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Predikt let
het Er
Euange!ium
allen Creatuuren
Creatuuren!! Eene
Eene StaatsStaatsPredikt
angelium alien
TYaarheid m
max/me inin het
rnaxirne
hetRyk
Ryk vrm
van Ihaarheid
en Deugd.
Deugd. _
Vit de
de Papieren
Papieren van
vanden
denChristelyken
ChristelykenSpectator
SpeCtator.. In
]71,
Uit
's flage,
by ..T.
Thierry en
en C.
C. Menfing,
Menfing, 18oi
1801.. In
In
's
Hage , by
j . Thierry
gr. 8vo.
bl.
gr.
8vo. 38r
381 bl.

zonderling deeze
deeze tytel
tyteI isis,, welke
welke de
de nieuwsgieoo zonderling
rigbeid opwekt,
Z
belangrykisisover
over't't geheel
geheel
Z
righeid
opwekt, zozobelangryk
de inhoud
inhoud van
van dit
dit gefchrift,
gefchrift, het
het welk
welk tevens,
tevens, door
door
de
nieuwsgie-

den toon,
toon, waarop
waarop het
het geftemd
geltemd is,
is, den
den lust
lust to
tCl' geheele
geheele
den
doorleezing gaande
en de
de moeite
moeite,, daaraan
daaraan be.
bedoorleezing
gaande houdt,
houdt , en
freed., door
door ftigting
itigting zal
zal beloonen
beloonen by
by gemoedelyke
gemoedelyke
decd
zulken,, die
die in
in alles
alles niet
Christenen, ook
de zulken
Christenen,
ook de
nict met
met den
den
Schryver inftemmen
infremmen..
Schryver
De Schryver
Schryverheeft
heeft goedgevonden
goedgevonden zynen
zynen naam
naamtoteververDe
bergen.. Ons
Ons is
is wel
weI bekend
bekend,, wien
wien het
het gerucht
gerucht als
als den
den
bergen
Autbeur van
vandit
dit ftuk
fruk ,, en
en van
van den
den Christelyken
Chl'istelyken SpecSpecAutheur
ttltor,, vry
vry beflisfend
beflisfend aanwyst,
wy vtnaen
vinuen geene
geene
tator
aanwyst , maar
maar wy
redenen,, om
()mhetzelve,
hetzelve, door
doornadere
mderegisling,
gisfing,toteverfterverfterredenen
ken of
of tegen
tegen to
te fpreeken
fpreeken.. Wy
Wyagten
agten het
het ook
oak onbeonbeken
cellS Schryvers
Schryve:rs,, zynen
fcheiden,, tegen
regen de
de bedoeling
bcdoeling eens
zynen
fcheiden
naam, alru1 wtst
wist men
mendenzelven
den2iclvcnmet
metvolle
vollezekerbeid,
zekerbeid, to
te
naam,
open baaren..
openbaaren
Wie dan
dan ook
ook de
de Schryver
Schryver zyn
zyn moge
moge;; vernuft
vernuft en
en
Wie
welfprekcl1dheid.,, ervarenheid
ervarcnheid inin gewyde
gewyde en
en ongewyd(!
ongewyde
welfprekcildheid
Schriften. meer
gemeen doorzigt
doorzigt,, en
en vuurige
vuur.ige yver
Schriften,
meer dan
dan gemeen
yver
voor de
de belangen
beJangen des
des Christendoms,
Chdstendorns, kentekenen
kentekenen bern.,
voor
hem,
die zich
ze1<ven wenscht
befchouwd tote zien
zien nit
uit bet
het
die
zich zelven
wenscht befchouwd
oogpunt „
" van
eenen ftillen
frillen enen denkenden
van eenen
denkenden Kosmopoliet,
Kosmopoliet,
oogpunt
"„ van
van eenen
eenen vereerer
vereerer van
van Jefus
Jefus Christus
Christus,, van
'eenen
van •e
enen
medemenfcnen?, en
en van
van eenen
eenen vyand
vyand
•"vrielld
vriend zyner
zyner medemenfcheu
"van
onrust en
en ondeugd
ondeugd."
Wyvoor
voor ons
ODS maaken
maaken
• van onrust
." Wy
dit gunftig
gunftig oogoog·
leenc
zwarigbeid,, den
SGlu'yver nit
uit dit
geene zwarigheid
den Schryver
punt to
te befchouwen.,
en one
()m:~agting
Jlgting to
te bettugen,
betWien, voor
punt
befchouwen, en
voor
Zo
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verre wy
wyoordeelen
oordeelenkunnen
kunnenuituitbethetgefchrift
gefcbrirtvorvr
YOM.•
zo verre
handen, Waarvan
Vlolarvan wy
wynunuonzen
onzenLeezeren
Leezerennader
nadirverflag
V(lrGag
handen,
2ulIen
zullen geeven.
geeven.
geene Godgeleerde
Godgeleerde VerhandcVerbandcMen verwaehte
verwachte bier
bier geene
Men
geene Staatkundige
Staatkundige.. "AIs
de Christelyke
Christelyktt
ling.,, 001.:
ook geene
„ Als de
ling
benoenlen*_nag
mag,, (dus
(duslee-4
lee..
"„ Spectator
zyn eigen
eigen work
werk benoemen
Spe&ator zyn
"„ zen
in bet
het. Voorbericht)
Voorbericht) dan
dan isis bet
bet eene
eene algealgezen wy
wy in
bet Euct1ZEuan" meene
meerte befchouwing
befchouwmgvan
vanbet
het bevel
bevel:: Predikt
Predikt !let
„
"„ gelium
allen Creatuuren!
ontwikkeld door
door behulp
gelium allen
Creatuuren ! ontwikkeld
behulp van
van
,., 'c geen
menfchenkennis en
en zedekunde
zedekunde,, gefchiedenis
„'t
geen menfchenkennis
gefchiedenis
"en
ftaatkunde,, godsdienst
godsdienst en
en openbaaring
openbaaring san
aan her
bet
„
en ltaatkunde
aan do
" gezond
gezond en
en geoeflend
geoeifend menfchenverftand
menfchenverftand aan
de hand
hand
„
" geeven,
geeven, ten
ten erode
einde., in
in die
die befchouwing,
naar de
de alal ..
„
befchouwing, naar
",, gemeene
gemeene en
en byzondere
byzondere behoefte
behoefte van
van den
den tyd,
tyd, waarin
waarin
"men
fchryft,, dat
dat alles
alles byeeri
byeell te
en als
als in
in
„ men fchryft
to brengen,
brengen , en
"„ een
punt to
te verzamelen,
een punt
verzamelen, wat
wat diencll
diencn kan
kan OIU
om. hetzelve
hetzelve
Tl
de denkbeelden,
denkbeelden, gevoegevoe.
„ invloed
invioed te
to doen
doen hebben
hebben op
op de
lens en
van ons
ons zelven
zelven en
en van
van onze
Ollze tydgetydge" lens
„
en daaden
daaden van
ten minften
minf1:en,, om
om dedelaatften
laatften
" nooten
nooten:: immers
immers,, en
„
en ten
",, aan
aan to
te fpooren,
fpooren, ten
ten einde
zelven dit
dit onderwerp,
als
einde zelven
onderwerp, als
de hand
hand to
te neemen
neemen.,, van
van alle
alle
"• allerbelangrykst
alIerb€hmgrykst,, by
by de
zyden tote bezien
bezien,
opzigtelyk hetzelve
hetzelve die
die party
paI!ty
, en
en opzigtelyk
•." zyden
"• to
te kiezen,
bevindt de
de waare
waare to
tc zyn
zyn."
kiezen, welke
welke men
men bevindt
."
Ombier
hierinin tote flaagen,
Gaagen, gaat
Om
gaat de
de Schryver
Schryver deezen
deezen wdg.
wdg .
Naa eene
eeneInleiding
Inleiding,, over
bet uitzigt
uitzigt,, in
in hoe
hoe verre
verre
Naa
over hot
poogingen zullen
zullen kurmen
kunnen gelukken
gelukken -- over
over bet
het
zyne poogingen
zyne
voortrefl.yke des
voortreflyke
des EuangeliulUs,
Euangeliums , als
als het
het eelligfte
eenigtte middel
middet
tegen de
en bet
het
tegen
de ~delyke
zedelyke kwaalen
kwaalen des
des mensclldoms
menschdoms -- en
tdele en
pligtmatige om
dit middel
middcl ecnen
ecnen iegelyk
iegelyk toe
toe
edele
en pligtmatige
om dit
te dienen
diellen en
te doen
gebruiken op
op de
de rechte
tl:!chte wyzd
wyze,
to
en to
doen gebruiken
,
\lOoral it
ilJI ~enen
tyd,, waarin
Walblin veelen
veelen ,, onder
vooral
ecnen tyd
onder fellyn
fehyn van
van
Euang~lium zelf
zelf
bet Fanatisme
Fanatisme tote verbryzelen
verbryzeIen,, bet
het Euangelium
bet
ondermYJlen -- maakt
maakt de
de Schryver
Schryver -eencl1
aanvallg lUet
ondermyien
eenen aanvang
met
eene fchets
fchets van
de hooge
hoage waardigheid
waardigheid en
het gezag
gezag
eene
van de
en bet
v~n Jefus
Jefus Christus
Christus.. Hierop
Hierop volgt
voIgt eene
eene ontwikkeling
ontwikkeIin~
Van
VGn bet
bet bevel
bevel des
des Heeren
Heeren:: Predikt
Predikt lIet
van
bet Euange/iltM
Euangelium
allen Creatuuren
Creatllitren I! als
als Staatsmaxime
in bet
het Ilyk
Ryk van
Staatsmaxirne in
alien
van
Waarheid en
en Deugd.
Gelyk elke
elke Natie
Natie haar
haar belang
l:ielang ,'J
Waarheid
Deugd . Gelyk
haar £ystetna,
fystema, haar
poli tiek, haare
heeft,, 21s
als
baar
haar politick,
haare maximes
maximes heeft
20 kan
kan dit
dit
natuur der
der Maatfchappy
Maatrcharpy gegrond
gegrond;; zo
•op de
de natuur
dbk toegepast
tOQgepast worden
op hot
het gantfche
gamfche Menschdom,
als
dbk
warden op
Menschdom, als
eene groote
groote Maatfchappy
Maatfchappy,, aan
aan het
hoofd van
van welke
welke
op eene
op
bet hoofd
God zelve
zelve ftaat,
als Scheppel'
als LeidsLeidsGod
itut, als
Schepper en
en Wetgeever~
Wetgeever, als

man
tmman
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En deeze
mall en
Befcbenner.. En
deete Oppetheer
Oppetheer is,
is, naar
main
en Befchermer
naar
de
begrippen des
des Schryvers,
Schryvers, Jefus
Christus, lien
dien hyl
hy
de begrippen
Jefus Christus,
God noemt.
noemt .
meel'maalen God
meermaalen
Veelen zullen
zullen zekerlyk
zekerlyk dit
dit niet
de duidelyRe
duidely~e
Veelen
niet met
met de
Schrift ecnftemmig
eenftemmig agten
Leere del'
agten ;; offchoon
offchoon zy
Leere
der H.
H. Schrift
zy
van God
ook aan
aan Christus
Christus ,~ als
als daartoe
daartoe van
met Almage,
Almagt,
ook
God met
Alwctendbeid en
en hoogite
hoogfte Wysheid
en Heerfchappy
Heerfchappy uituit..
Alwetendheid
Wysheid en
gerust,
het OpperbelhlUr
oVer de
de groote
groote Maatfchappy
Maatfchappy
Opperbelfuur over
gerust , het
toekennen. Het
verfchil in
in gevoelens.
des
des Mcnschdo1l1s
Menschdoms toekennen.
Het verfchil
gevoelena
der Christenen
Christenen,, ten
ten deezen
dee zen opzigte,
opzigte, is
en
is bekend;
bekend ; en
der
het is
is thane
thans genoeg,
aangemerkt to
te hebben
hebben,, dat
dat de
de
het
genoeg , aangemerkt
Schryverbet
het leerftclzel
Ieerftclzel der
heericnende Kerk
Schryver
der voorrnaals
voormaals heerfchende
Kerk
voIgt ,~ lies=elk
het'welk natuurlyk
op zyne
zyne wyze
wyzevan
vanvoorltelvoortl:elvolgt
natuurlyk op
Dit ,~ echter
echter,, neemt
neernt niet
niet weg.
dat
len invloed
invloed heeft
heeft.. Dit
len
weg . dat
ook anders
anders denkende
denkende Christenen
Christenen het
het Praktikaale
Praktikaale zyner
zyner
ook
be1chouwing van
van de
de opperheerfchappy
opperheer[chappy en
en der
der hooge
hooge
befchouwing
waardigbeid des
met vrucht
vrucht ter
ter toepasfing
toepasfing zul
waardigheid
des Heeren
Heeren met
zul-..
len kunnen
aanwenden..
len
kunnen aanwenden
Jefus Christus
Christus heeft
heeft deeze
deezc groote
groote Maatfchappv
ge..
Jefus
Maatfchappy gevestigd ,, als
aIs het
des lichts,
lichts, midden
in het
bet ryk
ryk des
midden in
het ryk
ryk det
der
vestigd
duisternis ~, in
in weerwil
vanalien
allen tegentland
tegcnfrand ;; breidende
weerwil van
duisternis
breidende
nadruk,, naa
uit over
over
hetzeIve met
hetzelve
met nadruk
naa zyne
zyne Hemelvaart,
Hemelvaart, uit
de aarde,
aarde, zonder
zonder echter
echter als
als veroveraar
veroveraar to
te handelen,
handelen, of
of
de
met het
het zwaard
zwaard tote prediken
predlken;; maar
maar door
door de
de bekendbekend~
met
maaking des
des Euangeliums
Euangeliums in
wysheid en
en kracht
kracht,, en
maaking
in wysheid
en
-aile creatuuren
zynen ftandaart
ibmdaart to
te noalle
creatuuren vriendelyk
vriendelyk onder
onder zynen
nodigcn,, door
door dedeoverdierbaarfte
overdierbaal'fte beloften
beloften,, en
en onder
onder de
de
digen
billyldre voorwaarden.
Ryk blyft
blyft voortduurcn
voartduuren,,
hillykfte
voorwaarden . Dit
Dit Ryk
onveranderlyk inin deszelfs
deszelfs maximes.
111aximes. De
De onderdaanen
onderdaanel\
onveranderlyk
vall hetzelve
hctzelve lnoeten
inoeten desze~fs
desze~fs Staatsbelang
Staatsbelang erkennen
erkennen;;
van
behoud~wis,, uitbreidmg
uitbreidmg en
en welvaart
welvaart,
door het
het:
zyndc behoudenis
zynde
, door
handhaaven en
en bevorderen
bevorderen van
\vaarheid en
binhandhaaven
van waarheid
en deugd
deugd binnen en
en rondom
rondom zich
zich.. Deszelfs
Staatsfystema eischt
eischt
nen
Deszelfs Staatsfystenia
en ondeugd
ondeugd.. Deszelfs
Deszelfs StaatsStaatsverwydcring van
van dwaaling
dwaaling en
verwydering
politiek
middelen en
ter berei•
berei..
politiek verordent
verordent de
de middeten
en de
de wyze
wyze ter
king van
van bet
het Staatsbelang
Staatsbelullg.. Jefus
JefusChristus
Christus
oelfent zy
zy...
king
oeffenrf
nen invloed
invloed op
op het
het gebeele
geheele wezen
wezcn en
en dede byzondere
byzondere le•
Ienen
den van
van hetzelve
hetzelve;; en
en ter
ter uitvoering
uitvoering zyner
zyner maatregelea
maatregelell
den
Haan hoafden
~ harten
zyner oprechte
oprechte onderonder..
itaan
hoofden,
harten en
en handen
handen zyner
daanen
vaardig..
daanen vaardig
Eene hoofdmaxitne
hoofd1l1axi1l1e van
is,, in
in alle
alIe tyden
tyden,,
Eene
van dit
dit Ryk
Ryk is
en onder
onder alle
aIle omftandigheden
omftandigheden ,~ het
het Euangelium
Euangelium alien
allen
en
Crcatuurel1 to
te prediken
prediken.. Deeze
hoofdmaximeisiseesn
een
Creatuuren
Deeze hoofdmaxime
tllgeme,me regel
regel vaii
vaH gedrag.
Zy flaw
ftaat in
jn onmiddellyk
onmiddellyk
algemeene
gedrag . Zy
At
verA s
vex"

/~
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verband
Maatfchappy , of'
'Vcrbaud net
metbet
hetStaatsbelang
Staatsbelang deezer
deezer Maatfchappy,
of
bet
groote doelwit
doelwit van
vanJefus
JefusChristus
Christusininbet
het vestigen
vestigen
het groote
van
Wantwaar
waargeene
geeneprediking
prediking des
des reinen
reinen
van zyn
zyn Ryk.
Ryk. Want
Euangeliumsis,
is,daar
daar isi& geene
geeneverlichting,
verlichting., zonder
zonder deedee.
Euangeliums
ze
ze geene
geene deugd
deug<:l,, zonder
zonder deeze
dee;:e geene
geene vatbaarheid
yat~arhe!d voor
voor
waar geluk
de bevordel'mg
bevordering van
waar
geluk.. En:
En: de
vandit
<lIt alles
aUes wil
WII Jefus
Jefus
Christus met
met nadruk
Christus
nadruk ,., ten
toegeru,c:t
ten einde
einde 'er
'er een
een weI
wet toegerust
volk
Godetoebereid
toebereid,, en
voor den
den Hemel
zo wet
weI als
als
yolk Gode
en voor
Hemel zo
voor
eene vernieuwde
vernieuwde Aarde
ryp gemaakt
gemaakt worde
worde.. --voor eene
Aarde ryp
Deeze
ma-ximewerkt
werktdaarenboven
daarellboven geregeld
geregeld.,, op
vastDeeze maxime
op vastgeftelde
zedelykheid en
en menfchenliefde
menfchenliefde..
ettelde beginzels
beginzels van
van zedelykheid
y is
Zy
is dedetoetstteen
toetsfreen.,, waaraan
waaraall de
de byzondere
byzondere leden
leden van
van
dit ryk
ryk hun
hun gedrag
dit
gedrag.,, hunne
hunne houding,
howling, hunne
hunne oogmerken
oogmerken
en
en voornemens
voornemens beproeven
beproevell kunnen
kUllnen..
Tweeledig zyn
zyn de
de redenen
red enen.,
den Schryver
Schryver bebeTweeledig
, welke
welke den
wogen hebben
hebben tot
tot de
de befchouwing
be[chouwing van
Vall
wogen
van het
bet Ryk
Ryk van
Christus op
eene wyze
wyze.,
waarop men.,
de begin
begin..
Christus
op eene
, waarop
men , wat
wat de
zels ,., de
de bedoelingen
bedoelingen en
en hulpmiddelen
hulpmiddelen betreft,
betreft. gemecngels
gemeenmaatfchappyen befchouwt.
befchouwt. Vooreerst
lyk
de Burger
Burger -- maatfchappyen
Vooreerst .,,
lyk de
wyl men
men,, in
dagen.,, derwyze
derwyze over
overregeeringsregeerings.
wyl
in deeze
deeze dagen
vorm
enz hoort
hoort fpreeken
fpreeken,, alsof
alsof de
burgerlyke volkovolkovorm enz
de burgerlyke
rnenheid de
de hoogfle
hoogfre trap
trap van
volkomenheid ware,
ware, en
en
menheid
van volkomenheid
de
mensch aan
3an den
den burger
burger ondergefchikt
ondcrgefchikt zy
zy.. Daar
Daar bet
het
de mensch
tegendeel
is, en
burgerlyke volkomenheid
al.
tegendeel waar
waar is,
en de
de burgerlyke
volkomenheid alleen waare
volkomenhcid heeten
heeten kan
kan ,, wanner
wanneer zy
zy de
de
leen
waare volkomenheid
volkomenheid als
als mensch
menschbevordert,
bevordert, door
door de
de beginzels,
beginzels!>
volkomenheid
waarop bet
het ryk
l'yk der
del' waarheid
waal'heid rust
rust;; zo
waarop
zo zal
zal deeze
deeze waal'waarheid, zo
zo veelmaalen
veelmaalen voorbygezien,
voorbygezien, den
den meesten
meesten indruk
indruk
heid,
tnaaken,
wanner men
met wool'den.,
woorden,
rnaaken., wanneer
mendezelve
dezelve voorflelt
voorftelt met
ontleend
van de
ontleend van
de burgerlyke
burgel'Iyke maatfchappye,
maatfchappye,enenbybydezeldeze!ve de
de volkomne
volkomeneenenonvergankelyke
onvergankelyke maatfchappy
maatfchappy verge
verge·.
ve
lykt
lykt.. Ten
Ten anderen
andel'en,, wyl
wyl het
het ryk
ryk van
van waarheid
waarheid en
en
deugd
deugd eene
eene wezenlyke
wezenlyke maatfchappy
maatfch::tppy is
is ;; wyl
wyl 'er
'er tustusfchen deeze
deeze en
en de
de burger-maatfchappy
burger-maatfchappy eene
eene overeen,
overeen~
fchen
komst is
is;; wyl
de eerfle
eerfte als
komst
wyl de
als het
bet ideaal
ideaalmoet
moetbefchouwd
befchouwd
worden, naar
naar 't
't welk
welk burger-maatfchappyen
burger-maatfch:!ppyendienen
dienen gegeworden,
vormd to
te zyn
zyn;; wyl
wyl.,, door
door de
de aanwezigbeid
aanwezigheid van
van dat
dat
vormd
groote Ryk,
een waarborg
waal'borg tegen
tegen de
de verwarringen
verwarringen des
des
groote
Ryk , een
tyds en
en de
de verleidingen
verleidingen van
van het
het ryk
ryk der
derduisternis
duisternis gegetyds
lcgen is
is in
in de
de zekeiheid
zekelheid ,, dat
dat 'er
'er aan
het hoofd
hoofd van
van't't
lcgen
aan bet
menschlykgetlagt
geiJagt een
een Vorst
Vol'st is
is ,., die
die allen.,
naar
menschlyk
allen, welke
welke naar
zyne femme
ftemme hooren
hoOt"en,, wil
wil,, kan
kan en
en zal
zal befchutten
befchutten en
en
zyne
doen zegevieren
zegevieren;; en
en wyl
wyl men,
men,bybyvergelyking
vergelyking van
van het
het
doen
groote met
met bet
het mindere
mindere,, ayne
zyne denkbeelden
denkbeelden over
overdit
dit
groote
on·
on-
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Qndel'werp
de beste
beste helderheid
helderheid brengen
brengen kan,
kan , mits
mits
onderwerp tot
tot de
men zich
zich wagte
wagte,, van
van de
de gebreken
{!,ebreken in
in de
de BurgerBurger- maazmaatmen
fchappyen tot
tot die
te
fchappyen
die zelfde
zelfde gebreken
gebreken in
in het
bet Godsryk
Godsryk to
belllliten..
befluiten
Zie bier
hier de
beknopte fchets
[dIets der
del' ontwikkeling
ontwikkeling van
van hot
het
Zie
de beknopte
deukbeeld,
't welk
Schryver wil
wil gehecht
gehecht hebben
hehben
welk de
de Schryver
denkbeeld , 't
aan
Staatsmaxi ;ne IaI ahet
hetRJk
Rykvan
van lJ7aar[Faaraan de
de uitdrukking:
uitdrukking : Staatsmaxime
held en
Menweet,
weet, dat
dat Jefus
Jefus meermaalen
meermaalen fprak
fprak
heid
en Deugd.
Deugd. Men
zyl1 Koningryk
Koningryk,
en deeze
deeze fpreekwyze
van zyn
van
, en
fpreekwyze meermaalen
meermaalen
omdedeliefderyke
liefdcryke en
en wyze
wyzebeftellingen
befrcllingen
gebczigd
wordt, om
gebezigd wordt,
De voorftelling
in Christus
ChriStllS aan
aan to
te duiden
duiden.. De
voorfrelling is
is
Gods
Gods in
dus Diet
niet geheel
geheel nicuw;
maar hot
het kan
kan daarom
daarom zyn
zyn nut
nut
dus
nieuw ; maar
byzonder de
de bewoordingen
bewoordingen to
te fchikken
fchikken
hebben,, meer
meer byzonder
hebben
fmaak der
del' tyden
tyden,, om
de menfchen
menfchen opmerkopmerknaar
naar den
den fmaak
om de
zaamer
te maaken
maaken op
op belangryke
belangryke waarheden
waarheden,, die
die ananzaamer to
ders,, fchoon
[choon met
met geen
geen minder
mindel'nadruk
nadrukvoorgefteld
voorgefrcId ,~
ders
welligt de
vcelcn Diet
niet zouden
zouden tot
tot zich
zich
welligt
de aandacht
aandacht van
van veelen
De Schryver,
Schryver,den
dengeest
geestonzer
onzertyden
tyden raadraadtrekken.. De
trekken
dan op
op deeze
decze wyze
wyze geoordeeld
geoordeeldbet
het best
best
pleegellde, heeft
heeft dan
pleegende,
zullen bereiken
bereil{en.. By
By veelen
veelen zal
zal by
zyn oogmerk
oogmerktotezullen
zyn
by weI
wel
flaagen;; maar
by anderen
anderen,, die
die altyd
maar by
altyd tegen
tegen het
bet nieuwe
nieuwe
flaagen
en ongewoone
ongewoone ingenomen
ingenomenzyn,
zyn, zal
zal by
by juist
jllist daarom
en
daarom zyn
zyn
doel
Joel misfen.
misfen .
Maar wat
eiFcht nu
- Elk
Elk moet
moet
MMaar
wat eischt
nu deeze
deezeStaatsmaxime?
Staatsmaxime?zich
dezelve tot
tot den
den grondflag
grondiJag van
zyne
zich toeleggen
toeleggen om
om dezelve
van zyne
hou<ling en
en gedrag
gedrag in
in de
de waereld
waereld to
tc maaken
maaken.. Elk
Elk moet
moet
houding
zyn kring
kring het
het Euangelie
Euangelie aan
aanalien
allen prediken
prediken.. Die
Die
in zyn
in
nederige denkbecldcn
van zichzelven
zichzelven vormt,
nederige
denkbeelden deswegen
deswegen van
vormt,
vankefde
l:efdetot
totChrisLus
Chrislusgloeit,
gloeit,ftaat
fhat aan
aan
maar tevens
tevens van
maar
den
in gang des
waarin by
hy tot
tot dit
dit werk
werk kan
kan
den ingang
des TCl11pels
Tempels ,, waarin
Hy moet
moetmet
metvrymoedigheid
vrymoedigbeid daardaarvoorbereid worden.
voorbereid
worden . Hy
toe de
de ontvangen
ontvangt'n talenten
talenten aanwenden
aanwenden.. Does
Dom gevoegd
toe
gevoegd
by fpreckcn,
fprcckcn, en
en dit
dit gepaard
van eigen
eigen
by
gepaard met
met ver/ochening
verlochening van
Ioem,, zal
zal den
Christen daartoe
bevoegdden Christen
daartoe voornamelyk
voornamelyk bevoegdroem
heid geeven
geeven.. Daarom
Daarommoet
moetieder
iedereerst
eerst bet
het Konrngryk
Koningryk
heid
zyncGerechtigheid
Gcrechtigheid zoeken
zoeken ;; dan
dan 't
'r EuangeEllange.
Gods enen zyne
Gods
Hum prediken
prediken;; 't
't geen
toelium
geen hy
by verder
verder behoeft,
behoeft, zaI
zal hem
hem toehy zal
zaI,, dit
gewigtige bebegeworpen
worden;; by
geworpen worden
dit als
als eene
eene gewigrige
daarom dede noodzaakl
noodzaaklyke
zigheid
volvoerende., echter
echter daarom
zigheid volvoerende
yke
verrichtingen ,, welke
hembier
bier tote doen
doen ftaan
{han ,, Diet
niet bewelke hem
beverrtchtingen
hoevcn to
te verwaarloozen
verwaarloozcn;; by
hy zal
z~!l dit
dit doen
doen,, zander
de
hoeven
zonder de
openbaare orde
orde ofofrust
rust tote veritooren
verfrooren,, geloofsdwang
gdoofsdwang to
te
openbaare
bevonlercn,
of bet
het bygeloof
bygeloof to
te onderiteunen
onderH:eunen;; hy
ul
bevorderen
, of
by zal
dit niet
als cene
cene lastige
llstige,, maar
maar als
al~ eene
cene edele
edele en
ell ververdit
met als
A 33
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vrolykende bezigheid
bezigheid befchouwen
en behartigen
behartigen,, en
vrolykende
befchouwen en
en
bet ryk
ryle van
van waarheid
waarheid en
en deugd
deugd verbreiden
vetbreiden,, zo
zo veel
veel
bet
2)'ne omftandigheden
omftandigheden en
en vermogens
vermogenstoelaaten
toelaat@n..
zyne
Moeten
dan alle
aHe men
[chen Leeraars
Leeraars worden
worden?? MoeMoe..,
Moeten dan
menfchen
ten zy
zy overal
overal bet
bet Euangelie
Euangelie gaan
gaan verkondigen
verkondigen'?? Of
ten
Of
moet ieder
ieder zich
zich zoeken
zoeken bekwaam
te maaken
maaken,, dit
dit to
te
moet
bekwaam to
kunnen doen
doeninin daartoe
daartoe gewyde
gewydeplaatzen
plaatzenenenoeffeninoeffeninkunnen
gen
Dit laatfte
laatRe wordt
door den
den Schryver
Schryver niet
niet bebegen ?'? Dit
words door
doeld.
Deverpligting,
verpligting, welke
welke byhyalgemeen
algemeenagt,
agt, is
is ook
ook
doeld . De
van meer
meer algemeenen
aIgemeenen aart
aart;; en,
om onze
onzeLeezers
L~ezers daardaarvan
en, om
van
een rechtmatig
rechtmatig begrip
begrip te
met
van een
to geeven,
geeven , zullen
zullen wy
wy ,, met
de woorden
woorden des
des Autheurs,
Antheurs, de
de vraage
vraage beandwoorden
beandwoordcn;;
de
wat 2egt
zegt het
het:: Predikt
het Euangclium
allm CreatuuCreatuu%vat
Predil het
Euangelium allen
'len!! Dus
leezen wy,
bladz.. 41.
Dus leezen
wy, bladz
fen
41 .
A.. „
" Maakt
Maakt uwe
uwemedemenfchen
medemenfchenbekend
bekendmet
metden
denper,
per..
A
~, foon
foon van
zyne hooge
hooge waardigheid,
waardigheid, onbeonbe„
van J.
J. C.;
C .; met
met zyne
grensde magt
"grensde
magt enen onberekenbaaren
onberekenbaaren invloed
invloed.. Geeft
Geeft
j,
in hanbanzyne Gedenkfchriften
Gedenkfchriften in
" hun,
liun, tot
tot dat
dat einde,
einde, ook
,,
ook zyne
" den
dell;; en
en zorgt
zorgt ,, zo
zo veeI
kunt,, dat
dat zy
zy die
die leeren
leeren
„
veel gy
gy kunt
~) verftaan
verfl:aan.. Spreekt
Spreekt veel
dien Onvergelykelyken
Onvergelykelyken;;
„
veel van
van dien
die liefde
liefde,, met
met dien
dien eerbied
eerbied,, met
dat vertrouvertrou" met
met die
met dat
„
." wen,
wen, welke
welke wy
wy Hem
Hemfchuldig
fchuldig zyn
zyn.. Bevestigt
Bev~stigt voorvoor„
"aI
voorbeeId ,, dat
dat zy,
„ al met
met uw
uw voorbeeld
zy, die
die zeggen
zeggen ininHem
Hem
",, to
te blyven,
blyven, Hem
navolgen, en
en onder
onder al
al hunnen
Hem navolgen,
hunnen komkom." mer,
mer." vermoeienisfen
vermoeienisfen en
en lasten,
lasten, by
ruste vinden
vinden."
„
by Hem
Hem ruste
."
By de
de ontwikkeling
ontwikkeling hiervan
hiervan wordt
wordt aangeweezen,
aangeweezen, dat
dat
By
2y
in den
grond Jefus
Jefus Christus
Christus verlochenen
verlochenen,, die
2y in
den grond
die zyn
zyn
Jlerfoon ,, hooge
hooge waardigheid
waardigheid en
zyne Leere
Leere
7perfoon
en gezag
gezag,~ van
van zyne
~fcheiden, en
en Hem
Hemtottotdedekiasfe
klasfevan
vanZedeleeraaren
Zedeleeraarenververaffcheiden,
laagen. Hierin
Hierin heeft
heeft de
de Schryver
Schryverzeer
zeer to
te recht,
recht, onzes
onzes
1aagen,
:agtens ,, geoordeeld,
en bet
het nadeel
nadeel deezer
deezer affcheiding
aficheiding
agtens
geoordeeld , en
'Voor de
de eer
e:::r van
v.m Christus
Christus en
en dederechte
rechte kracht
kracht des
des
voor
Christendoms in
in een
een helder
helder daglicht
daglicht gefield.
beChristendoms
gefleld,Want
Want behalven den
den invloed
invloed van
van den
den perfoon
perfoon Jefus
Jefus Christus
Christus op
op
balven
11et welzvn
welzvn 2yner
zyneronderdaanen
onderdaanen,
welke,, ten
ten aanzien
aanzien
bet
, welke
van bet
het geestlyk
geestlYk levensbeginzel
levensbeginzel inin de
der
van
de huishouding
huishouding der
genade,
door onzen
onzen Schryver
Schryver genoemd
genoemd is
is een
genade ,door
een a/magalmaglige
'Van Yefus
Jefus Christus,
ChristtJs, gelyk
gelyk bet
bet levensbeginzel
levensbeginzel
Isge adem
adem 'van
de natuur
natuur als
als de
de a/lJ1agtige
Godheid bebein de
an
al+naglige adem
adem i/er
der Godheid
is het,
ook naar
naar ons
ons inzien,
inzien. to
te
fchreven wordt
- zo
fchreven
wordt .zo is
bet, ook
dwaas,, de
leere van
van Jefus
Jefus,, op
gczaghebbenden toon
toon
op gezaghebbenden
dwaas
de leere
voorg~dr:1agen,, to
te omlielzen,
voor eenen
eenen
zonder Hem
Hem voor
voorgedraagen
omhelzen , zonder
Leeraar van
van God
Godgezonden
ge::onden,
in den
eigenlvl{en zin
zin des
des
den eigenlvken
Leeraar
, in
,'/Oords,, te
zonder zyne
zyne Coddelyyke
{)odlle1yke btelkomst
bl:lkomst
words
to houden
houden ;; zonder
tc
to

CREATUUREN!
ALLEN
ALLEN CREATUUREN!

te
to eerbiedigen.
eerbiedigen,

?

Offchoon
Zedeleer van
van Christus,
Christus,
Offchoon de
de Zedeleer
zo
ze hebben
hebben,, als
geboden der
der zuivere
zuivere
zo als
als wy
wy ze
als de
de geboden
Rede,
ontkennen zal
zal;;
Rede , aanneemlyk
aanneemlyk zy,
zy , gelyk
gelyk niemand
niemand ontkennen
zo
is dezelve
door den
den Heiland
Heiland in
in verband
verband
zo is
dezelve derwyze
derwyze door
gebragt niet
de Geloofs1eere;
rust,
gebragt
met de
Geloofslecre , die
die alIeen
alleen op
op gezag
gezag rust,
tiat
de zogenaamde
zogenaamde nieuwe
nieuwe Hervormers,
Hervormers, zich zttitgee
dat de
itgee...
vende
vende ')!Oor
voor ~yyzm,
Wyzen , in
in de
de daad
daad betoo;;en
betoonen verdwaasd
verdivaasd te
to
zo verre
verre zy
zy de
de leere
Jeere
zyn
in hunne
hunne overleggingen,
o)!erieggingm, voor
zyn in
voor zo
als
als leere
leere voortreflyk
voortreflykzeggen
zeggen te
to 110uden,
houden , en
en dezelve
dezelve
aanneemlyk
aanneemlyk to
te agten
agten,, maar
het tevens
tevens nodeloos
nodeloos keukeumaar bet
ren ~ zich
zich to
te bekbmmeren
bekommeren over
over de
de blyken
blyken van
van bet
het
ren,
Godlyk gezag
gezag des
Godlyk
des Stigters
Stigters van
van het
bet Geestlyk
Geestlyk KoningKoningryk,
en deszelfs
deszelfs hooge
hooge waardigheid
waardigheid aan
aan de
de rechterechteryk , en
hand
in den
den Hemel
Heme1.. Dit
Dit is
is,, zo
zo als
band Gods
Gods in
als de
de SchrySchry
ver
te recht
recht aanmerkt,
grand to
te ververver to
aanmerkt , Christus
Christus in
in den
den grond
lochenen
lochenen,, bet
het Christendom
te ondermynen
en wy
Christendom to
ondermynen ---- en
wy
voegen
voegen 'er
'er by
by:: den
den fchyn
fcbyn van
van omhelzing
ombelzing des
des Chris
Chris-.
tendums
tendums aan
aan to
te neemen
neemen,, am
geliefimosde wysgeerige
oln geliefltoosde
wysgeerige
begrippen by
by de
de ligtbegochelde
ligtbegochelde menigte
menigte ingang
ingang tote bebebegrippen
zorgen.
zorgen.
Met betrekking
betrekking tot
tot bet
het uitbreiden
uitbreiden van
van bet
bet ryk
der
Met
ryk der
waarheid,
waarheid, door
door bet
het ondcr::wek
der H.
Schrift aan
aan to
te
onderzoek der
H. Schrift
moedigtn, lllerkt
Schryvel' aan
aan.,, dat
11et Neologir.
Neologisinoedigtn,
merkt de
de Schryver
dat bet
mus
mlfS cigenlyk
eigeniyk den
BybeJ ons
ons uit
uit de
de handen
handen zoekt
zoekt to
te
den Bybel
futzelen ,, en
ons weder
wederinindie
diezelfde
zelfde banden
banden tote knelknelfutzelen
en ons
len, waaruit
Hervormingons
onsverlost
verIostheeft,
beeft, naardien
naardien
len,
waaruit de
de Hervorming
'Cl' zulk
'cr
zulk eene
eene hooge
hooge oordeelkunde
oordeelkunde vereischt
vereischt zaude
zoude wor.
wor .
den om
de H.
te ver
verftaan!
Zekerlyk heeft
heeft elk
elk
den
om de
H . Schrift
Schrift to
ftaan ! Zekerlyk
Christen toegang
toegang tot
tot die
die Schriften
Schl'iften,, en
en is
is verpligt
verp-ligt dedeChristen
zelve to
te onderzoeken;
de vrucht
vrucht des
des onderzoeks,
onderzoeks,
zelve
onderzoeken ; maar
maar de
kan men
men die
die algemeen
algemeen verwacbten,
verwachten, zonder
zander eene
eene genoeggenoegkan
zaame maate
maatevan
vanbedrevenheid
bedrevenheid in
in daartoe
daartoe nodige
nodige kun
kun·.
zaame
digheden
digheden'?? Het
Het is
is daarom
daarom ,, dat
dat onze
onze Schryver
Schryver geengeen~
~ins alle
aIle oordeelkunde
oordeelkunde verwerpt
verwerpt.,
maar die
die aanpryst
aanpryst.,,
zins
, maar
tot welke
welke cen
een iegelyk
iegel yk opklimmen
opklimmen kan,
kan, door
door zich,
zich., in
in
tot
eenvoudigheid des
te maaken
maaken
eenvoudigheid
des harten,
harten, zeer
zeer gemeenzaam
gemeenzaam to
met den
den geheelen
geheelen inhoud
der H.
in den
den geest
geest
met
inhoud der
H . Schrift;
Schrift ; in
del' onderfcheiden
onderfcheiden Schryvers
Schryvers op
op die
dIe wyze
wyze inin to
te dringen
dringen ;;
der
de bvzondere
byzondere deelen
deelen en
en derzelver
derzclver onderling
onderling verband
verbal1d als
als
de
een
befchouwen , en
cen geheel
geheel to
te be[chouwen.,
en inzonderheid
inzonderheid tote bepeinbepeinzen
C . van
zen.,, wat
wat JJ.. C.
zich zelven
zelven,, van
van zyn
zyn werk,
werk, van
van
van zich
zyn plan,
plan., bedoelingen,
bedoclingen., middelen
middelen enenuitkomften
uitkomftengeleerd
geleerd
zyn
hebbe., enen hoe
hoedit
dit alles
alles door
door dedeApostelen
Apostelen uitgebreid
uitgebreid
hebbe,
en
en ontwikkeld
omwikkeld zy
zy.. Wy
\Vyvoor
VOOl'ons
~nsgelooven
gelooven ook,
ool{, dat
dat de
de
A 4-4
Chris·
ChrisA
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Christenen
in 't
't gemecn,
in dedeSchriftuurkennis
Schriftuurkennis,
tot
Christenen in
gemeen , in
, tot
het
waare oogmerk,
oogmel'k,veel
veel aanmerkelyker
aanmerkelyker vorderingen
vordel'ingen
bet waare
zouden
maaken,indien
indien zy
zy zich,
zich, in
in den
den waaren
waaren zin
zin des
des
zouden maaken,
woords,gesneesazaam
gemeenzaam maakten
maaktcn met
metdie
dieSchriften
Schriften.. Den
Den
woords,
hoofdinboud zou
zou men
men toch
tach begrypen,
begrypen, al
al verftond
verftond men
hoofdinhoud
men
alle
verfcheidene
alle uitdl'ukkingen
uitdrukkingen niet.,
niet, al
al vattede
vattede men
men verfcheidene
men gemeenr zaamer
wordt met diemen
Schriften , zalgemeenmen , onder den
niet in
den rechten
rechten zin
zin op
op.. Naar maate
Naar
maate
niet
in den
zaamer wordt met die Schriftcn, zal men., onder den
jnvloed der
der wysheid
wysheid van
van boven
boven,
betel' het
rechte
.el beter
bet rechte
invloed
, vveel
nut,, ter
Geloof en
enGodzaligheid
Godzaligheid.,
nut
ter vermeerdering
vermeerdering van
van Geloof
,
daaruit
en deelneming
deeineming
daaxuit trekken
trekken, ,met
met veel
veel meer
meer fll'laak
fhaak en
\litlegkundige Leerredenen
en leezen,
leezen, en
en in
in bet
het
tiitlegkundige
Leerredenen hooren
hooren en
woord Gods
Gods,
als inin bet
het dierbaarst
dierbaal'st kleinood
kleinood,
belang
tvoord
, als
, belang
ftellen, ,dan
voor
4}ellen
dannunu veeIal
veelal gefchiedt.,
gefchiedt ,nunudede fmaak
fmaak voor
llet Bybelleezen,
Bybelleezen., helaas
helaas! ! zo
1S ;; die
bet
zo ze\~r
zeer verminderd
verminderd is
die
nimmer
naar eisch
eisch zal
zal kunnen
worden,, door
door
nimmer naax
kunnen opgewekt
opgewekt worden
411iddel van
van uitzonderingen,
uitzondel"ingen, en
en aanwyzingen
aanwyzingen wat
wat met
met bet
het
ciddel
meeste voordeel
voordeel kan
kangelezen,
gelezen.,enenwat
watdient
dientovergeflagen
ovcrgeflagen
meeste
I/:f worden:
behalvcndat
d~tdit
dit altyd
altyd gevaarlyk
gevaa.l"lykisIS ,.,
to
worden : want
want bchalven
boezemt men
mendaardoor
daardooreen
eenvooroordeel
vooroordeel inin tegen
tegen fom
fom·.
boezemt
,rnige
deelen der
der H.
H . Schriftuure,
'!l1ige deelen
en veriterkt
vernerkt bet
het voorVOOfSchriftuure, en
'WendzeI,
dat dezelve
verftanden bebe
wendzel , dat
dezelve niet
Diet voor
voor gemeene
gemeene verftanden
Euangelium,"
rekend is
is.. -- „" Predikt,
Predikt, derhalven,
derhalven, bet
het Euangelium,"
rekend
~- zouden
zouden wy
wyook
ookmet
llletonzen
onzen Schryver
Schryver zeggen
zeggen -- „" door
door
de brannen
brannen,
xo als
als zy
zy liggen,
liggell, geheel
gebeel en
en zuiver
zuiver to
te
„" de
, zo
open en ;; en
en leert,
kring ligt,
ligt,.
leert, zo
zo veel
veel binnen
binnen uwen
uwen kring
„~, opcnen
uit dezeIve
te putten
puttl;!n,'•" uit
dezelve to
.'
Maarzal
zal dit
dit verflag
verflag het
beftek niet
niet to
te buibui ..
Maar
bet gewoon
gewoon beftek
ten gaan,
gam,. zullen
zuBen wy
ons moeten
moetcn haasten
haasten tot
tot de
de opgave
opgave
ten
wy ons
van 't
't Been
gtilen de
de Schryver
Schryver verder
verderandwoordt
andwoordtopopdedevraavraa·
van
!!,e:: J'at
Wat zegt
zegt bet
he!,
hel; Eltangelium
a/len Creatuurena
CreatU{t1"Clt
, he
Etiangelium alien
ge
:II prediker
pr~diken. ~
:Q
H.• ."
Doetdit,
dit, als
als mensch,
metopzigt
opzigttot
totalien,
allen, die
die
„ Doet
mensch, met
B
..",, onder
uw
bel'eik
Z:\I11;
maar
doet
het,
in
't
byzonder,
;
maar
doet
het,
in
't
byzonder,
onder uw bereik zyn
als burger,
als vriend,
vriend, als
als egtgenoot,
egtgel1oot, als
als vader,
vader,als
als
•~, als
burger, als
regent;; in
in een
eCn woord
woord,
in
'-alle
uwe
betrckkingen
•.." regent
, in alle uwe betrckkingen .•
Zondert geen
geen van
van die
die alien
alJen nit.
uit. 'Er
'£r moet
moet toch
toch geen
geen
•." Zondert
ftandplaats VOOi
op de
de waereld
waereld zyn
zyn,, van
van welke
welke
•,,, ftan#laats
voor uu op
gy,, met
opzigt tot
tot hen
hen,, die
die uu omringen
omringcn,
of onder
onder
•." gy
met opzigt
, of
uwbereik
bereik zyn,
zyn,deezen
deezeneertten
eerften pligt
pligt der
der menfchelykmenfchelyk•~, uw
uitoeffenen."
heid niet
niet kunt
•" heid
kunt uitoeffenen
."
C.. "„ Doet
Doet dit
dit met
met alle
aIle uwe
uwe vermogens
vermogensenentalenten
talenten;;
C
~, uit
mede,,
uit liefde
liefdetot
totuwen
uwen Verlosfer
Verlosferenen tot
tot uwen
uwen mede•0, mensch
mensch;; uit
uit gehoorzaamheid
geboorzaamheid aan
aan zyne
zync bevelen,
bevclen, en
en
tot
„" tot
Q

ALLEN CREATUUREN!
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" tot
tot bevord.:ring
en deugd
deugd..
„
bevordering van
van het
bet ryk
ryk van
van waarheid
waarheid en
,.
Gelooft,, daarenboven,
dat gy
gy nooit
nooit in
in grooter,
grooter, in
in
daarenboven , dat
,, Gelooft
duurzaa11ler werk
bezig zyt,
zyt, dan
wanneer
•~, edeler
edeler ,? in
in duurzaanier
werk bezig
dan wanneer
gv bet
" gv
bet Euangelium
Euangelium aan
aanandei
andelen
en predikt
predikt?, en
en hen
hen,
„
,
tot de
de wateren
watercn des
desleevens
lecvens leidt
leiJt."."
•" daardoor,
daardoor, tot
D.. „
" Doet
Doet Pet
het gehtel
gehlel?, zonder
zonder iets
iets te
to verzwygen.,
verzwygen ,
D
hetwelk met
met dceze
deeie bekendmaaking
bekendmaddngininbetrekking
betrekkingitaat.
itaat.
•" betwelk
" Het
Het Euan-elium
Euan;2,eliumhevat
lcevatniec
DICtflechts
flcchts beloften
beloften,, inaar
maar
„
oak eifchen,
eiichen, bcvelen,
bevel en , waarfchucvinYen
wa,uf<':huwin:~cn en
en bedreigin
bedreigin..
•" ook
zond<:l'iemandtote beledigen,
beledigen,
maar doet
het echter
•" gen;
gen ; Dim
doet bet
echter,? zonderieinand
liefdeloos tote verool
veroo)deeIen.~'
•" te
to dwmg';l1,
dwingen, ofofliefdeloos
deelen ."
B.. ,,,? Doet
het by
by elke
elJ{e gefcbikte
gefchikte gelegenheid,
ge1egenheid ~ en
en echechDoet bet
E
"• ter
tel' met
dat oordeel
oordeel des
des ondcrfcheids
occkrfcheids,, dat
ter
met dat
dat gy
gy uwt!
uwe
" paerlen
paerJen niet
nell werpt
wcrpt.. Doet
Doetbet,
het, Diet
niet..
„
Diet voor
voor de
de zw)
zw)nen
tegenfbande gy
tegenfbnd ontmoet
ontnlOet.. Deeze
Dcezelaatfle,
laatile,
gv tegeuftand
•" tegenftaande
eens zeer
zeer groot
Zoekt daarorn
daarom
kan zelfs
zelfs weI
•" kan
wet eens
groot wezcn.
wezen . Zoekt
b'~kend to
te zyn
Z)'l1.. Tragt
Tragt
met den
den geest
geest ewer
llwer eeuwc
eeuwc bekend
•" met
"voor
zelf die
die hoogte
hoogte to
te beklinimen
beklimmel1,, alwaar
alwaar gy
gy
• voor uu zelf
zeive veilig
veilig zyt
zyt voor
voor do
de pylen
pyJen van
van den
den Vorst
Vorst der
dcr
•" zeive
duisternis;; en
en van
van waar
gy aan
:l:ln de
van het
het
•" duisterms
waar gy
de vy"ndcn
vymden van
"• Christcn,!om,
met uwe
uwcgeestlyke
geestlyke wapenen,
wapcnen, doodlyke
doodlyke
Christendom, met
Dagen kunt
toebrengen.??
•" flagon
kunt toebrengen
."
F.. „
" Doet
Doer bet,
het, cindcl~k
eindcl) k,, zo
zo veel
veel in
in uu is
is ,, op
op cene
cell:!
F
" wyze,
wyze,dat
dat gy
nog: ijxeekr
gei10rven zyt
zyt."
„
gy ook
ook nor,
fpreekt nadat
nadat gy
gy geftorven
."
AIle
b) zOlldcrheden worden
'worden breeder
breeder ontwikontwlkAlle deeze
deeze b~zondcrheden
keld;; zy
levcren den
den Schr~
Sehr) vel'
ruimen voorraad
voorraad
keld
zy leveren
ver eenen
eenen ruimen
op, die
die in
in de
de /1
//(tilhart1illgen,
Aantcvan aanmerkingen
aanmerkingell op,
van
1tha&lliagen , AantcJcningm en
en Uitweidi,,
Uitweidh,!;,Ol,
welke achteraan
achter:tan gevoegd
gevoegd
keninaera
w , welke
zyn,
meer dan
de helft
helft des
uitmaaken ,, nan:len nicer
dan de
des Boeks
Books uitmaaken
zyn , en
der ontvouwc'
ontvouwlt en
en door
door voorbeclden
voorbedden opgehelderd
opgehelderd worwor·
der
dcn;
doch waarvan
waarvan wy
wygeene
geeneproeven
proc:ven kunt,en
kUnGeil byden ; dock
brengcl1..
brengcn
\Vy vinden
ons verpligt
vCl'pligt,, dit
t~r leez
leez:pg
en
Wy
vinden ons
dit Boek
Boek ter
; rg en
erni1ige
fchoon hct
het bebc~
ernftige OVC1
overweeging
weeging a:U1
can tc
to pl'yzcn;
pryzcn ; en
en fchoon
vel:: '- Predtkt
Preddt hct
het ElIC1IgeitltJJZ
Crcatlllfrm!! b\b)vel
.Euangelzum allm
allcn Crcatzr<<rert
AposteJen van
van Jefus
Jeihs gegceven
l1,egecven zv,
Z\:, en
ell
zonder aan
zonder
aan de
de Apostelen
het voornamehk
voornameh k de
(:e zaak
zaak is
is der
dcr Leeraaren
Lecraaren van
van den
den
bet
Godsdienst,, der
te volgen
volgen - wcnfchen
Godsdienst
der AposteJen
Apostelen fpoor
fpoor to
wcn hen
wy echter,
echter, dat
dat dit
dit gefclnift
gefclllift moge
llrekken om
by elk
elk
wy
moge ffrekken
om by
den lust
lust aan
a:llJ to
te vuuren
vuurcn ter
ter behartiging
beharriging van
den pligt
pligt ,. .
den
van den
welke bet
het zorgen
zorgenvoor
voorden
denzedel,ken
zcdelykenwetftand
welfl::and van
vanelkelkwelke
ancieren berreft
l:erreft;; opdat
opdat bet
hct getal
gctal - del'
rcchtfchapen Onanderen
der rechtfchapen
onderdaancn van
vall Cbristus
Christus Koningryk
Koningryk toeneeme,
toenecme, bet
hct OngeOngcderdaanen
loof, By;];e1oof
gefl1uikt wonk,
loof,
Bygeloof en
en Onverdr:::agzaamheid
Onverdraa ;zaarnheid gefinuikt
worde
Ai
ell
A
en
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en
menalgemeener,
algemeener,dan
dangefchiedt,
gefchiedt, opvolge
opvolge de
de nadruk,
nadruk..
en men
lvke Les
van Apostel
Apostel Paulus
Paulus:: Vermaant
elkanderm,. en
lvke
Les van
Verrnaant elkanderen
en
fiicht de een den anderen,. erkent de geenen, die onder
flicht de een den anderen ; erkent de geenen , die onder
u arbeiden,
al'beiden, en
",ioor/landers zyn
zyn inin den
denHeere,
Heere,er,
en uu
en {twe
we voor/landers
en acht
acht hen
hen Veer
zeerveel
vee! inin liefde
lie/de,, onz
om hum
'Jlermaanen,.; en
vernzaanen
hues
~erks awillc
wille,.; zyt
:r.yt vreedzaanz
vreedzaam onder
srerks
onder clkanderetr;
clkanderen, vermaant
vermaant
onderjlettn(
de
ongtregelden, vertroost
vertroost de
de ongeregelden,
de kleimnoedigen,
kleinmoedigen, onderjleuw
tie zawakken
zwakken,, zyt
zyt lankroedig
latJk[medtg jegens
jege11S alien,
allen.
de
Perklarlng van
Parttbolifche Verhalen
zen
J7erklaring
van de
de Parabolifche
Verhalen'Van
van on
omen
Heere, door
aoor GEORG
GEORG LORENZ
LORENZ BAUER.
Uit het
Hecre,
BAUER . Uit
het H(Jorr
Haoduitseh. Te
Te flrnhenz,
Arnhem, by
by J . Troost.
Troost. In
In gr
gr.. 8va.
duitsch,
8va . 2,60.25ct ~l.

J.

w

bl.

nder
dan menfchelyke
menfchelyke wyswys·
nder de
de proeven
proeven van
van meer
meer dan
heid des
des Heilands
Heilands rangfchikten
rangfchikten wy
wy deeds
O
l1eeds zyne
U heid
zyne GeGe]ykenisfen.
Dejuistheid
juistheid en
en eenvoudigheid
eenvoudigheid in
in de
de voorvoor.
lykenisfen . De

1telling,, de
de gepastheid
gepastheid der
der beelden
beelden,, ter
ter bereiking
bereiking van
ilelling
van
l1et oogmerk,
draagenniet
nIetflechts
flechts het
het kenteken
kenteken van
van een
een
]bet
oogmerk, draagen
verf1:and, maar
tevcns van
van eene
eene kennis
kennis aan
aan
verheven verftand,
verheven
maar tevcns
het menfchelyk
menfcbelyk hart,
hart, die
die bet
het gcwoone
peil der
der menschhet
gewoone peil
mensch .
kunde to
te boven
hoven gnat
gaat..
kunde
f1:eeds eene
eene
DeezeGe'ykenisfen
Ge'ykenisfenhadden
haddenuituitthen
dienhoofde
hoofdefteeds
Deeze
de oprechte
oprechtc hoogagters
boogagters
byzolldere
aantreklykheid voor
voor de
byzondere aantreklykheid
der wysheid
wysheid van
van Jefus
Jefus.. By
Byherleezin
herleezingenenfcherper
icherper toe.
toe..
der
~lien bekooren
bekoorell dezelve
dezelve door
door haare
haare oorlpronkelyke
oorfpronkelyke bevalbevaI.
zien
lighcden, die
die bybydedecerfte
eerf1:eleezing
leezing niet
niet altyd
het voor~
ligheden,
altyd op
op bet
voor .
&'eligst in
]oopen.. Voor
Voorden
dengeenen,
geenen, die
die dededeeligst
in het
bet oog
oog loopen
zelvc
niet verftaan
verf1:aan,, verliezen
verJiezen zy
zy natuurlyk
natuurlyk bet
het fraaie
fraaie
zelvc niet
~n nuttige
nuttige;; en
de zulken,
zulken, voor
voor welken
welkendezelve
dezclve door
doon
en by
by de
en
verduisterende uitleggingen
uitleggingen onveriraanbaar
worverduisterende
onverftaanbaar gemaakt
gemaakt worden,, kunnen
kunnen zy
zy geene
gecne betere
betere uitwerking
uitwerking hebben
hebben.. De
den
De
lloofdzaak is,
is, voorzeker,
op de
de rechte
rechte bedoe
bedoe...
hoofdzaak
voorzeker, dat
dat men
men op
ling in
in elke
elke Gelykenis
Gelykenis lette,
lette, en
en daarvan,
daarvan, 't't geen
geen enkel
enkel
ling
ter verfraaijing
verfraaijing del'
is,
ter
der zinnebeeldige
zinnebeeldige voordragt
voordragt gefchikt
gefchiktis,
oncerfcheide.. Vergeet
Vergeet nien
men hierop
hiel'op agt
agt to
te geeven
geeven,, en
underfcheide
en
20ekt men
menininelke
elkeuitdrukking,
uitdrukking, inin elk
elk byvoegzel,
hyvoegzel, toetoe.
zoekt
en de
de
pasfing, dan
dan wordt
wordt alles
alles vreemd,
vreemd,raadzelagtig,
raadzelagtig, en
pasfing,
eenvoudighcid, die
van 't't fchoone
fcboone
eenvoudigheid,
die zo
zo weI
wel bet
bet kenmerk
kenmerk van
't waare
waare is,
is, gaat
gaat verloren
vdloren..
als van
als
van 't
Dan,zedert
zedcrt langen
langen tyd,
tyd, isj.5 deeze
deczc uitlegkundige
uitlegkundige regel
regel
Dan,
in agt
Ook deeze
wordt,, nevens
nevens
erkend en
en in
erkend
agt genomen.
genomen . Ook
deeze words
tlnderen,
door den
den Heel'
BAUER, in
in deeze
deeze Ver
Ver ...
anderen, gevolgd
gevolgd door
Heer DAUER,
klarjng vall
de Gelykenisfen
GelykeJ.1isfen des
des Heilands,
Heilauds, die
die over
over 't
't
klaring
van de
ge.
ge.
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0
heel
gebeel vry
vry naauwkeurig is, en aan
aan elk,elk3 Ge1ykenis
ell
Gelykenis oil

fiaare byzonderheden
het nodige
nodige licht
licht byzet
byzet.. De
De Schry
Schry~.
fiaare
byzonderheden bet
ver heeft
heeft alleen
alleen Verklaringen,
Verklaringen ~ geene
geene fligteiyke
fl:igtelyke VerVerver
handelingen willen
willen leveren
leverel1.. Eerst
Eerst wordt
de inhoud
inhoud
bandelingen
words de
der Gelykenis
Gelykenis voorgefteld
voorgeil:eld *- darn
dan de
de verkiaring
vcrktaring van
van JeJeder
fus zelven,
zelven, voor
zo verre
velTe wy
wydie
diebezitten,
belitten, gegeven
gegeven ;;
fus
voor zo
daarna volgen
daarna
volgen opheIdelCl1de
opheldeiende aanmcrkingen
eanmerkingen over
over woorden
woorden
en
fpreekwyzen, en
en eindelyi,
einddyk wordt
en de
de
en fpreekwyzen,
wordt het
bet aogmerk
oogmerk en
leering der
Schryver erkent,
erkent,
leering
der Gc1ykenis
Gelykenis aangewezen.
aangewezen . De
De Schryver
-- doch
doch
dat
'er niets
dat 'er
niets of
of weinig
weinig "ieuws
rieuws in
in zal
zal voorkornen
voorkornen -;mdwoordt
daarop, „~, dat
niet altyd
altyd bet
het beste
best~
dat het
bet nieuwe
nieuwe niet
andwoordt daarop,
\'el'klarjngcn~
•" is,
is , en
en dat
dat zy,
zy , die
die a1al te
to vccJ
vecl nieuwe
nieuwe verklaringen,
over boeken,
boeken, die
die nict
niet tot
tot de
moeiIykfren behooren.,
•" over
de moeilykflen
behooren,
de Euangelisten
EuangeIisten (Euangelien)
te voorfchyn
voorfchyn
(Euangelien) to
g elyk de
•"geIyk
"• brengt,
brengt, onder
onder hot
het vermoeden
vcrmocdenvallen,
vall en ,datdatdedeliedde
Iierdetot
tot
nieuwe hen
hebbc, om
om het
en
het nieuwe
hen verleid
verJeid heobe,
het natuurlyke
mtuurlyke en
•" bet
te verlaten
verI men , , en
vOOl' to
ttl
•" gemaklyke
gemaklyke to
en het
hot gedwongene
gedwongene voor
."
•" trekken
trekken."
Op dedevraag
vraag,, voor
VOOI' welken
welken dan
d:llldit
dit boekje
boekje gefchregefchreOp
yep zy,
is het
BAUER:: „
" Voor
Voor
ven
zy, is
bet :ll1dlvoord
andwoord van
van den
den Heer
Beer BAUER
Meesters wel
weI niet,
niet, dat
dat durve
durve ikik niet
niet denken
denken:: maar
maar
•" Meesters
voor jonge
jonge fluderenden,
thlderenden, die
die den
den rechten
rechten weg
wegder
del' uituit.
•" voor
Iegkunde betreden
betreden willen,
willen, en
en voor
vool' lieden
liedcn van
van de
de edeledel•" legkunde
fte k1asfe,
•" fle
klasfe ,die
diedit
ditdeel
deelvan
vanden
den BybeI,
Bybel ,en
en de
de woorwoor~, den
onzen Heere
Heeregaerne
gaerne verftaan
verfraan zouden,
zouden. bob
hehik
ik
;,
den van
van onzen
!'? bet
het gefchikt
gefchikt."
Vooruit worden
wordengezonden
gezondendrie
drie korte
kone
." Vooruit
eerfre wordt
onderzocht, wat
?I'tlt
verhandelingen.. InIn dedeeerfl:e
Verhandelingen
wordt onderzocht,
cene Parabel
is. De
De tweede
twceclc ioopt
loopt over
over de
de LcerwJ'ze
eene
Parabel is.
Leerivyze ~'[m
van
Jefus
in Pfrabelen
Ptfrobe!en;; en
en in
in de
opgegevell
fetus in
de derde
derde worden
worden opgegeven
ric rel;elen,
1"ef,eim, vrm
welke melt
itl het
he~ cerklarera
'Tierklarerz 'V{tfI
de
van weike
me ;i ~lCh
zach in
vau
Parabe!cn bedienen
bcdienen .poet
moet..
Parabelcn
Door de
de zulken,
zulken, die
van den
den beroemden
herocmclcl1
Door
die de
de Werken
Werken van
zeer wcI
ontbecrd
~J.. J.
J . HESZ
HESZ l-ezitten,
bezitten, kan
kan dit
dit boekje
boekje zeer
wel ontbeerd
geendededrie
drievoorafgaande
voorafgaande Verbandelin
V crhandelin.,...
worden.. Het
HetBeen
worden
gen bevatten,
bevatten, vindt
vindt men
men by
by den
den gemelden
gem elden Schryver
Schryverveel
ved
gen
vollediger..
'
vollediger
Wat
Vertaalingbelangt,
belangt, dezclve
dezcIve is
is Met
niet overal
overal gegeWat dedeVertaaling
lukkig, vooral
vooral uit
de van
van onvergeeflyke
onvergeeflyke Germanislukkig,
uit hoof
hoofde
Germanismen.. Zulke
Zulke Germanismen
Germanismenftrekken
frrekken to
te zeer
zeer om
onze
men
om onze
fchoone moedertaal
moedel'taaI to
te verbasteren,
verbasteren, dan
dat zy
zy geene
geene
fchoone
dan dat
fftrenge
Terproeve
proeve diene,
diene,
.}renge berisping
berisping zouden
zouden \'erdiencn.
verdienen . Ter
hI.!..,
Deze voorloopige
vool'Ioopige verhandelingen
verhandelingen kunnen,
kmmen, zoozoobl
. i . „ Deze
weI den
den jongen
jongen exegeet,
excgeet, (waarom
niet ttitle,ggcr
.~) ali
aI~
•~, wel
(waarom nict
uitlegger?)
„
" den
den gemeenen
gemecncnlezer,
lezer, die
die :ich
::idl Diet
niet eigentlyk
eip,entlyk voor
voor het
het
.eo
"„ t1tteo
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"• theologifche
voor
theologifche vak
vak fcliikt,
fchikt, (zuiver
(zuiver Hoogrluitsch!)
Hoogduitsch!) voor
vele misflagen
misOagcn vrywarcn,
en hem
hem tot
tot de
de ware
ware beoorbeonr•" vele
vrywaren, en
dee ling van
van fpelende
fpelende ~ebruiken
gebruiken (onvertlaanbaar!)
(onver1l:aanbaar!) aanaan„" deeling
B1 . IS
15 leezcn
leezen wy:
wy : "de
"• leiding
leiding geven."
,---- Bl.
geven ." --„ de opmerkopmerkzaamheid aan/ircngen
acw/lrengen."
Dangenoeg
genoeg.. Mogt
Mogt elk
elk
•" zaamheid
." -- -Dan
zo weI
ais Schryver,
voor by
hy onderneemt
onderncetntlets
iets
Vertaaler zo
Vertaaler
wel als
Schryver, voor
in het
licht teto geeven,
in
bet licht
geeven, beproevell,
beproeven,
Quid
Jerre recufent,
recufent, quid
quid valeant
valeant humeri,
humeri,
Ouid ferre

ilaar de
de les
les van
zo by
by dit
dit beproefd
beproefd hebhehmar
van HORATIUS;
HORATIUS ; en,
en, zo
be, dan
dan ten
tenminllen
min1l:enniet,
niet,door
dooragteloosheid
agteloosheid inin vertaa
vertaa..
be,
ling of
aantal van
ling
of fryI,
ftyl, het
bet verbazend
verbazend aantal
van gebrekkige
gebrekkige OverOverzettingen
venneerderen!!
zettingen vermeerderen
De Vrye-Hetzelary
l7rye-Metze/a!'yteneen
/le/!!ldesdesKrKriste:zdoms.
Pcrtaald
De
/lean
iste ;adorns. Vcrtaald
uit het
T,lsichenbuch fur
fLir trey-maurer
Frcy-maurer..
uit
lastHoogcitti!sci;.
Hoogduirsch . Tasfchenbuch
1799.
Alomtcte bekomen
bekomen.. 1801.
ill gr
gr.. 8"'0.
1299 . Atom
i8oi . In
8vo . 17
17 bl.
bl .

en klein, doch belallgryk frukjen.. Het bevat
bevat in
in zich
zich
E
eene aanmerkenswaardige
bydraageter
tel' beuordeelinge
beoordeelinge
eene
aanmerkenswaardige bydraage
een bcgrip,
bcgrip, dat
c1atinin verfcheidene,
verfcheidene, ook
oakdoor
dourons
on5aanaanvan een
van
HCt

E

gekondigde Schriften,
Schriftcn, ftyf
ityf ('n
1.l:erk beweerd,
en door
door
gekondigde
en fterk
beweerd, en
tel' goedel'
tr,lU\ve ovcrgenomen
is, betrelfende
betrelfende
veclcn ter
veclcn
goeder tr,nnve
ovcrgenomen is,
lien voornaamen
voornaameno,)rfprong
o'1rfprong van
van den
den blykbaarcn
blykbaarcn toeleg
toeleg van
den
van
yer to
te werpen
werpel1 of
of tote
veelen, am
veelen,
otn het
het Christendom
Christendom om
om ver
ondcrmynen,, dien
grootendeels uit
del'
ondernlynen
then men
men grootendeels
uit de
de Loges
Loges der
V ryeMetzelaaren
Metzelaarel1wil
wilafgeleid
afgeleid hebben,
hebbel1,
Vrye
lien bykans
bybnszeventigjaarige
zevcmigja,mge Vader,
am
Een
Vader, door
door zyn
zyn Zoon
Zoon om
J'aad gevraag
gevraagd,
over
den
wensch,
om
Vrye
IVletzelaar
raad
;d, over den wensch, om Vrye Metzelaar
te worden,
worden, deelt
'decIt aan
aan deptzelven
dellzelven briefswyze
vorige
to
briefswyze zyn:::
zyne vorige
en tegenwoordige
tegenwool'dige gedachten
gedachten over
ov~r de
de orde
orde der
del' Vrye
Meten
Vrye MetTevoren
vorenhad
hadby,
hy,vast
vast en
en innig
innig van
van de
de
zelaaren mede.
zelaaren
mede . Te
waarheid des
des geopenbaarden
geopenbaarden Kristendoms
Kristendol11s verzekerd,
verzekerd, alaIwaarheid
toos een
afkeer van
delelve gehad
gehad,, omdat
in hot
het
toos
een afkeer
van dezelve
omdat hy
by in
gevoelen
\'erkeerde,
dat
de
Vrye
Metzelaary
de
verniegevoelen verkeerde, dat de Vrye Metzelaary de vernieten doe/
doel heeft
heeft.. Hy
Hy had
had op
op-.
tiging van
tiging
van het
bet Kristendom
Kristendom ten
dat
de
zucht,
om
de
pla;:ts
van
den
g'~open.
gemeckt,
geme~kt, dat de zucht, om de pleats van den geopenbaardcn Godsdienst
Godsdienst door
door cenen
cenen Godsdienst
Godsdienst der
del' Rede
Rede tote
baarden
doen vervangen
vervangen,
in diezelfdc
diczelfdc maate
algemcener wierd,
wierd,
doen
, in
maate algemeener
waarin de
de Orde
del' Vrye
Vrye Metzelaaren
1\1etzelaarcnzich
zich uitbreidde
uitbreidde;;
waarin
Orde der
W:lafOillhem
hemniets
nietsnatuurlyker
natuurlykerfcheen
[eheen,
dan dede gevolggevolgwaarom
, dan
trekking: dat
dat cen
cen enen ander,
ander,als
alsoorzaak
oorzaakencnuittircrkzel,
uit\Ycrkzel,
trekking,
zaza-
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zamenhing. Maar
Maar thans,
thans, ter
tel' voldoeningc
aan bet
het vervel'voldoeninge aan
zamenhing,
ZOOl1,zich
zichopzetlyk
opzetlyk verledigd
verledigd hebbende,
hebbende ~
zoek van
van zyn
zyn Zoon,
zoek
omuit
uit vool'handen
zynde Schriften
Sebriftcn (in
(in Duitsehland)
om
voorhanden zynde
Duitschland) eene
eene
gl'ondige kennis
kennis van
van die
die Orde
te verkrygen,
had by
by van
grondige
Orde to
verkrygen, had
van
dezelve geheel
andere denkbeelden
denkbee!den,, juist
juist tegenovergedezelve
geheel andere
tegenovergefield met
dalrvan
fteld
met zyne
zyne da
.irvanopgevatte
opgevattevermoedens,
vermoedens, aangenoaangenomen.
Hyacht
acht nu
nudedeVrye
VryeMetzelaary
Mctzdaaryhoog,
hoog, onidat
omdat by
by
men . Hy
ze befchouwt,
befchouwt, als
als eene
eene inrichting,
inrichting. welke
welke tot
totinftandinf1:and·
ze
bouding van
van den
denGodsdienst
Godsdienstvan
vanJefus
Jefusgefticht
gefl:icht is,
is, eu
ell
houding
haare werkzaamheden,
totbevordering
bevorderingvan
vandat
dat edel
edel doe!,
doel'l
haare
werkzaamheden, tot
onafgebroken voortzet,
voortzet, en
goede gron
gron...
onafgebroken
en die
die by
by dus,
dus, op
op goede
den, zoo
hy meent,
meent, voor
voor den
den fteun
freun van
van 't
't Kristendom
Kristendom
den,
zoo by
hOlldt.
houdt .
Hyheeft
heeft nit
uit de
de Gefchriften,
Gefchriften, door
deze Orde
OrdeuitgeuitgeHy
door deze
geeven,
en telkens
telkens door
hem aangehaald,
aanj:!ehaald, zoo
zoo verre
verre zy
geeven, en
door hem
zy
de Vrye
Vrye Metzelaary
Metzelaaryraaken,
raaken, ontdekt,
ontdekt, dat
dat de
de
de waare
waare Vr)e
Vrye
Metzelaar de
de geopenbaarde
geopenbaarde geheimen
geheimeneerbiedigt,
eerbiedigt, offchoon
Metzelaar
offchoon
hy ze
ze niet
niet ten
ten vollen
voIlen dOl)rgronden
kan ,, en
en dat
dat,, gelyk
by
doorgronden kan
gelyk
een Jood
Jood en
en een
een Vrye
VryeMetzclaar
Metzclaarniet
niet tote gelyk
gclyk in
in een
een
een
pel'flJon beftaan
befl:aan kunnen,
tegenfrrydig isis,, dat
perfoon
kunnen , het
bet even
even tegenftrydig
dat
Kristelyke Vrydenkers,
of ongeloovige
ongeloovige Kristenen,
Kristenen, Vryc
Kristelyke
Vrydenkers, of
Vryc
Metzelaaren
zvn..
Metzelaaren zyn
" Het
Het is
is echter,"
ecbter," zegt
zegt by
by bl
bl.. 6,
" niet
zulke
„
6, „
niet door
door zulke
~lgemeene uitdrukkingen
uitdrukkingen alleen
aIleen,
beh laalaaalgemeene
, dat
dat ik
ik my
my heb
ten
verleiden, myne
mynevorige
vorigeovertuiging
ove1'tuigingtoteverlaaten
veriaaten:: bet
ten verleiden,
bet
ware toch
toeh mogelyk,
mogelyk,
dezelve
fJechtsterteriieergefteld
lIecrgef~eld
ware
datdat
dezelve
flechts
waren, om
om dedewaare
waaremeening
,mecningdes
nesalgemeens
aJgemeenstotemisleimislei.
waren,
111 waarhcid
waarhcidtote beftaan
befl:aan:: (*)
den, zemder
daarom in
den,
zonder daarom
(*) maar
maar
ik ben
tot in
onderik
ben tot
in bet
betbinnenfte
binnenftedel'derOr~le,
Orde,met
met myn
myn onderzoek, ingedrongen
il1gedron~el1,"
Hy beroept
beroept zich
zich dan
dan inzoninzonzoek,
." - - Hy
derheid op
door heni
hem nagefpoorde
nagefpoorde wyze
van aanneeaanneederheid
op de
de door
wyze van
l,lling Qits
c;ens Vryen
Vrycn Metzelaars
MetzeIaars.. "De
adjpira11/," zegt
ming
„ De adfpirant,"
zegt
hy,
te
by, "„ (die
(die zich
zich aangegeeven
aangegeeven heeft,
heeft, om
om aangenomen
aangenomen to
worden) moet
moeteen
een Kristen,
Kristcn, en
en een
ymrden)
een zedelyk
zedelyk goed
goed mensch
mensch
zyn, bet
het overige
overige is
is van
minder aanbelang
aanbelang."
wyze.,.
zyn,
van minder
." De
De wyze,
waarop by,
hy, nunuzullende
zulIende aingenomen
a:1lJgenomen wordeii
worden,, in
in,rene
waarop
eerie
duisduis(*) " „ Neen,
zegt de
de Nederduitfche
Nederduitfche UitUit(~`)
Neen, waardige
waardige Vader;'
Vader," zegt
t~ever in
in eene
cene onderfhande
onderfbande Noot,
d:t was
tlief inogelyk
mogelyk..
geever
Noot , ,, d,t
was niet
Hier
ongewyd hart
hart mi
mi leideu
leiJcl),, to
en gy
gy dit
dit
flier Iiet
lietgygyu udoor
door ilw
uw ongewyd
toen
Zoo behoeft
behoeft,, zoo
zoo kan
"an geen
geen li'llar
Vrye Metzelaar
Metzelaar
fchteeft.
it
hreeft. Zoo
waar lrrye
Sapienti fat."
fat." Men
zoudaaruit
daaruit opmaaken,
opmaaken, dac
dac
handelen.. Sapienti
liandelen
Men zou
de Uitgeever
Uitgeever zelf
zc1f tot
behoort.. Ell
danverdieiit
vc:.diellt
de
tot de
de gewyden
gewyden behoort
En dan
dit opmerldng.
dit
opinerking.
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duistere
aan zich
zich zelven
zelven overgelaaten,
overgelaatcl1, en
en ver.
vera
duistere kamer,
kamer, aan
volgends uitgekleed
uitgekleed,, en
van alles,
alles, wat
wat eenigzins
eenigzins kost
volgefids
en van
kosta..
baar is,
is, ontzet
o11tzet,, op
op de
de bloote
blooteknie,
knie, en
en geblinddoekt,
geblinddoekt,
baar
op
de proof
proefgetteld,
gefteld, en
en eindelyk,
eindeIyk, na
na bet
hetafleggen
afleggen eeher
eeher
op de
plechtige gelofte
boek der
del' onuitputlyke
onuitputlyke
plechtige
gelofte op
op het
bet eeuwige
eeuwige boek
wysheid, door
doorden
denvereenigden
vereenigden glans
glans van
van een
eendrievou*
drievou"
wysheid,
dig licht
befraald wordt;
words ; voorts
dig
lieht beftraald
de werktuigen
werktuigen der
der
voorts ook
ook de
Vrye
"rye Metzelaary
Metzelaary,, de
de truffel,
truffel,dede pasfer
pasferen
en de
de hamer1
kamer,
en alle
aUe verdere
verdCl'e zZ:llncbeelden
vel'feheidene
en
;iinebeelden del'
der Orde;
Orde ; de
de verfcheidene
Iangs welken
weI ken zyzytot
tothaar
haal'doel
doelleidt
leidt;; en
trappen, langs
trappen,
en wat
wat
bier
verder opgenoe111d
opgenoemd wordt;
words ; dit
l1ier verdel'
dit alles
allesduidt,
duidt, volgends
volgends
Brieffehr~ vel', den
den grootf}en
groot1l:en eerbied
eerbied aan
aan voor
voar den
den
(len
den Brieffchr~ver,
Bybel, en
en wel
weI byzonder
byzondervoor
voorden
denGodsdienst
GodsdIenstvan
vanJefus,
Jefus"
Bybel,
~, Het
doel der
del' echte
eehtc Vrye
Vrye Metzelaary
Metzelaarv was,"
was." volvolHet doel
,,
gends die
dic ncueflcn
nCllcJlctl .drbcitcll
and Philo
Philo,4
Arbeitcna des
des ,S'p{/ytaKfI.f
Spartakus road
gends
~, om
dooreen
een weKkdadig
weJ.:kdadigKristendom,
Kristendom,door
doordedeverbreivel'brei,,
om door
ding van
Leer van
van Jefus,
Jefus. de
Illcnfehen voor
vaal' zede
zede-.
ding
van de
de Leer
de menfchen
to maaken:
maaken : de
Jyke vf-'vheid
vatbaar te
en de
ce door
lyke
vr•,,heid vatbaar
de wacrcld,
waereld, en
door
verfeheidene inrichtingcn
verfcheidene
inrichtingenv:meen
vaneen gefcheidene
gefcheidene menfchen
menfchen
tot een
huisgezin te
van waarwaar·
tot
din huisgezin
to vereenigen,
vereenigen, en
en het
bet l'yk
ryk van
heid, regtfchapenlicid
regtfcllapenheid en
uit to
te breiden
brei den."
Op
heid,
en deugd
deugd uit
." Op
Jien grond
"Ik
zeIf, 'Was
ik
then
grond zegt
zegt de
de oude
oude Vader:
Vader : „
Ik zelf,
was ik
niet zoo
digt by
70 jaaren,
van
niet
zoo digt
by de
de -,o
jaaren, zou
zou nag
nog een
een medelid
medelid van
l;eze, voor
voor de
de Kristenen
Kristenen zoo
zoo belangryke
belangryke Orde,
Orde, zoekeil
zoeke11
Jeze,
te
laatfle dagt'11
zou ik
ik gelooven,
gelooven; niet
niet
to wordc11,
worden, enenm}m)
nenelaatilce
dagen zou
noch waardiger te kUJlllcn beO:eeden, dan wan·
nl1Uttiger,
utiger, noch wa rdiger to kun e be[l ed n, dan wanr
11cer ik
ik die
die aan
aan hot
het doel
rye Metzelaary
Metzelaary wydde,
wydde.
ncer
doel der
der VVrye
de menfchen
menfchen zouden
zouden my
my miskennen
miskennen,, daar
Maar de
Maar
daar zy
zy de
de
ommekeerininm\
m~ne
denkwyzeomtrent
0l11trent de
de Orde
Ordeniet
niet wee
ommekeer
ne denkwyze
wee-..
ten,, ik
ik moet
moet my
my alzoo
alzoo naar
naar de
de menfchen
menfchen fchikken
fehikken en
ten
en
afhouden.. Maar
Maar ik
ik wil
wiI door
door uu,, myn
111)'n Zoon
ZOl;m,, de
aEhouden
de Ord.
Ord*
vergoeden, wat
watikikhaar
h:l.arfchuldig
ichuldig bleef
bIeef.. Gaa
heenen, en
en
vergoeden,
Gaa heenen,
word
een medelid
medelidder
del' Orde,
Orde, myn
mynzegen
zegenbegeleide
begeJeicle uu.. Wees
word een
Wees
goed der
del' menschheid
I11cnschheid;;
werkzaam
voor hot
het belangrykfe
beJangrykfte goed
werkzaam voor
wees geheel
geheel mensch,
mcnsch.geheel
gcheelKristen
Kristen:: word
word Vrye
Vrye Met·
wees
Met .
zelaar in
voWen zin
zin dcr
d<.:r woorden
woorden!
zelaar
in den
den volflen
! ""
In hoe
hoe vzrre
Vlrrc nu
de Gefcl.riften,
GefChriftcn, waaruit
deze yvrige
yvrige
In
nu de
waaruit deze
Voorfrander van
van bet
het Kristendom
Knstendol11 der
der Vrye
Vrye Metzelaaren
MctzcIaaren
Voorfander
zoo by
hy zegt,
zegt, veranderde
veranderde denkwyze
gefchept hceft ,
zyne, zoo
zyne,
denkwyze gefcheptheeft,
gelo"f
of daaruit
zekere gege·
ge o,-f verdienen
verdienen ;; en
en of
daaruit genoegzaam
genoegzaam zekere
V(llgtrekkingen,
doel
vo?gtrekkingen, omtrent
omtrent het
bet algemeen
algemeen en
en eenflemmig
eenftemmig doel
del' Vr\
Vr~ ee Metzel:lary,
der
Metzelaarv, zZ)'l1
trekken ; zal
zal denkelyk
denkelyk door
door
.,-ii teto trekken;
de verwachtte
venvaehtte Antwoorden
Antwoorden,
op bet
het onlangs,
onlangs, uit
uit den
de
, op
den
derVrye
ij Lh')ot
_l.Dot der
Vrve Metzelaaren
Metzelaaren in
in Nederland,
Nederland, voortgekomen
voortgekomea
Vraagftuk, wel
weI nader
nader kunnen
Vraagfluk,
kunnen befii~t
betlist worden.
worden .
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Ecnige Byzovderheden
Byzondefheden uit
11ft het
het Leven
Leven vatj
van zekeren
zekeren Ocffe
£enige
Oc e ...
ninghouder,
.zelven befchreven.
befchreven . Te
ninghouder" door
door hem
hem::.elven
Te Leeuwar.
Leeuwar..
den, by
by Cahais
Cahais en
en van
van Sligh,
Sligh, enz.
In gr.
dell,
enz . 1801.
gr . 8vo.
8vo,
i8ol . In
169 bl.
bZ.
16g
f deeze Byzonderhedett bet echte verhaal van waare
gebeurtenisfen behelzen
behelzen,, dan
dan enkel
enkel als
als een
een fyn
fyn het
he..
gebeurtenisfen
O
II
kelfchrift op
en bet
kelfchrift
op de
de oefeninghouders
oefeninghouders en
bet oefeninghoudel1
oefeninghouden ,,

f deeze By2!onderheden het echte "erhaaI van waate

zo als
als de
ge ...
zo
de eerfien
eerften veelal
veelalzyn,
zyn, en
en het
bet andere
andere doorgaans
doorgaans ge
fchiedt, moe
ten aangemerkt
aangemerkt worden,
worden,willen
willen wy
wyliefst
liefst in
in
fchiedt,
moeten
het
laaten.. Letten
Letten wy
wy alleen
alIeen op
op den
den ernfligen
ernfiigen
bet midden
midden laaten
toon,
waarin bet
het korte
korte Voorbericht
Voorbericht voor
voordit
cUt Werkjeia
Werkjel1
toon , waarin
gefchreven
is, dan
danhellen
hellen wy
wyover
overtot
tot bet
het eerfte
eerfie;; by
by bet
het
gefchreven is,
leczen
het Stuk
Stuk zelve
zelve vinden
vin,ten wywybethetlaatfte
Iaatfie aanaandeezen van
van bet
neemelyker. Hoe
Hoe bet
het zy,
zy,dedeSchryver
Schryverheeft
heeft op
op eene
eene
neeinelyker.
eellvoudige, maar
maarduidelyke
duidelyke en
en treffende
treffende wyze,
de ver
ver-.
eenvoudige,
wyze, de
keerdheden gemaald
gemaald van
van die
die oefeningen,
oefeningen, welke
op vec
vede
keerdheden
welke op
:1e
plaarzen, in
zo fterk
frel'k ill
gaan ,,
plaatzen,
in ons
ons Vaderland,
Vaderland, zo
in zwang
zwang gaan
waarmede veelen
veelen zo
zo fterk
fierk zyn
ingenomen ~ maar
maar weikes
welke
waarmede
zyn irgenomen,
~an den
den verftandigen
verfiandigen en
en oplettenden
oplettenden veelal
veelal niets
niers anders
anderi
;an
vertoonen dan
dan broeinesten
broeinesten van
bygeloof.,
vertoonen
van dwecpery
dwecpery en
en bgeloof,
kweekfchoolenvan
vanbitterheid,
bitterheid,verdeeldheid
vel'deeldheiden'
en liefdeliefde~
kweekfchoolen
loos veroordeelen
Metgroot
groot vervel'loos
veroordeelen van
van anders
anders denkenden.
denkenden, Met
maak hebben
hebben wy
wyzyn
zyn Weik
Welkgelezen,
gelezen, enen befchouwen
l>efchouwen bet
het
maak
als ten
zulken, welken
weI kenzich
zich aan
aan bet
llct
als
ten hoogfren
hoog(ten nuttig
nuttig om
om zulken,
fch)
nfchoone deezer
deezereigenwillige
eigenwillige godsdienfligheid
godsdienfligheid verver~
fchynfchoone
gaapen,
terug to
tc trekken,
trekken, indien
nog to
te redden
gaapen, terug
indien zy
zy nog
redden zyn,
zyn,
en anderen,
anderen, die,
die, inisfchien,
lllisfchien, gevaar
loopen van
vall
en
gevaar zouden
zouden loopen
zich te
laaten mede1Jeepen,
in t)yds
tyds tetowaarfchouwen
teo
zich
to laaten
medefleepen, in
waarfchouwen tegen
de verlcidizng
vcrleic1illg.. Wy
Wymaaken
maakcndes
desgeene
geenezwaarighekl
zwaarigheid
gen de
het on
zen Leezeren
Leezeren aan
aan tote pryzen
pryzen als
als een
een der
del' besbe~.
van het
van
ouzen
te
OllS, in
in langen
langen tfd.,
te il:ukken
ftukken van
van deezen
deezen aart,
aart, welke
welke ous,
tyd,
Z\ nn onder
Dceze reden
reden noopt
noopt ons
on ..
z}
onderh(~t
hotoog
oog gekomen.
gekomen . Dceze
oin
eerST: eenig
eCl1ig algemeen
algemeen verUag
verGag van
van het
het beloop
beIoop des
des
om eerst
Wer!,s
geeven,en en
daarop
ftaaltjentotelaaten
laaten volvol.
Werks totegeeven,
daarop
eeneell
ftaaltjen
gen van
des Schryvers
Schryvers voordracht
voordracht en
van behanbehangen
van des
en wyze
wyze van
delen..
delen
De Schryver
Schryver genoot
genoot van
van zone
zme Ouderen
Ouderen eene
eene godsj>'nds~
De
dienfrige opvoeding;
welke veelmeer
veell11ecr was
wasingericht
iugcricht
dienftige
opvoeding ; maar
maar welke
om zyn
zyngeheugen
gehcLlgentote bezwaaren,
bezwaaren,dan
danomomzvnzvnverttand
vertt&ndre
re
om
verlichten, en
verlichten,
en hem
hetn den
den grootfren
grootftenafkeer
afkeer inboezemdl~
inboezemde van
van
illes,
den ctempel
[tempel der
del" oud\!
a.lles,wat
wat niet
niet gemerkt
genterkt was
was met
ouc«(;
met den
red)'
a'ech,
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rcchtzinnigheid.. In
In bet
het fchoenmaaken
fchoenmaaken,, het
rechtzinnigheid
bet handwerk
handwerk,~
waar0i' zyne
zyne Oudcrs
Oudcrs hem
hembefleld
befl:eld hadden,
hadden, vorderde
vorderde by
hy
waarop
weinig, maar
maar geraakte
geraalne in
in kennis
weinig,
kennis met
met eenel1
eenen Voornaamen
voornaamen
oefeninghouder, eenen
eenen Klecl'maaker,
die twistziek,
twistziek , kwaadoefeninghouder,
Klecrmaaker, die
kwaadfpreekendc,
te lui
lui en
en to
te trots
trots om
werken,uit
uithet
hetoeoefpreekende, to
om tote werken,
wist tc
Het voorbeeld
voorbeeld
fcnen
fenen een
een goed
good ink0111cn
inkomcn wist
to maakcn.
maaken . Het
van
van deezen
deezen man
manfpoorde
fpoordeonzen
OIlzenSchr~
Scbr~ver
vel' aan
aan om
omook
ookto
te
en het
bet verachtclyke
verachtelyke fchoenmaaken
fchoenmaaken vonr
voor waewaeoefenen,
oefenen , en
re1dfche
0\ er
er to
te laaten
laaten.. In
In z\
Zl ne
reldfclle menfchen
menfchen o\
ne onderneeminonderneemin-,
ge
flaagde by
hy zo
zo wel,
weI,dat
datbet
hetdedejaloersheid
jaIoershe~d des
des KleerKleer-go flaagde
maakers
opwekte.. Deeze
Deeze bedaarde
bedaarde nogthaiis
nogthans fchielyk,
fchielyk,
maakers opwekte
wanneer de
de Schryver
Schryveraanbood
aanboodzich
zichelders
elders neder
neder tote zetzetwanneer
ten, ten
ten einde
einde hot
het licht
licht van
zynen ouden
oudenvriend
vriendniet
nietto
te
ten,
van zynen
betimmeren.. Met
Metecnige
elnige lesfen
Iesfen van
v:m denzelven
denzelven uitgerust,
uitgerust.,
betimmeren
begaf by
hy zich
zich na
na een
waarin vele
vele vromen
vromen woonwoonbegaf
een dmp.,
dorp, "„ waarin
" eten,
die zich
zich met
met den
denPredikant
Predikantniet
niet konden
konuenvergevergeden, die
„
" nocgen,
en ook
ook Been"
geen' zegen
zegen onder
onder zvnen
zynelldienst
dienst hadhadnocgen, en
„
"den."
Hier begon
begon byhytote oefenen
oefencn met
met wonderbaar
wonderbaar gege„
den ." Hier
vuIg.. Een
Een fhiid,
fhlid, by
hy zynen
zynen intrek
intrek had.,
by weIkcn
welken by
had, was
was
volg
vol van
van bevindingen
bevindingel1,, en
en kon
kon meesterl\k
meesterh k fpreeken
fpreeken van
van
vol
Degrove
grovegebrcken
gebrckenvan
vandeezen
dee zenman
manfliefiiegenade, enz
enz.. De
genade,
ten,
ondertusfchen, onzen
onzen viiend
vlicnd,, die
die in
in alle
aIle oprechtoprechtten, ondertusfchen,
heid handelde,
handel de , niet
niet weinig
weiIlig;; maar
wcrden op
op rereheid
maar deeze
deeze werden
kening van
van den
den ouden
oudenmensch
meI?schgefteld
gefreld... De
Schryver had
had
kening
De Schryver
Veel
zvner bebek- eelgenoegen
genoegen inin zyne
zyne gefprekken,
gel}prekken, lilt
uit hoofde
hoofde zyner
drevenheid in
in de
wedcrleggendc Godgeleerdheid
Godgeleerdheid.. Door
drevenheid
de wederleggende
Door
fcmmige VrOuwen
veel hoorende
hoorende praaten
pr:l.lten van
Hemmen
fenimige
Vrouwen veel
van ftemmen
uit den
bezceken van
van Engelen
Ellgelen en
en verfchyningen
verfchyningen
uit
den hemel,
hemel, bezceken
"an Duivelen,
hy ras
ras met
metbet
het zelfde
zeJfde euvel
euvel bebev'an
Duivelen, weI
weldd by
nnet, en
ook des
des nachts
nachtsallerlei
allerlei gezichten
gezichten.. Onder
Onder
9niet,
en had
had ook
onze oefenaar
oefenaar to
te benierken,
bemerkep, dat
dat byhy-een
-een
dit alles
dit
alles beg(\l1
begon onze
al te
al
to lui
luileevenleidde,
leeven leidde,enenkreeg
kreeglust
lustom
om zvn
zvn vorig
vorig we'rk
weYk
den
\veder by
by de
de hard
hand to
te neemen.
Half met,
met, half
half tegen
tegen den
weder
neemen . Half
vrienden,, zocht
zocht en
en verkreeg
verkreeg
zin
van zyne
zyne nieuwe
nieuwe vrienden
zin van
hy,
niet zonder
cenen fchoenmaaker,
fchocnmaaker,
hy, niet
zondcr moeite,
moeite, werk
werk by
by cenen
z~ ne
Deeze, fchoon
fchoon by
by de
de oefeaefedie in
in z3
die
no buurt
buurt woonde.
woonde . Deeze,
ningsvrienden to
te boek
fraande voor
voar vyandig
eee:J w\)ord
vyaudig (een
woord
ningsvrienden
book ftaande
ui
man van
van eigen
eigen ge
ge·.
uitt de
de taa~e
taale Kanaan.s)
Kanaans) en
en voor
voor eenen
eenen man
rechtigheid,
een verftandig
verfl:andig?, fchoon
rechtigheid, was,
was , inderdaad,
inderdaad , een
fehoon
Christen, en
mensch..
eenvoudig, Christen,
eenvoudig,
en een
een braaf,
braaf, deugdzaam
deugdzaam mensch
Met
deczen komt
komt by,
hy,allengskens
allengskens ,, meer
meer in
in kennis
kennis en
Met deezen
en
nan bet
het praaren,
pra~ten, vervolgens
verva]gens in
in verkeering
verkeering met
met den
denPrePrenan
vriendlyke onderrichOl1derrichdikant
door vriendlyke
dikant der
der plaatze,
plaatze, welke,
welke , door
hem
tingen
en bet
het leeuen
leeuen valo
v:m rmttige
tracht hem
tingen en
puttige hoeken,
boeken , tracln
van
van

VAN ZEKEREN
ZEKEREN 0EFFENINGHOUDER
OEFFENINGHOUDEa..
VAN
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\Jan zyne
zyne doolingen
doolingcn omtrent
omtnmt den
den Godsdienst
Godsdienst en
en llet
het uituit~
ban
leggen der
der Schriftuure
Schriftuure to
te overtuigen.
overtuigen. Dit
Dit beefs
heeft al
al vr'j
leggen
vry
wat moeite
moeite in
in;; maar
maal" bet
het gelukt
gelukt eindelyk
eindelyk;; KLAAS
KLAAS
wat
wordt een
een geheel
geheel ander
ander man,
man, ziet
ziet zyne
onkunde,, Rapt
fiapt
wordt
zyne onkunue
uf van
van het
het oefeninghouden,
oefeninghouden,bepaalt
bepaaItzich
zich tot
tot zynen
zynendriedrieof
flaI,, trouwt
trouwt met
met MIETJE,
MIETJE, de
de dochter
dochter van
baas)
ftal
van zynen
zynen baas,
lang genegenheid
genegenheid had
had gevoeld,
gevoeld, in
in
voor welke
welke by
hy alal Lang
voor
weerwil der
der poogingen
poogingen van
zyne voorige
voorige vrienden
weerwil
van zyne
vrienden om
om
hem aan
altn een
eenmeisjen
meisjen van
vanbunne
hunnefoort
foort to
ti; verbinden,
verbinden ~ en
en
hem
leidt, onder
van veritandige
verilandige godsvrucht,
godsvrucht,
leidt,
under de
do bcoefening
beoeiening van
zyne Vrouw
Vrouwcen
eengelukkig
gelukkigleeven
lceven..
met zyne
met
Wyhebben
hebbenbeloofd
beloofdeeneenftaaltjen
fiaaltjen to
te geeven
geeven van
van des
des
Wy
van voordraagen,
voordraagen, maar
maar weeten
weeten naaunaau~
Schryvers wyze
Schryvers
wyze van
welyks eene
eene keus
kens tote doen
doen,, welke
welke ons
onsbericht
bericht niet
niet to
te
welyks
lang zoude
Evenwel wy
wyzullen
zullen ons
onsbepaalen
bepaalen
lang
zoude maaken.
maaken . Evenwel
een gedeelte
gedeelte van
van een
een gefprek
gefprek tusfchen
tusfchcn KLAAS
KLAAS en
en
tot" een
tot
den Predikant
Predikant,, over
over bet
het behandelen
behandelen der
del'fchriftuurtekfchriftuurtek~
den
ften, byzonder
byzonderuit
uit dedePfalinen,
Pfalmen, op
op den
denpreekttoel
preeki!oel ofofinin
ften,
de oefening
oefening.. Wy
Wybeginnen
beginnen in
in bet
het midden
midden der
d~r ZamenZamende
fpraak bladz
bladz.. 67
67.. Kortheidshalve
Kortheidshalve is
KLAAS,, P.
P.
fpraak
is K.
K. KLAAS
Predikant.
Predikant.
" P
P.. lk
Ik houde
houde bet
het Pfalmboek
Pfalmboekvoor
vooreen
eender
derdierbaardierbaar,,
..",, fte
fte boeken
Bybel,, en
en zoude
zoude hetzelve
betzelve niet
niet
boeken van
van den
den Bybel
~, gaarn
misfen,
maar
'er
is
dikwyls
groat
onderfcheid
gwarn
misfen,
maar'er
is
dikwyls
groot
onderfcheid
inin
•
men dierbaar
dierbaar noemt
noemt.. hk
II{ beet
heet bet
het dierbaar,
dierbaal',
het geen
geen men
•" het
iJ~ als
als ik
w verfta
verfta,, als
meen,, d;lt
de dichter
dichter
als iIi:
ik meen
dat de
ik het
bet zo
gy noemt
noemt bet
hetmisfchieit
mis{(:hicn
het wilde
wilde verftaan
verfraan hebben;
„" bet
hebben ; gy
~ dierbaar,
dierbaar, als
als'er
'ervelc
veledmgel1
dingenworden
wordenbygevoegd,
bygevoegd, waar
waar
,,
" aan
aan de
Schry\er nooit
nooit gedacht
gedacht heeft
heeft..
de Schrycer
,,
"• K.
Dat zoude
zoudenog
nogtotebezien
bezienftaan
fraan..
K . Dat
"P.
aan geef
geef my
mymaar
maareens
eens ene
ene plaats
plaats op
op,,
We] aan
• P . Wei
"• die
die gy
verkiest., dan
het beproeven
lreproeven..
dan kunnen
kunnen wy
wy bet
gy verkiest
" K.
K. Dat
Dat wil
wil ik
ik doen
doen.. Voor
Voorenigen
elligentyd
tyd oefende
oefencle ik
ik
„
DAVID, in
in den
den 42ften
42ften PfaIm,
Pfalm,
.'
van DAVID,
~, over
over die
die woorJen
woorden van
a/:;,tJ
gelyk een
een hert
hert fthrccuwt
fchrecuwtfwar
naar de
de watcrJlromen,
waw/lromen, alto
•~, gelyk
~,
Jehreettwt smyne
W:lt vond
yond
.nync ziel
ziel naar
naar u?
u , 0o God!
God ! 00 wat
,, fahreetiwt
waarheden
ik al
al in
in die
diewoorden,
woorden, hoe
hoe vele
vele aangemme
aangename waarhedert
•" ik
leggen [l
[1.. liggcD]
op" leggen
liggen] hierill
hierinvool'
voordell
den GOdVIuchtigen
Godvxuchtigen op,,
;,
~, getloten
getloten !!
~"
aan!! laat
,, P.
P. Kom
Kom aan
laateens
tenshorco,
horetl,\Vat
watgy
gy oaar
daar al
al van
van
",, gezegd
gezegd hebt.
hebt.
zo niet
niet nicdedelen
medeJelen,, want
"• K.
Alles kan
kan ik
ik uu nu
nu zo
want
K . Alles
~,
de tyd
tyd to
te fort,
lwl't, maar
maar ik
ik zal
~, dan
dan was
was de
zal \1u eluge
enige hoofd.·
hoofd
",, Zakcn
taken 0pgev~n.
opggevOn .
~? P.
P. Nu
datftaat
lhat my
be.st .IID
ee.r gy
gy bbee..,
Nu dat
my bcst
a8D ;; 11lAilr
maU eex
L£TT.
NO.. I.
1lB
", ~int~
tJ TT . 18oz,
180,",NO
z.
girt,

SnYZOND.E.lt.HEDEN
v AN ZELEREN
Z£KEREN OEFFENING}IoUDER
OEFFENING HOUDE!..•
YZONDF HEDEN VAN
gint, ik
ik wed,
dat ik
ik bet
gy bet
het be
be...
•." gint,
wed, dat
bet raden
raden lean,
kan, hoe
hoe gy
tt

" handeld
handeld hebt
hebt."
„
."
zich KLAAS
KLAAS;; maar
maar na
na eenig
eenig ge
ge~.
Hierover verwondert
verwondert zich
Hierover
fprek vervolgt
vervolgt de
de Predikant
Predikant:: „" Laat
Laat ik
ik zien
zien.,, hoe
noe
fprek
ik bet
bet brengen
brengen kan
kan."
[Te vooren
vooren had
had KLAAS
KLAAS
." ver
ver ik
." [Te
,,
reeds erkend
erkend,, dat
dat by
by door
door een
een hert
hert eenen
eentn geloovigen
geloovigen
reeds
hadverftaan
verfraan.]
Eenpert
bert is
is een
een vreesachtig
vreesachtig dier,
dier, wordt
.] „" Een
wordt
bad
." door
door de
de honden
hOnden nagezet
nttgezet,, en
ell loopt
loopt dan
fpoedig weg.
,,
dan fpoedig
weg.
gelovigen zyn
zyn geringe
geringe lieden,
liedcn, en
en durven
durven niet
niet
„"De
De gelovigen
" veel
veel ondernemen,
maar houden
houdenzich
zichftil
fiiI.. De
De hon
bon..
„
ondernemen , maar
" den
den.,, de
de wereldfche
wereldfche menfchen
menfcben,, vervolgen
vervolgen hen
hen,, en
en
„
." dan
dan gaan
gaan zy
zy op
op de
de vlucht
vlucht;; zy
dragen weI
zorg, van
van
zy dragen
wet zorg,
„
niet in
„" niet
in hun
hun gezelfchap
gezelfchap teto komen,
komen, daar
daar dit
dit voor
voor hun
hun
zeer nadelig
nadelig is,
is., en
zulken dikwyls
dikwyIsals
alsverfcheurrende
verfcheurende
„" zeer
en zulken
hen los
los gaan
gaan..
" dieren
dierell op
op hen
K.. Dat
hebt gy
gy al
al vry
vry wel
weI geraden
geraden.,, 1k
ik dacht
dacht
Dat hebt
•" K
gy hebt
bebt lets
iets
" niet
niet.,, dat
dat wy
zo gelyk
gelyk dachten
dachten ;; maar
maar gy
wy zo
„
van aanbelang
aanLelang over
over 't
't hoofd
hoofd gezien
gezien;; want
ik heb
heb u
u
„." van
want ik
" niet
niet van
den helhond
helhond horen
horen fpreken.
fpreken.
van den
„
P.. Ja
'er by,
Ja dat
dat isis ook
ook waar.,
waar, de
de Duivel
Duivel moest
moest 'er
by,
•~, P
"anders
deugt bet
het niet
niet.. 1k
Ik had
had waarlyk
waarlyk aan
aandiets
dien
„
anders deugt
men moet
"• bond
hond niet
niet gedacht
gedacht;; men
moet wel
weI beven
beven en
en fiddefiddeaIs by
hy aan
aan 't't blaffen
blaffen gaat
gaat..... Maar
Maar laat
laat ik
ik
" ren
Ten,, als
„
verder gaan
gaan,, het
is bet
het gebed,
gebed, en
en onz
om
„" verder
bet fchreeuwcn
fchreeuwen is
dat dit
dit ernftig
nood
„" dat
ernftigzyn
zyn moet,
moet , vooral
vooral als
als men
men in
in nood
fchreeuwen genoemd
genoemd.. De
Defrisfche
frisfche
" is
wordt bet
het bier
hier fchrecuiven
„
is ,, wordt
de genadegaven
genadegaven van
van JEsus
JESUS CHRISCHRISwaterfrromen zyn
•" waterflromen
zyn de
." TUS.
„
Hier.kan
kan dan
dan vervolgens
vervolgens worden
worden bygevoegd
bygevoegd
Tvs. Hier" het
dell
bet verlangen
verlangen van
van een
eenChriscen
Christenomom by
by God
God in
in deia
„
te zyn,
zyn., enz."
enz."
Hemel to
•" Hemel
De Leeraar
Leeraar toont
toont vervolgens
vel'volgens aan
aan KLAA~
het ongeongeDe
KLAAS bet
zulk cene
eene manier
manier van
van uitleggen
uitleggen,, fpreekt
paste van
paste
van zulk
fpreekt
l11et
hem over
over dede rechte
rechte mcening
mcening van
van den
den gemelden
gemeldcn
net hem
pfalm,, en
befluit met
te zeggen:
"Gy
heDt enigo
enige
en befluit
met to
zeggen : „
Gy hebt
pfalm
misfchien zyn
fommigen
nuttige dingen
dingen gezegd,
gezegd , en
en misfchien
zyn fommigerr
•." nuttige
"• uwer
uwer borers
borers bier
hierdoor
doorgefticht
gefricht,
maar zy
zy kwametn
kwamell
, maar
."• eigenlyk
en de
de menfchen
menfchen leren
leren,,
eigenlyk daar
daar niet
niet teto pas,
pas, en
"• hmgs
van den~
den
hangs zulk
zulk enen
enen weg.,
weg, een
een verkeerd
verkeerd gebruik
gebruik van
~,
is elks
elks zaak
zaaK: Diet,
niet, KLAAS!
Preken is
KLAAS i
~, Bybel
Bybel maken.
maken . Preken
",, lk
meen,, dat
nog al
al wel
weI in
in acht
acht·• genodat ikik111yn
myn tyd
tyd nog
geno1k meen
moet ik
"
heb, en
en nog
nog . moet
ik bier
hier in
in dagelyksch
dagelyksch lercu
lerel1 •
• men
men heb,
Men kan
kan van
van uu met
niet meer
meer votgen,
vatgen, maar
maar gy
maakt.,
•." Men
gy maakt,
"• zonder
zonder dat
dat gy
't weet,
al meer
en
gy 't
weet, dat
dat de
de menfchen
menfchen al
meer en
meer ene
ene verkeerde
verkeerde bevatting
het dierbaar
•,~ meer
bevatting van
van het
dierbaar By~
By"• beiwoord
belwoord krygen
krygen."
."
,8c-
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G.
'r . KKORTUM,
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13e(chryvingvan
vanden
den aart
aart enm kenmerken
k.enmerkm van
Win onderfcheionderfchel,.
B%hryving
dene;
Ziekten, beraevens
be'levem opgaave
opgaavf:der
derGeneesrniddelen
Geveesmiddelen tot
to:
dene;Ziekten,
derze/ver
herftel. Door
Door G.
G. T.
Geneesheer
derzelver herfzel.
T . KORTUM,
KORTUM , Genecsheer
te Stolberg
Gulik.. Uit
Uit bet
het HoogHoogte
Stolberg in
in het
bet Hertogdom
Hertogdom Gulik
dttitsch vertaald
A.. SAXE,
lI1ed. Doa`tor
DoCtf)r to
tf:.
duitsch
vertaald door
door JJ.. A
SAXE , pled.
by G.
G. T.
Amfleldam.. Te
Te Utrecht
Utrecht,, by
van Paddenburg
Paddenburg
llmfleldam
T. van
en
I80r.. In
in gr.
gr. 8vo
8vo.. 402
402 hi.
n Zoon,
Zoon, i8or
bl

e

it leezenswaardig
verdeeld in
in dertien
Dit
leezenswaardig 'Werk
Werk isis verdeeld
dertien HoofdHoofdftukken,, llandeJende
de Geneeskundige
GcneeskUl1dige
D ftukken
handelende rI.. Over
Over de
plaatsgefteldheid vall
omliggende landlandplaatsgefteldheid
vanStolberg
Stolberg en
en de
de omliggende
11:rcek, inin welke
KORTUM de
de praktyk
praktyk oeffent
oeffent..
ftreek,
welke de
de Heel'
Heer KORTUM
Toevallen, welke
!l.. De
De Scheurbuik
Scheurhuik.. 3.
3. Toevallen,
welke uit
uit VrysterVryster..
2
ziekte en
ziekte
en Stuiptrekkingen
Stuiptrekkingen geboorcn
gebooren worden.
worden . 4-4.. Stuip.
tuip~incferen.. 5
5.. Inenting
trekkende Ziekte
Ziekte by
by Kinderen
trekkende
Inenting der
der KinKindes Onderpokjes.. 6.
derpokjes
6 . Vel'fl:oppmgen
Verftoppingen van
van de
de Ingewanden
Ingewanden des
On .
del'buiks.. 7.
Roode-loop
loop.. 8.
8. ZinlleloosheiJ
derbuiks
7. De
De RoodeZinneloosheid omombyzol1der voorwerp
voorwerp.. 9.
9. Het
nut van
van bet
het
trent een
trent
een byzonder
Het nut
Heulzap in
Ylhoofdig~eid en
in krampagkrampagJIeulzap
in eene
eene hevige
hevige Ylhoofdigheid
en in
tig~ toevallen
Koorrzel1.. io
roo. Het
llut der
del' fineerige
uneerige
tiga
toevallen by
by Koortzen
Het nut
(Ilem) ., II.
den DruiDruiOhe by
by het
het Drekbraaken
Drekbraakcn (Ileni)
Olie
ii . Over
Over den
pert
pert en
en de
de venerifche
vel1erifche Ziekte
Ziekte.. r2.
12.. lets
lets over
verborover de
de verbor,;en Ontfteekingen
en Longeteering
LOl1geteering.. Waarop
Waaropeindelyk
eindelyk
gen
Ontfteekingen en
voIgt een
volgt
eenMengelwerk
Mengelwerk van
van Waarneemingen.
Waarneemingen .
Onder andere
andere plaatzelyke
plaatzelyke Ziekten,
Ziektel1, welke
welkeininbet
hetStolStoIOnder
Scorbut eene
aanmerbergfche voorkomel1,
de Scorbut
bergfche
voorkomen , fchynt
fchynt de
eene aanmerkelyke
rol tote fcfreelen.
Dit gaf
gaf den
den Schryver
Schryver v,
v-:ele
kelyke rol
eelen . Dit
:ele gegedceze Ziekte
Ziekte van
van naby
nabytoteleeren
leereD kenkeniegenheden am
legenheden
om deeze
nen,, en
en omtrent
om trent dezelve
dezelve veele
veele dingen
dingen aan
aan to
te merken
merken ,os
nen
die niet
niet algemeen
aangenomen.. zyn.
Hier..
die
algemeen hekend
bekend en
en aangenomen
zyn . flier.
toe behoort,
a!lderen, het
het volgende
volgendc:: "Da.t
de
toe
behoort, onder
onder anderen,
„ Dat de
ook befinettelyk
beunettelyk zy
zy,, (bar
werd ik
it
Scheurbuik ook
Scheurbuik
daar van
van werd
door de
de duidelykfte
duidelykfl:e voorLcelden
overtuigd..
door
voorbeelden volkomenlyk
volkomenlyk overtuigd
dezelve voornaaniclyk
voornaamclyk voort
voort tote
Nogtbans
fchynt zich
zich dezelve
Nogtbans fchynt
eene langduurige
langduurige en
Ol~:gall~
planten door
planten
door eene
en naauwe
naauwe oingau4
met elkander
elkander,, b.
b. v.
v. onder
met
onder de
de getrouwJe
getrouwJeIJeJen..
IQ"
Wann~er dit
dit zomtyds
zomtyds,, zo
zo als
als men
men wil
\viI,, plaats
plaats vindt
\'indt
Wanner
door kusfchen
kusfchen enenhet
betdrinken
drinkcnuituitbet
hetzelfde
zelfde glas
glas ," als
als
door
is evenwel
evenwel zulk
zulk eene
eene,, door
door mededeeling
meJcdeelil1g veroorvcr-oordan is
dan
zaakte Scheurbuil:
Scheurhuik,, flegts
flegts ge1egcll
in een
cen plaatzeplaatzezaakte
gelcgen in
ongemak van
van den
den mond
mond,, en
en words
wordt liitelyk
ligteIyk herlIe!lyk ongemak
lyk
Held."
It,-Id
.' '
Zeel'
B 22
ZZeer
B

D

wd

&.. T.
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AT
er
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Zeer uitvoerig
uitvoerig is
is de
de Schryver
Schryver in
in bet
bet opgeeven
opgeeven der
del'
Zeer
beste voorhehoedende
van den
den
beste
voorbehoedende en
en geneezende
geneezende middelen
middelen van
Scorbut:: insgelyks
de
Scorbut
insgelyks isis hy
by zeer
zeer leezenswaardig
leezenswaardig over
over de
verdere hoven
opgegeevene Ziekten
Ziekten;; ge1yk
liet ~ns
verdere
boven opgegeevene
gelyk wy,
wy, liet
ons
beftek
zulks toe
toe,, nier
beftek zulks
bier gaarne
gaarne nader
nader zouden
zouden ontvouwen.
ontvouwen .
Thans
rnoeten wy
wyons
onsbepaalen
oepaalen tot
tot eenige
eenige WaarneeminThans moeten
WaarneeminEen,, van
cen zeer
zeer algemeen
algemeen nut
nut,, in
in de
de dertiende
dertiende AfAfgen
van cen
dee
ling voorkomende.
Van then
dien aard
aard isis de
de byzondere
byzondere
deeling
voorkomende . Van
des Schryvers
Schryvers,, met
met betrekking
he trekking tot
tot e_n
e;n
waarneerning
waarneeming des
zeer eenvoudi~
middel tegen
tegen het
zeer
eenvoudig middel
het Neusbloeden:
Neusbloeden : "Toen
„ Toen
in het
het voorgaande
voorgaandejaar
jaar ,, in
in de
in
de maand
maand Juny,
Juny, het
bet weer.,
weer,
geweest was
was,, onverhoeds
in
dat
dat eenige
eenige weeken
weeken kaud
koud geweest
onverhoeds in
eene
drukkende hitte
hitte veranderde,
ik, by
by ververeene drukkende
veranderde, bemerkte
bemerkte ik,
de arbeiders
art eiders op
op lit
h~t
fcheidene
fcheidene lieden,
lieden, onder
onder anderen
anderen by
by de
veld, eene
eene zo
zo onmaatige
ollmaatige neusbloeding,
neusbloeding, dat
dat zy
zy byna
byna gegeveld,
vaar
liepen, van
hun iceven
lceven tote verliezen
verliezen.. By
By ten
ten van
van
vaar liepen,
van hun
kwamikikjuist
juist,, toen
toen deeze
deeze neusbloeding
neusbloeding no
nogg aanaallbun kwam
bun
hieId,, en
en wendde
wendde,, tot
bedaaring van
van dezelve,
dezelve, l.oude
~koude
hield
tot bedaaring
doeken aan
aan,, in
in azyn
natgemaakt,, en
en op
op bet
het geheele
geheele
doeken
azyn natgemaakt
als mede
mede eene
eene gegehoofd gelegd,
gelegd, liet
liet vervolgens
azyn, als
boofd
vervolgens azyn,
van Aluin
Alliin,, met
met brandewyn
brandewyn ververfatureerde
fatureerde ontbinding
ontbinding van
den neus
neusinfpuiten
infpuiten enen opfnuiven,
opfnuiven,belastte
belastte
tnengd,
in den
tnengd , in
eene oplosfing
oplosfing van
van witte
FitrioD!;
voorts
plukzel,, met
met eene
witte Vitriorl,
voorts plukzel
bevogtigd, diep
diep in
neus to
te brengen
brengen,, benevens
berreven~ eett
eell
bevogtigd,
in den
den neus
lichaam
laauw-warm
voetbad,klysteeren
klysteeren,, als
laauw
-warm voetbad,
als ook
ook het
bet lichaam
overeil1d to
te houden
bouden;; dan
allcs was
vruchtloos.. Toen
Toen
overeind
dan alics
was vruchtloos
viel ik
de gedagten
gedagten ,, om
om langwerpige
langwerpigeftukjes
ftukjes Zwam,
Zwam.,
viel
ik op
op de
in
zarnentrekkendvogt
vogtnatgemaakt,
natgemaakt,deep
diepinin dede neusneus·
in een
een zamentrekkend
~att:n to
te fteeken,
il:eeken, en
\Vierd dedebleeding
bloedinggegegaten
en oogenbliklyk
oogenbliklyk wierd
ftremd.
Meermaa1en heb
heb ikik naderhand
naderhand eene
eene gewe
geweTdige
itremd. Meermaalen
dige
neusbloeding, door
door een
een zoortgelyk
zoortgelyk ftukje
ftukje Zwam,
fIegts.
neusbloeding,
Zwam, ilegts
Inet
azynbevogtigd,
bevogtigd,daadlyk
daadIykdoers
doen bedaaren
bedaaren.. De
met azyn
De Zwam
Zwant
neus uit,
uit, drukt
drukt denzelven
denzelven overal
overal
rekt zich
xekt
zich binnen
binnen den
den neus
wyze,, en
en lluit
fIuit aldus
blo(;;dende
op
eene gelyke
gelyke wyze
op eene
aldus de
de bloedende
:plaatzen
toe,, bet
het welk
welk bet
het plukzel
plukzel van
van linnen
linn en of
of wiewieplaatzen toe
op verre
verre na
na niet
niet vermogende
vermogende zyn
zyn tote bewerken,
bewerken.
ken
ken op
Daar
ik deeze
deeze geringe
gel'inge kunstbewerking
kunstoewerking in
in veele
Daar ik
veele HeelHeeldaaro'ler nagezien
nagezien
en
boeken,, welke
en Geneeskundige
Geneeskundige boeken
welke ikikdaarover
beb,
niet onder
middeIen,, tot
tot ftelping
ftelping del'
neusheb , niet
onder de
de middelen
der neusaangetekend gevonuen
heb,, heeft
heeft het
bloeding,, aangetekend
bloeding
gevonden heb
bet my
my
niet als
als overtollig
overtnllig toegefcheenen,
van zulk
zulk eene
eene kle-klei
niet
toegefcheenen , van
Iligheid
bier ter
terplaatze
plaatzegewag
gewag teto maaken."
maaken ."
ni heid hier
het aanmerke
aanmerke·•
Velvolgens
eivolgens fpreekt
fpreekt de
de Schryver
Schryver over
over bet
Iyl\
nllt ,, 't
'~ geen
in een
een aantal
aantal vau
van gewigtige
gewigtige tcevaltceval.
geen,1 in
1y1 nut
len~
Ien,
k

BESCHRYVING
BESCHRYVING VAN
VAN ZIEKTEN
ZIEKTEN..

ax
al

len,
uit bet
kan getrokken
getrokken
1 n , uit
bet aanleggen
aanleggen van
van Bloedzuigers
Bloedzuigers kan
dat dit
dit beilzaam
heilzaam mid·
mid .
worden.
Wenfchelykware
warebet
het,, dat
worden . Wenfchelyk
del niet
niet in
vergetelheid geraakt
del
in eene
eene zo
zo algemeene
algemeene vergeteiheid
geraakt was
was,')
als
Vaderl:md plaats
plaars heeft
beeft.. Daar
Daar intusintusals thans
thans in
in ons
ons Vaderland
fchen
deeze fchepzels
fcbepzels,, ook
oak bier
bier to
te lande
lande,, niet
niet overal
overal
fchen deeze
gemaklyk
bekomen zyn,
gem.lklyk to
te bekomen
zyn, en
en dus
dus door
door die
die geenen
geenen ,')
welke ze
ze nog
nog willen
willen gebtuiken,
geot uiken, zo
zo veel
veel mogelyk
mogelyk diediewelke
nen bewaard
bewaard to
te worden
worden,, gelooven
gelooven wy
onze Leezers
Leezers
ivy onze
men
geen ondienst
ondienst to
te zullen
zullen doen
doen,, met
met bier
hier de
de voorzorvoorzorgeen
gen op
op to
te geeven
geeven,, welke
welke de
de Schryver,
Schryver,tot
tot bet
bet on
onge.
gen
e„ Daar liet
fchollden bewaaren
bewaaren derzelven
derzelven,, aanpryst:
fchonden
aanpryst : "Daar
et
is,, deeze
deeze bloedzuigers
bloedzuigers in
menigdikwyls moeijelyk
moeijelyk is
dikwyls
in menigte to
te bekomen,
is deeze
deeze geringe
geringe,, echter
echter niet
niet zeer
zeer
te
bekomen , is
bekel1de konstgreep
konstgreep,, niet
te vel'achten,
waardoor men
bekende
niet to
verachten , waardoor
men
van dezelfde
dezelfJe bloedzuigers
oloedzuigcrs,, by
by herhaaling,
herhaaling, gebruik
van
gebruik kan
kan
maaken.
Byaldien men
men dedevolgezogene
volgezogenebloedzuigers
bloedzuigers
maaken . Byaldien
aan bun
hunzelven
zelvenoverlaat,
overlaat,verloopt
verloopt'er
'er wel
weI een
eenhalf
halfjaar,
jaar,
aan
bun dikwyls
dikwyls genoeg
genoeg fchoon
[choon water
water geeft,
geeft ')
offchoon men
offchoon
men hun
eer zy
al bet
raaken, en
en op
op.nieuw
eer
zy al
bet bloed
bloedwederom
wederom kwyt
kwyt raaken,
.meuw
lndien men
men daarentegen
daarentegen
tot
zuigen dienftig
ditnfrig zyn.
tot het
bet zuigen
zyn . indien
den volgezogenen
volgezogenenbloedzuiger
bloedzuiger,
dra dezelve
dezelve afgevalafgevalden
, zo
zo dra
een bord
bord legt,
legt, en
en met
metzout
zoutbeftrooit,
befrrooit ~ geeft
geeft
len is,
len
is, op
op een
byna al
al bet
het ingezogene
ingezogene bloed
van zich
zich.,,
hy byna
by
bloed wederom
wederom van
en
men kan
en men
kan,, wanneer
wanneer dezelve
dezelve afgewasfchen
afgewasfchenisis ,, en
in
en in
gemeenlykreeds
reeds na
na verver·
[choon water
water bewaard
wordt, gemeenlyk
fchoon
bewaard wordt,
van agt
agt dagen
dagen wederom
wederom daarvan
daarvan gebruik
gebruik maaken
maaken ...
loop van
loop
Menmoet
moetzich
zich echter
echter wagten
wag ten ,, al
al te
Men
to veel
veel zout
zout daar
daar op
op
tc ftrooijen
frrooijen,, of
of ze
ze daarin
daarin alal to
te lang
lang tote laaten
laaten liggen
Jiggen.,,
to
dewyl zy
zyanders
andersligtelyk
ligtelyk fterven
frerven.. Ook
moet then
men dededewyl
Ook moet
zelven terftond
terfrond,, zo
zo ras
ras als
als zy
zy afgevallen
afgevallen zyn
zyn,, met
zelven
met
zout beftrooijen
befirooijen.. Want
'Wantindien
indien men
menhen
heneerst
eerst eenige
eenige
zout
dagen in
in 't
't water
water hewaart,
hewaart, en
en vervolgens,
vervolgens, door
middel
dagen
door middel
van zout,
zout,prikk--it
prikk~it,, om
het blood
bloed uit
uit to
te fpuwen,
[puwen,alsalsvan
om bet
dan
frerven zy
zy altyd
altyd.. -- InIndodeuitvoerige
uitvoerige verhandeling
verhandeling
dan fterven
SMUCKER,
over de
de bloedzuigers
bloedzuigers,, heb
ik niet
niet eeneenvan SMUCKER
van
, over
heb ik
maal deeze
deeze geringe,
geringe, echter
echtel' noodzaakelyke,
kleinigheden
maal
noodzaakelyke, kleinigheden
gevon,den."
gevotden
."
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Al

Beproefde middc1en
middelen en
en ernflige
ernJlige raadgevingen
Beproeftle
raadgevingen voor
'Voor alal-

Oogen, tot
tot in
in eenen
eenen hoogen
ouderdom ~
len,
ien, die
die hun1le
hunne Oogen,
hoogen ouderdom,
gezond
verzwakte gezigt
gezonclbetivaren,
be'waren, of
of bet
het verz,vakte
gezigt weer
'weerverflerverflcrmitsgadcrs een
ken willen
'Willen,.; mitsgadcrs
em Voor(chrift,
zich,
ken
Voorfchrift, hoe
hoe men
men zich,
Ly
toevallen aan
aan de
/ly plotslinge
plotslinge toevallen
de OoQen
Oo~~en ,, die
die geene.
geese memedicinale
dicina!e of
of chirurgicale
chirurgicale kund(a,hedm
vercijChen ,, zelf
zelJ
kundigheden vercifchen
f1dpen kan
katz ,, en
en hoe
hoe men
OogClZ ,, by
by en
helpen
men cle
de Oogen
de KinKinen M
na de
derpokkfm.,, behandelen
behande!en moot
moct.. Naar
Naarbet
huHoogduitseh
Hoogdaitsch
derpokken
'Van
JOSEPH BEER,
Mea.. Dottor
en beeedigd
Van GEORG
GEORG JOSEPH
BEER , Aled
Docior en
beiedigd
Oogarts
006art1 arm
aimdedeUriiverfireit
UfJivcrjiteit to
te lheenen.
IFeenm. Met
.1I1et cone
cene
verklarende Plaat
Plaat en
:. In
lIferklarende
enz.
dm Haage,
HaaKe, by
by JJ.. C.
In den
C.
Leeuweftyn.. In
Leeuweftyn
In gr.
gr . 8w.
8ve . 174
174 bt.
bl.

it Werkje
Werkje,, welks
weTks hoofdinhoud
hoofdinl1oud ors
ons de
de breede
breede titel
titel
D
voor oogen
oogen ftelt
i1:elt,, bevat
bevat veelerhande
veelerhande nuttige
nuttige verver.
D
voor
tnaaningen
behoud des
rnaaningen.,, die
die tot
tot behoud
des gezichts
gezichts kunnen
kunnenftrekftrektt

ken
geen , door
ken;, 't
'tc geen,
door veelerleije
veelerIeije misbruiken,
waarvall
misbruikeu , waarvan
'Zommige reeds
reeds in
in de
de vroegfte
vl'Oegfte kindsheid
kindsheid plaats
plaats hebben
izommige
hebben ..,
aan veelvuldige
veelvuldige onheilen
onheilen wordt
w6rdtblootgefteld
biootgell:eld;; gelvk,
aan
gelyk, by
by
voorbeeld, katt
blyken -1lit
des ·Scbryvoorbeeld,
kan blyken
nit de
de waarfchuwing
waarfchuwing des
Schryvets tegen
tegen bet
het ontydig
ontydig blootftellen
blooti1:el1en der
del' eerstgeboornen
eerstgeboornen
vers
tan
':lan een
eel} to
te helder
helder daglicht
daglicht.. „
" Vader,
Vader, Grootmoeder
Grootmoeder of
of
•." Tante
`ante wenscht
wenscht het
bet jonggeboren
jonggeboren wigtje
wigtje to
te zien
zien:: men
men
btengt bet
het dus,
te vermoevermoe~
dus, zonder
zonder het
het minfte
minfle kwaad
kwaad to
•~, brengt
cleo,, naby
naby bet
het venfler
venner.,, of
of zelfs
zclfs in
helder en
en
•" den
in een
een helder
licht vertrek
vertrek.. De
De kleine
kleine begirt
begint llU,
weI is
is waar,
waar,
•." licht
nu , wel
erbannelyktotefchreijen
fchreijen,, maar
maar kan
kan niet
niet zeggen,
zeggel1, tvat
wat
•" erbarmelyk
bernfcheelt
fcl~eelt,, en
en nu
nuftelt
frelt men
menalles
allestotewei
we)l:k,, om
om zyzy•." hem
ne fmart
fmart to
te verzachten
verzachten,, terwyl
terwyl men
men aan
aan de
de waare
waare
•~, ne
rede,, de
de prikkeling
prikkeling van
het licht
licht naamclyk,
waar
•." cede
van bet
naamclyk , waar
aan men
menhem
hemzo zo
ollvoorzichtigbloot
blootflelt,
i1:elt, nict
niet eens
eens
•" aan
onvoorzichtig
"denkt.
Is de
familie der
by ongeluk
ongeluk
denkt. Is
de familie
der kraamvrouw
kraamvrouw by
„
groot , dan
zeer groat,
dan moet
moet bet
het acme
armefchaapte
fchaapic deeze
deeze pyn
pyn-.
•" zeer
.,.,
bank dagelyks
dagelyks meermaalen
meermaalendoorl}aan
daori1:aan ;; want
want de
de vrouvrou,, bank
wen vooral
vaoral doen
doen gaarne
gaarne onderzoek
ondcrzoek,, naar
llaar wien
wi en bet
het
wen
•" wen
kindje weI
bet meest
gelykt, en
en zyn
zyn gefchrei
gefchrei om
om
•." kindje
wel bet
meest gelykt,
hulp blyft
blyft zo
lang onverhoord
onvel'hoord,, tot
tot 'er
'er zich
zich eineinzo lang
•~, huip
delyk eene
eene aanmerkelyke
aanmerltelyke zwelling
zweUing en
en roodheid
roodheid der
del'
•." delyk
vertoont,, met
met ean
een geele
geele flym
fiym ,~ dat
dat in
in
•"oogIeden
oogleden vertoont
„
menigte uit
"menigte
uit de
de oogen
oogen vloeit
"loeit en
en zeze gefladig
gdb.dig bebe•,~ dekt
dekt,"
em:..
," enz
Hoe
Hoe

IIIDDELEN VOOR
VOOR DE
DE OOGEN.
OOGEN .
mIDDELEN

~3
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Hoe
zeer wy
wy ons,
ons, over
over bet
het algemeen,
algemeen, zeer
zeer weI
Hoe zeer
wel met
met
de
meeste raadgeevingen
raadgeevingen des
Schryvers kunnen
kunnen vereevereede meeste
des Schryvers
nigen
wy echter
echter to
te moeten
moeteiI aanmerken
aanmerken,,
nigen ,~ zo
zo meenen
meenen wy
dat
hy tote veel
veel naar
naarhet
hetkleine
kleine enenangstvallige
atlgstvallige belt
helt..
dat by
Waren alle
Waren
aIle dingen,
dingen, weike
welke de
de Schryver,
Schryver,als
als verderflyk
verderflyk
voor
het gezicht
gezicht ,, opgeeft,
zo nadeelig,
nadee1ig, dan
voor bet
opgeeft , waarlyk
waarlyk zo
dan
zouden
de oogziekten
oogziekten en
en blindheden
blindhedell tienmaal
tienmaal zo
erg
zouden de
zo erg
en
menigvuldig moetell
zyn.. dan
dan weezenlyk
weezenlyk plaats
pl:tats
en menigvuldig
moeten zyn
heeft. Een
heeft.
Eell ieder,
ieder, die
die eenige
voeden,
eenige hoop
hoop zou
zou roogen
mogen voeden,
om
zyngezicht
gezicht lang
lang to
te bewaaren
bewaaren,, zou
dan wel
weI een
cen
om zyn
zou dan
Oogarts
dienen to
te zyn.
Zommigedingen
dingen komen
komenoolc
ook
Oogarts diegen
zyn . Zommige
in dit
merkelyk van
van
in
dit Werkje
Werkje voor,
voor , omtrent
omtrent welke
weike wy
wy merkelyk
den
moetenverfchiflen
verfchillen;; by
voorbeeld ten
ten
Glen Schryver
Schryver moeten
by voorbeeld
van een
een ontllooken
ontfrooken oog
met
opzichtc
opzichte van
van het
bet bedekken
bedekken van
oog met
een
gepast verband
verband,, 't
een gepast
'tgeen
geen onze
onze Schryver
Schryver volkomen
volkomen
afkeurt. Gaarne
afkeurt.
Gaarne willen
willen wy
toefremmen,, dat
eene to
te
wy toeftemmen
dat eene
1l:erke
droog linnen
linnen zeer
zeer nadeelig
nadeelig isis;;
fterke drukking
drukking van
van droog
doch
daarentegen meenell
wyfteeds
fl:eeds to
te hebben
hebbell waarwaardoch daarentegen
meenen wy
genomen ,, dat
genomen
dat 'er,
'er, voor
een geprikkeld
geprikkeld of
of ontftooken
ontftooken
voor een
cog
niets dienftiger
vog,, niets
dienftiger is
is,, . dan
dan een
een zagt
zagt papje,
papje, of
of een
eell
verzachtend en
een weinig
weinig terugdryvend
terugdryvend oogwater
oogwater,,
verzachtend
en een
door een
een behoorlyk
beboorlyk verband,
verband, tegen
tegen bet
bet aangedaane
aangedaane oog,
oog,
door
bevestigd..
bevestigd
Lykreden
Lylereden op
op GEORGIUS
GEORGIUS COOPMANS,
COOPMoANS. beroemd
beroemdGeneesheer,
Geneerheer,)
Lid van
vanvesfcheidene
verfchcidetJe Genootfchappen,
Genootfchappen, en
en Befchermer
.Befchermer
Lid
der
der Hogefchocl
Hogejchocl to
te Franeker
Francker,, uitgefproken
uitge'/proken door
dm
door den
Hoogleeraar
Ho(),~lccraar JOHANNES
JOHANNES MULDER
MULDI':R,
in de
dc 4cademiekerk
, in
leademiekerk
te Francker,
den 22
22 van
van Herf
Herfitmaand
1800.. Uit
Uit
to
Franeker, den
tmaand i8oo
het Latyya
Laty!! vert<uild
vert(Itl/d.. Te
bj D.
D. Romar,
Romar, i8oi
180r..
bet
Te Fl'anekcr,
Franeker, by
In
In gr.
gr. 8vo.
8vo. 78
N.
78 hl-

voocheen
oorfprollg~yke Latynfche
Latynfcbe Re.
Daaraar
wy wy
voorheen
de deoorfprongalyke
Re .
1! devoering
devoering beoordeeld
beoOl'deeld hebben,
zuBen wy
van deedeehebben, zullen
wy van
2e Vertaaling
Vertaaling niets
niets zeggen,
dan dat
dat zy
zy zeer
zeerwel
weIisis uitge
uitge..
ze
zeggen, dan
voerd
voerd.. Achter
Achter dezelve
dezclve zyn
zyn eenige
eenige Lofgedichten
den
Lofgedichten op
op den
Overledenen
Overledenen gevoegd
gevoegd;: terwyl
terwyl voor
voorden
dentitel
titel geplaatst
geplaatst
is, dcszelfs
dcszelfs vry
wel gelykend
gelykend Afbeeldzel,
Afbeeldzel) van
van ter
ter zzy-is,
vry wel
den tote zien
zien;; en
en daar
daar beneden
beneden bet
het volgend
volgend Klinkdicht
Klinkdicht
den
van den
den voortreffelyken
voortreffelyken Harlinger
ell DicbDicbvan
Harlinger Geneeslleer
Geneesheer en
ter,
ter, 9.e. STYL
iTYL..
111
In

D

J. MULDER,
M U L DE R, LNKREDL
LYKREDLY.
.`J.
JIII 't
't w1dfi:~
veld een
wenk van
vanalbefpieglende
albefpieglende Ooge'n;
In
wydfte veld
een wenk
Oogen ;
EenHand,
Hand,diedieheil
heil beftemt,
benernt, en
ell opwekt
opwektofofverzacht
verzacht ;;
Een
EenHart,
Hart,dat
datgloeit
g\oeit van
van gunst,
gunst, van
van liefde
liefde en
Een
en rnededoogen
mededoogen ,t
Metonbezweeken
onbezweckentrouw
trouw
menfchelykgeflacht
gellacht;
Met
aanaan
't 'tmenfchelyk
Zo fchetst
fchetst men
E!kult1t1p;; zo
zo mogt
mogt men
men Chiron
Chiron roemen
roemen,,
Zo
men Eskulaap
Maafelk,
elk,al
al zweeg
zweegdit
dit Beeld,
Beeld,zou
~OUliever
liever COOPMANS
COOPMANS noemen,
noernen.
Waal
HuaONIS
GROTH, B
B,ltavi,
Parallelon RerumpublicaRerumpublica~
•r tavi , Parallclon
;ONIS GROTII,
JiU(

rumLiber
Libertertius
tertius:: de
ingenioque populorum
de moribus
moribus ingenioque
populorum
rum
Athenienfium, Romanorum,
Batavorum..
Athenienfium,
Romanorum, Batavorum

GROOT
Pcrgtlyleing der
tier Gemeettebesten,
Gel1feenebeJten, door
d(lor HUGO
HUGO DE
DE GROOT;
Vergelyking
Derae13oek
Bock:: over
O1'er de
de zeden
;:,eden en
en dcn
den inborst
inborst der
{Ier AtheAtheDerde
nienferen,
Romeinett en
en Hollanderen
Hollanderen.. Uit
'Oit een
een echa
eeht;
nienferen
, Rosneinen
HO!2dfchriftttitgegeeven,
fJitgegee,'en, in
in 't
't Nederduitseh
vertaald.,
Handfchrift
Nederduitsch vertaald,
elt met
met lanm
/Janmel'kingen
opgehe!derd, door
JOHAN
erkingen opgehelderd,
door Mr.
Mr . JOHAN
ex
MEERMAN, Beer
Beer van
van Dalesn
lJa/em en
en Vuren
f711ren.. Ifle
lfle Dee!.
Deel.
MEERMAN,
f't: Haarlem,
Httarlem, by
by A.
Loosje,~ Pz.
IBor.. In
lIZ gr
gr.. 8vo.
8vo..
3-e
A . Loosjes
Pz . I8or
M. behatl)tn
bt..
behaiVen de
deYoofl'edc
Voorrede valZ
van LXiI
LXi1 bl
55~4
5
24 bl.

eermaalen hoorden wy van overgebleevene, nog
onuitgegeevene, Schriften onzes wvdberoemden
M
M
Landgenoots
fpreeken, en koesterden, dit

Meermaalen hoorden `vy van overgebleevene , nog
onuitgegeevene , Schriften onzes wydberoemden
GROOT fpreeken , en koesterden, dit
Landgenoots DE
DE GROOT
lIoorende,
den wensch,
wensch,datdatdezelve
dezelveuit
uit dedevergetel
vergetel..
boorende, den
lleid, waartoe
fcheenen, mogten
mogtell to
te voorfchYl1
keid,
waartoe zy
zy gedoemd
gedoemd fcheenen,
voorfchyn
-gebragt
Wyverheugden
verheugdenons
onsover
over de
de aankunaankun..
gebragt worden.
worden . Wy
rliging van
het Stuk
Stuk,, 't
't geen
thans voor
voor ons
011S ligt,
ligt, en
en
geen thans
diging
van het
l'l1oeten
Leezers mede
De
niede bekend
bekend maaken.
maaken . De
rnoeten 'er
'er allze
ouze Leezers
Uitgeeve·r
fielt 'er
'er ons
MEERMAN ,~ felt
ons
Uitgeeve'r en
en Vertaakr,
Vertaaler, Mr.
Mr . MEERMAN
toe
in t1:aat
het
toe in
ftaatopopeene
eene uitvoerige
uitvoerigewyze,
wyze,waarvall
waarvan wy
wy het
onze Letterocfeningen
Letterocfenitlgen gepast
oor·
boofdzaaklyke
gepast oorboofdzaaklyke voor
voor onze
deelen.
deelen .
Niet
naa een
een niet
niet gungunI
ietvreemu,
vreemd, dat
dat Mr.
Mr. MEEll..MAN,
MEERMAN, naa
'.fl:jg oog
ten_aanz:iene
aanziene vall
van
1tig
oog op
op de
de aangevangene
aangevangene Eeuwe,
Eeuwe, ten
l1et
van in
in 't
't vak
bet voortbrengen
voortbrengen van
vak der
der Letteren
Letterenwydberoemwydberoem<Ie
Mannen ~geflaagen
geflaagen to
te hebben,
hebben, welke
welkegeenzins
geenzins bede Mannen,
beilaaglyke
in den
den
giaagiyke fcbilderye
fchilderyeyoor
voor zyne
zyne rekening
rekening komt,
komt, in
10f
van DE
DE GROOT
GROOT uitweidt,
byzordcr diens
en byzorder
diens
lof van
uitweidt , en
vroege
wyduitgefhekte Geleerdheid
Geleerdheid vermeldt,
vermeldt, 't't welk.,
welk,
vroege wyduitgeftrekte
algemoon bekend
bekend,, met
herhaald genoegen
genoegen over
over
hoe
hoe algemeen
met herhaald
bovenal daar
~ulk
eencn Landgenoot
Landgenoot geleezen
geleezen wordt,
claar
Zulk cenen
wordt , bovenal
kortbolldigheid
den geleerden
geleerden Jongeling
Jongeling op
eenmaal
kortbondigheid ons
ons den
op eenmaal
voor
lOor
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voor oogen
oogen ftelt,
ftelt, enen de
itukken elk
elk een
eell
poor
de opgenoemde
opgenoemde ftukken
lover
lover ain
aan zynen
zynen vroegtydig
vroegtydig verkreegen
verkreegen roem
room hangen.
hangen.
[let ftuk
ftuk uit
uit de
do Narede,
Narede, door
DE GROOT
GROOT agter
door DE
Het
agter zyne
zyne
Sacra
geplaatst., een
van de
de veelvuldiveelvuldi·
Sacra geplaatst,
een opgave
opgave behelzende
behelzende van
afge·
ge
door hem
ge Werken,
Werken, door
hem ter
ter band
hand geOaagen,
geflaagen, en
en deeIs
deels afgeons verbaasd
verbaasd ftaan
fraan over
overdedeplans
plansniet
niet alleen,
aIleen 'J
werkt, doet
doet ons
werkt,
maar
over hetgeen
hetgeen by
hy daadlyk,
daadlyk, zo
zo vroegtydig,
vroegtydig. hadt
hadt
tnaar ook
ook over
afgewerkt. Mr.
Mr. MEERMAN
MEERMAN vaart
vaart voort.,
voort, in
ca
in den
den lof
lof en
afgewerkt.
de
,, dic
weiden van
van den
denJongeling,
Jongeling., "die
de verdienfen
verdienitell uit
uit to
te weiden
tot een
een Man
tot
Manopgroeide,
opgroeide, wiens
wiens vermogens
vermogensniet
niet zo
zo fnet
fnel
verwelkten
zy ontydig
on geen
geen Geleerde
als zy
ontydig bloeiden,"
bloeiden ," en
Geleerde
verwelkten als
was, „
" alleen
alleen in
\,crtrek opgewasi~!n,
buiten 't't
was,
in 't't Bock
Boekvertrek
opgewasien, buiten
zelve tot
tot niets
zelve
niets ininitaat,
ftaat,enenvoor
voordedeWaereld,
Waereld, waarin
waarin hy
by
leefdc.,, niet
Ieefdc
nict bcrekend,
berekend, oe
Je fpot
fpot zyner
zyner Medemakkcren,
Medemakkeren ,
en
voorwerpeener
eener kunne,
kunne, die
die in
in do
de
en 't
't weinig
weinig begeerd
begeerd voorwerp
Qnze flegts
flegts' dall
Geleerdheid vergeeft
vergeeft.,, wanneer
wanneer deeze
eleeze
onze
dau Geleerdheid
zich met
weet te
to omhanzich
met din
den flwier
flwier van
van bevalligheid
bcvallighcid weet
omhangep." Dit
gep."
Dit was
was bet
het geval
geval van
van DE
DE GROOT
GROOT 1, bier
hier opgeopgetelde da~dzaaken,
daadzaaken, die
die men
men met
telde
metverrukking
verrukkingleezen
leezcl1zal,
zal,
wyzen
uit.. Hoe
Hoe gaarne
gaarne wywyookoak
-treffend deel
deel
wyzen bet
het uit
ditdittreffend
~ouden affchryven
affchryven,, moeten
wy 'er
'cr ~, om
plaats to
te be
he-·
zouden
moeten wy
om plaats
bouden, van
vanaflaaten
aflaaten.. Men
Menleeze
leezt;bier
hieralleen
aIleen bet
hetflot,
flot~
houdep,
uit
befchouwing van
van's
natuurlyke en
en vervcr.
uit de
de befchouwing
's Mans
Mans natuurlyke
opgema<lkt.. ,," En
En,, waarlyk
waar1yk,,
kreegene hoedanigheden
haedanigheden opgetnaakt
kreegene
wanneer
ik dit
dit altos
alles overdcnk,
rcden .,,
wanneer ik
overdenk, geJoof
geloof ik,
ik, met
met reden
to
kunnen vorderen,
vorderen, dat
dat men
men my
te kunnen
my uit
uit de
of nieunieu'"
do aude
oude of
we Gefchiedenis
Gefchiedenis bet
het tweede
twcede voorbeeld
vaorbceid van
van iemand
icmandaanaanwe
wyze,
wyze, by
by wien,
wien, gelyk
ge1yk in
in HUGO
HUGO,, zich
zich de
de uitgebreiduitgebreidile kelmis
in wieir
wiell
Ile
kennis met
met het
het ichrandcrtic
ichrandcrile oOl'decl
ca deel huwdc;
huwde ; in
do
Staatsman,
de greote
groote Geleerde
Geleerde tevens
tevens dede doorzichtigite
doorzichtigae Staatsman,
de man
man van
van dede waereld
waereld,, in
111 den
den besten
bestell zin
zin van
van bet
bet
de
woord
was ; waar,
woord,, do
de gemoedelykfte
gemoedelykfi:e Chi
ChIisten
isten was;
cinJewaar, eindelyk,
dit alles
al1es niet
dageraad of
af by
bylangzaanne
langzaaFlle
lyk , dit
niet van
van den
den dageraad
Idimming toenam
toenam;; rnaar
maar waar
de Zon
Zon van
van grootheid
grootheid
klimming
waar de
fchier
fchier op
op eens
eens haaren
haaren hoogiten
haogaen Zenith
Zenithbereikte
bereikte.?t
."
Dan,
bet Werk,
Work , thans
Dan, om
ombepaald
bepaald tot
tot het
thans voorhandcn.
voorhanden,
In de
de optelling
optelling van's
te komen.
to
komen . In
van 'sJGl1geIings
JongelingsvVcrken.,
Werken,
by
by de
de uitgave
uitgave van
van zyne
~yne Sacra
Sacra,, fprak
fprak hy
van de
de herf7erby van
gelykillg Vall
om Gemeenebest
Gemee11Cbest met
met andere
andereiveleer
wcJeer aanarm·
$elyking
van ons
zicnlJ'ke
Staaten,, en
en van
vanderzelver
derze/vel'sscderzydjche
n·cder::.ydfth:.
zicnlyke vrJ'c
vrye Staaten
lotgevallen
lotgel'atlen.. „
"Dit
merkt MEERMAN
MEERMAN Op,
op •
Dit WeIll:,"
Weik," merkt
„
." even
even gelyk
gcJyk meer
meer andere
andere opopdeeze
deezelyst,
lyst, tot
tot nu
llU toe
toe
nimmer uitgegeeven
uitgegeeven,, moot
moet echter
echter door
door den
den SchrySchrynimmer
Yer, niet
nift lang
lang daarna,
daam:l,althatac
althaAIO tot
tot zekere
zekere hoogte,
hoogte, volvolver,
eiJl..
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eindigd zyn
ZYR;
daar DE
DR GROOTS
GROOTS Gedichten,
Gedichten, welke
welke zyn
zyn
eindigd
; daar
Broeder federt
federt verzameld
verzameldinin't'tlicht
licht gaf,
gaf, 'er
'er ook
ook een
een
Broeder
3an JANUS
JANUS DOUSA,
DOUSA, die
die den
October 1604
1604 aan
aan zyn
zyn
den 12
p, October
aan
VaderIandontrukt
ontruktwierdt,
wierdt,influiten
intluiten;; onder
onder den
den Titel,
Titel,
Vaderland
atque Romana
Romana comPro fua
fua Republica
Republica Batava,
Batava, efthenienj
Athenienfi atque
camPro
,arata;
een Gedicht,
Gedicht, waarmede
wa:umede HUGO
HUGO het
het Handfehrift
Handfchrift
; een
farata
zyner Vergelyking
Vergelykingder
der drie
drie Gemeenebesten
aanden
denwaarwaar~
zyner
Gemeenebesten aan
digen GrySaart
Grysaart toezondt."
toezondt." Dit
DitGedicht
Gerlichtheeft
heeft eene
eene tote
digen
Ilaauwe betrekking
betrekking tot
tot de
de tegenwoordige
tegenwoordigeonderneenr,Ing
onderneemjng,
ttaauwe
,
MF.ERMAN niet
niet geheel
geheel overgenomen
overgenomentoteworms
wor~
om door
door MEERMAN
om
den;; terwyl
terwyl de
de Uitgeever
Uitgeever den
den Nederduitfehsn
Nederduitfthen Leezer
Leezer op
op
den
eene Vertaaliug
Vertaaling van
van't't zelve
zelve onthaalt
onthaalt..
cene
Vit den
denflotregel
notr(~gel van
vandit
dit fraaije
fraaije Dichtftuk
Dichtftuk::
Uit
Ordinibus Batavis
Batav;s hoc
hoc vigilatue
vigi/atuI" opus
opus..
Ordinibus
Hollands.Ovcrheid
ilaat, waakend,
het oog
dit Werk.
.Overheid flaat,
waakend, bet
oog op
op dit
Werk .
Hollands

vermoe .
men,
fchryft MEERMAN,
MEERMAN ~ „
" byna
byna in
in bet
l1et vermoe.
zou men
zou
, fchryft
den
Vergelyking van
van ons
Gemeenebest
den komen,
komcn,dat
dat deeze
deeze Vergelyking
ons Gemeenebest
van
met
dat van
van Athenen
AthelZen en
Romclt door
door de
de Staaten
Staaten van
en Rorncn
net dat
Bolland zoo
zoo wel
weI met
meteeri
een Gefchenk
Gefchenk aan
aan den
denOpfteller
Opfteller
hlolland
-aangemoedigdwierdt,
wierdt, als
als hunne
hunne Refolutien
Refolutien van
van 99 Nov.
Nov.
aangemoedigd
"1601 en
en 88 Jan
Jan.. 1603,
by BRANDT
BRANDT in
HUGOS Leeven
Leeven
16o3 , by
in HUGOS
i6ol
~angehaald,
dit ten
ten opzicht
opzicht zyner
zyner Gefchiedenis
GeJchiedenis der
aan
ehaald, dit
der NeNe~erlandfche Beroerten
Berocrten zeker
zeker maaken:
misfchien ftaan
1han
maaken : misfchien
derlandfche
beide de
de Werken
Werkcn
zelfsinineerie
eene engere
engere betrekking
betrekking tot
tot
beide
zelfs
dan men
menbybydenden
eerflenopflag
opflagzich
zichligtlyk
ligtlyk
elkander,
elkander, dan
eerften
zou
voor!l:ellen:: en
de uitgeftrektheid
uitgeflrekthcid van
DE GROOTS
GROOTS
en de
van DE
2ou voor(tellen
ontwerp
eerfre derzelven
derzelven fchynt
fchynt voedzel
voedzel aan
aan deedee.
ontwer byby't'teerfte
ze
te geeven."
ze gisfing
gisfmg to
geeven ."
verre zy
Onuitgegeeven
heeft de.
Vergelyyking , in
in zo
zo verre
zy
Onuitgegeeven heeft
de VcrgcZ1'king,
voltooid
de Geleerden
Geleerden
voltooid isisgeworden,
geworden, ecmgen
cenigen 11aa111
naam onder
onder de
verworven:
het getuigenis
getuigenis van
hiervan firekt
ftrektten
tenbewyze
bewyze bet
van
verworven : hiervan
dat van
van VALERIUS
VALERIUS ANANLINGELSHEIM,
ten Jaare
Jaare IUOS;
1605 ; dat
LINGELSHEIM, ten
DREAS,
agt jaaren
jaaren laater,
laater, van
en, agt
van MEIJRSIUS.
MEL•R SIUS .
DREAS, in
in 1623;
1623 ; en,
DE GROOTS
GROOTS Leevens~
Leevens .
Ook
voert by
hy het
het getuigenis
getui~enis van
Ook voert
Van DE
CATTENBURG, ill
befchryver
aan , en
en van
van CATTENBURG,
in
befchryver BRANDT
BRANDT aan,
het
laatstgemelden misver
Des laatstgemelden
misver-..
BRANDT. Des
betVervolg
Vervolg van
van BRANDT.
ftand,
den tyd
tyd des
des fchryvens
fChryvens deezes
deez~s Werks.,
wegens den
Werks ,
itand , wegcns
toont
toont onze
onze Schryver
Schryver duidelyk
duidelyk aan,
aan, met
met vermelding
vermelding hoe
hoe
aan dicn
dien Letterfchat
Lctterfchat,, lang
hy
Dordrecht aIs
als em
een
by aan
Lang te
to Dordrecht
Utrecht overgebragt,
overgebragt, gegejuweel
auweel bewJ.ard
bewaard en
en van
van daar
daar na
na Utrecht
komcn
is. . In
treedende over
aart
In cen
een breed
breed verflag
verfla treedende
over den
den aart
komen is
en
bcarbeiding deezes
en de
de bcarbeiding
deezes geheelen
geheelenWerks.,
Werks, en
en van
van de
do
BoeBoe-
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Boeken, welke
Hoeken,
welke dit
dit Fraf,'!!lent
Fragnicnt voorafgingen,
voorafgingen, fpreekt
fpreekt hy
by
ook van
van de
de volgende,
volgende, "door
„ door welke
ook
welke de
de PLUTARCHUS
PLUTARCHUS de?
dcr
Natien
arbeid tot
te bl-engen."
Nruien zyn
zyn arbeid
totvolkomenheid
volkomenheid meende
meende to
brengen ."
Wat
by des
des aanvoert,
aanvoert, alsmede
alsmede wegens
wegens de
volkomen.
Wat by
de volkomenheid
hier geleverde
~ om
de
heid der
der bier
geleverde Boeken,
Boeken , kunnen
kunnen wy
wy,
om de
ttitgebreidheid,niet
met overneemen.
overneemen . Aileen
dit fchryvell
nitgebreidheid,
Alleen dit
fchryven
wy af.
„ Het is
af. "Het
is genoc;J
wy
genoeg bekelld,
bekend, dat
dat ook
ook meerdere
meerdere zyzyner Schriften,
Schriften, hoe
hoe zcer
ncr
zeer gcheel
gcheeI voltooid
voltooid,, niet
niet door
door den
den
druk zyli
gemeen gemaakt:
gemaakt : gelyk
zyl1 gemeen
druk
gelyk de
de Jaarboeken
Jaarboeken zelvcn
zelven
eerst
zorg zyner
eerst twaalf
twaalf jaarcn
Jaarennanazyn
zyn dood
dood door
door de
de zorg
zyner
te voorfchyn
voorfchyn trader
tradell.. En
waarlyk, een
eell
beide
beide Zoonen
Zoonen to
En waarlyk,
pen,
zoo vruchtbaar
vruchtbaar als
aIs de
den arpen, zoo
de zyne,
zyne, werkte
werkte byna
byna den
arbeid der
beid
der persfen
persH~n ,, zoo
weI als
aIs de
de lees-uuren
lees-uuren zyner
zyner tydtydzoo wel
genooten, voorby.
voorby . Hoe
genooten,
de Dordrechtfche
Hoe de
Dordrechtfche Leeraar
Leeraar VAN
VAN
GIFFEN
het eenzaame
Handfchrift van
GIFFEN aan
aan hot
eenzaame Handfchrift
van bet
hot Dcrde
Derde
Boek geraakt
geraakt zy,
zy, zal
zal niemand
vergen dat
dat ik
Boek
niemand my
my vergen
ik hem
hem
yerhaale.
het uitvorfchen
uitvor[chen del'
twee voorigen
voorigcl1..
verhaale. Omtrent
Omtrent het
der twee
en
zo zy
zy immer
hnmer beftaan
befl:aan hebben,
hebben ~ der
der volgenden,
volgenden, zyn,
zyn ')
en,~ zo
tot
poogingenvrucbtloos
vruchtloosge-ge-tot dit
dit oogenblik
oogenblik,~ aIle
alle myne
myne poogingen
weest. CHRISTINA,
weest.
CHRISTIN A, dit
dit weet
kocht, na
na den
den dood
dood
weet men,
men, kocht,
van
HUGO,
aan zyne
zyne Weduwe
\Veduwe
aIlededeHandfchriften
Handfchriften en
en
van uu
o, aan
alle
Aantekeningen,
by had
had nagelaaten
Aantekeningen, die
die hy
l1agelaaten.. af;
of zich
zich
af ; doch
doch of
deezerk
nog to
deezell nog
te Stockholm
Stockholm bevinden,
bev;nden, of
of in
in den
brand van
van
den brand
1697 vergaan
vergaan zyn,
zyn, dan
dan of
of de
de Koningin
Koningin ze
ze naar
naar ROfJ1Cf1
1697
Rw.2ets
medegevoerd
rnedegevoerd heeft
heeft,, is
is tot
tot geene
zekerheid gebragt
gebragt (*)
(*)..
geene zekerbeid
Misfchien gelukt
gelukt hot
het my,
uitgave van
vancen
cell volvolMisfchien
my, bybydedeuitgave
gend Deel,
Deel, bier
hier meer
meet van
vantote herichten
tJcl'ichten.'·
gend
."
Wy
"\Vydecden
deeden en
en DE
DE GROOT
GROOT cn
Cll den
den Uitgeever
Uitgeevcl' to
te kort,
kort.,
wanneer wy
wygeene
geenebladzydo
bJadzyde vulden
vuldenmet
methot
het volgende,
volgendc,
wanreer
zo
om hem
20 gefchikt
gefchikt om
hem den
den aart
aart des
des Works
Werks to
te doen
kendoen kennen,
lokken . „"Ik
nen: encntot
tothet
hetleezen
leezen uit
uit to
te lokken.
fchl'yft
Ik biede,"
biede," fchryft
MEERMAN,
MEERMAN, .,,
" mynen
myncl1Leezeren
Leczerennu1lUbethetcerfte
eerfl-e derdedeel
derdedeel
van
DE GROOTS
GROOTS Vcrgelyking
Vcrgelyking der
der Zeden
Zeden enendes
des Inborsts
Inborsts
van DE
van
van de
de dthenienferen,
Athelliell[t:ren, Roneinen
Romeilu:n en
en Hollanderena,
Hollanderen., aan
aan:
een
Work, 't't geen,
geen, hoe
hoe zeer
zeer alleen
aIleen cen
fen ftuk
fl:uk ceps
eens groog1'OO~
cen Werk?
teren arbeids,
arbeids, echter
echter als
als een
een 'volkomen
volkomen geheel
gehed kan
lun bebeteren
lchouwdwarden,
worden,enenmisfchien
misfchienwel
weIalsalsbelangryker
belangrykel'dan
dan
Ichouwd
aUe de
verloorene zoo
zno vroegere
vl'Oegere als
als laarere
Iaalere Boeken
faalle
de verloorene
Boeken famen
men.. - - ImershotkanidersImmel'S
het kan niet anders dan de weetgierig~
wtgier-d
heid ten
ten fterkften
fiel'kilen opwekkcll,
wmneer een
een Jongeling
]ongeIing van
v.m
heid
opwekken, wanneer
IIUGOS
nUGOS cermogens
\ermogens en
en deugd
dcugc.l de
de zeden,
zeden, gewoonten
gewoonten en
ell
kundigbeden onzer
onzer Voorouderen,
Voorou(:eren, gelyk
gelyk by
byzeze tweehontwechonkundigheden
denl jaaren
jaaren geleden
geledel1 aantrof,
aantrof, uitvoerig
uitvoedg zoekt
zoekt to
te ontwikontwikderd
J{eke(*)
C''') Pmndic
nn.iic.. Grotian
Grotian.. Pp.. alt .
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in talryke
talryke byzonderheden
byzonderheden van
van hun
kelen ~ en
en in
hun openbaar
openbaar
kelen,
en
huisfelyk leeven
leeven indringt
inuringt;; \Vanneer
bydit
dit alles
alles afaf.
en buisfelyk
wanneer by
weegt
tegen de
Zedcl1 der
der twee
twee vermaardfle
vermaardfre Volkeren
Volkeren
wergt tegen
de Zeden
llit de
verg·:lyking,
men niet
niet
uit
de Oudheid:
Oudheid : eenc
cene verg
•? lyking, tot
tot welke
welke men
.kan
nalaaten cene
eene twecde
te voegeu;
ik meen
meeu die
die met
kan nalaaten
twecde to
voegen ; ik
met
de Zcden
Zcdenvan
vaneen
eenNageflacht,
Nagcaacht, dat
dat hemelsbreed
hemelsbr-eed van
van zyzyde
ne Vaderen
Vaderenverfchilt
verfchilt.. Wanreer
Wanr~er vervolgens
vervolgens cene
eene warme
ue
warms
liefde vQOr
grond zyner
zyner Geboorte,
Geboorte, voor
voar dat
dat beroemliefde
vgor den
den grond
beroemde
en ichoone
{choone Holland,
Holland, (want
(want zyn
zyn Batcavien
Bate/vim is
is niets
de en
Wets dan
dan
<lit
aIleen) waarvan
waarvan byhyzelfs
zelfs den
den naam
naaminin onondit Gewest
Gewest alleen)
:ze dagen
dagen aan
aan de
de vergetelheid
vergetelheid zou
zou hebben
hebbenzien
zien trachten
trachten
2e
toe
te wyzen,
zich over
overzyn
Z'ingeheel
gehedGefcbrift
Gefchriftverfpieidt
verfpleidt;;
toe to
wyzen, zich
'1Vanneer
eenvoortreffelyk
voortreffelyk Latyn
Lat'Yn fomtyds
tot de
de taal
taal
wanner een
fomtyds tot
wrrukkingopklimt,
opklimt,als
alsby
hybet
hetedele
edclevan
van't't HollandHollanddel' verrukking
der
fche_
Character,, de
de deugden
deugden en
en groote
groote daaden
daaden zyner
zyner
fche Character
Landgenooten heeft
heeft voorgenomen
voorgenomentote fchilderen
fchilderen.. GaarGaarLandgennoteu
:ne vergeeft
eene Vaderlandsmin
Vaderlandsmin,, waarwaar~
aie
vergeeftmen
men het
bet aan
aan eene
llan bet
het tweede
tweede voorbeeld
voorbeeld misfchien
misfchicn vergeefsch
vergeefsch gezocht
gezocht
wan
20U worden,
worden,dat
dat by,
by,trotsch
trotsch opopbet
het toebehooren
toebehooren aan
aan
2ou
Volk, reeds
reeds van
ouds om
om zynn
zyn.:ncooed
moedgei
geeerbi~djgd.,
een Volk,
van ouds
erbicdigd,
cen
ga een
een duldloos
en toen
to en met
deug_len zonder
zonder weder
wederga
duldloos Auk
]uk
en
met deugden
van zich
zieh -affchuddende,
'affchuddende, fomtyds
fomtydszich
ziehalaltotever
vel'laat
laat been
heen
van
tot bet
het ovecdreevene
ovel'dreevene vervalt
vervalt.. GerinGerin~
voeren, en
en ichier
lchier tot
voeren,
ge ,ebreken,
!].ebrekell, die
die aan
aun con
cen alal to
te voelend
vaelend hart
hart hunne
ge·
ge
hunne geboorte
fchuldig zyn,
verkiest men
verre boven
boven de
de koele
koele
zyn, verkiest
men verre
boo& fchuldig
volkomenheden,, welke
welke alleen
aIleen in
in bet
het hoofd
hoqfd haaren
haarenzetel
zetel
volkomenbeden
vinden:: en
en d:e
die zich
zich hier
bier ten
ten fhengen
f{ rengenRechter
Rechterover
overD~
n
vinden
GROOT wilde
wilde opwerpen,
opwerpen, zou
zoueerst
eerst van
vandezelfde
dezelfde zucht
zucht
GROOT
voar bet
het Vaderland,
VaderIand,die
die hem
hembezielde,
bezielcle, (maar
(maarhoe
hoe fchaars
fchaars
voor
~roeit
dorre velden
velden van
vaneigenliefeigenlief~
roeit dceze
dceze plant
plant in
in onze
onze dorre
de'?) de
de proe
proe ee moeten
moe ten afieggen
aflcggen.. Doch
Doch waarlyk,
waarlyk, indien
indien
de?)
ooit in
in zync
zync jeugd
jeugd voorby
voorby dedegrengren.
de Geestdrift
Geestdrift hem
de
hem ooit
dreef,, die
bedaarde rede
rede hem
heminin,dit
.dit
zen been
heen dreef
zen
die eene
eene bedaarde
opzicht
kon hebben
bebbcn afgetekend
afgetekend:: zoo
hebben hem
hem volvolopzicht kon
zoo hebben
gende jaaren
jaaren in
denkbcelden van
van volmaaktheid,
volmaaktheid, die
die
gende
in de
de denkbeelden
hy omtrent
omtrellt zyne
zyne medeburgers
medeburgers voedde
voedde,, maar
maar al
al to
te
by
wreedlyktotcleur
leurgef{
gefleld;
en een
een ondankbaare
ondankbaare Natie
Natie
wreedlyk
eld ; en
]1em geleerd
gelecrd,, dat
dat ook
ook in
in den
den Hollandfchen
lIoIIandichen boezem
boezem
hem
bet zaad
ondcugd,, partyfchap
partyfchap,, haat
hlat,, en
en allerlei
allerlei
bet
zaad van
van ondeugd
lag, en
en flechts
flechts naar
naar 't
't gungun~
:loort van
van bcderf
bcderfverborgen
verborgell lag,
Abort
1rig
oogenblik van
van ontwikkeling
ontwikkeling wachtte,
wachtte, om
omzyne
zynevergifvergif~
Rig oogenblik
tige
reeds
fcheuten, die
die nu
nu reeds
tige fcheuten
fcheuten omhoog
omhoo g te
to z~nJen;
zenden ; fcheuten,
tot eenen
etnen tweehonderdlaarigen
tweehonderdJaarigen flam
zyn opgewasfen,
Qpgewasfen,
ftam zyn
tot
en waarvan
W.larvan ieder
ieder toeneemend
toencemend laar
jaarr de
de doodlykheid
doodlykh<::id dex
de.r
en
'Vruchten
vermeerdel't."
."
vruchtcn vermeerdert
Yoorts
Voorts
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Voorts verdeedigt
metzeer
zeervol
vot-.
Voorts
verdeedigt de
de Heer
Heer MEERMAN,
AMERMAN, met
dingende redenen
l'€denen,, het
van Aanmerkingen
Aanmerkingen"
dingende
bet byvoegen
byvoegen van
,
Opneldel'ingen, ,enen foms
Ophelderingen
foms het
hot wederfpreeken
wederfpreeken van
van DE
nE
GROOT,
hemzotohoog
hooggeagt,
geagt,enendedehoogagting
hoogagting voor
Voot
GROOT, bybyhem
witn deeds
fteeds onder
onderbet
hetvertaalen
vertaalen enenbearbeiden
bearbeiden deezes
deezes
wien
Werks vermeerderde
vermeerderde.. Hy
Bygeeft
geeft zyne
zyne Aanmerkingen,
Aanmerkingen ft
Works
zo
als
ze
zyn.
den
Leezer
in
handen
;
zieh ten
ten voUell
zo als ze zyn, den Leezer in handen ; zich
volley
voor
zynen arbeid
arbeid beloond
beloond agtende,
agtende, indien
indien zeze niet
niet onon..
voor zynen
waardig
,geoordeeld worden
wordenagter
agterbet
het Gefchrift,
Gefchrift, tot
tOt welks
waardig-geoordeeld
walks
Wyilemmen
Hemmen met
met hem
hem in,
ill~
op,heldering
zyn.. Wy
opheldering zy
zy beftemd
beftemd zyn
wegens de
de noodzaaklykheJd
wegens
noodzaaklykheid veeler
veeler Aanmerkingen.
Aanmerkin en . - - D&
DE
GROOT,die
dieinin dedetaal
taal der
der Geleerden
Geleerden fchreef,
fchreef, veronderveronderGROOT,
ilelde;
in eem
een
ilelde, met
met rede,
rode,veele
veelekundigheden,
kundigheden, welke
welke men
men in
Nederduitflhen Leezer
Leezerniet
niet kan
kan verwagten
verwagten,
diebier
bier eeza
een
Nederduitfehen
, die
Gids noodig
noodig heeft,
heeft, hoedanig
tendeezett
deezell
Gids
hoedanig zich
zich MEERMAN
MEERMAN ten
opzigte
betoont. Wy
Wyzeggen
zeggenhem
hemdank
dankvoor
voor-zynerk
zynen,
opztgto vaak
vaak betoont.
verpligtenden arbeid
arbeid;; en
en dit
dit zullen
zullen alien
allen doen,
die dit
dit
verpligtenden
doen, die
Werk
Ieezen,fchoon
fchoonzyzy,
minals
als wy,
wy,ininalien
allen deedeeWerk ]cozen,
, zozomin
Ie,
met den
den Aanmerkingfchryver
Aanmerkingfchryver,
vcele begrippen,
begrippen,
le, met
, ininveeie
't Is
Is bier
hiet
het
bet ftaatkundige
flaatkundige betreffende,
betreffende,zamenftemmen.
zamenflemmen . 't
onsdeswegen
deswegenuit
uittote laaten
laaten;; wy
de
plaats niet,
niet, om
de plaats
om ons
wy moe:moeten alleen
deezes Boekdeels
Boekdeels doers
doen kennen.
ten
alleen den
den Inhoud
Inhoud deezes
kennen .
Zeven
Hoofddeelen maaken
maakendit
dit Eertle
EerHe Deel
Deel uit
uit.. Aan
Aan
Zeven Hoofddeelen
hit
een Gedicht,
Gedicht, waarin
waarin de
de Schryver
Schryver
bet hoofd
hoofd vinden
vinden wy
wy een
op
zyne Vaderlandsliefde
Vaderlandsliefde roemt.
De opgegeeven
opgegeeven korte
korte
op zyne
roemt, De
Inhoud
dOe!: ons
ons bet
het wydfrrekkend
en met
metveel
veeloordeels
oordeels
Inhoud doer
wydflrekkend en
afgebaakend plan
kennen.. De
Dezeven
zeveneerfle
eerfte
afgebaakend
plan van
vanDE
DE GROOT
GROOT kennen
zes-en-twintig,die
die bet
bet geheele
Hoofdflukkenvan
vandedezes-en-twintig,
Hoofdilukken
geheele vVerk;
Werl ;
be vat ten , voeren
voeren tot
tot Opfchriften
Opfchriften:: (I)
Volkeren hebben,
hebben.,
(I) De
De Volkeren
bevatten,
hunne
eiiJ,ne zeven
zeden eneninborst
inborst,, ~o
als hurme
by1Oo".
hunne cigene
zo wei
wel als
hunne byzondert:
lichadtm/y/ee hoedanigheden.
(II)6h`elke
Welke de
de Volkerenm
Yollecrm.
dere lichaarnlyke
hoedanigheden . (II)
,;yn, die
die 3net
~et elkander
vel'geiceken 'Worden.
d~
(III) Over
Oyer da
xyn,
elkander vergeleeken
worden . (Ill)
Yryheid
en Slaaverny
Slaayernyinin handelen
handelen or;
Cf'! j'preek~fI.
(IV) Oyer
Oyer
hryheid en
fpreeken . (IV)
tim Moed
Moed en
en de
de Grootmoedigheid.
Grootmoedigheid-. (V)
Oyer de
d4 ZachtmaeZ(J,I;htm()cden
(_) Over
digheidenenLL'oestheid.
fF"oestheid. (VI)
OYer de
de FrOU'Yf
en Trouw!ooJheirJ.
digheid
(VI) Over
Trouw en
Trouwloosheid.
(VII)
Over de
de R ec/itvaardigheid en
en Onrechtvaardigheid
Onre,htvaardighdd..
(VII) Over
Ons betlek,
beO:ek, Rechtvaardigheid
fchoon wy
wybet
bet gewoone
gewoone
geezerreie
gel~
Ons
fchoon
totedeezer
genheid
overfchreedcn,
gedoogt
nier,
uit
deez.e
alIe
iets
genheid overfchreeden, gedoogt niet, uit deeze alle iets
by to
te brengen,
hrengen, ofofons
onsinin tote laaten
laatentot
tot bet
het heoorJeclen
heoorJeclen
by
eeniger
lan1; betwiste
door
denden
Reer
M'EERl\fAN
ceniger lan
betwisteftukken,
flukken,
door
Hcer
MEERMAN
hier ter
bier
terbaane
baanegehragt,
gebragt,enenopopdedogronuen,
gronden, by
by hem
hem omomhelsd, en
en uit
uit diens
aiens vroegere
vroegere Schriften
Schriften genoegzaani
genoegzaam bebehelsd,
kend, behandeld.
bebandeld. D
DE
kend,
E GROOT, zyn plan ontvvuwd, en
Qe voorgenomene
voorgenomeuevergelyking
vergelykingverdeedigd
verdeedigd hebbende,
hebbcnqe, noo1100·
de
di~t
digt
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digt zyne
zyne Landgenooten
Vmdgenootenuit
uitom
omzyne
zyneVergelyking
VergelykingtottlIce
lee..
digt
2en,
ell
wy
doen
bet
met
zyne
woorden.
"Nader
nu
.
„
Nader
nu
zen, en wy doen bet met zyne woorden
gy
~
en
wees
aanfchouwfter
van
dit
gevecht~
(}
Holtand"
gy, en wees aanfchouwfter van dit gevecht, S Holland,
gezwoorene vyandin
vyandin van
van ondeugd
ondeugd enendwinglandy,
dwinglandy, die
die
gezwoorene
uwezielshoedanigheden
zielshoedanigheden gepreezen
gepreezen,, ouk
nil
weleer am
weleer
om uwe
ouk nu
den
roem
vall
uwen
gcest
aUe
uwe
Nabuuren
lig.
door
door den roem van uwen gcest alle uwe Nabuuren ligtelyk overtreft,
overtreft, en
telyk
en in
in het
bet voeren
voeren van
vane kryg
kryg zoo
zoo weI
wet als
as
in
de
weetenfchappetl
uitmul1t;
wier
nimmer
volpreezene
in de weetenfchappen uitmunt ; wier nimmer volpreezene
dapperheid, voorheen
voorhecndoor
dooralle
aIle de
de verfpreide
verfpreide deelen
deelen deo
de,
dapperheid,
Ra:neinfchcn Staats
onder zoo
zoo vee,
vee"
Ro-neanfchen
Staats betoond,
betoond, zich
zich midden
midden onder
Ie invallen
invallen dtr
daarna onder
onder bet
het GraafGraafle
der Barbaaren,
Barbaaren, en
en daarna
1yk bewind,
bewind ~ tot
tot opopdeeze
deezelaatfte
laatf1:c tyden
tyden der
der herbooreherboore-:lyk
ne V
ryheid toe
toe,, ongefchonden
bewaGl'd heeft
heeft,, am
de
ne
Vryheid
ongefchonden bewaaxd
om de
beroemdheiddes
des Nederlandfchen
Nederlandfthetl naams,
naams,veel
veel verder
verder dan
dan
beroemdheid
ooit te
tot de
grenzen van
van deezen
deezen aardbol,
aardboI, die
die
poit
to vooren,
vooren, tot
de grenzen
uwe vlooten
vlooten bevaaren,
bevaaren, been
heen to
te brengen
brengen.. Nader
Naderook
oaktete.
uwe
vens gy,
gy,Hollands
Hollandsonaffcheidbaare
onuffcheidbaare Zuster
Zuster,
West/Tiesvens
, Westfriesland,
in welke
de kentekenen
kentekenm onzer
onzer Natie,
Natie, ook
oak nu
land, in
welke de
nu nag
nog
met geen
geenvernis
vernis beftreeken
bef1:reeken,, zyn
zyn overgebleeven
overgebleevcn;; de
de
met
fterkte van
maatigheid en
fterkte
van lichaam
lichaam en
en van
van geest,
geest, de
de oude
nude maatigheid
en
(rouw,, en
en eene
etne eenvoudigheid,
eenvoudigheid, die
kunde gepaard
gepaard
trouw
die met
met kunde
oogen wordt
wordt dit
dit tooneel,
tooneel, op
op hoedahoeda.
gaat.
Voor ulieder
ulieder oogen
gaat. Voor
nig eene
eene wyze
wyze dan
danook
ook,
toebereid;; op
bet welk
nig
, toebereid
op bet
welk wy
wy
geene verderde, maar waare gebeurtenisfen vertoollen;;
geene
vercierde,
maar
waare
gebeurtenisfen
vertoonen
roannen,
weleer beroemd
beroemd., Been
gecn vermomde
vermomdefpeelers
fpeelers,
Anannen, weleer
,
doen
treeden;; het
voorfl:elJen,
bet ernil:ige
ernftige der
der Gefchiedenis
Gefchiedenis voorftellen,
doen treeden
en
niet bet
een fchouwfpel;
niets
waar niets
en niet
bet vermaaklyke
vermaaklyke van
van een
fchouwfpel ; waar
omtoejuiching
toejuiching of
af to
te dwingen,
dwingen,uit
uit ydele
ydele roemzucht,
roemzucht, zal
zal
om
verzonnen
worden,
waar
niemanj
gunst
gefchleden
zal
verzonnen worden, waar niemand gunst gefchieden zal :~
zoo
dat, indien
indien ik
ik eenige
eenige vermogens
vermogens bezit,
bezlt, en
ik voel
voel
zoo dat,
en ik
maar
hoe weinig
weinig deeze
deezc benydenswaard
benydenswaard,, of
of
maar al
al te
to weI
wet hoe
toereikende zyn
bet aanzien
aanzien van
Vaderlandgegetoereikende
zyn om
om bet
van myn
myn Vaderland
wicht by
by to
te zetten
zetten, ,die
voor
diewicht
dieallen
alien
voormyn
myn Holland
Holland &cnen
maar op
op Been
geen wys
wys ,, waarover
de Hollcmd.
Den mogen,
mogen, maar
waarover de
Holland.
fcne eerIykheid behoeft te bloozen."
Jibe eerlykheid behoeft to bloozen ."
Wylaaten
laatenalle
aHe kenners
kenners van
Latynfthen Sty]
Sty! van
van
Wy
van den
den Laiynfchen
'DE
GROOToordeelen,
oordeelen, ofofbybygeenen
geenengelukkigen
gelukkigenVertolVertol.
DE GROOT
ker
getroffen hebbe;
ker getroffen
hebbe ; zeker,
zeker, dlt
dit isisgeen
geenwerk,
werk, waarvoor
waarvoor
het
gros der
der Vertaaleren
Vertaaleren berekend
bereken,l isis;; en
bet gros
en wy
wy verheugcn
verheugen
ons,
ons, dat
dat dit
ditFf.a~ment
Fragmentinindedehanden
handenvan
vanMEERMAN,
MEERMAN,
en
gevolglyk uit
uit dezelve,
dczeIvc, in
in deeze
deeze gedaante,
gedaante, in
in de
de ononen gevolglyk
zc
Hygeeft
geeft inin 't
'~
ze en
en die
die oozeI'
onzer Medeburgeren
Medeburgeren kwam.
kwam . Hy
flot
welken wy
wyonzeis
onzea
clot zyner
zyner Voorreden
Voorreden deezen
deezen wenk,
wenk, welken
Leezeren
moeten doen
doen zien
zien.. „Bet
." Het%al,
zal,indien
indien de
de VOl?r.
Leezeren moeten
Voor~Je'Zie-

n.
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St

zienigheid
vall de
de pets
pets
zienigheidmyne
myne ontwerpen
ontwerpen goedkeurt;
goedkeurt, meer
meer van
aibangen
de twee
twee volgende
volgende Deelen
afhangendan
danvan
vanmy,
my, om
om de
Deelen
met
geene to
te lange
dit eerfte
eer11:e to
te doCIi
met geene
lange tusfchenpoozingen
tusfchenpoozingen opopdit
doers
voIgen;
volgen ; en
en zo
zo 'er
'er onder
ondermyne
myne Leezeren,
Leezeren, gelyk
gelyk ik
ik weI
we)
vermoede,
de een
een of
of andere
andere in
eertteHoordHoofdvermoede, de
in de
de zevel}"
zeven• eertte
1hlkken
die nu
nu to
te voorfchyn
voorfchyn treeden,
treeden ..
fl:ukken van
van dit
dit \Verk,
Werk , die
misfchien
wat al
al to
te veel
veel of
of nice
niet
misfchien wat
of algemeen
algemeen bekende,
bekende, of
onderhoudend
genoegvoorgettelde
voorgefi.elde dingen
meeneIJ,
onderhoudend genoeg
dingen mocht
mocht meenera
zoo kan
kan ik
ik hem
hem gerust
verzekeren, dat
aan
te treffen
treffen:: zoo
gerust Vt!rzekeren,
dat vee
vet
aan to
de
der negentien
negentien ovcrige
op dederuinifte
ruimfte wy
de meeste
meeste der
overage hem
hem op
wy ...
21e
daaromtrentzullen
zuIlei1fchadeloos
fchadeloosftellen
itellen."
Wyfchry
fchry ..
ze daaromtrent
."- Wy
ven
Hrek..
ver} de
de Opfchriften
Opfchriften af.,
of , die
die reeds
reeds ten
ten waarborge
waarborga flrekken
van deeze
deeze toezegging
toezegging:: Over
Over We
de Eerzucht
E8rzucnt en
en 'A
'j
ken van
geen
daar tegen
tegw over
wer ftaat
ft(tal.. --- Over
OyerdedeGieri
Gieriuheid
e?J
aheid efs
geen daar
.Eerzucht.
OverdedeXeldaadigheid
Wcldaadigheid en
en Mili-heid
Mifdheid.. --..Eerzucht. -- Over
Wel/mt.. -..- Over
Over hct
het Voedzcl
Voedzcl.. --- Over
Over de,
drJ
Over
den Wellust
Over den
Dronken[chap.
Over de
de Kleeding.
Kleeding. -- Over
OverdedeHuizes,A
Huizefj
Dronkenfchap. --- Over
en' het
Overdedekweeking
kweeking van
van bet
het LichQam.
en'
bet Huisraari.
Huiseaad. -- Over
Lichaam .
Spdlen.. --- Over
Owr dede Standvastigheid
Standvastigheid.. --.
__ Over
de Spellen
Over de
Over
Verftand en
en Beleid
.Re/eid.. -- Over
Over het
het Krygsweezen
Krygsweezeff..
Over herfland
--Over
-···.()t,;erhet
hetZeeweezen
Zeeweezen.. -- Over
Overdededagelykfchc
daOelykjchc Lee
Lc~·.
'Pemwyze.. -- Over
Over de
de Handwcrken
Handwerkm.. --- Over
Oyer alle
alle takkem
ta1r:1r.efJ,
venswyze
'Van Geleerdheid.
Geleerdheid. --- Oyer
de Teal.
T{Jal. -- Over
OYerGodsdiensti
Godsdiens~
van
Over de
M# Godvruchtigheid.
GodvrZlchtigheid.
.n

P/"Geren yan
Ge[chied- en
en Letter-kundiie
Lett~r-kundi$e Oeffeningen
Oeffeningen;;
J'roeven
van Gefchied;Of} wet
wel den
ien Koophandel
KoophcmdetcaendedeScheepvaart
Schecpvaartals
alsdedeDichtDicht·
a9
en
en Letterkunde
Letterkundebetreffende
betreJf!nde.. Door
Door oG.. Dl~ENDER
$RENDER aa BRAN~
BRANins
3 uftitie
DIS,, Lid
Lid van
wmbet
het Committe
Committ6van''Ian
Juftitie to
te Am//erAmJ1er.
tJaflJ~Secretaris
Secretaris van
'Van Jjeme1de
Stcla, en
en van
wm de
de BataafBataaf·
dam,
gemelde Stad,
fohe Maatfchappy
MaatfthaPP1:: Tot
Tot Nut
Nut van
van 't't Algemeen
A]gemeen.. Ta
TG.
fche
tlaarlem,
Ra.arit:m, by
bJ FF.. Bolll1,
lSo1;.. In
In gr . avo
8"'Yo.. 461;
bI.
Bohu, i8oz
461 bl.

n
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reeds
reeds voorlang
voorJang als
als verdienltelyk
verdienftelyk Nederlandsch
Nederlandscll
Dichter
end, treedt
treedt bier
hierniet
nict flegts
flegts in
in die
die hoedanighoedanig...
Dichter bel
bekend,
beid
heid van
\Tan nieuws
Nieuws ten
ten voorfchyn
voorfchyn,, maar
maar ook
ook in
in die
dIe vaa
vall
beoeffenaar
en kenner
met naam~
naame
beoeffenaar en
kenner der
del' Gefchiedenisfen,
Gefchiedenisfen, met
yanroe
en Scheepvaart
Schecpvaart;; voorwaar
voor~
vane
die vall
van Koophandel
Koophandel en
voorwaar voortrefl%lyke
voorwerpen van
treflHyke voorwerpen
vanverfiandelyke
verftandelyke naafpooringe
naafpooringe,~
vooral
v()oral in
in eene
eene Stad,
Stad, welke
welke aan
aandie
die beiden
heiden haare
haareopopkomst,
is is
verfchulkornst, aanweezen,
aanweezel1,bloei
bloeienenvoortduuring
voortdutl1'ing
verfchuldigd.
tlig4. Van
Vannatuure
natuurc mmet
een dicliterlyken
dichterlyke.a (Ueest
Geest begaafd,
begaafd,
.t eea
ell ,
elf,
D
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en, oflder
onder andere
andere bezigleden,
bezigbeden, in
in de
de edele
edele kunst
kunst van
vl1ntyd
tyd
en,
tot tyd
tyd onledig,
onledig, gaf
eene van
van buiten
buiten inkoomende
inkoomende oniom.
tot
gaf eene
frandigheid aanleiding
aanleiding ter
beipiege•..
f}andigheid
ter beoeffel1inge
beoeffeninge van
van het
bet befpiege
lende gedeelte
gedeelte van
dell Koophandel
Koophandel;; zyn
zyn Lidinaatfchap
Lidmaatfcnaplende
van den
van bet
het Departement
Departementvan
vanKooplandel
KoopbandelenenZeevaart
Zeevaartininde
de
van
Maatfchappy Felix
Feli:" Meritis.
Meritis. Als
Als werkend
werkend Lid,
Lid,daarendaarel1~
Maatfchappy
boven,, van
van een
een en
en ander
ander Letterkundig
Letterkundig Genootfchap
Genootfchap,,
boven
zynen
wondt de
de Heer
Heer BRENDER
BRENDER aldaar
aldaar gelegenheid,
geJegenheid, oin
om zynen
vondt
()orfpronklyken Dichtgeest
Dichtgeest in
in werking
werking to
te brengen
brengen.. Dit
Dit
norfpronklyken
all(!s gaf
gaf hem
aanleiding tot
tot het
het opttellen
opffellen van
Verllanalles
hem aanleiding
van Verhandelingen, welke
hy thans
thans door
door den
den druk
gemeen maakt,
maakt.
delingen,
welke by
druk gemeen
Zyzyn
zynnegen
negeniningetal,
getal, order
onder de
de volgimde
volg'~nde Opfchriften
Opfchriften :
Zy
De invloed
invloed van
den Koophandel
Koophande! op
op de
de Denkwyze
Denfnvyze,, ZeZcDe
van den
den, Taal
Taalenen ff/erkzaasnheden
Werkzaamheden van
een Yolk
Volk.. - Tafereel
Tafereet
den,
van een
tier Gefchiedenis
Gefthiedenis van
De ZeeZeeder
van het
het Han[e-f7erbolld.
Hanfe-Ferbond. -- De
vaart- Atte der
der Engelfchcn,
Engelfchen, in
in haarcn
haaren oorfprong
oorfprong be=
be~
.flue
wartfthouwd. - Proeve
P roevc cener
eener Gefchiedenis
Gefthiedenis van
van de
de ScheepScheepfehouwd.
"aan.. Levensfthc.tfe van
PETRUS JOHANNES
JOHANNES KASKASLevensfchctfe
van PETRUS
yaart
TELEYN.. Over de
de Parodie
Parodie.. - Over
Over den
den Luirn
Luim.. -Over
TELEYN
()yer de
de Hofnarren.
1I0fnarren. - Over
de Barden
Barden.. Den
Den zedigen
zedigen
Over
Over de
naam van
van Proeven
Proeven geeft
geeft de
aan deeze
deeze VerhanVerhande Schryver
Schryver aan
naam
delingen, omdat
omdat zyzydedeecrftelingen
eerftelingen zyner
zyneroeffenin
oeff@ningen
gen
delingen,
jn
dit
vak
dcr
Weetenfchappcn
bevatten,
en
daarenbo,
en
daarenbodit
vak
der
Weetenfchappcn
bevatten
in
ven niet
niet zoo
zoo uitvoerig
uitvoerig zyn
zyn behandeld,
bchandeld, dat
dat ze
ze voor
voor ,geeven
geene.e verdere
Hy is
is
verdere bearbeiding
bearbeiding zouden
zouden vatbaar
vatbaar zyn.
zyn . Hy
n
edelmoedig genoeg,
genoeg> om
om de
de bronnen
bmnnen to
te melden,
melden, uit
uit welwei.
edelmoedig
ke by
hy veele
veele zyner
zyner kundigheden
kundigheden,, den
den Koophandel
Koophandel be
be-.
ke
treffende
gefchept heeft
hceft..
treffende ,~ gefchept
Over
't algemeen
hebben wy
wydeeze
deeze Proeven
ProevC!i
Over 't
algemeen genomen
genomen hebben
als welke
welke van
van des
met
gelloegeil geleezen
geleezen,, als
des Schryvers
Schryvers
met genoegen
uitgebreide
vertoonen, en
en over
over
uitgebreidekunde
kunde fprc(;kend
fpreekend bewys
bewys vertoonen,
Minst
meer
dall een
eenonderwerp
onderwerpveel
veellichts
lichts verfpreiden
verfpreideo.. Minst
meer dan
van alien
allen heeft
heeft ons
ons de
de Proeve
over de
Proeve over
de Rofllarren
Hofnarren bebevan
vallen,, als
minderinteresfant
interesfimt dan
dan dedeoverigeii
overigefl,,
als zynde
zynde minder
vallen
en bier
hier en
hyzollderheden doormengd,
doormengd,die
die in
in
en
en daar
daar met
met byzonderheden
het oog
van veelen
vee len den
den deftigen
deftigen Redenaar
Redenaar to
te mistlaan
misftaall
bet
oog van
zouden
kunneo fchynen
fchynen..
zouden kunnea
onder andere,
Der
opluerkinge wxiardig
waardig is,
andere ~ de
de eerfto
eer11c
Der oprnerkinge
is, onder
Proeve;
willen dezelve
dezelve kortlyk
kortlyk doorloopen
doorloopen.. _----,
wy willen
Proeve ; wy
den Koop-KoopNaa
vooraf beknoptlyk
beknoptlyk den
den oorfprong
oorfprong van
Naa vooraf
van den
als een,
gene
handel
te hebben
hebben,, geeft
geeft llRENDER.
BRENDER als
handel vermeld
vermeld to
eerfte
de byzondere
byzondere volken
vol ken det
cler
dat de
eerfte uitwerking
uitwerking op,
op , dat
aurde,
ruw of
of befchaafd
befchaafd zyn
zyn,, , door
dendoor denaarde , het
bet zy
zy ze
ze ruw
zelven..
noodzaaklykhciQ en
zelven , als
als cen
een band
band van
van noodzaaklykhetd
en V.ln
van
ge,
{/;e-
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p;enoegens, aan
aan elkander
elkander verbonden
worden.. Dit
Dit blykt
blykt
genoegens,
verbonden worden
lliet fegts
l1egts uit
uit de
de gemeenfchap
gemeenfchap,, welke,
]aatere ty.
tywelke, inin laatere
wet
den,, de
de Volken
Volken van
van Europa
Europa met
met die
die van
van andere
audere Waeden
Waemaar de
relddaeteQ hebbell
de vroege
vroege Oudheid
Oudheid
relddeeleij
hebben aangegaal1,
aangegaan , maar
vermont zulks
zulks in
in de
de gefchiedenisfen
gefchiedenisfen van
vall SALOMON
SALOMON ent
en
vertoont
del' Egyptenaaren
Egyptenaaren,, die
die met
met afgelegene
afgelegene gewesten
gewesten verbinverbinder
tenisfen
gemaakt hadden
Van des
Kotcnisfen gemaakt
hadden.. Van
des Israelitifchen
Israelitifchen Konings
rykdom was
was de
nings rykdom
de bron
bron zyn
zyn verbond
verbond met
met den
den KoKoning van
terwyl de
de Egyptenaars
Egyptenaars enenPhoeniciers,
Phreniciers,
ning
van T,]rrls,
Tyros, terwyl
om van
van anderen
anderen to
te zwygen,
zwygen, met
metdedeSpanjaarden
Spanjaal'denenen anancm
deren
handelgemeen[chap aangingen
aangingen.. Uitbreiding
Uitbreiding vall
deren handelgemeenfchap
van
nutte
kunilen en
en weetenfchappen
weetenfchappen isis eene
eene andere
andere uitweruitwernutte kunt}en
king van
de Aardryk~skunde,
Aardrykskunde ..
king
van den
den Koophandel
Koophandel ;; rnoetende
moetende de
de
Natuurlyke
Historie,, de
de Staatkunde
Staatkunde,, de
de Wiskunde
de Natuurl
ke Historie
Wiskunde
en
verfc/:leiden andere,
andere, als
als weezenlyke
dee len van
van denzeldenzelen verfcbeiden
weezenlyke deelen
'Yen befchouwd
worden.. ,, Men
Menzegt
zegtdus
dusniet
niettoteveel
veel ,,
ven
befchouwd worden
"wanneer
mendeeze
deeze kunflen
kunften zo
zo wel
weI bet
het uitwerkze4
uitwerkze!'
„
wanner men
den bloei
bloei des
•,. als
als de
de oor~aak
oorzaak van
van den
des I{oophandels
Koophandels noernt.'~
noemt."
Daarenboven heeft
heeft de
de Koophandel
KoophandeI ,, de
der
Daarenboven
de gemeenichap
gemeenfchap der
Naticn bevorderende,
bevorderende, geen
geell mindcren
mindcren invloed
invloed op
op elkcn
elkcll
Natien
ingezeten,, op
op zich
zich zelven
zelven aangemerkt
aangemerkt.. 1n
ell
In Landen
Landen en
ingezeten
Staaten ,~ waar
gcen Koophandel
KoophandeI isis,, zyn
zyn de
de menfchen,
menfchen,
Staaten
waar geen
over 't
't geheel
beperkt van
geestvermogens,
over
geheelgenomen,
genomen, zoo
zoo beperkt
van geestvermogens,
dat ze
ze bbykans
niets weeten
weeten.. Zoolang
Zoolang de
de Grieken
Grieken vall
dat
kans niets
van
de Zee
Zee afkeerig
afkeerig waren,
mangelde bet
het hun
hun aan
aan befchaabefchaade
waren, mangelde
villge.. De
Demenigte
menigte van
van kundigheden,
kundighedell, daarentegen,
daarente-gen, welke
welke
vinge
hen naderhand
naderhand zoo
zoo beroemd
beroemd maakten
maakten,, verkreegen
verkreegen zy
hen
zy
door den
den Koophandel
Koopbandel en
en dedeverkeering
verkeering met
met vreemdelinvreemdelindoor
gen,, welke
hen to
te vooren
vooren deeden
deedenzidcferen.
zidaeren. Aldus
Aldus zyn
zyn
welke hen
gen
de voortbrengzels
voortbrengzels van's
mcnfchen geest
geest zoo
weI voorvoorde
van 's menfchen
zoo wel
werpen van
van den
den Koophandel
gewordcn, als
als de
werpen
Koophandel geworden,
do gewoone
gewoone
Landproduktcn ;; terwyl
terwyl,, al
a1 verdel',
de uitbreiding
uitbreiding en
en
Landprodukten
verder , de
verbetering van
een goeden
verbetering
van 't't geen
geenmen
men in
in de
de Kunilen
Kunften een
goeden
fmaak noemt,
noemt,van
vandenzelven
ilenzelveneeneeneigenaartig
eigenaartig uitwerkzel
uitwerkzel
fmaak
is.. .,
zucht om
omtotewinnen,
winnen,zozoonaffcheidenlyk
onaffcheidenIyk van
vall
De zucbt
is
., De
den Koophandel
Koopbandel ,, die
die altoos
altoos cone
eene geduurige
geduurige afwisfeafwisfe•" den
ling van
voorwerpen, eneneene
eeneliefde
liefde tot
tot bet
fchaone
van voorwerpen,
bet fchoone
•" ling
" verfchaft
verfchaft;; die
die zucht
zucht wekt
geduurig den
den geest
geest van
van
wekt geduurig
n,
uitvinding by
handeldryvende Natien
hunby de
de handeldryvende
Natien op,
op, om
om hun•" uitvinding
ne (haare)
(haare) eigene
eigene Producren
eene zekere
zekere verfcheidenverfcheidenProdu&en eene
•0' ne
"• hcid
in het
medetote L,-,celen;
of 'er
'er een
een glans
glans
.eelen ; of
heid in
bet fchoone
fchoone mede
.'
van fchoonheid
fchoonhcid aan
aan to
te geeven
geeven,, welke
welke den
den befchoubefcbou• van
wer bekoort,
bekoort, den
den uitvinder
uitvinder voordeel
voordeel aanbren
aanbrengt,
hem
•.,~ wer
g•t , hem
"„ onderhoudt
onderhoudt,, en
en veredelt."
veredelt:~ Tevens
Tevens onttlaat
ol1t!l:aat char
daar uit
uit
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eene
in den
mensch, die
die met
foort van
van werkzaambeid
werkzaamheid in
den mensch,
met
eene foort
het
bet gevoel
gevoel van
van het
bet fchoone
fchoone of
of den
den goeden
goeden fmaak
fmaak over~
over
bewyze daar
eenftemt.
Ten bewyze
daar van
van "„ bepaaJe
eenftemt . Ten}
bepaale men
men flechts
fecht5
oogenblik zyne
zyne aandacht
aandacht op
op Een
van
"• een
een enkelen
enkelell tak
tak van
een oogenblik
Koophandel, by
Pro-..
by voorbeeld
voorbeeid op
op de
de bewerking
bewerking van
van Pro
"• KoophandeI,
"• duC\:en,
die tot
tot Manufacrumen
du&en, die
Manufactuuren van
van ec.:n
ecn land
land moeten
moeten
~,ftrekken.
Hoeyverig
yyerig isis elk
elk genie
genie bezig
be zig ,, om,
door
• flrekken . Hoe
om, door
cierlyk en
be"• alle
alie mi~len,
middelen , de
de ManufaCtuuren
Manufa&uuren zozocierlyk
en be"vallig
ftofte en
maaken , ais
als de
de ftofle
en omitandigheden
omftandigheden
• vallig teto maaken,
~?
en plaatfe
plaatit! het
veel
van tyd
tyd en
betkunnen
kunnengedoogen?
gedoogen? Hoe
Hoe veel
• van
vinding , boe
hoe veele
."• vinding,
v~ele kundigheden
klludigheden verfprciden
verfprciden zich
zich
over alle
"• over
aBe Clasfen
Clasien eener
eelle~ Natie
Natie,, door
het geduttrig
gcduurig
door bet
~,
haarer poogingen
poogmg,en,, om
de ManufaCtuuren
• aanwenden
aanwenden haarer
om de
Manufa&uuren
"• volmaakter
volmaakter voor
vaor den
den dag
dag to
te brengen
brengen '?? .." Naauw
verNaauw venvoorgalnde is
invloeJ des
tonden
t onden aan
aan de
de voorgainde
is de
de invloed
des KoophanKoophandels op
01" de
de richting
richting en
dels
en fcherpte
fcherpte in
in het
bet verftand,
verftand, en
en eene
eene
hem
eigene wendmg
in de
de gedagten
gedagten,, door
hem eigene
wending in
door welke
welke men
men
van alle
aUe Natien
de handeldryvende
handeldryvende altoos
altoos kan
kan onderondervan
Natien de
l{ennen.
"Een
del' belangrykfte
belangl'ykfi:e invloeden
invloeden (meldt
(meldt
kennen . „
Een der
"• $RENDER
BRENDER. verder)
venler) welke
welke de
de Koopbmdel
Koophindel immer
immer had,
had,
."• is
is die,
de Zeden
Zeden der
derverfchillende
verfchillende Natien
die, welke
welke op
op de
Natien
"wel'kt.
Een der
del'grootfle
groattl:e omwentelingen
omwentelingen is
de bebe„
werkt. Fen
is de
der Volken,
Volken , welke
"• fchaaving
fcbaaviJlg der
door onderlinge
onderlinge ververwelke door
keering volbragt
vo!bragt,, en
en uit
uit de
de reeds
reeds opgentelde
opgemelde grondgrond"• }{eering
begi1l1eIen bewezen
ordt. Gelyk
Gelyk een
een overwonnen
overwonnen
•~, beginnfelen
bewezen vv. ordt.
land meest
llle@st altyd
ahyd de
aannam van
van zyne
zyneverwinverwin·
•~, land
de Zeden
Zeden aannam
naars,, zo
zo regelden
regelden zich
zich de
de minder
mindel' handeldryvende
halldeldryvende
•" naars
ryken en
en ftaaten
fraaten lUeest
naar de
de meerder
meerder handelhandel~
•" ryken
meest al
al naar
'J' voeretnde
voetende landen
landen."
Rome,
zot) wel
weI als
ais menig
menig ander
ander
." home
, zoo
ruwheid in
in zeden,
zeden,
Oewest, yerloor
verloor die
die afkeerigheid
afkeerigheicl en
Z~ewest,
en ruwheid
duor den
denJ Koopb~ndel
befcbaafd,, en
en geheel
geheel
toen bet
het door
toen
oopbandel befchaafd
onsLand
Landweikt
welktdie
dieinvloed,
invloed,
llervormd wierdt
wierdt.. Ook
Ookopopons
3nervormd
in de
de werkztamheid
werhaamhcidenennyverbeid
nyverbeid ald
ald:lar
in
:iar ontftoken.
ontftoken . WeI
Wet
verdryft
verdonkert de
de Koorbandel
Koophandel de
de Vaderlandfche
Vaderlandfche
verdryft: of
of verdonkert
lly komt_
komt.
Zeden en
en Gebruiken,
Gebruiken,opopalle
alIe plaatzen
plaatzen waar
waar by
Zeden
Dan de
de vraag
vraag Tan
geldt bier
hier tevens
tevens,, of
of deeze
deeze invloed
invloed
Dan
goeokan
genoemd worden
worden;; waar
waar onrtrent
omtrelit
kwaad of
of goed
kwaad
kan genoemd
,:ich BRENDI;R
BREND1!.R voor
voor bet
hetlaatfte
laatfte verklaart
verklaart.. Daarenboven
Daarenboven
7ich
onderlingc vervcrontftondt de
geweeten enenonderlinge
ontitondt
de vryheid
vryheid van
van geweeten
draagzaamheid 't't eerst
eerst by
by handeldryvende
handeIdryvende Volken
Volken.. At
At
draagzaamheid
van ouds
ouds bcvorderde
b::vordel'de de
de Egyptifche
Egyptifche Wetgeever
Wetgeever AMASIS
AMASIS
van
den Koophandel
Koopbandel Van
van zyn
zyn Land,
Land,door
door den
den Grieken
Grieken very
ver.
den
icheiden plaatzen,
pJaatzen ~ ter
ter oprichtinge
en AlAIicheiden
oprichtinge van
van TempeJs
Tempels en
taaren,
taait;ll, to
te fchenken,
fchenken, 1-Bet
deeden, voor
VOOInirie
drie eeueeulet zclfde
zclfde deeden,
wen!!,
wen
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zy, om
om de
wen ~ de
de Regenten
Regenten van
Am(l:erJam,, toen
toen zy,
de
wen,
van Amfterdam

Noordfche Kooplieden
KoopHeden to
te lokken
lokken,
eene Kapel
Kapd aan
aan het
het
iNioordiche
, eene
1l:igtten,
aan den
den Noordfchen
Noordfchen Heilige
Heilige ST
ST OLOF
OLOF gegeYYftigtten
, aan
wyd,, en
en dezelve
dezelve naderhand
naderhand merkelyk
merkelyk bevoorregtten,
bevoorregtten ~
wyd
den vreernden
vreemden Koopman
Koopmantot
tot gerieve
gerieve.. De
Deuitbreid,ing
uitbreiding der
der
don
Ta2Ieals
aIs cene
eene laattte
IaatUe uitwerking
uitwerking van
dell Koophandel
Koophandel
Tale
van den
BRENDER de
de nadeelen,
nadeelen.,
vermeld hebbende
hebbende ,, befchouwt
befchouwt $RENDER
vermeld
welke dezelve
dezelve medefleept.
medefleept. Hy
Hyerkent,
erkent,inin zeker
zel<cr opzigt,
opzigc.,
welke
dit nadeeUge,
in de
de verwekking
verwekkingenenvoortvoortdit
nadeelige, met
met naame
naame in
planting van
Alle Natien,
Nation, hoe
hoe arm,
arm, hoe
hoe
planting
van de
de weelde.
weelde. „"AIle
ook vOor
v66r de
de ontdekktg
omdekking des
des
onbefchaafd dezelve
dezelve,
•" onbefchaafd
, ook
Koophandels,, waren
waren,, hebben
hebben hunne
humle Zeden
Zeden veranvcran„~, Koophandels
zinne!yke genoegens
genoegens zyn
zyn vermeerderd
venneerderd ;;
hunne zinnelyke
dderd,
erd, hunne
•" decd,
en zy
zy hebben,
hebben, by
by het
het genot
genot van
van vreemden
vrcemden wellust
wellust ,')
•" en
telkens den
met
,,~, telkens
den lust
lust zien
zien vCl'meerderen,
vermeerderen, welke
welke hen
hen met
befchaafde Natien
Natien gelyk
gelykftelde
ftelde.. - Weelde
Weelde en
en wellust
wellust
,,~, hefchaafde
altyd op
op den
den overvloed,
overvloed, welken
welken de
de KoopKoopdan altyd
volgen clan
•" volgen
eene Natie
aanbrengt."." Het
Het natuurlyk
natuurlyk gevolg
gevolg
" hh-andel
andel
eene
Natie
aanbrengt
•hfcr
h!cr van
is, indien
imvan is,
indien geene
geene daadelyke
daadelyke verwyfdlieid,
verwyfdheid , immel'S verzwakking
van moed
moed inin hec
heeverdeedigen
verdeedigen van
van
n'ers
verzwakking van
vryh~id en
en regten
regten.. Dir
Dir alles
alles ontkent
BRENDER,
vryh_id
ontkent de
de Heer
Heer $RENDER
nlet. maar
misDruiken,, aan
aan
nict,
rnaar ftelt
felt het
het op
op rekening
rekening der
der misoruiken
welke ook
zyn.. „
,? Wanneer
Wanneer
«weike
oak de
de beste
beste zaaken
zaaken onderhevig
onderhevig zyn
mcn ,"
," (voegt
(voegt by
hy 'er
'er nevens)
nevens) „
., oplettend
oplettend de
de JaarJaar•" men
"boeken
alIer handeldryvende
handeldl'yvende Volken
met elkander
elkander
Volken met
„ boeken aller
dan ziet
duidelyk, dat,
dat, inin alle
alle LanLan~
vergelykt, clan
zietmen
men duidelyk,
•" vergelykt,
waal' Koophandel
KoophandeI isis,, de
Tydpel'ken altoos
altoos in
in
den waar
de Tydperken
„~, den
"de~ze
tlkunder volgen
vDlgen.. Eerite
Eerite Tydperk:
orde op
op elkander
Tydperk
„ de,~ze orde
Al'moede vergezeld
vergezeld van
van Naarftigheid
Naaril:igheid en
de Armoede
en Deugd.
Deugd .
•" de
In"• Twcede
Tydpelk:: de
Welvaart ~, geleid
Tweede Tydpcik
de Welvaart
geleid door
door InDerde Tydperk
)'
en goede
goede Zeden
Zeden.. Derde
TYl1perk:: de
de Ryk,_ dttllrie
duiirio en
Ryk~~ dom,
gaande tusfchen
tusfchen werkeloosheid
werkeloosheid enenlafhartig.
lafllartig.
dom dom , gaande
"heid.
Eindelyl, her
hetvierde
vierde Tydperk;
Tydperk ; in
in het
bet welk
welk de
de
• held . Eindelyk
"„ Overvloed,
waggelenc1e,bet
hetpad
padder
derluiheid
luiheid betreed
betl'eed;;
Overvloed, waggelende,
en door
door
en het
het verniaak
vcrmaak omhelst;
" beurtelings
„
beurtelings de
de weelde
weelde en
omhelst ; ell
~, uiterlyke
uiterlyke pracht,
inwendigen wellust,
wellust, zich
zich zelven
zelven
pracht, en
en inwendigen
,?• verleerd.
daar vier
vicr Tafereelen
Tafereelen,, die
verZiet daar
(lie by
by ververleerd . -- Ziet
reeds gezien,en
gezicn, enuit
uit hunne
hunne (derzelver)
( derzelver)
" fcheidene
fcheidene Naticn
Nation reeds
„
"gefchiedenisfen
zyn.. Zo
Zo bet
het vierde
vierde TafeTafeopgemaakt zyn
• gefchiedenisfenopgemaakt
"reel
(zegt BRENDER)
V:1derlallJ
Diet reeds
reeds in
in ons
ons Vaderla
nd
„ reel (zegt
ERENDER) niet
~, zigtbaar
zyn 'er
'et zekerlyk
zekerlyk reeds
reeds verfcheiden
v'erfcheiden
zigtbaar is,
is, dan
dan zyn
aun tote treiien
treffen,, en
dan in
in
•'" trekken
trekken van
van aan
en het
bet 3de
3de was
was dan
"„ alien
allen deelen
deelen reeds
reeds toenasfelyk
toepasfelyk!"
!"
In
VClh:mdcling,, behelzellde
behelzende de
Gefchiede .
In de
de tweeJe
tweede Vcihandeling
de Gefchiede.
n .~
C
12."
C, 2i
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wyst
onze kundige
kundig~ Schryylcr
Schryver
wyst onze
vooreerst de
de beteekenis
beteekenis van
van de
de benaaming
benaaming Hanft
Ste...
vooreerst
Hanfe Ste,
den, of
Hanfe Verbond~
Verbond, aan;
aan; onderzoekt
ouderzoekt vervolgens
veryolgens den
den
tlen~
of Ranft
oorfprong
van dit
dit vermaard
yennaard Verbond;
Verbond ; vermeldt
paarnal\
oorfprong van
vermeldt daarna~
en Hamburg
Hamburg ~, welke
<len toe1bnd
welke
den.
toes}and der
der Steden
Steden Lubeck en
tot dlt
oprichting '\lan
dit Verbond
aanleiding gaga~
tot
de oprichting
van dit
Verbond dede aanleiding
v-'!n;; ftaat
ibat wyders
fiil by
den voortgang
voortgang en
en blocs
blocl van
yen
wyders fiil
by den
van
de Hanfa,
Hall/a, en
de gevolgen
de
en by
by de
gevolgen van
van dit
dit Verbond;
Verbond ; en
en bebefluit,, eindelyk
eindelyk,, met
het verval
fluit
suet een
een verhaal
verhaal van
van bet
verval van
van
deszelfs
Koophandel, en
van de
de redenen
redenell daar
daar van
van.. Den
deszelfs Koophandel,
en van
Den
oorfpror. g del'
der benaaniinge
benaaminge,, met
met verwerping
vcrwerping van
van veele
veele
oorfprong
BRENIJ.ER af
het Latynfche
Latynithe Anfa
of
andere, Ieidt
Iddt BRENUER
andere,
of van
van bet
Anfa of
Hanfa,
Han/a, beteekenende
eene Maatfchappy,
Maatfchappy, Verbond
Verbondof
of BenBenbeteekenende eene
Van bier
woord Hensbeeker,
hier het
het woord
" welke
by bet
het
de. Van
de.
H. ensbeeker, „
welke by
of het
inwyden inin de
de gezelfchappen
gezelfchappen onzer
onzer
•" henfolen,
henfelen, of
bet inwyden
't,
Vool'vaderen,, zelden
zeldeJ;l vergeeten
vergeeten wierdt
wierdt;"
haalende
• Voorvaderen
; " haalende
aan gene
eene getuigenis
getuigenis van
van SIMON
SIMON VAN
v AN LEEULEEUhier by
bier
by aan
WEN,
die, van
de Gastwet
Gastwet onder
onder de
de Duitfchers
Duitfchers gewaagewaavan de
WEN, die,
gende,
dezel ve dus
dus befchryft
befchryf t:: „" dat
dat iemand,
die voor
gende, dezelve
iemand, die
voor
.",, de
eel'fie maal
gczelfchap kwam,
daar hy
de eerfle
maal in
in een
een gezelfchap
kwam , daar
by
was geweest
glas of
of kraes
kroes moest
nooit was
geweest,, een
een groot
groot glas
moest
•" nooit
bet welk
welk men
men Vcr/len/en
Ver/enfen of
Vcrhanfe,.
"• uitdrinken,
uitdrinkcll, het
of Verhanfer
noemde,, betekenende
betekenende., dat
dat by
hy in
in dat
dat gezelfchap
gezelfchap of
•~, noemde
of
aangenOlnen wierdt
wierdt:: waarom
waarom men
men den
dell
•,,?;cnootCchap
genootfchap aangenomen
kop, of
of kroes,
Eene MaatMaat•.,~ kop,
kroes, et;n
een Hensbeeker
Hensbeeker noemde."
noemde ." Eene
fchappy
was, derhalven,
fchappy van
van Duitfche
Duitfche Stcden
Stcden was,
de beteeke.
derhalven, de
beteeke .
nis van
de Duitfthe
Hanft Steden
Steden.. In
bet
Duitfche Ilan/tt
Hanfa of
nis
van de
of Hanfe
In bet
iaar
I~4 I nam
nam dit
dit Verbond
VerbOlld zynen
zynenaanvang,
aanvang,'t't welk
welk do
d~
laar 1241
beveiliging van
ten oogmerke
hadt ,~
beveiliging
van den
den Koopbandel
Koophandel ten
oogmerke hadt
eerst tusfcben
Steden Lubeck
Lubeck en
en Hamburg,
Hamburg, waar
waar by
aerst
tusfchen de
de Steden
by
vervolgeps een
een aantal
aantal Steden
St~den voegde,
voegde,uit
uitverfcheiverfcheizich vervolgeps
zich
den oorden
oorden van
van Europa.
Europa. De
Demenigvuldige
menigvuldige byzonderbyzonderden
he den ,, in
in deeze
deezc Verhandeling
Verhandeling vOOlk0omende,
welke
heden
vooskoomende , welke
wyder
del'leezinge
leezinge van
van alle
aIle minnaars
minnaars der
der Oudheden
Oudheden aanaanwy
gedoogen geen
pryzen,, gedoogen
geen doorloopend
doorloopenduittrekzel
uittrekzel..
pryzen
Uitvoerig handelt
handelt de
de Heer
Heel' BSENDER,
BJl..ENDER, in
de derde
derde
Uitvoeng
in de
de berugte
berugte Zeevaart-A&
Zecvaart-A&tier
der EnEnVe.rhandeling, over
Verhandeling,
over de
leljl'hm;
vooreerst,, de
de gefchiedenis
gefchiedenis deezer
deezer
gelfc
•hen ; ga,.nde,
ga,.nde, vooreerst
.ACl:euit
uitc,en
c:entoenmaaligen
toenmaaligentoefl:and
toeO:and van
Engeland opopA&e
van Engeland
fpomcn,
om vervolgens
vervo]gens to
te doen
doen zien
zien,, welke
welke gevolgen
gevolgen
f'poo en , om
Nederlandfchtn Koophandel
Koophandelheeft
neeft ge
ge..
dezelve VDor
dezelve
voor den
den Nederlandfchen
had
had;; voegende
voegende by
by dat
dat alles
alles eenige
cenige aanmerkingen
aanmerkingen en
en
bedenkingcn,, uit
uit bet
het voorgaande
voorgaande voortvloeiende
voortvloeiende.. Ook
Ook
bedenkingen
4kezc Verhandeling
V crh:mdcling vertoOl1t
des
deeze
verto3ntblyk
blykopop blyk
blyk van
van des
SchrySchrynis
van Izet
hctHan/eHan/c-Verbond,
nis'Van
Verbond,
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Schryve;: ss u'.tgebreide
u!tgchrcide l:urde
ktmde,, en
en verdietit
vcrdief1t eene
opIetSchryve
eene oplettende leezing
leezing van
dell
tende
van allen,
alien, die
die nJ
na kundlchap
kundichap omtlent
omtient den
toe1rand
in vroegere
vroegere dagen
dagenbegeeri
begeerig
toettand des
des Koophandels
Koophandels in
g
behoeve der
der zulken,
zulken, welke,
welke, deeze
deeze Aete
dil(.
zyn.. Ten
Ten behoeve
zyn
A&e dikrnaals hebbende
hebbende hooren
hooren noemen.,
van derzelver
derzelver eigeneigen.
maals
noemen , van
lyken
inboud onkundig
onkundig zyn,
zyn, willen
willen wy
wy then
dien overfchryoverfchrylyken inhoud
ven.
De Ade
Acre,
door CROMWEL
CROMWEL geteekend
den gdeti
9dell
ven . De
, door
geteekend den
van
JaarsIS5I,
165I,hieldt
hieldt in
in:: „
" Dat
Dat geene
geene
van Wynmaand
Wynmaand desdes
Jaars
van Afia
/lfta,, Africa
Africa of
America, in
ill
"voortbrengzels
vaortbrengzels van
of America,
„
"„ Engeland
Engeland zouden
zouden mogen
mogen gebragt
gebragt worden
worden.,, anders
anders dan
dan
Engelfchen toebeboorden,
toebehoorden, en,
voor
die Engelfchen
en, voor
"• met
met Seheepen,
Scheepen, die
het grootfte
met Engelsch
"bet
grootil:e gedeelte
gedeelte,, met
Engelsch bootsvolk
bootsvolk bebe.
„
" mand
mand wareti
waren.. Dat
Dat geene
geenevoortbrengzels
voortbrengzels van
van Europa
Europa
„
in Engeland
EngelamJ zouden
mogen worden
gevoerd ,~ dal1
zouden molten
worden gevoerd
dan
•." in
met Seheepen,
die by:
by
.,'
met Engelfche
Engelfcbe Scheepen
Scheepell.,, of
of met
Scheepen, die
,, met
"„ he-,
het Volk,
daar de
goederen vielen
vielen ,• voortgebragt
voorrgebragt of
Volk , daar
de goederen
of
waren;; mits
dezelve niet
niet van
vreemde
gemaakt waren
mits men
men dezelve
van vreemde
•" gemaakt
"~, plaatH~n
maar alleen
aIleen van
van die
die,, daar
claar ze
ze vielen
vieJen en
geplaatfen ,, maar
en gein Engeland
Engelrmd bragbrag"• meenlyk
meenlyk eerst
eerst gefcheept
gefcheept wierden,
wierden, in
meenlyk
~~
te Dat
Dat geenerlei
geenerIei Kabell'au
KabeJjau., Haaring
Haaring,, of
of andere
andere
• to
geene Walvisfchen
Walvisfchen.,, WalvisbaarWalvisbaar"• Zoutenvisch,
Zoutenvisch, ook
ook geene
den of
of Traan
in Engeland
Engetand zou
fOU molten
mogen konien
komen., of
." den
of
Traan ,') in
"•• van
van daar
daar uit~evoerd
anders dan
Engeluitgevoerd worden,
worden, anders
dan met
met Engel"fche
Scheepen.. Dat
dit verbod
verbod zich
zich nogthans
lwgthans niet
niet
Dat dit
„ fche Scheepen
" zou
zou uitftrekken
uitil:rek],en over
over Billioen,
Billioen, noch
noch over
over goederen,
goede-ren •
„
."• gekomen
gekomen by
by wege
wegevan
vanfchaverhaaling
fchaverhaaling.,, noell
etndenoch einde."• lyk
lyk over
Stoffen., to
te lande
uit Itaover Zyde,
Zyde, of
of Zyden
Zyden Stofen
lande uit
Ita.",, lien
lien gebragt
gebragt,, tegen
tegen Engelfche
welke Zyde
Engelfche Waaren;
Waaren ; welke
Zyde
.•" en
en Zyden
Zyden StofVen
Stoffen men
te 0
fiendc, Nzeriirpoort,
Nteu'IIpoort, RotRotmen to
OJlende,
~, terdam,
of in
in eenige
terdana, Middelburg,
Middelburg, Amflerdam,
Amflerdam, of
eenige andere
andere
„
" havens,
havens, daar
daar omtrend,
zou mogen
roogenhaalen,
haalen, onder
onder gegeomtrend, zou
,,
."
rechtelyke
verklaaring,
dat
zy
tegen
En~elfche
Waarell
rechtelyke
verklaaring,
dat
zy
tegen
Engelfche
Waareu
rechtelyke
•" gekogt of ingeruild waren."
-• gekogt of ingeruild waren ."
Met meer
meer dan
dan gemeen
~emeen genoegen
genoegen hebben
hebben wy
de Proe
Pro~..
Met
wy de
'}Ie
cener Gefchicdenis
Gefl;hiedenis van
van dede Scheep
Scheepvaart
ye eener
vaart geleezen;
eleezen ;
eenen ichat
{chat van
historifche kundigheden,
dezelve bevat
bevat eenen
dezelve
van historifche
kundigheden,
welke, diep
cliep in
in de
de afgelegenfte
afgelegenil:e Oudheid
doordringende,
welke,
Oudheid doordringende,
vervolgens tot
tot laatere
laaterc tyden
afdaalen.. Hy
Hyhandelt
handelt eerst
eerst
vervolgens
tyden afdaalen
oorfprong en
de
over den
over
den oorfprong
en voortgang
voortgang del'
der Seheepvaart
Scheepvaart by
by de
oudil:c Volken,
alsmede by
bydedePhceniciers,
Phreniciers, Egyptenaars,
oudftc
Volken, aismede
Egyptenaars,
vervolgens over
over de
oe eerfle
eerfre
Crieken,, Romeinen
Romeinen,, enz.
- vervolgens
enz . -Grieken
~eheepvaart en
derzelver voortgang
Scheepvaart
en derzelver
voortgang onder
onder de
de Europeaa
Europeaa •...
nen, en
en de
de verbetering,
verbetering, door
van tyd
tyd tot
tot tyd,
tyd, aan
aall
nen,
door hen,
hen, van
over de Nederlandde~elve toegebragt
toegebragt - ena eindelyk
eindelyk onr
Nedel'land·
dezelve
fchC
C 3
fcbe

a
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zo in
derzelver opkomst,
opkomst , bloei,
fche Scheepvaart
Scheepvaart.,, zo
in derzelver
bloei. als
fche
als
Afdeeling , inzonderheid
verval.
In de
de laatite
laatHe Afdeeling.,
inzonderhcid belangbeJang·
vernal . In
ryk
voor de
de bewooners
bewooners deeper
deeler Republiek,
Re}mbliek., handelt
handelt BRENryk voor
BRENDER over
den ouden
ouden ftaat
fiaat der
der Nederlandfche
Nederlandfche ScheepSc11eepDER
over den
vaart, tot
tot aan
den "toeftand
loeftand der
de!
vaart,
aan de
de agtfte
agtfte eeuw
eeuw --- over
over den
Nederlandfche Scheepvaart
Scbeepvaart,, zedert
zedert dat
en
Nederlandfche
dat de
de Deenen
Deenen en
Noormannen
Noormannen ons
onsVaderland
Vaderlandafgeloopen
afgeloopen enenverwsoest
verw.oest
op bet
van liet
het HanfeHanfe - Verbond
hebben,
tot op
het fluiten
fluiten van
hebben , tot
Verbond -over
de gevolgen
gevolgen der
der onttrekkirg
onttrekkipg van
de Nederlandfche
over de
van de
Nederlandfche
de ontdekking
ontdekking van
van
Steden aan
aan dat
dat Verbolld
Steden
Verbond ~, tot
tot op
op de
Amerika,, en
voornaamlyk van
van een
een nieuwe
nieuwe vaart
vaart op
op de
de
Amerika
en voornaamlyk
Oos
tlndi en ,, door
door de
de Portugeezen
Portugee::;en _. en
en over
over de
de rederedeOostindien
.fIen
welke den
den Nederlanderen
Nederlanderen aanleiding
aanleiding gaven.,
0111zelzeImen,., welke
gaven, om
ve
met hunne
hllnne Schepen
Schepen de
de Indicn
lndien to
te bezoeken,
bezoeken, en
en zich
zith
ve met
aldaar
ontzaglyk to
te maaken.,
vervolgel13
aldaar zoo
zoo ontzaglyk
maaken , als
als zy
zy vervolgen$
voor
zyn.. Gaarne
Gaarne wenschtcn
wenschtcn
voor hunne
hunne nabuuren
nabuuren geweest
geweest zyn
wy
over te
to neemen;
neemen ; dock
wyuit
uit dit
dit alles
alles lets
iets over
docb ons
ons beftek
beftek
laat
niet toe
toe,, en
en moeten
moeten wy
wyonze
onzeLeezers
Leezerstot
tot hat
bet
laat het
het Diet
Werk zelf
zelf overwyzen
overwyzen,, met
met de
de verzekering
verzekering,, dat
dat zy
zy
Werk
kosten
en tyd
tyd.,, daar
daar aan
aan befteed
befteed.,, ryklyk
ryklyk zullen
zullen ververkosten en
goed
vinden i,i
i'l bet
in bet
het
goed vinden
hotveelvuldig
veelvuldigIeerzaame,
leerzaame, cn
en ook
ook in
veraangenaamende.,, welk
zy in
in de
de Verhandelingen
Verhalldelingen over
over
veraangenaamende
welk zy
de
Parodie, den
den Luim
LllimenendedeHofnarren
Hofnarrenzullen
zullenaantreffen
aantreffen..
de Parodie,
Voorts pronkt
pronkt dit
dit Werk
methat
hetmeer
meerclan
clan gemeen,
gemeen., ja
ja
Voorts
Werk met
fpreekend
gelykend Afbeeldzel
Afbeeldzel des
des geagten
geagten Schryvers
Schryvers..
fpreekend gelykend

Rouwvaerzen,ter
ter gedachtenisfe
gedaclztenis[e van
den Organist
Organist enen Orchest
OTchest..
Rouwvaerzen,
van den
1neester BARTnOLOMCUS
BARTIJOLOMeiis RULOFFS,
RULOFFS, overladen,
overleden, te
Amfte!dll1n.
tneester
to dmfleldain,
den
OT
or . Te
by Vr.. JJ..
den 13
I3 van
"tm Bloeimaand
Btoeimasnd UI,OT.
Te 4mfleldam
Amfleldllm,, '"
Uy)enbro~k, 1801
1801.. In
In gr
gr.. 8vo.
bl.
Uylenbrook,
Svo. 48
48 bl.

e vernienfien van den vlytigen
zyn leven Organist van de Oude Kerk deT fIervormden,
D
D
en Orche£tmeester van den Scbouwburg, teAmflerdam, waren,

e verdienften van den vlytigen BARTHOLOMEUS
BARTHOLOMEUS
"ftULOFFS,ill
in
lt'*JLOFFS,
zyn levee Organist van de Oude perk der Hervormden,
en Orche :tmeester van den Schouwburg, te4mflerdam,waren,
2:0 in
In die
die betrekkingen
betrekkingen,, als
oolt in
in de
de Maatfchappye
Maatfchappye Felix
Fe!i:¥
zo
als ook
Meritis, wier
wier Orcbe~t
dirigeerde, en
in de
de Bataaffche
Bataaffche
Orchest by
by mede
mede dirigeerde,
en in
Meritis,
M:tatfchappy:: tot
tot Nut
Nut van
van 't
't Algemeen,
Aigemeen. voor
voor welker
welker algealgeMaatfchappy
meene Vergaderingen
Vergaderingen byhyjaarlyks
jaarlyks de
de Muzyk
Muzykvervaardigde,
vervaardigde. en
en
meene
met ]of
Jof deeds
deedt uitvoeren
uitvoeren., algemeen
algemeen bekend.
bekend. Dan
Dan zyn
zyn yver
yvc:r
met
voor bet
het Tooneel
Tooneelwerdt
werdtdoor
dooralle
aile deeze
deeze byzondere
byzondere betrekkinbetrekkin·
voor
en werkzaamheden
werkzaamheden zoo
zoo weinig
weinig verzwakt
verzwa'kt,, dat
dat men
zeker·-,
gen en
men zeker
gen
lyk niet
nfet dan
dan met
met bewondering
bewondering han
den ken aan
kan denken
aan den
den Man
Man,II
lyk
lDet wiens
wiens Zinnefpel
Zinnefpel de
de Arnfleldamfche
Amfl:eldamCche Schouwburg
Schouwburg,, in
in
met
Herfstmaand 1774
1714,, werdt
werdt ingewyd
ingewyd;; die
die alles
alles,, geduurende
gcJuurend<!
Herfstmaand
zyn beftuur
befiu"r al.
de
als Or,heitlllee5ter,
Orchestmeester,heeft
heeftaan/iewelld,
aangewend, om
om de
zyn
Opt.
ore.
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Operas,
of ZangCpelJen,
op bet
het Amfleldamsch
Amfleldamsch Tooneel
Operas , of
Zangfpellen , op
Tooneel te
to
doen
vertoollen;; en
ell daarin.
na dat
dat by
hy eene
ptOtVC met
daarin, na
cene ptoeve
met tie.
de
doen vertoonen
Smirnfche Koopman,
Koopman, van
van den
den Dichter
Dichter uYI
UYLENBROE!C,
genomell
Smirnfche
.ENBRoart, genomei
hadt,
zoo w6l
hadt, zoo
weI flaagde,
flaagde, dot
dat men
men thans
thans groote
groote Optras,
20 als
als
Operas , zo
de Edipus
Etllplls to
te Ko/~ne,
eoz.. op
dien Schouwburg,
met veel
veel ge
ge·.
Kolone, enz
op lien
Schouwburg, met
de

N ederduitfcheTooneellisten
Tooneellisten ziet
ziet vertoonen
vertoonen::
noegen. door
door dedeNederduitfche
noegen,
terwyl zyne
zyne zucht.
zucht, om
om dien
dien fmaak
fmaak tote bevorderen,
bevorderen, veele
veele ande
ande-.
terwyl
in dat
re
'1ooneeldichters heeft
heeftaangemoedibd,
aangemoedicd,om,
om, in
dat vak,
vak, oot
ook
r e looneeldichters
hunne
be~ waamheden to
te beproeven
beproeven:: zo
dat zyn
hunne bekwaamheden
zo dat
zyn eigen
eigen werk
werk,..
en zyne
zyne aanmoediging
annmoediging van
van anderen,
anderen, voor
voor dien
dien Schouwbl.trg
en
Schouwburg
van zoo
zoo veel
veel nut
nut geweest
gewee~t is,
is, dat
dat dezelve
dezdve IlU
voor·
van
nu met
met de
de voornaamfte Tooneelen
van Europa
Europa naar
rang kan
kan dingen,
diogen.
naamfte
Tooneelen van
naar den
den rang
Reeds bybybet
hetvieren
vier enderdervyf-en-twintigfte
vyf-en-twintigfte verjaaring
verjaaring van
de
Reeds
van de
inwyding van
van den
den Amtleldamfchen
AmLteldamfchen Schouwburg
Schouwburg werden
werdendede vervcrInwyding
dlenfl:en van
deszelfs Orcbestmeester
recht gedaan,
en hern,
hem.
dienften
van deszelfs
Orchestmeester recht
gedaan, en
in bet
het Zinnefpel,
Zinnefpel. hel
Feest van
van Apollo,
Apollo, by
die gelegenheid
gelegenheid
in
bet Feest
by die
bemelden Dichter
Dichter UYLENBHO£K
vervaardigd,, in
ill bet
het ka.
door gemelden
UYLENBROEIC vervaardigd
door
ka.
rakter van
door den
den Aeteur
ACl:eur ss·. xRUys,
KRU YS, de
de
rakter
van Opperzangmeester,
Opperzangmeester, door
rol van
van Bpollo
Apollo vervullende
vervullende,, de
de krans
krans der
der Eere
oJ>.. bet
het
jot
sere op
treffend Tooneel,
by bet
het welk
de aandoeaandoe.
hoofd gezet
gezet.. Dit
Dit treffend
Tooneel, by
welk de
hoofd
Ding van
van RULOFFS
zichtbaar was,
was, is
is helaas!
al te
tpoedig
ning
RULOFFS zeer
zeer zichtbaar
helaas! al
to fpoedig
gevolgd door
door zynen
zynen dood,
dood, welke
welke een
een einde
einde aan
aan zyn
zyn werkwerkgevolgd
zaam en
en nuttig
nuttig leven
leven gelllaakt,
zaam
gennaakt, en
en aanIeiding
aanleidingtot
totdeeze
deezeRouw.
Rouw.
zangen gegeeven
gegeeven heeft
heeft.. Bet
eerst geplaatfte,
geplaatfle, zynde
dell
2angen
Bet eerst
zynde van
van den
Uitgeever., is
is zekerlyk
het treffendst
trdFendst;; zynde
zynde,, als
als bedryveIld.
zekerlyk bet
bedryvend ,
Uitgeever
op het
bet Tooneel
'Iooneel tevens
tevens uitmuntend
uitmuntend uitgefprooken
uitgefprooken.. V66r,
V66r, onon·
op
der, en
en eenige
na bet
bet opgaan
opgaan der
der gordyn,
eenige minuuten
minuuten na
gordyn, wie[d.
wield,
der,
by wyze
wyze van
ouverlure, door
door bet
het Orchest
Orchest eene
eeDe zeer
zeer aandoeaandoe·
by
van ouverture,
nelyke treurmarsch
treurmarsch ge~peeld
ge'peeld.. Bet
Bet Tooneel
'Iooneel verbeeldde
verbeeldde een
een
nelyke
lommerryk boseh
booch.. Op
Op den
den voorgrond,
voorgrond,onder
onderverfcheiden
verfcheidell
lommerryk
10~(e boomen,
met fmaak
fmaak vervaardigde
vervaardigde prachtige
prachtigc
frond eene
eene met
losfe
boomen , flond
marmeren graftombe,
grafcombe. overfchaduwd
overfchaduwddoor
dooreenetnzwaart
zwallr,uRtreurtreurmarmeren
RULOFFS .
wilg.. Op
Op de
de Tombe
Tombelaslasmen,
men,in ingouden
gouden
lenere!}:: RUJ.oFFs.
wilg
letterenr
Aile de
de voornaamile
voornaamfie A&eurs
ACl:eurs,, gebeel
Alle
geheel in
in her
her modern
modern
zwart, en
en alle
aile de
de voornaamfte
voornaamfleA&Rrices,
AEtrices, geheel
gebeel in
in bet
het modern
modern;
:wart,
wit, met
met zwait
zwalt gegarneerd
geg~rneerd ,, gekleed,
gekleed, benevens
ben evens verfcheiden
verfcheiden
wit,
even zoo
zoogekleede
gekleedekiridertjes
kiridertjes,, vervulden,
vervulden, in
in eene
eene treurige
treurige
even
deftige houding
J het
tekenacbtlg
docb deftige
loch
houding,
bet Tooneel,
Tooneel, de
de Tombe
Tombe tekenachttg
omgroepende. Uit
Uit hun
hun midden
middentrad,
trad.nanabet
heteindigen
eindigen Pail
vall de
omgroepende.
de
treurmarsch. de
KROESE flatig
flatig op
treurmarsch,
de ACl:eur
A&eur zRoEsz
op den
den voorgrond
voorgrond vall
van
het tooneel,
tooneel, en
en fprak
fpeak dat
dattreffend,
treffend, en
en op
opdedetydsomllandigtydsolllfiandigbet
zeer gefchikt
gefchikt vers
vers,, met
met de
de gevoeligfte
gevoeligfte waardigheid
waardi~heid uit
uit..
held zeer
herd
De
verdere, in
in deezen
deezen bundel
bundel geplaatfte
J Rouwverfen
De verdere,
geplaatfte,
Rouwverfen zyn
zyn \'311
van
,.. PYPERS,
l'VPIZRS, J.
D.. A.
P
J. G.
G . DOORNIK,
DOORNix, D
A . VAN
VAN DE
DR WART,
WART, PP.. O.
8 . Wl'fSEl'I"
WITSRP(
CIEYSREEK, BARBAZ,
J. LACLt,
LACLct, H
H.. DE
01;CEYSREEK,
BARRAZ, w.
W . J.
DE rLINIS,
FLINES, lV.
W. VAN
VAN OLLEF£N, II
11.. TOLLENS
C.. ZZ.,
c. l1IUNKMAN,
LEFiN,
TOLLENS C
., JJ.. VOORMAN,
VOORMAN, N.
N. C.
DR5NK84AN,
Wed.. CC.. VAN
'ODDAERT, en
en een
eea vaA
vaR den
den Vrien
Vlien..
Wed
VAN STunK,
STRiiE, Y1'.. rtoDDAERT,

C,.
C 4

dell..
den
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denkring!
K"nst doer
door PPiiendfchap
iendfchap volmaakter
yoltnlJakter.. Voor
V~~r deeze
deeze
denkring
i Kxnst
Verfen vindt
vindt men
menbet
hettlfbeeldtel
Afbeeidlel van
den Orchestmeester
Orchestmeester anRUlrerfen
van den
LOFFS, en
en tegen
tegenover
overhetzelve
hetzelvecell
eell vierregelig
vierregelig Versje
Versje van
van desdesLOFFS,
zelfs Vriend
Vriend rI',. PYPCAs.
PYP£llS.
zelfs
Proeven
to geeven,
geeven, zoude
Proeven ult
uit deezen
dee zen bulldel
bull del te
zoude ons
ons over
over dendenzeiven to
te verre
verre doen
doen uitloopen
uitloopen;; alleen
aileen kunnen
wystet
nlet afzyn,
afzyn.
zelven
kunnen wy
de volgende
volgende diehtregelen
dit:btregelen van
den Dichter
Diehter DOORNIIC
DOORNIK bier
h,er by
by
de
van den
te voegen
voegen :I
to
Yriendfchap, edelst
edelst goed,
vet'heven,
Priendfchap,
goed, 1'100#
nooit nQar
near warmly
waariy verheven,
Die hem
hem op
op 't
't naauIIIst
en my
my aan
(JQn hen;
hem YerbfJtJdi
Die
naauwst tlan
aan my
my en
verbandl
DfJefleeds
jieeds de
de nagedachinis
nagedachtnis leeven
Iteven
Doe
ran hem,
die nooit
nooil tlW
welten fchondl
[chondl
Pan
hem , die
uw wetten
A/tyd gulhartig
guthartig en
en goedaardig,
goedaarrlig,
Altyd
Tot raad
rud enendienstbetooning
diensthe/oaning vaardig,
Ylltlrdig.
Tot
Eeeft zyn
%,n gemoed
gemoed den
den harm
haat of
of kunstnyd
kunstn,d nooit
gelefl4;;
Heeft
wit geket;d
Nooil heeft
heeft eens
eens anders
antiersNeil
heil of
of glorie
glarie hem
hemverdroten
Yertiralenr
Nooit
r
Getuigt dit
dit ,, gy,
15', zyn
zyn kunstgenooteul
leunstgenoaten /
Getuigt
Z,nveorbeeld
yoorheeld blyve
bt,Ye altoes
alti6s in
awe ziel
ziel geprent.
Zyn
in uwe
geprent.
M:;n boezem
hoezemfclireit
{clireit met
met uu.
!;elrukte ~'edllwY"ouwe
1lfyn
, bedrukte
weduwvrouwe 4"
Wierkroost
kroost den
dmbesten
besten Pader
flllderderft
derft!
dyer
d
DfJcll dit
dit vertrooste
Ycrtrooste 14,u,ininUIII
Doch
uw rouwe,
rouwe,
Dat nooit
nooit de
de naam
naamder
tierbreaven
brlJ(wenflerf?
flerfl..
Dat
hutons,
ons, als
als hy,
hy, ens
ons hart
de deugd
de14gd verbinden,
ycrhintlen,
Laat
hart jieeds
Reeds tlan
aan de
Sleeds tJRn
tie menfchenliefde
menfchenliefde en
en Godsdienst
Godsdienst hulde
hulde bids
bie.::
Steeds
aan de
ZtI zult
zull gy
CJ eens
eens uw'
nw' gade
garle in
in beler
beter oord
Eo
cord hervind,n,
hervinden,
En ik
;It myn'
m'}n' vriend
Yriend dear
tlaar wederzien.
wederzien.
En

Een aantal
aantal Tooneeltlukken
Tooneell1uklten zyn
zyn door
dool' den
denOrchestmeester
Orchestmeester
Een
vertaald
naargevolgd;; verfcheidene
verfcheidene losfe
losfe DichtDicht.
vertaald en
en naargevolgd
fiukken
zyn van
mede aanwezig
aanwezig;; geene
dezelven zYIl
geese van
van dezelven
zyn
fukken zyn
van hem
hem mede
l1egt, enen de
flegt,
de eerstgenoemden
eerstgenoemden worden
worden meestal
meestal met
met genoegen
genoegen op
op
weI zouden
zouden wy
wy hem,
bern,indien
indicn bet
bet op
het
gezien;; even
evenwel
op
bet Tooneel
Tooneel gezien
eigen vinding
kwam,als
als Dichter
Dichter dies
dien verdientlelyken
verdienfielyk{-n rang
eigen
vinding aan
aan kwam,
rang
als Muzykkeaner
en CompfJniet
niet durven
durven aanwyzen,
aanwyzen, welken
welken by
by als
Muzykkenner en
ComponiSI
verdiende. Dan
Dan,, wy
wy hebben
hebben bet
bet reeds
reeds ge
ge..
nist wezenlyk
wezenlyk verdiende.
zegd,
by vondt
vondt ook
ookzyn
zynvermaak,
vermaak,
bezatook
ookverdienfle,
verdienfle,
zegd, by
en en
bezat
in
het aanmoedigen
aanmoedigen van
vall andere
andere Dichters
Dichter!;; ell
daar zyn
en daar
zyn gt!gein bet
DOORNIK, den
den
moed,
van den
den Diehter
Dichter DOORI.'iIK,
volgens de
de Verren
Verfen van
moed , volgens
IlUmtn:Jd
kcnde. deed
deed byhywezenlyk
wezenlyk meer
meernut
nutdan
dan fotnromkunstnyd nooit
nooit kende,
DJige
verhevene Vernuften
Vernuften,, die
die niets
nietsgoed
goed keuren
keuren dan
dan hunne
hunne
mige verhevene
eigene
die altyd
altyd met
met verachting
verachting nederzien
nederzien op
OJ>
en die
eigene werken,
werken , en
zodanige
lieden, welke,
in een
een laager
laager kring
zodanige lieden,
welke, in
kring dan
dan zy
zy zweeven
zweevenA..
-de,
in dien kring zoo veel nut bewerken, dat het Va..
de, toch in then kring zo ve l nut bewtoch
erken, dat bet Vad
derland
zyn..
derland ~elve
delve hen
hen daarvoor
daarvoor dankbaar
dankbaar moet
moet zyn
itULOFFS
itULOFFS
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LevensLevcns- en
etJ Charatterfchetfen,
Chtlfafterfchetfen, en
tn Befc-ryving
Befc~ryvinl1 vacs
"a~
ondesfcheidene
Gebruiken in
in verJelzillent/e
verftillende LiI"rJen
Landen !)oar
ol1derfcheidene Gebruiken
JOHN
lamer JOHN
Deel. (Us
Ia voluptatis
JIle Dee!.
(Uilhet
TietEngel~c1.)
Engel'cli.) FFitl:a
voluptatis
MOORE.. jfle
MooRE
\'erlS.. If
HOR.
Te HIJflrletJl,
Il, A.
Laos es
es
caufa funt
funt proxima
proxima veris
caufa
oR . Te
Haarlew, by
A . Loos
8vo. 312
Pz.. i8oz
1801.. In
In gr
gr.. 8v£).
31~ bl.
b/.
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MORDAUNT

ee aankondiging van een Werk van dezen Schryver is in
de daad
daad gemaktyk:
de
gemaklyk : ook
ook ons publiel ; heeft
heeft reeds
reeds lang.
tang, en
en
n
D
te recht,
reeht, ten
ten zynen
zynenvoordele
voordelebeflischt
bellischt;; en
twyfelen
en wy
wy twyfelen.
zulks to
aankondiging van eell Werk van de zen Schryver is in
OilS publie~

~ullis

Mordaunt wordt
I)genbli~,, of
of bet
het vervoig
vervolg van
van dezen
dezen M(JrfJount
word~
geen ogenblik
geen
reeds met
verlangen to
te gemoet
gezien.. Het
is waar,
Srhry,
reeds
met verlangen
gemoet gezien
Het is
waar, de
de Schry,
ver
vriend van
:Franfche Omw.:nteling;
ook in
in
en ook
ver is
is geen
geen vriend
van de
de Franfche
Omwenteling ; en
dit
haalt by
fblen op
ongehoorde wreedheid
wreedheid en
en
dit Werk
Werk haalt
by flalen
op van
van ongehoorde
onbegryplyke verblinding.
zou dat
dat
onbegryplyke
verblinding,die
die men
men waarlyk
waarlyk wenfchen
wenfchen zou
voor
altyd vergeten
en zyne
zyne partydigheid
partydigbeid in
in dit
dit opop .
boor altyd
vergeten werden;
werden ; en
zeer i;1
hl bet
h~t Gog,
dat men
men zich
zich zeer
zeer ongenegen
ongenegen
zicht !oopt
zicht
loopt zo
zo zeer
oog, dat
terwyI men.
vindt obi
om aIles
aan te
allesvoor
voorgoede
goede rnunt
munt aan
to nemen;
nemen ; terwyl
men,
vindt
in aile
en zonderlinge
zonderlinge verdoving
verdovingvar
'lall;
in
atle gevallen.
gevallen, die
die wreedheid
wreedheid en
rekening zettende
zettende der
gevoel en
van verftand
verftand op
gevoel
en van
op rekening
der Omwente.
Omwente,
ling, nict
~ou bandelen
bandelen.. Inursfcben
lnmsfchen vericheelt
verfcheel~
ling,
nict zeef
zeer edelmoedig
edelmoedig zou
bet veel,
veel, wie
wle lets
iets zegt,
en ook
hy.
bet
zegt, ('n
en op
op wclk
welk ene
ene wyze
wyze ;; en
ook by,
die des
des Schryvers
Schryverstotefterke
fterkeverbitterirg
verbittering afkeurt
afkeurt,
hier
die
, wordt
wordt bier
Voor bet
hetoverige,
overige, inin bet
het teketeke..
onwillig zelve
zelve medegefleept.
medegefleept. Voor
onwillig
net geven
gevenvan
vanbevallige
bevallige befchryvingen
befchryvingen.,
nell van
van karakters,
karakters, in
in bet
nen
bet geheel
geheel in
in enen
enen lcerzamen
lcerzamen en
en onderhoudendea
onderhoudenden
en over
over ha
en
weinigen, die
fchryftrant, beeft
fchryftrant,
heeftMOORE
Mooita voorzeker
voorzeker m,lar
maar weinigen,
die hem
hem
Gelyk
gelyk zyn.
zyn .
Het Werk,
Wer\i.. dat
d~t wy
thands voor
hebben, is
is ene
wy thands
I-let
voor ons
ons hebben,
ene RoRo .
man.. De
Gefchiedenis zelve,
zelve, evenwel,
evenwcl,isis inin het
het eerfte
eerae Stuk
Stu){·.
man
De Gefchiedenis
je (dit
(dit eerne
tweeSiukjes
Stukjesuit)
uit)inin her
het geheet
gehee(
je
eerfl<eDed
Deel kwam
kwam inintwee
hiet, en
maar weinig
weinig helangryk
helangryk.. MORDAUNT,
MOI\DAUNT.
hiet,
en in
in het
bet nvede
twede nog
nog maar
de Held
Held van
van het
het Werk,
Werk,isiseen
een welopgevoed,
wdopgevoed. braaf
bra:if en
en waar\\I.lar·
de
1yk beminne!yl~
alleenlyk isis hy
voor verver·
lyk
beminnelyk Edelman;
Edelman ; alleenlyk
by verbazt:nd
verbazend voor
alldering en
afwisfeling,
kan het
het onmooglyk
onmooglyk lang
lang op
op ene
ene
andering
en afwisf
ling , kan
en, hoewel,
hoewel, near
naar bet
hetfchynt,
fehYllt, ininbet
bet flak
auk::
plaats uithouden
plaats
uitbouden ;; en,
van vriendfchap
vnendrchap zeer
zeer ftardvastig,
ftandvastig. is
is dit
dat by
hy
van
dit oak
ook de
de reden,
reden, dat
zeer is
is ingenomen
ingenomen tegen
(egen ene
eneblyvende
blyvendeverbintenis,
verbintenis I en
en houdt
houde
zeer
bet maar
maar telkens
tc\kens vol,
even daarom
en
bet
vol, dat
dat het
het huwlvk
huwlyk even
daarom hem
hem en
~ylle echtgenote
echtgenote ongelukkig
ongefukkig maken
ZQu.. Ondertusfchen
fehy;yne
maken zou
Ondertusfchen fchy.
anrierebe,ninbe,oinnen ons
ons de
de fnaren
fnaren reeds
reeds gefpannen,
gefj1annen, dat
dat ene
eneofofandere
nen
nelyke Schone
Schone hem
hemvan
vandeze
dezezyne
zynedwaling
dwaIingzal
zaI genezen
gCllezen ;~ en
en
nelyke
her zou
zou aria
ODS zeer
zo ons
ons dit
dit bet
het volgende
vo]genqe Duel
D~el
her
zeer bcvreemden.
bevreemden, zo
,lict reeds
ben.:htte.. WyWy
w3chten
doodlyk
verliefd j' en
en
;riet
reeds bernchtte
wachten
hemhem
doodlyk
verliefd,,
einrllyk door
het huwlyk
zeer gelukkig.
gelullkig.
eindlyk
door het
huwiyk zeer
meestell deter
de:zer Brieven
Brkven zyn
zyn to
te t'eray
i/e1f(l1 oedigtekend
ge(hgtekf'lJd..
Vt:m: de
Verre
de meerten
ZyZ y-

4t
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MOORE
MOORS

Zyne ongeduldigheid
Zytle
ongeJuldigbeid had
wederomene
enerefs
reis doen
doen order
onder-.
had hem
hem wederom
dan een
een ligt
lIgt ongemak
ongemakhield
bieldhembem
dltplaatsje
plaatsje op
op;;
nemen;
nemen ; dan
in din it
en bier
en
hier verdreef
verdreef by,
hy, daar
daar hem
hem gezelfchap
gezelfchap en
en boeken
bochn geheel
geheel
ontbraken,
aallhoudcnde gezelbnne
gezellmne,, de
de verveling
verveling door
door
ontbraken , zyne
zyne aanhoudende
bet
aan zynen
zynen Viiend
het fchryven
fchryven aan
Vliend SOMMBRS
SOMMERS.. Deze
Deze brieveu
Erievetl lopen
lopen
doorgaans over
doorgaans
over zyne
zyne vroegere
vroegere reizen
rdzen.. en
en behelzen
behdzcn zeer
zeer aaraardige
over de
Landen en
en Volken,
Volken, die
dIe by
hy bezo6t
bezo~t;;
dige opmerkmgen
opmerkingen over
de Landen
mill
of meet
meer belangryke
belangryke voorvallen
voorvallen en
ortmoetingen;; en
en rer
I'er..
nnn of
en ortmoetingen
dezelve aan
aan goedcn
goed.:nfinaak
fmaak enengeest
geest.. LindLindgens
ontbreekt bet
het dezelve
gens ontbreekt
Jyk
belfield, wordt
zyne reis
reis nog
nogenigen
enigen tyd
tyd vercraagd
vercraagd door
door
Jyk herfteld,
wordt zyne
Ene fchone
[chonevreemdelinge,
vreemdelinge,
ene zonderlinge
zonderlinge ontmoeting
ene
ontmoeting van
van ene
die
die nu
nu vluc
vluc'nen
die blykt
blykt ene
ene Fran[cbe
Franfche Marquife
Marquife te
to zyn,
zyn, die
}hten
moest,
en die
gelukt uit
uit de
van hare
hare vervola
vervol.
moest, en
die het
bet hem
hem gelukt
de banden
handen van
te redden
redden.. Nu
Nu geleidt
geleidt by
hy deze
deze Vrouw
Vrouwopophare
hare reize,
reize,
gers
gers to
eerst naar
naar Frankfort,
Frankfort, voords
voords naar
naar Engeland,
Engeland, daar
daar zy
zy %rienden
"rienden
eerst
had.. Deze
wtmuntencle Dame
is gehuwd,
zull{ ene
Ene
bad
Deze uitmuntende
Dame is
gehuwd, ell
en van
van zuk
gevestigde deugd,
dat MOROAUNT
MOR()AU~T al
al fpoedig
fpoedig voelt
vot:lt,, dot
dat hy
gevestigde
deugd, dat
by
nooit anders
k:m, dan
dan befchermer
befchermer en
en vriend.
vfiend.
nooit
anders voor
voor baar
haar worden
worden kan,
In het
het iaatst
laatst van
clle briefwisfeling
briefwisfelmg over
over
In
van die
dit Deel
Deel vinden
vinden wY
wy ene
boor
tusfchen ene
ene hater
hartr vriendinnen
vriendinnen en
ell zekere
zekere jonge
jonge Juft
JUffrouw
haar tusfchen
•r ouw
gORATIA
CLIFFORD. die
die wy
wy niet
niet twyfelen
twyfden of,
of, zo
zo wel
weI als
als de
de
RORATIA CLIFFORD,
Franfche
Marquife,, in
in bet
het volgende
volgende van
van dit
dit Werk,
ene bobe'
Franfche Marquife
Work, ene
ke rol
langryke
fol zal
zal fpelen
[pelen..
la
Dltlt, zy
z'l genoeg,
genoeg, om
om den
denLezer
Lezerenigzins
enigzins den
den aard
aard van
van dit
dit
A
doen kennen
kennen;; terwyl
onze aankondiging
aankondiging willen
willen
Boek to
te doen
Boek
terwyl wy
wy onze
ene en
en andere
andere menschmensch- elt
befluiten
befluitenmet
met bet
bet overnemen
overnemen van
van ene
en
zedenkurtdige
aanmerking, hoedanigen
hoedanigen wy
wy'er
'cr hier
hier vele
vele aan,
aan.
zedenkubdige aanmerking,
troifen, die
behaagden..
troffen,
die ons
ons byzonder
byzonder behaagden
"„ Niets
kan fterr:er
fien:er bewys
opleveren ,, voor
de innerlyke
innerlyke
Niets kan
bewys opleveren
voor de
~ waarde
waarde van
van wezenlyken
wezenlyken Godsdienst,
Godsdienst, en
en waare
waare Vryheid,
Vryheid,
„
dan dat
dat beiden,
beiden, inin aile
hunne voorftanders
voorftanders gevonden
"• dan
alleeeUVi'en,
eeuwen,hunne
gevonden
van het
bet menschdom,
rnenschdom,
onder bet
bet waardigfte
waardigfte gedeelte
gedeelte van
",, hebben,
hebben > onder
ill fpyt
fpyt van
de fchroomlyke
fchroomlyke euveldaaden,
euveldaaden, waartoe
waartoe zyzybeibei•" in
van de
den als
als voorwendzels
voofwendzels gebruikt
gebruikt zyn
zyn:'
" den
„
."
_, Verdraagzaamheid
Verdraagzaamheid omtrend
omtrendalle
aileKerkleeringen
Kerkleeringenfchynt
fchynt niet
niet
.,
het geloof
geloof in
in den
den Godsdienst
Goctsdienst inin 't
't algemeen
billyker, dJIl
„" billyker,
dan bet
algemeen
en noodzaaklyk
noodzaaklyk isis:: niettegenftaande
niettegcnfiaande de
de verfcheiverfchei"
natuurl'lk en
• natuurlyk
een Op·
Op .
van gezindheden,
gezindheden,veronderftellen
veronderfiellen zy
zy alien
allen een
ddenheid
enheid van
•" denheid
of ]ant,
laat, de
zal beloonen
of
perwezen, die,
die, +\'foeg
•" perwezen,
•r oeg of
de menfcben
menfchen zal
beloonen of
[craffen. nrulr
in du
dlt lever
leven bet
bet vordert.
vordert. Men
naar dat
dot hun
bun gedrag
gedrag in
Men
•" ftraffen,
"eele redenen
redenen,, om
am iemands
iemandsbraafheid
braafheidinintwyffel
lwyffel to
te
heeft Veele
•"heeft
>I trei
tre\;ken
wmneer by
hy werischt
werJscht om
deze leer
leer to
te verlogenen
verlo;:.ellcn."
;ken wanneer
om deze
."
„
" Het
Het politiek
politiek gedrag
menfchen wordt
worde geheet
geheel
,,
gedragvar.
vac fommige
fommige menfchen
:houen al
al beftuurd
beftuurd,, door
door 't
't geene
geene zy
zy als
<lIs hun
belang bef
hef.:houhun belong
•" en
" wen,
Wen, hoe
hoetegenftrydig
tegenftrydig ook
met hunne
hunne waare
waare denkbeelden
denkbeelden
„
ook met
en kwaad
kwaad:: doch
doch de
de wezenlyke
wezenlyke denkbeelden
denkbeelden van
\'3n
over good
gotd en
•" over
" de
de meerderheid
meerderheid worden
wordenallengskens
allengskens ger4
gewyzigd
door bet
het bebe„
, yzigd door
„" gin
gin-.
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"„ glnze!
dut gevolg,
ginzel van
van eigenbelang;
eigenbelang ; met
met dat
gevolg, dat
dat zy
zy ten
ten langen
langen
"„ llat[ten
ali het
dat hun
1 atften zullt
zulk een
een gedrag
gedrag als
bet beste
beste befchouwen,
befchouwen, dat
hun
bet meeste
meeste in
in hunnen
hunnen kraam
kraam dient,"
dient,"
"• het
Godsdienst fchynt
fchynt voor
"„ Godsdienst
voor den
den menzch
mencchzozoonontbeerlyic
onontbeerlykals
als
beide opzichten,
opzichten, isis ook
ook hs;t
hg heil
"„ water;
bet zutt~erite,
ZUl\'fflte, inin b~ide
heiI..
water ; bet
gros der
del' menfchetr
menfchell
"„ zaaml1e;
zaamtle ; maar
inaar ht:t
het gehemelte
gehemelte van
van bet
bet gros
het zo
zo is
is., geen
flna.k in
in.. In
aile eeu.
"• vi,ndt
vindt er,
er, wanneer
wanneer bet
geen filla,k
In alle
eeu.
waren zy
zy 'er
'er op
op geeet
I',ezet om
om beide
beide to
te vermengen
vermengen met
m.et
"• Wen
wen waren
"• vreemde
ingredienten Zyn
vreeinde bY"oegze!en:
byvoegzelen : deeze
deeze ingredienten
zyn dikwerf
dikwerf van
van
• etnen
eenen betoverenden
betoverenden aart
.,
aart., verbasteren
verbasteren her
het goedaartigfte
goeda:Jrtigfie
• charatl:er.
chara6l :er,verhitten
.,
her twistziek,
twistziek, fom
verhittenhet
betbrein.
brein, maaken
maaken her
fom ...
•• , wylc:n
woedendc. enen doen
doeninin eenen
eenen vloek
vloek verkeeren
verkeeren,, 't
't
wylcn woedende,
„ geen
.,
gefchikt was
een zegen
zegen voor
voar hun
han uft
uit te
maaltcn.'·
geen gefchikt
was om
om een
to maaken."
Levensregelen uit
de beste
Leyensregelen
uit de
heste oude
{jude en
en nieuwe
Schryvers byeen
h'Jeen ..
nieuwe Schryvers
verzameld , door
flerzameld.
door PHILIPPINE
PHILlPP1N~ EREGINE
EREGINE KNIGGz.
KNfGGE.
Ken uu getzel.
Ken
ven
by H.
H. C.
veil.. Te
Te Zutpheu
Zutpheu., hy
1801.. In
C. A.
A . Thieme,
Thieme, i8oI
In 1'1:m,_
i2ms.
x45
145 hl
bt..

p\'oeding, geest,
geest, onderricht
onderricht en
en voorbeeld
voorbeeld;; gewoonte.
pvoeding,
gewoonte,
O
de Meening
Meening;; wetwethet bekoorlyke
O
her
bekoorlyke der
der Nieuwheid
Nieuwheid en
en de
ten,
ten, gerechtigheid
gerechtigheid,, beleediging
beleediging en
en onderdrukking;
onderdrukking bezaadigd.

; bezaadigdhdd,, voorzichtigheid
voorzicbtig.heid en
en ftandvastigheid
ftandvastigbeiJ;; toortt
toorn en
wraak;;
beid
en wraak
eergierigheid
en verkwisting
verkwisting;; nyd
nyd on
en
eergierigbeid,, gierigheid,
gierigheid, hoogmoed
hoogmoed en
laster;; hoop,
vrees, onrust
onrust er.
beheerfching
faster
hoop, vrees,
en wantrouwen;
wantrouwen ; de
de beheerfching
yd-eIbeid, dwaasheid
en gemaaktheid
gemaaktheid;; de
de
onzer hartstochten
bartstochten;; ydelheid,
onzer
dwaasheid en
menschtyke kennis
kennis,, derzelver
derzelvtr nut
ongenoegzaamheid;; ge,
ge.
menschlyke
nut en
en ongenoegzaamheid
lul
lu!;: en
tevredenheid en
en ootinoed
ootlDQed;; vrie
vriecdrchap:
dee..
en ongeluk.
ongeluk, tevredenheid
: dfchap : dec
ze
ze zyn
zyn de
de onderwerpen
onderwerpen,, waar
waar omtrent
omtrent bier
hier regels
rege!s warden
worden
voorgedraagrn
voorgedraag~n., tneestal
l!Jee~!al met
korte Spreukeh
Spreukeh,, uit
uit oude
oude en
en
met korte
nieuwe Schryvers
Schryver& ontleend,
ontteend, wier
wier naamen,
naamen.egter,
egrer,zelden
zeldengegenieuwe
noemd
noemd wortten
worlien.. Zodanige
Zodanige Spreuken
Spreuken hebben
hebben zekerlyk
zekerlyk haare
haate
waarde,
als die
die zich
zich gemaklyk
gemaklyk inin 't't geheugen
geheugen taaten
laaten prenpren.
waarde. als
ten, en
en dikmaals
dikmaals in
in weinige
weinige woorden
van een
een veel
veel zeg
zeggenten,
woorden van
enden
den inhoud
inhoud zyn
zyn.. Aan
Aan 't
't hoofd
heeft de
de Vertaaler
Ver~aaler eene
hoofd heeft
eene UpOpdragt aan
aan dede Schryfiler
Schrynter geplaatst,
geplaatst, behelzende
behelzende een
eenzinnebeelzinnebeel·
dragt
dig tafereel
tafereel van
bet Paleis
Paleis der
welke Godin
Godininin bet
het
dig
van bet
der Wysheid;
Wysheid ; welke
flut
blykt, geene
geene andere
flot blykt,
andere dan
dan Meiuf£rouw
MeJl.Itfrouw suiogE
KNIGaE tote zyn.
zyn.
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DierglllU'tie voor
VODf do
de 3eugd,
jeugd, door
door t,1,..
Viergaarde
lrJ W,
Wt Holtrop,
Holtrop, 1801
lSOl.• .224ht.
224 hl.
by

FF.. JAUFFRET.
JAUFFRET .

dmJlerdam,
4mjlerdam,

Di

itt boekje
haekje bevat,
bevat, behalven
behalven de
de Kaartjes
Kaartjes der
der vier
vier Wereld
Wereld•..
deelen, de
de Afbeeldingen
der meest
aanmelkelyke Dieren,
Dieren,
Afbeeldingen der
meest aanmeikelyke
D deelen,
die in
in dezelve
met cene
eene zeer
zeer korte
korte befchryving
befchryving
die
dezelve voorkomell
voorkomen ,, met
van derzelver
derzelver voornaamfte
voornaamlle eigenfchappen
eigenfchappen., in
in 't
't Fransch,
Holyan
Frarsch , Hollandsch en
en floozduitsch
lIoogduitsch.. De
De afbeeldmgen
afbet:ldtngen,
hoewel klein
klein., zyn
zyll
landsch
, hoewel
eCQter
zodat dit
dit boekje
boekje voor
voor de
de jeugd
jeugd vat
van
ec1
ter zeer
zees'naauwkeutig:
naauwkeurig : zodat
'Veel nut
zich een
een denkbeeld
dcnkbeeld to
te vormen
vall
veel
nut kan
kan zyn,
zyn, zo
zo om
om zich
vormen van
de aanmerkelykfle
aimmerkelyk!l:e Dieren
Dieten,, in
in de
de verfchillende
verfchillende Werelddeelen
de
Werelddeelen
voorkomende,, als
als om
omzich
zichinin dededrie
drie alhler
alhler gebruikte
gebrulkce hoofdhoofd.
voorkomende
taalen to
te oeffenen
oeifenfn.. Dewyl
Dewylinindit
dit boekje
hoekje ook
oOknog
nogalalDiererl
DiereIl
taalen
"oorkomen, die
die niet
niet zeer
zeer bekend
bekend zyn
zyn., is
is hetzellle
desgelyks
voorkomen,
hetzelve desgelyLs
geellzins ondienftig
ondienftig VOor
lieden van
van meerder
meerder jaaren
ja~ren., die
die wei,
weit
geeuzins
voor lieden
nig gelegenheids
geleaellheids hebben
om zich
zich inindedeNatuurlyke
NatuurlykeHistoric
Historie
nig
hebben om
te oeffenen
oefFeoen,.
to

l1,-ievtn en
en Gefchiedenisfen
Ge[clziedenis[en voor
voar de
de Nederlandfche
Nederl4ndfohe Yeugd
jeugd.. Met
Mel
Brieven
Plaatjes.. To
Te Rotterdam
R!Jtterdam,, by
II'} C.
C. van
den Dries
Dries en
en Zoon
Zoon.
Plaatjes
van den
,
8HZ.
In um~.
151 6/.
bt.
enz . In
I2mO. 151
it BQeksken
is zonder Jaartal
Jaartal,, en
en ons
ons nu
nu even
even v66r
den
tt
Baeksken is
v6dr den
laatfien St. Nicolaas ter
ter hand
gekomen.. Te
Te laat
laat was
hand gekomen
was
D
laatften
D
llet om des
des berigt
berigt te
af teto maanen
to geeven
geeven ,, en
en de
de Ouders
Ouders of
maanen om
om
bet
OIU

~onder
St. Nicolaas

gehoor
te lleenen
leenen aan
de:n Titel,
Titel,
gehoor to
aan 't'tverzock
verzoek tegen
tegen Qver
ever den
Dat nu
flU awe
flwe Ouders
Ouders 't
'I t~,
IeI' feest
foeti
Dat
a , ter
Uws
Eeiligs, fchenken
fchenlcen;;
Uws leiligs,
Zoo
vorme Sint
MfIt Niklaas
NiktfllZs uw
uw geest,
,eest.
Zoo vorme
E"
rt denken
denken..
Lv leere
leere u
-

af
omdatdit
dit Stukje
Stukje •, ult
fchryven wy,
wy, omdat
ult bet
bet
of te
to maanen
maanen ,, ichryven

Ff'(JnJch
vertaald,, veele
veele denkbeelden
inboezemt,, die
in vroeFransch vertaald
denkbeelden inhoezemt
die in
vroe-

geren.tyde:
't ou
gangbaar waren,
waren, doch
doch 't
nu niet
nietzyn,
zyn, en
en ook
ook noch
noch
geren .tyde gangbaar
tiaar,
hier te
behooren to
te weezen
weezen.. Wy
char, ooch
noch hier
to Lande.
Lande, behooren
Wy
meeneJl ook
ook 't
't een
een en
en ander
ander,, hier
elders to
tobier voorkomende,
voorkomende, elders
meenep
Jaebben
aangetroft'el'S..
bebben aangetrofl'en

A
L GEM
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VADERLANDSCHE

LETTER-O EFENING EN..
LETTER-OEFENINGEN
a

Jrgemeene Kerkelyke
Kerkelykt; Gefchiedenis
Gefclziedenis der
Christenen? door
door
4lgerneene
der Christenen,
YSHRAND VAN
Illde Deel.
Dee!. Met
lIfe&
VAN HAMELSVELD.
HAMELSVELD .
Illde
YSNRAND
Haarlern , by
Plaaten.
T.~ Haarlcm,
F. Bohn.
In gr
gr.. 8
yo.
Plaaten . Z`'
by F.
Bohn . In
8yo.
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Tydperk,
onafgewerktinin bet
bet Twede Dee! gelaanet et
Tydperk,
onafgewerkt
gelaaten, am
om de
der Deelen
Deelen deczes
deezesWerks
Wcrks (*),
ten,
de gelykheid
gelykheid der
C*),
B
wordt
met dit
dit Deel
Deel voortgezet,
voortgezet, en
dus vangt
vangt hetzelve
hetzelve
wordt met
en dus
I

Tweede Deel

Vervolg van
van het
het Twcede
Twee& Boek
Boek,, bevattende
aan met
het Vervolg
aan
met bet
bevattende
Tydperk,, van
van den
den Dood
Oood van
van JOANNES,
Jo'ANNES.,
het
het Tweede
Tweede Tydperk
den
laatLten der
tot aan
der Apostelen,
Apostelen , tot
aan de
de Regeering
Regeering van
van
den laattten
den
Keizer CONSTANTYN
DEN GROaTEN,
het begin
begin
den Keizer
CONSZ'ANTYN DEN
GROOTEN, in
in bet
der vterde
der
Vierde Eeuw.
Eeuw .
In het
het VIII
VIII Hoofdft
Hoofdft.. komen
ons voor,
va or , dedeverfchillen
vcrfchillen
In
komen ons
met NOeTUS,
NOCTUS., SABELLIUS
SABELLIU S,, en
en andere
andere Dwaalleeraaren
Dwaalleeraaren..
met
detafgevallen
afgevallen ChrisTwisten
k1
wisten over
over de
de wederaanneeming
wederaanneeming der
Chris,enen;; en
en de
de fcheuring
fcheuring ,~ door
door NOVATUS
NOVATUS en
en NOVATIANQVATIAtenen
NUS veroorzaakt
veroorzaakt.. - Hoe
Hoe weinig
van de
de
Nus
-weinig bepaalds
bepaalds wy
wy van
weeten, blykt
blykt
gevoelcns der
gevoelcns
der twee
twee eerstgemelde
eerstgemelde Mamlen
Mamnen weeten,
uit de
opgave,, hier
hier voorhanden
en hoe
uit
de opgave
voorhanden ;; en
hoe ruimfrhooti
ruimfchood ;
b
werd de
de naam
naam van
van Sabelliaan
Sabelliaan oudtyds
oudtyds den
den zodanigen
zodanigen na.
werd
na
l1et hoofd
die van
de regtzinnig
regtzinnig gehoudene
lhet
hoofd gefmeeten,
gefmeeten , die
van de
gehoudene
Leere afweeken
afweekeu!! hoe
hoe fchermt
fchermt men
men'er
'er nog
nog heden
heden tea
ten
Leere
dage zomtyds
Gepast is
is ten
ten deezen
ook
dage
zomtyds mede!
mede ! --- Gepast
deezen en
en ook
in andere
in
andere opzigten
opzigten de
de aat1merking
aarfmerkmg van
van den
den KerkIyken
Kerklyken GeGefchiedfchryver SOCRATES
SOCRATES:: ,,
"dat
de Gefchiedf'chryvers
Gefchiedlchry\:ers
fchiedfchryver
dat de
" veel
veel pleegen
on„
pleegen voarby
voorby te
to gaan,
gaan,om
om dat
dat zy
zy fommigen
fommigen on„" genegen
." --of om
om anderen
anderen to
te behaagen
bebaagen."
- 't
't Geeri
Geell
genegen zyn,
zyn, of
wy
hier vermeld
vermeld vinden
vinden wegens
wegcns het
het wederaanneemen
wederaanneemen
wy bier
der Afgeval!enen,
Afgevallenen, en
en bet
het uitftel
uitireI van
Doop,isis alaider
van den
der Doop,
jezins leezenswaardig.
Jezins
leezenswaardig .
Ret IXIXHoofdft,
Hoofdft.voert
voer~ten
ten opfchrift
opfchrift:: Berichte_n
13erichten Van
Bet
van

oruQIU'-

(*)
Zie ome
ooze LLmtroej.
tteroe}. voor
253.
C·) Zie
voor i8ox,
1801, bl
bI.. 2$3.
Y£w. ,ao~.
D
bbT7.
i$.o2 . trO.
so . ~.
z
J)
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VAN 1IAMELSVLLD
HAMELSVELD
YY.. VAN

OR1GENES, DIONYSIUS
DIONYS1US vccn
van Alexai
Ale:uwdrie,
ell andere
andere voorvoor..
ORIGENES,
Brie, en

naamcKerkleeraaren
KerkI~raarcn en
en Schry
Schry.'ers
Jers van.
tyd.. _
naame
van . deezell
deezen tyd
OR1GENES, in
In de
de daad,
daad, vnrdient
verdlel1t byzondere
opmerking;;
ORIGENES,
byzondere opmerking
dan lang
lang genoeg
genoeg zeker
zeker houdt
houdt HAMELSVELD
HAMELSVELD onS
ons met
met
dan
dlen Kerkvader
Kerkvader bezig
bezig;; daar
dnar byhymet
methemhelb
op 43blz3
de ~ bIz.
then
op de
aanvangt,, en
en over
over hem
hemfcbrytt
fchrytt tot
tot bl
bI.. Io2
101.. Met
Bet ChaCha.
aanvangt
raCter van
van ORIGENES
ORIGENES geeft
gee[t by
in deezer
deezer voege
voege op
op:
ra&ter
by in
Dekorte
kortefchets
fchets van
van bet
het leven
leven van
van ORIGENES
ORIG£NES (want
(want
„." De
laater
fpreekt hy
by breedvoerig
breedvoerig over's
over 'sMans
Mans Gevoelens
laater fpreekt
Gevoelens
en Schriften)
Schiiften) zal
zal den
rIcn Lezer
Lezerzekerlyk
zekerlyk boogachting
boogachtingjejeen
gens den
den waardigen
waardigen Man
Manhebben
hebbeningeboetemd,
illgeboezemd,die
diezich,
ziCh,
gens
van de
de vroegfte
vroegfl:e jeugd
ouderdom toe
toe,, in
in bet
het
van
jeugd tot
tot den
den ouderdom
voorfraan van
het Christendom,
Christendom, door
doordederechre
rechte en
en waawaavoorftaan
van bet
re middelen,
middelen, van
van onderzoek,
onderzoek, onderwys
onderwys enen overtuiging
oveltuiging...,
re
gelyk inin aloe
aI,e voorvallen
voorvaUen.,, du's
dus ook
in de
de zwaarfte
zwaarfre gegeook in
gelyk
vangenis ,., ftandvastig
i1:andvastig is
gebJeeven.. flet
Betftillenl
ilillen
vangenis
is gelyk
gelyk gebleeven
v.an verdseldheden
verdeeldheden,, door
door dwaalenden
dwaalenden met
met zagtmoedigzagtmoedigvan
heid to
te overtuigen,
overtuigen, en
en dus
dus dederust
rust enenvrede
wedetoteheritet
herfrel..
held
len,, zal
zal hem
altyd eerwaardig
eerwaardig maaken
maaken,, en
en tot
tot cenen
cenen
hem altyd
len
wezenlyken]of
lofverltrekken,
verftrekken,welken
weI kendedelaster
laster niet
nict heeft
heeft
wezenlyken
kunnen bezwalken
oezwalken.. Met
Metbetrekking
betrekking tot
tot.zyne
zynetwisters
twisten
kunnen
van
met den
den Bisfchop
Bi~fchop DEMETRIUS,
DEMETRIUS, zyn
zyn wy
wy niet
met genoeg
genoeg van
met
in alle
aIle byzonderbed~,
te
hulpmiddelen voorzien,
voorzien., oni,
om, in
hulpmiddelen
byzonderheden, to
kunnen oordeclen,
oordeclen, wie
wie bier
bier fchuld
gebad;; doch~
kunnen
fchuld hebbe
hebbe gehad
dock,
w,at ook
ook MOSHEIM
ter verfchoonillg
van DEMETRIua
wat
MOSHEIM ter
verfchooning van
DEMETRIUS
heeft aangevoerd
aangevoerd,, over
over't
vredelievende
't geheel
geheel zal
zal de
de vredelievende
heeft
Christen neigen,
neigen, om
de gemaatigdheid
gemaatigdheid van
ORIGENES to
t~
Christen
om de
van ORIGENES
pry zen , die
die liever
liever zyn
ambt enenvaderland
vaderlandverliet,
vediet ~ daik
da'l\
pryzen,
zyn ambt
zynen voor
voor dedeKerk
Kerkinin 't
't gemeen
gemeenzoo
zoonuttigen
nuttigenarbeid
arbeid to
te
zynen
11aaken.,
met eenen
eenen Bisfchop
Bisfchoptote kibbelen,
kibbelen, die,
die ~ eer
eer•..
1}aaken, om
om met
zuchtig.,, in
in zyne
Bisfchoplyke waardigbeid
be.
zyne Bisfchoplyke
waardigheid waande
waande bezuchtig
12digd
zal de
ledigd te
to zyn,
zyn, en
en hy
by zal
de Bisfchoppen
Bisfchoppen van
van Pakjiina
Pahatina
~n
de aangrenzende
aangrenzendeGewesten
Gewestenbillyken,
billyken,die
dieaan
aandedeuituit~
en de
fteekende bekwaamheden
'bekwa.mhedellenenverdienften
verdienfren van
van ORlGENES
feekende
OJUGENEs
hebben
recht gedaan.,
deze bekwaamheden
bekwaamhedenpaarpaar..
hebben recht
gedaan, welke
welke deze
de
met eene
eene voorbeeldige
voorbeeldige Godsvrugt
en nederigheid,
nederigheid, die
<iN:
de met
Godsvrugt en
zyne
vyanden zelve
zelve niet
11iet hebben
hcbben durven
durvenloochenen.
zyne vyanden
loochenen . EnEn.
verhaalt ons
ons eell
cen bybyFANIUS,
een vyand
vyand van
van ORIGENES,
ORIGLNES, verbaalt
FANIUS, een
zonder
geval van
hy wel
weI tot
tot eeta
ORIGENES , het
het welk
welk by
cen
zonder geval
van ORIGENES.,
bewys
aanvoert van
van den
den afval,
af"al., waaraan
ORIGENES zicb
zich
bewys aanvoert
waaraan OR1GEN~S
20U
hebben fchuldig
fcbuldig gemaakt
gemaakt ~, dnch
ge..
doch 't't welk
welk wy
wy gezou hebben
tooud
hebben enkel
enkel een
een verdichtzel
verdichtzel van
van den
den laster
laster to
te
toond hebben
gebeurd zynde,
zynde, uit
eene
't welk,
uit eeue
%yn;
waarlyl: gebeurd
zyn ; maar
maar 't
welk , waarlyk
veel
veel edeler
edeler bron,
bron, van
van ootmoed
ootmoed en
en zelfs&evoel:l
zelfsgevoel, zal
zal zyn
zyn
.,O'Ox:t~
vcrort-

IEltKELYKE GESCHTEDENW.
GESCHIEDEND'.
KERKELYKE

,q,Q

voorrge\)loeid.
Het geval
geval is
is bet
het volgende:
OlUGENES.
voortgevloeid. Het
volgende ; Ot
ants,

door
Gemeente to
te Yerufvlem
Jcrufu/em verzo
verzogr:
zynde,, haar
haar
door de
de Gemeente
t ; zynde
nlet
te fticten,
ftiCbten. 11oeg
tloeg deq
niet eene
eene leerreden
leerreden en
en verman
verman ng
ng to
den

Bybel
open,, om
om zynen
zyneo Text
Textvoor
voortotelezen
lezel1.. By
By het
het
Bybel open
openfl.aan
deze plaats
plaats uit
uit den
Lften Pfadm
Pralm on
on...
openflaan valt
valt hem
hem deze
den Lften
del'
de oogen
oogen:: ,>, Maar
Maar tot
tot den
den Godloozen
zegt God:
Godloozen zegt
God :
der de
"„ wat
Wllthebt
hebtgygymvne
myne
Inzettingentotevertellen?
vertellen? en
en neemt
neetnu
Inzettingen
~,
myn Verbond
Verbond in
in uwen
'?" Door
Door doze
d<.!zc wourden
wOI.ll'den
„ myn
uwen mond
mend?"
werd mUGENES
tot in
het hart
hart geroerd
geroerd,, en
en voor
voor dat
dato
in hat
werd
oRIGENES tot
oogenbIik buiten
buiten ftaat
ftaat gefreld
te kunnen
kunnenfpreeken,
f~ken,
oogenblik
gefteld om
om to
zo
het Boek
dicht floot,
zo dat
dat by
by bet
Bock dicht
floor,terwy
terwyhem
hem ecn
ecn firoom
Broom
wan traanen
." JULIUS
'Van
uaanen uit
uit de
de oogen
oogenberstte
berstte."
JULIUS AFRIAFRr·
treeden mede
mede ininalit
CANUS
HIPPOLITUS treeden
mit Hoofdtlruk
Hoofdltuk
CANUS en
en HIPPOLITUS
voor..
voor
In het
Hoofdfr. worden
worden ons
ons der
der Christenen
CAristenm lotge.
lotge..
In
bet X
X HoofdfL
'Vallen onder
den Keizer
Keizer GAr.EUS
GALLUS en
en diens
dieM Opvolgers,,
Op"olgers,.
Vallen
onder den
tot het
van DIOCLETIANUS
DIOCLETLANU8,, beV
betot
bet begin
begin der
der Regeering
Regeering van
fthreeveI1.
DeTwist
Twistover
overdenden
Ketterdoop
beUaathier
bier
frhreeven . De
Ketterdoop
beflaat
eene
breede plaats
plaats.. Bl
BI.. 167
ItS7 tot
tot .Il0-4
OM
gene breede
zyn gefclrikt
gefchikt om
om ons
204 iyn
den gerkleeraar
Kerkleeraar CYPRIAN-US,
CYPRIANl1S, van
van Karthago.
den
Karthagb, te
to doen
doen kenken .
nen.
Wyneemen
neemen
deezebladzyden
bladzyden
tlegt&over
overeens
eenct
uituitdeeze
1legts
nen . Wy
byzond€rheid, die,
die, hoe
hoe zeer
zaer een
een vreemd
vreemd voorkometi
voorkomen
byzonderheid,
he!)bende, nogthans
nogthans op
op genoegzaame
genoegzaame gronden
gronclen fteunt
freunt.•
hebbende,
." Dat
Dat fommige
f()mmigeMaagden,
Maagden,onder
onderdedeChristenen,
Christ~n,eene
eene bebt.
„
lofte van
deeden,, als
als ook
oak,, dat
dat zelfs
zelfs Fe.
~.
lofte
van Kuischheid
Kuischheid deeden
trouwde lieden
lieden zich
zich van
de echtlyke
echtlyke bywooning
bywooningonthiele
onthiel.
trouwde
van de
en dat
dat in
in 't
't een
cen hooger
trap viii
V.tn deugd
den, en
den,
een en
en ander
ander cen
hooger trap
deugd
en volmaaktheid
volmaaktheid gefteJd
ge.
en
gefleldwerd,
werd, hebben
hebben wy
ivy hoven
boven ge,
zien.. 'khans
Thans haaden
ell
zien.
hadden fommige
fommige 'ongehuwdc'ongehuwde MansMans- en
Vrouwsperfoonen,byzonder
byzonderonder
onaerdedeGeestlyken,
Geestlyken,enenzelfs
zelfs
VrouWSperfoonen,
Qnder de
de Belyders
Belyders (Confesfores)
(Confesfores),, begonnen,
bet
onder
begonnen , onder
onder bet
voorwendzel van
van onthouding
onthouding en
en volmaakte
volmaakte kuischheid
kuischheid.;
voorwendzel
eene foort
of Platonifhe
P/atonifthe huwelyken
huwelyken aan
aall
cene
foort vall
van SocratiJclzc
Socratifche of
te gaan,
aIleen op
Godlykeliedde,
liefde> en
to
gaan, alleen
op de
de Godlyke
en vereeniging
vereemging van
van
den
geest,, gelyk
gelyk men
zeide,, gegrond
gegrond ,> en
en dienwolgens
den geest
men zeide
diensvolgens
by
malkallder in
in te
ja zelfs
in
by malkauder
to woonen,
woonen , ja
zelfs by
by malkanderen
malkanderen in
bet zelfde
zelfde bed
bed tole flaapen
flaapen.. Dit,
oak betuig..
het
Dit, hoe
hoe zeer
zeer men
men ook
betuip
de
kuisch en
en eerbaar
eerbaar to
te blyven,
blyven, gaf
gJfniet
niet alleen
aIleen ergemis,
de kuisch
ergerms,
maar
ook bleek
bleek in
in fbmmigen
fOlllmigen,, dat
deugd" tegen
tegen
maar ook
dat hunne
hunne deugd
tene
tnoedwillige als
waaraaa
tone zoo
zoo tnoedwillige
als gevaarlyke
gevaarlyke ver.2:oeking,
verzoeking,waaraaa
Zy zich
zich blootilelden,
blootftelden, niet
niet hetland
'et waren
zelfs,
zy
bet}and was;
was ; 'ec
waren zelfs,
110ewel
zeldzaamer gevallen
gevallen,, dat
eenigen den
den fchy3s
fchyD
hoewel zeldzaamer
dat eenigen
Yan zoo
zoo groote
-groote Godzaligheid
GodzalighQid aamamen
~ OlD
d~
van
aannamen,
om c1lder
oar den-
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zelven
een zedeloos
zedeloos leven
leven to
te ongehinderder
ongebinderder voort
voort te
zet.
zelven een
to zetten.. Zekere
Zekarc Bisfchop
Bisfchop POMPONIUS
POMPONIUS had
had ondernomen,
ondernomen, deze
deze
ten
ergerlyke
ergerlyke gewoonte
gewoonte tegen
tegen to
te gaan
gaan,, de
de Kerkedienaaren
Kerkedienaaren el1
en
~naere mansperfoonen,
mansperfoonen, die
die zoodanige
zoodanige huisandere
huis- en
en bedgemeen.
bedgemeen.
fchap met
met jonge
jonge dochters
dochters hielden,
hielden, van
(chap
van de
de Kerkelyke
Kerkelyke Ge~
Gerueenfchap uitgeilooten
uitgeflooten,, en
en CYPRIANUS
en andere
Leer..
meenfchap
CYPRIANUS en
andere Leeraars geraadpleegd
geraadpleegd ,~ hoe
te handelen
handelen met
met de
de jonge
jonge dochdoch~
aars
hoe to
ters,, welke
welke betuigden
betuigden,, dat
dat,, in
in de
de geheele
geheele verkeering
verkeering".,
ters
niets gefchied
tegen de
regelen van
van eere
eere en
en deugd
deugd..
niets
gefchied was,
was, tegen
de regelen
C'YPRIANUS en
deze andere
andere Leeraaren
dat
CYPRIANUS
en deze
Leeraaren antwoordden,
antwoordden, dat
frren~ Zedetucht
Zedetucht der
der Christen
en zoodanige
de ftrenp
de
Christenen
zoodanige gewoongewoonte geenzins
geenzms veroorloofde
veroorloofde,
en keurden
keurden het
bet gedrag
gedrag vats
vall
te
, en
POMPONI"S omtrent
om trent de
de Mannen
volkomen goed
goed:: indielJ
poMPoNims
Mannen volkomen
indien
zich aan
aan de
Kerkeboete onderwierpen,
onderwierpen,cul
ell
deze zich
deze
de verdiende
verdiende Kerkeboete
~:ich
fcheidden, moest
zich van
van de
de Maagden
Maagden fcheidden,
moest men
men deze
deze MaagMaagvan vroedvrouwen
vroedvrou.wenlaaten
!aaten onderzoeken
onderzoeken,, en
cn, indien
indien
den
den van
zy onbevlekt
onbevlekt bevonden
men haar
haar voortaan
voortaan.
zy
bevonden werden,
werden, kon
kon men
doch onder
onder bebe~
toelaaten tot
toelaaten
totde
de gemeenfchap
gemeenfchap der
der Kerke;
Kerke ; doch
dreiging
van uitlluiting,
uitOuiting, indien
dreiging van
indien zy
zy in
in het
het zelfde
zelfde huis
huis by
by
deze Mansperfoonen
lVlansrerfoonen bleeven
bleeven woonen;
maar yond
men
deze
woonen ; maar
vond men
bet tegendeel,
zy niet,
niet, dan
na behoorlyke
behoorlyke
bet
tegendeel, ZOQ
zoo moesten
moesten zy
dan na
worden:,
aan zulken.,
tJoetdoening, aangenomen
boetdoening,
aangenomen worden
: .aan
zulken, welke
welke
by die
die leevenswyze
leevenswyze wilden
wilden volharden
vol harden ,, ruoest
Voor alalmoest Moor
by
tyd de
de gemeenfchap
ontzegd worden.
Doch, niette
niettegen
tyd
gemeenfchap ontzegd
worden . Doch,
en...
fta;lnde
rechtrnaatigen yver
van deze
deze en
ell andere
andere Bis~
isilaande den
den rechtmaatigen
yver van
{choppen.,
bleef deze
ergerlyke gewoonte,
om heilige
heilige
fchoppen , bleef
deze ergerlyke
gewoonte , om
te bouden,
nog langen
langen tyd
tyd in
in gebruik
gebruik:: dezo
Byzitten to
Byzitten
bouden , nog
deze
heilige Maagden
kreegen zelfs,
zelfs, na
na CYPllIANUS
heilige
Maagden kreegen
tyd, haa~
haaCYPRIANUS tyd,
re naamen
van Syneiskch
SynCisiJftlt ,, Multeres
Multeres Subintroduttce,
SubintroauCtlt, o£
of
ire
naamen van
Mede.ingebragte ]Trot/wen;
noemde haar
haar ook
ook 4ga£IgaMede-ingebragte
Yrouwen ; men
men noemde
petlt, Geliefden,
Gelie/den, cok
ook wel
weI Zustcrs.
Zustcrs. Ons
Ons blykt
blykt voorts,
voorts~
petee,
uit deze
deze byzonderheden
byzonderheden,
toenmaals
tut
, dat
dat het
her Huwelyk
Huwelyk toenmaals
aUe Geestlyken
Geestlyken onder
onder de
de Christenen
Christenen nog
nog vryftondt,
vryfrondt,
aan alle
aan
en dat
dat derzelver
derzelv~r ongehuwde
ongehuwdeftaat
fraat niet
niet noodzaaklyk
noodzaaklyk ge
gc~.
en
acht werd;
deze,alleen
alleen ten
ten nadeele
nadeele van
van bet
bet eer
eer~.
acht
werd ; dewyl
dewyl deze,
Iyk
huwelyk uitgedachte
uitgedachte.,, onvoeglykheid
verwor...
lyk huwelyk
onvoeglykheid dus
dus verworpen,
trouwen daardoor
daardoor to
te meer
meer bebeen de
de vryl1eid
vryheid van
van trouwen
pen , en
vestigd werd."
vesttgd
wed."
HoofdA:.,
H~i..
Uit het
het Opfchrift
Uit
Opfchrift des
des XI
YI Hoofdft
., Schriften
Schriften der
der Heir
denen
tegen de
de Christenen,
Christenen. Berichten
Berichten van
GREGORIUS
den
en tegen
van GREGORIUS
"IHAUMaTURGUS of
of den
Gevoelensvai'
Vall
THAUMATURGUS
den Wonderdoener,
Wonderdoener, Gevoelens
PAULUS van
van Samofata,
Samo/ata. MANES
en de
de Manicheen
Manicheifn.,,
PAULUS
MANES en
vervah your
elk op
op to
te maaken,
dat hietin
hierin vry
veel to
te ver~
iuaaken, dat
vry veel
vats
YQur elk
WCfwer-

e agtenswaardige CLARISSE , by bet leezende Pu-

KERKELYKE
I ERKELYKE GESCHIEDENIS.
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werken halt
valt;; ook
ook befteedt
he!teedt onzc
ODze Kerklyke
KerJdyke GefchiedGefchiedwerken
fchryver
hiertoe Ioo
100 bladzyden
hladzyden ,~ en
en dus
dus omtrent
omtrellt een
een
fch ver hiertoe
vierdee van
van dit
dit Boekdeel
Boekdeel..
vier
Bet XII
XII Hoofdir.
fchetstde
de Lotgevallen
Lotgevallen der
der Chrisunen,
Christenen,
Hot
Hoofdft . fchetst
van
bet begin
begin der
der Regeeringe
van bet
Regeeringe van
van den
den Keizer
Keizer DIQCLEDIQCLE-TIANVS,
openbaare Vervolging.
Vervolging .
'TIANUS,tot
tot bet
het einde
einde der
del: laatfte
laatHe openbaare
WegensdedeKerkvergadering
KerkvergaderingtoteElvira,
Elvira,inin Spanje,
Spanje, treffen
treffen
Wegens
.onze GefcbiedGefcbied"Ny
verOag aan
aan.. Daar
Daar .onze
tivy een
ten omfl:andig
omftandig verflag
boeker zich
TANboeker
zich van
van de
de Schryvers
Schryvers EUSEBIUS
EUSEBIVS en
en LAC
LACTANTIUS. in
in dit
dit laatfte
laatfte Tydv.lk?
veelyuldig bediend
TIUS,
Tydv .A, veelvuldig
bediend hadt.,
hadt,
als
die 't
't zelve
zelve beleefden
beleefden;; is
is bet
het niet
niet vreemd
vreemd,, dat
dat
als die
hy
deezen en
en hunne
hunne Schriften
Schriften nader
nader dbet
dbet kennen
kennen:: dan
by deezen
dan
of
zulks, in
in eene
eelle dlgcmeene
AlgcmeetzcKerkelyke
Kel'KelykeGefchiedenis,
Gefchiedenis,
of zulks,
ten aanziene
aanziene van
den eerstgemelden
e€rStgemelden van
van bl
bl.. r39o
190 tot
tot
ten
van den
421 tot
4437
42I,
den laatstgenoemden
laatstgenoemdell van
van bl
bl.. 4'2I
tot +4-3,
421 , en
en van
van den
zich voeglyk
voeglyk uitftrekke
uitihekke,, zal
zal by
veeleu twyfel
twyfel lyden
lydell.,,
zicb
by veelen
of
Wy,
VOG>rons,
ons,prypryvoor
of zelfs
zelfs gewraakt
gewraakt worden.
worden . -- Wy,
zen HAMELSVELDS
HAMELSVELDS
naauwkeurigheid;
vreezen, dat
zen
naauwkeurig
heid ; doeh
doch vreezen,
dat
hy,, door
door ecne
eene to
te groote
groote bree
breedvoerigbe.id,
by
voerigheid , zyn
zyn Werk
Work
bezwaarlyk binnen
binnen bet
net perk
perk der
der Deelen,
Deelen, 't
zich
bezwaarlyk
't welk
welk hy
by zich
denaanvange
aanvangevoorgetteld
voorgefteldheeft
heeft,, zal
zal kunnen
kunnen bevatten
bevatten..
by den
by
't
Is waar,
waar , de
de drie
drie eerae
eerfleEeuwen
Eeuwen zyn
zyn boogst
hoogst belangryk;
belangryk ;
't Is
en
zal
by
oyer
de
volgende
met
meer
ipoeds
kunnell
en zal by over de volgende met meer fpoeds kunnen
heen loopen
Ioopen,, zonder
zonder hot
het weezenlyke
weezenlykeder
derKerkgefchiedeni
Kerkgefchiedeniss
been
eenigzins
te benadeelen
benadeelen.. Wy
Wy
fchryvenditdittoteneder,
neder,niet
niet
eenigzins to
fchryven
tlmeen
eenles
le,~ to
te geeven
geeven aan
aan den
den geweezen
geweezenHoogleeraar
HoogJeeraarinin de
de
om
Kerklyke
Gefchiedenis,maar
maaralleen
aIleentotezyner
zyner~flerinnerin
Keridyke Gefchiedenis,
herinneringevoor
• voor
belang
zyns
arbeids,
die, naar
en meerdevee~
ge,
bet belang het
zyns arbeids,
die, naar
ons en veen
len zyner Goodkeurderen
gevoelen ons
, door cone

len zyner Goedkeurderen gevoelen, door eene meerdere beklloptbeid,
deelen,, eene
eene grootere
gtootere bebere
beknoptheid , in
in zommige
zommige deelen
vaWgheid zou
valligheid
zou krygen,
krygen.
Leerrcdenen, door
CLARISSE,
Predikant to
16
Leerredenen,
door JOANNES
JOANNES CLARISSE
, Predikant
Te Utrecht,
Utrecht,bybyW.
W . van
£nkhui$en.. Te
1801..
Enkhuizen
van Yzerworst,
Yzerworst, I8oI
0 7 bl
ill
gr.. 8vo
8'110.. 3Sop
bI..
In gr

e agtenswaardige
by het leezende Publiek,, door
D
bliek
door andere
andere Opfl:eUen,
Opftellen ,met
metroem
roem bekend,
bekend,
ten voorfchyn
voorfchyn.. Vaor
treedt hier
treedt
hier als
alsKerkelyk
Kerkelyk Redenaar
Redenaar ten
Voor
CLARISS'E,
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den aanliaudenden
aanftloudenden drang
drang van
vanveelen
veelenwykende,
wykenoe,
ver~
den
diedieverve
langde'n to
te leezen,
fl:igting gehoord
badlang.den
leezen, 't'tgeen
geenzy
zy met
met ftigting
gehoord hadden,, gaf
gaf by,
hy, hoewel
hoewelfchoorvoetende
fcboorvoetende?
deeze LeerredeLeerrededen
, 1eeze
nen inin't't licht
licht,. Eene
Eeneenenandere
andereuitgezonderd,
uitgezonCilerd,die
die eenigeenignen
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zins een ,booger
vlugt neemen,
neemen ~kunnen
kunnendezelvt,
dezelv~• op
kanzinc
booger vlugt
op kan.
zelwelfprekendheid
zelwelfp.reekendheid geene
geene aanfpraak
aanfpraak maaken
maaken.. Haare
Haare
voornaamfte
voornaamfre waarde
waarde(en
(endeeze
deezevoorwaar
voorwaarisisniet
nietgering)
gering)
meet daar
in gezogt
de onderwerpen
onderwerpen bebentoet
daar in
gezogt worden.,
worden , dat
dat de
Jangryk
en dezelve
dezelve met
met oordeel
oordeel behanbehanlangryk en
en verheven
verheven zyn.
zyn, en
deld ,J en
en ter
ter verbeteringe
het hart
batt.,, ter
gerustftel.
verbeteringe van
van bet
ter gerustfl<el.
deld
tinge van
ter beftuuringe
bet gegelinge
van het
bet gemoed,
gemoed , en
en ter
beftuuringe van
van bet
drag worden
aang~wend, Blyk
Blykopopblyk
blykvertoont
vertoont CLAeLl\.drag
worden aangewend,
RUSE.,, dat
by een
een Christen
Christen uit
uit overtuiging
overtuiging is,
is. die
die bet
bet
dat by
RUSE
goede zaad
zaad des
des Euangeliums,
Euan2:eIiums,'t't welk
welk in
in zyn
zyn hart
bart werkt,
werkt,
goede
wei gaarne
gaarne ook
Qok in
in dat
dat van
van anderen
anderen wenscht
wcnscht tote planplanwel
teu. Des
Des zone
zvne Leerredenen
Leerredenen order
ouder de
de nutte
nutte Leesboeken
Leesboekell
ten.
in Christen-huisgezinnen
Christen-· huisgezinnen met
met regt
regt xnogen
wogen gerangfchikt
gerangf~hikt
in
worden.. Van
Van de
de zyde
zydeder
der belangrvkheid
belangrykbeid preezen
preezen wy
wY
worden
finks
de bier
bier rehandelde
cehandelde onderwerpen
onderwerpen.. Zie
Zie bier
hier do
de
fraks de
titels
bier afgegeeven:
De NWaarWoartitels der
der tien
Lien Leerretlenen,
Leerredenen, bier
afgegeeven : Dc
dy en
h~ Gebruik
Gcbrttik van
.;ran bet
het Gibed
Gebed des
des Heeren
Heeren.. Hit
Bet in-dy
en hit
inwendig
het Christendom
Christendom
wvendig bC111YS
bewys "oor
veer de
de Goddelykheid
Goddelykheid van
van bet
yan uitnemeWe
Ir.racht
- voor
war cen
em welgefteld
van
uitnernemde
kracht
welgefleld g£fl1oeri.
gerqoed.
/Je
onYer4e1Jk~!Jke
JESUS Gods
J e onvergely
kelyke roortreJ!~lykheitJ
Yoortreffelykheid van
van JESUS
Gods..
dienstluf'e.
De onver1!e!ylr.e!yke
JESUS
dierstleere. lie
onverrelykelyke Welfprekendhcid
Tlelfprekendheid YaD
van JEsus
'JIoordrtlcht.
Tegen dede Schaamte
Schaamte over
,over hit
het Euangelie
Euangtlie van
van
voordraeht. Tegen
~Y ChristeJyke
Tegen bet
het Kwaaddcnkcn
Kwaadcknkcn.. I11~
Christus. Tegen
Christen.
Christelyke OuOuvanden
denflpostel
Apostel Barnabas.
ierpligt. Het
/let Charakter
Charakter van
derpligt.
Barnabas . De
De
RelrJ,klzdd van
yan G6d
in den
den Regen.
Overonze
onzevnktsnde
onkunde
Jicerlykheid
God in
Eegen . Over
ffJ
het waare
waaroe ivezen
,rezen der
&1' tockorende
toeklimende Zaligheid
ZatigMid... Eene
Eenc:
to bet
menig1e aanmerkingen
-aanmerkingen behelst
na de
de laatte
laatfre
menigte
behelst 01'
op dine na
Leerred€., weike
welke toonen
toonen,, dat
dat de
beter
Leerrede,
de Eerw.
Eerw . CLARISSE,
CLARISSE, beter
beraaden dan
met de
de beoeffebeoeffe*
beraaden
d2n veelen
veelen van
van zyne
zyne Orde,
Orde , met
ning der
der Godge',eerdheid
Godgc1eerdheid die
die del'
Natuurkunde zamenzamenning
der Natuurkunde
paart. Want,
Want, hoe
hoe bekend
ook by
by de
de in
in dit
dit v.ak
ee1ligpaart.
bekend ook
vak eenig
zins bedrevenen,
zuBen ze
ze order
ollder gene
eene gemengde
frhaare
tins
bedrevenen, zullen
gemengde fchaare
van toehoorderen,
toehootderen ~ de
de minften
minften van
van welke
welkevan
vandeeze
deezeftufi:uvan
lIie hun
hun werk
werk mla~cn
l11\lal\cn,, ewen
aangenaamen en
4e
ecnen aargenaanien
en opwekopwekkenden indruk
indruk vCl'wckt
hebben.. En
En kunnen
kUDnen wy
wy niet
niet
kenden
vcrwekt hebben
deeze gelegenheid
gelegenheid,, ODzen
wenscb aan
aan den
den
nllaaten, by
onzen wensch
nalaaten,
by deeze
.dag
leggeD ,~ dat
dat,, in
in flede
ftede van
van langwylige
Iangwylige,, this
dUi
dag tote leggen
ge'l!oemde
textverklaaringen,ofofduistere
duistere Leerfl
Leerfi:eHil'lgen,
genoemde textverklaaringen,
:ellingen,
~odanige
ondtrwerpen meermaalen
meermaaJen ten
ten kanzel
kanzel gebragt
geliragt
zodauige ondtrwerpen
w,ierden.
vvierden.
Zie
hiep lets
iets ter
bet
Zie bier
ter proeve,
proeve, nit
uit die
die Leerrede,
Leerrede, over
over bet
Gy almenigvuldig nut
nut,, welk
welk de
de Regen
Regen aanbrengt
aanbrengt.. „
" Gy
alnienigvuldlg
Jen weet,
(zoo fpreekt
fpreekt de
CLARISSE) hoe
boe de
de
len
weet , (zoo
de Eerw.
Eerw . CLARISSE)
Regen door
dOOf God
gchruikt worde,
worde, om
0111 den
den grond
grondvruchtvrtlcht.
Regen
God gebruikt
baar
baar

eene
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baar
te maaken
ter aankweeking
aankweeldng van
van booboobear en gefchikt
gefchikt to
maaken ter

men
en gewasfen
gewasfen;; ten
men ~, planten,
planten , kruiden
kruiden en
ten einde
einde d1.1s
dus

menfchen
t>eestcn teto voedcn
bet leven
leven to
te bernenfchen en
en beesten
Noeden en
en by
by bet
bewaaren.
waaren.

Hier
over opgetoogen
oJlgetoogen.,, ZOllg
Hier over
,tong onze
onze gewyde
gewpde

Dichter
text is
is Pf.
Dichter (de
(de text
Pf.LXV:
LXV: 10-14')
maakt nun.
hun
Gy maakt
10-14-) Oy
Iworn
gereed;; Oy
zegem het
hetuitfpruitzel
ttitfprttitzel;; de
heuvden
koorn gereed
Gy zegent
de heuvclen

zyn
aangegordmet
metverhearging
verheuging,.; de
ve!dm bekleed
zyn aangegord
de velden
bekleed me~
met
kudden, en
Zy jztichen
iwriden.,
en de
de dalen
daten bedekt
bedelet met
met koorn.
koom. Zy
jUichen;;
oak zingefJ
zinger z:;.
zy. - - En,
~ok
van waar
waal'die
diealles
aUes vruchtbaarEn, van
vruchtbaar.
het regenvocht
regenvocht '?? -_ Erinnert
Erinnert u,.
maakende
kracht van
van bet
maakende kracht
u,
M.
l'egen,, door
de benedenlucht
lJenedenlucht nederdaanederdaaM. T.
T. dat
dat de
de regen
door de
lende.,
allerleie zoort
zaadjens
lende, allerleie
zoortvan
van uitwaasfemingen,
uitwaasfemingen, de
de zaadjens
der
kleinfie plantjens
plantjens~; de
de eitjens
eitjens van
van kleine
kleine diertjens,
diertjens.,
der kleinfte
ve, welke
de
alsmede
onzichtbaar kleine
kleine diertjens
diertjens zel
alsmede de
de onzichtbaar
zelve,
welke de
lucht ~, in
luebt
zy zwe
zweven
ven.,, vervuilen,
vervuilen., medeneemt.,
in welke
welke zy
medeneemt,
met zich
zich in
in de
Aarde brengt
brellgt.. Hierom
het regen
regen..
en met
en
de Aarde
Hierom isis bet
waller
ook zelden,
zelden, of
ofliever
lievee nooit
noojt.,, zuiver.,
altyd
waver ook
zuiver, ma~r
magr altyd
met
geesten en
en luchten
luchten aangevuld
aangevuld en
en
rnet zouten,
zouten , olyen.
olyen , geesten
TerwyI deze
deze onzOverheid
.onz~liverbeid,, zoo
als van
van
vermengd.
vermenf d. Terwyl
zoo als
zelfs fpreekt
lange drooa-te
droo)!:te en
bitte, roo
weI als
aIs in
in
zelfs
fpreekt,~ na
na lange
en hitte,
zoo wel
laaggelegene
frreeken,, grooter
land,
laag~elegene ilreeken
grooter is,
is, dan
dan op
op hooger
hooger land,
en
na anderen
anderen regen
regen.. Nu
Nu merkt
merkt Gy;
bet meen kart
rt na
Gy ; in
in bet
medenemen van
vanallerleie
allerleieitoffen
noffen,, Jigt
Jigt de
reden van
de
denemen
de reden
van de
vruchtbaarheid des
vruchtbaarheid
en,, door
door die
die menigerlei
meaigerlei
des regens,
regen , en
olyen, zouten
zouten en
en geesten
geesten dient
ruent een
een en
en dezelfde
dezelfde regen
regell
olyen,
ter
en opkweeking
opkweeking van
vanallerleie
allerleie zoorten
zoorten van
vall
ter voeding
voeding en
planten
en gewasfen
gewasfen;; waar
waar toe
toe volmaakt
volmaakt zuiver
zuiver water
wate~
planten en
ZOO', zeer
zeer niet
Hoe wys
wysheeft
heeft dan
dan
zoo
met in
in that
that zaude
zoude wezen.
wezen. Hoe
de aanbiddelyke
aanbiddelyke Schepper
Scheppervan
vanalles,
alles, - van
van de
de geringfte
gerjngfre
de
dingen
dingen zelfs,
zelfs, -- een
een nuttig
nuttig en
gebruik weten
weten
en verheven
verheven gebruik
te maaken!
to
maaken !
"„ Dit
Dit gevoelt
gevoelt Gy
te meer,
meer, als
aIs Gy
Gybedenkt,
bedenkt, dat
dat bet
het
Gy to
juist even
door dit
dit zelfde
zelfde middel
middel isis ,, dat
dat de
de lucht
lucht van
van
juist
even door
de GeGezulke dampen,
en uitwaasfemingen,
uitwaasfemlngen, welke
welke voor
voor de
zulke
dampen, en
zondheid nadeelig
nadeelig zyn,
gezuiverd, - verdund,
vel'dund, - en
en
zondheid
zyn, gezuiverd,
zoo van
van de
de lastlge
lastige zwaarte,
welke ons
onsduet
doethygen,
bygen,orrtontzoo
zwaarte, welke
baden words
wordt;;
zoo zelfs,
zelfs, dat
dat zich,
zich, inin heete
heetelandftreeiandfrreelaaden
zoo
ken, de
de vernielende
vernielende pest,
pest., door
doordit
dit middel,
middel,geltuit
ge1l:uit vindt
vindt..
ken,
„
"Welk
eenaangenaam
aangenaamgenoegen
genoegen(vervolgtde
natuurWelk een
(vervolgt de natuurkU!1dif~ Leeraar)
Leeraar) wordt
wordtons
nns,
na den
den regen
regen,, door
door de
de
kundige
, na
zuivering
zUlvermg der
der lucht
]ucht ge[chonken
daar wy
alsdan de
de
efchonken ,, daar
wy alsdan
voorwerpen verhelderd,
verheldcrd, ._ de
de verwyderde
verwyderde voorwerpen
voorwerpen
voorwerpen
duidelyker, de
de koleur
koleurder
del'planten
plantenverfteikt,
verfrelkt., bet
bet groen
groen
duidelyker,
verlevendigd
vCrlevendigd,, bet
bet Bras
gras verlungd
verjungd zien
Zien,, en
en alles
alles een
een
D 4-4
nieuw
D
nieuw

JJ.. CLARISSE
CLARISSE

nieuw en
en opgevrolykt
opgevrolykt gelaat
geJaat vertoont
vertQont!! Dan
zyn (fa
nieuw
Dan zyn
de
heuve!en
met verheuging
verheltging;; dan
dan juichen
juichen en
en. zinzinheuvelen aangegord
aangegord met
is dan
dan de
geur van
~en zy
zy!! --- En
En,, hoe
hoe ftreelend
ftreeJend is
de geur
van
gen
wordendederiekende
riekel1de deelen
deelen der
der bloemen
bloemen en
en
alles!! Hoe
Ales
Hoe worden
kruiJen alsd:m
ons to
te veraangenaamen
veraangenaamen ~,
kruiden
alsdan ontbonden,
ontbonden, om
om ons
en onze
ODze zintuigen,
zintuigen, door
dooreene
eenebegeerlyke
begeerlykekitteling,
kitteling, wel
weI-.
en
tustig
lustig aan
aan te
to doen
doen !J
„
maar, wy
wy befpeuren
by overma" Dit
Dit niet
niet alleen
aIleen;; maar,
befpeuren,, by
overma·
tige
dat de
de regen
regen onzen
onzen Dampkring
Dampkring dikwerf
dikwerf
tige koude,
koude , dat
eene aangenaame
aangenaame warmte
warmte aanbrengt
aanbrengt;; maar
maar -- ook
ookniet
nie~
eene
minder bybyverfchroeijende
ver[chroeijendehitte,
hitte, dat
dat dezelve,
dezelve, uit
uit de
de bobominder
venlucht,
welke veel
veel kouder
l>ouder isis ,, dan
dan die
die digt~
digt by
de
venlucht , welke
by de
Aarde zweeft,
zweeft,nedervallende,
nedervallende, dedehitte
hitte tempert
tempert.. 'ss Win~
Aarde
Win'lers verfpreidt
verfpreidt zich
door de
ters
zich de
de warmteftof,
warmteflof , door
de dampen
dampen ,')
wanneet
droppelenzamenvloeijen
zamcnvloeijen,, losgelaaten,
losgelaaten 9
wanner zezetottotdroppelen
door
de lucht
lucht,, en
en verwarmt
verwarmt dezelve
dezelve.. lS
daa~
door de
's Zomers
Zomers daar
tegen bekoelt
bekoelt de
regen den
heetgeworden grond
grond ,~ en,
tegen
de regen
den heetgeworden
en ,
door deszelfs
deszelfs warmte
terftond weder
werleruitdampende,
uitdampentle,tetedoor
warmte tertond
vens de
de lucht
lucht enenalles
alles,, wat
wat 'er
'er warmteltof
warmteftof aan
vens
aan medemededeelt. Verkwikkend
Verkwilikend is
is ket
1aet gevoel
gevoel hier
bier van
van boven
boven
deelt.

mate.
mate. ~., Laat
Lan my
my bier
hier by
by voegen
voegen.,, dat
dat de
de Regen
Regen ~, o.ndetondex
,,
.ns oog,
oog, een
een allergewenscht
allergewenscht middel
middclis,
is, om
omverflenschte
verflenschte
ens
planten en
verzengd
plantCn
en kruiden.,
kruiden, wannecr
wanneer zy
zy door
door de
de Zon
Zon verzengd
te verkwikken
verkwikken en
en to
te does
doet)
en verfchroeid
verfchroeid zyn
en
zyn,~ weder
weder to
opleven;; -- tertvyl
ter\vyI het
zelf, dusdus.,.
betvee
vee en
en de
de mensch
mensch zelf,
opleven
&1oende gedrenkt
gedrenktenenallergenoeglykst
allergenoeglykst gelaafd
gelaafd words
wordt:: --doende
ill zulke
zu1ke ftreeken,
fil'eeken? waar
de grond
grondbralr
brak is,
is, en
\looral in
vooral
waar de
en de
de
:;elegetilieid,, om
om versch
versch water
wateruit
uit weller
wellen; te
gelegenheid
to bekomen~
bekomen,
gerin~ en
gering
en zeldzaam
zeldzaam voorkomt.
voorkomt .
'I' Ten
laatiten is
is de
de voornaamfte
voornaamfte oorzaak
oorzaak der
der
„Ten
laatlten
de Regen
Regen de
Wellen,, Bronnen.
Beeken enenRivieren
Rivierell ?~ hoe
hoe zeer
zeer gegeWellen
Bronnen, Beeken
voden wy
daar.,, in
welda.<ldige zorg
zorg
voelen
wy daar
in denze1ven,
denzelven , Gods
Gods weldaadige
1'liet
voor ons
ons!! Nu
N u toch
toch words
wordt de
de Koophandel
Koophandcl.,, die
miet moor
die
band van
vanvereeniging
vereel1iging Voor
\toordedeverst
verstvary
vaQ elkander
elkander afgeafgeband
legel1€ Volken
Volken,
gevoerd;; --- nu
nu de
de LanLangemakkelyk gevoerd
legene
, gemakkelyk
den ,, by
by groote
groote droogte,
droogte, vooral
vooral in
ill bet
bet Oosten,
weeIig
den
Qosten, weelig
befproeld;; -- nu
nu ook
ook door
door deze
deze Wateren
Waterenveele
veele fchafcha~
befproeid
clelyke uitwaasfemingen
uitwaasfemingenuit
uit dedelucht
lucht aangetrokkeu
aal1getrokken;; --- en
en
delyke
nu vindt
vindt mensch
mensch en
en vee
vee,, fchoOll
de regen
regen al
a1 eenigen
eenigen
fchoon de
nu
tyd uitblyft
uitblyft,, nog
nog de
de verzameling
vcr~:nncling van
van voorige
v.oorige regenregen.
tyd
in koele
koele bronnen
dat,
buien, in
zoo dat,
buien,
Bronnen en
en heldcre
heldcre ftroQmen;
troomen ; zoo
in d~n
brandellden dorst
dol'st.,, aangenaame
aangcnaamelosiching
losiChing en
Cll verver~
in
den brandenden
twikldng;ge':llszins
kwikking
aszins untbeerd
ontbeerd wordt."
wordt ." -.-ges
ZCQ
Zco
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63
Zoo
doende,
weet
een
verfrandig
Leeraar,
zoo
weI
weet
een
verftandig
Leeraar,
zoo
wel
Zoo doende,

uit het
der Natuure
Natuure,, als
als uit
uit bet
het l-efchreeven
terchreeven
uit
bet Boek
Boek der
Woord,tottotiligtinge
ftigtinge van
overvloeJige
Woord,
van zyne
zyne Gemeente,
Gemeente, overvloedige
QQofe to
ftoffe
te ontleenen
ontleenen..
YWeetal Leerredenen
Lee"rede.mn van
van D
D.. FRANS
FRANS VOLI(MA2
VOLKMA~ I:EINREIN7veetal
HARD., Keurfaxifclaen
Keul'faxi[clvm Opper-H
ofprediker, Keg
ffe1,kMraatl
O er-Kofprediker,
kenraad
HARD,
~n 0
Opper.ConJiporiaal
Uit het
hes Hoogduitsch.
Ho(}gduitsch.
ufesfor . Uit
~n
'er.Conftdori&al }fJftsfor.
Te
by J. L.
180r.. A[ft ~r.
$'1'. Bvo.
Te Haarkm,
aarlem, by
L . Augustini,
Augustini , i8or
8vo.
83 bl
hI..
83

J.

ol gens het
zou do
dO
olgens
bet oogmerk
oogmerk des
des Eerw.
Berw. ft.tIl'nIARDS
DS zou
IM111H
eedte
niet afzonderlyk
afzondetlyk bet
het licht
lieht gezien
gezien
eerfte Leerreden
Leerreden niet
V
V
hebben,, mllar
in den
den bundel
bundel der
del:
lbebben
maar geplaatst
geplaatst zyn
zyn geworden
geworden in

overige Leerrednen,
Leerre~nen.,door
doorhem
hemininden
denloop
loopvan
vanbetbetjaat
jaar
overige
,1801
gebouden.. Maar
Maareene
eenofchriftelyke
fchriftelyke order,
orJer, v.an
boo;8oi gehouden
van hooger hand,
aan den
den Kerkeraad
Kcrkeraadenenbet
hetOpperconf
Oppereonfifi:orie
to
ger
hand, aan
florie to
Dresden toegezonden
toegezollden,
en in
in baar
Leer..
Dresden
, en
haar geheeI
geheel voor
voor de
de Leerredep gepiaatst,
gepla!ltst, maakte
maakte de
de afznnderlyke
afzonderlyke en
vroegere
redep
en vroegere
verfehyning
Vllll dezelve
dezelve noodzaaklyk,
noodzaaklyk,
verfchyning van
Het oogtmerk
oogmerk is
is,, aan
aan to
te toonen
toonen:: dat
dat het
het Luthersct
Luthersc/j
Het

lierkgenogtichap
redon k~bbe,
hebbe, nimmer
nimmer to
te vergeeten
vergeeten ,.. daI
datllerkgenoatjchap 1'edtm
het
ver[chuJdigd zy
zy aan
aande
de herherhet ZylJ
zyn atJmy.n
a4n,yn 'VOornamelyk
voornamelyk verfchuldigd
l1ieuwing deer
tier Leere
Leere van
van dedeI'rye
?rye Genade
GenadeGods
GodsininChrisChrisvieuwing

tliS.
~J.) - -- Ten
Ten dien
dien einde
einde betoogt
betoogt by
by-eerst
-eel'st dc
de
tus. (bt
(bl . ~I,)
.ftelling:
liat zyne
zyne Kerk
Kerk haar
haar aanwezen
oanwezenverfchuldigd
verfchu!digdisis ,..
ilellnng : dat

Ban
ae hern*earwing
herni.ret.tWing 'Van
Gods
aan de
van tie
de L~u'e
Leere d~r
der Vry,e
Vrye Genade
Genade Gods

in Christus.
Christt~j. Met
Met dit
dit oogmerk
oogmerk beroept
beroept REINHARD
zich 0
in
REINHARD zich,
eerst:: (OP
de gelegenheid4,
gelegcllheicJr, by
'VfJ!ke LUTHER
LUTHEll werdd
werd? wakwakeerst
op de
by welke
Rer I!emaakt
~n in
in beweging
beweging genet.
gezet. Ten
Ten anderen
anderen:: op
OF
her
gemaakt on

jr;n duidelykezi
dltide!yke~l in/lOud
de Geloofsform~tlieren
Ge!oofsform(tlieren zyner
zyner
Wan
inhoud wm
van de
J(erke. Ten
Ten derden
derden:: op
op den
den yver,
yver, mgt
met welken
we!ken LUTHER
LV THER.
.Kerke.
deezc Lecre
Leere voordroeg
yoordroeg vi
~1J infcherpte
infi:herpte.. Eindelyk
EindeJyk:: op
op do:
d~
deezc
cedaante, die
die zyne
Kerk al
a! aanflonds
aanflonds by
gedaante,
zyne Kerk
by haare
haare wording
wording
(bl.. -%3=--34.)
!l.3-j4) ----.- In
de tweede
tweede plaats
plaats bebe(lannom.
gannam . (bl
In de
weert de
REINHARD;; dat
dat zyne
zyne Kerk
Kerk redtn„hebbe,
reckn,~~bbe.,
weert
de Eerw.
Lerw. REINHARD
(Itt
te vergeeten
vergaten.. Want
dit noon,
nooktie
~ vergeeten"
dat 1Jimmer
nimmer to
Want dit
vergeeten,
is de
de Kerk,
Kerk, vooreerst,
vQoreerst, verfchuldigd
wr[c,~tI!digd aan
aan haare
haareflichters
flichters..
as
Ten anderen
ander.en:: der
der waarheid
,va{lrheid is
is zy
zy dit
dii verplig
vup!igt.
Ten
Ten
: . Tent
derden:: OJ11
moet zy
zy nocli
nodI haaret4
hl1are,~
derden
otrahaare
haare zekerheids
zekerheids wille,
wine, moat
tlorfprong, roch
noch deeze
deeze LeeTe
veronagtzaamen.. Eindelyk
Eindelyk:;
oorfprong,
Leere veronagtzaarnen
'Jt'ol'dt
dit viii
ot/) dederMf.
m(3dileden gevorcierd.
gevordercl. (bl
(bI..
wordt dit
row haarer
hearer wdeleden
S5-H')
8d
- 43 .)
D
Dee
Dee
DS5

r.. V.
T
V. REINHARD
REINHARD
54
Deeze
Text hebbende
hebbende Ram.
Deeze Leerreden,
Leerreden, tot
tot Text
R~m. IIL
lIT: 2~~
~.t-~.,
• 25,
is
veel gevoel
gevoel en
ernst gefchreven,
gefchreven, en
en zal
zal .,, by
by der,
der..
is met
met veel
en emit
zeh;er
ter plegtige
zelver voordragt,
voordragt, ter
plegtige gelegenheid,
gelegenheid, op
op den
den GeGedenkdag
der KerkhervorminO',
den gr
51 OCtober
1800, zeer
zeer
denkdag der
Kerkhervormmo, den
O ober r8oo,
zeker de
getrokken hebben
hebben..
zeker
de deel11eming
deelneming der
der lfoorderen
Hoorderen getrokken
In
de hooge
hooge fchriftelyke
order vinden
vinden wy
wy dezelve
In de
fchriftelyke order
dezelve gegekanrtterkt
„ als fen
~nmerkt ,~als
01' zyn
zyll t,d
tyd gefproken,
gefprnken., en
cen woord
wooed op
e4
by uitnemendheid
uitnememlheid verdienende
•" by
verdienende door
door o~nbaaTen
openbaaren druk
druk
„
., bekend
bekend gemaakt
gemaakt,, en
zo veel
veel mogelyk
mogelyk verfpreid
verfpreid to
te
en zo
'I'
als kunnerade
kunnende ftrekken
frrekken tot
tOt een
~, worden,
worden, als
een 1eerzaam
leerzaam voorvoorbeeld voor
die geenen,
geenen, die
in den
den
•fI' beeld
voor die
die met
met het
bet onderwys
onderwys in
Godsdienst belast
belast zyn."
Oak wordt
worth daarin
daarin bevolen
bevolen
•" Godsdienst
zyn ." Ook
de nadruklyke
nadruklyke herinnering
oorinnering aan
de in
in
de
aan Predikanten.,
Predikanten, om
om „" de
e'
~, deeze
deeze Predikatie
Predikatie behandelde
behandelde Grondleere
Grondleere V.lR
van de
de vrye
vrye
"• genade
genade Gods
Gods inin Christus
Christus.,, van
van de
de Rechtvaardiging
Rechtvaardiging
des zondaars
~ondaars aIleen
zyne ver
ver.•
•" des
alleen door
door het
bet geloove
geloove aan
aan zyne
"• dienfte,
dienfre.,. en
bet ontoereikende
ontoereikende ter
ter zaligheid
zaligheid van
van
en van
van bet
"• alle
aUe menfcbelyke
zonder dit
dit geloove,
geloove, tot
tot een
een
menfcbelyke deuga
deugd zonder
Hoofdonderwerp to
te maaken
maaken in
in hunne
hunne openbaare
opel1baare voorvoor•'" Hoofdonderwerp
hunne gefprekken
ftellirgen., in
in hunne
gefprekken by
by ziekbedden
ziekbedden,, by
by
"• ftellirgen
fI' bet
het godsdienttig
godsdienHjg onder~.vys
ollderwys der
o,
der jeugd,
jeugd, op
op de
de TheoloTheolo."• gifche
gifche Catheders,
Scpriften,
Catheders, in
in gedrukte
gedrukte Godgeleerde
Godgeleerde Scfiften,
."• en
en waar,
of op
eene andere
andere wyze,
deezer
waar , of
op welk
weak eene
wyze, men
men deezer
."• Leere
Lcere !^ehoort
rehoort gedachtig
," enz
enz.. Niet
Niet te
te bebegedachtig te
to zyn
zyn,"
vreemden was
wasbet,
bet,dat
dat deeze
deeze Leerreden
Leerreden de
de beoordeebeoordeevreemden
ling
Recenfenten, andere
anderegevoelens
gevoelens toegedaan,
toe~aan, niet
niet
ling van
van Recenfenten,
ontgaan lion
kon.. Zeer
Zeer uitgewerkt
uitgewerkt is
is de
de beoordeeling,
beoordeeIing, welweIontgaan
'ke
aantroffen in
AJlg~
1 e wy
wy deswegen
deswegen aantroffen
in No.
No . 76
76 env.
env . van
van de
de Allge'f'Reine
van i8or
ISor.. Wy
a~tenhet
het niet
niet
Bneine Literatltr-Zeitt.tng
Literatur-Zeitrng van
Wy agten
nodig, hier
0118 daarmede
daarmedeininto
te laaten,
laaten, en
en verver+nodig,
bier te
to Lande,
Lande, ons
wyzendaarom
daaromdesdesbegeerigen
begeerigennaar
naarhet
het gemelde
gemeldeBlad,
Blad, die
die
wyzen
de
moeite der
der leezing
lcezing geenzins
gcenzins onbeloond
onbeloond zullen
zullen vinden
vinden..
de moeite
De andere
andere Leerreden,
Leerreden, over
over iI Cor
Cor.. II:
II: 2.2,, gchouden
De
gehouden
ep den
den eertten
eerften Bededag,
den 13
13 Maart
Maart i8or
1801,, "„ ver•
Bededag, den
verichynt," volgens
volgens bet
het Voorbericht
van den
den lioogduitHoogduit•~, ichynt,"
Voorbericht van
lchen Uitgeever,
U itgeever, "in
drllk, zonder
zonder zyne
zyne medewerking,
medewerking,
fchen
„in druk,
."„ en
en door
cene van
onafhankelyke befchikking
befchikking.. Zy
Zy
door cene
van bem
hem onafhankelyke
bevat, echter,
echter, eene
eene zoo
Euangelifche verver..
zoo uitnemend
uitnemend Euangelifche
•;" bevat,
"„ kondiging
kondiging van
van Jefus
Jefus Christlls
Gekruisten, dat
dat de
de
Christus den
den Gekruisten,
."„ Uitgever
Uitgever,, die
die gelegenheid
gelegenbeid gehad
gehad heeft
heeft een
een volkomen
volkomen
naauwkeurigaffchrift
affchrift van
dezelve te
en naauwkeurig
van dezelve
te bekomen,
bekomen, wewe•~, en
!I' gens
openbaarmaking daarvan
daarvan.
vergeving van
van den
den
ens de
de openbaarmaking
, vergeving
~, leer
Heer Opfieller,
Opi1:eller, en
en hartelyken
hartelyken dank
dankvan
vanalien,
allen,die
dieonon„
:;, zen
en liefhebben,
liefhcbben, meent
meent to
te mogen
;,
zen VerIosfcr
Verlosfer ceren
eeren en
mogen
ver",, ver-
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Schoon wy
"„ verwachten."
- Schoon
wydie
die Leerreden,
Leerreden, als
als zeer
zeer
verwachten ." weI bearbeid
bearbeid ~, en
emilig hehandeld,
druk niet
niet onon.
en ernflig
hehandeld , den
den druk
wel
waardig keuren
keuren,, zouden wy
wy bet
het der
der fchraapzucht
fchraapzucht des
des
waardig
in de pIaats
plaatsvan
van den
den Eerw.
Eerw. REINHARD
REINHARD
Boekhandelaars,, in
Boekhandelaars
ons
zeer ten
hebben, dat
dat zy:;
bevindende, zeer
ten kwade
kwade geduid
geduid hebben,
zy,
oos bevindende,
om tydlyk
tydlyk voordeel
voordeel tote behaalen
behaalen,, onder
onder den
den fchyn
fchyn van
pm
van
ke onbetaonbeta.
edele en
en godsdienttige
godsdienrtige bedoelingen
bedoelingen,, foortgei
foortge!yke
edele

melyke vryheden
vryheden zich
ziCh veroorlooft.
veroodooft. TerwyI
wy de
de be,
be..
melyke
Terwyl wy
kwaamhedenenenden
dengodsdientligen
godsdienfl:igen emst
kwaamheden
einst van
van den
den Eerw.
Eerw .
den
REINHARD hulde
hu!de doen,
doen, enen bet
het behandelde
bebandeJde leerfluk
Jeerfiuk den
REINHARD
wy,~
verfcbuldigden eerbied
eerbied toedraagen
toedraagen;; veroordeelen
veroordeelen wy
verfchuldigden
ten flerkften
ilerkften,, de
des Hoogduitfchen
Hoogduitfchen UitgeeUitgee.
ten
de hand@lwys
bandelwys des
vers,
hyzich
zich niet
niet fchaamt,
f<:haa11lt~ ppenlyk
openlyk bericht
bericht to
vers, waarvan
waarvan by
dcien plaatzen
plaatzen..
doen

te

Onderwys in
in de
tit: Kristelyke
Kristt:lykt: GeloofsGeloofi- are
M Zedenlecr,
naa"
Onderwys
Zedenlecr, naar'
het H{)ogtluitsch
H.. C.
Gevotgd, en
en meet'
het
Hoogduitseh van
van H
C . BERGEN.
BERGEN . Gevolgd,
meet
iefthikt
Hervormde Kristenen
Kriste'nen in
in onr
0111
gefchikt ten
ten gebrttikt:
gebruike tier
der Hervormde
Yader/and. Te
Te Leyden
Leyden en
en Amflerdar
.AmflcrdanJ,, by
by A.
en J.
Yaderland.
A . en
Honkoop
van Vliet,
Vliet, ISOI.
z8ot . In
gr. 8vo.
314 bl.
bl,
Honkoop en
en W
W..vall
In gr.
8vo . 314

J.

O
u

meni~te
in den
menigte van
van Onderwyshoeken
Onderwysboeken in
den Gods.
Gods,
dienst,, die
die ill
vond
dienst
in Duitschland
Duitschland voorhanden
voorhanden zyn,
zyn , vond
JJERGEN,
onderonsonsmetmet
achtingbekend,
bekend,door
dool'het
fchry·
BERGEN,
onder
achting
het fchry.der Gedenk2vaardigheden
Getlenlewaardigheden uit
uit bet
het op
openbaare
enbaare Lccyet1.
Leeven
yen der
'1'411
Jeflt$, bet
bet een
(len to
te wydloopig,
wydloopig, bet
hetander
ander tote kort
kort ;;
vast ,7efns,
WWlrol1lbyhyoordeelde
oordeelde eens
eens eenell
te moeten
moeten
worom
eenen mjdd\!nw~g
mid4nweg to
inflaall op
op welken
welken by
hyvooral
v()oraI hedoelde
Ledoelde,, om,
om, met
met wegweginflaan
hating van
onnutte fpitsvindighec'en,
fpitsvindighec1en, eenvpudig
die waarwaar·
laating
van onnutte
eenvpudig die
hedcn voor
voar to
te draagen
draagen en
en to
te verklaaren,
verldaaren, welke
duidelyk
heden
welke duidelyk
Schriftgegr.Q'id
gegrond zyn,
zyn, en
(lP de
en eenen
eenen gezegenden
gezegendeninin.
np
de H.
H . $chrift
vloeJ kunnen
kunnen hebben
hebben op
op dederust
rust des
des hasten,
hart~n, en
en de
de Svaa}VaavloeJ
Ie verbetering
verbetering van
Hyheeft
heeftzich
zicl1tot
tot dit
dit
re
van den
den mensch.
mensch . Hy
opftelbediend van
van het
hot bekend
hekend werkjen,
opfid bediena
werkjen. van
van Ros,E
ROS,EN~VL·
NMeLLER,
en van
van den
den t}ieuwen
r;ieuwen Jlannover
flannovcrfohen
fohen /{atechismus.
Katechismus,
.E R , en
L
isals oak
van bet
het geen
geeD SCHMID
SCHMID en
en AMMON
AMMON over
de &,/{ris.
als
ook van
over de
relyke
Zedenleer geleverd
hebben . Het
telyke Zedenleer
geleverd hebben.
Het kwam
kwamonder
onderdede·
2en titel
titel te
Rd;gionsbu.ch fiir
crzen
to voorfchyn:
voorfchyn : Religionsbuch
fiirjunge
junge tlnd
and erw(tch[ene Christen,
Christen, Zl!r
ufJd Wiedcrhohlung der
deT
wachfene
zur Erkrnung
Erlernung undWiederhohlung
~ornehmflen G!aubenslehl'w
y'ornehrrtflen
Glaubenslehre n und
and Lehenspftichten.
Lehenspflichten .
De Hoogleeraar
Hoogleeraar TINGA,
TINGA, de
de Zedekunde
Zedeku11deaan
aanverfcheiverfchei·
De
dene Jongelingen
Jongelingen in
in de
de nnoedertaal,
moedertaal, moetende
dene
nioetende onderwyonderwyzen, en
en to
te vergeefs
vergccf~ omgezicn
omgezicnhebbende
hebbendejiaar
j1aareen
een gefchikc
gefchikt
zen,
HandHand-

nder
nder de
de

ven

3"

H . C.
H.
C . BERGEN
BERGEN

Handboekien, is
made geworden
, om
Handboekjen,
is to
te raade
gewordcn,
zich van
van dit
dit
om zich
Leerboek [waartm
Leeiboek
[waarom geduurig
geduurig Leel'boekfen
Leerboekjen genoemd.
genoemd?~ Een
Ken
gefchrit van
geichrift
van ruim
ruim 3oo
goo bladz,
bladz-. mag
mag toch
toch wel
wei een
een bock
boek hee·
beeten]
hetzelve
ten) te
to bedienen,
bedienen, en
en beeft,
heeft, tot
tot dat
dateinde,
einde, en
en om
om hetzolve
ook
voor zyne
en wel
wel byzonder'voor
byzonder'voor Het.'
ook voor
zyne Landgenooten,
Landgenooten, en
H€rvormde Kristenen
vormde
Kristenen,, bruikbaarer
'er de'hand
dC/band
bruikbaarer te
to maaken,
maaken, '€r
weI
willen leggen
leggen,, tot
zoodatvel aan
aan willen
tot het
bet vervaardigen
vervaardigen van
van zoodallige
veranderingen, als
ais by
by gefchikt
gefchikt oordeelde,
bet
nige veranderingen,
oordeelde, om
om bet
voor
zyn Kerkgenootfchap
Kerkgenootfchap gemeennuttiger
gemeennuttiger to
te maaken.
voor zyn
maaken.
Niet
altyd is
is de
de Scbryver
Scbryverletterlyk
letterlyk vertaald,
vertaaid, bier
hier en
Niet altyd
en daar
daar
jets weggelaaten;
weggelaaten ; b.
iets
b . v.
v. de
do vraagcn,
vraagen, die
die oP.
op den
den kant
kant ge.
ge.
plaatst waren,
welken de
III de
de nevensnevensplaatst
waren, op
op we'lken
de antwoorden,
antwoorden, in
gaande
Afdeelingen,, konden
diencn;; een
aamal versjens
versjens;;
gaande Afdeelingen
konden dienen
een aanral
ook eenige
uit de
de H.
H . Sc11fift.
ook
eenige aangehadlde
aangeba~Ide plaatzen
plaatzen uit
Hier
Schrift. Bier
en daar
zyn andere
bygevoe d . De
en
daar zyn
andere bygevoegd.
aanmerldngen, die
die
De aanmeri'ingen,
by
veele paragrapben
paragraph en gevoe
gevoe~d zNni,
zvn, tot
uitby veele
tot verklaaling,
verklaaiuig, uitbrei ding of
of bevestiging
bevestigiIlg van
van bet
het geflelde,
-gefielde, zyn
zynover
(}ver't~t ge.
ge.
breiding
beel verkort,
en op
op enkele
enkele plaatzen
plaatz.en aangevuld
aangevuld~. De
VOQrheel
verkort, en
De voornaam.fie
in de
de Geloofsleer,
Geloofsleer ..
naamfte verandllrillgen
veranderingen zyl1
zyn gemaakt
gemaakt in
waarin
3vaarin zelfs
zelfsfommige
fonamigeHoof'ddeelcn
Hoofddeelen in
in eene
eene gelleel
geheel andere
andere,..
lneel' by
Nederlanderen gewobne
gewo6ne orde,
orde,geplaatst
geplaatst zyn.
sneer
by de
de Nederlanderen
zyn .
Wygelooven
gelooven,, met
met den
den Profesfor,
Profesfor, dat
dat een
een Leeraar,
Leeraar ..
Wy
ten Onderwyzer
vooral een
een Vader
Vader voor
ten
Onderwyzerder
~er,jeugd
Jeugd ,~ vooral
voar en
en
net d~
do zynen
met
zynen,, dIt
voordeel voor
dit werkjen,
werkjen, tot
tot merkelyk
merkelyk voordeel
voor
-zyne
Leerlingen, Ktnderen
zal kU11l1en
zyne Leerlingen,
Khideren of
of Huisw:nooten.
Huisgenooten, zal
kunnen
gebruiken.. WWilde
in zynen
zynen Huisgodsdienst,
Huisgodsdienst., by
gebruiken
ilde men,
men, in
by
11et
gebed~ bet
het gezang,
en bet
het leezen
zich
bet gebed,
gezang, on
leezen van
van den
den Bybel,
Bybel, zich
ook van
van dit
dit boek
boek bedienen
bedienen;; hy
Ineent oak
ook
by ineent
ook daarvan
daarvan wet
wet
iets goeds
verwachten.. Tot
Tot eene
eene bandleiding
bandl€iding
sets
goods te
to mogen
mogen verwaehten
VOOI' zulken,
zulken, die
di.e genegen
genegen zyn,
Godsdienst- en
ell
voor
zyn, om
om dedeGodsdienstZeJen-leer van
het Kristendom
Kristendom voor
veor zich
zich zelven
zelven te
te ononZeden-leer
van bet
derzoeken, of,
of,'t'tBeen
geenzyzytotevoren
vorengeleerd
geleerdhebben,
hebbenscich
,.q;icb
derzoeken,
weGleromtoteerinneren
erinneren,, en
en voorts
VDorts tot
tot gebruik
in godswederom
gebruik in
odsdienftige gezelfcbappen,
dienftige
gezelfchappen,pryst
prysthy
by het~lve
hetzelve ook
ook ten
tenfterkerk11en aan
aan.. Men
Menmoest
moest'er
'er ilechts
llechts do
de proof
proef van
van neemen,
neemen.
ilen
Het tweede
tweedegedeelte,
gedeelte, bevattende
bevattende een
cen zeer
zeer beknopt
bdruOJlt~; en
en
Hot
tevens vry
vry volledig
voUedig en
welgeregeld onderwys
onderwysinin de
de KrisKristevens
en welgeregeld
t~tyk.e Zedenleer
Zedenleer,, is
is onsby
uitneemendheid bevallen
bevallen..
tdlyke
ons by uitneemendheid
Gefchikter famenflel
famenfrel tot
Gefchikter
tot zoodanig
zoodanig einde,
einde, waattoe
waartoe de
de NeNe>
oerlandfche Uitgeever
Uitgeever hetzelve
hetzelve wil
wil gebruikt
gebruikt hebben,
hebben, isis
derlandiche
'ms, in
in once
onze moedertaal
moedertaal,, niet
niet bekend
bekend.. Bet
Het onderwys
onderwys
ons,
in de
de Kristelyke
KristeJyke Geloofsleer,
Geloofslecr, welk
welk voorafgaat,
voorafgaat, moet
moet bebein
()ordeeid worden
naar bet
het bepaald
waartoe do
de
oordeeld
worden naar
bepaald oogmerk,
oogmerk, waartoe
Hooglecraar het.,
KIistenen in
in ons
ons
f3ooglecraar
bet, voor
voor de
de Hervormde
Hervormde Kristenen
VaVa-
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Vaderland,
wi! Iaaten
laaten dienen
dienen.. En
En daarvoor
daarvoor achten
Vaderland, wil
achten wy
wp
bet ook
ook veel
vee! beter
beter gefchikt
gefchikt,, dan
verre de
de meeste
meeste ons
ons:
bet
dan verre
bekende
die de
de Hervormde
Hervormde Kristenen,
bekende leerboeken,
leerboeken, die
Kristenen, iII
it,
ens
Vaderland, tot
tot hiertoe
hiel'tore hebben.
Voorkleinere
kleinereleerleer.
ens Vaderland,
hebben . Voor
een beteren
bewerkt , dan
bo.ekjens, in
in een
beteren trant
trant bewerkt,
dan zoo
zop veele
veele
boekjens,
al1deren,
(die men
mentot
tot hiertoe
hiertoe in
in gebruik
gcbruik gehad
gebad heeft,
heeft~
anderen, (die
en helaas
belaas!! door
door domheid
domheid,, of
of verkeerde
verkeerde infchikkelykillfcbikkelyken
beid,
blyft behouden)
behouden) is,
is!) zedert
z€dert eetrigen
eenigen tyd,
heid, nog
nog blyft
tyd, nog
nog
al
gezorgd;; waarvan
de vogrnaamften
v09rnaamften met
met lof
lof aanaanal gezorgd
waarvan wy
wy de
gekondigd
Maarmen
menheeft
beeft weiniga
weinige onderwys
onderwys....gekondigd bebben.
hebben. Maar
boeken van
vandie
die middelmaatige
midde1maatigeuitvoerigheid,
uitv~erigheid.; die
die tevena
tevenQ
boeken
200 gefchikt
gefohikt zyn,
naar de
behoeften, van
van den
den tegentegenzoo
zyn, naar
de behoefen
woordigen
wooriiigen tyd
tyd.. Die
aan den
den ouden
oudenleortrant
letrtrant gewoorl
gewooll
Die aan
zyn,
niet teto vre~zen,
vrepzen, dat
bun een
zyn ~ behoeven
beboeven echter
echter niet
oat bun
eell
nieuwmodiscb leerftelzel
leerfrel:l:el wordt
gegceven:-t
nieuwmodisch
wordt in
in Moden
hinden gegeeven
want geene
geeneder
-del'zoogenaamde
zoogenaamde
karaCterizerendeleerflellin
leerfrelli1l4•
want
karaifterizerende
gen van
van bet
het Hervormde
HervormdeKerkgenootfchap
Kerkgenootfchapwords
wordtdaarit*
daarit\
,Nn
voorbyg~gaan,
De orde
orde zelfs
zelfs isis grootendeels
grootendeeJs de
de ge
ge ....
voorbygegaan. De
woone.
In de
de keuze
keuze der
der bewysplaatzen
bewysplaatzenheerscht
heerscht oordeeloordeeI4
woone . In
kundige oplettendheid
oplettendheid;; men
zal echter
echter geene,
geene ~ of
of weiwei.
kundige
men zal
nigen der
der meest
meest aangenomene
aangenomene overgeflagen
overgeflagen vinden
vinden..
nigen
Zie bier
bier het
in de
Kriste!y~
Zie
het beloop
beloop van
van dit
dit onderwys
onderwys in
de Kristely.
lee
Geloofsleer, met
met den
den korten
korten inhoud
inhoud der
der Afdeelingen
Afdeelingen 1:
ke Geloofsleer,
Van
den Godsdienst
Godsdienst ,') de
de H.
Van den
H . Schrift')
Schrift, uit
uitwelk@
welke mell
men
den Kristel
RristeJyken
leert kennen
en van
vallderder....
den
yken Godsdienst
Godsdienst leert
kennen ,~ en
zelver
waarbeid en
en goddelykheid.
goddelykheid . Van
zelver waarheid
Van God.
Van God
God . Van
Got
den Vader,
Vader, Zoon
den
Zoon en
en Heiligen
Hciligen Geest
Geest.. Van
God, den
den
Van God,
Scbepper en
en Regeerder
Regeerder der
der Waereld
Waereld.. Van
Van de
de Engelen
Engelen..
Schepper
Van den
den Mensch,
en •z
'zyne
bef1:eml1ling. Van
Van de
de Zonde,
Zonde.,
Van
Menscb, en
yne beftemiuing.
en
der Z011de.
Zonde . Van
en de
de ftraf
frraf der
VanJeftts,
Jeftts, zyn
zyn leeven
leeven enenlotlotgevallen
tot aan
aan zynen
zynen dood.
dood . Van
gevallen tot
Van Jefus
Jefus als
als Leeraar
Leeraar..
Tan Jefus
Jefus weldaadigen
weldaadigen dood.
dood . Van
Van
Jefus verheerlyking
verheerlykingets
ell
Van Jefus
oppergezag.. Over
Overonze
onzeverplichting
verplichting tot
tot Geloof
en BekeeBekee..
vppergezag
Geloof en
:ring, ter
ter verkryginge
gunst.. Van
het week
werkde,*
def¥
ring,
verkryginge van
van Gods
Gods gunst
Van bet
HeiIigen Geestes
Geestes.. Van
Van bet
het Gebed,
Geoed')als
als een
een middel
middel ter
tet'
Heiligen
bevordering van
van waare
waare godzaligheid
godzaligheid.. Van
Van dedeplechtig.
plechtig~
bevordering
beid des
de plechtigheid
plechtigheid des
heid
des Doops.
Doops . Van
Van de
des Avonumaals.
Avondmaals_
In de
de Zedenleer
Zedmleer is
is deze
Vandedeplich.
plich..
In
deze orde
orde gehouden:
gehouden : Van
ten en
deugdcn der
der Kristenen
Kristtnen.. Van dedeplichten
plichten
ten
en deugden
Van
jegens God;
Hefde,, dankbaarheid
dankbaarheid,, ontzag
ontzag,, ootmoed
ootl11oed ,~
jegens
God ; liefde
vertrouwen
vertrouwen.. Plichten
Plichten omtrent
omtrent Jefus
Jefus.. Aanbidding
Aanbidding van
van
God.
God. Openbaare
Openbaare Godsdienstoefenmg
Godsdienstocfening.. - - Van
Van de
de
plichten om
trent ons
ons zelven
zelven;; zelfsliefde,
zelfsliefde, zelfskenni.,
plichten
omtrent
zelfskennis ,.,
J.chting VQOl'
zorg vcor
ve~r. de
~e
aclkting
voor ~ich
zich zelven,
zelven, oQtmoedigheid,
ootmoedigheid, zorg
1II~1 ~l
~\ i ,,
s.i
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$3
21el,
zorg Voor
\toor bet
het lichaam
lichaam en
en de
de lichaamlyke
Jichaamlyke wet.
\Vet.
, zorg
21el
Yaart,met
metopzicht
opzicbtrot
rot de
de onderhouding
onderhouding des
des leevens
l~veng en
en
wart,
de gewndhei
ge~dheid (maatigheid),
(maatigheid),met
metopziccht
opzidlttot
totbet
hetnootft
no<Jaig
de
be{l:a'a11 (arbeidzaamheid,
fpaarzaamheid),, met
met opzicht
0plitl1t
beflanti
(arbeidzaamheid , fpaarzaamheid)
tot de
de eer
eer en
en den
goeden naam,
naam, enenmet
metopzicht
opzichttot
tot on
on•..
tot
den goeden
f'Chuidige zinnelyke
zinnelyke vermaaken.
de plichten
plichten om.
fchuldige
vermaaken . ---- Van
Van de
om.
trent den
den naasten
naasten;; liefde,
lierde, rechtvaardigheid,
rechtvaardigbeid, billykheld
billykheid
trent
en goedheid,
goedheid,achting
achting voor
VOO! anderen,
anderen, vriendelykheid,
vriendelykheid, be
en
be-...
leefdheid,
medegevoei en
leefaheid, eerbiedigheid,
eerbiediglieid, medegevocl
en barmhartigheid
barmbartigheid;;
gorg
of bet
bet geesteIyk
geestelyk welzyn,
welzyn, van
~org voor
voordedeziel,
zieI, of
van den
den naas
naas...
ten;; voor
zyn Ieeven
Ieeven en
en gezondheid,
gezondbeid, voor
voor zyne
zyne goede
goode..
voor zyn
ten
ten (milddaadigheid),
(milddaadigbeid), en
en voor
voor zyne
zyne core
eere;; oprechthefd.
ren
oprechtheid,
waaracbtigheid;; vredelieVendheid
vrede1ievendheid;; liefde
liefde tot
vyan.
tot de
de vyanwaaraehtigheid
den, verzoenlykheid
verzoenlykhdd..
- Van
Van de
de plichten,
plichten, welke
-welke wy
wy
den,
in byzondere
byzondere betrekkingen
betrekkingen tot
bebben
tot andere
andere menfchen
menfchen hebben
in
waar to
te neemen
neemen.. Plichten
Plichten der
vanoudereri
oudererr
der gehuwden,
gehuwden, van
waar
en kinderen
kinderen ,, van
en dienstbbden
dienstbMen..
van heeTen
heeren en
en vrouwen,
vrouwen, en
en
in
PIicbten met
.Pllichten
metopzicht
opzichttot
totdedeburgerlyke
burgerlyke maalfchappy
maatfchappy in
het gemeen,
endedeoverheden
overhedenenenonderdaanen
ondetdaanenin
in bet
het by
by-.
emeen, en
bet
van Leeraars
Leeraars en
en Gemeenten.
Gemeenten . Plichten
zonder.. Plichten
Plichten van
Plicl1ten
2onder
en vrienden
vrienden..
jegens weidoeners
weldoeners en
jegens
inhoud der
cler AfdeeAfdeeDoor een
een kort
kort Register
Register van
van den
den inhoud
Door
Hngen zou,
eene nieuwe
nieuwe uitgave,
uitgave ~ geen
geen gering
gering geby eene
ge .
]ingen
zou , by
mak voor
voor 't
't gebruik
dit Leerboek
kunnen toege
toege-.
inak
gebruik van
van dit
Leerboek kunnen
bragt worden.
bragt
worden.
,Zedelyk
Ondcrwys voor
P . JUNGST.
2etlelyk Onclcl'WYs
wor Schoolkinderen,
Schoolkintlere!J, door
door JJ.. P.
JUNGST.
Te
Zutphm,, by
by H.
Te Zutphen
H . C.
C. A.
A. Thieme,
Thieme , 1801.
1801 . In
In 8vo.
8vo .
~8
hI..
z8 bl

kennennog
nogBeen
geen boekje
boekje,, in
tale, in
in dieD
~vTyykennen
in otlze
onze tale,
lien
W
en beknoptbeknopt.
trant, en
en met
met zoo
zoo veel
veel duidelykbeid,
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Ventilator. aan
aan boord
boord van
van ss Landa
met
Lands
Schip van
van Oorlog,
Oorlog, den
den Schrikvcrwekker,
Schrikverwekker, genomen
genomen.. Dit
Dit
Schip
werktuig is
is zeer
zeer eenvoudig
eenvoudig,, en
en in
in hetzelve
hetzelve wordt
werktuig
words file
de
bedorvene lucht
lucht,, door
door middel
eener Engelfche
Engelfcbe lamp
lamp
middel eener
bedorvene
fnelheid uitgedreeven
uitgedreeven.. De
De.
met drie
drie pitten,
pitten, met
met groote
groote fnelheid
met
bier medegedeelde
wei
bier
medegedeelde proeven
proeven fchynen
fchynen ook
ook ongemeen
ongemeen wel
voldaan to
te hebben
hebben.. Dan
Dan dit
dit fchynt
fchynt ook
ook maar
maar voor
vooreeti
cen
voldaan
tyd geweest
geweest to
te zyn
zyn:: immers
immers wy
wy meenen
meenen van
van goedergoedertyd
band onderriclat
onderrickt to
te zyn
zyn,, dat
dat bet
bet werktuig
werktuig diet
l1ict larger
langer
band
FOCI
~e·
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gebruikt
wordt, enendat
datmen
menhetzeive,
hetzelve,als
alseene
eeneolnnutte,
onnutte,
gebruikt wordt,
en in
in den
den dienst
dienst hi+nderlyke
hrndel'lyke machine
machine,, reeds
reed6 h~eft
Iaaen
heft laaten
Waaraanbet
hetbier
hiervoornaamelyk
VD0111aamelykgehagehaten wegneemen.
wegneemen . Waaraan
perd hebbe,
bebbe 0 zullen
zullen wy
wythat's
tbans niet
niet ondertoeken.
perd
onderroeken.
Dederde
derdeVerhandeling
Vethandelingdeezer
deezerverzameling
verzamelingisisten
~enftuk,
fl:uk.
De
over den
den oorfprong
oorfprong der
uitgedolven Beencieren
van den
dea
der uitgedolven
Beenderen van
over
St.
by Maefi`richt
Macfiri"ht,, door
door A
A.. G.
Pirtersberg by
G . CAMPER,
CAMPER ,
St . fif',t~rsberg
briefswyze mcdegede\!ld
mcdegedeeld aan
VAN MARUM.
MARUM . In
briefswyu
aan M
M.. VAN
1m dit
dit
bericbt bewyst
de geleerde
voldoende, dat
dat de
de
bericht
bewyst de
geleerde Schryver
Schryver voldoende,
hier
van den
den St
St.. PiePi, ...
bier bedoelde
bedoelde kaakebeenen
kaakebeenen ell
en wervelen
wervelen wan
tersberg
weI degelyk
degelyk behooren
behooren tot
tot bet
het HagedisfeHagedi sfe- of
of
tersberP we!
KrokodilIcn-geOagt, en
en niet
n~et tot
tot de
heetbJoedige ZeedieZeedieKrokodillen-geflagt,
de heetbloedige
ten,, gelyk
Vader 1?L .-CAMPER.
gelyk wyIen
wylen zyn
zyn wydberoemde
wydbercemde Vader
CAMPER
ren
meende.
Tot een
een proefle
proefJe zullen
zullen wy
hier bet
bet hoofi.lzaake~
wy bier
hoofdzhakemeende . Tot
lyke der
der waarneemingen
waarneemingen van
van den
den Heer
Beer A.
A. G.
CAMPER.
lyke
G . CAMPER
mededeelen.
rnededeelen.
"„ Uit
Vit al
al bet
bet bovsengemelde
bovengemelde (zegt
de Schryver
Schryver,, bI
hI..
(zegt de
189)
blykt, omomalles
alleskbrtelyk
Irortelyktote herhaalen
herbaalen:
#89) blykt,
1°.. Dat
Dat de
de wervelen
werveIen van
van den
den hals
hals,, rug
rug enenflaart
fl:aart
•" io
eene
reel" groo~
Crocoeene zeer
groote geIykheid
gelykheid hebhen
hebben lnet
met die
die van
van Crocodil· of
- zooftell..
dilof Hagedis
Hagedis-zoorteii
nO.
Dat de
de weinige
weinige beentjes
beentjes van
van banden
handenenenvoetert
voeten
•" 2
0 . Dat
geene
gelykenis hebben
hebben met
met die
die van
van Blaasvisfchen
Blaasvisf-cheu ,, maar
maar
geene gelykenis
weI met
met die
die van
van kruipende
kruipende dieren
dieren..
wel
de onderkaaken
onderkaaken uit
uit een
een Mot
groot
30 .• Dat
Dat de
ge getaI,
taI , en
en
•" 3°
w-aarfchynelyk uit
uit zes
zes ftukken,
fhtkken, hebben
hebben beftaan
bCftaan,, gewaarfchynelyk
geryk
dir in
Hagedisfen enen Schildpadlden
Schildpa'Clden eigen
eigenisis,, maar
maar
lyk dit
fn Hagedisfen
1ll
bevandenisis..
in tegendeel
tegendeel in
in geene
geene mamdieren
manidieren ooit
ooit bevonden
"• 4°
4".. Dat
het onbekende
onbekendefosfile
fosfiledier
diermede
mededie
dieeironde,
eironde
Dat bet
gaten aan
aan den
den binnenkant
binnenkantder
derkaaken
kaakenhceft,
heeft,diediealleen
alleelil
gaten
Hagl!disfen kenfcheizen
kenfchetzen..
Hagedisfen
Dat de
de zenuwen
zenuwel1 uit
uit den
den onderkaak,
onde1'kaak, even
even (ref$e„,,5".
5.1 . Dat
lyk
aIs in
in Zeefchildpadden
Zeefchildpadden en
en fHagedisfen
Hagedlsfen,, dezeltde
dezeltae
lyk als
richting htbbeh,
richting
bebbefi, en
en tegenovetgefteld
tegenovergefteldaan
aan diet
die van
van mam·
mamdieren..
dieren
Blykt, dat
dat de
de wervelen,
wervelel1,die
dieininbet
betgroote
grooteflute
f!:uk
•~, If".
do . Blykt,
van
en in
in bet
bet TEYLERS
TEYLERS Mufeu11l~
Mufeum, voorhanden
voorhanden
van GODDIN.,
ooDDIN, en
ayn,
van bet
het zeifde
telfde dier
dier fchynen
fchyncn of
af to
te komen,
waar~
2yn, van
komen, waar'Van
de kaaken
kaaken zoo
zoo oneindig
oneindig groot
groot zyn
zyn.. Indien
Indiell nu
nu deeze
deeze
van de
kaaken
van Blaasvisfchen
Blaa,svisCchen waren'J
moesten ook
de werwetkaaken van
waxen, Inoesten
ook de
velen
vee! grooter
gro()t~ zyn
zyn.. Immers
Immers zyn
zyn dedewervelen
wervelenvats
van
velen veel
een
Bruinvisch flegts
flegts 99 aa 10
een Bruinvisch
xo voeten
voeten lang,
lung, wiens
wrens kaak
kaak ~iD
to
duimel1 bedraagt,
bedraagt, zoo
zoo groot
grootals
als de
de grootfte
grootf1:e wervelen
wervelen uit
uit
duimeti
tien St.
St. Pietenb(f~,
claar de
de kaaken
kaaken van
van zommi~,
zommize
den
Pietersberg, daar
diereu
,Ye dierell

E 2-2
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van deezen
Mon .
van
deezen berg
berg waarfchynelyk
waarfchynelyk 66 voeten
voeten lang,
lang. een
een mOil.
iter,
voeten, hebben
aangeduia."
fter, van
van '24
24 of
of !26
26 voetcn,
hebben aangeduid
."
Het
laatfte fiuk
bevat de
de Befchry.
Het laattte
ftuk deezer
deezer verzameling
verzameling bevat
Befchryving van
van het
bet Bekkeneel
Sekkeneel van
van een
een jongen
Walvisch, gejongen Walvisch.
ge·
ving
plaatst in
in het
het Naturalien
Naturalien -- Cabinet
plaatst
Cabinet van
deeze MaatfchapMaatfchap~
van deeze
py ~ door
door M.
Deeze met
met eene
eene zeer
zeer goede
goede
py,
M .VAN
VAN MARUM.
MARUM . Deeze
afbeelding
is zeer
afbeelding opge.heldc"rde
opgeheldc-rde befchryving
befchryving is
zeer aanmerkensaanmerkenswaardig,
dewyl nien
men uit
uit dezelve
dezelve cen
cen gepast
gepast denkbee'd
denkbec1d
waardig, dewyl
bekomt
van dede plaatzing
plaatzing en
en bet
het oogmerk
der balynen,
balyncn ..
bekomt van
oogmerk der
waarover de
waarover
de geleerde
geleerde Schryver
Schryver,, bI.
bl . !101
2o1 en
en 202
202 ,, zich
zich
aldus
uitlaat:
aldus uitlaat
"„ Elk
opmel'kzaatn befchouwer
b~fchouwer van
van dit
dit ftuk
fiuk of
of desdesElk opmerkzaatn
zelfs afbeelding,
en de
zelfs
afbeelding,aan
aan\Viwien
de Ievenswyze
levenswyze van
van den
den Wal~
Walvisch
eenigzins bel,cnd
is., ziet
visch eenigzins
bekend is,
ziet gereedlyk
gereedlyk in,
in, tot
tot welk
welk
oogmerk dedeSchepper
Schepperaan
aanditditdeer
dlerdedebalynen
balynengegeevenr
gegeeven
oogmerk
heeft.
Deezevisch
visch dikwyls
dikwyls ter
tel' verkryging
verkryging van
van zyn
Zyll
heeft. Deeze
voedzel
diep onder
water gaande,
gaallde,zoude
zoudededepersfing
persfingvats
vall
voedzel diep
onder water
bet water
op zyne
zyne wangen
wangen,
di~ de
de geheele
geheele hoogte
bet
water op
, die
hoogte van
van
de
langte der
aan bet
het water
dus cene
eene
de langte
der balynen
balynen hebbende,
hebbende, aan
water dus
zeer
oppervlakte aanbieden,
zeer groote
groote oppel'vlakte
aanbieden, dezelven
dezelven zodanig
zodanigbinbinnenwaards drukken,
drukken, dat
dat 'er
'er van
de holte
bolte van
nenwaards
van de
van den
den mond
mond
weinig
zoude overblyven
overbIyvcn.. Het
Het was
was dus
dus noodig,
nooQig.., dat
dat de
de
weinig zoude
'Wangenvan
vandeezen
deezcnvisch
visch gefleund
gefteund wierden,
wierden, om
omtegen
tegen de
de
wangen
pers1ing van
van bet
het water
waterinin de
de diepte
diepte der
der zee
tee beltand
beftand to
te zyn.
persftng
zyn .
Rier toe
toe nu
nu zyn
zyn blykbaar
blykbaar de
de balynen
balynen gegeeven
gegeeven:: zy
dieBier
zy dienen
als twee
reijen van
balken,, om
om de
de
iienden
den Walvisch,
Walvisch , als
twee retjen
van balken
wangen
freunen;; en
daar zy
zy op
'Op hun
hun kant
kant de
de persfing
persfing
wangen tote fteunen
en daar
'Van bet
het water
water lyden,
lyden, zo
zo kunnen
kunnen zy,
zy,ozlaangezien
olJaangezien hunne
hunnc::
van
~eringe
dikte, cen
cen zeer
zeer grooten
grooten tegenftand
tegenf1:and bieden
bieden.. Wy~
geringe dikte,
Wy41ers
zo ververciers vertl:rekt
veritrekt het
bet onderlle
ondericegedeelte
gedeelte der
der balynen,
balynen, zo
;re
door geene
geene vl
vI ezen
ezen aan
aan elkander
elkander verbonden
xe zy
zy door
verbonden zyn,
zyn,
aan
tot (len
een ze,f,
om, wanneer
aan dit
dit deer
dier tot
ze~f, om,
wanneerbet
het aas
aas,, bet
het
geell hetzelve
hetzelve tot
tot voedzel
voedzel veritrekt,
verftrekt, en
en het
het geen
g,=en alleen
aIleen
Been
uit krabbetjes
kleine waterdieren
waterdieren beftaat,
beftaat, in
in
slit
krabbetjes en
en andere
andere kleine
ZY11 bek,
bek,als
als in
in ecn
ccn fuik
fuik,, is
is ingeloopen
ingeloopen,, hetzelve,
betzeIve, by
zyn
by
bet fluiten
fiuiten van
van bet
het water
water ofaftote fcheiden
fcheiden..
bet
van zyn
zyn bek,
bek , van
Het hair,
hair, waarmede
waarmedededebalynen
balynenaan
aande
de binnenzyde
binnenzyde bezet
bezet
Het
2yn,
blykbaar tot
oogmerk ; dit
tot hetzelfde
betzelfde oogmerk;
dit fluit,
fluit I
zyn, dient
dient blykbaar
namelyk ,~ de
de openingen,
openingen. tusfchen
tusfchen de
balynen, aan
aan de
de
natnelyk
de balynen,
binnenzyde zodanig
zodanig,, dat
dat 'er
'er geene
geene diertjes
diertjes,, hoe
hoe klein
klein
binnenzyde
oak,
'Oak, kiuinen
klmnen doorgaan,
doorgaan, en
en dat
dat alieen
allc:en het
'ex words
wordt
bet water
water'er
doorgelallten."
doorgelaaten."
Rcii

ENZ..
REISDOOR.
DOOR DUI'rSCHLAND,
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Reis door
door Duitschland,
Duitschlam!, Zwitzerland,
Zwitzerland,Italic
Italie en
en Sicilie,
Sicilie,
Reis
')Jan FREDRIK
FREDRlK LEOPOLD,
LEOPOLD, Graave
Graave vast
vall STbLBERG
STOLBERG..
Van
Uit het
het Hoogduitsch
Hoogdllitsch.. Met
Met Plaatea
PlaatelJ.. JIM.J1!de Deel.
Te
Uit
Deel . Te
AmJlerdam, by
by J.
J. Allart.
Allart. In
In gr.
gr. 8vo
8vo.. 586
bl.
,Imferdam,
586 bl.

verlieten.,, by
by onze
onzelaatfte
laattl:e aankondiging
a:mkondiging deezes
dcezes
W y yverlieten
W
(*), den
den Reiziger
Reiziger to
te Napels
Nape!s;; wy
wy trefl`en
treifel1
Werks (*),
Works
hem., met
metden
den aanvan
aanvang
deezes Deels,
Deels, daar
daar wedel'
aan,
hem,
g deezes
weder aan,

naamlyk
in den
den LXIV
LXIVBrief,
Brief.,van
v:mdaar
daargedagtekend
gedagtekend
naamlyk
in
2,
!ll Feb
Feb.. 1792
1792.. 't
't Veelvuldig
Veelvuldig beziensbezicns- en
vermeldens~
en vermeldenswaardi ge to
te dier
dier S
tede., en
en in
in den
den omtrek,
omtrek., doet
doet 'er
'er hem
waardige
Stede,
hem
lang toeven
toeven,
en een
een aantal
aantal Brieven
Brieven in
in de
befchryving
lang
, en
de befcbryving
befl:eeden.. Ons
Onsbeftek
betl:ek duldt
duldt niet,
niet., daarvan
daarvan cone
eene ftuksfl:uksbefteeden
wyze opgave
opgave to
te doen
doen.. Genoeg
Genoeg,, aann
aan te
dat
wyze
to tekenen,
tekenen , dat
die Stad
Stad en
de Graaf
Graaf VAN
VAN STOLBERO
STOLBERG in
in die
en in
in dien
dien oord
oord
de
niets onbezogt
liet.,, 't
't welk
aandagt der
del'
niets
onbezogt liet
welk doorgaans
dnorgaans de
de aandagt
Reizigeren in
in dien
dien oord
oord uitlokt
uitlokt,, en
en dat
den
Reizigeren
dat hy,
by, op
op den
t1'ant., hem
byzonder eigen,
eigen,des
desberigt
bcrigt geeft,
geeft, en
en zodazodatrant,
hem byzonder
nig, dat
ook met
met die
die voorwerpen
voorwerpen gege.
nig,
dat men,
men, hoe
hoe bekend
bekend ook
worden,, door
door de
de veelvuldige
veelvuldige Reisverhaalen
Reisve1'haalen,, met
met ververworden
hemvergezelt
vergeielt,, en
als voortgetrokken
voortgetrokken
nieuwden lust
lust hem
nicuwden
en als
wordt,
verder en
en verder
verjer to
tc gaan
gaan.. Den
dikwerf
om verder
Deu dikwerf
words , om
beklol11men Vefavius
Vefltvim befteeg
befteeg hy
by ttn
ten tyde
tyde del'
der werkinge;
werkinge ;
beklommen
en wie
wie kan
kan iets
iets minder,
minder,dandaneeneentieffend
tJeffendfchilderend
fchiiderend
en
ve1'haal van
een Tocht,
uit de
van STOLBERG
STOLBERG
verhaal
van zulk
zulk een
Tocht, uit
de pen
pen van
wa~ten
- Wederhouden
Wede1'houdenkunnen
kunnenwywyons
onsniet,
niet. van
van een
een
,vagten ?? -gedeelte of
af te
" De
onnlOgelykheid om
omthans,
thans ~
gedeelte
to fchryven.
fchryven . ,,
De onmogelykheid
by den
(~enileenregen
freenregen van
van den
den vergramden
vergramdenberg,
berg,zyn'
zyn"top
top to
te
by
bekhmmen, verdroot
v<:rdroot ons
voor
beklinunen,
ons te
to minder,
minder, daar
daar het
bet ons,
ons, voor
dit
dit oogenbl1k,
oogenblik, een
een vertooning
vertooning opleverJe,
opleverde, gewisfelyk
gewisfelyk veel
veel
belangryker dan
dan bet
het gezicht
ge~icht in
treehter, wanneer
belangryker
in zynen
zynen treehter,
wanneer hy
by
in rust
rust is
is.. -- - Wy
beklommendendenberg
bergtot
tnt aan
aan een
eeu
Wy beklommen
in
groot fruk
voorige uitbarilmg
uitbarlHng van
den
groot
ftuk fteenrots,
teenrots, by
by eene
cone voorige
van den
berg,
door den
den treehter,
tl'echter, derwaards
berg, door
derwaards l1een
been gefmakt.
gefmakt .Welk
Welk
eene
geduchte working
werking,, waardoor
zulk een
een rots
rots van
van
waardoor zulk
cone geduchte
onder den
den diepen
diepen afgrond
afgrond ter
t~r keele
keele wierd
wiel'd uitgebraakt
uitgebraakt !!
onder
Wy
gingenopopdenzelven
denzelvenzitten,
zitten,ofofliever
liever liggen
liggen.. Hier
Wy gingen
Hier
hoorden en
en zagen
zagen wy
wy hot
het onophoudelyk
olJophoudc1yk zwoegen
zwoegen en
en ararhoorden
beiden van
geluid wierd
wierdtelkens
tell{ensfterfter.
beiden
van den
den VcfltViltS.
Veflavius. Het
Hot geluid
de bagelbui
bagelbui van
van fteenen
fteenen.. Ik
Ik kan
kan deezen
deezen ononker ;; ook
ook de
ker
dcr~
der(*)
't Jaar
bl.. 595.
*) Zie
Zie on~e
onze rlld.
Pad. Lltferpef.
Lettesoef. voor
voor 't
jaar 1800,
r8oo, bl
595 .
Eg
E3
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peraardfc1len
niets beter
beter vergelyken
vergelyken,, dan
dan
1eraardfeben donder
donder met
met niets
met
van bet
kauon op
op zee
met bet
bet gebulder
gebulder van
het kanon
zee:: dit
dit gebulder
gebu1der
op
volgde oniregelmaatig
onregelmaatig ,, en
en dikwerf
dikwerf zeer
zeer fchielyk
fclnelyk 0).1
volgde
elkdnder. als
als in
in eenen
eenen zeeflag
zeeflag.. Telkens
Telkens wierd
wierd van
van dit
dlt
elkdnder,
gedonder de
de rots
rots., waal'
op wy
zaten,, merkbaar
merl<baar gegewaar op
wy zaten
gedonder
fchokt.
Elke wolk
wolk van
van asch,
asch, die
die wy
wy zagen
zagen opgaan,
opgaan,
fchokt . Like
wicrd zwarter
zwarter,, en
en niter
Uleer met
met fteenen
fteenen beladen
beJaden.Deewierd
. Deegelyk de
de bagel
ze
rolden,, gelyk
bagel ap
op glazen
glazen raamen
raamen,, over
over
ze rolden
de [aria.
[coria. Tusfchen
Tusfchen bet
het gedonder
gedonder in
in den
den berg
berg en
en bet
het
de
opvliegen
del' fteenen
fieencn,, hoorden
hoorden wy
wydikwerf
dikwerfeen
een vreesvreesopvliegen der
Iyk getruisch
gwruisch,, als.
ziedend water
water.. Groote
Groot~ gloeigloeilyk
als van
van ziedend
ende ftukken
il:ukkell rolden
!Olden,, 11a
ende
ila dat
dat zy
zy in
in de
de hoogte
hoogte gewor
gewor .
pen waren,
waren ~ op
opeen
een verren
verren atftanc
atii:and na
pen
na beneden,
beneden, 'en
en kwa·
kwamen
ons zo
zo naby
mby,
dat myn
mynKamerdienaar
K,amerdienaareen
eenderzeiderzelmen ons
, dat
veil, tusfchen
tusfch~n twee
twee iteenen,
iteenen, als
als met
een tang,
tang, opvatte
opvatte..
ven,
met ecn
Ik
Ik verwarmde
verwarmde 'er
'er my
my aan
aan met
metgroot
W'oot genoegen
genoegen,, want
want
de wind
wind waaide
waaide koud
koud en
en fcherp
fcherp.. Deeze
Deezekluit
kluit was
was zo
zo
de
gloeiende,, dat
JACOBI 'er
'er zyn
tabal~spyp aan
aan ontftak
ont1l:ak;;
gloeiende
dat JACOBI
zyn tabakspyp
en hoewel
hoewel riiet
l1iet grooter
kogel,, was
was
en
grooter dan
dan een
een agtponders
agtponders kogel
zy
des avoods,
vcrtoonzy ties
avands, toen
toen ik
ik die
dieaan
aanmync
myne Vrouw
Vrouw vcrtoonde,
nog niet
niet afgekoeld.
afgekoeld. -- • Dikwerf
zag men
ook,, in
in
de, nag
Dikwerf zag
men ook
"'t midden
van den
dcn zwarten
zwarten,, ecn
ecn geelen
!!eelen rook
rook uit
uit den
den
"t
midden van
Vefavius opftygen
mond van
vall den
den Vefuvilts
ol'fiygen.. In
In de
de ryzcnde
ryzcnd~ rookrooktnond
Filaaren flikkerde
~er onderaardfche'
pilaaren
flikkerde de
de weerfchyn
weerfchyn tier
onderaardfche vlamvlammen:: ook
ook klommen
Jrlommenhier
hierenendaar
daar fterke
fierke dampen
dampenuit
uit ververmen
fcheide
scheide openin~en
openingenrondom
rondomden
den vuurmond.
vuurmond. -- Zo
Zo \Va.
wa.
ten wy..
op de
rots zittende,
zittende., welke
dikwerf onder
onder
xen
wy, op
de rots
welke dikwerf
ons
en ten
ten geduehten
geduchten blyk
blyk ftrekt
firekt van
van
ons gefchokt
gefchokt wierd.
wierd, en
bet vreeslyk
des vuurfpuwenc'en
vuurfpuwenl:enBergs,
Bergs;getuigetuibet
vreeslyk geweld
geweld des
~en van
vaneen
eenderderheerlykf
heerlykfic
natuurvertooningen.. Het
He!:
ben
e natuurvertooningen
2ien van
tegenwourdige uitbarlting
uitbarfHng hadt
op ors
ons to
te
de tegenwourdige
hadt op
zien
van de
:meer uitwerk.ing.,
rondom OIlS
eene menigte
melJigte van
van
iaieer
uitweri ing , daar
daar rondoin
ons cene
fl:eenen, verbaa~elld
ascb., ons
ODS
iiteenen,
verbaajend groote
grooteflakken
flakkenen
en dikkc
dikkc asch,
de gevolgen
vanvoorige
voorigeuitbarftingcn
uitbarilingcl1 deeden
deedenzien
zien.. Niet
de
gevolgen van
Niet
verre van
van ons
ons was
waseen
centrechter
trechter of
of opening
opening ,, eerst
eerst ilk
i~
verre
}jet voorige
iaar ontftaan
ontl1:aan.. Als
Als faarboeken
fJ.arboeken der
der Natuur,.
beet
voorige Iaar
Natuur,
2yn onbetwistbaar
onbetwisthaar zulke
zulke fpoorell
vel'woesting bebe..
ayn
fhooren van
van verwoesting
langryk ;; maar
hoe veel
veel belangryker
belangryker bet
bet bedryf
bedryf zelve,
zelve,
laugryk
maar hoe
dat wy
wy tOOns
dat
thans befchouwdcn!"
befchouwdcn ! "
In
zen zelfden
Brief, den
In dee
deezen
zelfden (den
(denLXVI)
LXVI) Brief,
den 19
ag Feb.
Feb . 1792
1792
Gisteren avond
avond zagen
zagen wy
wy de
}!;edagtekend.
fchryft hy:
de
gedagtekend, fchryft
by : "„ Gisteren
Lavain
in een
een vollen
il:roomen:: de
de w,,erglans
w.:ergJam flikflik~
Lava
volien vuurgloed
vuurgloed ftroomen
kerde op
op de
de golven
golven der
der zee
zee:: de
fcbeen voor
voor den
den
kerde
de maan
maan fcheen
blaal\cnden
gloeQ tie
te verbieeken
verbleeken.. Ik kom
0]) bet
het
blaaI
cnden gloed
Ik
kom Gli
q
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oogenblik van
van de
Deezen avond
flOgenblik
de zee
zee terug
terug.. Deezen
avond isis bet
bet gege·

~icht
nog fraaiier
fraaiier.. Thans
Thans heeft
heeft zich
zich aan
den zuidwestzuidwest·
gicht nog
aan den

Iyken
grooten trechter,
treehter, aan
aan
l ken kalJt,
pant , niet
niet verre
verre van
van dt!n
den grooten
den
top,, een
ge~pend.. Eerst
den
en top
een nieuwe
nieuwe geopend
Eerst zagen
zagen wy
wy den
:and
rooden
vuurgloed,, gelyk
op een'
een' verren
verren affl
affrand
rooden vuurgloed
gelyk men
men op
een
waterval ziet
ziet,, zonder
een waterval
zonder daarin
daarin de
de beweeging
beweeging te
to kunO'
kun .
flen
onderfcheiden;; doch
pen onderfcheiden
doch welhaast
welhaastzagen
zagenwy
wy den
den Lava
Lava ...
ftroom
vloeijen. Van
Van tyd
tydtot
tot tyd
tyd verhieven
verhieven zich
zich hoog
ltroom vloeijen.
hoog
op
flaande vlammen
uit den
den top
top,, en
ftl'oomden tevens
tevens
op flaande
vlammen nit
en ftroomden
verfche
Andermaal
verfche vloeden
vloeden uit
nit de
de nieuwe
nieuwe opening."
opening." -- Andermaal
Reiziger dee
zen Vnurberg,
by welks
welks verver-bezogt
bezogt Ql1ze
onze Reiziger
deezen
Vuurberg, by
melden by
om de
meldeD
hy niet
niet in
in gebreke
gebreke blyft
blyft om
de oude
oude GefchieGefchiedenisfen aan
aan te
to voeren.
voeren . Dan
Dan wy
wymoeten
moetenons
ons bier
bier met
denisfen
met
bem
niet ]anger
langer onthouden.
hem niet
onthouden,
weder's's Reizigers
Reizigers
Overal
Overal in
in oe
de omme!treeken,
ommeftreeken , om
om weder
woorden
„ liggen hier
woorden of
af to
te fchryven,
fchryven, "liggen
bier voor
voor den
den Vriend
Vriend
del'
de groote
groote Jaarboeken
Jaarboeken der
del' Natum
op·
der Natuurkunde
Natuurkunde de
Natuur opgeflaagen, Jaarboeken
Jaarboeken to
, en
weimggeleezen
geleezen.
'zeldgetlaagen,
te weintg
en nog
nog zeldzaamer
z:UlnJer wel
weI verftaan,
verftaan. Op
verfcheide tyden
tyden onderging
onderging
Op verfcheide
dit wondertooneel
dit
wondertooneel,, door
de uitwerkzelen
uitwerkzelen van
van onderonderdoor de
Vlwren")veranderingen,
veranderingen,die
dienog
nogtentenklaarften
klaaril:en
aardtche vuuren,
aardtche
2igrbaaf
De hooge
hooge landtong
land tong van
van den
den Pofilippo,
PoJilippo,
zjgtbaar zyn.
zyn . De
die
zich zo
zo verre
verre inin zee
zeeuitftrekt
uitftrekt,, befl:aat
uit louter
louter
die zich
bettaat uit
ftoffcn. Hier
Hierziet
ziet gy
gy ingezonken,
i~gezonken, ginds
ginds.ononvolcaanfcheftotfcn.
volcaanfche
langs opgereezen
langs
opgereezen Bergen
bergen.. Eerst
Eerst in
10 deeze
deeze eeuw
eeuw wierd
wlerd
J-Jel'ealancam,, een
een der
del' oudtte
oudfre Griekfche
Griekfche Steden,
Steden, outontPtercalanciam
dekt
ockt.. Portici
Portiei en
tn Refina
ReJina zyn
zyn op
op deeze
deeze Stad
Stad gevestigd,
gevestigd,
dan zeventienhonderd
zeventienhonderdjaaren,
jaaren, ongevonongevondie zedert
zeuert meer
die
meer dan
den, in
in pain
puin en
en asfche
asiche begraaven
begraaven lag
lag.. En
En ook
ook deeze
deeze
den,
be ide plaatzen
plaatzen loopen
op dezelfde
dezelfde wyze
wyze
beide
loopen gevaar,
gevaar, om
om op
als
als bet
het verzonken
verzonken Hl
H<:rculaneum
vernield te
rculaueum vernield
to worden.
worden .
ook weder
wederkinderen
kinderenvan
vanlaater
laater dagen
dagen
Misfchien zullen
zullen ook
Misfchien
op hunne
hunne puinhoopen
puinhoopen bouwen,
bouwen,enenopopeene
eenederde
derdeverver..
op
dieping
tlieping huisvesten
huisvesten,, gelyk
gelyk thans
tweede bewoond
thans de
de tweede
bewoond
wordt
en gelyk
gelyk dedeeerfte
eerfte verdieping
verdiepingtot
totininbet
heteerfte
eerl1:e
wordt ,~ en
jaar van
van TITUS
TITUS wierd
wierd bewoond
bewoond."." --- Wegens
Wegens dede tote
jaar
Hercu/anemn,, Pompeji
en Stabia
Stabia gevondene
gevondene overblyfzeoverblyfzeHerculaazeaam
Pompeii en
len geeft
geeft de
de Reiziger
Reiziger breedvoerige
breedvoerigenarigten
narigten..
len
Noda,
Cafariccia, Lacco,
Nola, Ifchia,
ljc/lia, Cajamiccia,
L4cCO, en
en bet
het Eiland
Eiland CaCa·
pri
, worden
'Pri,
worden bezogt
bezogt.. Op
Opden
dentocht
tochtnana't't zelve
zelve den
den
weg
weg ruim
ruim half
half afgelegd
afgeJegd hebbende
hebbende,, haalden
haalden de
de matroo
matroo·•
zen de
de riemen
riemen fchielyk
fchielyk binnen
binnen,, en
en begonnen
begonnentotefluiten
fluiten..
zen
„
\' Zy
Zy hadden
hadclcn voorgenomen
voorgenomenails
O-l1S door
door een
cen onverwagt
onverwagt gegeE 4-i2icht
E
zicht
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zicht
en dit
dit gelukte
gelukte bun
bun volkomen.
volkomen . Wy
zicht to
te verrasfen
vel'rasfen,, en
Wy
zagen
011S Gene
cene menigre
m~nigte van
van dolfynen,
dolfynen, die
die in
in
zagen random
rondom ons
en op
de golvcn,
golven, in
bogten, fpeelden,
zeer
en
op de
in allcrieie
allcrleie bogten,
fpedden, tot
tot zeer
digt
by ons
ons vaartuig
vaartuig.. Deeze
Deeze vertoomng
vertooning duurde
duurdc een
een
digt by
poos, terwyl
terwyl wy
ge.:eele
ze in
in groaten
greaten getale
getale van
van verver~
ge : ;ee1e poos,
Wry ze
ge na
zagen komen.
komen . Op
Ie
na ons
ons toe
toe zagr'n
Op eeu
een kleinen
kleinen afiland
afHand
van
ons verhievetr
verhieven zich
het voor1
voorfree gege~
van otis
zich eenigen
eenigen met
met bet
deelte
hun lichaani
Iichaam,, aIs
uit de
zee;;
deelte van
van hun
als nieuwsgierig,
meuwsgierig , uit
de zee
hoo~
cen
een houding,
houding, Wi
w ;min
arinlyzy zich,
zich, zo
zo het
hat icheen,
fcheen, door
door boo,
~r ipror.gen,
en dus
dus flcchts
11cchts VOO!
eel1 ougenblik
ougenblik kon,
kon~
fprongen , (n
voor een
den' ophouden
aen
ophouden.. Ongelukkig
Ongelukkig plofte
ploftc een
een van
vanonze
otlzezeeliezeeHere
dell
met zyn
zynrigrilm
in bet
het water,
water, en
en van
vandit
dit oogenblik
oogenblik
den met
nn in
af
verliet lIns
zeer wy
ookbleeblee~
of verliet
uns dit
dit gezeIfchap,
gezelfchap, hue
hoe zeer
wy ook
--- Gy
'\fen
fluiten.. -ziet hicruit,
hicruit, dat
verdichtzel van
ven fluiten
Gy ziet
dat het
bet verdichtzel
van
ARION,
rondom wien
wien zich
zich de
de dolfynen
dolfynen verzamelden,
verzame1den,
ARTON, random
niet gcheel
allen grond
grond ontbloot
ontbloot is
is."
niet
geheel van
van alien
."
Met den
den LXXVIII
LXXVIIIBrief
Briefvangt
vangtdedeReis
Reis na
11a de
de Zuide,
Zuide"
Met
lyke Provintien
Pr,wintien van
van Napels
Napels en
en Sicilic
Sici!i~ aan
a<1n.. Salerno
Salerno,,
tyke
]Jarletta
door hem
btmbezogt
Lezogtonennaar
naareisch
eisch bebe~
arletta worden
worden door
lchreeven.
Breed is
is by
hy over
over Tarmte
tel'
chreeven . Breed
Tarente ,~ "„ gebouwd
gebouwd ter
'Pl:latze
oudtyds bet
het fterke
fterke Slot
Slot van
het oude
oude TaTaplaatze waar
waar oudtyds
van hat
-rente
gelegen was.
was, tusfchen
zogenoemde kleine
Meir
:rente gelegen
msfcben het
het zogenoemde
kleine Meir
Hare piccolo
Mare
pia,olo en
en den
den Tarentynfcien
T{lrentyJZfl'~en zeeboezem
fra:mde
zeeboezem ,, flaande
ep een
een rotzig
rotzig Eiland
Eiland.,, aan
aan welks
we1ks beide
beide zyden
zyden,, onder
onder
op
vcrweIfde bruggen
hruggen ,, de
beide Zeeen,
Zeeen,ofofliever
liever dedekleiklei~
verwelfde
de beide
ne
ne Zeegolf
Zeegolf met
met de
de groote
groote., waarvan
waarvan zy
zy een
een gedeelte
gedeelte
uitmaakt, zich
zich vereenigen
vereemgen.. Dit,
Dit, zegt
zegt men,
men.isis de
de eenieeni~
uitmaakt,
ge
Zee , a/waal'
f,e plaats
pIaats aan
aan de
de geheele
geheele INliddellandfche
Middellandfche Zee.,
alwaar
;de
regelmaatige afwisfeling
ric regelmaatige
afwisfeJing van
vall ebl-e
ebl'e en
en vloed
vloed.,, om
om de
do
zes uuren
uuren ,, duidelyk
duidelyk wordt
Nog eene
eene
Yes
wordt wlargenomen."
waargenomen .' Nog
zeldzaamheid
zeld2aamheid wegens
wegens bet
het water
water in
ill deeze
deeze kleine
k/eine Zee,
Zee,
iiiare piccolo,
piccolo., tekent
tekent de
de Reiziger
Reizi ger op
op.. ~> Het
Het water
water van
van
)Hare
rlezelve isisniet
golf of
of zee
zee zelve
zclve,,
rlezelve
nietzozozout,
zout, als
als van
van de
de golf
vermits een
e:!n menigte
menigte van
van zoct-water
zaet -water·-wellen
wellen bet
zyn
vermits
bet zyn
brakheid doet
doet verliezen
verliezcn.. Hoewel
Hoewel ook
ook fomtyds
fomtydsdedegolgoI~
brakheid
'Ven tamelyk
tamelyl{ hol
hoI ftaan
fla:m.,, kan
kan men
men echter
echter aan
aan zekere
zekere
ven
vlakke rondo
ronde plekken
plekken deeze
deeze wellen
wellen befpeuren,
bcfpeuren, die
die door
door
vlahke
)ccfu del
de
Tarentynen ocelli
Jel mare
mare (zee-oogen)
(zee-oogen) genoemd
de Tarentynen
genoemd
worden. Op
Op deeze
deeze plaatzen
plaatzen fchept
fchept men
in 't
't midden
warden.
men ,,< in
madden
van den
den zdtigen
z!ltigen vloed
vloed ,~ Pet
20et water
water.. Het
Het maakt
maakt in
in de
de
van
eene fraaije
fraaije verto-ping
verto:ming,, deeze
deete witte,
witte, rondo
ronde vlakvlak~
(bad eene
load
ten in
an bet
het midden
middenvan
vanbethetgolvend
golvendwater
waterto teziea,
zien,era
en
ten
inzonderheid, wanneer
zy,, by
by bet
het ondergaan
ondergaan der
del' zon,
zon ')
inzonderheid,
wanneer zy
als
als
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:tIs zo
veele gladde
gludde fpie
fpiegels,
der purpur~
als
zo veele
els , in
in het
bet midde~
midden der
peren
baarell,
de
ilraalen
van
den
rooskleUl'lgell
hemel
peren baaren, de ftraalen van den rooskleurigen hemel
."
terug kaatzen
kaatzen."
terug
Der Tarentynen
Taret.tynen bygeloovigheid
bygeloovigheid vermeldende,
de
Der
vermeldende , by
by de
ten toon
toon ftelling
ftelling van
Beeld ,~ daar
daar hoogst
hoogst vereerd,
vereerd,
ten
van een
een Beeld
komt STOLBERG
STOLBERG
alsgeen
geen Catholyk
Cathal,'k to
te weezen
weezen.. Juist
Juist
komt
in inals
toen de
Vertaa ler dit
hy,
toen
de Vertaaler
dit onder
onder handei1
handed h::dt,
hadt, vernam
vernam by,
dat
Graaf tot
tot de
Catho!yke Kerk
was overoverdat de
de Graaf
de Roomseh
Roomsch Catlolyke
Kerk was
gcgaan.. Dit
Dit geeft
geeft hem
hemgelegenheid,
geJegenbeid ~ omom, ,inin eene
eene aanaan~
gegaan
tekening,
daarover uit
uit to
te wei
den , en
en lien
dien overgang
overgang uit
uit
tekening, daarover
weiden,
's Graaven
Graaven Chara&er
's
Character opoptotelosfen
10sfel1.. ----- Onder
veele
Onder veele
byzonderheden,
tot de
de Natuurlyke
NatuurJykc Historie
Historie behoorende,
behoorende,
byzonderheden, tot
wordt de
de Tarantula
Tarantula niet
niet vergeeten
vergeeten;; en
deeze
breede
zvordt
en deeze breede
Brief
vergezeld van
behelzende de
de opopBrief gaat
gaat c-ergezeld
van eene
eene Bylage,
Bylage, behelzende
gave
van
eenige
T
arentynfche
wOOl"den,
uit
het
Grieksck
gave van eenige Tarentynfche woorden, uit bet Grieksch
afftammende.. Niet
Niet dan
dannoode
noodeverlaat
verbat onze
onze Reiziger
Reiziger bet
het
afftanmiende
bekooreJyk Tare
Tarmte.
bekoorelyk
;ate .
MandurtaenenOria
Oriageeft
geeftcrier
(ter Oudheidkunde
veelilHofs,
Manduraa
Oudheidkunde veel
:ofs,
Brief verwerkt
verwerkt;; zo
zo ook
ouk Brindsj
Brindtji,
het
in den
in
den LXXXI
LXXXI Brief
, bet
oude
BrLtllJdujiltln,
en Lecce
Leece;; Otratlto
en Gallipoli
Gallipoli wor~
oude Brumdufium
, en
Otranto en
worden,
gedagt.. De
DeKatoen
Katoen,
daar vallende,
vallende.
den , naar
naar eisch,
eisch, gedagt
, daar
Bombace geheeten
geheeten,, houdt
houdt ooze
onze Reiziger
Reiziger voor
Vaal' den
dell
en Bombace
en
Bysfus der
Bysfus
der Ouden:
Ouden : hier
hier vaIt
valt de
de beste
beste Oly
OIy ;; en
en komt
komt
'er
van de
de Olyfboomen
,
~er van
Olyfboomen de
de hooggewaardeerde
hOl)ggewaardeerde Gom
Gom,
Ragia
geheeten
,voort.
>'
Men
heeft
niet
noodig.
ter
Kagia geheeten , voort . ,, Men heeft niet noodig, ter
bekoming van
van die
die Oly,
Oly,con
cenfnede
ihede in
in do
de fchors
fchors to
te maamaabekoming
ken.. Summigen
Summigenmeenen
meenendat
dat dede boom
boomzelf
zelfdeeze
deeze goti
gom
ken
uitzweet, die
die men,
men, even
e\en als
als traanen,
traanen, langs
langs den
gladdea
uitzweet,
den gladden
bast ziet
ziet afvloeijen
afv10eijen.. De
Delandlieden
1:mdlieden zeggen,
zeggenJ dat
dat zeker
zeker
bast
[am t van
vanvlinders
vIinder.ll haire
ha ue eijeren
eijcreu in
in de
de fchors
[chors leggen,
Ieggen,
bolt
waaruit dan
dan een
een rups
rups voortkruipt,
voortkruipt, die
die de
de takken
takken dikdik.
waaruit
werf tot
tot op
dOOl"boorr.. Uit
Uit de
van den
den
werf
op het
bet merg
merg doorboort
de wOlld
wond van
lak zou
voortkomen.. Zy
Zy wordt,
wordt, zegt
zegt men"
tak
zou dan
dan de
de Gom
Gom voortkomen
men,
flergens anders
anders g,-vonden
g\~vonden:: ook
de Ouden
Ouden fpreeken
fpreeken 'er
'er
ook de
nergens
niet van
van;; ten
ten zy
dan, (zegt
(zegt de
de geleerde
ge\eerJe PREST
die
niet
zy dan,
PRESTAA ,, die
~o uitvoerig
uitvoerig over
de Oly
Olygefchreeven
gefchreeven heeft)
heeft) dat
z'1
zo
over do
dat zy
baaronder
onderden
dennaam
naam
Aethiopiflhetraanen
traanenverftaan
verftaart
Mar
vanvan
zletliopifche
hebben."
Van
oveldreevenerbeleefdheid,
beleefdbeid, dan
dan de
de
hebben
." ---Van
oveidreevener
Fuglicrs bezitten
bezitten, ,zal
een voorbeeld
voorbeeJd
Fuglicrs
zalmen
men bezwaarlyk
bezwaarlyk een
Vinden. Staaltjes
Staaltjes hiervan
hiervan geeft
geeft onze
anze Reiziger
Reiziger;; onder
onder
vinden,
tegenwoordigheid van
van eon
eoo Geestlyken,
Geestlyken,zei
zei
andere:: "In
andere
„In tegenwoordigheid
my zeker
wiens fchc
fchcone
Vrouwikikgezien
geziell
ply
zeker Edelman,
Edelman , wrens
one Vrouw
had, en
en waarvan
W.larvanikiknict
niet kin
knn nalaaten
naJaaten,, terwyl
terwyl ik
ik van
vau
had,
lXlm affcheid
aficheid m!ll,
kts tot
lof to
te zeggen
zeggen:: .E
{(Etta
alIa
born
narn, lets
tot [of
4 two
tiller
E 55
dir"
B
cfis-
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tlispoJi:done del
Conte!! De
De man
man wilde
wilde gewisfb,
gewisfu..
dispofizione
del Signor
Signor Conte
lyk niet
niet naar
naar den
denletter
letter verflaan
verfraan worden:
maar waartoo
waarto6
lyk
warden : maar
dan
waardoor men
dan uitdrukkingen,
uitdrukkingen, waardoor
men zich
zich zelven
zelven zo
xo zeer
zeer
vernedert~
Waartoezulk
zulkeene
eeneIaage
bagepligtpleeging
pligtpleeging:: So$0vernedert
? Waartoe
91() aan
un piccolo
(Ik ben
ben een
een kleine
,zo
piccolo infttta
infettanet
nelmondo!
mondo! (Ik
kleine worm
worm
in de
de waereld
wa~reld!)"
!)"
In
Bybet
betverilag
verllag van
van Cotrone,
Cotrone, in
in den
Brief,
By
den LXXXII
LXXXII Brief,
WOl'ot aan
aan dedehoogst
hoogstverwyfde
verwyfdeenentrotfche
trotfche Sybarieten,
Sybaritten.,
wordt
die zich
zich ten
ten fpreekwoord
fpreekwoord gemaakt
gemaakt hadden
badden,, gedagt.
gedagt.
die
Slegtheid
der wegen
we en misvormtn
Slegtheid en
en onveiligheid
onveiligbeid der
misvormen deeze
deeze
fcboone Provintie.
Provintie. -- Dit
Dit wordt
wordt door
door een
een genoeglyker
genoeglyker
fchoone
nq Monte
Monte Leone,
Leone, in
in den
Brief, afgeafgetocbt na
tocht
den LXXX1II
LXXXIdI brief,
wisfeld;; en
en houdt
hOlldt dit
dit verrllkkende
aan to
te Oppido,
Oppido, waar
waar
verrukkende aan
wisfeld
178'3 zo
zo veel
veel verwocstings
verwoestings
tie Aardbeeving
des Jaars
Jaars 1783
tie
Aardbeeving des
~an:rigtte ,~ welker
nagelaatene tekens
tekens bier
bier een
een ontzettend
ontzettend
welker nagelaatene
aanrigtte
verhaal oplevcren
oplev~ren.. Wy
Wyfchryven
fchryven'er'erdit
dit uit
uit af
af:: „
,. Wy
Wy
verhaal
zagen bergen
bergen,, die
die van
van onder
onder tot
tot boven
bovengefpleeten
gefpleeten,, en
en
zagen
te wederzyden
wederzydennedergeflort
nedergeftort,, voorige
voorige yalieien
'lalleien aangeaangeto
vuld, en
en eene
eene nieuwe
vaIIei gevormd
Op eemeenivuld,
nieuwe vallei
gevormd Hadden.
hadden . Op
fj;e plaatfen
plaatfen rukten
hunne be
be~:
ge
rukten zieh
zich gebeele
geheele vnkken
vakken met
met hunne
rlantingw los
los.. Men
Men ziet
ziet bier
hier aan
aan den
den board
boord des
des af,
af..
plantingen
gronds,, overhangende
boomen,
met hunne
bunne half
half ontontgronds
overhangende boomen
, met
bloote wortels
wortel.~ ;
; terwyI
op een
een merkelyken
merkelykeuafftand,
amand, te,
teo
terwyl op
bloote
gcnn over
over dezelve,
dezelve., dat
waafdat gedeelte
gedeelte van
van het
bet bosch.,
bosch, waarals voorheenen
voorheenen groeit,
mede
zy vereenigd
vereenigd waren,
groeit ~ terterde zy
waren , als
wyl bet
het nu
nu door
door andere
andere beeken
becken wordt
wordt hewaterd.
bewaterd.. Eei
EeQ
wyl
man., eene
eene vrouw
en een
een muilezel
muilezel wierden
wierden onbefchaonbefchavrouw en
man
rligd.,
den grond
grond,, die
die hen
een' eleke'lekmet den
hen droeg.,
droeg , door
door een'
digd , met
eenen oever
oever naar
llaar den
den anderen
anderen ververtrieken flag,
trieken
flag, van
van den
den eenen
plaatst.. Een
Een man,
man,die,
die~ in
in bet
het ftedeke
fredeke Seminara,
in eell
Seminara, in
een
plaatst
boomgeklommen,
geklommen,enenbezig
bezigwas
wasmet
metcitroenen
citroenentote plukplulcboom
ken,
wierd met
den boom
boom en
en dede omringende
omringende· aarde
aarde.,,
met den
ken , wierd
op
waarin de
de boom
boomnog
noggroeit
groeit,
eenig letzel
letzel.,, op
zonder eenig
waarin
, zander
een
verren affland
afftand overgebragt
overgebragt.. Veelen
Veelen wierden
wierdell door
door
een verren
de
voortrollende aardkluiten
aardkluiten,, als
als door
door de
de golven
golven van
van
de voortrollende
en
vervolgd,, achterhaald
acbterhaald,, ingezwolgen,
eenen
vloed, vervolgd
eenen vloed,
ingezwolgen , en
orruit
nieuw geopende
geopende kaaken
kaaken.,, onbeledigd,
uit de
de oR
og nieuw
onbeledigd , on:gekwetst.
uitgeworpell.. Zelfs
ZeIfs Itroomen
ftroomen wierden
wierdel1
gekwetst, weder
weder uitgeworpen
in
bunnen fnellen
il1ellen loop
loop aangetast
aangetast;; plotsIyk
plotslyk o.ltfraane
o .itftaane
in hunnen
dammen
maakten ze
Z~ tot
tot meiren
meiren.,, wier
fcbadeIyke uituitwier fchadelyke
dammen maakten
dampingen,
opgeftopt water
van den
den leeleedampingen , daar
daar hUll
hun opgeftopt
water van
venden
vloed wierd
wicrd afgefcheiden,
afgcfcheiden, de
de lucht
lu.cnt onzuiver
onzuiver
venden vloed
maakten."
maakten ."
l\Ieer
dier vreeslyke
vreeslyke uitwerkzelen
uit R~g
Meer dier
uitwerkzelen vinden
vinden wy
wy uit
RegglO,
S io,

REIS DO'OR
ENZ~
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~io.,, in
in den
den volgenden
volgenden Brief,
Rrief, vermeld,
vermeld. Zonderling
Zonderling is
i.$
gio
de
dat., daar
daar to
te Oppida
" de
gede waarneeming.,
waarneeming, dat,
Oppida ,
de vrouwen
vrouwen getwee jaaren
jaaren naa
1783 Ononduurende twee
duurende
naa de
de Aardbeeving
Aardbeeving van
van 1783
vrugtbaar waren,
waren, en,
en, toen
toen zy
zy naderhand
naderhandweder
wederkindereii
kinderel1
vrugtbaar
ter
waereld bragten,
ter waereld
bragtel1., verre
verre de
de meesten
meesten daaryan
daarya~ ftieryen
ftieryen"a
in
Scylla bet
bet tegenget
tegengeftelde
plaats hadt.
elde uitwerkzel
uitwerkzel plaats
hadt . Onin Scylla
Onvrugtbaare vrouwen
en die
die reeds
hadden kinkinvrugtbaare
vrouwen, ..en
reeds opgehouden
opgehouden hadden
deren voort
voort te
to hrengcn.,
brengen, wicrden
wicrden weder
weder zwanger
zwanger,, daarderen
daardie , in
onder zelfs
zelfs ,~ die.,
in een
een kinderloozen
kluderloozen echt
echt,, nader
nader aatt
aan
onder
haar
vyftigf1:e dan
veertigf1:e jaar
haar vyftigtte
dan veertigtte
jaargekomen
gekomen waren."waren ." Menzal
zal het
het bier
bier aangetekende
aangetekcllde wegens
wegens de
de Scylla
Scylla en
Cha~.
Men
en Cha
l.'ybdis,, met
met het
het auclheidkundige
Qudbeidkundige des
des betreffende,
betreffcnde., met
rrybdis
met
genoe
en onderrigting
onderrigting leezen
lcezen.. Hier
Hier leert
leert men
de
enoe en
en en
men de
Locriers
den Wetgeever
Wetgeever ZALEUCUS
ZALEUCUS kennen.
kennen. Het
Ret
ocricrs en
en den
Calabrien vertneld
hebbende, befchryft
by
fchoone
van Calabriin
venneld hebbende,
befchryft hy
fchoone van
dat Landfchap
Landichap als
als „" een
een blociende
bloeiende echtgenoote
echtgenoote des
des bebedat
vruchtenden bemels
bemels.. Haar
Haar gemaal,
gem:lal, haar
haar moeder
moeder de
de aaraarvruchtenden
de,, en
de zee
zee bekransfen
bekransfen haar
baar om
om ftryd
ftryd:: maar
maar zv
zy
en de
de
draagt order
onder ket
lIet harte
harte een
een reus
reus,, aliens
wiens ftuiptrekkingen
ftuiptrekkingen
draagt
de aarde
aarde reeds
deeden zidderen
zidderen."
de
reeds meermaalen
meermaalen deeden
."
de Reiziger
Te Mesfina
MesJina gekomen
gekomen,, geeft
geeft de
Reiziger ,~ in
in den
den
Te
LXXXV
Brief,dediHistoric
Historie van
van Sieilie,.
dan bier,
hier, gege~
LXXXV
Brief,
Sicilie ; dan
lyk elders
elders,, heeft
heeft de
de Vertaaler
Vertaaler verkort
verkort.. Wy
Wymoeten
moetett
lyk
ons ook
belmrten.,, en
en alleen
alleen melden,
dat de
LXXXVI
ons
ook bekorten
melden , dat
de LXXXVI
en
LXXXVIIBrieven
Brievenover
over de
de Reis
Reis na
na Palermo,
en her
bet
en LXXXVII
Palermo, en
verblyf to
te dier
dier Stede
loopen;; dat
volgende uit
nit Tra·
verblyf
Stede,~ loopen
dat de
de volgende
Tra]Jlmi gefchreeven
en ende deLXXXIX
ons bet
het
gefchreevenis,is,
LXXXVX en
en XC
XC on&
vani
belangrykfte
uit Grigmti
belangrykfte uit
Grigettti mededeelen.
mededeclen .

Leven en
en Daaden
van BONl\PARTE,
'Van deszelfs
deszelJs KindsKinds.
Leven
Daaden van
BONAPARTE, van
heid
LuneYiIIe.. Gcvolgd
dool' desdesheid tot
tot aan
aan den
den Vreede
Vreede Vat)
van Luneville
Gevolgd door
ze/fi merlwaardigfle
mer!ewaal'digjle Verrzgtingen,
Verri/Jtingen, verheevene
"'erheevene Gezegdeta
Gezegc!crt
zelf
en gepaste
gepaste Af1t'Woot'den,
benevensecn
een aantal
nanta! ByzonderByzonderen
zwwoorden, benevens
heden., tot
tot deszelfs
deszelJs onderfcheidene
onderJcheidene Feldtogten
Veldtogtenbetrekkelyk
betrekkelyk..
heden,
Uit hot
het Fransch
Fransd~ vertaald.
vent/ald. In
In den
den Hage
Rage,
by I.
1. van
van
Uit
, by
Cleef
1n
gr~
l~yo.
340
bl.
In
Cleef,') 1801.
gr
.
goo
bl.
1801. (4o
T"\at
ons een
een toevloed
toevloed van
en min
min belangryke
beIangryka
fit ons
van meer
meer en
U
Stukken, BONAPARTE
BONAPAR TE betreffende,
betreffende, ininhanden
.l. .J Stukken,
hardenkomt,
komt,
is geenzins
Fran[ch: Schryvers
Schryvers zyn
zyn onveronver·
is
geenzins wonder.
wonder. Franfche
moeid in
in dede pen
pentote voeren
voerentot
tot eere
eere vana
van den
den Eertten
Eerf1:en
mocid
Conful:,; Nederlandfeiie
Ncder/rmdj(.lle Vertaalcrs
Vertaalcrs vat
ten fluks
pell
Conful
vatten
fluks de
de pen
<>p,
omdie
aieGefchriften
Gefchriften hunnen
hU1lllen Landgenooten
L:mdgenooten tote bieden
bieden..
up, or
Eeni
Eeni

J

LEVEN EN
LEVEN
EN DAADEN
DAADEN

Eenigen bepaalen
zich tot
tot een
een zeker
zekerTydvak~
Tydvak ; anderen
Eenigen
bepaalcn zich
anderen
fireaen zich
frrckken
zich wyder
uit. Van
Vanlaatstgemelde
laatstgemeldefoort
foort is
is de
wyder uit.
de
voorhal1den..
ongenoemde
ongenoemde Schryver
Schryver van
van het
bet Werk
Werk voorhanden
'Geen
gunftig oog
flaat by
hyopopdedeGefch
Gefchedfchryvers
edfchryvers
Geen gunftig
oog Nat
van de
de Krygsbedryven
van
Krygsbedryven deezes
deezes Helds
Htlds ,, die
in kleikleidie zich
zich in
uigheden verliezen
l1igheden
verliezen.. De
Gefchiedenis van
De Gefchiedenis
van :BONAPARTE
BONAPARTE
tot den
den Vrede
Vrede van
van Luneville
tot
heeft hy
een
Luneville opgeevende,
opgeevende, heeft
by een
andcren web
andcren
weg ingeflaagen
inget1aagen.. ---- Vooraf
gaat eene
zeer
Vooraf gaat
eene zeer
korte
Gelaat- en
korte Gelaaten CbaraCterfchets
Chara&erfchets van
van EONAPARTE.
EONAPARTE . Het
Het
eerfte
aan 's
's Helds
Jeugd, goedgoedeerfte Hoofdlruk
Hoofdttuk is
is gewyd
gewyd aan
Helds jeugd,
Welkje,alleen
aileeningerigt
ingerigt
deels
met een
een Weikje,
deels overeenkomende
overeenkomende met
om
hem inin zyne
zyne Kindschheid
Kindschbeid to
te leeren
leeren kennen,
om hem
kennen, waarvan
waarvan
wy voorheen
wy
voorheen berigt
berigt gaven
gaven (x)
(*).. Het
Het tweede
tweede Hoofdfl
Hoofd1t..
befchryft den
den dag
dag van
van den
den 13
befchryft
is inzon1- Vendemiaire,
Vendemiaire, en
en is
inzonte zuiveren
de haatlykheden
haatlykhedcn
derheid
ingerigt om
derheid ingerigt
om hem
hem to
zuiveren van
van de
d~ezes
welke men
men opophem
hemheeft
heeft willen
willen doen
doen neDedeezes D.:gs,
Dsgs, welke
derkomen
derkomen,. Het
uerde Hoofdft
Hoofdft.. vangt
aan met
Het derde
vangt aan
met BONABONAPARTES
in Italie
Italie.. Daaden
Daadenvan
van ftrengftrengPARTES eeril:en
eeriten Veldtocht
Veldtocht in
h~id
niet verzweegen,
verzwregcn, doch
doch toegefchreeven
toegefchreeven aan
aan
h2id worden
worden niet
de
noodzaaklykheid om
de Zamenzweering
Zamenzweeringininhaare
haare gegede noodzaaklykheid
om de
boorte
zyne vyanvyanboorte te
to verli:ikken,
verfiikken,enen de
de ontwerpen
ontwerpen vat}
van zyne
it} lien
dien Veldtocht
Veldtocht
den
te verydelen
verydelen.. 's
den to
's Helds
Helds beJryven
bedryven n}
worden,
worden,tot
tot bet
het elfde
elfde Hoofdft
Hoofdft.. ingeflooten,
ingeflooten, befchreeven.
befchreeven .
En
't tiende
vergczeld van
Anecdotes otnOlUEn inin 't
tiende gaan
gaan ze
ze vergezeld
van Anecdotes
trent
trent BONAPARTE
BONAPARTE,, tydens
tydens liens
diens eerften
eeril:en Veldtocht
in
Veldtocht in
Italie
ltalie.. Deeze
Deeze zyn,
zyn, zozo't't ons
ons voorkomt,
voorkomt,van
vanelders
eldersontontleend,
leend, en
en bier
hier ingevlogten
ingevlogten.. Veelen
Veelen zullen
zullen zy
zy fmaakeu,
fmaaken,
gelyk
gelyk ze
ze ons
ons gedaan
gedaan hebben
hebben..
By
Dy den
den overgang,
overgang, OM
om BONAPARTES
BONAPARTES Tocht
Tocht na
na EgypEgypte
te to
te befchryven,
gcopend wordt
wordt met
metbet
l1et twaaifde
twaalfde
befchryven, welke
welke geopend
Hoofdft.
Sehl yver op
op;; 't
't geen
overHoofdil:. ,, tekent
tckent onze
onze Schryver
geen wy
wy overneemen,dewyl
dewylbetheteeneendenkbeeld
denkbeeidtotekeer
keergaat,
gaat,'t't welk
welk
neemen,
bier
bier to
te lande
lande,, zo
zo wel
weI als
als in
in Frankryk,
Frankryk, ingang
ingang vondt
vOJ)dt..
„
" Na
Naeenigen
eenigentyd'
tyd"vrugteloos
vrugteloos tote RaJlad
Raflad zich
zich to
te hebben
hebben
opgehouden
BONAPARTE na
na Parys
Parys terug,
terug, alalopgehouden,, keerde
keerde BONAPARTE
hybet
hetplan
plander
der verovering
verovering van
van Egypte
Egypte bcraamde
bcraamde..
waar by
waar
grootl1:enenengevaargevaarDeezeonderneeming,
onderneeming,eene
eenederdergroottten
Deeze
volil:en, die
ontworpenzyn,
zyll, vorderde
vorderdeeenen
eenenalalvolften,
die immer
immer ontworpen
Ies omvattenden
omvattenden geest
geest,, eene
eene groote
groote en
en fterke
fterke ziel,
zie1, en
en
les
eenen
eenen heldenmoed
heldcnmoed,, die
die byna
byna tot
tot vermetelheid
vermetelheid ging
ging..
Zyvereischte
vereischte tevens
tevens een
een geest
geest van
van wetgeeving,
wetgeeving, eene
eene
Zy
uitgebreide kennis
kennis ,, een
een vaardig
vaardig begrip
begrip?
en fnelheid
fnelheid in
in
tutgebreide
, en
de
de
(*) Letteroef
Lltterolf. voor
voor iloCO,
252.
{~)
co, bIbI.. 252
.
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de uitvoering.
uitvoering. Hy,
By,die
diebet
het ontwerp
antwerp gevormd
gevormdhiadt,
nadt, was
was
de
alleen in
het uit
uit to
te voeren
voeren.. BONAPARTE
BONAPARTE werd
werd
alleen
in fraat
ftaat om
om bet
dus
tot hoofd
hoofd dier
dier onderneeming
onderneeming benoemd
benoemd.. De
toebedus tot
De toebeIeidfelen werden
vaardigheid gemaakt
gemaakt,, en
ill de
reidfelen
werden met
met vaardigheid
en in
de
maand Floreal
Floreal van
van bet
het zesde
1798)
maand
zesde Jaar
Jaar (April
(April of
of Mey
Mey 1798)
alles gereed
deeze hacchelyke
hacchelyke verovering
veroveri})g to
te gaal}
was alles
was
gereed om
om deeze
gaaa
beproeven..
beproeven
wastoteonvrede,
onvrede J dat
datcen
een der
del' ervaarenervaaren:.'
"„ Het
Publykwas
Het Publyk
fie Bevelhebbers
FralJkryk verliet
verliet ,~ om
om eene
eene verovering
verovering
ile
Bevelhebbers Frankryk
als onmogelyk
onmogelyk befchouwde
befchouwde..
te onderneemen
onderneemen,
to
, die
die men
men als
Men
dagt een
een oogenblik,
oogenblik, dat
dat bet
het DireEtoire
Dire8:oire den
den onderonder~
Men dagt
gang
wildt!,, die
die aan
gang van
van eenen
eenen Man
Man wilde
aan hetzelve
hetzelve gevaarlyk
gevaarlyk
begon to
te fchynen,
fchynen, enenwiens
wiensdeugden
deugdenenenverdieniten
verdienften een
een
begon
treffend verwyt
voor bet
het gedrag
gedrag dier
diel' beftuurderen
beftuurderen wawa..
treffend
verwyt voor
reno. Het
Publykbedroog
bedroogzich,
zich, even
even als
als bet
het zulks
xen
Het Publyk
zulks ge~
e.
woonlyk doer
doer.. Het
Het was
was BONAPARTE
BONAPARTE zelf,
zelf, die
die liet
woonlyk
et
hetvooriloeg
voorfloeg,, die
die aIle
ontwerp vormde,
vormde,die
diebet
alledede zwaa
zwaa ...
ontwerp
rigbeden oploste
oploste,, welke
welke hem
te gemoet
gemoet gevoerd
righeden
hem to
evoerd wer
werden.. Dit
ontwerp bevatte
bevatte dedediep-doordagtfte
diep· doordagtfteftaatfraat..
den
Dit ontwerp
kundige
inligten ,~ en
overreedde alle
aIle verftandigen
verf1:andigen,, dat
dat
kundige iniigten
en overreedde
colosfaale magt
den
dit bet
dit
bet eenigst
eenigstmiddel
middel was
was om
om dede colosfaale
magt des
EngelJchen
in de
Indien met
met voordeel
voordeel aan
aan tote tasten
tasten.'~
Eng
elfchen in
de Indien
."
De Verovering
Verovering van
van Malta,
Malta, op
op den
den tocht
tocht derwaards~
De
derwaards,
wordt naar
naal' eisch
eisch verme1d,
met eene
eene daarby
daal'by gevoegde
gevoegde
wordt
vermeld, met
fchets
dat Eiland
Eiland.. Tot
Tot bet
hetdrie-endrie-en-twmtigfte
twintigf!:e
fchets van
van dat
Hoofdfr.
Held op
op diens
diens KrygstochKrygstoch.
Hoofdft . vcrgezelt
vergezelt men
men den
den Held
ten in
in Egypt,-,
EgYPtf, die
die met
vuur befchreeven
befchreeven worden.
ten
met vuur
worden . Tefl
Ten
Hot van
de Schryver
Schryver een
een tafetafeclot
van dit
dit Krygsbedryf
Krygsbedryf hangt
hangt de
frrekkende om
de moeilykheid
moeilykheid dier
diel' ondernee
ondernee~
reel op,
reel
op, ftrekkende
om de
.
ming te
en de
de ongelooflyke
ongelooi1yke infpanning
infpanning der
det'
fining
to fchetzen,
ichetzen , en
die 'er
'er de
ziel en
en bet
het eenige
eenige beweekbeweeggenie van
genie
van hem,
hem , die
de ziel
lad
Het verhaal
verhaal van
van deezen
deezen Veldtocht
Veldtocht
rad van
van was.
was . - - Het
befJoo~en met
metlosfe
losfe ftukken
f!:ukken ,? aantekeningen,
aantekeningen, opopwordt bellowen
words
merkingen
en anecdotes,
anecdotes, betrekkelyk
betrekkelyk BONAPARTE
merkingen en
BONAPARTE en
en de
de
verovering
van Egypt,Egypt~,, van
van denzelfden
denzelfden aart
aart als
verovering van
als Vv"J
wy
hier
boven,
by eene
eene andere
andere afdeeling
afdeeling deezes
bier boven
, by
deezes \Verks
Werks,11
wermeld hebben.
wermeld
hebben .
nag van
van dem
den
Het vier-en-twintigfte
vier-en-twintigfte Hoofdft.,
getyteld Dag
Het
HoofdfL , getyteld
~8 Brumaire
Brl!maire (y
(9 Nov.),
het volgende,
volgende. ten
ten opfchrift
opfchrift
i8
Nov.), en
en bet
voerende Dag
Dag van
van don
den 19
Brumaire,, Hellen
voerende
ilellenons
ons voor
voor
1g Brumaire
oogen de
de groote
groote Omwenteling
Omwenteling,, door
door BONAPARTE
beoogen
BONAPARTE bewerkt.. De
Schrywr is
is,, naar
eisch van
die dagen
dagen,,
werkt
De Schryver
naar eisch
van die
breedvocrig in
in zyne
zyne opgaven
opgav~n.
en plaatst
plaatst gewigtige
gewigtige
breedvocrig
, en
AnecQotes,, dit
betreftcnde. Met
Met verbaaziug
vcrbaaziug
Anecdotes
dit tydperk
tydperk betreffende.
z-1?
za!
4
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LJ!VEN EN
E~ DAADLN
DAADEN VAN
VAN BONAPARIE
BONAPARTE..
LIVEN

;•en leezen.
gal Inen
die berig
berig~n
leezen. Wy
Wykunnen
kunnel1niet
ttietnalaaten
nalaaten
cal
men die
op
te tekenen,
eenige
op to
tekenen, op
op welk
welk celie
eene wyze
wyze BONAPART~
BONAPARTE eenige
hem
noem·
Gedeputeerden, ,diedie
Gedeputeerden
hemCESAR
cESARenenCROM\VELL
CROMWELL noem<len,, beantwoordde.
Hetzou
roueene
ceneheiligfchendende
heiligfcbendende
den
beantwoordde . „" Het
;"„ gedagte
gedagte zyn.,
eeuw der
der Verlichting
VerIichting en
der
zyn , in
in de
de eeuw
en der
."
Vryheid,
een
Vertegenwoordigend
Gouvernement
aan
„ ryheid, een Vertegenwoordigend Gouvernement wan
dwaas
alleen
," voegde
te listen
tlsten.. -- EenEen
dwaas
alleen.,"
vocgue by
hylee
'er
„." to
by.,
Republiek
by , "zou
,, zou willens
willens en
en weetens
weetens poogen,
poogen, de
de Republiek
"de
wedftryd tegen
tegen hbt
het Koningfchap
Koningfchap in
te
„
de wedftryd
in Europa
Europa to
,;
eenigen roem
roem,
,5 doen
doen verliezen,
verliezen , naa
naa dczelve.,
dezelve , met
met eenigen
,
ten kosten
kosten van
van veele
veele gevaaren
gevaaren,, to
te hebben
bebben gege„ En ten
~,
.
,, handhaafd."
handhaafd ."
BONAPARTE
Eerften Conful
Conful der
der Republiek
Republiek bebe~
BONAPARTE tottotEerften
l1oernd,komt
komtonsonsin inbethetzes-en-twintigite
zes-en-twintigfl:e Hoofdft
Hoofdft.. voer
noemd,
voor
~ogen, alsmede
alsmede zyne
zyne eerfte
eerfte pooging
oogen,
pooging tot
totVrede
Vrede met
met EnEn .
~eland. De
DeVeldtocht
Veldtocht
diensHelds
Helds
Italic,ininbet
het agt
agt ...
geland,
diens
in,in.
Italic,
lie jaar,
met het
het zeven-en-twintig(te
zeven-en-twllltIgfl:e Hoofdft.
fte
jaar, vang
vangtt met
Hoofdfl . aan
aan i;
en
loopen de
van dien
dien \'erbaatenden
en loopen
de Befchryvingen
Befchryvingen van
verbaazenden Tocht,
Tocht,
%0 vol
vol KrygsKrygs- en
en Helden-wonderen,
Heiden-wonderen.,tot
tot bet
hettwee-en'
twee-en..
zo
dertigfre Hoofdft.
dit het
bet zelfde
zelfde
dertigfte
Hoofdft . ingeflooten.
ingeflooten . GoeddeeIs
Goeddeels isis dit
of ontleend
ontleend uit
reeds onzen
of
uiteen
een Werkje,
Werkje, reeds
onzen Landgenooten
Landgenooten
getyteld:: De
D(; Veldtocht
VeldtoeM va#
vertaald ter
ter hand
hand gefteld,
gefteld, getyteld
vertaald
van
BUONt\PARTE
Italien,gedaan
l5edaalJininhot
het VIII
VIII Jetar
Jrtar der
tlcr
BUONAPARTE
in in
Italien,
Repubtiek,
R epubliek, en
en zantcngeftckl
zamengeJleld ttit
uit de
de aantekeningcN
aantekeningen wm
van een
em
8cofofJicier in inhethetReftrve-Legcr,
(*)~
Stafofficier
Referve-Leger,door
doorFounRAS
FOUDRAS (*).
Zo min
mininin bet
het Work
Wtrkthans
thansvoorhanden,
voorhanden,als
aIs inin bet
bet even
even
Zo
p:efne\l~
aangeduide, wordt
wordt de
de ongelukkig
ongelukkig doch
docb roemryk
roerntyk gefneuaangeduide,
veIde DESAIX
vergeeten,enennaar
naar etsch
eisch gewag
gemaaktvast
vall
Velde
DESAIX vergeeten,
gewag gemaakt
oe Helden,
HeIden, die
die deezen
deezen altoos
aitoos gedenkwaardigen
gedenkwaardigen Tocht
Tocht
de
bywoonden ~eneneeneenftryd
ftrydftreeden,
ftreeden, die
die zo
:roveel
veel tot
tot bet
bet
bywoonden,
vertlaarftellen van
toebragt.. - AanAaI1
ditditver
tlaarftellen
vanden
den Vrede
Vrede toebragt
haal zyn
AfzoilderlykeGebeurtenisfen
Gebeurtenisfen,
tot
]raal
zyn toegevoegd,
toegevoegd, Afzohderlyke
, tot
oen Veldtocht
Veldtocht van
Marengo betrekkelyk,
betrekkelyk, en
en Anecdotes
Anecdotes
den
van Marengo
omtrent BONAPARTE.
omtrent
BONAPARTE .
BONAPARTESwederkomst
wederkotnsttote Milaa
Milaant -- dedeHervorHervorBONAPARTES
Cis-Alpynfl:he Republiek
Republiek - -'s 's
Helds
vertrek
ming
derCis-Alpynfche
ming der
Helds
vertrelc
na,, en
in Parys,
Parys, maaken
maakendedetwee
tweelaatfte
laatfte Hoofana
en komst
komst in
Hoofduit.. Ten
TtmPlot
flot virden
virden wy
de herherftukken deezes
deezes Werks
wy de
ftukken
Werks uit
diens leeven
leeven geboekt
geboekt..
l1aalde aanflagen
aanflagen op
haalde
op
diens
'Er
voor dit
Werk eene
'Er is
is voor
dit Werk
eeoc: Beeltenis
Beeltenis des
des Helds
Helds en
en
Staatsmaus gevoegd
gevoegd..
Staatsmans

" en

MeC*) Wy
hebbenvan
vanditditkeurig
keurigStukie
Stukje,, by
by AA.. LOOS}£S
LOO Jts pZ.
r2.
(*)
Wy hebben
uitgegeeven, verflag
verflag gedaan
I2QI.
uitgegeeven,
gedaan in
in Ollie
onge j.,tterQef.
Lrtteroef yogr
your rgor,
bi
bl.. z83
183..
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A,
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Memorle ter
Ur Verdediging
Ymlediging van
'Van LODEWYK
LODEWYlC DEN
DEN XVI,
XVI,6pgefleld
iJpgejelrJ
Memorle
",tir
het uitfpreken
uitfPreken 'Van
DoO(/vonnis, door
dow AA.. j1.. DU
GOUR;;
v6br het
van syn
zyn Doodvonnis,
DU conk
bene/zenrie hetzelve
hetzelye verfcheiden,
verfoheiden, tot
tal hiertDe
behelzende
hiertoe anbekentle.
onbekende, byS()IJbyzonderhetlen, betrekkelyk
riien tyd
l1t1.. dlomme
dlamme it
t~
derhederl,
betrekkelyk het
het gel1eurti4
gebeurds vlln
van dien
"domln,
In gr.
gT. 8vo.
bl.
bekomene In
8vo . 51110
s2O bA
et noodlottig
et
noodlottig uiteinde
uiteindevan
van den
den laatfteJl
laatftenKoning
Koning van
van Prank.
Frank.
B
ryk heeft
heeft geheel
aandoening vervuld
vervuId,, en
R
ryk
geheel Europa
Europa met
met aandoening
en vaIl
van;
aUe kanten verhief zich ene luide kreet van afgryzen; 'nn

alle kanten verhief zich ene luide kreet van afgryzen ; van da~
da;
ogenblik wierden
velen der
de! Franfche
Franfche Omwenteling
OmWenteling vyandig
vyandig;;
ogenblik
wierden velen
en
het grootfl:e
maar.
en het
grootftegedeelte
gedeeltezelve
zelvevan
vandezulken,
dezulken, die
die den
den maat.
tegel
meenden te kunnen
kunnenverdedigen,
verdedigen.enenenigzins
enigzillS fchenen
fChenen to
t~
regel meenden-te
billyken, bield
onge..
billyken,
hield toch
tochden
den beklagenswaardigen
beklagenswaardigen VOlst
Vorst meer
meer ongelukkig, dan
\vel fchuldig
fchuldig.. DeDetyd
tydheeft
heeft zeer
zeer-• veel
veel reeds
reeds ontlukkig,
dan wet
ont.
de omwenteling
wikkeld;; --- de
omwemeJing nam
nameen
etllgansch
!ans'Chanderen
anderen loop
loop;;
wikkeld
-- zy,
die den
den Koning
Koning veroordeeld
veroordedd hebben,
hel>ben, zyn
zyn meet
meereat
ell
zy, die
meer
openbaargeworden
gawordenininbun
hunkarakter
karakterenenbedoelingen
bedoelingen;; --w
_
meer openbaar
in 66n
een woord,
de tyd
tyd was
wasder
der nagedachtenis
nagedachtenis van
dien onge·
in
woord , de
van dien
onge
lukkigenn niet
niet ongunftig
ongunfl:ig.. Zyne
Zyne nagedachtenis
nagedachtenis heeft
bl:eft indedaa4
indedaa4
lukkigen
gewonnen door
door zyn
zyn ongeluk
ongeluk;; - dit
weI vooruit
vooruit tote zien
?ien::
gewonnen
dit was
was wel
maar
niet, dat
dat reeds
reeds die
die tyd
tyd zo
zo fpoedig
fpoedig daar
zyn. waar,
waar.,
maar niet,
daar ~ou
zou zyn,
op
meer aanwezig
aanwezig isis,, die
die zich
zich niet
niet fchamell
op 'er
'er weI
wel niemand
niemand meer
fchamea
zau , het
het vonnis
vonnis van
van den
den Vorst
VOrst to
te ondertekenen
onderte]tenen.. Intusfchen
InclIs[chen ...
zoU
btH
gedane beeft
heeft geen
geen keer
keer;; zyn
lot is
is onherroeplyk.
onherroeplyk. Zot
Zou.
het gedane
zyn lot
het
dan nu
RU niet
niet beter
beter zyn,
zyn, voor
vooraltyd
altyd tote zwygen
zwygen van
van dien
diet'!
hen dan
ongelukkigen,
en van
van alle
aile gepleegde
gepleegde gruwelen,
gruwelell, alle
aile de
de wreed,
wreedongelukkigen, en
!leden en
en rampen
rampen,, de
de noodlottige
lIoodlottige gezellinnen
gezellinnen ener
heden
ener grate
grote omomW'enteling?Dan,
Dan,isis bet
bet indedaad
indedaad plicht
plichtmatig
wenteling?
natig en
en menschlievend"
menschlievend,
een gordyn
gordyn to
te fchuiven
fchuiven voor
voar hetgeen
hetgeen nu
nn eenmaal
eenmaal niet
niet meet
een
meet
degrote
rrole gf-beurenisfen
gpbeurenisfen en
de yslyke
yslyke ta,
ta..
te herdoen
to
herdoen isis;; geven
geven de
en de
neieR, die
die wywybeleefd
beleefdhebben,
hebben,
Diet
anntalnuttige
Duttigelesfera
lesfell
nelen,
niet
ceneen
aantal
"foor het
het toe!wmende
en zouden
zoudendeze
deze moeten
moetenverloren
verloren gaan
g;:an 5l\
voor
toekomende?~ en
en
maet dede miskende
miskendegrote
groteman,
man,
ongelukkig
fiachtoffer
en moet
hethet
ongelukkig
flachtofFer
.an
woedeenenpartyfchap,
partyfchap.den
dentroost
tloostmisfen
misfen in
in zyn
zyn ongeluk
ongeluk::
van woede
" de
de tyd
tyd zal
„
zal my
my rechtvaatdigen,
rechtvaardigen,enen eenmaal
eenmaalkame
komc myn
myn nauUl
naam
en
roemtoch
tachweder
wederonbevlekt
onbevleketottothethetnageflacht
nageflacht "?
U? Dit
Dit gegeen roem
zegde willen
willen wy
even weI niet
niet zo
en zonder
zander enige
zegde
wy evenwel
zo i1:cIlig
ftellig en
enige wtu*
%andering toepaafen
taepa&n op
op den
den ongelukkigen
ongelukkigen LoDEWYI
LODEWYK;; doch
dach de
de..
zondering
ze bedenkingen
bedenkingen vieleti
vieletj ODS
deze gelegenheid,
gelegenheid, en
en onz
on~
ze
ons in
in DY
by deze
dunkt, zy
h:are nuttigheid,
nuttigheid, enen mogen
dan ook
oak den
den VerVetdunkt,
zy hebben
hebben hare
mogen dan
taler en
\'an dit
dit Stuk
Stuk verontfchuldigen
verontfchuldigen..
taler
en Uitgever
Uitgever van
De Burger
BUIger Du
DU oouit
ooun. [,hleef
de
De
fchteef deze
deze Verdediging
Verdedigingnog
nog v66r
vcdr de
veroordeling van
bet blykt
blykt ons
by dedeveroordeling
van den
den Konmg
Konnig ;; het
ons niet,
niet, of
of by
zelve toen
of zonder
zonder zynen
zynen naam
n3anlin in't 'tlicht
lieht gaf
gaf;; by
zelve
toen met
met of
by
Qeed dit
dit ftuksgewyze
fiut5gew~e en
enstet
met alien
alien fpoed,
fpoel!, of
of '/:'/
DOt: iets
ieti rnagc
Ill~gc
deed
zy cog
1.iF;ui :-

~6

A..
A

DU GOUTR
GOUn.
1J.. DU

uitwerken ten
ten voordcle
voordcle van
van den
den ongeluki
ongeluk!.i~en.
en hem
enige
uitwerken
.igen, en
hem enige
Dandeze
dezepoging
poglOg was
was voor
voor den
den Koning
Koning
vrienden aanwinnen.
vrienden
aanwinncn . Dan
dit bevreetudt
bevrecmdt ons
ons niet
niet:: de
vruchteloos;; en
vruchteloos
en waarlyk,
waarlyk, dit
de toon
coon van
van
dit
gefchrift was
berelking vall
ge·
dit gefchrift
was ter
ter bereiking
van ddlt
.t doel
doel maar
maar weinig
weinig gefchikt;
daartoe werden
werden een
een aantal
aantal van
van dezulken
dezulken,
die enen
enen
fchikt ; daartoe
, die
op bet
het lot
lot van
van Lo
LODEWYK
te
befhsfenden invloed
invloed hadden
hadden op
belhsfenden
.>Ewrx ,• veel
veel to
weinig ontzien,
ontzien, en
en met
met klenren
klenren afgetckend,
afgetc.kend. die
die hen
hen voorzevoorzeweinig
Betisis cue
tile geheel
gebt'el andere
andere vrarg,
vra~g, of
of
ker moeaen
moe!tenverbitteren
verbitteren.. Het
ker
zy dit
dlt verdienden
III den
dan of
of
zy
verdienden naar
naar het
bet oordeel
oordeel vvin
den Schryver.
Schryver, dan
dit
Koning kon
kon voordelig
voordelig zyn
zyn ?? Hoe
weill:g de
de Schryver
Schryver
dit den
den Koning
Hoe weinig
aizo
uitrichtcll kon
b!ykt onder
anderen uit
uit den
den brief
brief van
van
aizo uitrichten
kon •, b!ykt
onder anderen
L . LINDE.T.
LINDLT, die
den
Burger L.
die ons
ons bl
bl.. irg
119 in
in ene
eneaanteltening
aantekening
den Burger
wordt medegedeeld,
medegedeeld.waarin
waarindie
dieburger
burgerbericht,
bericht.dat
datniet
niet de
de
wordt
Bisfchop van
dien naam,
maar by
hy zelve
zel ve de
m:m was,
W,IS, die
die dat
dat
Bisfchop
van then
naam, maar
de man
.alles
had,, waarvan
waJrvan de
de Schryver
Schryver had
gewag gemaakt
gemaakt..
alles verricht
verricht had
had gewag
"• Ik
lk.. die
die ?loch
"001"
noch j>riester
priester fJoch
noch Bisfchop
Bisfchopben,
ben, zegt
zegc hy,
by, maak
maak voor
fnyzelven aanfpraak
op alle
aile die
sie verwytingen
verwytin{{m.. lk
ben Let,
I,et,
snyzelven
aanfpraak op
Ik ben
die ormfpraa/e
op zyne
zyne verwytingen,
verwytingen, enell verontwaardiverontwaardi~
die
aanfpraak moak
maak op
ling,, en
op die
die Van
aile de
die zyne
evenaaging
en op
van alle
de burgers,
burgers, die
zyne denkwyze
denkwyze evenaaen ik
Ik waog
myzelven gerust
gerus! aan
arm alle
aile de
de ge'vaaren,
gCVtlaren, en
de
ren;
ren ; en
waag myzelven
en de
",rook,
die m')
/tunntn overkomen
overkomen."."
wraak , die
my kunnen
Wat, voor
voorbet
hetoverige,
overige,deze
dezeMemorie
Memorie
betreft,dezelve
dezelve is
iii
Wat,
betreft,
wel gefchreven
gefchreven,
en zeer
zeer geleidlyk
geleidlyk.. De
Schryver volgt
voIgt de
de
wel
, en
De Schryver
Actevan
vanbefchuldiging
befchuldigingvan
vanftuk
fiuktot
totfluk
fiuk.
geeft dan
Mte
, geeft
dan des
des KoKollings
andwoord op,
op.enenlaat
laat daatna
daalDa telkens
telkens zyne
zyne aanmerkinaanmerkinnings andwoord
gen volgen9
volgen';; aanmerkingen,
de aandacht
aar,dacht van
van onpartydigen
onpartydigen wel
weI
gen
aanmerkingen, de
waardig, en
voor
waardig,
en die
die doorgaalls
doorgaans de
de zdken
zaken doen
doen voor~omen
voorkomen voor
den Koning
Koninginineen
eenzeer
zeergunflig
gun!1iglicht
licht;; altyd
altyd in
in zulk
zulk een
een licht,
lieht.
den
dat zyn
zyngedrag
gedragalthands
althandsniec
nietflrafbaar
i1rafbaarisi$.. Om
Omdeze
deze aanmeraanmerdat
btoordtlen. rekenen
reke:nen wy
wyons
onsechter
echter niet
niet gehoukingen
nu to
te btoordelen,
kingen nu
gehou .
den:: wy
willen gewis
gewis even
ellen doden,
doden,wiens
wienslot
lot wy
"'Yzeer
zeer beklabekladen
wy wilien
gen, niet
niet bezwaren
bezwaren;; dan
dan c?e
ce Schryver
is lOch
Schryver is
toch ni"t
niet geheel
geheel onongen,
en hoewel
hoevel hy
by
partydig;
hy is
is des
Konings yverige
yverige Verdediger
Verdediger;; en
partydig ; by
des Konings
zeer veel
veel tot
tot 's
's Konings
Konmgs verontfchuldiging
verontfchuJdiging voordraagt,
voordraagt, hea
het_.
zeer
in ons
ons oog
oog den
den flempel
fiempel der
der waarheid
waarheld met
metzich
zichbrengt,
brengt. zo
Z~
geen in
geen
zouden wy
wytoch
tochbier
hier en
en daar
daar nog
nog vry
vry wat
wat to
te vragen
vragen hebben
hebben.,
zouden
en
in verfcheidene
vcrfcheidene byzonderheden
nog alaI enige
t:nigeophelderina
ophelderill~
en in
byzonderheden nog
behoeven.
volgende kan
kan dienen
dIenen tot
hoe de
de
Het volgende
tot bewys,
bewys, hoe
behoeven . ---•. • Het
ingeHeer DU
DU GOUR
GOUR met
met geheel
geheel zyn
Koning is
is ingedeer
zyn hart
Bart voor
voor den
den Koning
nomen'
Ik heb,"
heb," zegt
zct,t by,
hy, „
" de
verdeediging van
van LODEWY"
de verdeediging
LoDEWYK
nomen - "„ Ik
"„ geleezen,
(de Heel
DE sEze)
SEZE) voor
BaHe der
geleezen, die
die hy
by (de
Heer DE
voor de
de Balie
der ConConventie heeft
heeft uitgefproken
uitgefproken;; hoe
heeft dezelve
dezelve myn
myn hart
hart ver
vcr-.
hoe beeft
•~, ventie
"• troost
troost I l hoeveel
gevoe..
hoeveel troobt
troost zal
zal dezelve
dezelve niet
niet geeven
geeven aan
aan gevoe
J)
Jige harten!
beminnelyk zal
zal zy
zy LODEWYK
LODEWYK Dr
DE XVI
XVI maa
ma:!..
harten! hoe
hoe beminnelyk
• lige
ik wist
wise
"„ ken
ken!! Helaas
Helaas!! ik
van zyn
zyn onfchuld
onfchuld verzekerd
verztkerd II ik
ik was
was van
,.
men inin hem
hemniets
nietsdan
dandedekoninglyke
koninglykewaardigheid
waardlgheid vervcrdat men
„ dat
deug)
voJgJe, enen geenzints
geellZillt~ de
de misdaa4
misdaadII It
1, wit
wiitdat
daC by
hy alle
aile deug
..
„ volgde,
a , deu
A'
dell

s,
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u„ den
eene ondeugd
bezat! Indien
den en
en geen
geen eene
ondeugd bezat!
lndien by
by tnogt
mogt omko.
omko.
",o lDen
waartoe deze
dezenaargeestige
naar~eestige gedachten
getd.achten?
.
men ••.•• maar
maar waartoe
?
hoopen ••••• Men
moet ten
t~n minften
mmfitu eens
eens 1U
•~,
, Men
Men moet
moet hoopen
Men moet
in
zyn levee
zyn ."
'J„ zyn
Itven gelukkig
gelukkig zyn."
Schets
Schets del'
der Regeerkzmde,
Regeerkuede , in
in oetrekking
betrekking tot
tothtl4re
haare oogmerken
oogmerken en
en
middelen . Door
Door Mr.
Mr . L.
P. VAN
middelen.
..
L . P.
VAN DE
DE SPIEGEL,
sPiECEL, in
in leeven
leevenRl'ia{/
Raad
penji()NfJris 1'(IlJ
penfionaris
van Holland
Holland en
en WestJriesland,
West/riesland , enz.
enz.

1111 fera
Jes Hommes,
Ies ren·
fera touJours
roujours beau
beau de
de gouverner
gouverner les
Hotnmes, ell
en les
rea .
dant plus
plus heurmx.
heureux.
dane
l\WNTr.SQUJEtJ.
MONTLSQUIEU .

Te AlJJperdam,
Asnflerdam, OJ
by P.
P . den
Te
den Hengst,
Hengst, 180r.
18oi . In
In gr.
gr . 8vo.
8vo . 32
32 01.
bl.

nder
veel lots
lofs en
blaams wylen
wylen
nder hoe
hoe veel
en blaams
SrlsO
O
zyn
leeven ook
hebbe doorgebragt,
doorgebragt, zo
zo flaande
ftaande zyn
zyn
zyn leeven
ook hebbe
Raadpenfionarisfchap in
Raadpenfionarisfchap
in Zeeland,
in Holland,
Holland, gelyk
de
Zeeland, als
als in
gelyk de

L.
De SPI&L. P.
P . VAN
VAN IM

GaL
Gl!L

Gefchiedenis, op
op Staalsbefhuten
Staatsbeflllllen gegrond,
uitwyst, heeft
beeft nienieGefchiedenis,
gegrond, uitwyst,
mand. dan
de partydigheid
partydigheid ze!ve,
en bet
hee
.mand,
dan de
zelve,he,D
hen bekwaambeid
bekwaamheid en
l:->e;;sterlyk voerell
ontzegd.. De
De bewyzen
bewyzen ook
ook
areosterlyk
voeren van
van de
de pen
pen ontzegd
tharvan zyn
daarvan
zyn voorhanden.
voorhanden .
Te zyner
zynernagedagrenisfe
nagcd~grenisre,, in
in bet
het vak
vak der
der Staatkunde
Staatkunde,, die
die..
Te
,nen de
de weinige
weiJ1ige thans
thans inin't't licht
licht gegeevene
gegeevene bladzyden,
bladzyden.zeer
zcer
glen
eigenaartig
eene Schets
Schets geheeten
geheeten:: want
want bet
het zyn
zyn korte
korte Regels
Regels
eigenaartig eelle
(Jf Grondbeginzels
Grondbeginzels deezer
deezer Weetenfchap
Weetenfchap,, die
die,, hoe
algemet:n
of
hoe algemeen
ook, veelal
veelal in
in betrekking
belrekking tot
tot ons
ons haderland
Vaderland voorgedraagen
voorgeJraagen
ook,
niet in
w.)rden ----- tot
w.)rden
tot ons
ons Vaderland,
Vaderland, niet
in die
die gedaame
gedaante van
van Re·
Re{!ecringsvorm, welke
welke hetzelve,
hetzelve, naa
des JJ.-tars
aars
geeringsvorm,
naa lIe
de Omwcnteling
Omwcnteling des
J 795. met
met deeze
deeze en
en geene
geene verwisfelingen,
venvisfelingen, heeft
heeft aangenomen,
1795,
aangenomen,
111:iar
naalIl van
van de
de Oude
OUNe
n~
ar inin die,
die, welke
welke zeer
zeer lang
lang onder
onder den
den naam
Cnflitutie
Cvflpitutie ping.
giog. Vrienden
Vrienden van
van deeze
deeze zullen,
zullen, ongetwyfeld,
ongetwyfeld. aan
aan
alles hd
terugwen(chmgen,
ailes
bet zegel
zegel hunner
hunner goedkeuringe,
goedkeuringe, met
met terugwenfchmgen
,
hegten,
negten, dan
dan anderen
anderen daarop
daarop veel
veel to
te zeggen
zeggen weeten
weeten.. Lof
Lof en
en
des Schryvers
Schrvvers lot
lot by
by zyn
zynleeven,
leeven,zal
zal dus
dus ook
ookbet
hetlot
lot
hlaam, des
blaam,
van dit
dit zyn
zyn Werkje
Wetkje weezen
weezen.. WyWy
vinden
veel goeds
goeds inin;;
van
vinden
'er'erveel
Joch ook
ook niet
niet weinig
wdnig,, waarop
waarop de
de gegrondfle
gegrondfl:e aanmerkingen
aanmerkingen
eoch
vallen
nederzettendeomomhethet
ander
"allen.. Maar,
Maar,onsonsnederzettende
eeneenvanvanbethetantler
zo veel
vt:el bladzyden
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Vaderla,nJ,
weleer, door
door eene
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vereeniging dier
dier beibeiVaderlaad , weleer,
de,
de, zo
zo bloeiendc,
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nen beweerd
beweerd;; en
en met
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der rondsom
en oordeelt
oordeelt hy,
Volken
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dat men
men
willens blind
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niet komt
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de vol.
volwillens
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indien men
men niet
komt tot
Jedigfie overtuiging,
ovel'tuiging, dat
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Bataaffc',e Republiek
Repu!.lliek eigen
eigen-.
ledigfle
de Bataatfc!e
als gefchikt
gef<:hikt
lyk en
en hoofdzaaklyk
hoofdzaaklylt moet
befcbouwd worden
worden., als
lyk
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tot den
Handel- fiaat,, en
em als
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tot
den Handel-flaat
fiaat.
flaat.
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een wydgaapend
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de Voordragt
Voordragt van
van
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met de
VREEDE!I Wy
Wykunnen
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onsniet
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inlaaten om
eene opgave
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om eene
do
en van
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geen elk
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voor zyne
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doen
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bekwaame Mannen
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hegrippen bybrengt.
bybrengt. De
beide Stukjes
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van kleinen
Ideinen ombegrippen
De beide
zyn van
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belang flelt
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en twyfelen
twyfelen wy
vang
of elk
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menigmaal behandeld
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betwist onderwerp
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dit
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befchouwen, zal
zal zich
zicb deeze
deezeStukjes
Stukjes eigen
derzyden
ken,
ken, --- elks
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tegen weegen
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Ais voortbrengzels
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voor en
en tegen
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eenig handwel
handweikk opgebragt
van verfchillende
verfchillende lotgev3llen
lotgev311"!l ,, eindelyl
eindeJyl:,
door hull,
hulll van
:, door
van goede
goede
van
zich oefende,
ot:fen de , tot
tot Doftor
Doaor in
in de
de..
vriendtn, in
vrienden,
in de
de Gtneeskunde
Geneeskunde zich
en trouwde
trauwde met
meteen
eenlief
lief., deugdzaam
deugd.wa11l
zelve bevorderd
bevorderd werd,
zelve
werd , en
meisjen.. Indien
Indiea zyn
zyn geheugen
geheug~n hem
hemniet
!lidbedriege,
bedriege, liep
Hep door
door
ineisjen
dat Werkjen
Werkjen eene
et:ne itreep
Hreep van
van --- hoe
hoe zal
zal hy
~~ _dac
by het
bet noemen
noemen ?
WclS bet
het niet
niet ,9 maar
maar toch
weh eene
eenc foort
loort
Eigenlyke
.igenlyke dwcepzuc;ht
dweepzucht was
E
.
van deugdlievende
deugdlievendegeestdrift
geestdrift of
of enthaftasynus,
enth4il1stNlIs, welke,
welke. misfchien,
mi,fchien.
van
was voor
voor hct
het gloeiend
g/oeiend vuur
vuur der
der jeubd
jeu&d ,," dan
dall
beter berekend
betektud was
beter
koelheidvan
vanzyne
zynetoen
toenreeds
reedsgevgrderde
gevQrderdejaartn
jaartn.. --voor dede koelheid
voor
zy, het
bet Huislyk
Huislyk Lev'en
Leven Van
Ylm HENDRIX
HENlJIHK STILLING
STILLING mag
mng
Hoe bet
het zy,
Hoe
met reden
reden befchouwd
befchouwdworden
worden
emvervoig
vervolg van
vanbet
het gemetgcmel.
met
alsalsecn
de Werk,
Werk,enenis,
is, metr
men of
of min,
Illin,gemerkt
~emcrktmet
metden
den4elfden
l.elfden Itenl4
]1eln"
de
pel.. Ondertusfchen
Ondertusfchen beet
heether,
het.opop
titel,
cene it'aare
Wfiare Ce·
denden
titel
, eene
Gepel
[cniedenis;; en
en uit
uie een
een kort
kort Voorberi,
Voorbukht
vallden
dt!nVei
V(.!lt,lal~r
ht van
taaler •,
fchiedenis
J. Pr.. KJ.EYN
maeten wy,
wy,naar
naarbethetfchynt,
fcbyne,befluiten,
bel1l1ltt'n, dat
d-lt het,
het ~
J.
KLEYN,t mocten
onder veranderde
verauderde naamt:n,
de [I[I.. den]
lebehelst nagenaeg
nagenoeg de
den] le.
onder
naamen, „" hebelst
n vensloop
eenen agtenswaardh
agtenswaardi<ien
DlIltfehen Geleerden,
0eleerdcn.
;en Duttfchen
„
vensloop van
van eenen
den fchranderen
fchrilnderen Prof.
Prof. ]ol'G
JU~G to
te Marburg,
die bet
het zich,
zich. als
:tIs
Marburg, die
•" den
waereldburger. niet
niet gefchaamd
gefchaamd heefc,
heefc, tot
tot nuttige
lluttige eindens
eiodens
•" waereldburger,
" [I.
en zwakke
zwakke zyden
zyden aan
aan uu [den
[den Lee
Lee..
„
[I . einden]
einden] zyne
zyne goedc
goede en
zer] bloot
en uu zyne
leggen en
zyneLotgevailen
Lotgevallentote fchetten
[chetien."
" zer]
bloot to
te leggen
„
."
Wy
zullen, zo
zo beknopt
beknopt wy
wykunnen,
kunnen,eenig
eenigverflag
verflag geevea
geeven
Wy zullen,
van de
de GeIchiedenis
Ge(chiedenis van
van STILLING.
By zettede
zettede zich
van
STILLING. Hy
zich met
met zyne
zyne
Deder to
te Schonenthal,
SchOnenthaJ, in
jonge Vrouw
in eellen
eenen zeer
zeer bekrompell
bekrompen
jonge
Vrouw neder
toeltand, bezittende,
volfl:rekt onontbeerlyke
toettand,
bezittende, bebalven
behalven de
de volftrekt
onontbeerlyke meu.
meu .
dan vvf
v\'fryksdalers
ryksdalers aan
geld. By
By zyne
zYlle voorvoorbelen. niet
niet meer
belen,
meer dan
aan geld.
IDaali~e
de Pietisten,
Pietisten, (Fynen
wy hier
hier zeggcn,
Zt!ggcll)
(Fynen zouden
zouden wy
maalige Vrienden.
Vrienden, de
was by
hy niet
niet zo
wei gezien
gezien als
als te
zo omdat
by eene
eene
omdat by
was
zo wel
to vaoren.
vooren , zo
z<lkpruik en
lobben droeg
droeg,, als
liever dan
zakpruik
en lobben
als omdat
omdac hy,
by , liever
dan tydig
tydig en
en
ontydig
over den
den Godsdienst
Godsdienst to
te praaten,
praacen, verkoos
verkoos zyn
zyn gevoet
gevoel
ontydig over
daarvan
te toonen
toonendoor
doordededaadlyke
daadlykebetr,,chcinge
belr.,chringe zyner
zyner plichplichdaarvan to
flaagde by,
hy, gelyk
gelyk meer
meer jonge
jonge Genees
Genees~.
ten.. In
zyne praktyk
praktyk flaagde
In zyne
ten
beeren. nu
nu eens
eens gelukkig
gelukkig,, dan
een's kw.:tlyk.
best
heeren,
dan eens
kwalyk , door;;aans
doorgaans best
by
armen enenbehoeftigen,
behot:ftigen, well
well;en
helD niet
nlet kOflden
betaalen..
.en here
konden betaalen
by armen
By
wasdaarby
daarbydederechte
reehte huishouder
huishouder niet
Oler;; fchoon
voor zichzichHy was
fchoon voor
zelven
7 was
te me~
zelven niets
nietsbuieen
buitennoodzaaklykhtld
noodzaaklykheid verteerende
verteerende,
was hy
by to
me .
delydende
amaltoos
altoas behoorclyke
behoorclykevoorzichtigheid
voorzichtigheid to
te gebruiken,
gebruiken.
delydende om
"„ By
hadbet
het,xirh
~il;h ten
ten grondregel
~emaakt, dat
Hy had
grondregel gemaaltt,
dat iider
Wder Chris.
Chris .
,
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H
„ tell
tell,J
))Rrit STILLING,
STILLING ,
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.
ten,, en
en in
in [bet]
[hetJ byzonder
byzonder een
een Geneesheer,
Geneesheer J fonder
,;ondertote phi
phr.
•" ten
lofopbeeren, enlLet
Godwet
weImoest
moestdoen
doen;
„" lofopheeren,
enkel in
in vertrouwen
vertrouwen op
op God
t
daardoor beging
be~ing by
by nu
nu de
de groote
groote fout,
fout, dat
dat by
hy voor
voor de
de ge
ge.•
•" daardoor
heime huisarmen
buisarmen to
te meermaalen
me:=rmaalen de
de geneesmiddelen
geneesmiddelen,, voor
voor
•" heime
zyne eigene
eigene rekening,
rekening, in
in den
den [I
[I.. def
deJ Apotheek
Apolheekliet
Iiet klaar
k la,lt
•" zyne
maken, en
en zoo
zoodoende
doendezich
zichininfchulden
fchuldenflak
fiak,, die
die hem
in
hem in
•" waken,
vervolg van
van tyd
tyd menig
menig zorgelyk
zorgelyk uur
uur verfchaften,
l'erfchaften, ook
kwalU
ook kwain
•" vervoig
bet 'er
'er by
hem niet
niet op
op nan,
:Ian, om,
om,alsalsbybykort
korttote vooren
voorell
by hem
•., bet
" geld
geld ontfangen
ontfangen had,
had, by
byzulke
zulkegelegenheden
gelegenhedenbet
hetzelve
zelve fchooa
fchoOIl
„
weg to
te ggellen.
lk kan
kan wet
weI niet
niet zeggen,
dat in
in die
die oogen
oogen-.
zeggen, dat
•" :veg
even . lk
een inwendige
inwendigedrift
drift tot
tot weldaadigheid
weldaadigheid zyne
zyne handed
han de..
blikken een
•"bhkken
Hngen befierde
befiierde,, neen!
neen! 'er
'er liep
Hep dikwyls
dikwyls etne
eenezekere
zekereligtzinligtzill
•" lingen
nigheid, en
en minagting
minagting van
van het
bet geld
geld onder,
onder, welke
welke zwakheid
zwakheid .
•" nigheid,
in zyn
zynCharacter
Character STILLING
STILLING toenmaals
toenmaals nog
nog niet
niet regt
regt had
opge~
had opge„" in
merkt, maar
maareindeiyk
eindelyk door
doorveele
veel!:!zwaare
zwaarepreuven
preuvenvolledig
volledig
•" merkt,
genoeg leerde
leerde kennen,"
kennen." bl
bI.. r9
19.. Hierby
flier by kwam
de zwakheid.
zwakheicl
kwam de
•" genoeg
zyner geliefde
geJiefde en
en de
de vermeerdering
vermeerdering
zyner
en waardige
waardige Echtgenoote,
Echtgenoote, en
van zyn
zyn huisgezin,
huisgezin, daar
hem,eerst
eerst eene
eene Dochter,
Doehter ~
van
daar zyne
zyne Vrouw
Vrouw hem,
en naderhand
naderhand cenen
eenen Zoon
Zoonter
ter waereld
waereld bragt
bragt.. Telkens
Telkens werd
en
werd
hy, evenwel,
even weI , enenfomtyds
fomtyds a!s
als bet
het water
water aan
aan de
.Je lippen
lippen flond,
by,
fond,
mt den
den dringendften
dringendil:en nood
gered, en
wei eens
mt
nood gered,
en wet
eens op
op eene
eene wyze
wyze,t
u'aas fcliynelyk is
die waar
"oar kan
kan zyn
zyn,, maar
maar niet
niet U'aalfcllYllclJk
is.. Zie
Zie bb.. v.
v. bl
bl.•
die
.149 env
env.. Indien
lndien dit
indetdaad eene
eene waare
waaregefchiedegefchiede~
dit Werkjen
Werkjen inderdaad
349
f'lis
behelze,
zonder opfieringe
opfieringe., onder
onder verdichte
verdichte naamen
be.
naamen bemis behelze
, zonder
fchreven,, hebben
bebben wy
wyhier
hier niets
niets tegen
tegen.. Zekerlyk
Zekerlyk gebearen
gebeuren
fchreven
welke niernand
niecnand to
te vooren
zoude verwachten
verwachten;;
dikwyls
dikwyls dingtn.
dingen, welke
vooren zoude
en
in de
de geichiedenisfen
gefchiedenbfen is
is weI
eens lets
iets waar
en in
wet eens
waar •, zonder
zonder waar.
waarfcbynelyk
Maar isis het
gebeel, of
of gedeeltegedeeltebet fiuk,
fluk, geheel,
fchynelyk te
to weezen.
weezen . 1Vtaar
ly~,
een roman,
roman,dan
dankunnen
kunnenwywy
dergelyke
opficrfelsniet
niet goed
goed..
Jyk, een
dergelyke
opfierfels
keuren.. Een
Een romanfchryver
romanfchryvf'r dient
dient bet
bet onwaarfchynelyke,
onwaarfchynelyke. voorYOOrkeuren
al
uitkomfien,, to
te vermyden.
Zyne fcbriften
fchriften zyn
vermyden . Zyne
zyn
a1 ill
in gelukkige
gelukkige uitkomften
doorgaans
jeugdige
, dige gemoede.
gemoedeA
rloorgaans bUiten
buiten dat
dat alal genoeg
genoeg ge[chikt
geichikt om
om jeu
len to
te verhitten,
verhitten. en
te vervutlen
vervullen met
met ydele
ydele verbeeldingen
verbeeldingell..
ren
en to
S1'ILLlNG was,
op flerken
fierken aandrang,
aandrang. begonnen
begonnendedeoperatle
operatfe
was, op
STILLING
",an
de Cataract
CataraCl: of
of Staar
Staar re
te oefeneu,
oefenell, enenflaagde
fiaagde daarin
daarin dikwyls
dikwyls
van de
verkreeg meer
meer belelukkig.
By wend
wenl hierdoor
bierdoor meer
meer bekend
bekend,, verkreeg
begelukkig. Hy
,unfiigers,
het voorwerp
voorwerp van
vanden
denfaster
laster
,gunftigers,maar
maarwerd
werd oak
ook meer
meer bet
ell
in bet
het Werk
verfcheiden erer,en kwaadfpreekendheid,
kwaadfpreekendheid, waarvan
waarvan in
Werk verfcheiden
~erlyke
dit alles
allei began
Onder dit
begon by
by eenen
eenen
,gerlyke Haaltjens
faaltjensvoorkomen.
voorkomen . Onder
teiienzin
bleef
tegenzin te
to krygen
krygen in
in de
de praktyk
praktyk der
der Geneeskunde;
Geneeskunde , en
en bleef
dezelve
allecnlyk aanhouden
by gebrek
gebrek van
vaniets
iets beters,
beters, zoude
dezelve allecntyk
aanbouden by
zoude
ill de
de taal
taal van
STILLING. dewyl
nll:n
doorgaans zeggen
zeggen -- .- maar
men doorgaans
maar in
van STILLING,
dewyl
lIy
meendedoor
doordedeVoorzienigheid
Voorzienigheid daartoe
daartoe beftemd
bdiemJ to
te zyn
zyn..
by meende
Dit
begrip van
van eene
eene Voorzieni;heid,
welke de
de lotgevallen
lotgevallen vall
Dit begrip
Voorzienigheid, welke
van
ieder
be!l:uurt. heerscht
ieder mensch
mensch bef'tuurt,
heerscht door
door het
bet geheele
geheele fiuk,
ftuk, welb
welks
voornaame
oogmerkfchynt
fchynttotezyn,
zyn,dit
dit zo
zo heilzaam,
heiIzaam, zo
zo vastvast.
voornaame oogmerk
wante prenten.
lofty, oogmerk,
&esrond
prenten. Een
Fen Io13yk
oogmerk, wan·
,gegrond denkbeelll
denkbeeld in
in to
O

nee(
tneet
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fleer
zaak niet
niet dryft
dryft tot
tot bet
het dweeptieke.
dit hict
de zaak
dweepdeke. Of
Of dit
filet
Beer men
men de
willen wy
wyniet
nietbeflisfen
beflisfen.. Maar
Maar zekerlyk
zekerlyk zOuden
ge[(,hiede,
gefchiede, willen
zouden w'l
wy
Diet
verkiezen te
to fchryven.
fchryven, hetgeen
wy bier
betgeen wy
hier leezen
leezen op
op bladz
bladz..
niet verkiezen
by gelegenbeid
der doodziekte
t9i,
gelegenheid der
doodziekte van
van STILLINGS
eerfie
STILLINt s eerfa
1197 , by
Dag en
en nacht
was STILLING
STILLING in
VrouW:: "y,Dag
nacht was
in fryd,
fli'yd. een
een hoekje
hoekje
Vrouw
zyne fludeerkamer
was glad
van zyne
zyne knieen
f
in zyne
fiudeerkamer was
glad van
knieen,, en
ell vogtii;
vogtig
• ' in
,. van
van zyne
zyne traanen
traanen,, maur
(N!3] de
de Heinel
Hemd was,
ge„
maar [,NBJ
leas yoor
voor hem
hem gellooten, aUe
allezyne
zyne vuurige
vuurige zug[ingen
zugcingen fileten
listen te
to rug,
rug, hy
by voel;,
voef.
• flooten,
„
Gods vaderhart
t' de,
de, dat
dat Gods
vaderhart geflooten
gellooten was,"
was." Il1dien
d~
Indien w'l
wy de
aaninerkingen
wilden op
op het
bet papier
papier brengen,
brengen, welke
welke by
aanmerkingen wilden
by her
bet'
ons bericht;
bericht
leezen
leezen deezer
deezer wootden
woorden in
in ons
ons opkwamen.
opkwamen , zoude
zoude ons
Ea dergelyke
tc::
lang worden.
worden. Ell
to lang
dergelyke plaatzeo
plaatzenhebben
hebbenwy
wy meee
meet
a:mgetroffen.
aangetrvffen.
Eindelyk
Eindelyk werd
werd hem
hemopgedragen
opgedrageneen
fenProfesforaat
Profesforaat in
in de
de Land.
Lamb
/;ouwkumte, Technologie,
Technologie, Koaphamrdel
KoophllllJeI en l7ee~iekte
op de
de CameraalCameraal·
l'ouwkunde,
Veexiekte op
Academie
te Ritteriburg,
Rittersburg, onder
onder bet
bet gebied
gebied des
des Keurvorfei
Keurvorfl:en
Academie to
van de
de Palts
Palts.. fly
By nam
nam dit
die aan
aan., werd
werd bewaard
bewaard voor
Yoorverfcheiverfchei...
van
den
ramp en ,, welke
welke de
de bittere
bittere Godsdienst-yver
den rampen
Godsdienst-yver van
van fommige
fommige
Roomschgezinden
Roomschgezinden ,~ en
de kwaadaartigheid
kwaadaanigheid van
van anderen
anderen ,, hem
hem
en de
poogden to
te berokkenen
btrokkenen ,• verloor
verloor zyne
Vrouw. trouwde
trouwde eene
eene
poogden
zyne Vrouw,
andere, verhuisde,
verhuisde, by
bydedeverplaatzing
verplaatzing der
der Cameraal-fchool
Cameraal-fchool van
vall.
andere,
Riltcrsourg na
na Heidelberg,
Heitle/bcrg, na
n8 de
de laatstgemelde
Iaatstgemelde plaats,
plaat~, en
Rittersburg
en wen!
werd
eindelyk, „
eerierordre
ordrevan
vanden
denReere
Heerelandgraaf
ingevolge eeller
Landgraaf
eindaJyk.
" ingevolge
van bet
bet jaar
jaar 1787
van de
de
"„ [van
[van Hesfen-Casfel],
Hesfen-Casfd], in
in February
February van
1787 van
Univerfiteit Marburg,
Mpr/Jurg, tot
tot openbaar
Leeraar der
det
„" Univerfiteit
openbaar gewoon
gewoon Leetaar
en Cameraal-weten(chappen
Cameraal- wecenfchappen met
een
" OeconomieOeconomie- FmantieFmantie- en
„
met een
It
vast inkoomen
van i2oo
1200 Daalders
Daalders zwaar
2:waar geld,
geld, of
of 2160
2160 Gui„ vast
inkoomen van
Galdens Rykswaarde
Rykswaarde., en
en eene
eeoc aanzienlyke
aanzienlyke fomme
voor zyne
zyna
•" dens
fomme voor
" vrouw
vrouw,, in
in gevalle
gevalJe hy
moge koomen
koomentote overlyden,
overlyden, in
aile.
,,
by mogt
in alle
orde beroepen."
beroepell." Hier
Hier leeft
letfc hy
gelukkig, ontrangt
ontYangt eelil
be~.
„" orde
by gelukkig,
eea be
:loek van
van zynen
:tynen ouden
ouden Vader,
Vader, en
en dedehistoric
historie eindigt.
eindigt.
zoek
Wyzouden
zoudenhierby
hierby Dog
nog het
hee eene
alldere kunnen
aanmer~
Wy
eene en
en andere
kunnen nanmerken omtrent
omtrent hetgeen
hetgeen de
de Schryver
Schryver heeft
heeft raakende
raa]wnde de
de Pietisten.
Pie'lis/eII.
ken
Hoe kan
Ilan men
men by
by voorb
vDorb.. van
en waarlyk
waar/,j oprechte
oprec!;te vivaYI'O(1Hoe
van brPQvc
braave en
we
menfchen en
me lieden
lieden,, van
van reehafchapene
retht[&hlJpene men[chen
besle C!zri.tmen,
en beste
Christenen ,
(zo als
als veelen
veeJen bunner
bunner bIbI.. 66 genoemJ
worden) zeggen,
zeggen. dat
dat zy
Z:J
(zo
genoemd worden)
niles bet/erven
do()r de
de begeerte
pegeerte ()m
hunnen medebroeder
medebroeder to
Ie ver
"er~.
alles
bederven door
om hunnen
sordeelen
by hun
,ordeclen?? dat
dat by
hun,, al
41 lIIie
iN den
d~n geringfen
geringfle1l granti
We in
graad (Jnder~
anderee
lIenkt. Anathema
Anathema Maranatha
MtJf'lJnathpisR
;s Pblbl.. 36.
Zyn zulke
zulke menfchell
denkt,
36 . Zyn
menfchen
?echtfchapen
,.echt/chapen Christeneu?
ChristeneD? Maar
bericht zoude
die wyze
Maar ani
ons bericht
zoude op
op die
wvze
te lang
Wyzullen
zuUen daarom
daaromalleen
aJleen zeggen,
zeggen, dat
dat bet
bet
tc
lang worden.
warden. Wy
gtukjen,
inneemendentrant
trantisis ge
ge..
Iitukjen, over
over het
het geheeJ,
op eenen
eenen inneemenden
geheel, op
fc'ireven,
fc~reven, en
en veele
veelenuttil
nutti/:.e
aanmerkinbcll bevat,
bevat, op
op eeue
eeue be.
be;e aanmerkingeu
Qaagelyke wyze
wyzevaprgef1eld.
vQQrsefield.
baagelyke
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ROllEl!.T
ROBERT

ROBERT,
1I1mJzozoalsafsbyhybehoort
behoort to
te zyn
zyn.. Ells
Als Burger,
Burger.
of de
de Man
ROBERT , of
Echtgenoot en
en Vader
fTader gefchetst,
ge[chetst. Eerfle
Eerjle 4fdeeling
Aldeeli1ig.. Een
Een We.
Echtgenoot
Wederga van
,'an ELIZA
ELIZA of
of de
fTrfJZtW zo
zo als
ats zy
zy behoorde
behoorde to
Ie zyn.
zyn.
derga
de Vreuw
Hoogduitsch verhaald.
verlaa/d. TeTeIJ7est.Ztandant,
l-Pest.Zaandant, by
by H.
Vit
bet Hoogduitseh
H . van
Uit het
van
Aken,
en to
Ie infteldam
Amfteldam,, by
by JJ.. FF.. Nieman,
In gr
gr..
Aken , en
Nieman , I1801.
Boi . In
8vo. !t44
bl.
Svo.
244 bh

oen wy het eerll:e Dee1 van dit Werk aankondigden (*).
konden wy hetzel ve onze gOl!dkeuring met weigeren,
T
T
IDaar gaven bet onda anderen dien welverdienden lof, dat des-

oen wy bet eerfte Deel van dit Werk nankondigden (*),
konden wy hetzelve onze goedkeuring met weigeren,
maar gaven bet onder anderen lien welverdienden lof, dat des .
zdfs zedelyk
doel ten
ten fterkften
fierkften in
in bet
loopt;; wy
herhazelfs
zedelyk doel
her oog
oog loopt
wy herhalen dit
dit,, en
en twyfelen
twyfelen niet
niet of
of onze
onze Lezers
Lezers zullen
zullen met
met ons
OI1S het
het
len
derde Deel
het laatfte
laatfie wezen
zal,, met
lUet verlangen
verlangen te
derde
Deel ,, dat
dat hec
wezen zal.
to gemoet
gemoet
zien.. Wy
Wymoeten
moetenden
dendraad
draadder
derGefchiedenis
Gefchiedcnis vervolgen
vervoJgen..
zien
By bet
het Plot
flot des
des vorigen
vorigen Deels
Dedslieten
lieten Wy
wy ROBERT
ROBERT en
AMELIA
By
en AMELIA
in
eue onaangename
onaangenameverlegenheid,
verlegenheid, enenvreesden,
vreesden,dat
datbet
het pas
pas
in ene
gevestigd
van ROBERT,
ROBE[(T, door
RABE,, die
die
gevestigd geluk
geluk van
door den
den Ambtman
Ambtman BABE
bun gefprek
gefprekhad
hadbeluisterd
beluisterd,
zou worden
wordtn vernield,
vernield, en
en by
hy tete·
hun
, zou
rugkeren
in de
de fchool
fchool des
des ongeluks
ongeluks.. Dan
Dan,, dit
dit was
het geval
geval
rugkeren in
was bet
waardige man,
wicn RABE
reeds ontfnapt
geniet;; de
de waardige
man, wien
BABE reeds
ontfnapt was.
was, geniet
zaakt nuder
ill gefprek
ge[prek mzt
m~t AMELIA
en her
het gelukt
vooral
AMELIA ;; en
raakc
nader in
gelukt hem,
hem,vooral
tIoor
de belofte
belofte dat
dat by
hy enig
enig uittlel
uitfiel van
zal bebedoor de
van haar
haar huwlyk
huwlyk zal
haar enigzins
enigzins tot
tot bedaren
bedaren to
te brengen
brengen.. Hoeveel
Hoeveel RO~
werken, haar
werken,
RO:BaRT
het waardige
waardige meisje
meisje ook
gevoelde, hy
was
zelve voor
voor bet
ook gevoelde,
by was
BERT zelve
te groot,
dan dat
dat by
by zich
zich in
in dozen
dezen hartstocht
hartstocht zou
toegeven;; hy
to
groot, dan
zou toegeven
by
begreep het
het ongevoeglyke
ongevoegIyke en
en onmoo
onmoogIy~e
van zodanige
zodanige verbinverb inbegreep
glyke van
ttnis;; zyn
zyn belluit
beiluit isisdus
hy zal
zal alles
aUes beproeven
om
dus genomen
genomen ;; by
beproeven ont
tenis
haar hart
hart wederom
werleromtotehechten
hechtenaanaan
hareneerften
eeri1engeliefden
geliefden;;zelve
zeII7&
baar
Karen
met
ernst denken
deuken aan
buwJyk;; en
wanneeralles
alles mislukte,
mislukte.
met ernst
aan een
oen buwlyk
en „" wanneer
van haaren
haaren hartstocht
bartstocht niet
en
wanneer AMELIA
•" wanneer
AMELIA van
niet te
to gellezen
genezen ca
"• voor
den vriend
vriendhaarer
haarer jeugd
jeugd niet
niet weder
weder to
te winnen
ware.,
voor den
winnen ware
,., wanneer
wanneer zyn
zyn vertournde
vertourndeBegunftiger
Begunfiiger den
den onfchuldigen
onfchuldigen voor
vaar
„
fchuldige boeten
liet. za
altyd nog
noglets
iets over
over
de fchuldige
boeten liet,
zo bleef
bleef hem
hem altyd
•" de
omhet
betverfloorde
verfioordehuislyk
huisJykgeluk
gelukallengs
al1engs weder
wedertoteherftelherftel•" om
"• len,
len, voorzeker
voorzekerintusfchen
intusfchen bet
het hard(te
hard1l:e en
en bitter(te
bitterfte voor
zieh..
voor zich
"„ zelven,
zeJven, (tat
dut hy
naamIyk den
denwanaelftat
wunaelftat opnam,
opnam,enendit
dit bebeby naamlyk
kOOllyk oord,
waar by
hy van
vall bet
het door
door hem
hemgezaaide
gezaaide zaad
zaad
oord, waar
•" koorlyk
"• nog
nog voor
voor her
bet menschdom
menschdumenenzichzelven
zichzeIvenhoopte
hooptetoteoogften
aogften.,
"• met
met een
eenftille
mlle traan
traan en
en het
het befcheiden
befcheiden geloof
geioof:: bet
bet heeft
heef: zG
Z~
verliet."
"• Wet
11iet moeten
moeten zyn,
zJn, verliet:'
Daar de
de Ambtman
Ambtmanhet
hetgefprek
gtfprek beluisterd
beluisterd had.
de
Daar
had, moest
moest oak
ook de
Graaf
het weten.
d.1n AMeAMEGraaf her
weten . ROBERT
ROBERT ~aat
gaat 's'smorgens
morgens by
by hem;
hem ; dan
l..IA was
hem reeds
reeds voorgekomen
had apes
al\t:s verhaald,
verhaald, ell
ZIA
was hem
voorgekumen ;; zy
zy had
ca
de Graaf
Graaf was
was volkomen
volkomen overcuigd
overtuigd van
van de
de onfclluld
onfcbuld van
van zynel1
zynen.
de
Vri~nd..
Vriend.
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Vriend.
trekt
RVriend . Hun
Hun gefprek
gefprek is
is zeer
zeer belangryk
belan„ ryk ~; en
en nu
nu reeds
reeds trekt
ROBERT
des Graven
Grawn tegenwoordigen
tegcnwoordigen toeftand
toelbnd party,
party, om
ROBERT van
van des
OUT
eenOlaal
ene verzoening
verzotning te
tmfchen den
en
eenwaal ene
to bewerken,
hewerken, tusfchen
den Graaf
Graaf en
deszelfs Echtgenote,
Echtgenote , die
AMELIA ontdekt
door AMELIA
dat
deszdfs
die by
by door
ontdekt had.
had, dat
Dog
in laven,
h:ven, maar
maar door
door den
denGraaf
Graafverttoten
verlloten was
was.. Hy
doet
nog in
Hy doet
gevoeleu,
hoeveel
vee! moederlyke
moederlyke vermaning
vermaning (hands
thands op
op het
het hart
hart
gevoelen, hoe
I<rygt van
de bekentenis,
bekentenis,
der
der Dochter
Dochter vermogcn
vermogen zZ')U,
,-)u, en
en krygt
van hem
hem de
dat de
clat
de Gravin
Gravinindedaad
indedaadnog
noglecf_ie,
le~f.le, hoewel
hoewel by
hy van
vanlie
jietroutrou·
llIet wilde
wilde horen
horen.. De
komst van
van den
den Ambtmall
breekt
welo.le
weioae Met
De komst
Ambtman breekt
cir
af. De
Graaf gi
gi"te
dit gefpr·ek
gefprek af.
De Graaf
:te zyn
zyn ()ogmerk;
oogurerk ; want
want AM,~LIA
AMELIA
had ook
had . Het
had
ook niet
niet verzwegen,
verzwegen, dat
dat by
hy hen
henbeluisterd
beluisterd had.
Hep
Het liep
dus zeer
dus
zeer kort
kort af
af::
,,
GRAAF . Nu
DE GRAAF.
Nu nog
nogeen
een woord
woordtot
totu,u, HeerJuftitie-Raad,
HeerJuil:itie-Raad.
,. DE
„
"dat
egter geheel
gehtel onder
onder ons
onsdriezn
drieen blyft
blyfr.. Wanneer
Wanneer gy
gy van
van
dat egter
"„ hetget;n
gy gisteren
glsteren avond
achtcr de
gehoord of
ot niet
niee
hetgeen gy
avond achtor
de hegge
hegge gehoord
gehoord hebt
"„ gehoord
hebt,, fen
openbaar maakt,
maakt, zo
zo zyt
zyt gy
gJ
een woord
woord openbaar
„
van uwen
" oogenbliklyk
oogenbhkiyl{ van
uwen post
post ontzet
ontzet.. Adieu
Adieu..
AMBTMBN(ontfleld.)
"„ 1?E
DE AMBTlVl/lN
(ontjleld.) "„ UwcExcellentie
Uwe: Eli.cellentie ik
ik weet
weet niet
Met -„.. DE
DE GRAAF
GR,1AF.. Des
Des to
te beter
beter;; wanneer
gy nits
ni-:ts weet,
weet, dan
dan
wanneer gy
hebt
ook niets
niets to
te verzwygen
verzIVY5en.. Voor
Voor uwe
uweamhtsberichtea
ambtsberichten
bebt gy
gy ook
verzoek ik
ik ten
een gelegener
gekgener tyd
tyd."
verzoek
."
AMELIA's
A~1ELIA'S huwlyk
Illoest nu
nutoch
toehworden
wordenuitgefteld
uitgefreld.. RonERT
ROBERt<
huwlyk maest
brl:n,;t haar
haar dit
dit bencht,
zoek van
Graaf,
bren,t
bericht, en
en ontdekt,
ontdekt, 0;>
op vel
veizoek
van den
den Graaf,
apes
GUSTAAF , de
Illes aar
aaC) GUSTAAF,
de Graaf
Graaf van
van TANNENBERG
TANN~NBERG;; die
die reeds
reeds
l/rDeg
niet zo
zo zeer
zeer ongerust
Oil gerust over
over de
de,, den
den vorigen
vorigel!
vroeg dllar
daar wail,
was, niet
avond voorgewende,
voorgewende,onpasfefykhe,.d,
onpasfelykhe:d, als
de zichtbare
zichtbare
avond
als'ld
wel over
over de
vel andering in
ldtaande Bruid jegens
jegens hem
hem;;
veiandering
in bet
bet gedrag,
gedrag, zyner
zyner aauataandeBruid
en ROBERT leert
in hem
hem oven
,nen edehnan
edelman kennen,the
kennen, dte dedelesfen
lesfen der
der
en
leers in
xw,un
y •r en niet
niet enkel
wat bybydedefludeerende
jlttdeerende Adel
Aiel ::..eel'
enkel gehoord.
gehoord, maat'.
maar, was
:eer
zelden het
het geval
gel/at is,
if, werklyk
werklyk in
in zNn
zyn hart
hart had
liad ingeprent
ingeprenf;; en
en dit
dit
zelden
verflerkt
'Y6Fflerkt here
hem reeds
reeds in
in zyn
zyn genoanen
genomenbe/luit,
befluit, om,
om, ddor
ddor doelmatige
doelm(Jtig~
mit/Jelen, hem
hem het
het hart
hat t zyner
zyner beminde
beminde to
te helpen
hefpen herwinnen
Iterwinnen..
middelen,
hort hierop
hlerop vertrekt
vertrekt ROBERT
ROBItRT naar
naar de
de Hoofdftad,
Hoofdftad, ten
ten einde
einde
port
~ich daar,
llift belemmerd
beleDlmerd to
te worden
wordellinindedeoefening
oefenillgder
dec
zich
daar, om
om niet
Genee.hunst, in
in die
die wetenfchap
wetenfchap to
te doen
doen onderzoeken
onderzoeken.. Hy
Hy
Geneeshunst,
l1erinnert den
het Landgoed
berinnert
den Graaf,
Graaf, dat
dat hy
by llagenoeg
nagenoeg tIPildenflu.
ildenau, het
Landgoed
waar de
de Gravin
Gravin verbannc
verballn(;n
was,, moest
moest voorbytrekke^
voorbytrekkc";; by
hy
waar
:n was
krygt ve,lof
had eu
eu
krygt
veylofom
om haar
haar te
to bezoeken,
bezoeken, en,
en, zo
zo zy
zy berouw
berouw had
vergeving
vergedng vroeg
vroeg,, haar
haltr to
te zeggen
zt'ggen,, dat
dat haar
haar Gc:maal
haar bebe~
Gemaal haar
klaagde.
Idaagde. ROBERT
ROBERT had
had ook
oakten
eenaanbevelingsaallbevelings -brief
brief aan
aan den
den
Mmister;; in
wa$ verwarring
verwarring en
en droefheid
droefheid;; (oneenig(orzcn1ig·
Minister
in dlells
diens huis
huh was
heid
It!id flaat
ftaat 'er
'er,, dan
dan slit
dit isis duidelyk
fout;)
's mans
duidelyk ene
ene Pout
;) 's
mans tDlge
emge
Dochttr lag,
lag, n?ar
n~ar het
het fcheen
f.:hecn ,, to
te llerven
llerven ,, en
en was
was opgegeven
opgegeven
Dochter
door bei
beiJe
den Vorst
Vorst.. ROBERT
ROBERT had
had bet
het ge~e·
door
ie de
de Lyfiirtfen
Lyfartfen vlln
van den
luk
]uk., dat
dat by
hy haar
haar,, door
door entenr- gewaa~de
kunstbewerking,, herhergewaagde kunstbewerking
f'elde
.ll:eJde tot
tot vorige
\'ori~e gezon
gelOiltheid
lheid ;; en
en hoe
hoe zeer
zeer die
die aanzienlyke
aanzien!yke GeGelleeshcrcn zich
zkb beledigd
bdedisJ von
den , dat
dat zy
'l-y in
in bekwaamheid
bekwaamheidoverover·
neeshcren
vonden,
trof.
trof.
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ROBART
IOBRIlT

troffen werden
werden door
door even
trofl'en
ellen ongepromoveerden
ongepromoveerden Geneesheer
Oenee-sheer ,t

]=den zy'/.1hem
bnden
hemtoch
tochzynen
zynen roem
roem niet
niet onthouden
ontbouden.. De
De Minis
Minis4•
ter gar
een prachtig
praehtig feest,
haren
her
gaf bell
hem een
feest, waarop
waarop zyne
zyne Doehter
Dochter haren
redder een
eon bewysfchrifc
bewysfchriftovergaf,
overgaf, door
door den
den Vorst
I'€cKkr
Vorst zelven
zelven opgeopgeiteld, , uit
't welk
ROBl!RT FELSER
FELSER,, thands
lfeld
uit kraeht
krachc van
van 't
welk ROBERT
thands HuisHuisnrts by
by den
den Graaf
zONNESTCRN , wegens
erts
Graaf van
van ZONNESTERN,
zyneuitfleken,
uitfl:eken~
wegens zyne
de
tot derden
de verdienften
verdienften,, tot
Derden Vorflelyken
Lyf- Arts en
Byzitte,.
Vorfdelyken Lyf-llrts
en Byzitter
;n
he! CoJle{,is
GezotJdheid, met
met 't
'1 karakter
knrakter Win
Collegie van
van Gezondheid,
in het
van Rand,
Raad,
r:n
een jaarlyks
jflflrlyks inkomen
inkomen van
van tweeduizend
tlVesduizend guldens
guldens,, werd
werd aan'e
aan::,e·,
ca een
held . Met
nam ROBERT
:tteld.
Metdankbaarheid
dankbaarheid nam
dlt aan,
maar gaf
gaf bet
het
ROBERT dit
aan, maar
(10k met
met dankbaarheid
d:mkbaarheid terflond
terftond terug
terug.. De
De Grote
Grote Wereld
Wereld en
en
cook
bet
bet Hof
Hof bevielen
bevielen hem
hemniet
niet;; op
platte land
op het
bet Platte
landkon
kon hy
by werkwerk:Lllam
zyninin enen
enenmeer
meeruitgebreiden
uitgebreiden kring
kring,, en
meer goeds
foeds
zaam zyn
en meer
fftichten;
ichten ; daar
meer even
tnen kundigen
kundigen Arts
Arts;;
daar behoefde
behoefde men
men ook
ook meer
(iankba;llheid en
hemook
ookaan
aanden
den Graaf
Graaf..
tiankbaarheid
en vriendfchap
vriendfchap verboQden
verbonden hem
Hyontflelde
ontaelde,, toen
de Minister,
Minister, die
die alles
alles reeds
reeds vooraf
vooraf be
be-.
Hy
toen de
~orgj had,
had, hem
hem enen
enenbrief
brief van
van zynen
weldoener overhandigde,
overhandigde,
2orgi
zynen weldoener
waarby deze
deze hem
hem ontfloeg
ontlloeg en
ell geluk
geluk wenschte
wensehre;; dan
hy bleef
bleef
waarby
dan by
tach ftandvastig,
menmenbybyhem
winnen kon
kon.
'loch
ftandvastig en
, enallcs,
allcswat
, wat
hem winnen
,
was,
\Vas, dat
dat by
hy den
dentytel
tytel van
van Raesd
RatYd aannam
3'lUnam;; en
nu,, na
na zich
zieh
en nu
:l.lvorens, hoewel
hoewel nu
nil orgehouden
opgehoudenenententenovervloede
over vIae de,, to
te hebhebalvorens,
ben
, keert
b~n laten
laten onderzoeken
onderzoekenin111dedeGeneeskunst
Geneeslmnst.
l~eert by,
hy, rykelyk
rykelyk
door den
den Minister
Minister beloond,
beloond, naar
naar Hogen-Eik
terug. Alvorens
Alvorens
door
Hogen-Eik terug,
~venwel bezoekt
bezoekt by
hy If'ildenau.
wordt volkomen
volkt)men overtuigd
overtuigd
cvenwel
FG'ildenau, wordc
van de
de onfchuld
onfchuld der
der Gravin,
Gravin, en
en krygt
krygt daarvan
daarvan·• echte
echte bewyzen
van
bewyzen
jn handen.
Defcbyn
fcbyn was
wasgeheel
gebeeltegen
tegen haar.
haar. De
Deeerloze
eerloze,,
in
banden . De
die baar
haar to
had zich
zo
die
te vergeefs
vergeefs had
bad getracht
getracbt tote verleiden
verleiden,, had
zich zo
gewroken,, dat
Glaaf haar
baar wel
wei voor
vOOr fchuldig
fchuldig houden
bonden
gewroken
dat de
de Graaf
snoen,
en alle
alIe verdediging
verdediging haar
was.. Dan
Dan kort
kart
moest, en
haar onmooglyk
onmooglyk was
daarap, doodlyk
doodlyk gewond,
gewond, raakte
raakte hem
het geweten
geweten wakker
wakker;;
daarop,
hem bet
hy fchreef
fchreef aan
de Gravin
Gravin,, en
en deze
dezebrief
briefgaf
gafalle
aHe opheldering
opheldering
by
aan de
aan ..den
Was bet
hetovertu,gendst
overtUlgendst bewys
bewys barer
harer on*
on~
aan
den Graaf.
Graaf, en
en was
fchuld. Door
Doorden
den Eerwaarden
Eerwaarden CALOVJUS
CALOVIUS zond
zond de
de Gravin
Gravin die
die
fchuld.
gefchrift aan
Graaf ,~ die
die fliers
niets van
ontling ;; en
gefchrift
aan den
den Graaf
van hare
hare hand
hand ontfing
en
deze verfoeijelyke
verfoeijeJyke booswieht
deze
booswichthad,
had,opopraad
raadvan
vanden
denAmbtman,
Ambtman,
die fiuk
en fchreef
fehreef terug,
te
dit
fluk verdollkerd
verdoukerd,t en
terug , dat
dat de
de Graaf
Graaf noeh
noch to
verbid~en., noeh
te overtuigen
overtuigen was
was.. - --- ROBERT
ROBERT kwam
kwam op
op
verbidden
noch to
liogen -Eilr
terug.. De
DeGraaf
Graafwas
wasvol
volvreugde
vreugde,t enenliet
liet hem
,.logen
-Eik terug
hem
een huis
huis gereed
het zyne
zyne;; Hier
liier oefende
een
gereed maken
maken by
by bet
oefende hy
by zyne
zyne
weldadige
weldadige kunst
kunst.. Met
Met AMELIA
AMELIA en
en haren
haren minnaar
minnaar was
was 't
't nog
nog
in denzelfden
denzelfden toeftand
toetland.. Het
Hetgeluk
gel uk diende
diende RoaERT
ROllER'!';; hy
wordtin
by wordtby enen
enen zieken
zieken geroepen
geroepen,, den
Heer BLUM
BLUM., die
die door
door zyne
zyne
by
den Heer
Vrouw(ons
(onsreeds
reedsuit
uit bet
het eerfte
eerae Deel
was geworgelVor·
Vrouw
Deel bekend)
bekend) arm
arm was
.len;; by
by herflelt
her11:elt den
mall gelukkig,
gelukkig, en
en zyne
zyne Dochter
Dochter
den
den ouden
ouden man
:ELIZA BLUNT,
BLUM, een
een uitmuntend
uitmulltend meisje,
meisje, wordt
wordt zyne
zyne Echtgenote,
Eehtgenote.
ELIZA
ItODERT handelt
handelt bier
hier edel
edel en
groot. ELTZA
ELTZA wilde
wilde nimmer
nimmer
ROBERT
en groot.
huwea;; want
2,/ had
had haar
haar weinig
weinig goed
goedbef}emd
befl:tmdtot
~ot afdoening
afdoening
ltmwen
want zy
d.er
dcr
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der
hare ouders,
ouders. en
eA daarmede
daarmedededefchnldeifchers
fchnldeiCchers to
te
fchulden van
van hare
der fcbulden
vreden
gefield;; dan
vreden gefleld
dan ROBERT
ROBERT bedoelde
bedoelde geen
geen huwlyksgoed
huwlyksgoed ;; dus
dus
werd
haar huis
huis terflond
terfiond verkocht
verkocht ,, en
de fchuld
fcbuld afgedaan
afgedaan;; en
werd haar
en de
en
de waarde,
wa.rde, en
en gag
~af
de
edelmoedige GUSTAAF
de edelmoedige
OVSTAAF kocht
kocht het
bet boven
boven de
Wy flippen
de byzonderhedell
byzonderheden
het
fiippen de
bet aan
aan ROBERT
ROBERT ten
ten gefchenke.
gefchenke . Wy
aan.. ROgER
T redde
eens erre
ene Sehyndode,
maar
maar aan
RosaRT
redde oak
oak eens
Schyndode, die
die mell
men
zyn gehele
gedrag doet
doet
reeds
naar 't't gr,
gr; ff droeg,
leven;; ~n
gehele gedrag
reeds haar
droeg , bet
bet leven
aan zyn
zYIl verfland
verfiand en
en hart
hart,, en
had hat
het oprichten
oprichtell
ook
hier ear
eer aan
ook hier
en had
van een
gevolge. De
van
een lykenbuis
Iykenhuis ten
ten gevolge.
DeGraaf
Graafwordt
wordtfpoedig
fpoedi5 overovertuigd
de onfchuld
onfchuld der
de! Gravin
Gravin;; PredjI..ant
tuigd van
van de
Predikantenen Ambtman
Ambtman
trekken
dan OO)C
ook op;
op ; en
op zynen
z}'nenzestigflen
zestigfl:en verjaardag
verjaardag treed,
tree"
trekken dan
en op
de Gravin
Gravin in
de
in de
de Feestzaal,
Feestzaal, waar
waar ook:
ook ROBERT
ROBERT en
en zyne
zyne ELIZA.
ELIZAM
tegenwoordig waxen
waren.. De
Graaf verklaart
verklaart opentlyk
opentlyk bare
tegenwoordig
De Graaf
hare on
on-..
fehuld;; en
en nu
nu is
is AMELIA
vertederd op
fchuld
AMELIA geheel
geheel gewonnen:
gewonnen : vertederd
op het
bet
,y haren
gezicht
gezichtvan
van hare
hare beminde
beminde Maeder
Moeder ,, vr:1agt
vraagt '1zy
haren minnaar
minnaar
en reikt
reikt hern
hand.. Kort
daarna fchikt
fchil!t ROBER.'r
vergeving,
vergeving, en
here de
de hand
Kort daarna
ROBERT
zyn huis
huis op
Hogen - Elk tot
en Opvoedingshuis,
Opvoedingshuis. en
zyn
op Hogen-Eik
tot een
een WerleWerk- en
en
kiest nu
nu voor
voor zich
kiest
zlch ELIZA'S
waning;; hy
fpoede zich
zich,, met
met bet
het
RLIZA'S woning
by fpoedt
aangenaam bericht,
bericht, dat
dat de
de Graaf
Graafdit
dit toeflaat,
toeitaat, naar
rraar zyne
zyn~ bebeaangenaam
minde ; hem
hem ontmoet
minJe;
ontmoet een
ongelu~kig Soldaat
Soldaat i; --- h(;t
i~
een ongelukkig
bet is
MEYER.
Ilier eindigt
einJigr dit
die Deel.
arEyeR. Hier
Deal .
Het een
een en
en ander
ander in
In dezen
dezen Roman
Roman is
is ,• dit
Hat
dit erkennen
erkennen wy.
wy,
wat
op die
die wy~
wat ge%oeht
gezocht en
en onwaarfchynlyk;
onwaarfchynlyk ; b.
b. ~'.
v . het
hat opwekken
opwekken op
wys
van ene
('ne Schyndode,
Scbyndode,enendedekunstbewerkrng
kunstbewerkmgaan
aandes
des Ministers
Minister~
van
Doci'Jter. Doch
Dochdit
dit doet
doetminder
minderterleczalte.
zalte. Tot
zulke verba
,rerba..
Docker.
Tot zulke
zendc opofferingen,
opofferingen, en
'1,0 in
in 't
't oog
lopende dad
en ,• is
is maar
zende
en zo
oog lopende
daden
maar
zeld
;n gelegenbeid
zeld::n
gelegenheid.. Doch
Doch men
menbefludere
beftudere zyn
zyn karakter,
],arakter, en
ell
haodele naar
oaar zyne
'lynebeginfelen
beginfeJen ,, by
by de
de gewone
gewone voorvallen
voorvallen der.
delO
handele
]evens
want , hoewel
]evens :: want,
hoewel maar
maar weinige
weinige menfchen
menfchen zulk
zulk ene
ene
frerkte van
geest. ware
edelmoedigheid, en
en vastheid
vastheid van
beilerkte
van geest,
ware edelmoedigheid,
van beginfelen
hebben, als
als daze
deze ROBEERT
ItOBllRT;; zo
berhalen wy
nogmaals:
ginfden hebben.
zo herhalen
wy nogmaais
de Karakterfcaets
KarakterfdJets vall
kamt ons
ons veal
vee! minder
minder
de
vaudezen
dezen M:m
Man komt
overJreven voor.
dan bet
het giootsch
glOotseb Ideaal
Ideaal van
VrouwJyke
overdreven
voor, dan
van Vrouwlyke
volkomenheid. ons
ons in
in de
de Ysouw
J'1oulII za;0als
alszyIi]behoorde
hehoorrietote zyn
z;yn
volkomenheid,
voorgefleld.
voorgeitdd.
Yerhandeling
Yerhnndding over
over den
den Oirfprong
OirfProng der
der Zeevaarti
Zeev!lartivoorgeleezen
votJrgeleezen in,
in.
fn opgedraagen
opgedraagen aan
nan de
de Maatfchappy
Maat[chappyvan
vanVerdienf1en,
rerdienf/wl,ter
ter/JPreu·
en
reuke
Felix Meritis
Meritis;; door
door AA.. FOKKR
FOKKR SIMONSZ
SIMONSZ.,
Medelitl
ke voerende
voermde Felix
., Medelid
MetCaricatuur
Caricatuur.platZten.
[n den
den I3aage,
liaage,
dier Maatfcl14PPye.
dier
Maatfchgppye. Met
plaaten . In
hy J.
J. C.
I3QI.. In
[n gr.
gr. 8vo
8~'0..
by
C . Leeuwefl:yn,
Leeuweflyn, I3oi

nieuwe
Proeye
luimigvernuft
vernuft des
des Burgers
Burgen
~enecnenieuwe
Proeve
vanvan
bethet
luimig
E
E
foortgelyk genoegen
genoegenals
alszyne
zyneveelvulForuca, die
die zel{er
zeker met
met foortgelyk
FOKKE,

veelvul~

dige Schriften
Schriften van
di~n flempel
fiempel door
door veeten
vee len zal
zal geleezen
geleezen word
wordige
van then
~en.. In
In zyn
zyn Voorberigt
Voorberigt verdeedigt
verdtcdigt h)'
vall behanbehanden
by deeze
deeze wyze
wyze van
de4c-
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r

~.
0' KitS3Z
Z.,
A, FOKKE
., VERHANDELING.
VERNARDELINC.

deling eens
't well,
mingefchikt
gefchikt lchynt
deling
cens Onderwerps,
Onderwerps , 't
welk zo
zo min
fchynt om
om
op then
dten trant
crant inoekieed
in;;<lkleed en
en voorg
voorgdl:eld
dit al
al..
op
:fteld tetoworden.
worden. Of
Of dit
len of
wy zeer
len
of algemeen
algemeen voldoen
voldoen zal,
zal, twyfelen
twyfden wy
zeer.. Veelen
Veelen wor
wor...
den 'er
'er zeiter
die, op
op zommige
'lommigeplaatzen,
plaatzen,bet
het hoofds
hoofdden
zeker gevonden,
gevonden, die,
fchuddetlde,
(chuddende, den
denrel,el
re,~el uit
uit HORATIUS
HORATIUS motnpelen
mompelen:
Nonhrec
hcec joco/e
jocof.e conveniun
cOnl'eniun:; Lirce.
Lir.e.
Non
Voar
boertisis Jit
Jlt Been
geen itof.
Haf.
Voor boert
tvy laaten
laaten aan
zyoe plaats,'t
plaats, 't ge
ge~n
ter oodel
fcheiding, zegt.
Wy
aan zyne
:n by
by ter
ondetfcheidingzegt,
wegens de
de ernllige
ernflige vaordragt
den Watervlocd
van NWA,CH
N(lA.CH,e
wegens
voordragt over
over den
Watervloed van
en
en de
de lugtige
Jugtige behandeling
bebandeling en
comifche voorftelling
voorfielling van
en comifche
van den
den
\Vatervloed van
van DLUCALION.
DJW~ALION. Dan
Dan dedelaatlle,
laatfte, hot!
zeer als
als eell
Watervloed
hoe zeer
een
Fabel
Fabel befchouwd,
befchouwJ, zozoingekleed
inge,kleedalsalsdczelve
dczelvehier
hierinin 't't breede
breede
VOOI komt, heeft
heeft lets
iets onvoegeJyks.
vootkontt,
onvoegelyks . tt geen,
geen, hoe
hoe 'leer
zeer wy
wy wee·
wee .
ten dat
dat het
bet contrasteerende
contrasteerende in
,'an behandeling
behandelillg
ten
in deeze
deeze wyze
wyze van
de grootte
grootfte uitwerking
uitwerking baart
baart ,, het
het waarlyk
waarlyk aartige
aartige en
en geestige
geestige
de
we&neemt.. Wy'
durven Ons
OilS hier
bier opopbet
hetgevoel
gevoel der
der .meeste
wegneemt
Wy durven
.meeste
Leezeren
Leezcren beroepen
beroepen;; en
en van
van dien
dien aart
aart komt
komt'er
'er meet
meerinindit
dit
Stul,je
dt! Caxtcatttur-plaaten
Carlcatuur-plaatcn., daar
claar bygevoegd,
bygevoesd, itrekHrek·
S
:ulcje voor.
yoor . Ja,
Ja, de
ken am
om bet
het gevoel
gevoel diet
dier onV'oegel.
kbeid to
te vermeerderen.
ken
onvoegel,kheid
vermeerderen .
villelen wy
wy agter
agter de
de Verhandeling
Verhandeling ge
gee.
Eenige Aante1.-eniill!,efl
Yantekes:ingeu vlnJen
Eenige
'\7oegd. Dteze
Dceze zyn,
zyn, over
over.'t
Iliet in
in den
den luimigen
]uimigen
voegd.
. 'talgemetll,
algemeen , niet
trallt;; dock
dod) 's's Schlyvers
geest Ichynt
lchyllt dermaate
dermaate op
opthen
dien toots
wall
trant
Schhyvers geest
gei1:emd
dat zyne
zynevoordragt
voordragtaltoos
altoos 'er
'er min
of meer
van aanaan~
gettemd,t dat
min of
meet van
lleeme.
rleeme .
en die
eene
Het Bygeloof
Eyge!oof der
die der
der tegenwoordige,
tegenwoor.iige, op
op eene
Bet
der Jfoorige
voorigeEeuwen
Eeuwen en
Satyrique wyze
wyzegefchetst
geji:hetst.. Doormengt
])oormenl5tmet
metverfcbeiden
verji:heiden gevallen,
ge,vatlen,
Satyrique
II/smide een
een Ronaauesgzee
ROl1Za1lelque berirryving
be/i:itryving. vall
een a/ouden
Rlsmede
van een
alouden BouJJ!lIoJ.
Bouwval,
en
en her
hef daar
daar bybygelegen
gelegen Genugt.
Te elmf#eldam,
AmJleldam, by
Gehugt. Te
by JJ.. Tiel.
Tiel,
]188el.
In gr
gr.. tlvo.
bl.
8vo . :149
149 bl.
8 L In

y bet leezen van d"n veelbeloovenden titeI ,'an dit Ge..
fchrifr, vodden wy ons cpgewekt ter gretige en aandagB
B
tige leezmge. Het BygeJoof, dat Jelyk monfl:er, fcbandvlek

y bet leezen van den veelbeloovenden titel van dit Gke.
fchrift, votiden wy ors cpgewekt ter gretige en sandagtige leezmnge . Het Bygeloof, dat lelyk montter, fchandvlelt
<ler menschlyke
menschlyl;e natuure
~ I digten
dJgten wy,
al wat
wat daar
daar van
der
natnure --- 61
wy , al
van
eldersmogt
mogtverholen
verhalen zyn,
zyn, zal
zal nu
nu
onder ons
om nog
nog gin&
gind oenenelders
onder
fchUilhoeken verdreeven
Maar helaas!
helaas! hoe
uit zyne
zyne fchuwlhoeken
nit
verdreeven worden.
worden . Nlaar
hoe
j:lmmerlyk vonden
vondenwywy
onzeverwagting
verwagtingonsons
leurgefteld!
gefl:eld!
jammerlyk
_'n:nonze
to telour
Eene elendige
elendige verzameling
verzamelingvanvanSpook
Spookvertellingell)
znmtyds
Eene
vertelIingen , zamtyds
omfl:andi~!1eden doorzult,
doorzult, inin een
een zeer
zeer
met onwaarfchynelyke
onwaarfchynelyke omitandigheden
met
llordigen fiyl
dit perfie,
een
Slordigen
ilyl- -- dit
perfle, onder
onder bet
bet leezen,
leezen, QIJ5
ons bykans
bykans een
l$egiI af,
af, „
" zweemende
naar bet
het geluid
geluid det
det den
den Buchep
Blichepfllis
gegil
lis
zweemende naar
,. van
van den
den onoverwinlyke
onoverwinlyke ALEXANDER
ALEXANDER van
van zich
zich gaf."
gaf." Erfn
Enjin;;
,,
haddeil
even als
als een
onzer Voorgangeren,
Voorgangeren, een
een Itu
fiu-•
haddeit wy.
wy, even
een onzer
brick:: Prtllaria,
Pruiloria, -- eener
cener plaatze
plaatze aldaar
aldaar 2:ouden
dit Ge·
brick
zouden wy
wy dit
Ge •
(cl",ryf overwaardig
overwaardig keuren
j,euren..
~cLryf
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VADERLANDSCHE
VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENING
EN.
LETTER-OEFENINGEN.
Perklaring'Van
den Brief
.Bri~f aan
de Hebreen,
Hehreen, door
door GG.. BONllerklaring
van den
aan de
BONDoc6or en
der H.
H. Godge!cerdheid,
NET> DoCtor
en Profesfor
Pro/es/or der
en
NET,
Godgeleerdheid, en
Academie-Prediker to
te Utrecht.
IXde Deel.
Dtel. Te
Te Utrecht,
Utrecht,
JIcademie-Prediker
Utrecht . IXde
by W.
In gr.
gr. 8vo
8vo.. 417
by
W. van
van Yzerworst.
Yzerworst . In
bl.
417 bt.

oor de negende maal verzellen ivy thans den UtrechtV
[chen Hoogleeraar
Hoogleeraar in
in deszelfs
deszelfs uitvoerige
uitvoerige Verklaaringe
V
fchen
Verklaaringe
van
den Brief
Brief aan
(*),, en
en zullen
zullen bet,
het, ininvan den
aan de
de Hebreen
Hebreen (*)
oor de negende maaI verzeIIen wy thans den Utrecht-

dien by
dezeIfdc wyze
zynenarbeid
arbeid blyft
blyft voortzetten,
voortzetten,
dien
by op
op dezelfde
wyze zynen
als hy
toe gedaan
gedaan heeft,
heeft, naar
naar onze
onze gisfing,
gisfing, ten
ten
als
by tot
tot nog
nog toe
minften nog
tweemaal na
na deezen
dee zen moeten
moeten doen
doell.. Althans
Althans
minften
nog tweemaal
dit
DeeIbevat
bevat
alleenlykdedear21laatfle
Iaatfreverfen
verren
dit Negende
Negende Deel
alleenlyk
van bet
het elfde,
eIfde, en
en de
de 1I
I I eerfte
eerfl:e van
van
van het
bet twaalfde
twaalfde HoofdHoofdftuk;; en
en hetgecn
hergecn van
van dit
dit laatfte
laatfre nog
overig is,
is, met
met het
het
fuk
nog overig
geheeIe dertiende
pen
geheele
dertiende Hoofdftuk,
Hoofdftuk, zal
zal aan
aan de
de vrucbtbaare
vruchtbaarepen
des Schryvers
Schryvers nog
nog wel
weIftof
froftot
tot twee
twee Deelen
DeeIen leveren
leveren..
des
Wy
vergevorderden ouderdom
ouderdom
Wyeeren
cerelJden
denzekerlyk
zekcrIyk reeds
reeds vergevorderden
van den
den geleerden
geleerden BONNET,
BONNET, rnaar
maar kllnnen
niet nalaaten
nalaaten
van
kunnen niet
in zyn
Werkdededuidelyke
duidelyketekens
tekens van
van talkative
in
zyn Werk
talkative otd.age,
old .age,
gelvk: de
op to
te merken
merken.. InderInderde Engelfchen
Engelfchen het
her noemen,
noemen, op
gelyl
daid,
waartoe dienen
dienendie
diebreedvoerige
breed voerigeuittrekfels
uittrekfels uit
uit de
de
daad, waartoe
gefchiedenisfen van
des O.
gefcbiedenisfen
van de
de groote
grooteMannen
Mannen des
0 . Verbonds,
Verbonds,
welke in
in de
de aanmerkingen
aanmerkingen over
overbet
hetelfde
elfde Hoofdftuk
Hoofdfruk in
il1
welke
dit Deel
zo menigvuldig
menigvuIdig voorkomen?
voorkomell '?Ware
Ware
nietgegedit
Deel zo
bethetniet
noeg geweest,
geweest,dezelve
dezelveflechts
flechts met
met een
een woord
woordaan
aanteteftipftip~
noeg
ren, en
en den
den Leezer
Leezer vervolgens
vervoIgens te
tot de
pen,
to wyzen
wyzen tot
de gewyde
gewyde
:Boeken zelve?
vrecsde de
de Hoogleeraar
HoogIeeraarniet,
niet, dat
dat
J3oeken
zelve? Immers
Immers vreesde
het zynen
zynen Leezeren
Leezerentotelastig
lastig zoude
vall en , hunnen
bet
zoude vallen,
kunnen Bybel
Bybel
te raadpleegen!
raadpleegen!
to
Des
Schryve~'s doorgaande
doorgaande wyze
wyzevan
vanbehandelinge
bebandelinge is,
is,
Des Schryvers
dat
waardat hy
by de
de gevallen
gevallenenendaaden
daadendel'
derberoemde
beroemdeMallnen,
Mannen,waarop
op
("') Zie
over het
het VIIIae
de Algem.
.Algem. ttadtrl
l'aied.. Lmerlil!.
(*)
Zie over
VII1fte Deel
Deel de
Lettereef,
"oor
If'ce Stuk,
bl.. 441
voor iI:JOO,
oo, Ilte
Stuk, bl
441 env.
env.
J,I;T'f.
JXTT . 1800.
1803 . NO.3.
NO . S .
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.BONN ET
GG.• BONNET

op door
door den
den Schryver
Schryver van
vanden
denBrief
Brief aan
a:m de
de Hebreen
Hebreeninin
op
bet .oile
2011e en
volgende verfen
verfen gedoeld
gedoeld words,
wordt, telkens,
tetkens,
en de
de volgende
bet
uit de
de historic
historic des
en wel
weI,, gelyk
gelyk wy
Verbonds , en
uit
des O.
0 . Verbonds,
wy
reeds aanmerkten,
aanmerkten, vry
vry breedvoerig,
breedvoerig, voordraage,
met bybyreeds
voordraage, met
voeginge van
van eenige
eenige ophelderende,
ophelderende, of
of ook
ookwel
welverdediverdedi.
voeginge
en dan
dan fpreeke
fpreeke van
van bet
het geloof,
ge!oof,
gtnde aanmerkingen
aanmerkitlgen,, en
gende
waardoor zy
zy de
de gemelde
gemelde daaden
daadenverrichtten,
verrichtten, en
en de
de be
be.•
waardoor
proevende lotgevallen
lotgevaHen verduurdcn.
proevende
verduurden .
hetgeen bl
bi.. II
II env
env.. gezegd
raakende ESAU
ESAU
Methetgeen
Met
gezegd wordt
wordt raakende
en JAKOB
JAKOB mag
mag men
men wel
weI vergelyken
vergelyken hetgeen
l1etgeen de
de beroemberaem~
en
de NIEMEYER
NIEMEYER daaromtrent
daaromtrent heeft
heeft in
in zyne
Charafterkttlzzyne Charac7erkunde
de Yes
dcs Bybels.
Bybe/s. Men
Men zal
zal daar,
daar, onzes
onzesoordeels,
oordeels. dedechacha•
de
.rattersderderbeide
beidebroederen
broedcrelljuister
juistergefchetst
gefchetst vinden
vinden dan
dan
rmers
by onzen
onzenSchryver,
Schryver,die,
die,gelyk
geIykveele
veeleanderen,
andercn,den
denjongjongby
ften derzelven
ruim genoeg
genoeginineen
eenvoordeelig
voordeeliglicht,
Hcht, den
den
flen
derzelven ruim
oudften in
in eene
donkere fchaduw
ichaduwplaatst
plaatst.. Doch,
Docb,
oudften
eene zeer
zeer donkere
nlisichien, zullen
nlisfchien,
zullenwywy betet·
beterkunnen
kunnen zien,
zien,hoe
hoe de
de HoagHoog.
leel'ltar deezen
hy
leeraar
deezen laatften
laatfteneigenlyk
eigenlykbefchouwe,
befchouwe, wanneer
wanneer by
tot IlOOFnsT
HOOFDST.. XII
XII:: 16,
16 ~ I7
17 zal
zyn. In
eene
zal gekomen
gekomen zyn.
tot
In eene
aantekening bl
hI.. 13
]3 env
env.. vraagt
Scbryver:: "Was
aantekening
vraagt de
de Schryver
„ Was
.7' bet
bet [t
[to. w.
w. van
gehandeld, dat
dat hy
„
van JAKon]
JAKOB] edclmoedig
edelmoedig gehandeld,
by
de of
ongelegenheid,
broeder was,
misvan de
elegenheid, waarin
waarin zyn
zyn broeder
was, mis•" van
" bruik
bruik maa'kte,
zynvoordeel
voordeel mede
merletote doen
doen <??
bruik
mare, omom'er'erzyn
dat by,
cen fchotel
fchotel moes,
niet minder
begeel't1c
voor een
moes, niet
minder begeerde
•" dat
by, voar
" dan
aIle die
hy, toen
toen
dan alle
dievoorrechten
voorrechten der
der eerstgeboorte?dat
eerstgeboorte?dat hy,
,,
ES'AU,, door
door den
den nood
nood geperst,
ge)?erst, dezelve
dezelve aan
aan hem
bern afat:
•." ES&AU
frond, nog
dorst, dat
aat zyn
zyn broeder
broeder die
die overga
overga-.
nog vergen
vergen dorst,
•." ftond,
van zyn
zyn recht
recht met
met cede
eede bekrachtigde
bekrachtigde ?
"/ was
was ait
It
•" ve
ve van
)~ edelmoedig
edelmoedig gehandeld
gehandeid ?"/ tekent
tekellt zulk
een bedryf
bcdryf niet
11iet
zulk een
„
allerflechtst charaeter
De Schryver
Schryver erkent
erkenr
een allerulechtst
charater "/? "" De
•.7' een
hjcrop weI,
dat JAKOB
JAK0ll "„ niet
bierop
wel, dat
niet gehed
geheel van
van voorbarigheid
voorbarigheid
is viy
Vly
(uit gebrek
gebrek van
van gelaofsvertrouwen
geloofsvertrouwen op
op God)
God) is
•;I' CUlt
r1eltet1;' maar
tracht hem...
te verfchooverfchoo•" tl.!
to pleiten,"
maar tracht
hem-, evenwel,
evenwel, to
nen.
Naar ons
onsinzien
inzien,, neemt
flydaartoe
daartoeftellingen
ftellingen aan
neemt by
aan
nen . Naar
als
'hy bezwaadyk
als zeker,
zeker,welke
welke'by
bezwaarlyk zoude
zoude kunnen
kunnen bewyzen~
bewyzen .
Men
hoore hemzelven
bemzelven:: "Men
nemeflechts
flechts in
in aanmer·
Men hoore
„ Men neme
aanmer",, kitig
Idng,, dat
al vroeg,
kennis van
dat hy,
by , al
vroeg , kennis
van de
de Godfpraak,
Godfpraak,
zynen opzichte,
0pz1chte, gehad
en vastlyk
vastlyk geloofd
geloofd heeft,
heeft y
"„ ten
ten zynen
gehad en
dat de
op hem
hem zou
zou overgebracht
overgebracht
de zegen
zegen van
van Ahraham
Abraham op
•" dat
dat by
hy ••.
met kommer
kommer den
den tyd
tyd
"• worden
Maar dat
. . . met
worden -- Maar
"• heeft
gezien,, wanneer
wanneer het,
het, tusfchen
tusfchen hem
heeft te
to gemoet
gemoet gezien
hem
~,
bellis! worden.
kende toch
toch zyncn
Hy kende
zynen
• en
en EMU,
ESAU, zou
zou bellist
worden . Hy
aIs driftig,
en trotsch
trotsch op
op zyne
zyneeersteerst"'
broeder, als
driftig, woest
woest en
• broeder,
was ,..
"geboorte."
• geboorte." Dat
IisAu driftjg
driftig en
en oploopende
oploopende was
Dat ESAtl
blykt
blykt

OVER DE
DE I1EBREEN
HEBREEN..
OVER
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blykt genoeg
genoeguit
nit dedegefchiedenis.
gefchiedenis. Maar
Maarwaar
waarheeft
lreef't de
de
blykt
Hoogleeraar alal bet
het overige
overige gelezen
gelezen?
In den
den Bybel
Bybel zezeHoogleeraar
? In
kerlyk niet
niet.. Zoude
Zoudebet
hetook
ookbehooren
beboorentot
totdie
die OverleOverIekerlyk
wy inin het
het clot
flot des
des uittrekfels
uittrekrels uit
uit
veringen.,, waarvan
waarvan wy
veringen
het VIIIfte
DeSchryver
Schryververvolgt
vervolgtkort
kort
bet
VIIIfte Dee1
Deel gcwaagdel1
gewaagdeti?'? De
daarna:: „", Voorts
Voorts waaruit
waaruit blykt
hlykt het,
het'l dat
dat JAICOB
JAKOB zyzydaarna
nen broeder
broeder de
de begeerde
begeerde verkwikking
verkwikking zou
zou geweigerd
geweip;erd
•" nen
bebben.,, als
aIs deze
deze eens
eens zwarigbeid
zwarigbeid hadt
h:l(,it gemaaltt,
gemaakt, nom
om
•" hebben
dezelve zoo
duur to
te koopen
koopen ?'? Kan
Kan bet
hetvoorftel
voorftel van
van
zoo duur
•" dezelve
JAKOB niet
11kt vriendlyk
vriendlyk en
en mi,i
mi,l crnftig
zyn, oxn
om
,," JAKOB
ernftig geweest
geweest zyn,
zynen broeder
broeder dus
dus to
te beproevei,
beproevel'):, zonder
zonder dat
dat by
hy de
de
•JJ zynen
weigering kwalyk
- . Dat
Dat
•" weigering
kwalyk zou
zou genomen
genomen hebben?"
lebben?" ---.
JAKOB bet
l1et wel
weI ter
ter degen
ernftig meellde.,
blykt daardaarJAKOB
degen ernftig
meende , blykt
niet to
te vrede
vrede met
met ESAUS
ESAUS eenvoudige
eenvoudige ininuit, dat
uit,
dat by,
by, met
williginge van
zynen eisch
eisch.,, nog
nog eenen
eenen eed
eedvorderde,
v~rderde.,
williginge
van zynen
eer by
denzelven toeftond
toeftond zynen
zynen lust
lust to
te voldoen
voldoen.. Men
Men
cer
by denzelven
in bet
het fchatten
fchatten van
daadient omzicbtig
dient
omzichtig te
to zyn
zyn in
van de
de daaden en
en denkwyze
derperfoonen,
perfaonen,welker
welkerleevensgevallen,
leevensgevallen.
den
denkwyze der
met meerdere
meerdere of
of mindere
mindere uitvoeiigheid,
uitvoeJigheid, inin dede gewyde
met
gewyde
Bocken verhaald
verbaaId worden.
Zy komen
komendaarin
daarinniet
niet altoos
altoos
Boeken
worden . Zy
als voorbeelden
voorbeelden ter
tel' navolginge.
navolginge. Zelfs
Zelfs de
de zodanizodanivoor als
voor
gen welker
welker chara6ter,
character, over
over het
het geheel
geheeI genomen,
deugd..
gen,
genomen, deugdzaam en
en godvruchtig
godvruchtig was,
hadden hunne
hunne gebreken,
gebrcken., en
en
zaam
was , hadden
begingen meermaalen
meermaaIen gewichtige
gewichtige misflagen
misflagen.. In
In l1iemand
niemand
begingen
fpreeKt dit
dit iferker
fterker dan
in DAVID.
Doch ook
ook JAKOB
JAKOB
fpreekt
dan in
DAVID . Doch
kan bier
hier tot
tot een
dienen.. Zekerlyk
Zekcclyk trekken
trekken zy
kan
een voorbeeld
voorbeeld dienen
zy
de
zaak veel
veel to
te ver,
deszelven behandeling
behandeHug van
van
de zaak
ver, welken
welken deszelven
ESAU uitkryten
uitkryten voor
teken "„ van
Van
zynen broeder
broeder ESAU
zynen
voor een
een teken
een allerflechtst
allerfiechtst character."
Overbet
het geheel
geheet l>V.as
by.,
character ." Over
was by,
•." een
in zynen
tyd, een
een goed
goed en
en godvreezend
maar
in
zynen tyd,
godvreezend mensch;
mensch ; miaar
ESAU
hy was
was niet
niet vry
van vlekken
vlekken.. Zyn
Zyn gedrag
gedrag jegens
jegens ESAU
by
vry van
was zekerl
zekcrlyk
niet edelmoedig,
edelmoedig,niet
niet recht
recht broederlyk
broederlyk.. In
In
was
k niet
zyn
cbarafrer openbaart
opcnbaart zich,
zich, gelyk
gelyk NIEMEYER
NIEMEYER te
zyn eharaaer
to recht
recht
aanmerkt.,, eene
gene zekere
zekere loosheid,
loosheid, welke.,
welke, haare
haare zwakheid
zwakheid
aanmerkt
;r,evoelende
liever ]angs
haar doel
doel zoekt
zoekt tote
langsomwegen
omwegen haar
gevoelende ~, liever
bcreiken,
dan regelrecht
Jegelrecht op
op hetzelve
hetzelve afgaat
afgaat.. Die
Die zwakzwakbereiken, dan
heid
heid ~af.,
gaf, misfchien,
misfchien, aanleiding
aanleiding tot
tot de
de wanbedryven
wanbedryven van
van
verfchdden
tot die
en tot
die huislyke
huislyke oneenigoneenigverfcheiden zyner
zyner Zoonen
Zoonen .,, en
beden,
waaruit voor
vom hem
}}emzozofmartelyke
fmartelyke gevolgen
gevolgen voortvoortheden, waaruit
fprooten,
die gevolgen
weldaadige
fprooten, ichoOll
ichoon die
gevolgen door
door Gods
Gods weldaadige
En
tot goede
goede uitkomtlen
uitkomtl:en geleid
geleid wierden
wierden.. En
Voorzienigheid
Voorzienigheid tot
is
van goed
goedenen kwaad
kwaadniet
nietaltoos,
altoos.,
is zlIlk
zulk eene
gene vermenging
vermenging van
in
te reeinen
r.ecmen ook
in meerdere
meerdere of
of 111ll1dcre
mindere maate,
maate, waar
waar to
ook by
by
Nat van
.Ie
tegenwoordi.;en
van onon...
ate beste
beste menfch€11
menfchen in
in den
den tegenwoordi~
, en ftaat
vol .
G
volG --~
0)
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v01maaktbeid,?
"Vanneermen
menala1totezeer
leer wil
wi} verfchaonen
verfchoonen
volmaaktheid? Wanneer
hetgeen
goedgekeurd worden,
hetgeen nimmer
nimmer kan
kan goedgekeurd
worden, werkt
weckt men
men
be1l:ryderen
tegen
befl:ryderenvan
van den
den geopenbaarden
geopenbaarden Godsdienst,
Godsdienst, tegen
zyn oogmerk,
oogmerk, meer
geeven
zyn
meer in
in de
de hand,
hand, dan
dan door
door op
op to
te geeven
hetgeen
niet is
is to
te verdedigen
verdedigen.. De
billykheid eischt
ei3cht ~,
hetgeen met
De billykheid
van
den anderen
anderen kant,
kant, tevens,
tevens, dat
dat men
men zich
zich weete
weete to
te
van den
verl'laatZfn
tyden en
en omfl
omftandighedell,
verplaatzen in
in de
de tyden
:andighedeu, waarin
waarin de
de
beoordeelt,, en
perfoonen
leefden,, welker
perfoonen leefden
welker gedrag
gedrag men
men beoordeelt
en
niet over
over het
bet hoofd
hoofd zie,
voordeel
niet
zie, wat
watdaaruit
daaruit tot
tot hun
hun voordeel
kan afgeleid
worden ; gelyk
k:m
afgeleid worden;
zo dikwyls
dikwyls bet
het gebrek
gebrek is
is
gelyk zo
van
vermetele berispers
berispcrs.. Doch
wywillen
willen voortvoortvan vermetele
Doch wy
gaan.
gaan .
Ter gelegenheid
van JAKOBS
Ter
gelege nheid van
JAKOBS zegen,
zegen, over
over JOSEPH
JOSEPH en
en
deszelfs
deszelfs beide
beideZoonen
Zoonen uitgefproken,
uitgefproken,merkt
merkt de
de Schryver,
Schryver,
hI.. 57,
aantekening,, met
l'eden aan
aan ,, dat
op
op bl
in eene
eene aantekening
met reden
dat ,,
57 , in
recht van
van eerstgeborenen
eerstgeboren~n verbeurd
verbeurd
dewyl
dewyl RUBEN
RUBEN zyn
zyn recht
had,
de Vader
Vader niemand
niemand zyner
zyncr Zoonen
Zoonen benadeelde,
benadeelde, met
met
had, de
op den
den eerstgeborenen
ecrstgeborenen van
van RACHEL
te
dat
recht op
dat recht
RACHEL over
over to
hy 'er
'er mogen
byvoegen,, dat
draagen.
Misfchien had
draagen. Misfchien
had by
mogen byvoegen
dat
het
11echts voor
in zo
zo
bet flechts
voor een
een gedeelte
gedeelte wierd
wierd oVE'rgedragen,
overgedragen, in
ver JOSEPHS
nakomelingen vl')or
of
ver
JosEPHs nakomelingen
voor eenen
eenen dubbelen
dubbelen fram,
tam, of
liever
voor twee
twee ftammen,
verdeelinge van
van Kanaan
liever voor
Hammen ~in
in de
de verdeelinge
Kanaan
gerekend wierden
wierden;; terwyl
ander gedeelte,
de voorvoor·
gerekend
terwyl etn
een ander
gedeelte, de
en de
de grootfl
gl'ootfl:e
en achtbaarheid
achtbaarheid
rang,, naamelyk
naamelyk,, en
rang
:e macht
macht en
elen . --JUDA ten
ten deel
deel vivielell.
- - Vodr
V 66rdedetyden
tyden van
van MOSES
MOSES
JUDA
fchynen
de Vaders
Vaders over
over bet
bet recht
recht der
der eerstgeboorte
eerstgeboorte
fchynen de
naar welgevallen
welgcvallen befchikt
befchikt to
te hebben,
hebben,zodat
zodatbet
bet
fomtyds naar
fomtyds
wierd toegetoegeniet altoos
niet
altoosden
denoudfl:en
oudften hunn!:!r
hunner Zoorren
Zoonen wierd
deeld;; ma.ar
de Mofaifche
Mofaifche Wet
Wetmaakte
maaktehierin
hierineene
eenenaaunaaudeeld
maar de
were
were bepaaling.
bepaaIing. Zie
Zie DEUT
DEUT.. XXI:
XXI: I5
15..
DeSchryver,
Schryver, over
over de
de geboorte
!!cboorte Van
MOSES en
en deszelfs
deszelfs
De
van MOSES
wonderbaare
beboudenis fpreekende
<fpreekenue,, heeft
heeft bl
bI.. 82
8!2,, 83
83
wonderbaare behoudenis
bet
het volgende
volgende:: „" Nlaar,
Maar, wat
wat gaf
gaf deze
wat gaf
gaf
deze moeder,
moeder, wat
haren man
man,
aanieiding,, om
om dit
dit hun
hun kind,
kind, zoo
zoo lang,
lang,
•" haren
, aanleiding
,,
to houden'?
houden? De
DeApostel
Arostel zeg
zegt:
overmids zy
zy
" verborgen
verborgen te
t : overmids
•" zagen,
zagen, dat
d{(t het
het kindeken
kindeken fchoon
fthoo1l was
was.. Zoo
Zooals
als dit
ait kind
kind
geboren was
was,, befpeurdenze
befpeurdenze,, in
in hetzelve
hetzelve,
iets ongeonge•" geboren
, iets
Wannecr men
men door
doordit
di~ ongeiroone
ongewoone flechts
l1echts
•"WOflllS."
woons ." Wanneer
cene buitengemeene
buitengemeencfchoonheid
fchoonheidverftaat
verfl:aat,, hebben
hier
eene
hebben wy
wy hier
niets
waereld tegen
tel' w.lereld
tegen.. Maar
MaardedeHoogleeraar
HoogJeeraarvervolgt
vervolgt::
niets ter
•" STEFANUS,
STEFANUS, daarvan
daarvan fprekende
fpl'ekende,, HANDEL.
HANDEL. VII,
VII, bebedient zich
zich van
van eene
cene flerke
fierke uitdrukking
uitdrukking., fchoon
fchoon voor
'Vool'
•,). dient
•" God,
God, ofofgodlyk
godlyk fchoon
(choon;; de
de Onzen
Onzenvertalen
vertalen het,
het, WineuitneMend
Mead
jvboon
.
"
mend
[chorm.
'Er
moet
zich
dan,
in
het
wezen
van
'Er
moet
zich
dan,
in
bet
wezen
van
•
„" dit
dit

OVER
OVER DE
DE HEBREEN.
HEBREEN .

93
93

iet bovennatuurlyks,
iet God.
•" dit
.it kind.,
kind , iet
let groots.,
groots, let
bovennatuurlyks , let
God.
•" lyks
vertoond hebben
enz." Dit
Iyks'l, vertoond
hebben,, enz."
Dit gevolg
gevoIg kunnen
kunnen
wy
toeftemmen . EXOD.
wyden
denSchryver
Schryverggeeenzins
ggenzins toettemmen.
II: 2a,')
ExoD . 11:
de
oorfpronglyke plaats
plaats ,., welke
Schryver aan
aan de
de HeHe·
de oorfpronglyke
welke de
de Schryver
breen en
breen
en STEPHANUS
bedoelen, zegt
zegt alleen,,
aIleen.,. dat
dat bet
het
STEPHANUS bedoelen,
kind
kind fchoon
[choQ/1 was;
des laatstgemelden
laatstgemelden zyn
was ; en
en de
de woorden
woorden des
zyn
door
de Nederduitfche
Nederduitfche Vertaalers
VertaaIers zeer
zeer wel
weI overgezet
overgezet..
door de
Zyberoepen
beroepen zich,
zich, in
in hunne
hunne kanttekeningen,
kanttekeningen., met
met reden
reden op
op
Zy
de volkomen
voU{Omen gelyke
geIyke fpreekwyze
fpreekwyze JON
JON.. III
Ill.,, g,
3., alwaar
alwaar
de
lia s !A-l'Y"'>'
; met
©e,
W"~'>'I~
TrP eta;
niet cene
maar duiduia
cLEv
T&
eene groote
grootefiad
had Gods.,
Gods, maar
delyk
eene uitneemend
uitneemend groote
groote /lad
betekent.. Het
Het is
is toch
toch
delyk eene
had betekent
bekend'l, dat
by de
de Hebreen
Hebreen zeer
zeer dikdikbekend
dat het
bet woord
woord God
God by
wyls bygevoegd
bygevoegd *ordt,
wordt ~ alleen
aIleen om
omlets
iets groots
groats.,, lets
iets
wyls
buitengemems,
te kennen
te geeven;
zo als
aIs bb.. V.
v. GEN.
buitengemeens, to
kennen to
geeven ; zo
GEN .
XXX:: 8.
Hetgeen over
dergeIyke plaatzen
door
over dergelyke
plaatzen door
XXX
8. Hetgeen
GLASSLtTS
wordt aangemerkt
aangemerkt,, Plzilo!.
Lib.. 111.
III.
Philol. Sacrte
Sacra Lib
GLASSLtJS wordt
Can . 17.
Traft.
toont wel
weI ,~ dat
dat Gods
Gods befluubeHuuTrap . 1I.. Can.
17. §
§ 33.,, toont
nnde
Voorzienigheid van
van dit
dit groote,
dit uitneemende.,
groote, dit
uitneemende,
rende Voorzienigheid
geenzins wordt
wordtuitgefloten
uitge(]oten;; gelyk
ieder ligtlyk
ligtlyk begrypt,
gelyk ieder
begrypt,
geenzins
die eenigzins
eenigzb1s redeIyke
die
redelyke denkbeelden
denkbeelden van
van den
den Godsdienst
Godsdienst
heeft;
bewyst ool
ook: niet
-verwondeJen
niet meer.
meer. Wy
Wy •v
erwonderen
heeft ; maar
maar bewyst
ODS
daarom ,, hoe
hoe de
de Schryver
Schryverininonze
onzetaal
taaI,, en
en volgens
volgens
ous daarom
onzell
fpreekttant ,, aan
aan dit
dit bovennatuorlyke
bovenl1attlttrt),ke,, dit
oozed fpreektrant
dit god.
godlykc kome.
lyke
kome.
Wyhebben
IJebbeneenige
eellige aanmerkingen
aanmerkingen gemaakt
gemankt over
over bethetWy
geen dedegeleerde
geIeerde Schryver
Schryver zegt
zegt,, aangaande
AKOBS bebepen
aangaaride JJAnous
handelillg
broeder ESAU
ESAU;; ma;tr
handeling van
van zynen
zynen broeder
maar mogelyk
mogelyk moet
moet
dit
uit hetgeen
hetgeen by
by fchryft
fChryft
dit eenigzins
eenigzins verkIaard
verklaard worden
worden uit
vlln R.ACHAB
bI.. 209.,
wy bet
het volgende
volgende
van
.ACHAB ,., op
op bl
zog, waarvan
waarvan wy
met
genoegen aanhaalen
aanhaalen.. Na
Na van
vanbet
hetgeloof
geloof deezer
dcezer
met genoegen
7a moat
Vrouwe gefproken
gefproken to
te hebben,
hebben" vervolgt
vervolgt by
by:: ,," Ja
maar
Vrottwe
(zaI mogeIyk
iemand zeggen)
zeggen) ze
ze maakte
maakte zich
zich fchul[clzut·
mogelyk iemand
•" (zal

"dig
aan leugen
leugen en
en bedrog
bedrog -- Is
met
dig aan
Is dit
dit be/la(Jpbaar
befaopbaar met
„
zulk eon
een geloof,
geloof. als
als PAuLUS
PAULUS aan
aan hear
haar toekent
toekent?? -•" zulk

"• Ik
Ik antwoorde.,
het gebrek
neemt bet
het goede
goede niet
niet weg
antwoorde, bet
gebrek neemt
weg •.
Menschlyke zwakheden
zwakhedenkleefden
kleefden de
de besten
hesten:;aan
aan ....•
•." Menschlyke
,,It Men
denkealleen
alIeen aan
aan de
de Aartsvaderen
Aartsvaderen .••••
in
. . . die,
die, in
„
Men denke
byzondere gevallen
g~vallen,, hebben
doen zien
zien,, datze
•~, byzondere
hebben doen
datze men·
men •
Verder;: fchoon
[choon leugen
leugen .••
nimmer
•" fellen
fchen waren.
waren. -- Verder
. . . trimmer
mng goedgekeurd
g<>edgekeurd worden
worden,, dezelve
dezelve moet
men echter
echter
•" mag
moot men
of
•"onderfcheidenlyk
onderfcheidenlyk beoordeelcn,
beoordeelen,naar
naar de
de mi.udere
mindere of
meerdere kennis,
kennis, welke
welke iemand
iemand heeft
heeft van
van den
den voorvoor•" meerdere
"• gefchreven
pligt. 'Er
~Er is
is een
een grout
groat verfchil
verfchil tusfchen
tusfchen
gefchreven pligt.
~, zonde
zonde uit
uit onkunde
en zonde
zonde tegen
tegen beter
beter weten
weten.. MoMo.,
onkunde en
G 33
~,
ge„ geG
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gelyk heeft
heeft deze
het gcen
voor
gelyk
deze vrouw,
vrouw , het
geen ze
ze deed
deed ••.
. . . vonr
--- Vooral
moet men
zeer geoorloofd
Vooral moet
men de
de
zeer
geoorloofd gel1ouden.
gehouden . .omftandigheden,
omftandigheden, waarin
w.lal'in iemand
iemandder
der waarheid
waarheid to
te kort
kort
doet,, in
ill aanmerking
aanmerking nemen:
dezelve kunnen
kunnen (gelyk
(geJyk
nemen : dezelve
doet
het to
in bet
bet geval
geval van
van RACL
R&CHAll
was) van
van then
dien aart
aart
het
AB was)
~ zyn,
zyn, dat
dat een
een leugen
leugen,, {choon
op zich
zich zelve,aftekeuzelve ..aftekeu.
„
fchoon op
"• ren
ren ,, .echter
of meer
meer verfchoonlyk
verfchoonlyk wordt.
echter min
min of
wordt . Een
Edn
van beiden
heiden,, of
de afgezondenen
afgezondenen van
den
of ze
ze rno~st
moest de
van den
•" van
" Ironing
Koning .•.•
rnisleiden, of
of ze
ze ruoest
twee onfchul
onfchul~.
moest ...
. . . twee
,,
. r. . misleiden,
. . dienaars
van den
den eenigen
waa"• dige
vreemdlingen ....
diena.'lrs van
eenigen waa~
dige vreemdlingen
ren God,
God, inin levensgevaar
lcvensgev:lal" brergen
brel~gen,, zorder
zonder daardoor
da:udoor
•" ren
ftad en
en vaderland
vaderlandeeniven
eenil?,cndienst
dienstto teiloett
iloen..."
>, bare ftad
•" hare
Men
voege hierby
hierby de
de volgende
volgendegewichti
gewichtigt:
]Men voege
,e a:mmerking,
aanmerking,
op
b1..2!
!l2!
vool'komende,, by
by gelegenheid
gelegenheld,, dat
dat vats
van
op bl
z voorkomende
en JEFTA
GIDEON, BAnAKK,
BAllAK.SI31SON,
SIMSON, en
JEFTA gefproJren
GIDEON,
gefproken wordt.
words.
Dit toch
toeh is
is zeker,
omover
overbet
betbeftaan
beftaan en
en
•" Dit
zeker, dat
dat men,
men, om
~,
gedl"ag van
van nienfchen
menfchen,, naar
naar regelen
regclen van
van bill
billykheid,
• gedrag
kheid ,
}'
te denken
denken,, de
de omitandigheden
omfiandigheden,, waarin
waarin zy
zy leefden
feefden ,~
• to
"• in
behoort to
te nenren
nemen.. -In eenen
in aanmerkipg
aanmerking behoort
In
eenen tyd;
tyd,
wanneer·'d~d'eGodsdienst
zekere
•" wanneer
Godsdienstininachting
achting is,
is, hebben
hebben zekere
~,
daden van
Godsvrucht zulk
zulk ec
eeue
niet,, als
als
:ne waarde
waarde niet
• daden
van Godsvrucht
een tyd
in een
tyd van
van algemeeti
algemee!l bederf.
bederf. En
En naar
naar mate
mate de
de
•" in
fommige bedry"• zeden
zeden meer
meer bcfchaafd
bcfchaafd zyn
zyn,, zullen
zu1Jen fommige
bedry"• ven
ven in
in een
een geheel
geheel andt.!r
dan
ander licht
lichtbefi::houwd
befchouwd wo-rden,
warden, dan
",, men
men zich
zich die,
die, in
in ruwer,
in onbefchaafde
onbefchaafde tyden,
tydell, zou
zou
rawer, in
oorftellen."
"„ v\'oorftellen."
Gaarne zoaden
zocrden wy
wynog
noglets
iets overneemen
ovemeemenuit
uit hetgeen
betgeen
Gaarne
de Hoogleeraar
Hoogleeraar aantekent
aalltekent over
over de
de eerfte
eerf1:e verfen
verren van
van
de
fret
Maar wy
het XIlde
XIIdc Hoofddeel
Hoofddeel.. .Maar
wymoeten
moeteneindigen
eindigen.. EvenEvenwel
!iuunenwy
wyniet
nietnalaaten
l1alaaten nog
nag alvoorens
alvoorcns aan
aan to
te mermer~
weI kunnen
ken, dat
dat de
de geachte
geachte Schryver,
Schryver, op
op cene
plaats, eenigeenigken,
gene plants,
zins fchynt
gewoone befcheidente!cheidtnzins
fchynt af
of tetowyken
wyken van
van zyne
zyne gewoone
Ter gelegenheid
gelegenheid,
dat m
~OSES
gezegd words
wordt de
dt
beid.
osEs gezegd
heid . Ter
, dat
yerftnCJadheid vrm
CHRISTUS meerdcren
meerdcrm rykdo:aa
rykdo:/J geacht
verfrnaadheid
van CHRISTUS
geacht
tc hebbcn
de feliatten
fchattm inin.lEgypte.,
fchryft de
?eer
to
hebben Ilan,
dan de
A2y pte , fcbryft
de Heer
llONNE'P
Er zyn
onder de
de genen
genen,, dte
Chnste„ 'Er
zyn .••
. . . onder
din ChristeBONNET :: .~,
" nen
beten.
Diet weinigen,
die eenige
eenige der
der aangelegetaaangelegel~
,,
nen heten
, Diet
einigen , die
~,
fte leerftukken
rocheieerftukkenvan
van den
den Christlyken
Christlyken Godsdienst
Godsdienst loche• fte
Deze zyn
zyn gewoon
gewoon ....
ftel.
•"nen.
nen . Dens
alles in
in bet
bet werk
week tete ftel.
. . alles
len ,, om
om die
die plaatzen
plaatzen der
ge.
Schrift, waarin
waarin het
bet ge.
•" len
der H.
H . Schrift.
loof der
der:Ouden
aan de
de belofte
belofte van
van.. den
den Mesfias
Mesftiis vry
vry
•" loof
:Ouden aan
"• duidelyk
duidelyk geleerd
gelecrd wordt
wordt,, in
cen ander
ander licht
licht to
te doen
docn
in een
voorkomen."." Hetgeen
geleerd wordt,
duidelyk geleerd
words ,
•"' voorkomen
Hetgeen vry
vry duidelyk
w0rdt
niet v©lkorm'n
volko1ll'.:n duidelyk
dUidc!)k geleerd.:
kan, derdel'wordt niet
geleerd, : men
men kan,
h'llhal-

•"
"
„
•"
•"
."•
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halven,, ter
ter goeder
goeder trouwe
trouwe,, daaromtrent
daaromtrent mistasten
mistasten..
halven
Hetgeen de
de eene
eene befchouwt
befchouwt als
aIs eene
eene wettige
wettige go.
ge·
Hetgeen
volgtrekking,, zal
zal de
de andere
andere niet
niet als
als zodanig
zodanig inzien
inzien..
volgtrekking
fommigen de
\Vygelooven
gelooven,, met
met den
den Profesfor
Profesfol',, dat
dat fommigen
de
Wy
verwachtingen der
del' meest
rueestverlichte
verlichte Ouden
Ouden,
raaken.
verwachtmgen
, raakenOVER DE
DE HEBREEN.
HE BREEN.
OVER

de den
denbeloofden
beloofdenMesfias,
Mesft:is,totelaag
laagftellen
ftellen;; maar
wachmaar wachde
ten ons
ons van
van hen
hen tote oordeelen
oordeelen.. - - Wat
Wat de
de HoogHeog·
ten
van dsa
leeraar verfta
verfta door
tie aangelegenJlc
aangelegmfte lcerJlukken
leel'ftllkken wm
den.
leeraar
door de
waarfchynelyk
Christlyken Godsdienst,
Godstlienst, zegt
zegt by
bybier
bierniet
niet:: waarfc~ynely~
Christlyken
de doorgaans
doorgaans aangenomen
Kerk.e,,
de
aangenomen Leer
Leer del'
derHervormde
Hervormde Kerke
~o als
als die
voor·
zo
die in
in derzelver
derzelverSymbolifcbe
Symbolifche Boeken
Boeken wordt
wordt voorgedragea.. Maar
Maarmoest
mot:stbyhydan
danniet
nietliever
liever gezegd
gezegd hebheb.
gedrages
hen, lecr/lukken
leer/lttkken., welke
welke 'vy
als de
de aangelegent/angelegenivy be!chottWeJl,
befchorwen, ads
ben,
? En
fte van
tlen Christlyken
Christlyken Godidienst
Godjdienst?
Enisis bet
het niet
niet hard
hard,,
fle
van den
van de
de geenen,
geenen, die
die niet
niet met
hem inftemmen,
inftemmen,totezeggen,
zeggen,
van
met hem
dat zy
zy Christenen
Christenen heeten?
heeten <? Durft
Durft de
de Hoogleeraar
Hoogleeraar ver
ver
dat
~enoeg gaan.
in het
bet oordeelen
oordee!en van
van eens
eens anderen
anderen dienstdienstgenoeg
pan , in
l.necht, om
om van
Van hun,
hun, welken
welken met
met de
de Hervormde
Hervormde Kerke
Kerke
knecht,
niet eens
eens zyn
zyn,, omtrent
omtrent de
Leer van
van den
den Vader,
Vader, den
den
de Leer
wet
Zoon.,, en
en den
Geest.,, omtrent
om trent de
Genoegdoening
de Genoegdoening
Zoon
den H.
H . Geest
van den
den Verlosfer
Verlosfer,, en
en dergelyke
dergelyke.,, to
te zeggen
zeggen ,~ dat
dat zy
zg
van
geene Christenen
Christenen zyn
zyn?? lnderdaad
Inderdaad., bet
het fmart
[mart ons
011S alalgeene
tyd.,
wanneerwaarlyk
waarlykachtenswaardige
achtenswaardige Schryvers
Schryvers zich
zich
d, wanner
dcrgcJyke
aanduidingen •, zo
onbei1:aanbaar met
den aart
aart
zo onbeftaanbaar
met den
rgelyke aanduidingen
van Christlyke
Christlyke Liefde
Liefde en
en ZachtmoedighOd,
Zachtmoedight;id"1laaten
laaten ont
oat·.
van
vallen.
vallen .

a

De Gefchiedenis,
Gefchiedeni!., Lotgevallen
De
Lotgevallen en
en het
bet Karakter
Karakter van
van DaDavid, door
door JJ.. L.
en.
L . EWALD.
lJle Dee!.
Deel. Te
vid,
EWALD. lfte
Te Leyden
Leyden en
Amflcrdam,
W.. van
Bm!feiidam ; by
by A.
A . en
en J. Honkoop
Honkoop en
en W
van Vliet,
Wet,
1801.
8vo . ').70
1801 . '17.
'n gr.
gr . 8vo.
a7o bI.,
bl., bellalven
behalven hct
ha Voorwerk
Vooriverk 'Van
van
XVI
bl..
XVI bl

1.

wederom een
een boek
boek van
van
't
door
A 1I wederom
't weJk
welk ons
ons door
A
handvan
vanden
denHoogleeraar
Hoogleeraar
met
eene
t1 dedehand
met eene
korte Voorrede., tot aanpryz1l1g, ill onze moederfpraak,
EWALD,
EWALD,
TINGA.,,
TINGA

korte Voorrede, tot aanpryzmg, in onze moederfpraak,
en denkelyk
denkelyk geen
g~en minder
mindergunftig
gunfiig ontontwordt
geleverd., en
wordt geleverd,
haal,
andere werken,
werken., onder
onder onze
onze LardgeLalldgebaal, dan's
dan 's Mans
Mans andere
nooten
zal vinden
vinrlen..
nooten zal
De
verdieni1:dyke Schryver
fchynt., aedert
2edert veele
veele jaa
jaa..
De verdienfteiyke
Schryver fchynt,
ren.,
de gefchiedenis
gefchiedenis en
yen , over
over de
en bet
bet kara&er
kara&er van
van David.
David ,
een
der belangwekkendtte
in den
Bybel .,, met
een der
belangwekkendite menfchen
menfchen in
den Bybel
met
allerbyzonderfte
te hebben.
allerbyzonderie deelneeming,
deelneeming, nagedacht
nagedacht to
hebben . Hy
Hy
geG
geG 44

96

J . L . E \\' A 1. I'

gc100ft deszelfs
de BByhelfche
yhelfch~ karatiers,
gelooft
deszelfs klracrer,
kara&er, ondet'
onder ale
karaders,
11et
best to
te verftaan
verftaan ,, en
bet best
en geeft
geeft daarover
daarover aan
aan 't
't algemeen
algemeen
een
regll bruikbaar
bruikbaar boek,
vol ichoone
1choone gedachten,
gedachten, en
een regt
book , vol
en
gepaste aanwyzingen
aanwyzingen,, die
By~
gepaste
die elken
elken Godsvereerer
Godsvereerer en
en Bybelfchatter meer
het
belfchatter
meer oplettend
oplettendkunnen
kunnendoeu
doen worden
worden op
op bet
veelvuldig gebruik
gebruik,, dat
van Davids
Davids karatler
karacrer,, en
en
veelvuldig
dat hy
by van
bet
der medehandelenden
medehandelendenininhet
het groot
groot bedryf
bedryf zyzybet karacter
kara&er der
ten voordeele
voordeele der
en zedelyknes
Ieevens,, ten
der zelfskennis
zelfskennis en
zedeJyknes leevens
heid. en
en tot
tot andere
andereallernuttigfte
al1ernuttigfte einden
einden,, kan
maaken..
heid,
kan maaken
Ter bereiking
bereiking van
van dat
dat gewigtig
gewigtig doel
doe I ,, fchetst
Ter
fchetst EWALD
EWALD
bier Met
nietblootelyk
blootelyk Davids
Davids leeven
leeven en
en kara&er
karaCl:er;; maar
Her
maar
doet
Gods leiding
leiding enen,wyze
oP'Voeding
doet ons
ons in
in hem
hem Gods
wyze van
van opvoeding
der menfchen
menfchen opmerken
opmerken.. Diet
Het karacter
en gedrag
gedrag van
van
der
karader en
David
:of. 'Er
voornaamehoofdfl
hoofdftof.
'Er is,
is, in
in
David blyft
blyft altyd
altyd dede voornaame
dit
boek,, zoo
zoo veel
veeI,, tot
tot vcrdediging
van David
David,
verdediging van
, gedit boek
gezegd,, dat
dat men
menhetzelve
hetzelve voor
vooreen
eenbeste
besteverdedigfchrifverdedigfchrifzegd
ten
de zen bewonderenswaardigen
bewonderenswaardigen Man,
tegen de
de
ten van
van dezen
Man , tegen
men weet
menigvuldige grieven
grieven,, die
die men
weet,, dat
B (\ YLE ,,
menigvuldige
dat BAYLE
anderen aangevoerd
VOLTAIRE en
ell anUel'en
aangevoerd hebben
hebben ,, kan
kan houden.
VOLTAIRE
houden .
Deze verdediging
verdediging is
is zoo
zoo verftandig,
verftandig., zoo
onpartydig., en
en
Deze
zoo onpartydig,
~He7.il1s overtuigend
overtuigend ingericht
ingericht.,
zich gedrongen
gedrol1gen
allezins
, dat
dat men
men zich
vindt ,'. 'er
'er genoegen
Hy zoekt
zoekt geen
geen ververvindt
genoegen in
in teo
to neemen.
neemen . By
fcboamng voor
voor onverdedigbaare
onverdedlgbaare zwakheden,
zwakheden., driften
dl'iften en
fchooning
en
nlisftappen;; 111l1ar
befchouwen,, zoo
lnaar doet
doet ons
ons David
David befchouwen
niisftappen
zoo
-als by
geweest is
is ;; en
en dat
dat doet
doet hy'.,
ver~
-alb
by waal'lyk
waarlyk geweest
by', met
met verwonderlyke oplettendheid
opJettendheid op
op alle
aile byzondere
byzondere omttandigomil:andigwonderlyke
heden.,, die
die eenige
eenige opheldering
Qpheldering omtrent
amtrent 't
't gedlag
en
lieden
gediag en
karactei van
van David
Davidkunnen
kUl1nengeeven,
geeven,enengeheel
geneelenenalal in
in
kara&er
dier voege.,
de aatn
aatllo
-dier
voege, dat
dat men.,
men , allcs
alles overzien,
overzien, en
en met
met de
wyzing van
van EWALD
EWALD vergeleken
vergeleken hebbende,
en meer
wvyzing
hebbende, meer
meer en
meer
met
met David
D:lVid moet
moet ingenomen
ingenomen worden
worden..
SOIDmigenzullen
zuBenhet
hetvoortlel
voorilel van
vall den
den Schryver,
Schryver., bier
llier
Sommigen
en daar
daar ,., to
te oppervlakkig
oordeeien.. Maar
Maar men
men moet
moet
oppervlakkig oordeclen
en
zync
zync Voorrede
Voorrede leezen,
leezen, om
om to
te weeten,
weeten, voor
voor welk
welk Publiek
Publiek
:I. W ALI> eigenlyk
eigenlyk heeft
heeft gefchreven.
gefchreven. Voor
Voor zulke
zulke Lee
Lee w.
EWALD
zers.,, als
als hy
daar zelf
zelf befchryft
befchryft.,, is
is's's Mans
voorftel
zers
by daar
Mans voorftel
in de
daad vol
vol leering,
leering, en
en to
te gelyk
regt uitlokkend.
uitlokkel1d.
in
de daad
gelyk regt
Eerst wordt
wordt dedegefchiedenis
gefchiedenis van
van
&rst
van David,
David, by
by wyze
wyze van
LeevensbefchryviJ!g,, als
aIs een
famenhangend geheel
geheel ,, op
op
Leevensbefchryving
een famenhangend
cene onderhoudendl.!
en leerryke
leerryke wyze,
voorgedraagen;;
cene
onderhoudende en
wyze , voorgedraagen
en dit
dit verhaal
in de
de helft
helft van
dit Boekdeel
Boekdeel.,, in
111
en
verhaal wordt,
words, in
van dit
zes Afdeelingen
Afdeelingen,, voortgezet
voortgezet:>, tot
tot de
gefchiedenis zyner
zyner
zes
de gefchiedenis
huldiging, als
als Koning
Koning over
over geheel
gebeel Israel
ISl'!lei.. De
Deoverage
overige
huldiging,
belft bevat
Davids gege~
helft
bevat byzondcre
byzondere aanmcrkingen
aanmerkingen over
over Davids
fcbie~
fchie-
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bier
een
kort
overzicht
van
derzelfchiedenis.
Zie
hier
cen
kort
overzicht
van
derzelfchiedenis . Zie
ver
inhoud.. I.
plan van
van opvoeding.
I. lets
lets over
over Gods
Gods plan
ver inhoud
opvoeding.
de vriendfchap
vriendfchap:: of
of David
David en
Jonathan..
en Jonathan
I T . Over
Over de
Vergelyking tus[chen
tusfchen Davids
Davids gevecht
met Goliath,
III.
gevecht met
Goliath,
III . Vergelyking
en
een paar
paar foortgelyke
foortgelyke gevallen
gevallen.. IV
IV.. Vertrouwen
en een
Vertrouwen op
op
of David
David in
V . Saul:
God:: of
in gevecht
gevecht met
met Goliath
Go!iath.. V.
God
Saul : of
of
VI. Vrouwen-cenige trekken
en yverzucht
yverzucht.. VI.
cenige
trekken van
van nyd
nyd en
VrouwenDavid van
vermogcn.
van Nabal
Nabal beleedigd
beleedig~.. WaarWaar.
vermogen, VII.
VIT . David
fcbuWlOg
en voorbeeld
voorbeeld voor
voor ons
ons.. VIII
VIII.. Joab:
fehuwing en
Joab : of
of de
de
eerzucbt.
moe tenvoortreffelyke,
voortreftelyke, byzonder
eerzueht. IX.
IX . Waarom
Waarom moeien
byzonder
Godsdienftige
menfchen,, zoo
zoo menigmaal
menigmaal,, onder
menGodsdienftige menfchen
onder menfchen
van een
eengeheel
gebeelverfchillenc.
verfchillend karaCter
leeven ~
fchen van
kara&er leeven
X.
(Licht en
en
Hoe wierd
wierd God
God door
door Urim
Urim eJ]
en Thummim
Thummim (Licht
X. Hoe
Recht)
gRvraagd? XI.
XT. Davids
Davids grootmocdigheid,
grootmoedigheid, en
Recht) gcwraagd'?
en derderVertrouwen op
2,clver bruno
XII.. Vertrouwcn
op God,
God,deszelfs
aeszelfs natuur
natuur
zelver
bran . XII
cn uitkomst
uitkomst.. XIII
XIII.. Nog
eenige byzondere
byzondere AanmerkinAanmerkinen
Nog eenige
gen.. 1I.. Doeg,
Verraader. 2.
Doeg , of
of de
de Verraader.
2 . VergeJyki~
gen
Vergelyking vall
van
Saul met
met David.
David . 3.
David gered
Saul
3. David
gered in
in den
den oogenhlik,
oogenbhk> in
in
welken hem
we1ken
hem Saul
Saul gevangen
gevangen neemen
neemen wil
wit. 4.
4. Nog
eene
Nog eene
hyzondere reden
van Davids
hyzondere
reden van
Davids langduurigen
langduurigen druk
drul{.. 5.
5. Ge·
Gevolgen
volgen van
van een
een verkeerden
verkeerden flap
fiap.. 6.
on~
6. Betuiging
Setuiging van
van onzen
zen afkeer
aff{eer van
van de
de boosheid
boosheid.. 77.. Toets1l:ecn
Toetslfeen onzer
onzer godsgodsaHe driften
driften dienen
tot zyn
zyn
dienfii!!heid. 88.. God
doet alle
dienfligheid.
God doet
dienen tot
oogmerk.. 99.. Eenzydig
oOl'dee! over
over menfchen
menfchen..
oogmerk
Eenzydig oordeel
Wywillen
willen ook
ook nog
nog,, tot
tot eene
'8 Mans
Wy
eenc proeve
proeve van
van 's
Mans
d(tze onderwerpen
onderwerpen,, de
de moeite
moeite
nuttige
over deze
nuttige H::hryfwyze
ichryfwyze over
neemen,om
omeen,
een der
del' Hoofdftukken
Hoofdfiukkenbier
hiergeheel
geheelter
tel' neder
neder to
te
neemen,
„ Vroutven-vermogen
fchryven.. "Vrw'wen
-vermogen.. --- Slechts
eenige
tchryven
Slechts eene
eene eenige
Abigail,, welke
welke ik
ik der
der fchranderfle
fchrander1le en
aanmerking over
0ver Abigail
aanmerking
en
beste van
van bet
het vrouwelyk
vrollwelykgeflacht
gdlacht niet
niet kan
kan nalaaten
nalaaten voor
voor
beste
te leggen
leggen.. 'Er
'Er zyn
zyn veele
veele menfchen
menfchcl1,, welken
welken God
Godiets
iets
to
gaf van
van bet
het geen
geen wy
wy bier
hier aan
aan deeze
deezeverfl
verilandige
gaf
:andige vrouw
vrouw
bewonderen.. Menig
Menig man
maar vooral
vooral bet
het beste
oeste deel
deci
bewonderen
man ,~ maar
des vrouwelyken
vrouweJykengeflachts
geOachts,, heeft
heeft eene
zekere fynlleid
fynheid
des
eene zekere
ell fchranderheid
ichranderheid,, eene
eene gaaf
ga.af van
overrceden ,, voor
voor zich
zich
en
van overrceden
in to
te neemen,
neemen, to
te fchikken
fcbikken naar
nanr zynen
zynen zin
zin;; -- verftaat
verftaat
in
zoo wel
weI de
de kunst
kutlst.,, nm
om driften
driften to
te wekken
en driften
driften to
te
zoo
wekken en
veel,, zeer
zeer veel
kal1 uitgewerkt
uitgewerkt
ilillen, dat
itillen,
dat veel
veel daar
daar mede
mede kan
o! Gy
Gy ,, die
die zulk
zulk eene
eene begaafdheid
begaafdheid bezit,
bczit~
worden. --- 6!
worden.
bedenkt,, dat
dat ook
ook deeze
deeze,, -- niet
niet minder
ryI,dom
bedenkt
minder dan
dan rykdoni
- eene
eene gaaf
gaaf van
van God
Godisis., van
van
en aanzien
aanzien en
en
en verfiand,
vertand, -gy rekenfchap
rekenfchap geven
geven moet.
moet. -Zy wordt
wordt een
een
welke gy
welke
Zy
vergif,, wanneer
wanneer gy
gyzezemisbruikt
misbruikt,
wallneer gy
gy op
opbarharvergif
, wauneer
tel'!
GG 55
ten

n.
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ten werkt,
werkt, om
om harten
ten
harten to
te verleiden;
of
verleiden ; wanneer
wanneer gy
gy toom
toorn of
wraak
of wellust
wellust daar
opwekt ~, welke
gy daar
daar
wraak of
daar mede
mede opwekt
welke gy
mede lillen
fiillen moest.
moest. Gy
Gywordt
wordtDelila's
Delila's,, in
plaats dat
mede
in plaats
dat
gy
Abigail's zyn
konuet.. -- Dan
zyisis weldaadige
weldaadige artarty Abigail's
zyn kondet
Dan zy
in uwe
uwe hand,
feny
hand, wanneer
wanneer gy
gy zezegebruikt,
gebruikt, om
omharten
hartell
geny in
to vermurwen,
vermurwen , gevoel
gevoel voor
voor waarheid
en geweeten
op
te
waarheid en
geweeten op
door welweI.
te wekken,
dliften tot
to
wekken, driften
tot bedaaren
bedaaren te
to brengen,
brengen, door
ke zich
zich de
de mensch
mensch verlaagen
verlaagen enen ontfieren
ol1tfieren zoude
zoude.. Uit
Vit
ke
uwen mond
mondzal
zal menig
menig een
een waarfchuwende
waarfchuwende waarheid
waarheid op
op·.
uwen
lettend
Gykunt
knnt menig
menig een
een vuur
Vllur blusfchen
blusicben..
lettend aanhooren.
aanhooren . Gy
gy met de onwederfiaanbaarfie welfprekend.
WaWanneer
n e r gy met de onwed rfta nba rfle welfprek nd
heid
der vrouwe:yke
vrouwe' yke zachtmoedi
zachtmoedi heid
heid tegen
tegen de
de ondeugd
ondeugd
heid der
en
de deugd
deugd fpreekt,
fpreekt, wie
en vaor
voor de
wie kan
kan dan
dan nog
nog ondeugena,
ondeugend,
wie niet
niet deugdzaam
zyn?? Wanneer
Wanneerzich
zich de
de fehoonfle,
tchoonfie,
wie
deugdzaam zyn
cdeJfte van
gellacht in
edelfte
van bet
het vrouwelyk
vrouwelyk geflacht
in eene
eene fiad
ftad ramen
famen
verbonden
verbonden,, om
om geene
geene zedelooze
zedelooze menfchen
menfcl1en inin haare
haare na
na....
bybeid to
te dulden
dulden;; wanneer
wanneer zy
zy den
den verleiden
byheid
verleiden zwakken.
zwakken,
met
waarfchuwden , hoedaanige
met cone
ceDe zusterlyke
zusterlyke liefde
liefde waarfchuwden,
hoedaanige
I!:een jongeling
jongeling wederflaat
wederftaat;; wanneer
wanneer het
het geliefd
geliefd meisje
meisje ..4
g;een
de hemtnde
bemindc en
en beminnende
beminnendevrouw,
Vl'OUW,bet
hetheilig
heilig oogenblik
oogenblik
de
van getrouwe
getrouwe liefde
liefde waarnam,
om hauen
haa..
van
waarnam , om
barren mmnaar,
minnaar, haa
ren echtgenoot,
ecbtgenoot, of
af to
te maanen
manneDvan
vaneerie
eene hevige
hevige drift,
drift, orn
om
ren
zyne
nnverzetlykheid tetovermurwcn,
ongemerkt
zyne onverzetlykheid
vermurwen,om
om hem
hem ongemerkt
claar been
heen to
te leiden
Ieiden,, waar
waar been
heen by
by moest
moest geleid
geleid wor·
daar
wor .
den;
hoe dikwyls
dlkwyIs zoude
zoude niet
niet de
de minnaar,
minnaar , de
de echtge~htge
den ; hoe
l1OOt.. met
David,, bekennen
heeft iu
'U tot
tot
noot,
met David
bekennen moeten:
moeten : God
God heeft
mygezonden
gezonden!! Hoe
Hoe dikwyls
dikwyls zouden
zouden dan
dan.• vrouwen
vrouwen zyn
my
zyn,..
't ~een
zoo dikwyls
dikwylsilechts
tlechts inin dededwaaste
dwaastevieitaal
vlettaal
't
aeen zy
zy zoo
ice/en:: engelen
engden der
baar beminnen
beminnen!"
heeten
der mannen,
mannen, welke
welke haar
!"
Leer,edenm over
over t:k
door FILIPS
FILIPS
Leerredenen
de Gefchiedenis
Gefchiedenisyan
yan Ruth,
Ruth, door
SERRURIER.. IVde
IVde Feet.
Deel. Te
Tc flmf
AmfteItl41n,
by D.
D. en
en
eldam , by
SERRURIER
J.
To!. In
8vo. 354,
J. Tol.
In gr
gr.. 8vo.
354 bl.
bl.
ling
van deze
deze Leerredenen, over
ling van
over de
de Gefcbiedenis
GefchiedeJi1is
B
By
van Ruth
Ruth,, hebben
hebben wy
wy nu
nuniets
nIets meer
meer tote voegen
voegen,, dan
dan
van

y onze
onze vorige
vorige aankondiging
aankondiging,
herhaaldebeibeoowee, enenherhaalde
orcleeLeerreden~n..

d:tt dit
door den
den Eerw.
SBRRUJUER ze1zelEerw . SERRURIER
da.t
dit vierd~
vierde, Deel,
Deel , door
ven,, voor
voor deszelfs
deszelfs overlyden
overlyden,, voor
voar de
de drukpers
drukpers gege~
ven
reed gemaakt
gemaakt,, wederom
wederomzeven
zevenuitgebreide
uitgebreide Leerredenen
Leerredellen
reed
(over Hoofdft
Hoofdfr.. 111
III:: io-I3
10-13 - IV
IV:: 2a)
2.2) bevat
bevat ;; alien
allen in
in
(over
denzelfdcn iinaak
fmaak bewerkt,
en voor
voor hun
hUI1,, die
die ,, door
door 't
't
denzelfden
bewerkt, en

ge·
gel
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geduurilrleezen
leezenderzelven
derzelven,~ den
den fticbtelyken
frichtelyken preekttant
preektrant
geduurig
van Vader
Vader SERRURtER
SERRURIER begeeren
begeeren inin gedachtenis
gedachtenis to
te hou.
hou.
van
den,
gemaakt door
den, regt
regt bruikbaar
bruikbaar gemaakt
door de
de menigvuldige
menigvuJdigenutnutde verklaarde
tige lesfen
lesfen,, die
die uit
uit de
verklaarde Gefchiedenis
Gefchiedenis afge
ufge..
tige
kid l worden:
ell dat
dat dit
dit Wel'k
hiermede wordt
wordt be
be-.
Werk hiermede
lei
worden : en
floten.
floten.
Prysverhatldelitlgeft over
over de
de wyze
wyze,, op
op welke
we/let: men
men den
dm
P'ysverhandelingen
minkttndigelt,ten
tenklaarlie
klaar(le en
en gemakkelyk/le,
gemakke!yk,lle, denSchprden Sehepminktrndigen,
per kan
kan leeren
teenn kennen
kcnl1en in
in zyne
zJt1e volmaaktheden
volmaaktheden uit
uit zyne
zync
per
Uitgegeeven door
door de
de Bataaffche
BataafJche Maatfchap
Maatfchap-.
/perken. Uitgegeeven
Iperken.
1'y:: Tot
Tot nut
nut van
van 't
't Algemeen
Algemeen.. Te
Te zlmjleldam
Amfte!dam,, by
bJ
py
van det
der Hey,
Hey,
:c. dede Vries
Vries,, H.
H. van
Munfter en
en JJ.. van
C,
van Munfter
1301.. In
In 8vo
8vo.. 277
bl.
277 bl.
Ioot

Bataaffche Maatfchappy:
Tot wet
nut van
van 't Alge4lgeBataafiche
Maatfchappy : Tot
De
D emeen
welke,. over
over 't
't geheel
gebeel genomen
de ,_roenx
metm,, welke,
.~J
genomen, de
~t

~

rOClll

VJn gclukkige
gclukkigc keuze
keuze omtrent
omtrent de
de opgave
opgave van
van onderwerollderwer~
van
pen ter
ter Prysverhandelinge,
Prysverhandelinge, niet
is
pen
niet kan
kan betwist
betwist worden,
worden, is
zelve ook
bier wederom
gelykgebleeven
gebleeven.. De
Dc bebe.
zich ze've
zich
ook bier
wederom gelyk
langl'ykheid der
niemand itt
ill
langrykheid
der voorgeil:elde
voorgefteldeVraage
Vraagemag
mag niemand
twYfel trekken
trekken.. Vroeg
Vroeg enenlaat
Iaathieldt
hieldt fit:
ontwikkelin~
twyfel
de ontwikkeling
van bet
bet wyze
wyze enenweldaadige
weldaadigeinin dedewverken
werken der
der fchepfchepvan
l'inge geoeftende
geoelfende en
en godvrugtige
godvrugtige Natutirkenners
Natumkenners onledig
onledig..
ginge
Overbekend
zynhunne
hunneSchriften
Schriftenbybyalien,
allen, die
die zieh
zich 0.)
Overbekend zyn
op
de eerbiedige
eerbiedi~e beoeffening
volnlaaktheden des
des
de
beoeffening van
van de
de volmaaktheden
Hoogften Weezens
Weezenstoeleggen
toeleR/!,en.. Met
Metdat
datalles
aIles is
is de
de herOOrHoogften
haalde bearbeiding
bearbeiding van
bet vrugtbaat
vrugtbaat onderwerp
onderwerp niet
niet
haalde
van het
gnnut,.
veoral iodien
ten oogmerke
den
indien zy
zy ten
ooginerke hebbe,
hebbe, ook
ook den
onnut, .vooral
dUB genoemden
genoemden Gemeenen
GemeenenMan
Man
daarmede to
te doen
dus
daartriede
doen bekend
bekend
plan der
der loflykc
loflykeMan",
Mat,
worden,
oVC1Wllkomil:ig met
met bet
het . plan
wi rden, overeeilkomitig
fchappye.
hoe toch
tach kan
in zyn
febappye . Want
Want hoe
kan iemand
remand in
zyn gemoed
gemoed
eerbied
Werkmee3tervan
vanalles
alles voevoeeerbied voor
voor den
den Opperflen
Opperfien Werkmeester
den,
gewrog't enenzy
zy hy
by van
van de
de hoedanigheid
hoedanigheid van
van de
de gewrogden , 't
ten
hancien eenige
ten zyner
zyner hanclen
eenige denkbeelden
denkbeelden bezirte'?
bezitte? Vertrou""
Vertrouh
wen,
dankbaarheid en
meer andere
andere goede
goede gemoedsgegemoedsge..
wen, dankbaarheid
en meer
fteltenis:ten
waar zal
zal men
men van
VitO die
die deugden
deugden fteviger
ftevi
fteltenisfen --- waar
grondl1ag
in de
de befchouwing
befcbouwing van
van bet
het 'v'vaa-.
grondflag vinden,
vinden, dan
dan in
't well~
in de
de oorfpronklyke
oorfpronklykeinrichinrichderIyk
weldaadige, 't
derlyk weldaadige,
welk in
ting
en bettuuring
beil:uuring vall
ting en
en de
de zorgvuldige
zorgvuidige onderh.ouding
onderhouding en
van
heel
al1erwegen ,, den
oplettenden be
den oplettenden
be-..
heel bet
bet gefcbapendom,
gefchapendom, allerwegen
fchouwer
zoo duidelyk
duidelyk in
in bet
het oog
oog valt?
valt'?
fchouwer zoo
Tot
geene geringe
geringe vergenoeginge,
vergenacginge') intusfchen,
intusfchen ~ diende
diende
Tot geene
het
1-vt
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VERWEY
H

bet ons
OilS,, toen
toeH wy,
wy, inin dedeafgegeevene
afgegeevene Verhandelingen,
Verhandelingen,
bet
Leeraars van
van bet
den opgehangen
opgebangell Prys,
Prys 'J
Leeraars
bet Euangelium
Euangelium met
met den
en,, naar
naar oils
orIS inzien,
inzien, naar
naar verdien(te
verdienfl:e,, bekroond
bekl'ocmd zazaen
gen.. Loflyk
Loflyk treeden
treeden zy
zy aldus
aldus inin bet
het fpoor
fpoor van
van hunhungen
nen grooten
grooten Meester
Meester,, wiens
wiens leerzaame
leerzaame beelden
beelden ,, uit
uit de
de
nen
gewrogten der
del' Natuure,
Natuure, ofofliever,
liever, van
van zynen
zynen hemelhemelgewrogten
fchen Vader
Vaderontleend,
ontleend,eens
eensieders
iederscerbiedige
eerbiedige1 l'ewondefchen
- ewondering wekken.
ring
wekken .
In den
VOl'm van
van Zamenfpraaken,
Zamenfpraaken, tusfchen
tusfchen DEMOPHtDEMOPHIIn
den vorm
H.
LUS en
en eenige
eenig~ minkundif(e
leden, beeft
beeft de
H.. H.
L,us
minkundi'e leden,
de Eerw.
Eerw . H
'J'EN OEVER,
Leeraar der
in den
den Bosch,
Bosch.,
'TEN
OEVER , Leeraar
der Hervormden
Hervormden in
wien de
de Gouden
GoudenEereprys
Eereprysisis toegeweezen,
toegeweezen, zyn
zyn Vertoog
Vertoog
wien
gegooten.. In
In veertien
veertien Gefprekken
handelt TEN
TEN OEVER
OEVER.
gegooten
Gefprekken handelt
over de
de algemeene
- de
de jaargetyden
Jllargetyden
over
algemeene Hemelbefchouwiog
Hemelbefchouwiug -de voortbrenging,
voortbrenging, groeijing,
groeijing, voeding
en andere
andere byby.
- de
voeding en
de
zonderheden der
der Dieren
Dieren - den
den Mensch
de Planten
Planten 2onderheden
Mensch
de leevenlooze
lei!venlooze dingen
dingen -- befluitende
beOuitende alles
alles met
eenlg~
de
met eenig
--- 19
lIadere Opmerkingen
over Gods
Gods volmaaktheden
vohnaaktheden.. --.
nadere
Opmerkingen over
drie Hoofdftukken
Hoofdfl:ukken verdeelt
B. VERWEY,
drie
verdeelt de
de Eerw.
Eerw . B.
VERWEY ,
Leeraar der
te Marsfum
Mars/u.m,, met
met Zilver
Zilver be
be..
Leeraar
der Hervormden
Hervormden to
kro(JDd, zyn
zynGefchrift
Gefchrift.. Het
Het Eerfte
Eerfte Hoofdfluk
Hoofdfl:ukhebelst
bebelst
kround,
eene Befchouwing
van de
de volmaaktheden
volmaaktheden des
des Scheppers,
Scheppers,
eene
Befchouwing van
:afgeJeid uit
- bet
het Tweede
eene WederWedel'Tweede eene
2fgeleid
uitzyne
zyne Werken
Werken leg.ging van
van vooroordeelen
voorootdeelen aangaande
aangaande eenige
eel1ige uitwerkingen
uitwerkingen
legging
eene Opgaave
Opgaave van
vaneenige
eenrge
der Natuur
Natuur - bet
het Derde
Derde eene
der
middelen, om
om dedekennis
kennis van
van des
des Scheppers
Scht!ppers volmaakthevolmaaktM·
middelen,
cien, uit
uit zvne
byminkundigen
minkundigentotebevorderen
bevorderenen
en
den,
zvne Wcrken,
Werken, by
te vermeerderen
vermeerderen.. Elk
Elk deezer
deezer Hoofdtlukken
Hoofdtlukl{lln is
is in
in Af
Af..
to
deelingen onderfcheiden
onderfcbeiden..
deelingen
deezer Schryveren
Schryveren heeft
heeft zyne
zynetaak
taal{ mtttig
nllttig en
IofElk deezer
Elk
en lof
Iyk volvoerd,
zyne wyze,
wyze,ten
tenbes~
bes..
lyk
volvoerd, en
en ieder
ieder van
van hun,
hum, op
op zyne
te hunrer
hum~er Natuurgenooten
Natuurgenooteniets
iets helpen
helpen bydraagen
uydraagen.. lets
lets
to
ter proeve
prg~ve willende
willende overneemen
overneemen,
valt ons
ons oog
oog op
op hethetter
, wit
geen de
VERW1W fchryft
fchryft ter
ter wederlegginge
van
geen
de Eerw.
Eerw. VERvEY
wederlegginge van
heerfchende Vooroordeelen
V ooroordeelen raakende,
raakende., dus
onbeerfchende
dus gen6emde,
genoemde, onnutte en
en vergiftige
vcrgiftige planten,
en wilde
wilde dieren
dieren.. Tie
Zie bier,
hier.,
nutte
planten, en
hy, onder
onder andere,
andere, aangaande
aangaande bet
bet Onkruid
Onkruid vermelvermelwat by,
wat
naam van
van Onkruid
Onkruitl is
is zeer
zeer ongefchikt
ongefchikt;; want
want
de. "De
de.
„ De naam
veele planter
planten.,, die
ORder deeze
deeze uitdrukking
llitdrukking begrybegryveele
die wy
wy onder
pen, zyn
zyn van
van 't
grootfl:e nut.
alle van
ons
pen,
't groottle
nut . -- Meest
Meest alle
van ons
voor onnut
onnut gehouden
gehouden KRUIDEN
uitmllntende
voor
KRUIDEN leeveren
leeveren uitmuntende
~eneesmiddelen op
op..
Ik
wil uuflechts
flecbts tot
tot e.en
voor..
geneesmiddelen
Ik wil
een voorbeeld
de meest
meest bekende
bekende dit
dit zeggen
zeggell:: de
de paardebloe)n
paardebloem
beeld van
van de
wordt met
metdedeuiterfte
uiterfte zorgvuldigheid,
zorgvuldigheid, als
als een
een fchadelyk
fchadelyk
wordt
011on-

In

PRYSVERHANDELINGEN
PRYSVERHAN'nELING
EN..

IQt
lot

onkl'uid, uit
uit onze
tuin~n en
al{kers gewied;
- het
is
onkruid,
onze tuinen
en akkers
gewied ; bet is
evenwel een
een uitmuntend
uitmuntend bloedzuiverend
bloedzuiverend,, openend
openend gegeevenwel
neesmiddel, waartoe
waartoe de
de bladen
bladen en
en wortel
war tel beide
beidegebruikt
gehruikt
neesmiddel,
worden.. - Het
lange ksveekgras
k1ve~kgras wordt
wordt in
in ontelbaare
ontelbaare
--rs-warden
Het lange
gevallen
gev·allen door
door de
de Geneesheeren
Geneesheeren toegediend,
toegediend, - zoo
zoo oak
Oak viooltjen, de
de kruifemunt,
kruifemunt, distel,
distel, learnille,
bet viooltjen,
de
kamille, bet
de water.
waterja hondeI'd
andere, door
door ons
ons als
als onnut
onnut verworpeverworpekers, ja
kers,
honderd andere,
ne planten
planten,
worden door
door dedeApothekers
Apothekersgretig
gretig opgeopgene
, worden
zocht;; zonder
zander welke
zy de
de door
Geneesheeren voorgevoorgezocht
welke zy
door Geneesheeren
fchl eevene geneesmiddelen
geneesmiddelen niet
niet kunnen
kunnen toebereiden
toebereiden."
fchieevene
." " Wilt
Wilt dan
dan nooit
nooit weder
weder klaagen
klaagen over
over bet
bet onkruid
onkruid;;
,,
(zoo befluit
beauit VERWEY
VERWEY met
met regt)
regt) maar
maar ook
oolr daar
daar inin eenen
eenell
(zoo
liefderyken GOD
GOD eerbiedig
kennen. die
diealles
alles deed
deed tot
tot Neil
heil
liefderyken
eerbiedig kennen,
en 't
't meeste
meeste nut
nut van
van zyne
zynefchepfelen
fehepfelen."
."
en
Aangaande dedevergiftige
vergiftige planten
planten fchryft
Aangaande
fchryftzvn
zyn Eerw.
Eerw .
" In
In ons
ons land
land is
is byna
geene vergiftige
vergiftige plant,
ten minften
byna geene
plant, ten
minffen
„
niet algemeen
de dulle
dtJt1e kervel
kerve!;; -.- hoe
weiniet
algemeen bekend,
bekend, dan
dan de
hoe weinig voorbeelden
voorbeelden zyn
echter voorhanden
van zulken,
zulken, die
die
nig
zyn echter
voorhanden van
hier door
ge!l;orven
zyn;; -- als
maareenigzins
eenigzins opopbier
door ge>
arven zyn
als men
men maar
merk;z;aam is
is,, kan
kan men
men zich
zich daar
daar voor
voor wachten
wachten;
0111
; zelfs
merkzaam
zelfs
aan de
de dieren
diel'en gaf
gaf GOD
GOD fcherpe
fcherpe zintuigen,
zintuigen, om net
aan
bet voor
voor
hun fchadelyke
fchadelyke to
te ontdekken;
- een
een in/linkt
illllinkt om
om het
het to
te
hun
ontdekken ; -vennyden. --- Daarenboven
gelyk dezelve
dezelve door
door de
de
Daarenboven gelyk
verlnyden.
fchapen, zonder
zander eenig
eenig gevaar,
gevaar, gegeeten
gegeeten wordt,
zoo kan
kan
fchapen,
wordt, zoo
daar uit,
uyvoegingvan
vanandere
anderedingen,
dingen, in
in fommi.
fommi ..
daar
uit, met
met byvoegmg
ge gevallen,
gevallell, zelfs
geneesmiddel voor
den
zelfs een
een heilzaam
heilzaam geneesmiddel
voor den
ge
mensch bereid
bereid warden
worden.. Dit
Dit is
is ook
oak bet
het geval
geval met
met andeandemensch
re 01'
zich zelven
fehadelyke planten
planten,, die
die door
door bereiding
bcreiding
re
op zich
zelven fchadelyke
of vermenging
vcrmenging eene
eene nuttige
nuttige kracht
kracht verkrygen
verkrygen;; gclyk
of
gelyk de
de
l3elladonna en
en bet
het Opium
Opium.. ---- 0
mynevrienden!
vrienden! (be(be0 myne
Belladonna
1luit de
iluit
de Leeraar)
Leeraar) klaagt
klaagt dan
dan niet
niet over
over uwen
uwen Schepper.
Schepper,
als of
in geduurigen
angst wilde
als
of by
by uu in
geduurigen angst
wilde brengen,
brengen, en
en u
u
random voor
voorvergif
vergif doen
doen vreezen
vreezen.. --IntegendeeI.
Integendeel,
rondom
hy verordende
verordende bet
het zoo,
zoo,dat
datfechts
nechtsenkele
enkele kruiden
kruiden de
de
by
fchadelyke fappen
fappen optrokken
optl'okken;; is
is dat
dat niet
niet veel
fchadelyke
veel betel',
beter, dan
dan
dat in
"
dat
in elke
elke pla.nt
plant iets
ictsdaar
daarvan
vanvoorhanden
voorhanden ware'?
ware?"
Vervolgens lets
iets vermeld
de svormen,
wormen, fpin[pin.
Vervolgens
vermeld hebbende
hebbende van
van de
nen., flakken
flakken,, enz.
enz. en
nut,, welk
welk zy
zy aanbrengen
aanbrengen:
en het
het nut
nen
" Zoo
Zoo is
is bet
het oak
geJegen (gaat
voort) met
andere
,,
ook gelegen
(gaat by
by voort)
met andere
dieren,, welke
welke men
menals
als zeer
zeer wel
weItote misfen
misfen zou
zoukunneri
kunnell
dieren
aanmer 1{en, bybyvoorbeeld
voorbeeldbet
hetgroot
grootgetal
getaI van
van vogelen,
voge1en ~
aanmerken,
die noch
door gezang,
gezang, noch
noehdoor
dooriets
iets anders
andel's uitmunten
uitmunten;;
die
noch door
--- neeint
neemt maar
cens de
de musfchen,
musfthen, deeze
fchynen geheel
geheel
maar eens
deeze fchynen
overtallig;
oveJ;tallig niet
zelfs fcbadefchadeovertallig ; --- overtallig
niet alleen,
alleen, maar
maar zelfs
Iyk;
lyk ;
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lyk;
zy vrecten
vrectcn hot
hetgraan
graanenenveclerlei
veclerlei veldvrugterr,
veldllrugtelt,
lyk ; - zy
waardoor ze
groot nadeel
nadeel veroorzaaken
veroorzaaken;; dan
wvaardoor
ze fomtyds
fomtyds groot
dan
ftelt
gy mogelyk
ilelt daar
daar regen
tegenook
ook eens
eons het
bet nut,
nut, het
bet geen
geen gar
mogelyk
tiooitzoo
zoo opgemerkt
opgemerkt hebt
Zy leeven,
1100it
hebt.. -- Zy
leeven. naamelyk
naarnelyk,,
de infekten,
infekten; welke
grootendeels van
grootendeels
van de
welke zoo
zoo zeer
zeer de
deboomen
boomen
en
befchadigen kUl1l1en
kunnen --- zy
en groentens
groentens (groenten)
(groenten) befchadigen
zy zoezoeken do
de bladen
bladen weg
weg --- zy
ken
de rupfen
rupfen tusichen
tusfchen de
zy pikken
pikken in
in
den
winter de
de eieren;
eeren, waaruit
deeze inlcktel1
iniektenkamen,
komen, op:
op
den winter
waaruit deeze
- hier
vermindert bet
het getal
getal dier
dier kleine
klcine fchepfelfchepfe1~
bier door
door vermindert
tjens merkeiyk,
en onze
onze boom
en , vrugten
vrugten en
en planten
planten
tjens
merkeiyk, -- en
boomen,
blyven tote beter
betel' bewaard."
blyven
. ' -- "„ Hetgeen
Hetgeen de
de musfchcn
musfchen
op _bet
dat zyn
de mollen
in den
den twin
tuin;; ook
ook
op_
bet veld
veld zyn,
zyn , wad
dat
zyn de
mcllen in
deeze worden
worden door
door ons
ons vervolgd
vervolgd,, als
deeze
als bitrere
bitterevyal1den;
vyanden ;
'smiddags
middags en's
en 'savonds
avondsJiggen
liggenwy
wy up
op
- 's
's morgens,
-~
morgens , 's
onze
onze luim,
luim, om
omzezetote vangen,
vangen,ofofzetten
zetten de
de altyd
altyd waakwaakzaame val
val open,
open, om
amhen
hentoteverrasfen
verrasfen;; jja,a, frond
zaame
ito~nd het
bet aan
aan
ons ~ wy
zouden hen
hengaarne
gaarne vernielen
vernielen.. Zoo
Zoo dacht
dacht men
ons,
wy zouden
men
voor eenige
eenige jaaren
jaaren oak
in ons
ons vaderland
vaderland;; men
deed zyn
voor
ook in
men deed
zyn
best, en
en bet
het gelukte
op eene
eene buitenplaats
bUitenplaats
best,
gelukte oak,
ook , om
om dezelve
dezelve op
roeien : maar
by drnhem
Amhem uit
uit to
te roeien:
maar wat
wat was
was't't gevolg,
gevolg, -by
toen de
de molten
mollen vernield
vernielrl waren,
zich een
toen
waren, vertoonde
vertoonde zich
eon onnoeonnoel11elyk heir
heir vun
van wormen
wormenininden
dengrond,
grond ~die
die dedefyne
fyne worwormelyk
teIs der
ja zelfs
tels
der gewasH~n
gewasfen benaadeelden,
benaadeelden , ja
zelfsboomen
boomen deeden
deeden
fiel'ven.
Menwerd
werdgenoodzaakt,
genoodzaakt,dodemollen
malI envan
vanelders
elders
fterven . Men
te
haalen,, en
en daar
daar,, waar
waar men
men zezehad
haduitgeroeid
uitgeroeid,, op
to haalen
op
nieuw
laaten voortteelen
voortteelen."
- De
De Eerw
Eerw.. VERWEY
VERWEY
nieuw tote laaten
." voegt
eindelyk nevens
voegt 'er
'er eindelyk
nevens:: „"Hoe
zullen wy
bet maamaa·
Hoe zullen
wy bet
dieren, die
nicts doen
doen dan
dan roovel'l,
rooven, en
ken met
met de
de svilde
wilde dieren,
die niets
en
ken
andere dieren,
dieren, ja
ja zelfs
zelfs de
verfcheuren '? andere
de menfchcn,
menfchcn, verfcheuren?
Zulke zyn,
by voorbeeld,
voorbeeld, leeuwen,
lceZt1VCll, beeren,
bceren, wolven
~I'olven en
Zulke
zyn, by
en
veele
veele anderen
anderen.. --- Gy
Gyhebt
hebt ze
ze mogelyk
mogelyknooit
nooit gezien,
gezicn, of
of
in een
een prent
prent of
de kermis
kermis geweest
geweest zyn;
het moest
bet
moest in
of op
op de
zyn ;
- dan
dan gy
gy zult
zult 'er
'er tach
hebben hoohoo-toch zoo
zoo veel
veel weI
wel van
van hebben
ren vertellen,
vertellen, dat
een koude
koude rilling
rilling over
komt, als
als
ren
dat uu eon
over komt,
gy 'er
'er maar
maar aan
aan denkt
denkt.. -- Nu,
Nu,jajaikikontken
ontkenniet,
niet, dat
dat
gy
oak deeze
deeze dieren
dieren fomtyds
il)mtyds veel
vee I ichade
lchade doen
doen en
en woest
woest
ook
zyn:: maar
maar wanneer
wanneer gebeurt
gebeurt dit?
dit? - dan
dan vooral,
vooral~ tvanwan·
zyn
neer ze
ze hanger
- Maar,
Maar, wat
wat doet
doet een
een meusch
mellsch
neer
honger hebben.
hebben . niet aI,
honger heeft?
heeft? -- tot
tot welke
niet
al, wanneer
wanneer hy
by honger
wclke woede
woede
en list
list verJeidt
Dan, ook
ook deeze
deeze
en
verleidtdie
diehem
hem fomtyds'?
fomtyds? -- Dan,
zoo even
even gezegde
gezegdedieren,
dieren, hebben
hebbeneen
een groot
groat nut,
nut, zy
zy zuizuizoo
bosichen enenvelden
veldenvanvan
ovcrtalligeandere
and':!rediedieveren bosichen
veren
overtallige
ren
ren;; -- honne
bllnne huiden
huiden leeveren
leeveren uitneemende
uitneemende kleeding
kleeding in
in
den kouden
kouden winter.
Winter. Daarenboven
Daarcllboven ,~ de
de wilde
wilde dieren
dieren
den

zyn
zyn
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zyn
zoo fchrikbaarend
fchrikbaarend niet,
niet, als
ais men
menzich
zichwel
weIvoorflelt
vool'fleIt;;
zyn zoo
wanneer
niet getergd
getergd of
of gcjaagd,
noeh door
door den
den hone
hon~
wanneer zeteniet
gcjaagd, noch
ger
aangedreeven
ze zich
zich zeer
zeerftil,
fiil, ja
ja
ger aan
edreeven worden,
worden, houden
ouden ze
zyn zelfs
zelfs vreesachtig
vreesaehtig;; -- door
een brandend
brandend vuur
vuurenenfterk
frerl,
zyn
door een
geluid
geluid laaten
laaten zy
zy zich
zich verjaagen
verjaagen.. -- Eindelyk
Eilldelyk,, zy
zy zyn
zyn
wysfelyk door
door den
den goeden
goeden Schepper
Schepper beperkt
beperkt;; niet
niet dan
wysfelyk
dan
des nachts,
nachts, wanneer
menschenendier
dier verborgen
verborgenis,
is, gaan
gaan ze
ze
des
wanneer mensch
op roof
roof uit
uit;; zy
teelen niet
niet fterk
verilinden elkelk.
op
zy teelen
flerk voord;
voord ; verilinden
ander;; zoo
zoo,, dat
dat bun
hun getal
getal altyd
te bereubeteu..
ander
altyd klein
klein en
en weI
wel to
gelen blyft
blyft.. -- Geene
Geeneftraf
frl'af derhalven
derhalven (aldus
(aldus befluit
beOuit de
gelen
de
waardige Kerkleeraar
Kerkleeraar dit
waardige
dit onderwerp),
onderwerp), maar
maar een
een weldaadig
weldaadig
liefderyk oogmerk
Schepper, kunt
kunt gy
gy
liefderyk
oogmerk van
van den
den wyzen
wyzen Schepper,
hier opmerken,
- bet
het oogmerk
naamelyk;; om
een even~
bier
opmerken, oogmerk naamelyk
om een
even .
wigt in
in de
de natuur
natuur te
zoo dat
dat de
aityd
wigt
to honden,
houden, zoo
de mensch
mensch altyd
meester blyven
blyven konde,
nimmerdoor
doordededieren
dieren overovermeester
konde, -- nimmer
heerd wierd
wierd;; - maar
maar integendeel
integendee1 al
al den
dienst van
heard
den dienst
van de.
dezel ve trekken
trekken mogt,
welke zyne
zyne genoegens
genoegens vermeerdevermeerde..
zelve
mogt , welke
ten,, zyn
zyn welzyn
welzyn en
en nut
nut bevorderen
bevorderen kon
kon.. Hoe
Hoeverfchilt
verfchilt
.ten
dit hemelsbreed
hemeIsbreed van
van bet
het doel,
doel, om
omden
denmensch
menschteteftraf11:raf4
dit
fen'? o0 neen!
neen! waar
waar gygydikwerf
dikwerfwanorde
wanOl'deziet,
ziet,isis louter
IGuter
fen?
orde;; -- waar
waar gy
gyverdriet
verdriet en
en kwelling
kwelling meent
meenttote ontdekontdek.
orde
ken, is
is niets
niets dan
menfchenliefde zichtbaar!
zichtbaar! --- De
ver.
ken,
dan menfchenliefde
De vergiftige dieren~
menbet
het fchynbaarfl:e
fchynhaarfte bewys
giftige
dieren, van
van dewelken
dewelken men
bewys
tegen GODS
GODS goedheid
zou meenen
meenenofaftote leiden
leiden,, kunnen
kunnen
tegen
goedheid zou
zelts verftrekken
- Gy
weet
zelfs
verftrekken tot
tot welzyn
welzyn der
der menfchen.
menfchen . Gy weet
allen weI,
dat de
de fpaanfche
JPaanfthe vliegen
vliegen van
zeer veal
veeI nut
allen
wet, dat
van zeer
nut zyn
zyn
omZinkingftoffen
Zinkingl1:offen of
af te
lei·
in gevaarlyke
gevaarlyke Ziekten
Ziekten ,, en
in
en om
to leiden;; --- nu
nu dit
dit is
is een
een vergiftig
vergiftig dier
dier,, en
en als
als hat
bet 'er
'er
den
niet
zouden wy
wyeen
eennuttig
nuttig geneesmiddel
geneesmiddel untbeeootbee
niet was
was ~, zouden
xen. -•- De
De Jlangen,
Jlangen, die
die vergiftig
vergiftig zyn,
(wantalle
aIle flanflan=en.
zyn , (want
gen
zyn zulks
zulks niet)
niet) doen
doenzelfs
zelfs veel
veel dienst,
dienst, door
dO'll" bet
het
gen zyn
padden en
land
te zuiveren
land to
zuiveren van
van padden
en zoogenaamd
zoo enaamd ongedierte;
ongedierte ;
weshalven wy
geen reden
reden altoos
ook over
over
tveshalven
wy geen
altooshebben,
hebben, om
om ook
het beftaan
beftaan van
deeze dieren
dieren to
te klaagen,
klaagen, daar
daar ze
ze veel
vee!
bet
van deeze
nut aanbrengen
aanbrengen."
- • Hoe
veel verfchilt
verfcliilt van
deeze verver·
nut
." Hoe veel
van deeze
ftandige~ godverbeerlykende
het gedrag
gedrag diet
diet
itandige,
godverbeerlykende dCllkwyze
denkwyze bet
onvernuftige, ongeoeffenle
ongeoeffenJe Leeraaren,
die by
by elk
elk ververonvernuftige,
Leeraaren, die
fchynzel, dat
dat eenig
onneil aanbrengt,
nanbrengt, hunhunfchynzel,
eenig tegenwoordig
tegenwoordig onheil
nen Toehoorderen
Toehoorderen ftraks
frraks van
van een
een verbolgen
verbolgeD,, vertoomd
nen
vertoornd
Opperweezenvoorprediken
voorprediken.
cn een
een frraffenden
imOpperweezen
, en
ftrafenden God
God immer in
in den
den mond
hebben!! Hun
Hun vooral
vooral moot
moet van
van de
de ononmer
mond hebben
gerymde
begrippen,, die
die nog
aangaande God
en den
den
gerymde be.~rippen
nog aangaande
God en
Godsdienst
heerfcbcn, de
Godsdienst heerfchcn,
de fcbuld
fchuld geweeten
geweeten worden.
worden.
A
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Samenjlel van
door BENJ
AM1N BELL,
BELI" CIZZ.
Sarnenflel
van Heelkunde,
Heelkunde, door
BENJAMIN
enz .
Uit het
Engelsch vertaald,
vertaald, enz
Uit
het EnB'e!sch
enz.. Illde
Jlide Deels
Deds 2de
'ldc Stuk.
Stuk .
Utrecht
G. T
P Ittaten.. Ut,
eclit en
en llrnllerelarn,
Amllerdam, byby G.
T.. van
Met Plaaten
Met
van
Paddenburg
Paddenburg en
en Zoon,
Zoon , M.
M . Schalekamp
Schalekamp en
en W.
W . Hol~
HolIn 4t0
146 bl.
trope. In
4to.. 146
bl.
trop
verdienflelyke
van wiens
wiens Heelkundig
Heelkundig ZaZa.
'teee verdienflelyke
van
menfleI wy
meermaalen,, met
veel lofs
lofs,, gewaag.
gewaagD
.ly menflel
wy meermaalen
met veel
den,, brengt
HoofddeeI
den
brengt in
in dit
dit Stuk
Stuk het
bet XXXVIWl:e
XXXVIItfle Hoofddeel
BELL ,
BELL,

zyns Werks
de Gezwellen,
GezweIlen, ten
ten eineinzyns
Werks ,, hundelende
handelende over
over de
de:: vervolgens
vervolgens gaat
in het
overtot
tot de
de
gaat hy,
by, in
bet XXXIXH:e,
XXXIXIIe, over
de
Beenbreuken, en
en eindigt
eindigt dit
dit gedeelte
met
Beenbreuken,
gedeeltezyns
zyns Werks
Werks met
het XL
Hoofdfluk,, in
en
bet
XL Hoofdfluk
in het
bet welk
welk de
de Ontwrigtingen,
Ontwrigtingen, en
de middelen
middelen om
omdezelve
dezelveto teherflellen
herfielIen,, worden
bede
worden befchreeven..
fchreeven
De behandelde
behandelde Gezwellcn
zyn:: Peesknoopen;
De
Gezwellen zyn
Peesknoopen ; SlymSlymbeursgezwellen;; Stofverzamelingen
Stofverzamelingen in
in de
beursbanden
beursgezwellen
de beursbanden
del'
geledingen;; Tegennatuurlyke
Tegennatuurlyke zamengroeijingen
zamengroeijingen en
en
der geledingen
uitwasfen in
in de
beursbanden der
der geledingen
geledingen;; Algemeeuitwasfen
de beursbanden
Algemeene waterzucht
waterzucht ;; Gefpleeten
ruggraat;; Kropzeerige
gene
Gefpleeten ruggraat
Kropzeerige gezwellen;; 't
Wratten;;
zwellen
't Kropgezwel;
Kropgezwel ; Moedervlekken;
Moedervlekken ; Wratten
Vleeschgezwellen;; Lykdoorns
Bee.nknobbeIs;; VeneriV<:;neriVleeschgezwellen
Lykdoorns ;; Beenknobbels
fche kalkbuilen,
- Om
uit dit
dit Hoofdfche
kalkbuilen,enenWinddoorn.
Winddoorn . Om uit
Hoofdftuk iets
iets,, ten
ten algemeenen
algemeenen nutte
nutte gefchikt,
gefchikt, over
over to
te neenee·
fluk
men, zullen
zullen wy
onsthans
thans bepaalen
bepaalen tot
tot eenige
eenige aanmer
men,
wy ons
aanmer ...
ldngen,
aangaande de
Wrattcn:: „
" De
Onderaardfche
kingen , aangaande
de Wratten
De Onderaardfche
Steen (zegt
(zegt de
de Schryver)
Schryver)isis bet
hetfterkfle
flerkfle bytmiddel
bytmiddel;;
Steen
maar de
de Wratten
Wratten w©rden
wlilrdengemeenlyk,
gemeenlyk~ nadat
nadat zy
zy twee
twee of
of
maar
drie maalen
daar mede
mede beltreeken
beltreeken zyn
zyn,, zeer
zeer pynelyk.
pynelyk.
drie
maalen daar
Dezelfde tegenbedenking
tegenbedenking heeft
he eft plaats
plaats omtrent
om trent eene
eene opopDezelfde
losfing van
kwikininflerkwater,
fierkwater, 't't geen
geen anderzins
anderzins
losfing
van den
den kwik
korstmaakend middel
middeI is
is.. Kwik
Kwik,
ee~n
;.n zeer
zeer vermogend
vermogend korstmaakend
,
in eene
of zelfs
zelfs dubbele
dubbele hoeveelheid
hot!veelheid van
vanfterfterin
eene gelyke
gelyke of
ken
ontbonden , is
ken Salpetergeest
Salpetergeest ontbonden,
is een
middel" dat
dat zelden
zelden
een middel,
in het
van alle
aIle zoorten
zoorten van
Wratten zal
zal
in
bet wegneemen
wegneemen van
van Wratten
mislukken
mislukken;; dan
daar het
in de
de rondta
rondtc
dan daar
bet zich
zich gemakkelyk
gemakkelyk in
verfpreidt, moethetzelve met
niet,, dan
zeer veeI
verfpreidt,
moet . hetzelve
dan met
met zeer
veel OIUomzichtigheid ,~ gebruikt
~ebruikt worden.
Het poeder
poeder van
van ZevenZevenzichtigheid
worden . Het
boom,dagelyks
dagelyksopopdedeWratten
Wrattengeftrooid,
geftrooid, zal
zaI hen
hen meesmeesboom,
tentyds
tentyds,, in
m het
van twee
twee of
of drie
drie weeken,
gebet verloop
verloop van
weeken, geheel
wegneemen . Het
l1eel wegneemen.
Het beste
beste middel
middel,, dat
dat ik
ik ondervon
ondervon-..
\len lleb,
is bet
lang~
den
beb, is
bet gemeen
gemeen Ammoniac-zout;
Ammoniac-zout ; bet
bet werkt
werkt langzaam,
zaam,
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'lOS
lag

taatn,, tnaar
verwekttioch
hach ontfleeking,
ontitetking, tioch
noch pyn
pyn.,, en
en
maAr verwekt
zaam
rnislukt zelden
zelden in
in het
derallerhardfle
allerhardite Wratmislukt
bet wegneemen
wegneemen der
Wratten.
moet de
de Wratten,
Wratten., twee
twee of
of driemaal
driemaal 's
's daags,
ten . Men
Men moet
daags,
met een
een door
door water
water vooraf
vooraf bevochtigd
bevochtigd itukje
Hukje van
van dit
dit
met
zout wryven
wryven.. Zomwylen
voldoet gemeen
gemeen gefmolten
gefmoItell
zout
Zomwylen voldoet
oogmerk;; en
en ik
ik heb
heb gezien
gezien ,')
Wyniteenzout aan
aan bet
het oogmerk
Wynfteenzout
dat
de Geest
Geest van
van Hartshoorn
Hartshoorn goede
goene uitwerkingen
uitwerkingell
dat de
deed."
deed." -Het is
is billyk
bilIyk te
~a.t wy,
wy. in
",, Het
to doen
doen opmerken.,
opmerken, dat
in de
de
bebandeling van
van allerhande
allerhande zoorten
zoarten van
zeer
behandeling
van Wratten.
Wratten , zeer
()mzicbtig moeten
in het
van zulke
zulke midmidomzichtig
moeten zyn.,
zyn, in
bet vermyden
vermyden van
eenmaal ontfteeking
ontfteeking zagen
zagen gebooren
gebooren
deIen,
uit wy
delen, waar
waar uit
wy eenmaal
worde:u;; wllnt
dit toeval
tocval is
is.,, wanner
wanneer bet
het wat
wat hoogboogwordeii
want dit
te neemen
neemen Om
Om dedegaande
is., niet
niet gemakkefyk
weg to
gaande is,
gemakkelyk weg
~eIfde
wanne-er men
men een
een Wrat
Wrat met
met
zelfde raden
rdden behoort
behoort tnen
men ,, wanner
het ides
mes wiI
Hever een
etnweinig
weinig van
van de
de gegehet
wil wegneemeh,
wegneemen, liever
z(}nde huid
huid weg
weg tote fnyden
fnyden.,, data
dan gevaal'
te.. JODpen.,
zdnde
gevaar teloopen , van
van
de Wrat
Wl'atzelve
zelve to
te kwerzen
kwetzen,, of
of voor
vonr een
een gedeelte
gedeelte to
te
de
baten zitten
zitten.. By
Bygebrek
gebrekvan
vanuitoeffening
uitoetrening deezer
deezer voorvoorlaaten
Wratten,idie
!dle in
in den
den eerften
eeril:en
zorg heb
heb ikik gezien
gezien,
dat Wratten,
zorg
, dat
opOag
aanmerkingverver..
opflag zo
zo gering
gering fcheenen.,
fcheenen, dat
dat zy
zy geen
geen aanmerking
dienden,
de verfchrikkelykfte
verfchrikkelykfre toevallen
bragdfenden , de
toevallen teto weeg
weeg brag'er in
in een
cen geval,
geval, door
door
ten.
Onderanderen
anderen ontftond
ontftond 'er
ten . Onder
het
van eene
eene kleine
kJeine Wrat
aan den
den voet
Voet ,~
bet wegneemen
Wegneemen van
Wrat aan
zulk eene
eene pynelyke
pynelyke en
en hardnekkige
hardnekkige verzweering
verzweering,, dat
dat
zulk
het, ter
ter behoudenis
van des
des Lyders
Lyders leven,
leven j noodzaakelyk
bet,
behoudenis van
noodzaakelyk
wierd, bet
bet lid
lid of
af to
te zetten
zetten."
wierd,
."
ook
iJ InInde
de-bel1andeling
behandelingder
derBeenbreuken
Beenbreuken vinden
vinden wy
wy ook
veele
zaaken,, die
die de
de aandagt
aandagt der
del' Heelmeesters
Heelmeesters overover~
veele zaaken
waardig zyn
zyn), en
en die,
die, fchoon
fchoon niet
niet gehe~l
geheel onbekend
onbekend,,
waardig
echter in
in de
dagelykfche praktyk,
praktyk., ten
ten minften
minften bier
bier to
te
echter
de dagelykfche
lande,, deerlyk
dien aard
aard
lande
deerlyk vetwaarloosd
verwaarloosd worden.
worden . Van
Van then
is zyne
behandeling van
Beenbreuken,, die,
dat de
is
zyne behandeling
van Beenbreuken
die., na
na dat
de
beenderen
anderzins zo
in hunne
bunne voorige
voorige
beenderen anderzins
zo veel
veel mogelyk
mogelyk in
zyn herfteld
herfteld ,., nogthans
nogthans zeer
zeer pynelyk
blyven..
plaatting zyn
plaatzing
pynelyk blyven
"„ Zyn
ZYl1de
deSpieren
Spieren en
en andere
andere zachte
zachte deelen
deelen van
van bet
bet lid
lid
niet fretk
dan is
is bet
het mogelyk
gebeel noodenoodemo elyk geheel
niet
ftetk gekneusd,
gekneusd , dan
loos,
ter voorkoming
van pyn
pynofofspanning,
fpanning,lets
iets aan
aan to
te
voorkoming van
loos , ter
leggen :: dan
dan meestal
meestal kan
kan men
mendedebevigheid
hevighelddeezer
deezertoetoe~
leggen
vallen.,
vallen, door
door het
bet tydig
tydig gebruik
gebruik van
van zamentrekkende
zamentrekkende mid·
middelen,
gelyk eene
eene oplosfing
opJosfing van
of ruuw
van Loodzuiker
Loodzuiker •, of
ruuw
delen , gelyk
Ammoniac-zout.
of met
met geest
geest van
MINDERER te
to keer
keer
Ammoniac-zout
, of
van MINDERER
gaan.. Doch
Doch helpen
helpen deeze
deeze dingen
dingen niet
niet,, dan
dan zet
zet men
men
gaan
de pynelyke
pynelyke deelen
deelen.. In
cen
aantal Bloedzuigers
In-..
cen aantal
Bloedzuigers op
op de
de.
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de manier
door Bloedzui
dedaad,
manier van
van bloedontlasting
bloedontlasting door
Bloedzui..
dedaad , de
gers
is, in
in alle
aUe gevallen
aard,, werkelyk
gers is,
gevallen van
van dien
then aard
werkelyk zo
zo
veel
ik zuIks,
dra de
de fpanntng
fpanning groat
veel van
van nut,
nut , dat
dat ik
zulks , zo
zo dra
groot
is,
lang na
na bet
het zetten
zetten der
der Beenderen
Beenderen blyft
blyft
is, of
of de
de pyn
pyn lang
voortwoeden, altyd
voortwoeden,
altyd aanraad
aanraad.. In
In alle
aUe gevallen
gevallen van
van BeenBeenbieuken is
is de
de ontfteeking
ond1:eeking een
een toeval
toeval,, waar
voorr men
bleuken
waar vot
men
in
eerfie plaats
in de
de eerfte
plaats het
bet l1leest
nicestbeducht
bcduchtmoet
moet zyn:
zyn : en
en
daar
niets in
~ om
meer zekerheid
zekerheid
daar niets
in 1hat
ftaatisis,
om hetzelve
hetzelve met
met nicer
te
te gaan
ofweg
wegtoteneemen,
neemen,dan
daneene
eeneplaatzelyplaatzelyto keel'
keer to
gun of
ke
bloedontlasting,, moet
men deeze
deeze,, wanneer
de omomke bloedontlasting
moet men
wanner de
liggende
aehliggende zaehte
zachte deelen
deelenfierk
fterkgekneusd
gekneusdzyn,
zyn, nimmer
nimmer achterwege
laaten ;; noch
het bewerkftelligen
bewerkfielligen daar
daar van,
van~ ininterwege laaten
noch bet
dien zulks
maareenigzins
eenigzins noodzaakelyk
l100dzaakelykis,is.uitftellen
uitfiellell;;
dien
zulks maar
want bet
de beste
beste uitwerking
uitwerking,, WQnneer
want
het duet
doet altyd
altyd de
wanneer
men, ipoedig
kwetzuure ,, d.aar
men,
1poedig na
na het
het toebrengen
toehrengen cener
eener kwetz.uure
daar
van gebruik
maakt ." Bloedzuigers
\Ian
gebruik maakt."
Bloedzuigers zyn
zyn voorzeker
voorzeker een
een
der
kragtlgfte uitwendige
uitwendige middelen,
middelell, die,
die, inin een
een oneinone inder kragtig1e
dig aantal
aantal van
van plaatzelyke
plaatze1yke ontfleekingen
ontfteekingen en
daar \.lit
dig
en daar
uit
voortkomende
voortkomendenetelige
nctelige toevallen
toovallen,, van
een onberekenonberekenvan een
baar
zyn : en
baar nut
nut 2l)1n:
en met
met dit
dit alles
aUes ZYll
de
zyn zy
zy in
in verreweg
verreweg de
geheel olibekend
Qflbekend!!
llleeste Chirurgyns
Cbirurgyns-- winkels
winkels geheel
meeste
Niet minder
minder leerryk
leerryk zyn
des Schryvers
Schryvers lesfen
lesfen over
over
Niet
zyn des
de
gefchiktfre wyz~n,
om door
dooruitrekking
uitrekking de
de gebroogebroode gefchiktfte
wyz.en , om
ken
beeneinden wederom
wederOlll bybyelkanderen
elkanderen tote brengen
brengen..
ken beeneinden
de bier
hier toe
toe noodige
noodige uitrekking
uitrekking en
en
Doorgaans gefchiedt
gefehiedt de
Doorgaans
tegenrekking
op eene
eene onberedeneelde
wY.2e; waardoot
waardo9t
tegenrekking op
onberedenee.d e wyze,
men veel
veel kragts
kragts van
beeft, en
dell Lyder
Lyder dikdikmen
van nooden
nooden heeft,
en den
wyls zonder
zonder noodzaakelykheid
noodzaakelykheid zwaare
zwaare pynen
pyneJ! doet
doet onon~.
wyls
dergaan.. BELL
BELL,, daarentegen
daarentegen,, leert
Ieert ons
dergaan
ons zeer
zeer vaauwuaauwhoe Men,
men, in
in het
beende.
keurig? hoe
keurig,
het zetten
zetten van
van gebrooken
gebrooken beendefreeds daarop
daarop bedagt
bedagt moet
zyn,, obi
om,, in
in de
de bier
hier
ren ,,- Heeds
ren
moot zyn
toe noodige
nooJige uitrekking
uitrekking ,, de
de gewrichten
gewrichten zodanig
zodanip; tote buibuitoe
gen en
en to
te plaatzen
plaatzen?, dat
dat de
de voornaamfte
voornaamfretegenftand
tegenftand bie
bie...
gen
rlende fpieren
fpieren in
in een
een ftaat
fraat van
zyn;; 't
't geen
dende
van oLltfpanning
ontfpanning zyn
geen
deeze werking,
werking, die
die anderzins
anderzins zo
en pynelyk
pynelyk
deeze
zo bezwaarlyk
bezwaarlyk en
is, doorgaans
doorgaans zeer
zeer gemakkelyk
gemakkelykntaakt
maakt..
is,
Zodullig eene
eene verftandige
verfiandige wyze
van werken
werken wordt
wordt
Zodanig
wyze van
insgelyks
door onzen
onzen Schryver
Schryver in
in het
het oog
oog gehouden
gehouden in
in
insgelyks door
de behandeling
bellandeling der
del' Ontwrichtingen,
Ontwrichtingen, welke,
welke, door
door op
op dit
dit
de
iluk
il:uk wel
weI tote letten
letten ,~ doorgaans
dool'gaans oneindig
oneindig gemakkelyker
gemakkelyker ,•
pyn,, en
en zonder
zonder aanwendmg
aanwending van
van groote
groote
met minder
minder pyn
met
veel beter
beter dan
Eehulp
kragten?, hertteld
her(tcld worden;
kragten
worden ; veel
dan met
met behulp
van allerhatide
allerhal1de konfiig
werktuigen.. Zie
Zie bier
hier
man
konftig uitgedagte
uitgedagte werktuigen
de manier,
mauier, waar
waar op
op bet
bet hem
hem meest
meest altoos
altQos gelukt
gelukt is,
is~
de
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verfche ontwrichtingen
ontwrichtingen van
van het
hetOpper--armbeen,
Opper-armbeen, zonder
zonder
verfche
merkelyke moeite
toeftel
merkelyke
moeiteof of
toefrel, , tote herftellen.
herfrellen. "„ Men
zet
Men zet
den Lyder
den
Lyder opopeen
eenftoel
froel neder,
neder, en
en doet
doet een
een breeden
breeden
langen
gordeJ ,, wiens
einden door
door medehelpers
medehelpers vastgevastgelangen gordel
wrens einden
houden,
of aan
aan een
een ftyl
fryl of
vastgemaakt.,
houden, of
of post
post worden
worden vastgemaakt,
om zyn
zyn lyf
lyf:: dan
ilaat men
een lederen
Jederen vier
vyf
om
dan flaat
men een
vier of
of vyf
duim breeden
duim
breeden en
en met
metflanel
fIanel gevoerden
gevoerden band
band,, even
even boboven den
den elleboog,
rondsom den
den Arm.
Arm . De
ven
elleboog, rondsom
Dedrie
drie aan
aan
deezen band
band vastgemaakte
vastgemaakte riemen
koorden aan
aan de
de
deezen
riemen of
of koorden
medehelpers
in
medehelpers gegeeven
gegeeven zynde,
zynde, moeten
moeten die
die den
den Arm,
Arm, in
den
bovengemeldenftaat
l1:aat van
van verfiapping,
verilapping> op
op eene
eene langlangden bovengemelden
zaame en. geregelde
geregelde
uitrekken;; terwyl
een andere
andere
zaame
ene wyze
wyze uitrekken
terwyl een
achter
ftaapde helper
o~;
achter den
den Lyder
Lyder ftaapde
helper gebruikt
gebruikt wordt,
wordt, on
ht't Schouderblad
Scbouderblad achter
achter uu tt to
te drukken.
De Wondarts
Wondarts
hat
drukken . De
zelve
zelve l1:aat
ftaathet
betbest
bestaan
aandedebuitenzyde
buitenzydevan
vanden
denArm;
Arm ;
zyn werk
werk beftaat
beftaat in
in den
den helperen
helperen de
maat der
del" aan
aan tote
zyn
de maat
wenden
en de
wenden kragt
kragt,, en
de richting
richting,, waarin
waarin zy
zy den
den Arm
Arm
moeten
ken , op
moe ten uitre
uitrekken,
op to
te geeven
geeven:: by
hy kan
kan tevens
tevens den
den
Voor
ann onderfteunen,
onderfteunen, en
en aan
aan den
Voor -- arm
den Ellebpog
Ellebpog geboogen
geboogen
houden. Zodra
het hoofd
des beens
rand van
van de
de
houden.
Zodra bet
hoofd des
beeps den
den rand
Gewrichtsholte voorby
is,, dan
dan moet
men de
de uitrekking
uitrekking
Gewrichtsholte
voorby is
moat men
bet
('en weinig
weinig verminderen,
verminderen, wanneer
wanneel" bet
het herftel
herfte! voor
voor het
een
grootst gedeelte
de werking
werking der
derfpieren
[pieren gefchiegefcbie.
grootst
gedeelte door
door de
of, door
door den
den Arm
Armin inverfcheidene
verfcheidenerichtingen
richtingtn
den zal,
zaI, of,
den
to
beweegen, gemakkelyk
zal verkreegen
verkreegen worden
worden.. Men
te beweegen,
gemakkeIykzal
Men
bet been
gekraak,, als
als het
been infchiet
infchiet;; de
de Lyder
hoort een
hoort
een gekraak
Lyder
voelt terftond
terftond verligting,
voelt
verligting,enen het
bet voorfte
voorfte van
van den
den SchouSchouder
zyne gewoone
gewooneuitfteekende
uitfteekende gedaante
gedaante wewe·
der krygt
krygt zyne
der." enz
enz..
der,"
In de
de behandeling
behandeling van
van de
de Ontwrichting
Ontwrichting des
des Dyebeens
Dyebeens
lit
volgt
uinzelen . Hy
de Schryver
Schryver gelykzoortige
geIykzoortige bee
beginzeIen.
By merkt
merkt
volgt de
aan,, dat,
dat, hoewel
op
aan
hoewel het
bet Dyebeen
Dyebeen befchouwenderwyze
befchouwenderwyze op
verfcheidene wyze
kan ontwrichten,
ontwrichten, zulks
zulks doorgaans
doorgaans gegeverfcheidene
wyze kan
in welk
welk geval
geval net
het
fchiedt naar
fchiedt
naar onderen
onderen en
en voorwaards,
voorwaards, in
van bet
het Dvebeen
in bet
bet Eirond
Eirond gat
gat der
der Heup
hoofd van
hoofd
Dyebeen in
Heup...
be:!I1deren b)yft
bJyft zitten
zitten;; van
van waar
waat bet
het met
met geese
geene mogemoge·
beanderen
lykheid, door
door middel
middel cener
eenerrechtftandige
rechtftandige trekking
trekking naar
naar
lykheid,
kan worden
worden opopzyne
zyneplaats
plaats gebragt,
gebragt. maar
weI,
bcneden, kan
beneden,
maar wel,
door eene
gepaste buiging,
defpieren
fpieren onto
onto
wanneer,, door
wanneer,
cene gepaste
buigmg, de
fpannen warden
wo.rden,, en
en teffens
teffens,, door
door dedevereischte
verciscl1tedraaidraai~
fpannen
jingen des
des Beens
Be~s,, aan
aan bet
het hoofd
hoofa des
des Dyebeens
Dyebeens die
die
jingen
richting wordt
gegeeven,welke
welke
hetzelvein inftaat
1i:aatftelt,
ftelt,
richting
wordt gegeeven,
hetzelve
over dedeuitfteekzels
ui~freekzels,, die
die bet
het pasfeeren
pasfeeren moet,
heen to
te
over
moet , been
komcn ~ .en
.en de
de holte
holte der
bereiken..
komen,
der geleding
geleding wederom
wederom tote bereiken
Ii a~
Hoe
Hoe
11
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Hoe
droevige gevolgen
gevolgcn uit
uit dede verwaar!oosde
verwaar!oosde buiging
buiging
Hoe droevige
der ontwrichte
ontwrichte ledemaaten
kunnen
oer
ledemaaten by
by hunne
hunne herflelling
herftelling kunnen
voortkomen,, bewyst
bewyst de
de Schryver
Schryver onder
onder anderen
voortkomen
anderen met
met
twee
voorbeelden van
ontwrichte Beneden~aImen
naar
twee voorbeelden
van ontwrichte
Beneden-armen naar
acbteren.
In bet
bet eertle
eerfle dier
dier gevallen
gevallen,, in
de uituitachteren . In
in welk
welk de
rekking
zonder buiging
buiging des
des
rekking op
op eene
eene onverfi:andige
onverflandigewyze,
wyze, zonder
lids,
volbragt,, moest
moest bet
bet uitfteekzel
uitfi:eekzel der
der ElleEllelids , wierd
wierd volbragt
pyp ,, om
om dat
pyp
dat men
menbet
het niet
niet naar
naar vooren
vooren kon
kon krygen
krygen,,
terwyl in
7Iltgezaagd
in bet
het andere
andere geval
geval •, om
dat
atgezaagd worden:
worden : terwyI
om dat
men
ontwrichtingniet
niet kon
konherflellen,
herfrellcn, enen 'er
'er zich
zich gege·
men dedeontwrichting
vaarlykc toevallen
toevallen vertoonden>
vaarlykc
vertoonden,dede geheelc
geheeleArm
Arm wiard
wierd
geilmputeerd.
De Schryver
Schryver verzekert
verzekert,, dat
die beide
beide
geamputeerd . De
dat die
gevallen,
gevallen,zozomen
men op
op zyne
zyne wyze.
wyze. gewerkt
gewerkt had,
had , zonder
zonder
moeite of
of verlies
verlies te
incite
to her1l:ellen
beritellenzouden
zouden geweest
geweest zyn.
zyn.
Romeinfche
door M
Romeinfche Gefchiedenisfen
Gefchiedenisjen,, door
'M.. STUART
STUART..
Met
Met
en Plaaten
P!aaten.. XIIde
Xlfde feel
Dee! ;; behelzende
behe!z-ende de
Kartrten en
Kaarten
de GeGefchiedenis van
het Gemeenebest
Gemeenebest,, van
van den
den Dood
Dooddes°
del'
fchiedenis
van bet
aan lien
GRACCHUSSEN, tot
lOt aan
{lien van
van MARIUS
MARIUS.. Te
Te 11mGRACCHUSSEN,
Zafierdam,
Allart . In
gr. SYO.
$vo. 578
jierdc[.m, by
by J. Allart.
In gr.
578 bl.
bl.

J.

Jet
, ten
et Vierde
Vierde Hoofdftuk
Hoofdf1:uk des
des Vyfden
VyfdenBoelts
BeeKs,
ten opvoerende De Oorlog met
fl
fchrift voerende
F fchrift
opent dit
dit Boekdeel
Boekdeel met
met deezen
opent
deezen aanhef
aanhef:: „"Ret zy de
Dc Oorlog met

op~
JUGURTHA ,..
JUGURTHA

Het zy de
" Romeinfche
Romeinfche Staatkunde
de zuivere
zuivere deugden
deugden van
vanrechtrecht„
Staatkunde de
"• vaardigheid,
vaardigheid, zachtmoedigheid
zachtmoedlgheid enengroothartigheid
groothartigheid haahaa~
rer vroegere
tydperken daadlyk
daadlykverlaaten
verlaaten ,, en
en de
de tete,,'7 rer
vroegere tydperken
"• genovergettelde
genovergel1:elde
ol1deu~dcnondeuaden
van trouwloosheid,
genovergettelde
van trouwloosheid,wreedwreedheid en
en laaghartigheiT
laaghartigheid bad
gelyk haare
haare
•" heid
had aangenomen,
aangenomen , gelyk
•" vooringenomene
vooringel1Omenevereerers,
vereerers, by
by bet
hetzien
zienvan
vanhaare
haareververbastering,
beweerden ; -- bet
" bastering,
bastering, beweerden;
bet zy
zy de
de omflandigheden
oml1:andigheden
••." en
en derzelver
derzelver fchrander
fchrander inzicht
inzicht alleen
alleen haaren
haaren eenpaaeenpaa„
aard flechts
eene verfchillende
houding deeden
" rigen
rigen aard
flechts eene
verfchiIlende houding
deeden
„" aanneemen
aalmecmen,, tot
tot dat
dat de
de beflisfchende
beflisfchende overmeestering
overmeestering
„
" der
der volkeren
volkeren haar
aIle vermomming
verhief,,
haar boven
boven alie
vermomming verhief
wy meenden
ge\yk wy
meenden op
op to
te merken
merken:: --- tot
tot n6g
•." gelyk
ndg toe
toe was
was
het algemeen
aJgemeen belang
belang haar
haar eenig
eenig doel
doel gebleeven
waar-.
„" bet
gebleeven,.. waar
de byzondere
byzondereeerzucht
eerzucht der
del' Veldheeren
VeJdbeeren ondergeondergc•"aan
aan de
•" fchikt
was gehouden
fchikt was
gehouden ,, en
en waaromtrend
waaromtrend de
de leden
leden des
des
•" Raads
Raads inin doorzicht
doorzicht weI,
maar nooit
nooit in
in oogmerk,
verwel, maar
oogmerk, verlcbild hadden,
hadden, Thands
Th:mds zyn
zynwywytottotdedebefchryving
befcbryving
•~, 4child
van eenen
eenen kryg
kryg genaderd
genaderd,, die
die bet
het eerst
eet'st Rome
Rome in
in
•", van
„
;, openlyke
openlyke veiling
veiling bragt
bragt veer
voor elk
elk,, die
die fchatten
fcllatten wilde
wilde
,," waaWJ:l-
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waagen,
waagen ,waar
waarwapenen
wapenentotekort
kortfchooten
fchooten;; - fchatten,
fchatten,
~eenzins in
in "s
'5 Lands
Lands kist
kist geftort,
geil:ort, maar
in de
de hand
hand
maar in
geenzins
gell:opt van
wier baatzugt
baatzugt by
by de
de teigerende
fl:eigerende
geftopt
van hun,
hun, wier
weelde
, en
weelde onverzadelyk
onverzadelyk werd
werd,
en die
die hunne
hunne eigene
eigene hebelangen
langen nu
nu openlyk
openlyk ten
ten richtfnoer
richtfnoer der
der algemeene
algemeene bebetrekkingen ftelden."
fl:elden.·'
trekkingen
Dan, eer
eer de
de Gefchiedfchryver
Gefchiedfchryver de
daadlyke bewys
bewys-.
Dan,
de daadlyke
hy een
eell
ftukken voor
voor deeze
deeze zyne
zyne felling
fl:elling aanvocrt,
aanvoert, vult
vult by
ftukken
eenen Man
Manten
ten tooto:J~
tydvak van
van verfcheide
verfcheide jaaren,
jaaren, met
tydvak
met eenen
neele to
te voeretl
voeren,, die
die een
een groote
groote en
en wydftrekkendc
wydil:rekkendc rol
rol
neele
CAJUS MARlUS
naamlyk ,> dien
dien hy
ons van
van alle
aIle
fpeeIt;; CAJUS
fpcelt
MARIUS naamlyk
by ons
kanten doet
doet kennen
kennen.. Een bier
hier vermeld
vermeld geval
geval der
der
kanten
Een
HEL VIUS, door
door een
een onwedr
onweergetroflen,
getroffen, geeft
geeft
Dogtervan
van HELVIUS,
Dog=
om,, in
den Gefchiedfchryver
Gefchiedfchryver gelegenheid,
gelegenheid, om
den
in eene
etne AanteAantekening,
iets te
ftellen,, aangaande
aangaande de
de natuurnatuurkening
, lets
to neder
neder tote ftellen
lyke oplosfing
opJosfing van
van dit
dit verfchynzel
verfchynzel;; 't
't welk
vee len zal
z:tI
lyke
welk veelen
Eleftriciteit, welke
welke alleen
aIleen de
bevreemden, die
die de
de EleFtriciteit,
de volkovolkobevreemden,
menfte oplosf
oplosfing
menfte
ng van
van den
den a~rt
cartenendedewerking
werkin des
des onwe·
onwe.ders
opgeeft, voor
een geheel
gebeel nieuw
nieuwuitvindzel
uitvinazel der
der heheders opgeeft,
voor een
De Gefchiedenis
Gefchiedenis,,
dendaagfche Natuurkunde
houden.. De
dendaagfche
Natuurkunde houden
reeds zeer
zeer vroeg
vroeg by
by de
de
welke ons
ons verzekert,
verzekert, dat
welke
dat men
men reeds
Ro"mejnm den
blikze1J1 wist
wist to
~e bezweeren
bezweeren,, of
uit den
Romeinen
den blikzem
of uit
den
dampkring to
te dwingen
dwingen,, niaakt
maakt het
meer dan
dan
damphring
bet by
by hem
hem meer
twyftlagtig ,~ of
weI zo
zo geheel
gebeel
of dit
dit vak
vak der
der Natuurklll1de
Natuurkunde wel
twyfelagtig
nieuw is
is;; ten
ten bewyze
aanvoelende eene
,eene plaats
plaats by
PL!bewyze aanvoeiende
by PLInieuw
vel c.
c. 54,
HAR])UINI) waarwaar53 vel
54, Ed.
Ed . HARDUINI)
rNIUS,
ius, (Lib.
(Lib . II.
II. c.
c. 53
in wy
wy des
deseenig
eenig verflag
verOag,, en
eenen JUPITER
JUPITER Elicius
Eticills
in
en cenen
(die lIit
gehaaJd,, afgeleid
(die
uit den
den hemel
hemel gehaald
afgeleid wordt)
wordt) vermeld
vermeld
vinden.. Ook
Ook wyst
wyst by
hy op
op OVIDIUS,
Lib.. III.
OVIDIUS, (Fastomm
(Fastorum Lib
III,
vinden
vs. 259
-370) waar
waar deeze
deeze breedvoerig,
breedvoerig, maar
maar geheel
geheel
vs.
259 --3?o)
dichterlyk,, het
van NUMA
het vermogen
vermogen van
NUMA over
over het
het onweder
onweder
dichterlyk
befchryft,, en
en waar
waar de
de zogenaamde
zogenaamde Dondergod
Dondergodfchier
[chier
befchryft
Wy
EI.ECl'RIKE JUPITER
JUPITER genaamd
genaamd wordt
wordt.. Wy
letterlyk de
letterlyk
de ELECTRIKE
tekenen dit
dit ftuk
ftuk wel
weI een
een nader
nader onon..
tekenen
dit op,
op, dewyl
dewyl wy
wy dit
derzoek
oordeelen.
derzoek waardig
waardig oordeelen.
By
het vermelden
Jugurthyn[chen Kryg
Kryg doet
doet
By het
vermelden van
van den
den Yugurthynfchen
S'fUAR'r
en ook
ook nader
nader diens
diens
STUART ons
ons JUGURTHA
JUGURTHA kennen,
kennen , en
des laatstgemelden
laatstgemelden aanfpraak
beftryder c.
beftryder
c. MARIUS.
MARIUS . In
In des
aanfpraak
by de
de Legerwerving
Legerwerving doet
doet by
hem order
onder andere
andere deeze
dceze
by
by hem
taal
htlbt my
myden
den Oorlog
OorIogtegen
tegen JUGUR„ Gy hebt
JUGURtaal vaeren:
voeren : "Gy
",, THA
THA aanbevolen,
den Add
de oogen
oogen
4del in
in de
aanbevolen , het
bet geen
Been den
,>• fteekt.
Ellieve!! denkt
uu eens
eens,, of
het niet
niet beter
beter
of het
fteekt. Eilieve
denkt nu
"• zyn
zyn zou,
zou, wanneer
wann~er gy
gy den
deneenen
eenenofofanderen
andcren uit
uit deedee.
:n
ze Edelen,
van ouden
oudenftam
ftamenenveele
vccle voorvoorEdelen, een
een Man
Man van
a, ze
vaH
"„ va11 33
„"
,,."
•."
•"
•"
•"
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vaderlyke bcelden
maar van
"• vadertyke
bcelden.,, maar
van geene
geene krygskunde
krygskunde,, tot
tot
dit of
of eenig
eenig ander
ander bedryf
bedryf volnllgtigdet,
volmagtigdet , am
"„ dit
hem uit
uit
om hem
hoofde van
"• hoofde
van zyne
zyne onkunde
onkundeverlegen
verlegentotezien
zienitaan
{ban,, en
en
"haastig
toevlugt te
zien neemen
neemen tot
tot eenen
eenen of
of
• haastig zyne
zyne toevlugt
to zien
anderen raadsman
raadsman uit
uit het
bet Volk."
Volk ." -- By
"• anderen
de uituitBy de
een Jl.lan
plan van
van ouden
oudcn Stam
en vecle
vee!e 'Iloorvader!J'k~
drukking,
drukking, een
Stain en
voorvtxderlyke
JJedden,
de Schryver
Schryver eene
eene Aantekening,
Aantekening, die
die der
del'
Beelden, m8akt
moakt de
Leezcren
denkbeelden over
den Add
kan ophelderen:
Leezcren denkbeelden
over den
Adel kan
ophelderen :
dezelve komt
komt bier
dezelve
hier op
op ncder
ncder:: „
"Zy.,
Zy , wier
wier VoorouVoorouof die
die zelve
zelve eenen
eenenyvoiren
yvoirenitoel,
ttoel, bekleed
had"• ders
dens of
bekleed hadden, dat
"• den,
dat is
is Conftt!s,
Cenfon of
of BouwbeeConfials, Prtttors.,
Prators, Cenfors
Bouwbeeren geweest
gewef'st waren
waren., werden
Nobiles of
Edelen ge•"ren
werden Nobiles
of Edelen
geen hadden
hadden hot
het recht
reeht omomzich
zichtotelaaten
laaten uituit•" naall1d,
naamd , en
bceldnisfen waren
"beeldcn
,, beelden (jus
(Jas imaginum.)
imaginum .) Deeze
Deeze bceldnisfen
waren
gelykenisien van
van hunnell
hunnen perfoon
"• gelykl'nislen
perfoon.,, tot
bcneden
tot even
even beneden
•"de
de fchouders
fehouders.,, in
in wasch
wasch opgewerkt
opgewerkt en
en met
met kleukleuafgezet,, die
in de
de voorhoven
voorI10ven hunner
hunner huihui•"ren
ren afgezet
die zy
zy in
bewaarden,, in
houten kasfen
kasfen geflooten
gcflooten,, waarwaar"• zen
zen becvaarden
in houten
zy dezelve
op feestdagen
feestdagen alleen
aIleen fchynen
fchYl1en ten
ten
"• uit
uit zy
dezelve op
soon geIteld
to hebben.
hebben . Onder
gelteld te
eleeze borstbeelden
borstbeeldcll
•"toon
Onder deeze
•" waren
de eerampten
waren byfchriften
byfchriften geplaatst,
geplaatst, de
eerampten enenfeiten
feiten
der afgebeelde
perfoonen vermeldende
afgebeelde perfoonen
vermeldende.. Zy
Zy werden
werden
•~, del'
door de
de nalkomelingen
nakomelingen zorgvuldig
zorgvuldig,, als
" door
„
als de
de bewyzen
bewyzen
" der
der oudheid
oUdheid buns
huns Adels,
Adels, becvaard
bewaard;; terwyl
die,
„
terwyl zy.,
zy, die,
"zonder
dezelve to
te kunnen
kunnen vcrtoonen
vcrtoonen,, in
in hoog
hoog bebe„
zonder dezelve
" wind
wind kwamen,
kwamen, Nier.welingen
Nietlwelingen (Homines
170Vi) , en
en alal„
(Homines novi),
,~ le
Ie de
overige Burgers
Burgers,, die
zicl1zelven zo
min,
„
de overige
die van
van zichzelven
zo min,
van hunne
hunne voorouders
" als
als van
vooroudcrs eenig
eenig becld
becld bezatcn,
bezatcn, IJgno-noT)
„
" biles,
biles, Oncdelen
Oncde!m,, genaamd
gen:tamd werden
werden.. - - Hot
Het Edel
2Edc!
" en
en Onedel
Onfdel by
by de
de Romeinen
was dus
dus,, gelyk
gelyk uit
uit de
de
„
Romeinen was
nolili.,
en ignobiigiJObi„~,letterlyke
letterlyke betekenis
betekenis del'
der woorden
woorden noZ
ilis en
„
" lis
lis,, zo
zo wel
weIals
ais uit
uit deeze
deeze opheldering,
opheldering, blykt
blykt,, gegeheel iet
iet anders
anders,, dan
dan bet
het geen
geen naderhand
naderhand de
de underonder•" heel
„"fcheiding
fcheiding tusfchen
Add en
en BnrgerJiiend
Bm:gerjltmd to
te kennen
kennen
tusfchen Adel
„
gaf, en
en mogt
mogtalzo
alzo veeleer
veeleer vermnard
-vermaard en
en onvernaaard
onvermcard
" gaf,
", genaamd
genaamd worden
worden,, indien
indien bet
de andere
andere verver,,
bet gebruik
gebruik de
„" taalmg
O'ewettigd bad
had,, die
die nu
nn ook
oak,, na
na deeze
deeze
taaling niet
niet gewettigd
„" aanmerking,
moet verlooren
verlooren hebben
hcbbcn.•
aanmerking, haare
haare misleiding
misleiding moot
Rom . pp.. 3I)"
(ADAMS, Antirl
/lntiq.. Rom.
31.)" --In bet
het befchry.
befchry•." (ADAMS,
In
ven
des Krygs
Kl'ygs komt
komt Lr~.. CORNELIUS
CORNELIUS SYLLA
SYLLA ten
ten vVOOfven des
oorfehyn,, en
en words
wordt de
de aanleg
aanleg diens
diens Mans
Mans,, vervolgensvervolgens·
fchyn
eene zo
eene toelichtende
toelichtende wyeerie
zo groote
groote rol
rol fpeeJende,
fpeelende, op
op eene
wyze vermeld
vermeld,
en door
door dedegebcurtenisfen
g.:bcunenis[engeftaafd
gefl:aafd..
ze
, en
Het Vyfde
VyfJeIloofdftuk
Hoofi.!fl:uk deezcs
dl.:czcs Boeks
BocksilHelt
voor
Hot
:elt ons
ons voor
0000-

ROMEINSCHE
GESCHIEDENISSEN.
ROMEINSCHE GESCHIEDENISSEN,

lIt
lit

•;g , en
oogen
den Cimbrifchen
Cimbri/chen Kr
Kng,
en hoe
hoe die
die geduchte
geduchte
oogen den
frroom
Noordfthe Volken,
Volken, waarvoor
waarvoor reeds
reeds twee
twee
ftroom van
van Noordfche
rnaaIen
de Romeinfche
Romeinfthc Keurbenden
Keurbenden waren
waren bezweeken
bezweeken,
maalen de
,
en
die nog
nogtelkens
telkens,
als door
door eene
eene natuurlyke
natuurlyke ebbe
ebbe,
en die
, als
,
was
terug· geweeken,
ook telkens
telkens wederom
met ceee.
was terug,
geweeken, ook
wederom met
nen hooger
hQoger ryzenden
ryzenden vloed
vloed opopbet
hetAIpifche
Alpifthe.. Gebergte
nen
Gebergte
aandrong, agter
agter welken
welkendyk
dykzich
zich.
Italicniet
niet linger
langeI' veiveiaandrong,
Italic
lig
dIen eens
eens hadt
hadt doorgedool'gelig agtte.
a tte ,naa
naadat
dat HANNIJrAL
HANNiB"AL then
boord.. Dan
Dandeeze
deezeNoordfche
Noordfche Storm
Stormdreef,
dreef, door
door eene
eene
boord
tydige wending
op Sprrje
Sp6lnje,, gelukkig
gelukkig af
af.. --- Doch
Doch
tydige
wending op
cen tweede
tweede Siciliaanfche
Siciliaan/che Slaavenkryg,
die ook
ook in
in italic
Italic
een
Slaavenkryg, die
woedde, uit
uit dwang
dwangenenfchennis
fchennis gebooren,
gebool'en, volgde
volgde;; ook
woedde,
ook
werd de
werd
de Kryg
Krygtegen
tegendedeuit
uit Spanje
Spanjc terug
tel'ug gedreevenen
gedreevenen
hervat.
hervat.
"„ Hoe
Hoegefchikt
gefchikt bet
het langduurige
Iallgduurige enendreigende
dreigende gevaar
gevaar
van den
den eindelyk
eindelyk voldongen
voldongen Cimbrifchen
Cimbrifchen Kryg
oak
•" van
Kryg ook
"zyn
mogt, om
omden
deninwendigen
inwendigen Vrede
V rede in
in den
den RoR 0• zyn mogt,
, .. meillfchen
Partyfchappen
,,
meinfchen Staat
Staat teto behouden,
behouden, de
de Dude
oude Partyfchappen
•~, waren
waren zoo
·zoo zeer
zeer in
in verwydering
verwydering toegenomen
toegenomen,
dat de
de
, dat
openlyke fcheuring
fcheuring zich
zich terftond
terftond dagtekende
de
•n openlyke
dagtekende van
van de
terl'lgkomst der
del' overwinnaars
overwinnaars.., en
„" teregkomst
en aan
aan het
bet GemeeneGemeene•." best
best geheel
geheel nieuwe
nieuwe rampen
rampendreigde
dreigde,
die hetzelve
.hetzelve
, die
•OJ, daarna
daarna maar
maar alal tote deerlyk
deerlyk geteisterd
geteisterd hebben
hebben :"
: " dus
dus
vangt STUART
STUARTbet
het Zesde
Zesde Hoofdftuk
Hoofaftuk aan,
aan,'t't welk
welk eene
eene
vangt
befc1uyving geeft
geeft der
der Gebeurtenisfen
Gebeurtenisfen van
vanbet
het einde
einde de
des;
befchryving
Cimbrifchen tot
tot aan
het begin
begin des
des Bondgenootfchaplyken
B07idgenootfthaplyken
Cimbrifchen
aan het
Krygs.. In
In dit
dit tydperk,
tydperk, zo
zo vol
vol van
van haatlyke
haatlyke gebeurte~ebeurte
Krygs
niskn,, de
wee!de;; derdernisfen
de gevQJgen
gevolgen veelal
veelal van
van toomlooze
toomlooze weelde
zelver van
dag tot
tot dag
dag ftygerende
ftygerende hoogte,
hoogte,wtiartoe
w<,artoe geen
geen
zelver
van dag
aangeerfd noch
noch eerlyk
eerlyk gewonnen
gewonnenvermogen
vermogenhanger
jangerreirei~
aangeerfd
ken kon,
kon, dedeverderflyke
verderflyke oorzaak
oorzaak der
del' fchreeuwendtte
fchrewwendfte ononken
derdrukking van
Wingewesten en
en Bondgenooten
Bondgenooten;; ge~.
derdrukking
van Wingewesten
lyk bet
het reeds
de fchandlykfte
fchandlykfte omkoopbaarbeid
omkoopbaarheid,,<in
in
lyk
reeds van
van de
den Ju,,gourthynfthen Kr,
zulk een
een
den,7ugzirthynfehen
Krtg,g,gewordel1
geworden was
was -- inin zulk
tydperk
voorbeelden van
van Eerlykheid
Eerlykheid aan
aanto texieflen
{leften,~
tyd
erk voorbeelden
geeft
eene
verademing
aan
den
Leezer.
O.
MUCIUS
.
0
.
MucIUs
geeft eene verademing aan den Leezer
SClEVOLA en
en L.
L. ASE1..LIQ
zynbet
bet, , die
die ons
onsbier
hier die
die gegeSCIEVOLA
AsELLIO zyn
wenschte verpoozing
verroozing ichenken
fchenken..
wenschte
De Krvg
Krygvan
'Vande de
Ita!iaanfche Bondgenooten
Bondgenooten maakt
maakt bet
het
De
Italiaanfche
Zevende Hoofdftuk
Honfdfl:uk uit
uit;; eeu
cen Kryg,
die,
volgens
FLOZevende
Kryg, die, volgens FLORUS, veeleer
veeleer een
een BurgcrkrTg
Burgcrkr.Tg dan
dan cen
cen Kryg
Kl'yg der
der BcndgeBOJldgeRus,
noomn
uituitboofde
noot-:n mogt
mogtgenoemd
genoemdworden,
worden,
hoofJevan
vandedenaaunaauwebetrekking,
betrekking,welke
welkedezelve
dezelvemet
metdedeRo,°neinen,
Romeinm, in
in veevec
we
le
Ie
HH 44
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le opzigten,
opzigten, hadt
Dan STU
Ie
hadt.. Dan
AR '.t merkt
te regt
l'egt op,
op,
STUART
merkt to
dat de
de henaamirg
dat
benaaming van
van den
den Kryg
Krygder
del'Bondgenooten
Bondgenooten'er
'er
beter
niet een
fchoon unon~
beter aan
aan voege;
voege ; dewyl
dewyl niet
een derzelven,
derzelven, fchoon
derling ill
in voorregten
voorregten verfchillende,
derling
verfchillende, bet
het voile
volle R
R omein,
omein ..
fche Burgerregt
Burgerregt genoot,
niet anan~
fche
genoot, en
en deeze
deeze ganfche
ganfche Kryg
Kryg met
ders dan
dan eene
eene geweldige
geweldige pooging
pooging Wl1s,
was, ow
del's
om zich
zlcn dat
dat gegelyke
recht te
dat hun.
hun~
lyke recht
to \'erfchafFell,
verfehaffen,waarop
waarop zy
zy meenden
meenden dat
ne
tot Romes
Romes grootheid
ne geduurige
geduurige medewerking
medewerking tot
grootheid hun
hun zo
zo
veel
aanfpraak gaf,
huntot
tot
veel aanfpraak
gaf, als
als hun
hun vercenigd
vereenigd vermogen
vermogen hun
deszelfs
genoegzaamininftaat
{taat ftelde
ftelde.. -- Deeze
deszelfs verkryging
verkryging genoegzaam
Deeze
nierkwaardige Kryg
Kryg hadt
merkwaardige
hadt een
een grooten
grooten invloed
invloed op
op de
de gege~
iteltenisvan
van het
bet geheele
geheeleGemeenebest;
Gemeenebest ; en
freltenis
fchoon de..
enfchod
zel
ve korten
korten tyd
tyd duurde,
duurde, kostte
kostte bet
het driemaal
driemaal honderd
zelve
honderd
duizend,
zo Roreinen
Romeintn als
als Italiaanen,
italiaanen, het
leeven..
duizend, zo
bet leeven
Het Agtfle
Agtil:e Hoofdttuk
Hoofdlrukheeft
heeftten
tenontzettenden
ontzettenden Opfchrift
Opfchrift::
Het
De 0orlog
Oor1ogtusfchen
tusfchen MARIUS
MAR-IUS en
SYU,A, en
dit treffend
treffend
Do
en AYLLA,
en dit
begin, uit
uit FLORUS
alleen ontbrak
ontbrak 'er
'er
begin,
FLORUS ontleend:
ontleend : "Dit
„ Dit alleen
nog aan
aan de
de rampen
des Romeinfchen
Romeinfchen Volks,
Volks, dat
datbet
het to
te
rampen des
•." nog
hUtS bet
het broedermoordend
broedermoordendflaal
Haal ontblootede
ontblootede,, -- dat
•." hues
dat
„
midden in
." midden
in de
de Stad,
Stad, op
op bet
bet eigen
eigen marktveld
marktveld,, burgers
burgers
„
tegen burgers
." tcgen
burgers,, als
het leeven
leeven waagals zwaardvegters,
zwaardvegters , bet
waag." STUART
den.".
STUART voegt
voegt 'er
'er by:
Hetgeheell
geheel bederf
bedeif
•." den
by : „" Het
•"des
des Staats
mogt van
erekend
Staats mogt
van dien
dien ftryd
ftryd voltooid
voltooid ~erckend
•" worden
worden!! Hoe
Hoe vaak
vaak ook
ook dedetweedragt
tweedragt bet
het GemeeneGemeenebest ontrustede,
ontrustede, en
en eindelyk
eindelyk burgerbloed
vergoot;; hoe
•,~ best
burgerbloed vergoot
hoe
derBondgenooten
Bondgenooten Kryg
Kryg de
de weerrnmre
weerbanie anllen
armen,9
vel'derfi~7k der
•" verderfl3'k
„
den Romeinfchen
" die
die Jen
Romei,nfchen zetel
zetel ftichteden,
ftichteden, tegen
tegen het
bet lichaam
lichaam
deedt woe
woeden
" zelve
zelve van
van den
den Staat
Staat deedt
den ;; - - tot
tot nog
„
nog toe
toe wag
was
het een
ftryd gebleeven
tusfchen Staatspartyen
Staatspartyen:: thands
•." bet
een fcryd
gebleeven tusfchen
thands
•" bragt
bragt de
de flfiryd
tusfchen Staatsperfoonen
StaatsperfQonen voor
Voorbet
beteerst
eerst
:ryd tusfchen
•." den
den openbaaren
openbaaren Burgeroorlog
Burgeroorlog voort
voort."
." Een
Een BurgerRurger~
oorlog
gruwelen, dat
dat men
oorlog zo
zo vol
voL gruwelen,
men,, dien
dien leezeude,
Ieezende, memenigwerf tertxgge
teruggc beeft.
fchrikbewind, toen
toen ge,
ge~
nigwerf
beeft, op
op het
bet fchrikbewind,
voerd.
voerd. MARIUS
MARl us in
ill diens
ontdiens wisfellot
wisfellot volgen
volgen wy
ivy met
met ont2etting, tot
~ot zy?
zevende Burgemeesterfchap~,
Burgemeesterfcbap, inin.bet
het eeneen~
zetting,
zyn zevende
en-zeventigf{
jaar zyns
zyns leeveus
en-zeventlgil:e eJaar
leevells.. .r--Dan genoeg
genoeg,,
Dan
\'WI 011S
dit Deel.
t~oor
ons beftek,
beftek, van
van dit
Decl .
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VONK t GESCHIEDENIS
GESCHIED:!NIS DER
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LANDING..
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Gefohiedenis
het Engelsch-Rusjiseh
Gefchiedenisder
derLanding
Landing 'Van
van bet
E °ngelsch-Rusfsch LeLeD.ef in
in. Noord-Holland;
a!smede der
Krygsbcdryve1Z e;a
ell
der Krygsbedryven
ger
Noord-Holland; alsmede
PO!itieke Gebeurtenisfen,
Gebeurtenisftl~, zoo
zoo ctldaar,
als in
in Vriesland
Vriesland
aldaar, als
Politieke
en Gelderllnd,
GeMerland, in
1799.. Uit
Uit echte
eehte Stukken
Stukkm
en
in den
den Jare
pare 1799
Net ccrie
Kaart en
en Be
Beftheiden,
door L.
cC1le Kaart
en
en
fcheiden, door
L. Cc.. VaNK.
VONK . 1I1el

Ilde Dcel
F. Bobn, i8or .
gr.. 8vo.
bl.,
bl. Bytagen.
n gr
8vo. 198
., en
en 177
177 bl.
Bylagen
IIfJPlaaten.
198 bl
an bet
DeeI deezes
deezes Werks,
in onza
Van
bet beloofde
beloofdeTweede
Tweede Deel
Werks, in
V
beoordeelende Aankondiging
des Eerften
Eerften Deels,
Deels, gege.
V
beoordeelende
Aankondiging des
waagende (*)
(*),, betuigden
betuigden wy,
waagende
wy , na',
na 't zelve
zelve te
to verlangen_
verlangen,
Te Haarlem,
Haarlem, by
P/aaten. IIde Dee!.. Te
by F. Bahn, I80r.

onz~

Aan
dit ons
ons verlangen
verlangen voldoet
voldoet bet
het voorhanden
voorbanden zynde
zynde
Aan dit
Stuk nog
nog binnen
binnen den
denlaarkring
jaarkring van
van bet
het Eerfl:e
Eerfte Jaar
$tuk
Jaar dcc~
deczer
Hetzelve is,
is, in
in aart
aart van
van opftel
apfJ:el,, en
en
Hetzelve
zer Eeuwe.
Eeuwe . zo volkomen
volkomen gelyk
gelyk aan
aan bet
het voovoowyze van
van voordragt
voordragt ,, zo
wyze
rige,
toen met
met ]of
lof gezegde,
en daardaarrige, dat
dat het
bet deswegen.
deswegen toen
gezegde, en
op aangemerkte
aangemerkte,
ook bier
hler gelde
gelde.. Ons
Ons ftaat,
itaat, derhalven
derhalven ,,
op
, ook
hoofd-inhoud deezes
deezes Deels,
ewn
niets te
niets
to doen,
doen, dan
dan den
den hoofd-inhoud
Deels, even
als
het andere,
te geewn;
te noonooals van
van bet
andere, op
op to
geeven ; eene
eene opgave,
opgave, to
diger,
noch Register,
Register ~
diger, omdat
otndat noch
noch Inhoud
Inhoud van
van zaakcn,
zaaken, noch
in het
voorkomt.. Ecn
Et!l1 van
van beiden
beiden zou
zouveeleii
veeleu
in
bet Werk
Werk voorkomt
wclgevCJ.lIig
zyn;; dewyl
dewyl men
men anders
anders,, in
eenc
wclgevallig geweest
geweest zyn
in eerie
eelle enkele
enkele
groote vericheidenheid
verfcl1eidenheid van
van voorvallen
voorvallen,, om
groote
om d6ne
byzonderheid to
te vinden
vinden,, zoms
ZOIns lange
lange moet
moet zoeken
zoekcl1;; 't
't
byzonderheid
geen
zo ligt
ligt hadt
geen zo
hadt kUllnen
kunnen voorkomen
voorkomen worden.
worden .
Vol
gens belofte
belofte vinden
hier gewaagd
van den
dell
Volgens
vindenwy
wy bier
gewaagd van
Toeleg op
op Friesland,
Friesland, bovenal
op Staroren
Stal'oren en
en de
de Less
Lem-.
bovenal op
Toeleg
'lJJ~r.. De
De Friefthe
Burgers krygen
krygen den
den welverdienden
welverdienden
pier
Friefche Burgers
10f, in
van den
lof,
in het
hey afweeren,
afweeren, beihyden
bethryden en
en {doen
idoenwyken
wyken van
den
Vy:tpd.
Het
gebenrde to
te Genemttiden,
Z?vartjlui:;
Vyapd . Het gebeurde
Genemuiden , Zwartflriir
en Harderwyk,
Harderwyk, vindt
vindt voeglyke
melding.. Een
EeD kloeke
kloeke daad
daad
voeglyke melding
en
eeniger Zwolfche
Zwolfthe Burgeren
Burgeren wordt
wordt dus
dus vermeld
vermeld:: "„ Door
eeniger
Door
den aftogt
aftogt des
uit de
de wateren
waterell van
van de
de Zuide°,-Zttidc,"den
des Vyands
Vyands uit
;;e~
de vaart
vaart op
dezel ve weder
weder geopend
geopendzynde,
zyllde, vielcn
vieIcn
op dezelve
ee,7 de
twaalf kloeke
kloeke gewapende
Burgers to
te Zwolle
Zwolle op
bet denktwaalf
gewapende Burgers
op bet
denkbeeld, dat
dat 'er
'er bier
hier of
of daar
daar wel
weI eenigen
eenigen bunt
buit tote behaabehaabeeld,
Tot dat
dat einde
einde begaven
begaven zy
zy zich,
zich, onder
onder
len
zyn.. Tot
len zoude
zoude zyn
Kommandovan
vandenden
Artillerie-Kapitein ELLOKMAN,
I%ommando
Artillerie-Kapitein
ELLOKMAN, te,
te,
G~Ge(*) Zie
Yader!. Letteroef.
Let/erne/. voor
ISOI, bI.
voor 1$oi,
(~)
Zie onze
onze Faderl.
bl. 359.
359 .
H5
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Genemuirlen, aan
aan boord
boordvan
vaneen
eenvisfchers
visfc11erspink,
pink,enenzeil
zei!•..
Genemuirdef,
den
daanl).ede naar
naar bet
het Eiland
Eiland Urk,
Urk, alwaar
twee der
der
den daanrede
alwaar zv
zy twee
nit Fries/and
geroofde of
of ontvluchte
ontvluchte fchepen
fchepen vonden
vonden..
nit
Friesland geroofde
Na
eeuige fchoten
fchoten met
hunne boxen
boxen op
op dezelve
dezelve gedaan
gedall.n
Na eenige
met hunne
to
hebben, maakten
te hebben,
maakten zyzy'er
'er zich
zich meester
meester van,
Vall, en
en bragten
bragten
i,ene ;a, uiden binnen.
dezelve to
te GeneJ1iuiden
Behalven de
de hoofdlaahoofdlaadezelve
binnen . Behalven
rt~r, vondt
ding dier
dier fchepen
ichepen,, beftaande
beftaandt in
ding
in Br
Bfiter,
vondt men
men ook
ook
in dezelve
dezel ve eene
eene menigte
menigte zilveren
zilveren beugels
beugels,, horologien
horologlen
in
Geen zucht
zucht om
omzich
ziehtote vtrVel'·
en andere
andere kostbaarheden
kostbaarheden.. Geen
en
ryken,
maarzuivere
zuiverevaderlandsliefde
vaderlandsIiefde de
de dryfveer
dryfveer gegeryken, maar
weest zynde
zynde dier
dier onderneeming
onderneeming,, gaven
gaven de
de edelmoedige
edelmoedige
weest
kapers,
zy met
kapers, toen
toen zy
met hunnen
hunnenbuit
buit to
te Zwolle
Zwolle aangekomen
aangekomen
waren, openlyk
openlyk hun
hunhartlyk
bartlyk verlangen
verlangento
te kennen
kennen ,, dat
dat zy
waren,
zy
in de
gelegenheid mogten
gefteld worden,
aan de
de eigeeige.
in
de gelegenheid
mogten gefteld
worden, aan
naal'S
door hun
hUn prys
prys gemaakte
gemaakte geroofde
goederen
naars de
de door
eroofde goederen
wederom
kunnenterterhand
handflellen
itelkn."
wederom totekunnen
."
Staande
den vrugtloozen
vrugtloozen aanval
aanval op
op Friesland
Friesland en
en Over)'S.
Staande den
Orerys[ct, was dedelaatfteDivifie
laatite Divifie nusfifche
Rusfifde Hulpbenden,
ruim twee
twee
fel,was
Hulpbenden,ruim
man,, op
op de
de Helder
aangekomen;; en
en bleek
bleel{ nu
duizend man
fielder aangekomen
nu
duizend
fpoedig
het vast
vast bcfluit.
eeni·
fpoedig bet
befluit, am
om de
de rust,
rust, die
die geduurende
geduurende eenidagen by
byher
her Leger
Leger des
des Flertogs
Hertogs van
plaats hadt~
ge
ge dagen
Van YORK
YORK plaats
hadt,
in
eene verdubbelde
vcrduLbelde werkzaamheid
werkzaamheid tote verandeien
veranJelen.. Van
Van
in eene
de zyde
zyde onzes
onzes Landsbeftuurs
Landsbefruurs was
wasniets
nietsonbeproefd
onbeproetogege·
de
laatel1 om
zich desgelyks
desgclykstotc verftcrken
verftcrken,, en
en den
den vyand
laaten
om zich
vyand
te bieden.
volgdc de
de flag,
flag, op
op den
den tweetwee·
fpits to
fpits
bieden . Hierop
Hierop volgdc
Wynmaandgeleverd
geleverd,, door
door VONK
VONK breedvoerig
breedvoerig
den
den van
van Wynmaand
Vol gens de
den Hertog
Hertog
bef(:hreeven.. „
" Volgens
de opgave
opgave van
van den
beffhreeven
YOtlK beftondt
beftondt zyn
dag in
in vier
vier honhon·
van
verlies dien
then dag
van YoaK
zyn verlies
dcrd en
cen duizend
duizendvyf
vyfhonderd
honderdBrie
drie en
en
derd
en zeven
zeven dooden,
dooden, een
twintig gekwetften
gekwetl1en;; terwyl
terwyl by
hybet
het verlies
verlies aaau
a~ 011ze
zyonze zytwintig
de op
01' omtrent
omtrent vier
vier duizend
duizend man
manbegroot
begroot,, waaronder
waaronder
de
nvce ait drie
drie honderd
en zeven
zevcn ftukftuktwee
honderd Krygsgevangenen,
Krygsgevangenen , en
:ken
'met eenige
eenige ammunitie-wagens."
Aan den
den
hen K~non,
Kanon, 'met
ammunitie-wagens ." Aan
Yoet del'
de Schryver
Schryver op
op:: "Onge„ Ongevoet
der bJadzyde
bladzyde merkt
merkt de
twyfeld is
is de
de berekenin
berekening van
van ons
OllS verlies
verlies op then
dien dag
dag
twyfeld
aan'nerkeIyk vergroot
vergro8t.. Men
Menvindt
vindt dienaangaande
dienaangaande genne
geene
aanmerkelyk
officieele opgave
AUeenlyk confeert
confteert uit
uit
officieele
opgavevan
van onze
onze zyde.
zyde . Alleenlyk
cen openlyk
openlyK bericht
bericht,, dmr
de Municipaliteit
Municipaliteit van
van AarzAmdoor de
cen
fterdam aan
aan de
de Inwoonders
Inwoondersdier
dier plaats
plaats gegeeven
gegceven ,, dat,
dat,
ferdam
volgens zeggen
den Generaal
Generaal BRUNE
BRUNE., ons
ons verlies
verlics
volgens
zeggen van
van den
in de
de bataille
bataille van
October zo
zo groot
groot niet
niet
in
van d211
d-n tweeden
tweeden October
gewecst is
is,, dan
dan [als]
[al£] dlt
den tienden
tienden SePtember;
dat van
van den
September ;
geweest
\.v:mnecr hetzelvc,
gekwetften en
en· vermisvermis·
vaannecr
hetzelve, aan
aan dooden,
dooden, gekwetilcen
ten,,
ten

or
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ten, bedroeg
bedroeg dcen
honderd negen
negen en
ten,
6n duizend
duizend zeven
zeven honderd
en vyf
vyf...
GESCHIEDENIS
DER LANDING
GESCHIEDENIS DER
LANDING..

tig manfchappen."
manfchappen ."
tig
Het terugtrekken
terugtrekken onzer
het voortrukken
Het
onzer Legerrnagt,
Legermagt , bet
voortrukken
del' vyandlyke,
derzelver kornst
in fllkmaar
Atkmaer,, was
was
der
vyandlyke , en
en derzelver
komst in
yveraaren aanhet gevolg
gevolg van
van then
dien flag
flag.. Der
Der Oranje
Oran/e-yveraaren
bet
aanvanglyke toomlooze
toornlooze woede,
woede, tote dier
dier Stede
Stede,, vinden
vinden wy
vanglyke
wy
opgetekend;; doch
doch tevens
tevens vermeld
vermeld., hoe
hoe de
de ingetrokken
ingetrokken
opgetekend
volgens gegceven
woord,, de
de rust
rust en
goede
troepen, volgens
troepen,
gegeeven woord
en goede
naarnenftaan
traan bier
hier
orde handhaafden
handhaafden.. Der
DerOproerigen
Oproerigen naamen
orde
vereeuwigd;; en
binnen Alkmaar,
Alkmaar, gevereeuwigd
en het
bet voorgevallene
voorgevallene binnen
geduurende bet
bet kortftondig
kortftondig verblyf
verblyf der
der Britfche
Britfche troepen
duurende
troepen,')
leeren
kennen uit
nit cen
cen Affchrift
Affchrift van
van bet
het Register
Register
leeren wy
wy kennen
der
Decreeten van
van bet
hetAdminiftratief
AdminiftratiefBefluur
Beftuurdier
dier Stad
Stad..
der Decreeten
en met
mettoelichtende
toelichtende byzonderbyzonderEen
zeer gefchikt
gefchikt fiuk,
Een zees
ftuk, en
heden doorvlogten
doorvlogten.. De
De Schryver
Schryver laat
laat 'er
'er op
op volgen
volgell
heden
eenige
eenige belangryke
belangryke en
en niet
niet algemeen
algemeen bekende
bekende merkwaarmerkwaardigheden,
voorgevallen flaande
fiaande dit
dit korte
digheden, voorgevallen
korte tydvak.
tydvak .
Tot aan
aan den
den tyd
tyd van
vanbet
het intrekken
intrekken der
der Engelfchcuz
Engelfchw
Tot
binnen 4lkmaar
A,lkmaar hadden
de voorttanders
voortbnders van
van Oranjc,
Orrmic, in
in
hadden de
binnen
de
nabuurtchap dier
dier Stad,
Stad, zich
zich vry
vryrustig
rustig gedraagen
gedraagcn.;;
de nabuurfchap
dan door
doordceze
dcezegebeurtenis
gebeurtenis dedekans
kansdier
dierverblinde
verblindeniel11e~
" dan
,,
lligte
veeIen zich
zich n:et
nigte gUllttiger
guuftigergeworden
geworden z~'ndc,
zynde, konden
konden veelen
net
langer bedwingen,
vierdenook
ookden
denruimen
ruimenteugel
teugeIaaii
aan
langer
bedwmgen, enenvierden
hun onhegrensden
onbegrensden yver
yver voor
voor bet
1Jet Ex-Stadhouderlyk
Ex - Stadhouderlyk
bun
toen to
te Egimzciad
EgJJIC 1ld opop den
voorviel,
Huis."
Wat toen
den Hoe!
Hoef voorviel,
Huis ." Wat
wordt
vermeld;; van
Graft is
is 'er
'er een
cen gedetailleerd
gedetailleerd VerVerwordt vermeld
van Graft
baaI geplaatst,
geplaatst, vol
Niet zonzonbaal
vol Boerfche
Boerfche onbefchoftheden.
onbefchoftheden . Niet
del' chara&erit'ieke
characterill:ieke trekken
trek ken fpeelen
jpeelen drie
drie ,7oode;z
Joodeii in
der
in de
de
R "Ip cen
oproersrol.. Bcyloo,
Hcyloo, Limmen
en Ayenhorn
/!ycllhorn leleLimmen en
Rip
cen oproersrol
veren byzonderheden
byzonderheden op
op,, den
den Burgeren
Burgerentot
toteere
eereilrek11:rekveren
kende..
kende
Des Generaals
GtneraaIs BRUNES
llRUNES gunfhge
gunfrige ftelling,
fieI1ing, naa
tcDes
naa zyn
zyn tcde Beverwyk,
Bevcrwyk, werd,
werd, den
rugtocht
rugtocht op
op de
den zesden
zesden van'Vynvan Wynde flag,wasrflag, wan'maand,
aangetast.. Het
maand, aangetast
Het gevole
gevolg daarvan
daarvan was
was de
:Ian
zo veel
veeI ping,
hing, die
die zo
zo veel
veeI befliste,
beOiste, die
aan zo
die V41n
van 's
's11l0r,;cn.s
morgens
ten
tot's's ;lVonds
ten zevcn
zeven tot
avonds ten
ten agt
agt uuren
uuren duurde;
duurde ; wanneer
wanneer
ons verlies
verlies in
geons
in ruim
ruim veertien
veertienhonderd
honderd man,
man, dooden,
dooden, gekwetften en
krygsgevangenen, beftondt
befiondt;; terwyI
kwettten
en krygsgevangenen,
terwyl dat
dat des
des
Vyands J volgens
volgens zyne
zyne opgave
opgave,, ruim
ruim twee
twee duizend
duizelld vyf
Vyands,
vyf
honderd man
man bedroeg
bedroeg.. In
aantekening rnaakt
de
honderd
In ecne
eene aantekening
maakt de
Schryver met
met ]of
lof gewag
gewag van
vanbet
het verrigte
verrigte der
der MunicilVIuniciSchryver
paJiteiten van
Haar/em en
de Beverlvj1
BeVCl'1V)k.. Schoon
Schoon ceeze
eleeze
paliteiten
van Haarlem
en de
a~ntekel1ing vry
breed zy
zy,, hadt
hadt dit
dit gedlag
weI ververaantekening
vry breed
gediag wel
~1iend in
in bet
het lichaam
lichaam des
des Werks
'Verkstotc ftaan,
fiaan, en
en inin nicer
meet
diend

byby
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byzonderheden
worden, we1ke
byzonderheden opgegeeven
opgegeeven to
te worden,
den Scbry.
welke den
Scbryver lliet
wet onbekend
by de
de MuMuver
onbekend kouden
kOllden weezen,
weezen,enen althans
althans by
nicipaliteiten
dier Plaatzen
Plaatzen nooit
nooit uit
uit het
ge.
nicipaliteitenellen Burgers
Burgers dier
bet geheugen zullen
zullen gaan
gaan.. - - In
In deezen
deezen flag,
flag) meester
meester van
van
heugen
het
wanneer, volgens
het Slagveld
Slagveld gebleeven
gebleeven,, wanneer,
volgens geloofwaargeloofwaardige
berigten, zo
zo als
eeneaantekening
aantekeningvermeld
vermeld wordt.,
wordt,
rlige berigten,
als inineene
de
Bataaffche Hufaaren
Hufaaren en
en bet
het tweede
tweecle Bataillon
Bataillon der
der
de Bataaffhe
eerfre halve
Infanterie,, aangevoerd
eerfl:e
halve Brigade
Brigade Brttaaffche
Bataaffche Infanterie
aangevoerd
door
den Major
Major HACHENBACH,
HACHENBACH, door
hunne onverfchrok
door den
door hunne
onverfchrok...
zegepraal van
ten onzcn
onzen
kkee aanvallen,
aanvalien , den
den zegepraal
van dien
then dag
dag ten
voordeele deeden
trok YORK
voordeele
deeden keeren
keeren,, tl'ok
YORK terug
terug.. BR
U NS
BkUNt
rukte
bezette lllkmaar
Alkmaar op
op nieuw;
be.
rukte voorwaards,
voorwaards, bezette
nieuw ; en
en betrokk
trokl\en
on zen dedeftellingen
ftellingen,, welke
zy op
op den
denflag
flag
.en de
de onzen
welke zy
van den
dentweedeta,
tweede.u verlaaten
van
verlaaten hadden,
hadden , . naa.
naa, het
bet bemagtigen
bemagtigen
van
eenige wagens,
het maaken
maaken van
vaneen
een honderd
honderd krygskrygs ..
van eenige
wagens, bet
gevangenen,
en bet
het veroveren
veroveren van
vall twee
twee veld-hospiveld· hospi ..
gevangenen, en
taalen.
taalen .
Van bet
Van
het voorgevallene
voorgevallene to
te Enkhuizen
Enkhuizen voorheen,
van
voorheen, van
den
negelltienden tut
tut den
den een-en-twintigften
een-en-twintigften September
den negentienden
September,~
dcelt hy
hier het
van
ggcwaagd
cwaagd hebbende,
hebbende, deelt
by bier
bet Verbaal
Verbaal mede
mede van
~t geen
geen in
in die
die Stad,
geduurende bet
bet verblvf
't
Stad, geduurende
verblvf des
des Vyands.,
Vyands,
is voorgevalJen,
van bet
het oogenblik
oogenbIik dat
dat bet
het GeGeis
voorgevallen, gerekend
gerekend van
meente-Befruur van
deszelfs posten
posten op
op eerie
eene onwettige
onwcttige
meen:e-Befluur
van deszelfs
wyze
\Verdontzet,
ontzet,tottotbet
hetoogenblik
oogenblik dat
dat bet
het inin dezelve
dezelve
wyze werd
wederom
wederomisi:sherfl
herfteld
en gaat
gaat dit
dit met
met eenige
eenige
:eld geworden;
geworden ; en
daaraan
toegcvoegde byzonderheden
byzonderheden gepaard
gepaard.. Even
zo
daaraan toegevoegde
Even zo
WCll"dt bet
het verlaaten
verJaattl1 van
van Meclen1lik
MedenUik befchreevgn
belthreevCi!n;; bet
het
wordt
gedrap; der
der Enbelfclen,
Engelfd:en, flaande
fraande hun
hun verblyf
verblyftote dier
dier SteStegedrag
de ,, naar
naar eisch
cisch vcrmdd
en bet
het gruwzaam,
deels volvol.
de
vcrm~ld .~ en
gruwzaam , deels
del' Brandfhichting,
Brandfrkhting, met
met welverdiend
welverdiend
voerd vVLlurneemen
voerd
oorneemen der
<1.ffcbuwcn gedagt
gedagt..
affchuwcn
De benaauwing
benaauwing der
del' Engelfchen
El1ge!fchen op
op den
den weder
wederbetrokbetrok.
De
k(:n uithoek,
uithoek, bet
bet ongunf
ongunftig
worclendSaifoen
Saifoentot
totbet
hetvervel'·
ken
ig wordend
krygen van
van toevoer,
toevoer, bet
het ontruimen
ontruimen der
del' Zuiderzee
Zu~derzee door
door
krygen
den Admiraal
Admiraal MITCHEL,
MITCHEL, maakten
maakten bet
het den
den Ennelfchen
E71gel[chcn en
den
en
RltSfim geraaden,
geraaden, op
voorheen weinig
weinig verwagten
verwagtenafafop den
den voorheen
tocht be
beJagt
"Hy
berekende,, zegt-onze
zegt-onze
tocht
"""Oil
.lagt teto weezen.
weezen. „
Hy berekende
G~fchiedlchr\'ver, met
metrefit,
regt, in
in deeze
deeze hachlyke
hachlykegefleldgefreldG,efchiedfchrvver,
held van
van zaaken,
zaaken, zeer
zeer zeker
zeker alle
aIle de
welke
heid
de gevolgen,
gevolgen, welke
}let welgelukken
welgelukkc-l1 van
vaneen
eenlaatflen
laati1:en en
en krachtdaadigen
krachtdaadigen aanaan·
het
val van
van de
(le FjiJansch-Bataaffc/e
ttmch-Brttaaffche Armee
Armce voor
voor de
de zyne
zyne zou
zou
val
lnumen to
te wege
wege brengen
brengen."En hieraan
hieraan is
is het
onkunnen
."
En
bet dan
dan on
,get\vyfcld toe
toe to
te fchryven,
fchryvcll, dat
dat by
hy de
de gevraagde
gevraagde nadere
ll1dere
~etwyfeid
1ni1:ructi::n
v,mvanzyn
niet afwagtte,
afwagtte, maar
ma~H'
lnftructiona
zyn Gouvcrnement
Gouvernement niet
zogt
zogt

GESCiIEDEN'IS DEI;
LANDING .
GESCHIEDENIS
DEft r~AXDIXG.
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20gt to
te daadigen
daadigen.. De
De bekende
bekendeBriefwisfelitigen
Briefwisfelingen tlesWe
~s\Ve~.
Zdgt
gen, en
en bet
het geflooten
waren bet
het gevolg
.gevolg;; als·
gen,
geflooten Verdrag,
Verdrag, waren
alsmede dat,
dat, binnen
bihnen den
dengeftelden
geitelden tyd,
tyd, de
Enge!sch~Rusji
mede
de Engelsch-Rusffthe Armde
Armt!e den
den Bataaffahen
BattlafjohetJ grond
grond verliet
verliet.. Meer
Meer bezield
bezield
fche
befchryving van
van then
dien aftoeht
aftocht h;bben
zou men
men dedebefchryving
zou
hgbben mogen
mogen
verwagten..
verwagten
de Plaaten
Plaaten des
des voorgaanden
vootgaanden Deels
Deels ten
ten
Freezen wy
Preezen
wy de
hoogften,
tweeininbet
hettegenwoordige,
tegenwoordige,althans
althansdedelaatlaat.
hoogfen, dedetwee
even zeer
zeer.. Zo
de Befchryving
Befchr:yl7ing des
des
fte1 bevallen
bevaIlen ons
ite,
ons even
Zo koel
koel de
is, zo
zo bezield
bezieldis
is de
de Plaat,'
Plaat,. denzelven
denzelven verbeelverbeelAftochts is,
Aftochts
dende.. Het
Het Naberigt
Naberigt des
des Boekhandelaars
Boekhandelaars,I wegens
zyn
dende
wegens zyn
ooglUerk;I om,
om, door
doordezelfde
dezelfde handen,
nog twee
twee Plaaten
Plaaten
oogrnerk
handen, nag
voorftellende den
Slag
te aoen
vervaardigen,, als
to
doen vervaardigen
als eene,
eene, voorftellende
den Slag
by Bergen
Bergen,, in
in welkefh
welkell een
een groot
groat aantal
a:mtal Engelfehen
Engelfrhen ell
by
en
Rwfen en
en de
de Generaal
GeneraaI HERMAN
HERMAN krygsgevangen
krygsgevangen gemaakt
Rusfen
gemaakt
werden,enendedeandere
andere een
een der
del' voornaamfte
voornaamfregevallen
gevallen in
in de
de
werden,
BataiIIe by
Castricttm,, zal
zal zeker
Bataille
by Castricwn
zeker goedkeuring
goedkeuring wegdraawegaraaook de
de Schryver
Schryver,, in
gen.. --Hoe veel
veeI ook
gen
Hoe
in liet
bet lichaam
lichaam
des
Wcrks,van
vanoorfpronglyke
oorfpronglyke Stukken
Stukkengeplaatst
geplaatst hadt,
ds Werks,
hadt,
betlaan egter
egtet de
de .Bylogen
J3yl~gen omtrent
om trent de
de helft
helft vall
dit Dee!.
bellaan
van dit
Deel .
Menheeft
heeft dedeagtergevoegde
agtergevoegde Lyst
Lystflegts
flegts in
in to
re zien,
zien,
Men
om van
van derzelver
derzelver aangelegenheid
aangelegenheid overtuigd
otn
overtuigd te
to worden.
worden .
De Rhyn
Rhyn,, of
of Reis
Reis van
FranktoN,, hoofdz(ltlkl}'k
van Utrecht
Utrecht na
na Frankfort
hoofdzaaklyk
De
langs de
Oevers van
van den
den Rhyn,
COGAN..
Uit
het
Ult het
Tangs
de Oevers
Rhyn , door
door TT.. COGAN
Engelsch.. 4b'e
Jrile en
In sde
soe Stuk
Stulr.. Te
Te Haarlem,
HaRr/em, by
by A.
A . LoosLoosEngelsch
jes pz.
In gr
gr.. 'yo.
jes
Pz . In
8vo .

"W

hoopen, dat
d~t bet
bet vervolg
vervolg deezer
deezer Reize
()ns op
op eenen
eenen
,,
yy hoopen,
Reize ons
~,
mindererr tydsafitand
tyesaftl:and zal
was onon·
„
minderen
zal ter
terhand
hand kom~n,"
komen, " was
2e wensch,
wensch. by
by de
de aankondiging
aankondiging van
van het
h~t 3de
3de Stuk
Stuk (*)
C*);; deedee2e
zen zien
zien wy
wy voldaan
voIdaan,, en
en verwylen
verwylen Wet
niet met
met de
de bekendmaabekelldmaazen
king;; to
te minder.
Oallr ons
ook het
het sde
sde Stuk
Stuk,, waarmede
waarmededil,
dit
minder, daar
ons ook
king
gnderhoudend Wear
Werk volkomen
\7olkomenis,
is, en
en een
een bekwaam
bekwaamBoekdeel
Boekdeel
onderhoudend
van 636
636 bl
bl.. uitmagkt,
is tel
gekomen.. Beide
deez~
uitmaakt , is
ter hand
hand gekotnen
Beide deeze
van
wy 'er
Stukken zyn
zyn dermaate
dermaate aan
aan etkander
elkander verknogt
verknogt ,, dat
oat w'I
'er VoevoeStukken
gelyk teffens
tefFeIls verflag
~eeven..
gelyk
verfiagvan
van lmnnen
kunnen geeven
den XXXVIaen
XXXVYften
COGAN
2et de
Reis na
na Mentz
lv.lentz voort
voart,, in
ill den
COGAN ?et
de Reis
Brief. Sterker
Sterker voorbeeld
Luiheid in
in Landsbedfenden,
Landsuedfenden,
voorbeeld van
van Liiheid
Brief.
fchoon deeze
deeze maar
maaralaltoteveelvuldig
veelvuldigelders
eldersaangetroffen
aangetroifen wor'
fchoon
wor •
den,, in
van hooger
hooger belang,
behmg. herinneren
herinneren tray
wy ons
On$ niet
niet
den
in zaaken
zaaken van
De
aangetroifen
na Mentz
Mentz.. "„ De
aangetroffen ce
cc hehben
hebben dan
dan hier
hier op
op den
den weg
weg na
Tol..
Tol
(*) tie onze 1'aderl. L.eteroef roor r&or, bl . 533.
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Tolienaars, in plaats
plaats van
nit een
nabuurig huisjen
buisJ'en voor
den dag
dag
Tollenaars,in
van nit
een nabuurig
voor den
te fpringen,
[pringen, om
en en
uw geld
geld to
te ortvangen,
ontvangen,
to
om bet
bet bek
hek tetoopen
openen
en uw
zitten,
of bet
van hunne
zit ten t of
het hun
hun niet
niet aanging,
aanging, voor
voor bet
het venfter
venfler VOl0
hunne
eigeDe wooDing,
en tnaaken
maaken bet
het hek
hek open,
open, door
door middel
middel van
vall
eigene
wooning, en
een
katrol en
dat in
uitkomt;; de
voerman
cen katrol
en touW,
touw, dat
in bunne
hunne kamer
kamer uitkomt
de voermatl
is genoodzaakt
te klimmen
kl-immen., en
de &edwQnge
is
genoodzaakt van
van den
den bok
bok to
en de
gedwonge
olft:ranlle in
te' werpen
werpen,, die
Qle aan
de thuur
ItlUur of
of bet
bet
offerande
in eene
eene busch
busch to
aan de
venfler hangt.
Deeze twee
twee tothekken
tolhekken aan
alln de
de brug
brug van
VdD Me1Jt:r.
venfter
hangt. Deeze
Mentz
w~,ren op
op eenigen
eenigen afftand
affiand van
ander, en
geuood..
waren
van elk
elkander,
en wy
wy waren
waren genood
zaakt
het omtrent
am trent onze
dnzeveiligheid
veiligheid op
de makheid
makheid enenftilheid
fiilheid
zaakt bet
op de
van onze
onze paarden
paarden te'laaten
te'laaten aaniwmen,
terwyl onze
van
aankomen, terwyl
onze voermall
voerman
n3 bet
het andere
andere ging,
den eisch
eisch van
van bet
het eene
eene tolhek
tolhek na
van
ging, om
om den
van
De hefchryving
he[chryving van
van Mentz.
elken tollenaar
tollenaar to
te voldoen,"
elken
voldoen ." De
Mentz, die
die
worts deezen
Brief vult
vult,, is
uitlokkenden finaak
fmaak des
des
'voorts
deezen Brief
is in
in den
den uitlokkenden
Reiz[~ers opgefteld
opgelteld.. Zo
Zo isis mede
medebet
hetverflag
verfiag van
vanhet
hetIteurKeur ..
Reizigers
"VOfHlyk Paleis,
waarmede dedeXXXVIHle
aanvangt, en
en van
van bet
het
vorstlyk
Paleis,waartnede
XXXVI1ile aanvangt,
MaFavorite.
Favorite. Met
Met genoegen
genoegen zal
zal men
nevens.Buiten Lusthof
l3uiten
Lusthof Ma
men nevens
hem den
den Baron
Baron DUNNEWALD
DUNNEW ALD bezoeken,
bezoeken. en
en daar
daar gemaakte
gemaakte aauaan.
hem
mf'rJliogen over
over bet
bet onderwys
onderwysdoor
doorzinnebeelden
zinnebeelden leezen
leezeo..
merxingen
Mentz. onder
onder de
de mededingende
mededingende Steden
Scedennanadedeuitvinding
uitvindiog Jet
Mentz,
der
DrUkkunit,, geeft
Reiziger gelegenheld
gelegtnheid om
omzich
zich over
over dit
dit
Drukkunst
geeft den
den Reiziger
Gefchiedkundig verfchil
ver[eht! breed
hreed uit
uit to
te laaten,
laaten, en
en 'er
'er van
van den
den
Gefchiedkundig
XLJftenBrief
Briefzich
zich wede
medebezig
bezig to
te houden
houden:
XXXVIIItottotdendenXLIften
XXXVIII
zo dat
dat geen
geengering
geringgedeelte
gedeeltevanvanditditOde
4deStuk
Stukdaaruit
tlaaruitbeftaat
befiaat..
zo
Dit onderwerp
is, gelyk
gelyk COGAN
COGA~ te
en
?lit
onderwerp is,
to regt
regt aanmerl,t,
aanmerkt, veel
veei meer
meer en
brtedvoeriger behandeld
het Vaste
Vaste Land
Land dan
dan in
in Enge/onri,
brtedvoeriger
behandeld op
op bet
Engeland,
en oordeelt
oordeelt by
h~ zynen
zynen Vriend
Vrienddienst
dienst to
te zullen
zullen doen
doen met
met'e'el;;
en
over nit
uit to
te weiden,
weiden. dedeonderfcheide
onderfcheideeifchen
eifchenopopdie
dieuitvinding
uitvinding
over
naa to
te gaan
gaan en
en to
te heoordeelen
heoordeeleo;; waartoe
waartoe by
hy zich,
zich, als
als cen
~eo BuiHuinaa
teolander. mill
bevooroordeeld keurt
keurt dan
dan anderen
anderen.. Met
Met veei
veel
tenlander,
min bevooroordeeld
oordeels en
ollder[cbeidings worden
eifchen overwoogen
oordeels
en onderfcheidings
worden de
de eifchen
overwoogen
[choon met
met de
de gedagten
gtdagten van
van reeds
reeds
en getoetst
getoetst;; en
en
en hebben
hebben wy,
wy, fchoon
bekende zaaken
zaaken to
te zullen
zulIen !eezell
bekende
leezen deeze
deeze Britven
Brieven aanvangende.
aanvangende,
7.eer veel
in dezelve
dezelve gevonden.
Wymelden
meldenalleen
aIleen
zeer
veel Iloldoenmgs
voldoenmgs in
gevonden . Wy
Jlet befiuit:
Zyn wy
wyuit
uit dedebovengemelde
bovengemeldetoepasfing
toepasfingvan
vanelks
elki
diet
befluit : ..„Zyn
eer, en
ell uit
uit onze
ollze aanmerking
aanmerking over
over dezelve
dezelve niet
niet
recht op
deeze eer,
recht
op deeze
volkomengerechtigd
gerechtigd om
omtotebefluiten,
befiuiten, dat
dat Haarlem
Haa,./em de
de plaats,
plaats,
volkomen
en LALRENS
LAURENS COSTER
COSTER de
de Perfoon
Per[oon (de
(de Uitvinder)
Uitvinder) was,
was. dat
dat de
de
en
kennis der
der uitvinding
llitvinding van
van daar
daar naar
naar Mentz
Me1ltz in
kennis
in overgebragt
overgebragt ,•
Saar zy
zy onbetwistbaar
onbetwistbaar zeer
zeergewigtige
gewigtige verbeteringen
ve.tbeterin!!en heeft
heeft ontontdaar
vangen,, en
dat de
zo gewilde
gewilde uitgaven,
uitgaven, die
die to
te Mentz
Mentz gedrukt
vangen
en dat
de zo
gedrukt
wierden. by
by deeze
deezeverbeteringen
verbeteringen gevoegd
gevoegd,, de
de oorzaaken
oorzaaken wa
wierden,
wa-..
ren, dat
dat de
de Haarlemfche
Haarlemfche pers
pers zoo
lang verftooken
verfiooken is
is geweest
xen,
zoo lang
geweest
eer,, waarop
waarop zy
zy zulk
zulk eene
eenebillyke
billyke aanfpraak
aanfpraak hadt
hadt."
van de
de eer
van
."
- - Schoon
Schoon Co6AN
COGAN deeze
tlorre floffe
fioffe onder
onder zyne
zyne pen
pen alle
aile
deeze dorre
moge1yke leevendigheid
leevendigheid byzet,
byzet, was
gevoeJig over
mogelyhe
was by
by gevoelig
over de
de droogdroog
te, en
en trzgt
trzgt die
te verdryven,
veraryven, door
zyne Vrienden
Vrienden een
een
te,
die to
door met
met zyne
frisfds-
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onder de
de uitboezeming
frisfefl teug
Rhynwyn to
te drinken
drinken ,, onder
uitboezeming van
van
frisfeft
teug Rhynwyn
~gt, op
op den
den Vinder
Vinder., de
de Verbeteraars,
Verbeteraa~s r en
Drukkl1Dit pas
pas..
agt,
en de
de Drukkunst
feude Conditien,
fens3e
Conditien,be!lOQren
befoocen met
met een
een Zang.
Zang .
Wishnam bezogt
bezogt hebbende,
hebbende, befloot
befloot de
R.eiziger met
met zyn
zyn geWisbaden
de Reiziger
ge2elt:chap
te bezoeken.
de Reis
Reis derwaards
derwaards
zelfchap ook
ook Frankfort
Frankfort to
bezoeken . Met
Met de
vangt de
de XLIIfte
XLlIfie Brief
Brief aan
aan.. De
uit4l:eekende Lustplaats
Lustplaats van
vangt
De uit4teekende
van den
den
Tabal{- eh
eft Snuifverkooper
Snuifverkooper BOLONGARO
BOLONGARO wordt
wordt in
in 't
't voorbygaarr
voorbygaaQ
Tabakbefchreeven.. De vergelyking,
vergelyking, door
door COGAN
COGAN tusfchwn
tius[c!:wn de
De
befchreeven
de
/l!Jtillndm
en Duitfchers
DUitfchers to
te Frankfort
Frrmkfor, gemaakt
gemaakt., is
is niet
-ten
Thllanders en
Met -ten
voordeele van
van de
de eerstgemelden
eerstgemelden.. ,.
De puitfchers,"
Puitfohers ," fichryft
fchryfli
voordeele
„ De
hy. "„ zyn
zyn oneindig
oneindig meer
meer gezellig
gezellig dan
de Hollanders
Hot/anders.. De
De ryry~
by,
dan de
ke kiasfen
klasfen houden,
in de
Stad en
ep 't
't Land,
meer maaltydea
maa~deQ.
ke
houden, in
de Stad
en op
Land, ureer
~a meer
me~r gezelfchap
gezel(chap met
met hunne
hunnekepnisfen
kennisfen,, dan
in HQI/RIlri
de
pa
dan in
Halfand de
en de
de laager
laager kiasfen,maaken
klasfen. maaken fomtyds
fomtyda part
yen , en
gewoonteis,
is, en
gewoonte
partyen,
en
gll'aR naar,
naar, buiten,
goon
buiten,daar
daarzy,
zy, terwyl
terwyl zy
zy zich
zich zelvtm
zelven vermaalten
vermaaken,I
bet cooneel
yeryrolyken.. Gy
Gy hebt
hebt geen
goon
bet,
tooneel voor
voor den
den aanlcbouwer
aanlchouwer yervrolyken
&lenkbeeld
de rust
rust en
en ftilte
fiUte van
het leeven
leeven van
van een
een HoHoJ.
derakbeeld van
van de
van bet
loZide,. op
het land
land.. Schoon
hl~nne Kooplieden
Kooplieden nooic
nooit zeer
zeer
louder
op bet
Schoon hunne
gaanzy,;yegter
egternaar
naar
hunne
buitenplaatzeQonlt
~1lJ.
leevendig zyn,
leevendig
zyn, pan
hunne
buitenplaatzen
de
eenzaamheid to
te ~oeken,
omitilletjes
tWletjes te
veelell
de eenzaamheid
zoeken , om
to leeven.
leeven , en
en veelem
bunner
laaten zich,
zich, ondanks
ondanksdedeinenigte
menigte paarden,
paauien, die
die in
in hun
hunner laaten
bun...
De..ftallen
fiallelil pronken
t en
koets-.
ne
pronken,,
ende
de fraaije
fraaijekoetzen.
koetzen, die
dieininhunne
hunne koets
lutizen ftaan,
fiaan, niet.
buizen
Met. all'ders
antlersdan
dan van
van de
de Stad
Stad naar
naar buiteQ,
buiten, en
en
van buiten
buiten naar
naar de
de Stad
Stad ryden
ryden ,, zonder
zonder bet'
het'1and
hunvan
landrondom
rondom hunof cenig
reDig gezelfchap
gezelfchap tote zien,
zlen,uit
uit..
ne .buitenplaats
.buitenplaatstetobezoeken.
bezoeken, of
ne
een ofoftwee
tweemaalen
maalen
hetjaar
jaar de
de families
fatnilie:' gezonderd
gezanderd een
in illbet
COGAN, door
eenlang
langverblyf
verblyf in
in Holland,
Halland, den
den Hai·
Hoewel
Hoewel COGAN,
door een
Hollonder wel
wei kende
kende., en
en 'er
'er zeker
zeker bier
hier en
lander
en danr
daargevond~D
gevonden wor·
worden,
deeze befchryving
befchryving pasfe,
pasfe, zyn
zyn 'er
'er gelukkig
gelukkig nit.
uit·
Eien, 0;>
op we1ken.
welken .deeze
zondermgi:n
en· weeren
veelen beter
buret en
meer gebruiks
iebruiks van
vall
weeten veelen
en meer
zondermgt
n ,, en.
huone Buitens
Baitens to
te maaken.
hunne
maaken .
De• vreemde
vreemde handelwyze,
h:mdelw.yze, aldaar
aldaar door
de lIdhtrfc4cII
tea
De
door de
Lu'herfc1ten tea
opzigte
de Caluinisten
Cni'N,n;3ten geboud.en,
aI, welke
,",&adlen geen
gebouden, als
welke aaa-then
opzigte van
van de
geen
Stadtoteverrig
verrig-.
vryheid hebben
hebben om
omhunnen
bunnen
Godsdienst
vryheid
Godsdienst
inindedeSted
ten, terwyl
terwyl bet
bet den
den Roomsch-catholyken
RMnJS,k",(Jlh&J~efl ten
volleD vryftaat
vryftaat..
ten,
ten vollen
geeft den
Rei~iger aanleiding
de
geeft
den Reiziger
aauleiding tot
tot eeniie
eenigeaanmerkingeD
aanmerkingen over
over de
handbaaving wan
~an den
denopenbaaren
openbaarenEerdlenst,
Eerdienst, ~velke
welke door
vee..
handhaaving
door vee
len
weI mogen
mogen geleezen
geleezel'J,, naagedagt,
naagedagt, en
ell inin't't werk
werk gelleld
t;efteld
len wel
COGAN befchryft
befchryft de
de
worden. COGAN
warden.
de Hoofdkerk,
Hoofdkerk , die.
die, fchoon
fchoon de
l.utherfo11e
Godsdienst de
de heerfchende
heerfchendeis,
is, egter
egter aan
aan de
de Catio
Cat/tO-.
Luther
fc':e Godsdienst
Iyleen behoort
llehoort;; de
de Romer,
R~1IJcr, of
of bet
lyken
het St~dbuis,
Stadbuis, met
met der
der Keurvor~
Keurvor.
1ten Kamer;
geeft berigt
Buile van
van Keizer
Keizer
berigtvan
van de
de Golkif1l
Go'dm Bulle
lien
Kamer ; geeft
CAREL DEN
DEN IV.
IV. De
De then
toenadnftagnde
aanfiajlD~vnrkiezing
Vl»"kifjljng en
en krooning
krooning
CAREL
den Keizer
Keizer geeft
.geeft hem
geJegenhe'id1om
te merken
wellt
van den
van
hem gelegenhex
om op
op to
merken ,, welk
en voordeel
voordeel dit
dit aan
aan Frankfort
p,.iIt1/tfort fchonk
fel-lonk;; alsmede
een
drukte en
cen drukte
aismede om
om
een verhaat
verhaal made
deelen van
van die
die Plegtigheden:
die vangt
ten
mede tote deelen
.Plegtigheden : dit
vangt
hy met
met den
den XLlhtften
XLlllfim Brief
Brief aan
aan;; en
{in ontmoeten
ontmoetcil wy
wydaazin
daadn nanaby
rigri;;"
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nan to
by andere
rlgten
niet aan
te treffen
trefFen by
andere Schryvers, over
rigten ,, niet
over deeze
deeze
dlkwetf befchreevene
befcbreevene plegtigheden
plegtigheden.. Men
kan, dezelve
dezelv~ lee
lee·.
drkwerf
Men kan,
zende. zich
zich by
by veele
veele stet
bItt van
hen onthouden.
in eene
zende,
van lac
lachen
onthouden . Dan
Dan in
eene
AanteK~n{ng
vermelclt ons
OilS de
de Reiziger
Reiziger:: „
,I Alzo
Alzo alle
alle de
pleg..
Aantekening vermeldt
de pleg
tigbeden, die
die in
in deezen
dee:ten en
en den
den voloenden
voloienden Brieve
Brieve befchreeven
befcbreeven
tigheden,
worden,, by
by de
de verkiezing
verkiezing van
van den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen Keizer
Keizer
worden
zyn nagelaaten,
nagelaaten. het
gefchiedde naa
dat deeze
deeze Brieven
Brieven
zyn
bet geen
geen gefchiedde
naa dat
gefchreeven
is bet
het to
te denken
den ken t, oat
dezelve by
gefchreeven waren,
waren, is
dat men
men dezelve
by
eene
acht Ileemen,
neemen, en
teae volgende
volgende gelegenheid
gdegenheid niet
niet meer
meer zal
zal in
in acht
en
misfchien kan
kan dit
dlt veahaal
verbaal befchouwd
wordenalsalseene
eenehistorie
historie
misfchien
befehouwd worden
van
bet voorledene,
vo(uledene, die
herhaald zal
zal worden
worden.'·
van het
die nict
nict meer
meer herhaald
."
Uank
Verlichting
Dankhebbe
hebbedededoorbreekende
doorbreekende
Verlichting1 I
De XLIVfte
Brief, dedeeerfle
eerfie inin bet
het 5de
sde ofoflaatfle
laatfie Stuk,
Stuk f
De
XLIVfte Brief,
behelst
behelst de
de voortzetting
voortzetting van
van dedeKiesKiei- en
en Kroonings-plegtighe
Kroonings-plegtighe.•
den.
wydverlnaanle Frankforter
Frank/orter Misfe
Misfe maakt
maakt bet
het onder.
onderden. De
De wydvermaarde
werp uit
des XLVfien
XLVften Briefs
De Boekhandel
werp
uit des
Briefs.. De
Doekhandel wordt
wordtniet
niet ver
ver ..•
1!eeten, en
en teffens
teff'el1s de
de Letterkunde
Letterkunde en
ea Geleerdheid
Geleerdheid der
der Duit.
Dt/itgeeten,
{chers getoetst,
met andere
andere byzonderheden,
byzonderheden. daartoe
daartoe betrekke
betrekke..
fchers
getoetst , met
lyk,
die men
met vermaak
vermaakzal
zal leezen
leezen.. Met
Met den
den XLVlflrtt
XLVlflelt
men met
lyk , die
engt de
to water
water aan
Brief·•vvangt
de terugreis
terugteis te
aan.. Wy
kunnenonszelven
onszelven
Brief
Wy kunnen
de
moeite zeer
zeer wei
Leezereo,, tot
tot ver#
ver.
de moeite
wel getroosten,
getroosten, om
om oOZen
onzen Leezeren
"llangenaaming,, bet
bet voornaamfte
voornaamfl:e mede
mede to
re deelen
deeIen van
van de
de gee
g3f
aangenaaming
zigten, die
te water
water van
"an Mentz
Mentz tot
zigten,
die daar,
daar, 0p
op den
den weg
weg to
tot Bonn,.
Bonn,j
llleer dan
dan tachrig
tachrjg Engelfche
Engelfche mylen,
mylen, bet
onophoudelyk bezig
bezig
sneer
bet oog
oog onophoadelyk
houden door
doordedefpoedige
fpoedige opvolging
opvolgingvan
vantreffende
treffen'de tooneelen
tooneelen..
houden
,. Neem,"
Nee-m ,"fchryfc
fchryft by
by,, naa
naa belyden~fe
onmogelfJc"
„
belydenufe van
van de
de ohmogelyk3
heid
om eene
eene voldoende
voldoendeLetterfchildery
Letterfchlldery van
van dit
dit alles
alles to
te gee
gee-.
heid om
yen ,, "„ neem
dan~ vooreerst,
vooreerst, myne
mynebegunfligde
beguufligde Rivier
Rivier den
den
ven
neem dan,
Rhyn, plaats
plaats op
vaartuigen VlUl
verIchillende grootte,
grootte,
Rhyn,
op dezehe
dezelve vaartulgen
van verichalende
luet den
den flroom
firoomafdryvende,
afdl'yvende, of
of door
door paarden
paarden tegen
tegen den
den flroom
llroom
met
opgetrokken wordende.
Geefdeeze
deezeRivier
Rlvierverfchillende
verfchillende draaidraaiopgetrokken
wordende. Geef
jlOgen, verfchillende
verfchillende breedten
breedten;; IlJaar
baar nooit
nooit zoo
zoo eng,
eng,
jtngen,
maar maak
maak haar
dat zy
zy baare
haaregrootschheid
grootscbheidverliest
verlie,t.. Laac
Laa( haar
haar dan
dan fuel
fnel vlieten
vlietf~;y
dat
door de
devernreerdering
vermeerdering van
van haare
haare wateren
wateren uit
uit de
mindere RiRidoor
de mindere
vier.en, die
die trotsCh
op baare
baare vereeniging
vereeniging en
en zamenfmelting
zamenfmeltitlg
vieren,
trotsch zyn
zyn op
met
met de
de groote
groote,, of
of door
door felle
feUe regenvlaagen
regenvlaagen,, die
die ontelbaare
ontelbaare
kleine firoomptjens
de bergen
bergen doen
do enailoopen
afioopen., of
of laat
laat
kieine
firoomptjens van
van de
haar zich
zicb fchynen
te fpoeden
door de
de enge
enge pasfen,
pas fen , door
door trottrothaar
fchynen to
fpoeden door
fcbe
rotzen gevornrd
met oogmerk
oogmerk om
fche fielle
fieile rotzen
gevormd,, als
als met
om haar
haar den
den
doorgang totefluiten
fluiten.. Laat
Laat haar
haar nu
nu baare
haare wateren,
wateren, als
als een
een
doorgang
groot fail
fiil laken
laken,, uitfpreiden
uitfpreiden,, als
als of
rustte van
ver..
groot
of zy
zy rustte
van de
de ver
moeidheid van
van haare
haate onftuimige
ollfiuimi~e beweeging
beweeging.. Gy
kunt de
de op.
opmoeidheid
Gy kunt
pervlakte van
den Rhyn
Rhyn by
by gelegenheid
gelegenheid afwisfelen,
afwisfelen, dool'
der·
pervlakte
van den
door derzelier flroom
firoom met
met eilanden
eilanden tote verdeelen,
verdeelen. en
en deeze
deeze kunt
kunt gy
g'l
zelver
vormen van
vaneene
eeneoverhangende
overhangendedorre
dorrerots,
rots, ofofmet
metgras
gras bebe·
vormen
dekken
deklren en
en met
met boomen
boomenopfieren
opfieren.. Laaten
Laaten op
op fommige
fommigeplaatzen
plaatzell
de krcnkelingen
kfonkelingen van
vall rivieren
rivieren gezien
in eene
eene aanmer,
aanmer,
de
gezien worden
worden in
~.e~;
I,e
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kelvke uitgeflrektheid,
uitgefirektheid, en
andere tusfchen
tusfchen dederotrot·
kelyke
en laaten
laaten zy
zy op
op andere
zen verlooren
verlooren gaan
gaan.. Daar
Daar bet
bet bed
bedvan
vandedeRivier
Rivierhet
hetbreedsc
breedsc
ten
JIi[gefpreid,
derzelver firoom
firoomuitgeflrektst
uitgefirektsl:
uirgefpreid , ellen het
bet gezigt
gezigt van
van derzelver
is, zult
vrolyk en
en vrugtbaar
vrugtbaar
is,
zult gy
gy de
de vlakten
vlakten ter
ter wederzyde
wederzyde zoo
zoo vrolyk
maaken als
ais mogelyk
mogelyk isis;; of,
(Oonee!of af
wisfelen.
maaken
of, omombethettooneel
to tewisfelen
,
aan
de eene
eene zyde
zyde van
van de
de Rivier
Rivier hooge
hoogerotzen
rotzenzetten,
zetten, en
en aan
aall
aan de
de overzyde
overzyde eene
eene open
OPen welbebouwde
welbebouwde vlakte.
vlakte. Gy
Gyzult
zult fomfomdo
tvds
groote/l Stroom
Stroomuit
uit bet
het oog
oogverliezen
verliezen,, door
door zyne
zyne
tyds den
den grooten
fchielyke
om eene
eene fleile
Heile rots,
hem in
in
fchielyke wending
wending otn
rots ,ofof gy
gy kuot
kunt hem
fchyn
opiluiten door
eene rei
rei bergen
bergen tegen
tegen uu over
over;; ma~r
dan
fchyn onfluiten
door eene
mar dan
bid ik
ik uu., deszelfs
deszelfs kauaal
kau:;al naar
naar evenredigheid
e'lenredigbeid tote verdiepen
verdiepen,
bid
,
opdac
by met
meternflige
ernfrig<;l cle€tige
Jeftige waardigheid
tusfchen de
lood.
opdat by
waardigheid tusfchen
de Ioodreehte
rotzen mag
magdoorvloeijen,
doorvloeljen, die
die dreigen
dreigen hear
hem gevangen
te
rechte rotten
gevangen to
houden,
bouden,
en rotzen
rotzen. , die
van
De keten
keten bergen
bergen en
„" De
die langs
langsdede zoomen
zoomen van
Rlryn liggen
liggen,, byna
byna onafgebrooken
onafgebrookenvanvanllientz
lI-!enlztot
totCoblents,
Coblents,
den
den Rlryn
en
van .dnderntlch
tot Bonn,
Bonn,kunt
kuntgygyininzulke
zulkeverfchillende
verfchiIlende gegeen van
4ndcrnach tot
daanten vormen
vormen ,, hoogten
hoogten enen graaden
graaden van
vanhelling
helling geeven,
geeven,als
als
daanten
behaagt.. Gy
Gykunt
kunteenige
eenigeaftekenen
aftekenen,, als
als hunne
bunne oppervlakte
oppervlakte
u11 behaagt
tot den
graanbou\v aanbiedende
aanbiedende,, of
of vriendelyk
vriendelyl~ eon
een fchoot
fchoot
tot
den graanbouw
vormende voor
voor de
de moestuinen
1lI0estuinen of
of een
een hutjen
hutjen,, fommige
daa.
vorniende
fommige uu daadelyk
toelachende met
oogst, over
over andere
andere den
rlen
delyk toelachende
met den
den Iladerenden
naderenden oogsc,
ploeger,
en de
de traage
traage oslea
osren
ploeger ,11Ct
betvermoeid
vermoeid kouter
kouter volgende,
volgende, en
langs de
de fteenige
fieenige oppervlakte
oppervlakre dryvende
dryvellde,, aangemoedigd
door
langs
aangemoedigd door
de hoop
hoop van
van toekomenden
toekomendenovervloed
overvloed;; maar
maar de
de meeste
meeste zult
zulC
de
gy met
met wyngaarden
wyngaardenbekleeden
bekleeden,
aan welke
welkedededruiven-trosfea
druiven - trosfen
gy
, aan
en eenen
eenen weefderigen
weelderigen overvloed
fommige
hangen, en
hangen,
overvloed belooven,
belooven, fommige
die den
bosfchen en
die
den landbouw
landbouw afwyzGn,
afwyzen , andere
andere met
met bosfchen
en woude!l
wouden
verfierd, die
de Natuur
Natuur geplant
geplant zyn
zyn.. Zyc
Zyt niet
niet fpaarzaam
fpaorzaam
verfierd,
die door
door de
0;> Dorpen
Dorpen, , die
die gygy aan
aan dedeoevers
oeversder
derRivier
Riderzult
zultplaatzen
plaatzen ..
op
en, al
al zyn
weI nog
nog vcrgenoegd
vcrgenoegd en
en gelukkig
gelukkig
en,
zyn zy
zy zeer
zeer arm,
arm, even
evenwel
zult
uitzien..
zult doen
doen uitzien
,. Plaats.
aftlaJ1den , groote Steden.. Laaten
Laaten
,,
Plaats , op
op. voeglyke
voeglyke
, groote
Steden gebouwen
haare
fpitztn door
haare afilanden
hoogre boven
boven
laagere
gebouwen
haare fpitztn
oor
haare
hoogre
laagere
meerderheid der
der bergen
bergen toonen,
toonen. welwel·
praalen;; maar
maar de
de groote
groote meerderheid
praalen
ke zy
zy to
te vergeefs
vergeefs tragten
tragten to
te evenaaren
evenaaren.. -- Befcherm
Befcherm en
en ververke
fcbrik deeze
deeze fi:eden
iieJen Ulet
ka5teelcn van
van verfchillende
verfchillende gedaanten
icbrik
met kasteelen
gedaanten
en grootten
grootten,, op
op de
de fteile
fieHe rotzen
in derzelver
nabuurfchap gegeen
rotzen in
derzelver nabuurfchap
bouwd. Verfpreid
Verfpreid eene
ewe heilige
hellige itaatigheid
landfcnap.
bouwd.
ttaatigheidover
over uw
uw landfchap,
door bet
het tusfchenvoegen
tusCchenvoegt:n van
Kloosters en
Wek de
de
door
van Kloosters
en Abdyen.
Abdyen . Wek
denkblie!den
van vervallen
vervallen grooth2id
grooth~id en
en vervloogen
vervloogen godsdiengodsdiendenkbaelden van
fiigheid op
menigte,, die
reeds tot
tot puinlJoopen
ver·
fligheid
op , ,door
door de
de menigte
die reeds
puinhoopen ver~yn.. Sommige
Sommigevan
vandeeze
detlzeovcrbl
ovcrbli,tze!en
vallen
vallen zyn
;'fzelen zult
zultgygy tekenen
tekenen
Vqn
hunnevoorige
voorige1erkte
l1erkteofofverb3azende
verblazendegrootte
grootte verleenen
verleenen;;
van hunne
in andere
andere zult
zult gy
een eenzaam
eenzaamtoorenrje
toorenrje laaten,
(Holten, met
lIJet klimop
klimop
in
gy een
bemanteld, en
en Mat
laatdededag
dag,
doordedevenflergaten
venitergatenofofher
hec porporbemanteld,
, door
taal fchynende,
J zyn
werk byna
bynavoltooid
voltooid
taal
fchynende, toonen
toonen •, dJt
dat de
de ty
tyJ
zyn werk
hteft.
heeft.
,.
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„ Gy
Gy
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CO
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CO@A
N

uit uwe
uwe
" Gy
Gy k+ant,
kunt, terwyl
terwyl gy
gy met
met den
den flroom
flroom afdryft,
afdryft, uit
„
boot nII at
ar boven
kyken,, en
en den
den wy
wygaardenier
gaardenier op
op eene
eene ont
onto
boot
boven kyken
zaglyke hoo~te
zynen wyngaard
wyng:tardzien
zienfnoeijen
fnoeijen.. Gy
zaglyke
hoo;;te hoven
boven IIu zyden
Gy
mo\)g uwe
uwevrets
VretStour
\ oarzyne
zyneveiligheid
vciligheld laateu
laateu bedaaren,
bedaaren, door
door
mot)g
van muuren
muuren van
van ruwe
ruwefteenen
Heenen,, op
op verfcnilverrcailhet ontdekken
omdekken van
bet
van de
de ileile
Uelle fchuinte
am de
de afvalr
afvallende hoogten
hoogten van
lende
fchuinte gebouwd,
gebouwd , otn
tende aarde
het inin vrugtbaare
vrugtbaare groeigroeilende
aarde tegen
tegen te
to houdtn,
houden , opdat
opdat bet
.arde
verandere. Andereo
Anderch zult
zult gy
gy ici
iei en
en tuffteen
tuf/1:een van
van verre
verre
garde verandere.
3fgelegen landen
landen zien
zien verzamelen
verzamelen;; anderen
andercn zilver-erts
zilver -erts,, of
afgetegen
of
andere kostbaare
kostbaare metaalcn
metaalcn,, uit
uit de
zyden der
der bergen
bergen zien
zien
de zyden
andere
rraaven
." - . graaven."
De XLVIILIe
XLVIltleBrief
Brief brengt
brengt ons
ons van
van Mentz
Mentz tot
johanl'l!s-Berg;;
De
tot 7ohannes-Berg
de XLViiIfte
XLVilIfte van
van daar
ddar tot
tot BacheraclI;
de XLIX(le
XLIXl1e tot
tOt St
St..
de
Bacheracn ; de
en de
de Lfte
Lfte tote Cob/e/us.
he~ben geen
gcen p,aats,
piaats, oni
om
Goar, en
Guar,
Coblessts . \1,'7
Wy hebben
de byzonderkeden,
byzonderioIeden, hier,
weg, opgemerkt
opgemerkt en
en bebede
bier, onder
under den
den weg,
fchieevt:n ,, op
te noemen
noemen.. By
By gelegenheid
gelegenheid worden
door
Schseeven
op to
worden door
en andere
andere Liederen
Liedcren,, die
die een
bekwaamen vertolker
vertolker
Drink- en
Drinkeen bekwaamen
voorvallen bezongen,
gevonden hebben
hebben,, de
de voorvallen
bezongen , tfr
ter aangenaame
aangenaame
gevonden
~twisfeling. Aan den
den R'.yss-wyn
R ','If - wyn en
en deszelfs
deszelfs byzondere
z*wisfeting.
Aan
byzondere
foorten is
is de
de Llfte
LUte Brief
13ricf toegewyd.
heeftdit
dit Plot
fiot:: „"Onfoorten
toegewyd, enenheeft
Ondanks dedefchi!deragtige
fdlilderagtige tafereelen
tafereelen, welke
welke zoo
zoo veele
veele wyngaarden
danks
wyngaarden
aan bet
h'Zt gezigt
gezigt vertoonLn
vertoonLU,, ondanks
het aangenaam
aangenaam denkbeeld
denl,beeld
aan
ondanks bet
van weelderige
weelderige vrolykheid,
zy egter
egter
van
vrolykheid, dat
dat 7:'/
zy opwekken,
opwekken , zyn
zyn zy
J!;eenzins de
de voornaamfle
ToornaamHe zegen
zegen inin een
een land
land.. Het
Ret isis een
een vagte
va~te
geenzins
itelregel,, "Op
ondervindmg gegrond
gegrond,, dat
dat daar,
waar de
de wynllelregel
op ondervinding
daar , waar
wynftok meo:st
geteeld wordt
wordt ,, da
d<: meeste
mee~te armoede
heerscht. BACnACftok
west getee!d
armoede heerscht.
CRUS,, hoe
hoe v~l
fchenkt
cnus
veer vrolykbeid
vrolykbeidhybyook
ook mage
moge opwekken,
opwekken , fchenkt
de gunflen
gunnen van
van CERES
CRRES niet
nict,, alfcboon
alfchool1 by,
hy, door
door de
de geesten
geestclJ to
te
de
een tyd
tyd., bet
het kwaad
klvaad,, dat
dat by
hy doer
doet,, mag
mag
vervrolyken, voor
vervrolyken,
voor een
verbergen.. Wyn
is eene
weelde,, die
voedzel noch
noeh
verbergen
Wyn is
eene weelde
die noeh
noch voedzei
ldeeding aan
be~
lcleeding
aanden
den botr
botr I,an
kan vcrfchaifcll,
verfchaft~n, em
an de
de weezenlyke
weezenlyke behoe hen van
bet leeven
leeven zyn
zyn altyd
aJtyd courst
~1Uur£t,, daar
daar deeze
deeze overtolovertolhoeften
van bet
warde.. Zy
ligheid bet
ligheid
bet ho.ofdartykel
hoofdartykelvan
vanz'Jrg
zorgellen koophandel
koophandel wordt
Zy
worden gekogt
gekogt als
als vl'eemde
en by
by gevolg
gevolg voor
voor eenen
eenell
worden
vreemde waaren,
waaren, en
hoogen prys.
prys. lk moet
opmerken,, dat
dat geene
geene foort
foort
boogen
1k
moet ook
onk opmerken
het druivenfap
druivenrap.. De
Delekkerlekkervan handel
handelwisfelvalliger
wisfdvalliger is
van
is dan
dan bet
]1t~id van
van deeze
deeze wyoen
maakt alle
aile hunne
waarde uit,
uit, en
en deeze
deeze
heid
wynen maakt
hunne waaree
lckkerbeid hangt
hangt van
van zoo
:1;00veele
veelewisfelvalligheden
wisfelvalligheden of
af,, dat
lckkerheid
dat de
de
noop van
van den
denwyngaardenier
wyngaardenier enenvan
vanzyne
zyneafhangelingen
afhangelingen ce<;ehoop
duurig to
te leur
leur wordt
wordt gefteld
ge!l:eld.. Naardien
veele opvolgende
opvolgemle flcg1kgduurig
Naardien veele
te jaaren
jaaren zoo
den eigenaar
eigenaar,, heeft
te
zoo [ehaaelyk
fchaaeiyk zyn
zyn voor
voor den
heefthyby geen
gem
ander middel
mid del om
am zich
zich to
w redden
redden,, dan
dan den
den wyrgaardenieren
wyrgaardenieren
ander
ell de
de wyngaardenier
wyngaardenier wordt
wordt inin elk
ellt
laage da;:geJden
laage
daegelden te
to geevell,
geeven, en
ongunftig J33r
fta:\t van
van byna
bynavolflagen
vol1Jagen armoede
armoede gegeongunftig
laar tot
tot een
een Rant
bragt."
bragt
."
1\1et
den LiIflen
L;Iften Brief
Br:ef worden
wy van
\'an bet
het berc'befc'wcEren
Met den
worden wy
rreven
C9blmts tot
tot Ni.uivied
Ni.tJwkd gebragt,
gtbragt, en
en de
de volgende
volgende Brief
Brief duet
doet ons
ons
Coblents
dt
do
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laatstgemelde plaats
en het
her geluk
de
p!aats en
nader
de laatstgemelde
geluk del'
der Inwoonderen
Inwoonderen nader
kennen . Wy
Wy neemen
1,ennen.
neemenflegts
flegts bet
het begin
begin over
over:: "„ De
tegenwoor a
De tegenwoor.
dig .- Prins
Prins van
van Nieuwied
rlige
Nieuwiul is
IS,, in
navolging van
in navolging
van zyne
zyne vooroude.
vooroude .
rCTl,
de vriend
vriend en
en vader
vader van
van zyn
zyn voik
vOlk.. H
fl.lat aile
rcn, de
Hyyflaat
alle wegen
wegen
in,
Olll bun
hun riyverig
liyverig en
niet aileen
in , out
en gelukkig
gelukkig teto maaken;
maaken ; niet
alleen door
door
door
aile fabrieken
alle
fabriekenenen trafieken
trafiekenaan
aantetomoedigen,
moedigen, maar
maar ook
ook door
vryhcirl to
te gecven
gecven.. Yoe
Joo..
aile
alle Godsdienst-fcCten
Godsdienst-fe&en een
een volkomen
volkomen vryheid
den,
llernhutters of
of Moravifche
Moravifche Breeders,
Broeders, Katholyken,
[(atholyken, LutherLuther.
den, Hernhutters
fel.en en
en Pioteflanten,
Plotejianten, mogen
clen algemeenen
algemeenen Vader,
Vader, elk
elk op
op
fc~en
mogen den
zyne wyze
dienen , en
en worden
worden das
gewend , elkanderen
zynC!
wyze,, dienen,
dus gewelld,
als
elkanderen als
hroeders to
te befchouwen.
een zelfden
zelfden Vader
broeders
befchouwen . ]{indelen
Kindeien van
van een
Vader,~
onderdaanen van
onderdaanen
van dezelfde
dezelfde zedenlyka
zeJenlyk~ iegeering,
legeering, even-gelyke
even-gelyke
een toekomftigen
toekomltigen gelukkigen
gelukkigen flaat
fraat zynde
zynde,,
flreevers
fireevers naar
naar een
leeren zy
ken ,, dat
dae de
de artykelen
artykelen,, waarin
waarin zy
zy overeenovereenleeren
zy den
denken
van oneindig
zyn,, dan
die,,
;fiemmen,, van
flemmen
oneindig groot~r
grootcr gewigt
gewigc zyn
dan die
waarin
waarin zy'
z'l verfchillen
ver fchi lIen ,, en
dat de
de kleinigheden
klc::inigheden van
van befpiegebefpicgeen dat
dt:nkbeeldcn de
de eerfte
eerfte pligten
pligten van
vanbroederlyke
brotderlykeliefde
liefde
lende denkbeeldcn
lende
Protej1ant[ehe isis de
ht!el'fchende
niet kllnnen
vernietigen.. De
De Protejlantfche
niet
kunnen vernietigen
de heerfchende
Godsdienst;
maar., zoo
zoo veel
veel ivy
w'! verneemen
verneemen konden
konden,, heeft
heeft
Godsdienst ; maar
hy geen
geen ander
ander voorrecht
voorreche dan
dan de
de Kerk-klok
Kerk-klok to
te mogen
lno~en luiden,
IUiden,
by
en de
de navolgers
navolgers van
v:m andere
andereSullen,
StX'l:en. inin plaats
plaats Vall
door dat
dat gegeen
van door
worden,
regelen de
lui geergerd
lui
geergerd te
to worden
, regelen
de uuren
uuren van
van bunnell
hunnen GodsGodsdienst insgelvks
insgelyks naar
na~r dat
dat gelui
gelui."."
dienst
Nieuwied leverde
leverde in
Nieuwied
in den
den Jaare
Jaare 1791
1791 in
in haaren
haaren omtrck
omtrek Oud.
Oud .
]ieden
den II IVften
IVil:en Brief
Brief befchreeven
btfchreeven.. De
De Reiziger,
Rtiziger,
heden op,
op , in
in den
des Rlayns
Rlty11S gezegd
hebbende,, verzwygt
na..
zo veel
veel tot
tot lof
lof des
zo
gezegd hebbende
verzwygt de
de na
deelen
niet,, door
door dedeoverfiroomingen
overfl:roomingendeezer
deezer Riviere
Riviere veroor
veroor..
deelen niet
De LVfte
LViJe Brief
Briefvermeldt
vermeldt ons
ons bet
hetvoorpaainfle
YOOrllaamil:e op
op
z,akt.. De
z,akt
de rein
reis van
van Andernach
tot Borrn
Bomz.. Deeze
Deezefluit
fluit de
Reis langs
langs
de
Adernach tot
de Reis
d.en Rhyn
Rhyn van
van den
den Heere
Heere COGAN
COGAN,, die
die ons
onder..
den
ons vermaakt
vermaakt en
en onder
WCl'zen beef
beeft,
en onder
onder de
de veeivuldige
veel\'llldige befchryvingen
befchryvingen van
van dent
dell
wcezen
, en
Rhynflroorn
RhYlJjirootn eere
eer e eeifte
eelfle plaats
plaats verdient
verdient..

-dandaelt! op
op Gethfemane
Gethfomane enenGolgotha,
Golgotha, of
Overdenkingen over
over
flandacht
of Overdenkingen
Yefus
Jefus Lyden,
Lyden, door
door nR.. WOUTEas
WOUTERS.. Te
Te drnfleldarn,
Amjieldatn, by
by PP.. I.
J.
llyJenbroek, 18oi
1801.. In
In gr
gr.. 8vo.
M.
Uylenbroek,
8yo . 12
12 bl.

en welvloeiend
welvloeiend Vers
Vers,, 't
't welk
hun,, dip
di? aan
den
en
welk door
door bun
aan den
E
meest aangenomen
aangenomenleertrant,
leertrant, in
in 't Hervormd
KerkgenootE
meest
Hervormd Kerkgenootfchap
de borgtochtelykheid
borgtocbtelykheid van
van's
HeilanJs lyden
lyden en
fchap,, omtrent
omtrent de
's Heilands
't

dood, gewoon
gewoonzyn,
zyn ,met
metgenoegen
gcnoegenzil
z 11 geleezen
geleezen worden
wordell..
dood,
eentge regels
regels::
Zie bier
hier eenige
Zie
Wat jioftte,
!leiland klagten,
k/{Jgten,
T1/at
florite, 0d Hof!
Ifofr de
de Ileiland
In de
de allerakligfle
allm;kligJle aller
In
aller nflehtcn,
nachten ,
1I 22

en

Jroen
Tom

I2+
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Tam My
Hy lag
lag opop uw'
uw· grand
grondter
tel' near!
netr!
Ten
IFat zuc,'rtte
zuchtte Hy
keer op
op kcer,
/eee:'.
That
Hy d(Jar
dear keer
In 't
't draagen
van Gods
Godsvloek
~'Ioekenentooren
t09l'eni
draagen van
l
lit
/Pat bitter
oitier lot
lot 1000S
Hembefci
be[chlJren!
That
was Hem
oren!

Hybadbad
deez~
daisternis
By
in in
deeze
duister
nis sI
" Myn
MynPaderl
Vader!zo:::0bet
hel mooglyk
moog/yle is,
is.
„
then
" Neem
Neemdan
danvan
vanmymy
dimbittren
bitlrenbeker,
belter•
„
., l/erzagt
Jlerzagt myn
flllare,gefirenge
geflrenge TVreeker
"Treeker!
„
myn Jnart,
•!
" Maar,
ftilatJr,kan
kan't't Wet
nietzyn,
zyn.dan
danzwyg
zwygikiktid,
flU,
„
" En
Enblyf
blyf gehoorzaarn
gekoorzaam aan
aan uw'
UIII' wit
wit."
„
."
[Is c!at
van gefirengenWreeker,
geflrengcl1 Wreeker, zo
zo Let
bet ai
ai op
op zich
zich
(Is
dat denkbeeld
denkbeeid van
zel'len goed
goed tote keuren
keuren ware,
wart:,bier
hrer wel
wei g,gcpast,
monll
2clven
:past, in
in den
den monil
~van
die,, volgends
berichten,, ook
ook nu
nu
=an Jtfus,
Jefus, die
volgends de
de Eu.mgelifche
Eu .ingelifche beric!1ren,.
Godniet
niet anders,
anders. dan
dan hader,
fTtlrier, en
en mya
my,) Vader,
F'ader, poem
noemdt~ '{]
God
Doodsl,oofdlterg!
wat zien
zien myne
o()gen!
, erg! wat
S; Doods1,oofd1
myne oogen!
1.1'1"7efus
Jefusaan
fianbet
ketkruis
kruts verhoogen,
verhoogen,
Myn
Met's
mln/clien fchulden
zwaarbelain
belalll 9;
Met
's menfc!ren
fchulden zwaar
Ja ,~ zelfs
zeifs z)'n
krttis;n
ftaan
Ya
zyn kruis
in tt midden
midden flaan
ran twee
tlllee bekende
belfer-de MMrdenaaren.
Fan
Moordenaaren.
Niels
kan die
llie frnaadheid
fmaadheid eVellt/flren.
Wets kan
evcnaaren .
,'aeonvruchteloos:
vruchteloos . "My
By klaagt,
lelaagt. f
fcacon
By
, My dOi'd!"
do ;-,t ."'
ja, tly,
fly, die
die was
was dede Levensvorst,
LevenSl'orst,
Ja,
M~est, eer
eer Iiy
wierd van
van fmart
fmart ontheven,
olJt,~eyen •
Moest,
Hy wierd
.dmJ't'I vloekbout
vloekftout., als
als doodfchuldig,
Aan
doodfchuldig, fneevm.
fneeven.
Iiv moest
moestvoldoen
vo/dom aan
l1an't't hoegfle
ho~~jte Recht
Recht,,
Hv
Als
ollze borg,
en \',! l7aders
knecht..
41s ooze
burg, en
haders kaaecht

jJyn ziel!
zict! word
gy Wet
niet diop
diep verfiagen,
l'erjlagm,
Ilyn
word gy
Als
gc overdenkt
overdmkt zyn
zYIl bittre
bittte plaagCll,
Xs ge
plaagen,
in
'I boeten
In 't
boeten voor
voor des
des menfchen
menfchen [chuM?
fchuld?
Zyn
IJd.etJ met
mel bet
het grootst
grootst ged/lld?
Zyn lyden
geduld?
Bell'curl gy
,Betreurt
gy dan
dan n;et
niet ulI'e
uwe zondm.
zonden,

Die
Hem aan
l1an't'I fehandlyk
[chandlyk kruishout
kruishout bom/en?
Die Hers
bonden?

door
door SMOLLET.
SMOLLET .
tienden Bruk
van bet
het Engelsch
Engelsch vry
vf"J
tienden
Druk van
den
by JJ C
C.. Lceuwt:l1yn.
den Haage.
Haage, by
Leeuweityn .

FATHOM
MBLVIL ;
. ATHQM I1J
en MBLVIL;

vyf Met Plaaten
Pillaten.. Den
Dm vy{Met
gevolgd. tide
IIde Deel.
Deet. In
fll
gevolgd.
In
gr . 8vo.
In gr.
386 bl
/;/..
8vo. 386

etgeen
Ilopens bet
het Bering
gering zedenlyk
zedenlyk doel
doel van
van dit
dit Werk,
etgeeo wy
wy nopens
Werk,
by
d-o aankondiging Van
van Let
het eerfte
eerfte t)eel,
Deel, gezegd
gezeMd hchhch.
H
by d-~
H
ben. moeten
hcrh::lcn,, alsinede onzen
zen raad
moeten wy
wy onk nu
nu herhalen
raad aaa
aankonctigiJ1~

O::lK
al~tnede Oil
:13.1
ben ,
..,ails
lie flataafl.:ht:
t:n Mce
Moders,
It:
van <;0
:so vet:!
veal mOl'glYK
mop glyx to
Pataaf the Vadet$
Vadeis ca
tiers , !;an
:oorzor .
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zorgen,, dat
dar dergc:lylte
door hunne
hunnekinderen
kinderen n)et
Diet ge
ge-.
zorgen
derg .:Iyhe boeken
boeken door
Iezen worden
worden.. Groterdeels
Grotendeels beheht
behel-t toch
toch ook
dit Deal
Dee) niet
niet
lezen
ook dit
aDders dais
dan een
verhaal van
van afichuwlyke
aflchuwJyke fchelmeryen,
fCheJmeryen, waar·
anders
een verhaal
waar •
aan zich
Zlch FATHOM
FATHOM hlyft
en die
dit he,n
he.lI doordootaau
blyft fchuJdig
fchuldig maken,
waken, en
gaans maar
maar al
al to
te wet
weI gelukken
gelukken;; en
en deze
dezelage
lage flaaf
llaaf dt:r
wel.
gaans
der weilust, en
en van
vall allerlei
allerlei foore
fterfe toch
lust,
foort van
van ondeugd.
ondeugd, flerft
tochnog,
nog, hoehoewei
in armoede
armoede,, zyn
zyn eigen
eigen doo,i
dOOd;; hetgeen
beaven
wet in
hetgeen ~ewis
-ewis den
den braven
Lezer ao
20 wet
wei als
als ons
ODS Teed
leed zal
zal doen,
doen, daar
daar dede Schryver
Schryver bet
hee
Lezer
immers in
in zyne
zyne hand
had, om
den bo'~swicht
booswicht hier
hier of
of daar
daar
immers
hand had,
ow den
op een
een fchavot
[chavot to
te helpen,
helpen. en
en alzo,
alzo, door
enetreffe
treife:; -de
.dt beop
door ene
befchryving van
zyn yslyk
yslyll: einde,
einde, ten
ten minflen
minHen enigermate
enigermate den
df'n
fchryving
van zyn
nadeligen
kunnen verhelpen,
verhelpen. divn
dien bet
het welgelulr
weJgduk..
nadeligen indruk
indruk had
had kunnen
ken zyner
z}'ner misdadige
misdadige bedryven
bedryvenwelligt
welligt kan
leangetnaakt
gel1laakl hebbe;,
htbbcio op
ken
op
het hart
hart van
van dezen
dezen of
of genen
genen jeugdigen
jeugdigen Lezer,
Ltzer. wiens
wiens gr
gr.mdbet
.)ndfiellingen nag
waren gevestigd
gevestigd.. let
Het is
is waar"
flellingen
nog niet
nietgenoegzaam
genoegzaam waren
waar,
wy
vinden nog
nog lets
iets van
van zyn
zyn berouw;
maar dit
dit isIS in
in ons
onS
wy vinden
berouw ; maar
oog
oog.. weinig
weinig genoeg
genoeg.. Wy
Wyzullen
zufkn bet
bet zo
zo ftra
iha sS moeten
Ploeten op
op-.
geven;; wanl:
door onze
onze uicvoerige
uicvoerige opgave
van der
den inhoud
inhoud des
des
geven
wane door
opgave van
eerflen
Deels , bragten
eerflen Deels,
bragten wy
wy ons
onsonder
onderdedeverplichting
verplichting,, van
van
ook nu
nuden
dellloop
loopdes
desverhaals
verhaals tote vo)gen
volgen..
ook
Wylieten
lielen FATHOM
FATHOM in
in de
de gevangenis
gevallgenis.. De
bedrieger weret
Wy
De bedrieger
were
nu door
door de
de zynen
zynen bedrogen
bedrogelJ;; en
in ftede
Hede van
helti
nu
en RA'l'!iKllLI,
RATHKALI, in
van heal
te redden,
maakt zich
zich meester
mCe£ter van
VIIO alle
aile FATHOMS
FATHOMS bezittingen,
bezitringen.
to
redden , maakt
en
verdwym daarop
daarop.. Zyn
Zyn Procureur
Procureuris,is,dit
dit voelt
voeft by
hy,, medbmedeen verdwynt
plichtig;; dan
wraak is
is mochtdoos,
moee, uit
lIit vrees
vreeS
plichtig
dan zync
zyne wraak
m , chtetoos, en
en hy
by moet,
voor nieuwen
nieuwen ramp,
lamp,van
vandezelve
dezelveafzien
afzien.. Wy
Wygaan
gaanbet
het gezelgezelvoor
in den
kerker vond
yond met
flIlzwygen voorby,
[chap. dat
fchap,
dat hy
by in
den kerker
met flllzwygen
voorby,
alzo
die ISiets
diecs doet
het verhaal
verhaal.. Toevallig
Toevallig
alzo dit
doet tot
tot den
den clraad
draad van
van bet
wordt by
hy daar
daar ontdekt
cneJekt door
door ADOLPH,
den jongen
Jongen Graaf
Graaf VAl'i
wordt
ADOLPH, den
VAN
.MELvrL;; deze
deze wist
wiSt nog
nagniets
DIets van
van zyne
zyneIaagheid
laagheid enenfchelinery,
fchelmery,
MELvtL
fchonk
op nieuw
nieuw zyn
zyn vol
vol vertrbuwen,
vertrouwen, en
maakt met
met
fchonk hem
hem op
en maakt
TRAPWEL zeker
verdrag,, waarvan
waarvan bet
het gevoig
gevofg was
was., dat
,lat FATRAPWEL
zeker verdrag
FATHOM
uit de
gevangt.>nis outllagen
olltl1agen werd
werd.. DeDefchelin
[chelm,
THOM uit
, dit
dit
de gevangenis
fpreekt van
van zelven
zefven,, had
had ene
ene verdichte
verdichte gefchiedenis
gefchiedenis Van
fpreekt
van zyne
zyne
rampen gereed
gereed;; en
en de
de jonge
jonge Graaf,
Graaf, niets
fliecs kwaads
rampen
kwaads vetmoedenvetmoedende.. bragc
bragt ~ich,
FATHOM to
ce redden.
zelve in
in grote
groce onon~
redden, zelve
de
zich, door
door FATHOM
gelegenheid. Hy
By had
had zich
zlch,, daar
daar zyn
Vader hem
hemniet
nicc veroorveroorgelegenheid.
zyn Vader
loven wilde
wilde,, ene
buitenlandfche reis
reis to
te doen
doen,, beimlyk
beimlyk vats
van
loven
ene buitenlandfche
zyne familie
familie verwyderd;
en op
op zyne
zyne reizen
reizen bet
het hart
hare gtzet
zyne
verwyderd ; en
gezet op
op
ene jonge
jonge Dame
Dame van
Vdnaauzien,
aallzien, en
baar zo
20 wet
weI als
als ztchzelven
zlchzelvell
en haar
ene
door deze
deze liefde
Hefde aan
aan grote
grote gevaren
gevaren blootgeiteld
blootgeaeld,. Eindlyk
Eind/ylc
door
was zy
zy met
met hare
hare Moeder
Maedernaar
naarEngeland
Engelandgeraakt,
ger:lakt, waar
waar ADOLPH
ADOLPH
was
voor haar
h,lar zorge
zorge droeg
droeg.. De
Maederwas
wasnunuonlangs
onlangs bverlebverle..
voor
De Moeder
den.. HyHyaanbad
aanbadbet
het meisje
meisje;; doch
zyne genegengenegel1den
doch bedwong
bedwong zyne
heid., begrypende,
begrypende, dat
dat by
by door
door een
een o%m erhaast
erhaast huwlylt
haar
held
huwlyx haar
en
zichzelven hedorven
hedecven zou,
zou. Zyn
Vader was
was overladen
overleden ge
ge-,
en zichzelven
Zyn Vadcr
durende zyn
zyn afzyn
afzyn,, zyne
zyne Moeder
Moedtr aan
aan den
d~n Graaf
Craaf TREBAS1
TBllBAU
durende
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!\10LLET
5M0LLET

weaken by
dat hy
getrouwd, door
hy bericht
bericht had,
had, dat
gehee1enaI
getrouwd,
door welken
by geheelenal
;ing was
tall bet
opvolging
was uitgelloten
uitgel1oten;; en
Zuster
van
het recht
recht van
van opvol
en zyne
zyne buster
werd door
doorden
denStiefvader
Stiefvader op
op bet
het hardst
hardst behandeld
behandeld.. By
wend
fly wilde
wilde
en beproeven
beproeven of
of by
hy zyne
zyne rechten
rechten
nu zelve
zelve naar
naar Duitschland
Duitschland,, en
nu
vormde teritond
teri10nd bet
het
niet zou
zou kunnen
kunnen doen
doen gelden
gelden.. FATHOM
net
FATHOM vormde
plan, om
zich meester
meester to
te maken
van MoNIME
MONIMI! (dit
de
plan,
om zich
maken van
(dit was
was de
beminde) ; en
aallgenomen
naam van
van MELVILS
toen by
hy deze
deze
aaugenomen naam
MLLVILS beminde);
en toen
Schoonheid
zag,, werd
wenl byhyinindat
datplan
plan bevestigd
bevestigd.. Het
gelukt
Schoonheid zag
Het gelukt
elkander
den hooswicht
hooswicht,, na
na eniger,
eniger. tyd
tyd,, de
de gelieven
gelieven onderling
onder ling elkander
den
te doeu
verden ken ,, in
in be
be der
te bJyven,
en seder
ieder
to
doen verdenken
der vertrouwen
vertrouwen to
blyven, en
2fzonderlyk
!t het
2fzonderlyk mondgefprek
mondgefprek voor
voor te
to komen
komen ,, d<'
dat
bet misverfiand
misverfland
kon
wegnemen.. In
In beider
beider oog
oog blyft
blyft hy
een eerlyk
eerlyk m:l.n.
kon wegnemen
by een
man .
MONIME
verla~t MELVIL
MELVIL;; en
en deze
deze zoekt
zoekt haar
haar niet
niet weer
MONIME verlaat
weer op.
op .
De longe
longe Grasf
Gra~fwordt
wordt,
na vele
vele teleurflebtngen
teleurfidllngen., onderftcund
onder[t::und
De
, na
door enen
, enenvertrekt
door
enen braven
braven Jood
Jood.
vertrekt naar
naar Duitschland
Duitschland.. lHeide
;eide
de gelieven
gelievtn zyn
ovettuigd van
van elkanders
elkanders trouwloos
trouwloos·.
de
zyn volkomen
volkomen ovettuigd
.beid.. Kort
Kort daalop
d2a10P ontdekc
ontdt'kc moHIME
NlONIM£,, '~'at
de eerloze
eerioze FATHOM
HTHlJM
hleid
vat de
bedoelde;; by
hy gebruikt
gebruikt geweld
geweld;; toed
tach zegepraalt
zegepraalt hare
hare deugd
deugd ,,
bedoelde
en
de Voorzienigheid
Voorzienigbeid geeft
geeft haar
haar onverwacht
onverwacht ene
ene vriendin
vriendin en
en
en de
befchermfier.. De
De fchrik
fchrik bragt
befchermfler
bragt haar
haar zeer
zeer naby
naby den
den dood;
dood ; en
en
~elukkjg kan
kan men
men FATHOM
HTaoM in
in den
waan brengen
hrengen., dat
dat zy
zy
gelukkig
den waan
werklyk overleden
overleden isis.. Nu
Nufpeelt
fpeelt de
de verachtlyke
v::rachtlyke gelukzoeker
geJllkzoeker
werklyk
de rol
rol van
van Geneesheer
Geneesheer.. Door
Door vele
vele kunstgrepen
kl.lnstgrepen gelukt
geIukt bet
hct
de
bern eindlyk,
tindlyk, enigen
enigen opgang
opgang to
tc maken;
was op
op bet
hft
hem
maken ; en
en hy
by was
punt van
van zyn
zynfortuin
fortuiti te
door een
eell huwlyk
buwlyk met
met ene
eoe ououpunt
to mal~en
maken door
lle Dame,
welkers Dochter
Dochter byhyeerst
etrst in
in het
het oog
had,, en
die
de
Dame , welkers
oog had
en die
de dwaasheid
dwaasheid had
had van
van opophem
ht!mto tevellieven
verlieven,, tocn
deze onon·
de
toen deze
verwacht,, en
en voor
voor hem
hemzeer
zeerontydig,
ontydig,ftietf
fiielf;; en
nu was
was 't
't
verwacht
en nu
natuurlylt,, dat
dat de
de Dochter
Doehter alle
aIle gemeenfchap
gcmeenfchap met
met FATHOM
natuurlyk
FATHOM
~fbrak..
lntusfchen verleidde
van zekeren
zeketen KerkKerkefbrak
Intusfchen
verleiddebybydede Vrouw
Vrouw van
leeraar
tot ontucht;
ontucht ; en
]eeraar tot
dit wikkelde
hem in
in een
een zeer
zeer kostbaar
kostbaar
en dit
wikkelde heal
Proces,
verloor
verloorals:lIsGeneesheer
Geneesheerzynzyncrediet
credietgeheelenal
geheelenal..
Proces, enenbyby
Hyliet
li(;t toen
toell bet
het oog
oog vallen
vallen op
een zeker
zeker Landmeisie
Landmeis]e;; en
het
Hy
op een
en bet
20U hem
hem gelukt
gelubt hebben
hebben,, zich
zich door
door haar
baar uit
ult zyne
fchulden to
te
zou
zyne fchulden
men hem
hemniet
nietverraden
verraden had
had.. Hy
Byveraorgde
verLOrgde zich
zich
redden, zo
zo men
redden,
toch
enetile
listige
Diefe~ge,op op
listige
tach weder
weder enig
enig geld,
geld, door
door zekere
zej,ereDiefegge,
wyze,tote lol,ken
lokken in
in enen
voor haar
haar gefpannen
gefpannen llrik,
firik, en
wyze,
enen voor
en huwde
huwde
gelitkkig cen
I).iIl fpoedig
fpoedig na
gelukkig
een wel~egoed
weUegoed Wccuwtje.
Weeuwrje . Dan
na het
bet hUW4
huw .
lyk
ontdeat de
de Vrouw.
Vrouw , dat
lyk ontdel,t
dat zy
zlch a~n
eerlozen verbonzy zich
aan enen
enen eerlozen
verbonden heeft
hetft ,, en
en is
fs vOOJal
de hoogstwaarfchynly&e
hoogstwaarfchynlylle
den
vootal ~tbcIgd
gebclgd duor
door de
befchu
befchtl diging
diging,, dat
dat haar
baar Man
reeds vooraf
vooraf gehuwd
gehllwd was
was aan
aall
Man reeds
ZeKer fchepfel
fchepfel van
geringe afkomst
dat toch
tach Diets
I)iets meeE
zeker
van geringe
afkomst dat
racer was
was
dan zvu
avn byzit
byzit.. Door
Door dedemaatregelen
maatregelen,, die
die zy
kan by
hy
dan
zy nam,
nam, kan
zyn mwlyk
awlykniet
niet bewyzen,
bewyzen,enenwordt
wordtdoor
doorhaar
haar inin rechten
rechten
zyn
vervugd
verV.gd.. Hy
By wil
wil zich
zich redden
redden door
doordedevlucht
vlucht;; doch
doch raakt,
raakt,
door criminele
criminele aanklachte
aanklachte van
hechtenis.:
door
van zyne
zyne Vrouw,
Vrouw , 10
in hechtenis_
aIW,behoorlyk
behoorlykaffland
"mand doende
l10endevan
vallalien
allen recht
recbt uit
\lit hoofde
Doofde van
\'an
do,
2111
zyn

FATHOM EN
FATHOM
EN MEI
MEl VIL
VIL..

7
12
127

zyn
komt by
by vry
vry;; doch
doch een
een zyner
zynerfchuideifchers
fehuiddfchers bebezyn huwlyk, komt
het zelfde
zelfde verblyf.
verblyf.
zorgt hem
hem fpoedig
fpoedig weder
wederininbet
zorgt
„
famenloop van
om[landigheden maJI.;:
maak •.
" Zulk
Zulk een
een rampzalige
rampzaligc famenloop
van om[randigheoen
.,
te een
diepen iudrek
il1uruk op
op den
den geest
geest van
zen gelukzoeker
~elukzoeker::
• to
een diepen
van on
onzen
•" hoe groot
w .tstegen
groot zyn
zyn moed
moed ook
ook ware,
ware. dezelve
dezelve W.lS
tegen deuil
dezea
•" flroom
firoOlll van
van ongelukken
ongelukken Diet
niet befland
befiand:: aile
van uic
uic·.
alle bronnen
bronnen van
komst waren
waren geflopt
gefiopt:: zyn
ge-•" komst
zyn vernufc
vernufc verliet
verliethem,
hem, en
en zyne
zyne ge"• moedsbewegingen
begonnen(zo
(20als
als gewoonlyk
gewoonlykbet
hetgeval
g~val is)
is)
moedsbewegingen begonnen
",, eene
te neemen.-Wat
het my
eene gehed
geheel andere
andere wending
wending to
neemen .-Wat heett
heat het
my
dus begon
hy zig
zig zelven
zelven of
at' to
te vraagen,
vraagen. dal
dat ik
het;.
•" gebaat,
gebaat, dus
begon by
ik bet
~,
pad der
der eere
eere., en
en den
den weg
Y'tK der
der deugd
deugrJ verlaten
"erlaten heb?
„ pad
heb? Y'aQrtot:
waartoe

heeft het
het misbruik
misbruik 11Zyner
myner beAwaamhedesl
"„ helft
beAwaamheden my
mygediend
gediend?y enz
enz.. DeDe"• ze
ze bedenkingen,
bedenkingen. die
die zekerlyk,
zekerlyk, wanueer
de roede
roede des
des tegen
tegen..
wanneer de
zig niet
Diet kneller.de
knellerdebybyhem
hem hadde
"• fpoeds
fpoeds zig
hadde doen
doen gevoelen
gevoelen.,
..
door de
de befchouw
be[chouwmg
van de
de ongelukken
ongelukken van
van anderen
anderen Die
nie~;
• door
:ng van
•') in
in hem
hem opgekomen
opgekomen zouden
zouden weezen,
weezen. waren
warenby
by hem
hemderhal
derhal..
"• ven
yen de
de voordbrengfels
voordbrengfels van
van een
eengrievend
grievend gevoel
gevoel van
vaneioe
ei 6ell
:I
voor de
de eerfle
eerfie keer
bevog...
•" elenden:
elenden : voor
keerwerden
werden zyne
zyne wangen
wangen bevog
tigd door traanen
traanen van
van berouw
berouwenenvan
vanhartzeer
hartzeer:: geduurende
•,. tigd
geduurende
,.
een geruimen
geruimen tyd
tydhield
hieldbyhyzig
zigonledig
onledig met
metdedeernflige
ernl1ige be
be..
• een
"„ fchouwing
fchouwing van
van zyn
zyn voorig
voorig ]even
leven,, en
befioot by
hyeindelylr
ell~delylie
en befloot
•" om
om bet
het voortaan
voortaan tote verbeteren,"
verbetereu."
In deze
deze gevangenis
gevangenis vond
yond by
hy de
de door
door hem
hem bedorvene,
bedorvene, ons
ons
In
uit
uit bet
het vorige
vorige Deel
Deel bekende,
bekende, LLONORE
by trouwt
trouwt haar
haar nu
nu;; zy
LLONORE ;; by
zy
was weer
weer tot
tot haar
haar verfiand
had enigen
enigen koophandel
was
verfland gelwmen
gekomen ,• had
koophandet
begonnen,
begonnen, was
wasdaarin
daarin Met
niet gelukkig
gelukkig geweest
geweest., en
en zat
zat bier
bier on
om;
fchulden.. Onvermogende
Onvermogendefcbuldenaars
fcbuldenaars werden
fchulden
werden door
door Clen
een Acre
A&e
van
het Parlement
Parlementinin vryheid
vryheidgefleld
gefield;; dus
dus ook
FATHOM eR
ell
van het
ook FATHOM
LEONORZ:: zy
zy leefden
leefden IlU
armoede,
LEONORE
nu in
in de
de bltterfie
bitterfle
armoede, en
en hy
by werd
wer :I
door
door wroeging
wroeging gefolterd
gefolterd.. MELVIL
MELVIL vindt
vindt hem
nagenoegfler
fier-.
hem nagenoeg
vende;; houdende
houdende enen
eoen brief
brief in
in de
de hand
hand,, aan
aan hem
hem gericht
geriche.,
vende
MELVIL vergaf
vergaf edelmoedig,
waarin by
hy zyne
zyne misdaden
misdaden beleed
beleed.. MELVIL
waarin
edelmoedig,
vee! hy
Dezenhad
hadbet
hetgeluk
geluk gediend
gediend;; hJF
en hielp
bielp zo
en
zo veel
by kon.
kon . Dezen
by
was in
in zyne
zyne goederen
goederenenenrechten
rechtenherfleld,
her field , en
en nu
nu naar
na:lr E=
E:Jg<!was
.ged
land gekeerd
gekeerd,, om
am bet
het graf
graf van
van zyne
zyne asoiLME
J.IONIME to
te bezoeken:
land
bezoeken ;
den geest,
geest, zo
zo als
al~ hy
van MoNtMONr.
hier onrmodte
bier
ontmoette hy
by den
by meellde,
meende, van
a1aE
ME;; moor
maar zy
zy was
wa~ bet
het zelve,
zelve, die
die nog
leefje voor
voor hem;
zy
nog leefie
hem ; zy
was·. SERAPILINE,
SERAPHINE, de
de Dochter
Dochter vau
van zynen
zynen tegenwoordigen
tegenwoordigen vriend
vriend
was
en
now DIEGO
en reisgenoot
reisgenoot., zekeren
zekeren ongelw,kigen
()n~e1w\kigen DO~
DIEGO,, met
met wient
wie~
zich nu
nu ook
oakalles
alles fpoedig
fpoedi~ ten
ten besten
bestenfchikt
fehlkt..
zich
Ziet daar
en de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de..
Ziet
daar kort
kort bet
bet hoofdbdoop
hoofdbeloop en
ze , juist
juist niet
dochdie
die ivy
wy waarwaar·
ze,
Diet ](walyk
ltwalykgefchrevene.
gefchrevene,Roman,
Roman, doch
lyk Diet
niet ge!oven
meoi~maal in
in onze
onze coal
t3aI zal
zal behoevea
lyk
geloven dat
dat zo menigmaal
behoevea
herdrukt to
te worden
worden als
als in
in bet
het oorfpronglyke
oorfpronglyke;; fn
wy twyfelen
twyfelell
berdrukt
en wy
zeer, of
of dit
dit buck
boek wel
weI ergens
ergc:ns enig
enii nut
nu, zal
zal doen.
zeer,
doen .
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Tai

RENRY.
HENRY.

Door
yan ARUNDEL.
het Engelsch
Engelsch
Door den
den Scllryver
Seliryver van
ARUNDEL . Uit
Uit bet
"ert(Ja/d
door ELIZABETH
BEKKER, Wed.
en
vertaald door
ELIZABETH BEKEER,
Wed. A.
A . WOLFF.
WOLFF . Illde
hide en
IVde Deel.
Deel. lYlet
PlatJten.. To
Te 4mflerdam
Amfterdtlm,, by
by de
de Weds
Wej~
Ihde
Met Plaaten
JJ.. Doll.
gr . 8vo.
In gr.
bl.
Doll . In
8vo . 489
489 bl.

HENRY.
HENRY.

goeulceuring., die
die wy
aan deze
gaven,, toen
toen wy
ee goedkeuring
wy nan
deze Roman
Roman gaven
wy
de vorige
vorige Delen
Delen aa1nkondigden,
de
:nkondigden, is
D
D
is geenzins
geenzins verminderd;
verminderd,
en met
pryzen wy
wy dezelve
met vrymoedigheid
vrymoed'gbeid pryzen
rlezelve Oflzen
en
onzen Landgenoten
Landgenoten

edele HENRY
HENRY blyft
blyft alzins
verdient
aan. De
aan.
De edele
alzins beminndyk,
beminnelyk , en
en verdient
bewondering.. Zyne
Zyne lo-gevallen
lo:gevallen waren
altyd
altyd hoogachting
hoogachting en
en bewondering
waren
zeker ongewoon,
ongewoon, en
en in
meer dan
dan een
eel] opzicht
opzicht zware
zware beproebt'proe.
zeker
in meet
in alle
aile omftandigheden
zich naar
naar
vingen;; doch
doch in
vingen
omftandigheden gedraagt
gedraagt hy
by zich
de
van pltcht
en eer.
eer. Hy
de voorfchriften
voorfchriften van
pheht en
verkry<\t den
Hy verkrygt
den wensch
wensch
zyn hart,
hart, zyne
zyne IZABELLA
IZ~BELI.A ,, en
en bekleedt
bekleedt eindtyk
van
van zyn
eindlyk den
den hogen
hogen
rang in
in de
de wereld
wereld., waarop
waarop zyne
zyne verdtenften
verdlenlten hem
gao.
rang
hem recht
recht ga
ven.
Wyhebben
hebbenalal aanitonds
aanitonds gezegd
gezegd,, dat
dat de
kunfiige fdillt!n.
ven . Wy
de kunftige
(amen .
ftelling
Roman geen
ftelling van
van deze
deze Roman
geen aaneengefchakeld
aaneengefchakeld uittrekfel,
uittrekfel ,
wy ons
ons dan
dan ook
ook
gefchiilt naar
naar ons
ons beftek
befl:ek,
gedoogt;; waarom
waarom wy
gefchikt
, gedoogt
vel g:onoegenzullen
zullell ,, met
met voor
voor onze
onzeLezers
Lezersiets,
iets. ter
ter proeproenu
nu veipnoegen
van den
den fl:yl
fehryftrant, of
af to
te fchryven
fChryven.. Wy
Wykiezen
kiezen
ve van
ve
ftyl en
en fchryftrant,
van bet
het eerfte
des eifden
daartoc bet
het flat
daartoe
not van
eerfle Hoofdfluk
HoofdJluk des
elfden Boeks.
Boeks .
Nad
•i t zich
Nad"lt
Schryver geestig
geestig genoeg
verdedigd heeft
heeft over
over
zich de
de Schryver
genoeg verdedigd
de fouten
fouten en
en achteloosheden
achteloosheden,
die by
by mogt
magt begaan
begaanhobben
hooben;
de
, die
s
:zegt hy,
ter zich
zich ene
ene to
te herinneren
herinneren,, waarvoor
hy gene
gene ververzegt
hy, 'er
waarvoor by
fcnonlllg hopen
hopen kan
kan;; deze
namentlrkk ,, dat
dat hy
van
fchomng
deze namently
by de
de perfoon
perfoon van
IZllBEI.LA niet
niet befchreven
na enige
enige voorafgaande
voorafgaande ververIZABELLA
befchreven had;
had ; en
en na
dus::
cnt!cbuldiging vervolgt
cnttchu!diging
vervolgt .by
by dus
mismaakte kan
kan men
men met
met woorwoorHet ongemeene
ongemeene en
en mismaakte
„" Bet
den uitdrukken
uitdrul,ken;; maar
maar volmaakte
volmaakte fchoonheid
fchoonheid moet
moet men
men zien
zien..
den
ik als
als Schry,'er
volitaan kunnen
met to
te zeggen
zeggen:. 1zAlZALaat ik
Laat
Schryver voifiaan
kunnen met
DELLA
llELLA was
was zo
zo fchoon
fchoon als
als de
de vurigfte
vurigfl:e minnaar
rneesminnaar zyne
zyne mees!res,
als hy
haar droomt.
kan begeeren
begeeren,, ja
ja nog
nog fchoofchootres , als
by van
van haar
droomt . kan
ner
de over
ner,, als
als de
over zichzelf
zichzelf opgetogen
opgetogen fchoonheid
fchoonheid,, wanneer
wanneer
zy zich
zleh in
in haaren
haaren fpiegel
fpiegel befehouwt
befchouwt,, zich
zich kan
kan verberlden
verbetlden
zy
vede dingen
dingell fchoot
fchoot zy
te kort
kort by
by
te zyn
zyn.. Evenwel
Evenwel inin veele
to
zy to
zommige vrouwcn
VroUWtll., die
die ik
ik boven
boven maate
maate heb
heb horen
horen pryzen
pryzell..
zommige
Haare
Haare oogen
oo;;en konden
kondendat
dat niet
niet uitdrukken
uitdrul.ken,, waarin
waarin deze
deze vrouvrJmwen zozo zeer
zeer uitmunten
uitmuntell;; als
als zy
zy fchitterden,
fchitterden, was
was het
heE door
door
wen
weldadi~e goedheid
goedheid ;; als
als zy
was bet
het door
door medelymedely·
weldadiee
zy kwynden.
kwynden , was
den
niet verfmadend
verfmadend genoeg
Zy wuaren
waren niet
genoeg om
om een
een zedig
zedig man
den.. Zy
man
om een'
een'
in verlegenheid
verlegenheld to
te brengerl
brengen,, niet
niet genoeg
aanlol,kend oin
in
genoeg aanlokkend
in to
te boezemen;
goedaartigheid zweefde
fiouten kneve[
flouten
knevelmoed
moed in
boezemen ; goedaartigheid
zweefde
om
om haare
baare lippen
lippen been
heen,, die
die twee
twee reien
reien der
derhelderst
helderst witte
witte
en nimmer
nimmer
paerels bedekten
bedekten,, nooit
ziehverachtlyk
veraehtlykfloten
floten,, en
paerels
nook zich
zich
door den
zich door
den lack
lach der
der zotheid
zotheid vaneen
vaneen fperden
fperden.. Haare
Haare item
fl:em
was het
het muziek
mUllek van
van den
den middeltoon
middeltoon;; zy
zy kon
kOIl niet
niet opklimmen
was
opklimmen
Diet afdalen
afdalen tut
tot een
een ~rommend
tot cen
fchreeuw,, Met
tot
een gemaakten
gemaakten fchreeuw
grommend
ge.
ge-
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vegingen waren
~cmompel.. Haare
Haare be
be vegingen
waren de
de uitdrukkingen
uitdruklcingen van
van
gemompel
haar
hart;; - bedaard
bedaad en
en ltd
fhl ,, zo
zo ver
ver verwyierd
ver~y;:\erd van
van drift
drift
haar hart
zy tot
tot hlllp
hulp der
der on·
on .
als hoogmoed;
ligt en
en veerkrachtil,
veerkrachti~,, als
als zy
als
hoogmoed ; ligt
fnelde.. Zy
Zy gaf
gar zich
Zlch nooit
nooit bet
het zwakke
zwakkeder
der zicke
zitke..
gelukkiJen fnelde
gelukkigen
IM
of ging
ging met
met dedekleine
kleine tredjes
tredjes der
der gemaaktheid
gemaakthdd.. Zy
Zy
Iykhdd,
kheid, of
danfte bevallig
bevallig,
doch niet
niet als
als een
eendansferesfe
dansferesre van
van beroep
beroep..
danfte
, doch
beminde de
de muziek
mllziek,, dock
doch mun
mun~te
aar niet
niet in
in uit
uit.. Zy
Zy
:te lc aar
Zy
Zy beminde
dock miseormde
oogen voor
voor de
de natuur
natuur,, doch
misvormde nimmer
nimmer haare
haare
had
had oogen
't penfeel
ptnfeel of
pen.. Zy
7.'1 had
had voor
voorhaare
haare jaaren
jaaren
trekkelJ
door 't
trekkeo door
of de
de pen
genoeg
gelezell,, en
en gebruikte
gebruikte h:Jare
kllndigheden op
op de
de voorvoor·
Mare kundigheden
genoeg gelezen
Zy konde
kondehaare
haare gedachten
gedachten in
in woorden
woorden of
of in
in
deeligfre wys.
deeligite
wys . Zy
gt"febryf gemakkelyk
en aangenaain
aangen:ul.In l11ededeelen,
doch zy
zy bebegefchryf
gemakkelyk en
mededeelen, doch
de nog
, die
in eene
eene grooter
grooter volmaaktheid
volmaaktheid de
nog grooter
grootergaaf
gaaf,
die
zat in
zat
ons in
in ftaat
flaat Helt,
geduld en
en deelneming
deelneming naar
naar anderen
anderen to
te
ons
ilelt,IUet
met geduld
Een eenig
eenig kind
kind zynde
zynde,, badden
hadden de
de kibbelaryen
kibbelaryen
Illisteren.. Een
luisteren
zusters noolt
haar humeur
humeurverhit
verhit;; de
de voorVOOTtusfchen broets
tusfchen
broers ea
en zusters
noon haar
keuze,, die
andcren gaf,
gaf, had
had niet
lliet een vonkje
vonkje van
van afaf~
die men
men andcren
keuze
gunst in
in haare
Opgevoed zynde
zynde door
door eene
eene
gunst
haare borst
borst ontwikkeld.
ontwikkeld . Opgevoed
~lIeruitmuntendfte IUoeder,
had zy
zy geen
geen omgang
omgang gehad
gehad met
met
alleruitmuntendfte
moeder, had
of dienstmaagden
dienstmaagden;; ook
ook had
had zy
zy onder
onder dede fnapfnaFgouvernanten of
gouvernanten
pendejuffertjes
juifertjes niet
niet eene
€ene vriendin,
vriendln. lk
reedf aangetoond,
pende
lk heb
heb reeds
aangetoona,
zy zich
:lieb bed
bedlOOg,
toen zy
zy geloofde
geloofde,, dat
dat haar
haar hart
hart zo
zo
dat zy
dat
;oog , toen
liefde vervuld
dat 'er
gehee! door
door kinderlyke
kinJerlyke liefde
geheel
vervuld was,
was, dat
'ervoor
voorgecne
gene
-:andere genegenheid
genegenheid plaats
plaats in
Ooeh toen
toen zy
zy ontontandere
in zyn
zyn kande.
konde. Doch
Qat dit
die zo
zo niet
niet was
was,, en
en dede verdieniten
vcr.dienften kende
kende van
van
dtkte chat
dekte
hem,, then
dien zy
beminde,, tr'lchtte
dtt eehter
zy beminde
trachtte zy
zy dit
echter nooit
nooit onder
onder
hem
eWl bedrieglyken
b~drieglyken fLhyn
fchyn to
te verbergen
verbergen;; nooit
nooit fpeelde
fpt:elde zy
de
zy do
eon
Coquette,, kwelde
kwelde haaren
haaren geltefJen
HENRY
oak niet
niet door
door
gehefden iiat
Coquette
v ook
voorgewende
en gem
gemsaxte
laKte omzichtigheid
omz(chtigheid;; maar
met
voorgewende vrees
veees en
maar met
gegroncl inin dedezuiverh_id
zuivt:rh_id haarer
haarer denkbeeldenkbeeleene oprechtheid,
opreehtheid, gegrond
eene
den ,, gaf
gaf zy
te kennen
kenntn hoeveel
hoeveel belang
t..elang zy
zy in
in hem
hem itelde,
1l:elde.
zy hem
hem to
den
zonder imnier
Hnlller de
de nuttige
regels der
der err
ecr en
en kieschheid
kiesehheid cc
to
zonder
nuttige regels
verg~ten.
verg
;:ten .
"Indien
ik de
de verfynde
verfynde zeden
zeden beledig
beledig,, door
door de
de eenvou
eenvou·.
,,
Indien ik
dige natuur
natuur to
te befchryven
berehryven,, dan
dan betlaat
beltaat myn
antwoordhierhierdige
myn antwoord
in,, dat
beroep op
op bet
bet hart
hart inyner
myner Lezers,
gelyk ik
iit
in
dat ik
ik my
my beroep
Lezers , gelyk
in e\'!u
dat myner
Aanfchouwers.. Laten
Latell
in
etn gelyk
gelyk genl
geval deed
deed op
op dat
myner Aanfchouwers
zy eene
eene wet
wet maaken
maaken,
voIgens w,-ike
welke aan
aan twyfelachtige
twyfelaehtige ka·
zy
, volgens
karakters en
en dubbelzinnige
dubbelzinnige uitdrukkingen
IIItdrllkkin&en alien
allen t:)tgang
by do
de
rakters
toegang by
fchoone feks
feks verboden
verboden wordt
WOl'Jt;; voor
voor 't't overige
overige,, ik
ik ben
ben een
eell
fchoone
vyand van
vanalle
aile loosheid
loosheid,, en
en alle
aile verborgene
wegen,, waarwanrvyand
verborgene wegen
de menfchelyke
menfchelyke natuur
natuur orueerd
ot.teerd wordt
wordt.. Zo
iemand mydoor de
door
Zo iemand
myge!eerd heeft
heefl,, dat
dat geveinsdheid
geveinsdheid eene
eene deugd
deugd
ner Lezereslen
Lezeresfen geleerd
ner
in de
is,, ik
haar redentwisten
redentwisten omtrent
omrrent
in
de vrouwen
vrouwen is
ik wi!
wit niet
niet met
met haar
wa'lrby zy
zy zich
zich zo
zo wet
wei bevonden
bevonden.. Dit
zeg
eene eigenfchap
eigenfcbap,, waarhy
eene
Dit zeg
ik alleen
aileen:: geveinsdheid
geveinsdheid isis geene
die ik
ik aan
aan 1ZABELLA.
ik
geene deugd,
deugd, die
LZABELLA
wi! opdringen."
opdringen:'
wil

een
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MACRITZ en
ell AUGUSTA
AUGUSTA,, of
of de Kinderen
Kintieren zo
200 als
als zy
zy behooren
behooren to
te
MACRITZ
zn.
Z'IJ.
Een
Leesboefe "001'
Oudel$ s en
Uit let
Ilet
Een Leesboek
voor Dude;
en Kinderen.
Kinderen .
Uit
lloogduitsch
G. WITSEN
lioogduitsch door
door P,
p. G.
GEY~1BF.EI{'.
Ie
Zutphen. by
/;1
WITSEN GEY€EEErt
le Zutphen,

tie

H
C. A.
Thietne, t8oi
H.. C.
1801..
A . Thleme,

In gr
gr.. 8vo.
31'0. 201
bl.
In
tot bl.

y kunnen
kunnen deze
deze Kinderen
Kinderen zo
zo als
als zy
zy behooren
behooren to zyn
z:yn aan
aan
en Kinderen
Kinderen van
van goeder
goeder harre aanbevelen
aanbcvelen..
Ouders en
W
W y Ouders
en
beandwoorden ten
ten vollen
vollen aan
aan de
de ververen
beandwoorden
Ie

haT[~

NAURITZ
MAURITZ

Il UGUSTA
AUGUSTA

ftandige en
fiyl
flandige
en tedere
tederezorgen
zorgenvan
van hunne
hunne waardige
waardige Ouders.
Ouders. De
De flyl
v1n dit
dit Werltje
Werl.je is
is levendig
levendig en
en aa'lngenaam;
de toneeltjes
tonecItjes zyn
v1h
•w ngenaam ; de
zyn
denkinderlyken
kinderlykenleeftyd
leeftyd ;; en
en de
de wederwaarwederwaaralle
uitden
alle genomen
genomen nit
die deze
deze lieve
lieve kleinen
kleinen treffen,
treffen, zeer
gekozen,
digheden,
digheden, die
zeer wei
wel gekozen,
en aandoenlyk.
aandoenlyk. Eindelyk
EindeIyk wordt
het genoegen
genoegen van
van
leerzaam en
leerzaam
wordt het
deze Kinderen
Kinderen volkomen
volko:nen,, en
hun geluk
gtluk hevestigd
hevestigd:: MAURITZ
deze
en hun
MAUItITZ
Moeder words
wordtdedeechtgenote
echtgenotevan
vanden
denwaardigen
waardigen Vader
Vader van
van
Moeder
AUGUSTA;
en, bet
het biykt
biykt van
van zelven
zelven,,devorlkan ge de voor ell,anderen ge~
AUGUSTA ; en,
vormcle harten
barten dezer
dezer kleinen
kleinen zullen
zullen hen
hen eens
eens nog
meer voor
"'oor
vormde
nog meer
gevoelen en
broeder en
en zuster
zuster..
elkanderen doen
cikanderen
doen gevoelen
en worden,
worden , dan
dan broeder
Wywillen
willenjets
lets voor
voor den
den Lezer
Lezeraffchryven
affchryven::
Wy
" Hoe
HOt! ouder,
ouder,grooter,
grooter,enenverfiandicer
verfiandi('er AUGUSTA
Aur;USTA wierd,
wierd, hoe
hoe
„
zy haare
haare moeder
moeder in
in bet
bet huishouden
huishouden van
van dienst
dienst kon
zyn;;
meer zy
meer
kon zyn
deze kon
kon zich
zich,, als
ais zy
goed op
op haar
haar verver·
en deze
en
zy aflVtzig
afwezig was,
was , zo
zo goed
want AUGUSTA
als op
zich zelve
zelve;; want
AUGUSTA was
byalle
aUe bediendert
bediendel).
laten als
laten
op zich
was by
van
haare ouders
ouders zo
20 zeer
zeer in
in achting
aehting en
lanzien, dat
dat geen
cell
van haare
en aanzien,
geen een
in haare
baare tegenwoordigheid
regenwoordigheid sets
iets onbehoorlyks
onbehoorlyks to
te
ondernam
ondernam in
al to
te dikwyls
dikwyls'• zyn
zyn in
in de
de voornaamfle
voornaamHe huisgezinhuiligezindoen.. 14Mar
Maar al
doen
de kinderen
kinderen met
metdededienstboden
dienstbodenininverflandhouding
verftandhouding ;; zy
zy
nen
nen de
Jdezen deze
dtzegrootendeels,
grootendeels.zedenlooze
zedcnloozelieden
Hedentottothunne
hunne
Ik'f11e en
en
kiezen
liefile
zy helaas!
helaas! maar
beste wrtrouwden.
voorbeeld zy
beste
vertrouwden, wier
wier olldeugend
ondeugend voorbeeld
mast
131 to
te list
ligt naarvolgen
oaan7olgen,, en
en beroven
beroven zich
zich daardoor
daardoor van
van de
de achache1
tirg, die
recht verlangen
verlangen Imnnen,
moeten zich
zich van
tirg,
die zy
zy met
met recht
kunnen , en
en Inoeten
van
hen
ied.::r behandeling
behandeJing,, hoe
hoe vernederende
vernederende oak,
zonder tegenregenhen iedcr
ook, zonder
AllGUSTA was
was tegen
regen de
de dienstboden
dienstboden
fpraak laten
laten welgevallen
welgevallen.. AUGUSTA
Ipraak
en liefderyk
Iiefderyk,, vroeg
vroeg hen
hen zagt
zagt en
de
vrindelyk en
en bcfcheideo
befcheideu om
om de
vrindelyk
dlenfren. die
hen verlangde,
verlangde, dewyl
dewy! zy
zy wel
wei voelde
voelde,,
dienflen,
die zy
zy van
van hen
in haar
haar ouderdorn
ouderdom,, daar
daar 1.y
zelve nog
dat het
bet in
dat
zy zelve
nog gehoorz3men
gehoorzamen
det piste
plste,, om
om lets
iets op
een' gebiedenden
to on to
te
moest, haar
op een'
gebiedenden Loon
anoesc,
haar net
:eifcnen;
ma;'Jr nooic
nooit ]let
liet zy
zich met
met hen
heninin een
et:nfoort
foort van
van ver\7eryeifehen ;maar
zy zich
trouwJyk.beid in
in;; zelfs
zelfs het
dat eigentlyk
tigentlyk AUGUSTA's
1\ UG:J~TA'S betrouwlykheid
het meisje.
meisje, dat
be .
diende,, en
en als
als zodanig
zodanig haare
haare befiendige
beHendige gezelfchaphoudfter
gezelf>:haphoudfrer
diende
was. hield
hield zy
zy altoos
altoos op
opeen'
een' zekeren
zekeren aftland
am~nd., die
de bebewas,
die aan
aan de
welke zy
zy tot
tot haar
haar flond,
Hond, geevenredigd
geevenrcdigd was
W1S;; en
trekking, in
en
trekking,
in weike
weh was
was AUGUSTA
AUGUSTA niets
niets minder
dan trotsch
trotseb;; toch
tach za
zag; zy
zy
web
minder dan
nooit met
met eene
eene vernederende
vemederendeverachting
veracbting neder
neder op
op een
een fchepfchepnooit
leJ, dat,
du, onaangezien
onaangezicn dezze
de~1.e;fs
!ge minderheid,
minderheid, de
de hoohOD:fs uitwend
uitwen&ge
tJ,

ge
ge

zo
ZO

AU ZY
TE ZTN.
ALS
ZY Bl!IlOOREN
BCH00REN TE
ZYN .
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ge waarde
waarde der
tnenschheid met
met haar
baar gemeen
gemeen had.
had. AUGUSTA
AUG:JSTA
der menschheid
ge
geloofde, en
kan haar
haar zyne
zyne goedkeurwg
goedkeurmgweigeren
weigeren?? dat
dat
geloofde,
en wie
wie kan
als cen
een onervaren
2V, aIs
onervaren meisje,
meisje.flechcs
f1ech[~ d6ne
eene als
als haare
ha3re vriendin
vriendin
zv,
aim to
te muken
had;; flechts
nechts deze
aan
merken had
deze eeoe
6 ne haar
haar ganfche
ganfche onbepaalde
onbepaalde
moeder.
fchuldig ware
ware;; en
en deze
deze dene
eene was
was haare
haare moeder.
vertroawen fchuldig
vertrouwen
haar kon
kon zy
zy geen
geen geheim
geheim hebben
hehben;; voor
haar kon
zy
Voar haar
Voor
voor haar
kon zy
Jliets, ,wat
en wilde,
wilde, verbergen
verbergen:: de
veribmdige
niets
wat zy
zy wenschte
wenschte en
de verftandige
z'J
moeder kon
konalleen
aileenheflisfchen
beftisfchen,, als
moeder
als zy
zy onzeker
onzeker was
was hoe
hoe zy
zich
te geJragen
gedragcn,, wat
wat zy
zy to
te doen
doen en
en tote laten
Iaten had
had;; van
haar
zich to
van haar
Iton zy
zy zeker
zeker overtuigd
overtuigd zyn,
dat zy
zy het
bet goed
met haar
haar
flechts Icon
zyn, dat
goed met
flechts
wezenlyk welzyn
welzyn bezorgd
bezorgd was
was.. Haar
Haar
rneende. en
en voor
voar haar wezenlyk
meende,
raad
moest by
by haar
raad en
en veil
wiI moest
haar boven
boven alles
alJes gaan
gaan,, en
en vreemden
vreemden
danflechts
flechts volgen
volgen., wanneer
wanneer zy
zy verzekerd
\'erzekerd was
was
raad kon
kon zyzy dan
raad
dat
by met
dat hy
met dezen
dezen volkomen
volkomen over66nftemde
overeenfremde.. Zodanig
Zodanig
was
AUGUSTA,, en
en niet
ntet nit
maar
uit eenvoudigheid
eenvoudigheid en
en zwakheid,
zwakheid , maar
was AUGUSTA
en overtuiging.
overtuiging. Zy
erker'lde zelfs
zelfs in
in de
de meeste
meeste
uit inzicht
inzicht en
uit
Zy erkebde
waarheid enengoedheid
goedheidder
dermoederlyke
moederlykelesfen
lesCenerr
en
gevallen de
gevallen
de waarheid
en deze
deze cl
ci;en
- bekendtenis maakte
maakte haar
haar zo
zo gegeraadgevingen,
raadgevingen, en
,en-bekendtenis
haar,, .die
aIle
hoorzaam
en vertrouwlyk
verrrollwlyk jegens
jegens haar
hoorzaam en
die haar
haar boven
boven ale
andere
de naaste
naaste en
en dierbaarfte
dierbaarlle was.
Voigt haar,
haar, KindeKinde .
andere de
was . - - Voigt
in dit
dit verflandig
verfrandlg vertrouwen.
en denkt
denktenenbandelt
eandeltalali;
ren! in
ren!
vercrouwen, en

mar

AUGUSTA."
AUGUSTA."

Op
hI.. 60
ftaat een
een en
en andermaal
andermaal MAURITZ,
MAURITZ, dadr
daar bet
het Mn;
MJ\.·
Op bi
6o ftaat
wezen moot
moet.. Zulk
Zulkfoort
foortvan
v~ndrukfouten
drukfouten zyn
zyninin eetr
eefJ
wezen
boek voor
voor kinderen
kinderen nog
nog to
te meer
meer onaangenaam
onaangenaam.. - Een
niet
boek
Een niet
tyte!verfiert
verfiert dit
die IW'erkje.
onaardig
Plaatje tegen
tegenover
overdendentytel
onaardig Plaacje
erkje .
THILDA
THtLDA

Srr-NEY en
en EDUARD,
EDUARD, of
of seat
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vermag de
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Nil' bet
het Hoogduitsehgevolgd
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BRANDEMER,
gtb.. VAN
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Te Rotterdam,
by C.
C. van
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gtb
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Rotterdam, by
van den
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ee liefde
Hefde voor Mlf
Mi.l{
doet niet
alieen dets
de.
doer
niet alleen
Zoot! van
van Sir
Sir
zich en
en zyne
D
Zoom
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geest.
heid
gedrag zal
zalmen
meninin't'tChristendom
Christendomvervolgenrls
vervolgends
heid van
van gedrag
'Van hun
hun verwachten,
verwachten, die,
die, heden
heden zich
zich doopen
doopen laatende,
laatende,
van
dc plaats
tictats der
geftorvenen iTl
wrvan!{cn;;
der gefiorvenen
in de
de gemeentw
gemeenten vcrvangen
do
inditm
'er van
opftanding der
der ge/lorvenen,
geltorvenen, en
ell dat
dat
indien 'er
van geene
geene opJianding
eeawig
lceven, dat
dat wy
wyons
omininChristus
Vhristus'er
'erbybyvoorftellen,
voorflcllcn ..
ecuwtg !coven,
'Polflrekt
laatmzyzyzelfs
zelJs zich,
zich, air
aIr
gol/lrektiets
ictsis?is?Ja!
Ya! waarom
waarom laaten
in ds
Christenen.,
doopen, om
in doze
de::;e zorgelyke
zorgclyke tyden
tyden in
d~
om in
Christenen , doopen,
plaats der
der overledenen
overledenen weer
weer in
in to
Ie treeden
treeden '?
plants
Onder
de verfchillende
verfchillende leezit1gen,
wellten
dedeBoog.
Onder de
leezidgen,aan
aan
welken
bog .
leeraar
"erdle:eleeraar de
de voorkeur
voorkeur geeft
geeft boven
boven de
de gewoone
gewoone ~, verd
II : 4.
4. VI
nen
die,, welke
welke hy
15, 21.
VI:: .20.
nen die
by by
by H.
H . I:L z5,
22 . II:
SOX:
en beoordeelt,
bcoordeelt, vooral
vooral open°_r
opm~r·.
befchryft en
X: 8.
8 . XV:
XV: 51
5I befchryft
king.
Overwaardigzyn
zynoak
ookeenige,
eenige anderen,
anderen, alleen
alleen by
by
King. Overwaardig
wyze
vanoordeelkundige
oordeelkundigegisfing,
gisfing :vDorgefiagen,
door
wyze van
voorgeflagen, am
om door
des
nader overwogen
te worden
des kUlldigen
kundigen nader
overwogen to
worden ~, b.
b . v.
v . H.
H . I:
I:
8,9,
Hier en daar
8, 9, M.
.2. VII:S9.
VII : 39 . }:V:I6,
X V : id, 17,55.
1 7, 55 . Hierendaar
lleeft
die doorgaands
doorgaands zyn
ei~en weg
beeft de
de geleerde
geleerde Man,
Man, die
zyn elgen
weg
2oekt,
te weinig
weinig geraadpleegd
geraadpJeegd met
met andere
andere
zoekt , mogelyk
mogelyk to
Schryvers,
Schryvers, die
die deze
deze en
eng~nc
gonedoor
doorhem
hem bemerktc
bemerktc z\Va::.~
zwa ;i:d'h:n .
ligheJen
of ten
ten dede
xigheden reeds
decle w:~gern:!nd
w_ ;;;eru :md lIn~1~kn.
reeds geheel
geheel of
K
11'
AtI1
K ;;_

1~6 E
E.. ).
PAUtUg6
1,6
I . GGR.LVE,
R r V E, DE.
DEEBRIEVEN
BEUFVEN VAN
VAN PAUttJg6

In de
AanmLl'killJ?,en, die
die onk,
in 't't byzonder,
alIer·
In
de AanmLrkingen,
o ik , in
byzonder, allerdc:n
VI yen, !2.i ;'ld"
en elders
elders ftouttn
floLlten,, Zeifd-nkeiJ
Zelfd::nkc:f
den viycn,
ids en
aanduiden? zyn,
zyn,onder
ondcrveele
veele andere
andere grootendeels
grootcllueels nieuwe
aanduiden,
nieuwe
gedachten~ dIe
over't
gedachten,
die over
over H.
H . VI:
VI : 1-6,
i-6, over
't gebceJc
geheele Vilde
Vilde
H.,
over lI
H.. XV::27
inzondc,'heiJ leerryk
~leerryk,. By
By
., over
XV : 27 29,
29, inzondccheid
H
het XIIde
XUde is,
is, over
gaaveder
del'taalen
taalen,, en
en over
over de
de
bet
over 'de
de pave
wyze., waarop
W<laTOpbovennatuurlyke
bovennatuurlyke openbaaringen
openb<1arillgen medegemedegewyze,
wierdtn,
vee! gezegd
gezegd,, dat
cia! zou
zou kunnen
kunnen dienen
dieJ1en ,,
deeld tvierden
deeld
, veel
om de
de wyd
wyduiteen
uiteellloopende
loopendegedachten
gedachtell der
dernieuwtce
niellw11:e
om
Uillcggers, over
deze onderwerpen,
onderwerpcl1, nader
nadertot
tot elkonder
elk,·nllel'
Vitleggers,
over deze
te :-renzen
~'ren'!en..
Oj1 zeer
zeer veele
veele plaatzen,
plaatzen, daar
claar men
menjuist
juist
Op
to
aan 's
denkwyze niet
niet,, in
in alles
alles,, bet
het zegel
zegcl van
van
aan
'sMailS
Mans denkwyze
gocdkeuringe kan
k:1l1 hr
h';ngcll,
!1jen echter
echter doordoorgocdkeuringe
onanoet men
.ngcn , onanoet
gaands (wy
fpleeken uit
uit onze
ol1ze cigcne
cigcne ondervindinge)
ondervindinge)gegc.gaands
(wy fpieeken
g! (!l1c1e aunwyzingcn
v(lorftellingcn Cll
g'nude
aanwyzingen van
van aanileemelyke
aam :eemelyke voorftellingcn
en
netere
bctere inz
inz;chten,
dan de
de gewoonen,
gewoonen? die
die ons
ons nader
nader op
op
;chten , dan
den
regren weg
brcllgel1..
den regren
weg brengen
Nu zullen
zuIlen wy
wy'et
'el de
de geheel
gcbeel nieuwe
nieuwe gedachte
gedachte van
van
Na
den Schryver
Schryverover
over1=1
H.. XVI:
22. ring,
nog. met's
eigt:n
den
XVI : 2z
met 's Mans
Mans eigen
tvoorden
dezeiven dus
dus :: "„ ZO()
woorden,, byvee;en
byvcegen.. Hy
Hyvertaalt
venaa!t dczelven
Zoo
iemand
'an den
1'cmand in
in den
den dicnst
diemt,.wm
den Hecre
Heere 7efas
Jefus Christus
Christ us 8een
een
bclJaagen meetmeet' keeft
heelt,, --y
::;y het
des Bans,'
Bam, het
het
behaagen
bet Formttlier
For ;nulicr des
bckcnde lMaJ'{1n
ata etc
etc.. (Onze
Hereisis gckotuen,
gckoroen, enz
enz,)';
bekende
Martin ata
(Ooze Here
.)' j
En fchryft
fchryft vervolgends,
vervolgends, in
., aA,a·
En
in de
de Aanmerkingen:
Aamnerkinnen : ,,
. x11,,,,,
betekent wel
fomtyds bet
het voorwvcrp
'Voonverp van
dm ban
htm
e5
u m betekent
We, fomtyds
van den
of vertverping
'verwerping;; maar
m~ar ook
OClk mecrmaals
mccrmaals (Jen
ban ofoftritilitof
den ban
/1f!1tillg
uit de
de G
cilleentc zelve,
::;e/vc, of
de tvoorden
woorden en
en 't
't
Gemeentc
of weI.
wel, de
Ar.rting uit
in welken
Iaatflcn zin
zin ik
ik hetzelve
hier
.fformalier
r;nulier 'cr
'cr van:
van : in
welken laatften
hetzelve bier
'hch
opgevat.. M.-My
M"e'~' goo zyn
zyn Syrifche
Syrifche woorden,
woorden,die
diebetebetehob opgevat
1;:enc:l,
O1i::';(; Here
Here is
is gekotnen
geK()men:: Ik
Ik kan
'er niet
kenc .i, ooze
kan 'er
niet :;nders
anders v.m
van
denken;
of het
dertken , of
het is
is het
bet begin
begin VJll
van cene
eerie rederi
reden of
of formule.
formule,
dlc bet
dic
bet Ouoel'lingfchap
Ouderlingfcliap teto Corinthe
Corinthe bckcnd
bekend was:
was : Want
Want
1er
twyftcl,, of
of 'Cl'
leden van
Joodl;'hen'
'er is
is geen
geen twyttel
'er zyn
zyn leden
van joodf
•h en'
()orijmmg,
en der
der tale
tale en
oorfprong , en
en gebruiken
gebruiken der
der Gem'eente
Getneente van
van
't Oosten
kundig? ondeer
ollu.':r hetzelve
Byden
den brief
brief
't
Oosten kundig,
hetzelve geweest.
geweest . By
maken de
woorden een
e~nnalchrift
1l11chrift (post
(post fcriptttm)
uit;; 't
't
shaken
de woorden
fcriptum) uit
gene de
de Apostel,
Apostel,zyne
zynegroetenis
groetcnisaan
aan't't einde
einc1e cigenhandig
cigenhanc1ig
gene
fchryven
willen;e,
fchyllt to
te heir
hebichryven willeu
:e , 'er
'er n'.Jg
wig bygevoegd
bygevoegd fchytit
ben;; om
om dat
dat bet
het inin de
de tegenwoordige
tegenwoordige omttandigheden
omltandigheden
ben
gebeuren,, Oat
cat wanneer
W,l11neer dede brief
brief to
te Corinthe
Corinthe
ligt kon
ligt
kon gebeuren
kWJm,men
men'er'erden
deneencn
etnt:nofofanderen,
andercl1, als
als een
een onwaaronwaarkwam,
dlg lid,
lid, buiten
buiten de
de genteente
gel1lcente zoude
moetenfluiten,
Ouiten, en
dig
zoude moeten
en hy
by
dan liever
Hever wilde,
dat n.Tlen
'er by
dim
wilde, dat
-jen (ht
ditformuJier
formulier'er
by gehruikte,
gehruikte,
dan
weI eenig
eenig ander,
ander, dat,
dat, volgens
volgens de
de ,Joodiche
Jood1che manier,
manier,
dan wel
welligt min
tvelligt
minmcnschUevcnd
menschlievendenenbetaamlyk
betaamlyk moge
mogc zyn,"
zyn ." _
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Pie;'il1g ~'an
den JJ
Fjftigjttrigcn
attn Christ
ChrlstllS
Viering
van den
ftigfrcrigen Dienst,
Dienst, aan
us
Grln(Cntc te
1801..
Door
Grrneente
le Urrt(/It,
Utrecht, den
den .zq
ag November
November i8or
Door
JACOBUS HINLOPEN.
Tweede Errsk
Lruk.. Te
T~ Utrecht,
Utrecht., by
by
JACOBUS
HINLOPEN . Tweeds
'W.. van
van Yzerworst,
Yzerworst, i8oi,
1801. In
In gr.
W
gr. 8vo.
8vo. 36
36 U.
bl.

'er iemant onder de Verkondigers :van het Ewmge.
IpostIs lium,
welke zyner Orde tot eere veril:rdrt, zynen
met roem en tot nut beklcedt, 't is Vader

'er iemant order de Verkondigers van bet Euange .
1 lium, welke zyner Orde tot eere verftrckt , zynen
HIN·
post met room en tot nut bekleedt , 't is Vader HINLOPEN:. Man,
Man,van
vanongemeenen
ongemeenenyver
yvervoor
\'Qor de
de goede
goedc zaak
zaak
L6PEN
van 't
't Christendom
bezield;; om
zynernffig
ernitig en
en verfl
vetfbn:anvan
Christendom bezield
om zyn
dig popuJair
gretig gehoord
geboord;; een
bttrag:er der
der
dig
populair predd,cn
prediken gretig
een betragter
waarheid
waarheid inin liefde
liefde;; hoewel
,ogv]ierend vernuft,
vernuft~
hoewel geen
geen h
h, ,ogvlieend
nogthans met
e:>ne
vert1alld en
en
nogthans
met e
.ne ruime
ruinicm'l.ate
maate van
van gezond
gezond verfland
goed oordeel
oordeel begaard
begaard;; kundig
en gooeffcnd
geoeffcnd in
in BybelBybel·
good
kundig en
I,ennis en
zy1.ennis
en Godgelee;d:!
Godgelee,,dc \Veeten1chap,
`Veetenichap, naar
naar ui~wyzen
uitwyzen zyner OverdcnPNn;,en
Overdm~'ill/jcn enz.,
enz., van
welke wwy,
zynen tytyner
van welke
y , ten
ten zynen
de ,, een
een gunflig
gunftig verilag
veribg deeden.
't "\V,IS
ill de
de maand
ma,md
d1e
deeden . 't
Was is
Novemberdes
d.:lsvoorgaandcn
voorf!a~nd211jaars
jaars,
November
, dat
dat de
de Eerwaardige
Eerwaardige
Grysaart ruim
vyf-en-vyftig jaaren,
vyftig
Grysaart
ruim vyf--en-vyftig
jaaren, en
en van
van decze
deeze vyfug
jaJ.lell
te Utrecht,
jaa
-ien in
indedeHervormde
1Iervormde Uemeente
Gemeente to
Utrecht, het
hot gew~de
gew~de
Amptbekleed
bekleedh h1dt.
Gecn wonder
wonderdat
datbyhydeezer
deczer gegcAmpt
idt . Cccn
hcurtenis1e, welke
trent niemal1t
zyner voorzaaten,
voorzaaten,
1bcurtenisle,
welke om
nnlrrent
niemant zyner
in zync
Geme::nte, hadt
hadt plaats
plaats gehad,
eene opzetopzet.
in
zync Geme_~nte,
gehad, met
met cone
telyke Leerrede
Leerrede gedagtig
gedagtig was
wa~·.. Zedert
Zedert hot
het jaar
jiwr 1783,
1783,
telyke
~, cnnn
pm dedezwakheid
zynen. borst,
borst, door
door vryer
\Tyer en
en ge„
zwakheid van
van zynen
cc"„ maklyker
maklykel' to
te fpreken
fpr~ken,, eenige
eemge help
hnlp tc,e
tee te
to brengell
brengen,..
"„ gecne
gcene Leerreden'=l1
zynde to
te f,;hryven,"
Leerredenen meer
meer gewoon
gewoon zynde
fchryven,"
w~s bet
het op
op aandrar,g
aandrar,g van
van veelen,
vcelen, dat
d:lt by,
hy, naa
llaac'e
l'e plegpleg~
was
t1{2;e
moeite gaf,
zich bet
het gege·
tage verrigting,
verrlgting, zich
zich de
de 3noeite
gaf, om
om zich
{nl'Okelie to
tc herinneren
berinneren,, en
en op
op bet
het pahier
p<lpier to
te brengen
brcngen ;;
frrokene
Wl~1'
in hy
oak tot
tor zyn
zyngennegen
gennegen flaagde
flaagde.. Op
Op de
de
wi,r in
by ook
V0or<lffpraak en
en bet
het Gebed
vo1gt de
de Leerrcde,
Leerrcde, naar
l1:tar de
de
Vooraffpraak
Gebed volgt
woorclen Hebr
Hebr.. X11
Xl!:: 8.
JEZUS CHRISTUS
CHRISTUS is
is gisteren
gisterCfl enz
en
woorden
8 . JEZUS
ht'dm dez.elj:i;
eJJ in
in der
daree,~uwigheid
etliwigheid,'; of,
gens
hederz
dczelf ',> en
of, gelyk,
gelyk, vol
volgens
des Redmaars
a.evoelen,, deeze
eleeze woorde.l
~ter z(ludCll
cies
Redenaars gevoelen
wonrde .l bb-ter
zouden
~7ata'lld1dworden;'
CIIRISTUS svgs
w:zr g/ltcren
iJ heheSiertas
worden : JEZUS
JEZus CIIRISTUS
gi,tere~z en
en is
den de
dc::,!!fde,
en zal
zal ckt
d:t inin eetn
eet:JJ'igllcid
zyrz.
De volvo 1den
lfde , en
ighcid z
n.
De
gcnde leeringen
leeringen worden
wordenuituitde,~ze
de.:zc w WBorden
Jorden ,Tgeleid
nfgeJeid :
gende
E ZUS CHRISTUS
'J' ,JEZUs
moet de
de inhoud
inhoud van
van dede leer
Jeer der
del'
,,
CHRISTUS moot
,., voorgangeren
v,)()l'gangeren wezen;
hem,die
die dezelf=
dl.:zcH:
„
wezen ; ---~wy
wy moetCl1
moeten hem,
~, de
de is,
is, Diet
niet willen
willen veranderen
v~ralJdercn;; _'" tivy nmoeten
moete'1 Pair
1::11r
„
1
., heru
v";l\:ndcrd
wordell
ell,, in
~,
hew ver
.nderd «
•o rdcn ~; -- en
iii ,1Uc
ails ~jn:; tc ,,];c
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ons daarmcde
daarmede troosten
at by detronst<:n,, d_dat
de•" verandcringcn,
veranderingen , ons
en blyft
."
In de
de bewerking
"• ze1fde
is,, en
blyft."
In
bewerking van
van deeze
deeze
zelfde is
Jceringen f!eeft
Iceringen
geeft Vader
Vader HINLOPEN
rNLOPEN rekcnichap
rekenfchap van
van de
de W'jwyze,
gekweeten,
ZC. op
op welke
welke by
hy zich
zich van
van zynen
zynen post
post heeft
heeft gekweeten,
aJles met
ernst, die
alles
met dien
dien gemoedelyken
gemoedelyken ernst,
die ongemaaktheid,
ongemaaktheid,
welke van
van ztaivere
zuivere opregtheid
opregtheid des
h~rten inwendige
inwendige
welke
des harten
hlykbaarheid
vertoont.. Des
Des wy
wyniet
niet twyfelen
twyfelen,, of
of alalhlykbaarheid vertoont
ien,
welke den
den mondelingen
mondelingen voordragt
voordragt,, zekerlyk
~ekerlyk niet
niet
ien , welke
zonder aandoening,
aandoel1il1g, .hoorden,
hOQl'den, zullen
zullen in
in ecne
eene herhaalde
herhaal~e
zonder
le,~zingzicb
zichvan
van nieuws
meuws verlustigen
leaing
verlustigen.. Ziet
Ziet bier
hier eene
eene
kurte
aanhaaling,, ter
van des
des Grysaarts
Grysaans denkdenkkurte aanhaaling
ter proeve
proeve van
wyze en
en manier
m~nicrvan
vanvoorftellen
voorftellen.. "Eenen
a:mhallg hcb
hcb
wyze
„ Eenen aanhang
ik nooit
nooit onder
onder uu getracht
verkrygen . Vonr
"• ik
getracht to
te verkrygen.
de grootgrootVoor de
•,~ ite
wangedrochten, inin't
't Christendom,
He wangedrochten,
Cbristendom,hield
hleldikikhetl,
hell,
"• die
naar zich
zich wilden
wilden laten
lateo nocmcll,
en voor
die andcren
andcren naar
noenien, en
voor
eene allergevaarlykfte
aUergevaarlykite zonde
zonde,, eenen
k'eincren ,~ omom"• eene
ecnen k'eincren
•" dat
by ons
dat by
on~ niet
niet volgt
voIgt,, to
te ergeren
crgeren.. Buiten
Buiten twisten,
twisten,
die eJders
verdeeldell, zocht
ik uu mcde
elders de
de gemoederen
gemoederen verdeelden,
zocht ik
mode
•~, die
~, to
te
houden,
verdeeldheden.,
zonder
gedruisch,
weg
te
houden
,
verdeeldheden
,
zonder
gedruisch,
weg
to
•
•" neemen,
en uu tot
tot geloof
geloof in
in Jezus
Jezus Christus
Christus., onzen
onzen
neemen , en
eenigen Leeraar,
Leeraar, dien
dien wy
wy hooren
" eenigen
hooren moeten,
moeten> den
deneenieeni„
tot God
komen, ons
ons
•" gen
gen Middelaar,
Middelaar, door
door welken
welken wy
wy tot
God komen,
eenig Hoofd
en Heer,
Heer, dien
dien wy
gt:hoQrzamen,- en
•" eenig
Hoofd en
wy gchoorzamen
en door
door
",
wien wy
wyleven
levenmoeten,
moeten,to teleiden,
leiden,enentottotzyne
zyneliefde,
liefde,
,, wien
OI1,~ eerst
eerst heeft
heeft lief
lief gehad,
en ons
ons met
met zyne
zync ge~e
",, die
die ons
gehad , en
nade voorgekomen
voorgekomen is
is ,, to
te dringen.
Gaarne zou
zouikik dit
dit
•" nade
dringen . Gaarne
"• ook
ook andere
andere Christenen,
Christenen, welke
welke dede heivorming
helvormingniet
niet aanaan,,
genomen hebben,
" genomen
hebben., of
of eene
eene andere
andere hcrvorming
hcrvorming volgen,
volgcn,
•" meer
wy (want
meer gedaan
gedaan hebben
hebben.,, opdat
opdat wy
(w~nt myne
myneziele
zicle
treurt over
en Een
een
•,~ treurt
over de
de fcheuringen)
fcheuringen) maar
maar eer,e
eene kndde
kudde en
'J' herder
in Jezus
Jezus Christus,
Christus, met
met onon,,
herder wierden
wierden ,, en
en OIlS
ons in
derlinge liefde,
de gelegengelegen•" derlinge
Iiefde,meer
meer verbIydden;
verblydden ; maar
maar de
heid, om
zulks to
te doen
doen,, deed
zich zeldzamer
zeldzamer ~op,
•" heid,
om zulks
deed zich
op,
en vooroordeelen"
(hier fchynt
fchynt ons
ons Vader
HINLOPEN
•" en
vooroordeelen" (bier
Vader HINLOPEN
zyne Menschkunde
Menschkunde tote vergeeten)
vergeeten) ,,
" wendden
wendden,, ook
ook ,9
zyne
.,
" in
zulke omftandigheden
omfiandighedcn.,, bet
het oor
oor meermaalen
meermaalen van
van
in zulke
q,
my af"
'It, my
af."

--IIt's-His-

BESCHOUWING OVER
KLAAS IIOOFT
IIOOFT..
I3ESCHOUWtNG
OVER KLAAS

J59
I39

1-fistorifche
Godsdien f ige Befchouwing
Befchouwing over
.f/istoY·ijChe enen Godsdim/lige
iver het
het getroost
getroost
en gelaten
m
[Jdatcn of
af(1erven
KLAAS HOOFT,
HOOFT, doar
jlerven van
van KLAAS
door Leen~
Leen .
tnafifuen van
Win den
den Lande
Lande van
van Blois
Blois>, op
eheh van
dm
fnanlfen
op eisch
van den
Bailllt'W j.
J. VAN
VAN BLARIKUM,
BLARIKUM. plegtig
plegtig ter
ter dood
vel'Bailluw
dood veroordeeld>
en voor
'estoordeeid, en
voor liet
het Rcehthuis
Rechthuis Van
van de
de Banne
Banne WHestzaan,op
SattJrdag den
den 3131October
October i8oi,
!flo!, met
zaan,
op Saturdag
met de
de [{oor.
Koor .
de ge/lraft
de
gc3/lraft.. Door
VAN EYSINGA
EYSINGA,, Predi,
Predi~
Door Ss.. ROORDA
ROORDA VAN
ii estzaan;
kant
Gememte to
Ie U
bene~
karat by
by de
de Hervormdc
Hervornzde Gemeente
estzaan ; bone.
'VCns
cene Leerrede
over de
de Gedachten
Gedaehtet1 en
en Gevoelens,
nel'oe/em,
yens cene
Leerrede over
waartoe openbare
openbare Rechtsoeffeningen
RechtsoeJeningen den
Chri.ltm
bdo·
waarloc
den Chri
.+ten behlot'tn
op tote leiden
leiden.. Door
N.. LORRY
LOBRY,, Predikant
by
ren op
Door N
Predikant by
de Hervornzde
lfervormde GcmeCllte
voorde!e
do
Gonaeente teto Zaam/j'k.
Zaandyk . Ten
Ten voordele
'Van
des Overledens
Overlcdem Id/eduwe
H/i'duwe en
en ab
dltc
van des
ze k!ecnc
kleene F.'inderm,
Kinderen,
uitgegeven, by
by 11
H.. van
1802..
uitgegeven,
tc Westzaandam,
Ghcstzaandarn, 1802
van Akcn,
Aken, tc
III gr.
bl.
In
gr, 3110.
8vo . 93
9J bl.

I

7(laas
am menigvuldige
menigvuldige huisbraaken
huisbraaken en
en dieve
dieve·.
laas fTIooft,
ooft, om
./.1 ryen?
vernOtdee dd en
ge..
ryen, ten
ton dood
dood veroordee
en met
met de
de Koorde
Koorde ge
{haft,
wordt bier
hiergefchetst
ge[cbetitininzyne
zynejongfte
jongfte oogcni-likoogfnHik.
fl:raft , words
ken, 's
~s daags
op den
den dag
dag van
van zyn
zynontydig
ontydiguirult·
ken,
daags voor
voor en
en op
ROORDA VAN
VANEYSINGA
EYSINGA.
e:d
einde.
DeKerkleeraar
KerkJeeraar ROORDA
einde . De
, vcr
ver eld
onder11eund door
door den
den Kerkleeraar
Kerkleeraal' LORRY
LOnay,, hevan en
en onderfleund
van
geregtelyk
daartoe verzigt
vcrZJgt,, verzel
verzelJen
goe~
regtelyk daartoe
lenenendienell
dienen van
van goedcn raad
raad den
den gedoemdcn
gedoemdcllelendeling
elendeling.. Met
Metgent
gent egen,
egcn, in
in
den
zoo verre
verre het
zoo
bet akeJig
akelig oDderwerp
onderwerp dit
dit kan
kan bewclkcn,
bewcrken, :ea. - ebben
wy, zoo
zoo de
de Befchouwing,
Be1chouwing, als
ais de
de Leerrede,
LeelTcde, ge
ge cc
ee·
ben wy,
zen.. Beide
Beide Leeraars
Leeraars doen
do en zich
zich voor
VOOl" als
als manne
manne'), i van
zen
van
~erfland,, van
van cen
cen gevoelia,
gevoelii!, mensch'ievend
mensch 1iewnd hart
hart., be
be..
verfland
bOOl:lyk
Ofldcl'leid in
in de
de kennis
kennis van
van bet
h.et.Euangelisch
Euangelisch..
hood
li onerleid
en alzoo
alzoo voor
hun
ChrIstendom,
voor de
de zwall'wlgtlge
zwaarwigtige t:lak
taak bun
Chri adow.) en
or,'1;~legd,
filar den
den eisch
ei5ch berekend
berekend.. Met
!\letveel
veeloor
oorJeel
d, naar
feel
opg
is het
de onder`
onder',andeling
Geis
bet bedgt
berigt wegens
wegens de
andelingmet
met den
den Gebet vervelende
vel'velende van
van een
een droog
droop;
vangcne ingericht
ingcricht.. "Om
vangcne
„ Om bet
"„ verbaa1
(fclE'yft EYSINGA)
wat ons
am van
va~l uur
UHr tot
tot uur
uur
verhaal (fchryft
EYSINGA wat
is voorgekomen.
gelo\)f ikIk bet
het best
best tB
vermyden, geloof
•." is
v oorgekonlen . ttf'o vermydcn.,
t(5
~ zullen
zuBen doen,
met alles,
alles. zonder
zondcr den
denlezer
Iczer evcnwel
eVl'nwellees
iets
doen, met
mcrkwaardigs tote onthouden,
cnthouden, t(t(\t•t de
de navoJgendc
•." merkwaardigs
navolgendc byzon
bvzon •.
Het berouw,
berouw,bet
het geloof,
gdoof, do
d:: d
d::nk•• , derheden
derheden to
te brent',cn:
brengen : Het
enk.,., bb{utr/u:id,
de lie/We
liefde,, en
en de
de bezadigd/ieid
bezadigdIJeid van
vall beest
Bast.,
„
mrheid, de
Vetil den
AIle deeze
deeze hht, ,e,Jamgheden
en
•" V'an
den gevangenen."
gevangenen ." Alle
•e danigheden en
;,emOed3<l3ndocningen
wisten de
de Leeraars
Lccraars ~, dnor
gepastc
gemoedsaandoenin,en wisten
door gepaste
dentev
op
wCudillgcn van
by c.enzelven
or to
te
weudin,Ten
van !Iall1ne
; ,,;line toe'jJraaken,
toe t p aa:i;~ .l , lzy
[..: ~
wek
L

r4o
J.p

BT SC1-tottWING
BRScHOUWlNG

wekken
en inin werking
werking to
te brcngen;
wekken en
brengen ; zodat
zodat by
by met
met ecne
cone ververw!'lldE:rlyke
uitvoering van
u,( ,nderlyke bedaardl:eid
bedaardheid van
van geest
geest de
de uitvoering
van Zyll
zyn
Vonnis
ol1derging, en
Vonnis onderging,
en dus
dus hoop
hoop gaf,
gaf, 0111
om . aangaande
aangaande zyn
zyn
lot
gllnilige gedagten
gcdagten to
te voeden.
lot in
de Ecuwigheid
Eeuwigheid gunttige
voeden . Met
in de
Met
veel
en ornzigtigheid
omzigtigheidlaat
laat zich
zich EYSINGA
veel oordeel
oordeel en
EYSINGA aangaande
aangaande
dat
lot aldus
aldus hooren
hooren:: „~~ Denk
Denkniet,
niet, lezer!
lezer!
dat toekoomend
toekoomend lot
dat myn
myn amptgenoot
ons aanmaatigen
aanmaatigen om
om nu
"• dat
amptgenoot en
en ik
ik,, 011S
nu
"„ een
een betlisfende
betlisfende uitfpraak
eeuwig lot,
lot')
uitfpraak tetodoen
doen over
over het
bet eeuwig
van Hoo/t.
",,ofof zelfs
zelfsdede echthcid
echthcidvan
van het
hot oerouw
berouw van
Hooft .
~,
mensch ziet
ziet aan
aan,, dat
• De
De mensch
dat voor
voor oogen
oogen is,
is, en
en God
God
alleen keni
kept bet
maar de
de lie/de
liefde hoopt
"• a1leen
het hart
hart:: maar
aIle dindin·
hoopt alle
gelooft alle
alk dingen
dingen:: wy
'Ny hoopen
hoopen van
van Ho
Hooft
•~, p;en,
gen , zy
zy gelooft
oft
bet beste
"• het
beste..
fl:ervcnd mensch
menschveinst
veinstniet
niet,, de
de koning
koning der
der
",) Een
Eon ftervend
"• verfchrikking
ligt het
van den
den huichelaar
huichelaar af,
af, en
en
verfchrikking ligt
betmom
mom van
de betuigingen
betuigingen van
Hooft, h
h ~bben
•" het
bet gedr8g,
gedrag, benevens
benevens de
van Hooft,
:bben
"• ons
ons voldaan
voldaan.. Hem
Hemontbrak
ontbrak den
den (de)
(de) tyd
tyd om
om daaden
daaden
•" vv::.n
weeten
; n bek.eering
bekeering te
to toonen,
toonen , en
en uit
uit dien
then hoofde
hoofde weeten
., wy
wat 'er
'er van
zoude geworden
gcworden zyn,
zyn, was
wa.s
,,
wy n;et,
met, wat
van hem
hem zoude
•" hy
by eens
weder op
eens weder
op vrye
vrye voeten
voeten geraakt
geraakt.. Maar,
Maar, (hoe
Chile
;,
moeiiyk het
betdan
danook
ookwezen
wezen mag,
mag, on
l~ moeilyk
omover
over bet
het bebe"• rouw
rouw van
vaneen
eenander
andertoteoordeelen,
oordeelen,vooral
vooral inin zu)k
zulk een
een
•" byzonder
byznnder P-eval
gevaI, , hetgeen
zeer wet
weIirizien,)
iI\zien ,) ons
011S
hetgeen wy
wy zeer
dunkt echter,
echter. dat
overledcne die
die proeven
proevenvan
vanleedleed•" dunkt
dat de
de overledene
~? wezcn
waren.. __
;,
wvezcn ge'~evln
ge ,eevLn h:::eft,
hceft, die
die hem
hen mogelvk
mogelyk waren
•~, Doch,
Doch, wy
wyzwygen,
zwygen,byhyisis Gode
Godebevoien
bevofen."
."
Terwyl zonmrnigen
zommigen bet
het EYSINGA
EYSINGA veclligt
vcclligt ten
Terwyl
ton kwaade
kwaade
~clllen duiden,
op een
een enen ander
ander Leerftuk
Lcerftukniet
niet
zullen
duiden, dat
dat hy
by op
a:m2:Cdrol1,:!;cn,, willen
willell wy
wy alleenlck
alleenlyk in
in bedenbedenleeft aanzcdrongcn
Feeft
gecvell, of(Ifniet
niet het
tct Gebed,
(Jl1mlddelyk
VQ(Jf de
de
kk ng
ng geeven,
Gebed , (nm,ddel
yjv vour
tit\'ocrin!!; yen
v::nhet
hetVonnis
Vonnis,
lallg uitererr44y,
uitgerekt zy ~daar
daar
uitvocrin
, totelaing
benaat;;_ eene
bet ragenoeg
pagenoeg twaalf
twaalf blbI::dzydcn
bet
dzyden beflaat
e rtiruimte,
mte,
Lyder, en
en oin
om welke
welkeaan
aanto
te
rynlyk foltercnde
foltercnde vool'
pynlyk
voor den
den Lyder,
vullen,, de
del' medebidderen
medebidderen niet
niet wet
weI kan
kanononvullen
de aandagt
aandagt der
derftcld worce",
t0el'eiken..
derfreld
worde,n , te
to hebren
hebi en j{Unnen
kunnen toereiken
\Vat de
de Leerreue
Lcerrece van
van den
den Eel
Eerw.
LOBRY aangaat,
aangaat, de
de·•
Wat
- W . LOBRY
gunftigegetuigenis,
getuigenis,
zelve beantwoordt
beantwo(Jrdt volkomen
volkomcnaanaandedegunftige
zelve
als deszelfs
ddee O'1S,
ons, aangaande
aangaande zyn
zyn Eerw.
Eerw . zoo
zoo weI
wet als
deszelfsAmptAmptgc:nt 'at,, mecrmaalen
ter oo
oore
is gekoo11len.
Aan hot
het
genoot
meermaalen ter
.•e is
gekoomen . Aan
1,oofd 1eezen
den gepasten
gepaS'lcn text,
text, rI Cor.
12.. Zo
Za
I,ootd
leezen wy
wy den
Cor . X:
X : I2
tfaa, the
dtenaey2at
meynt to
tc /ice
::iet toe,
toe. dat
dat by
hy niet
niet en
ell valvaldasa,
eeel l ,, Diet
le
If,
De gedagten
gedDgten enn
en gevoclciis,
naar den
den
De
gevnclens , tot
tot welke,
welke, naar
vno;.dhaet
;':l~ t,, de
Openbaare Rcchtsoeife
Rechtsoeffe·.
t=t,;~enw{)ordjgen
:genwoordigen vno
de Openbaare
IllJi£etl den
bd)jol'cl1 op01'totcleiden
lcidcn,
zyndee-dee··
tiioc,ea
den Christ<...n
Christen bzhjoren
, zyn

ze:
ze

OVER KLAAS
()VER
KLAAS HOOFT,
fIOOFT.

T41t

gelukkigen , . die
!e:
Mededogenmet
metdiedieon ongelukkigen,
die dezelve
dezelve
ate : ~~
„ Mededogen
ondcrgaan of
of daar
daar door
door lyden
Jyden --- affchrik
affchnk van
van zulke
zulke
•,>? ondergaan
waarom hun
hun dezelve
overkomen -- dankmisdaden, waarom
dezel ve overkomen
dank•~, misdaden,
"„ baarheid
baarbeid aan
aan God
Godvoor
vomdederust
rustenenveiligheid,
veiligheid, die
die by
by
Maatfchappybezorgt
bezorgt--- ernilig
ernfl:ig nana",, daar
daar door
door aan
aan de
de Maatfchappy
"• denken
denken over
over het
het vermogen
vermogen der
del' verleiding
verleiding en
en de
de zwakzwakene
heid en
•" held
en 't
't bederf
bederfvan
van't'tmenfcbelyk
menfchelykhart
hart- - en
en ene
bIyde erkent~nis
den
" blyde
erkentanisvan
vandede kracht
krachtenen waarde
waarde van
van den
••" Christelyken
Metdedevereischte
vereischteuitvoeuitvoeChris relyken Godsdienst:'
Godsdienst ." Met
leevcl1digheid, ernst
ernst en
en vuur
vuur tevens,
tevens.,
ti!:!heid, doch
Cri-heid,
doch met
met leevendigheid,
fl:ellingen ontwikkeJd
en op
op de
de genroederen
gemoederen
wordendeeze
deezeflellingen
worden
ontwikkeld en
toegepast;
het geheel
geheel zoo
weI aan
aan des
des Leeraars
Leeraars
egepast ; zoodat
zoodat bet
zoo wel
tr
als veril:and
eere duet
d'Jet..
hart als
hart
veriland eere

Eerjle beginfelen
begin/den ')Ian
Godsdfemt voor
voor /(i:lrleren
Lerjle
van den
den Godsdienst
van
Ki ;zdcren ')Jan
zeven tot
zeven
tot ticn
tien jaren
jaren,, in
in Huiszczinnen
HUis/!czillnen ca
m Scholen
SChOlel1..
Te
by D.
D . du
Te Leyden
Leyden,, by
Mortier en
en Zoon
Zoon,, i8or
I80r.. Is:
it1
du Mortier
°uvo . 60
Sw.
bl.
6o bl.

ons onbekende
onbekende Schryver
Schryver van
van dit
dit naamlooze
naamlooze ononee ons
D
derwysboekjen
l1eeft een
wel'kien willen
willen verva
verva'lrD
derwysboekjen heeft
een werkien
•i rdigen, dat
dat in
in alle
alle huisgezinnen,
onderfcheid van
van
digen,
huisgezinnen, zrmder
zonder onderfcheid

zou'kunnen
kunl1en gebezigd
gcbezigd worden,
worden, en
en dat
dat
Kerkgenootfchap, zou
Kerkgenootfchap,
even gofchikt
g,~fchikt z,
Z')ll
zyn,, ten
ten gebruike
gebruike inin alle
aile
tevens even
tevens
ni zyn
fchoolen
der Republiek,
zoowel
weIgcnieentelyke,
g~m,:entelyke,als
als burbu\"fchoolen der
Republiek, zoo
gerfchoolen,, terwyl
inzondel'heid van
van dedeeerilen
eeriten alle
alJc
gerichoolen
terwyl inzonderheid
GodsdienfHg
onJerwys
Godsdienilig on
.lerwys volgends
volgends de
de KerkgenootfchappeKerkgenootfchappeleerfl:elfels verbannen)
eene gaaping
gaaping
lyke leerflelfel
lyke
s verbannen,enen daardoor
daardoor eene
gekomen is,
is, die
die by
hy meende,
meende, inin dezer
dezer voege,
voege,eenigzins
eenigzins
gekomen
te kunnen
kunnel1 helpen
helpell vullen
vullen.. Met
Metdat
datbyzonder
byzonderoognierk
oogmerk is
is
to
de tweede
tweedeclasfe
clasfe van
van
netzelve zoo
zoo ingericht,
ingcricht, dat
dat bet
het door
door de
hetzelve
mcest gebruikelyke
geb,ruikelykeinrichting,
inrichring ')
fcholieren,
fcholieren, volgends
volgends de
de meest
en ook
ook dom
do,)l"dedeeerile
eerl1e reeds
reeds gebezigd
gebezlgd en
ver1l:aan kw
en
en verflaan
km
worden,
en order
Ollder dez^n
dez~nzelfs
zelfs door
door Joodfche
JOodfche kinderen
kindercl1..
worden , en
Her is
my opzetlyk
opzetlyk
•,~ Her
is hierol11
hierom,","ze~t
zegthy,
by, "dat
„ dat ik
ik my
onthouden heb,
heb, van
van den
den Kristelyken
Kristelyken Godsdienst,
of
onthouden
Gomdienst, of
deszelfs
Infl:eller, zelfs
te gege·
deszelfs gezegendtn
gezegend .n Infleller,
zelfs van
van tel'
ter zyde,
zyde, te
waagel1.
Tenicer
meet',, daar
daar men
men,
hierover cenig
eenig onderonderwaagen . Te
, hierover
menigte gefchikte
gefchikte onderwysricht wil1ende
richt
willende geeven,
geeven, eene
cene menigte
onderwyskan vinden."
vinden."
boekje 1S vool'handen
boekjeis
voorhanden kan
De vorm
vormvanvanonderwys
ondenvys,
boekjen,
vel'fcbiIt
De
, in in
ditditboekjen
, verfchilt
ook daarin
daarin VJl1
de meest
meest gewoone
gewoone wyze
wyze,
dathetzelve
l1etzelve
ook
vin de
, dat
l1iet bcltaat
in eene
eeDe
13iet
beilaatininvraagen
vraagenenen antwoorden,
antwoQrden , maar
maar in
K 55
doordoorK
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doorloopendevertelling
vertelIing,, die
die den
den kinderen
kinderen moet
moet voor
voor...,
doorloopende
geleezen, vervolgends
vervoIgends door
door dezen
dezen nageleezen
nageJeezen meet
m(let worWOfgeleezen,
den,, om
daaruit dan
dan zoodanige
zoodanige vraagen
vraagen to
te doen
doen als
als
den
om daaruit
IJaar de
de vatbaarheid
vatbaarheid der
der kinderen
kinderen gefchikt
gefchikt geoordeeld
geoordeeld
naar
wGrden, omomtoteweeten,
wceten,of of
aUesvolledig
volledig hebben
hebben bebewarden,
zy zy
alles
grepen
en antwooirden
antw\ lorden zyn
zyn ook
ook ache
acI~
grepen.. Zoodanige
Zoodanige vraagen
vraagen en
teraan gevoegd,
niet voor
voor dedekinderen
kinderen,
van bui.
bui,.
teraan
gevoegd , niet
, om
om van
ten
, maar
tell geleerd
geleerd to
te worden
worden?
maar voor
voor de
de Onderwyzers,,
OnderwY;l:el's, ~
om hull
den weg
weg tc
to wyzen,
wyzen, om
am zich
om
hun den
zich met
met de
de meeste
meeste
vrucht van
van deze
deze handleiding,
handleiding, by
by bet
het onderricht
onderricht bunhun·
vrucht
ner leerlingen
leerlingen,, to
te bedienen
bedicnen:: waarointrent
waaromtrem ook
in de
de
Per
oak in
Voorrede eene
eene nadere
nadere wel
weI ingerichte
ingerichte proeve
by..
Voorrede
proeve wordt
words bye
gevoegd.
gevoegd.
Zie bier
bier bet
het geheel
geheel beloop
van 't
onder.:
Zie
beloop van
't te
to geeven
geeven onder
wys.. In
In cene
cene;: voorafgaande
voorafgaande Inleiding
Inleiding wordt
wordt eerst
eerst gege·
wys
~egd, vat
wat Goasdiemt
is:: naamelyk
naamelyk zoo
zoo veel
veel van
zegd,
Gorisdiemt is
van God
God
te weeten,
als gy
kunt bevatten
bevatten?, dit
dit in
to
weeten , als
gy kunt
in uw
uw verftand
verfand
en hart
hart to
te prenten
prenten,, dikwyls
dikwyls,, ja
ja dagelyks
d'lgelyks,, hiel'aan
te
en
hieraan to
den ken , dagelyks
dagelyks God
te bidden
bidden en
en to
te danken
danken ~, en,
en,
denken,
God to
v{)or alles
alles,, zyn
zyn wil
wil dagelyks
dagelyks to
te gehoorzaamen
gehoorzaamen.. Dit
Dit
voor
gecft aanleiding
aar;leiding,, om
om nader
nadertote leeren
leeren?, swat
wat bidden
bidden en
en
geaft
danken is
is.. En
En hieruit
hieruit ontftaan
ontftaan dan
verfchef.
danken
dan wederom
wederom verfchei
dene vraagen
vraagen:: Wie
Wie is
is God,
God,tot
tot wren
Wlen men
menhiddende
hiddende
dene
fpreekt'?
Gecft G(,d
011S dan
dan iets?
iets'? enz
cnz.. op
welken alaI..
fpreekt? Geeft
God ons
op welken
1en men
't antwoord
antwoord vindt
vindt in
in dit
dit onderwys.
Hier words
wOl'dt
len
men 't
onderwys . Hier
dan cerst
cerst gebandeld
God,~ over
over Gods
Gods eigenfchap.
eip:enfchapdan
gehandeld over
over God
pen, en
en over
over Gods
wel'ken, de
de Scheoping
Schepping en
en VoorzieVoorzie.
pen,
Gods werken,
nigheid;; vcrvolgends
Gods gezindheden
gezInllhedenjcgens
jcgens den
den
vervolgends over
over Gods
nigheid
mensch:: Hy
hemint alle
aile menlchen,
d,)ell meest
mcest goeden,
goeden,
Hy bernint
menichen, doch
mensch
By vergeeft
vergeeft de
maakt den
den deugdzaamen,
d~ugdzaa!11en~
By
de zonden,
zonden, Hy
Hy maakt
m.
dood,, eeuwi
eeuwig;; en
volmaakt gelukkig
gelukkig;; eindelyk
eindelyk
na den
den dood
en volmaakt
over
Gods wil,
wil, over
over bet
het geweeten,
geweeten.enendedeplichten
plichten om,
om ..
over Gods
trent God,
GoJ, olntrent
o\J1trent anderen,
oudercn en
en alien,
allen,
treat
anJeren, omtrent
omtrcnt ouderen
op
welken kinderen
kinderen cenige
cenlge betrekking
betrekking hebben,
om·
op welken
hebben, en
en omtrent zich
zdven..
trcnt
zich zelven
Als wy
wynunuonze
Qllzegedachten
gedachten over
over dit
dit onderwysboekien
onderwysboekicn
Als
:zullen zeggen,
dan moeten
moeten wy
wyrondelyk
rondelyk bekennen,
bckellnen, dat
dat
zullen
zegW, dan
wy
OilS van
vanzoodanig
zoodanigonderwys
onJerwysin indedeeerfte
eerflebeginfelen
beginfelen
wy ons
vall
den Godsdicnst,
Godsdicnst, geheel
gehed af
afeZ0l1derd
van bet
het onderondervan den
.ezonderd van
en de
de A,,ostclen
.V,ostelen,, weinig
weinig nut
nut durvea
durvell
richt van
richt
van Jefus
Jefus en
belooven,, dat
dat geiivenredi;:,d
zyn zal
zal aan
aan bet
het onbere~
onbere..
gevenredi d zyn
belooven
kenbaar naderi
nadeel,, we,k
we.k n,cn
lliCl1,, d,or
d'lor onthouding
onthouding van
het
kenbaar
van bet
klaarder, vollediger
oostlyker onderwys
van den
den
klaarder,
volledigerenen t·voostlyker
onderwys van
Christelykcn Godsdiennst,
Gocisdiellst, ni,,
ll.!J.;t
Christelyken
:t Jydcl1:
lyden : ee;1z d,lt
d,itaUeen,
alleen, ().p~
opd,tt
Lt

VAN
DEN GODSDIENST,
GODSD1£NST,
VAN DEN

j0

oodfche kinderen
ook dit
boekjen zoude"
zouden kunnen
kunnem
dat fJoodfcbe
kinderen ook
dit boekjen
dat
gebruiken . Ten
Ten hunnen
gebruiken.
hunnen gevalle
gevalle wordt
wordt dan
dan ook
ook eenmaal
eenmaal
in den
den Bybel
Bybel Ihat,
van
iets, dat
dat in
zei4e:: 'er
van lets,
ftaat,(God
(God zeide
'er zy
zy lich!,
lick,
en 'er
'er was
en
'Was licht)
licht) gefproken.
van ChristenChristengefproken . Kinderen
Kinderen van
ouders mogen
mogen daarentegen
noch hun
hun Nieuwe
Nieuwe Testament,
Testament,
Guders
daarentegcn noch
noch
l.elfs den
naam van
van hunnen
hunnen Jefus,
Jefus, aan
aan wiwt
Wi~l zy
zy,,
noch zelfs
den naam
benevens
hunne ouders,
ouders, en
en aan
aan wren
wienalle
aIle menfchen
menfchen zoo
zoo
benevens hunne
veel verplichting
verpIichting hebl'cn.
Neenl zulke
zulke
veel
hehl en,hoo:-en
hooren Doemen.
noemen . Neen!
onderwysboekjens
zouJefus,
Jefus,als
als Hy
Hyonder
onderons
onsnog
nogleefleefonderwysboekjens zou
de,
niet goedkeuren,
goedl;euren. Zoo
Zootoegeevend
toegeevend was
wasHy
Hyten
tenminminde, met
flen omtrent
omtrent de
de Joaden
Jooden van
fl:en
van zynen
zynen tyd
tyd niet
niet,, hoewel
de
hoewel ds
zaaken toen
toen met
met hun
hunnog
naggeheel
gcheelanders
andersflonden
ftonden,, dd-ll1
zaaken
-m
nu.
gezegde Jooden
Joaden zullen
zullen ook
oak hunne
hunnekinaekin~e
nu. Eigenlyk
Eigenlyk gezegde
Ten
uit zulke
zulke bockjens
boekjens niet
niet Iaaten
ren uit
laaten ond~rwyzen.
onderwyzen . Zy
Zy
hebben de
hulp van
van
heLben
de hunnen
bunnen", en
en bcgeeren
hcgeeren daarin
daarin gecne
gecne hulp
de
de Christenen
Christenen.. Wy
zoudenwaarlyk
waarIykdedeNederlandfche
Nederlandfche
Wy zouden
Natie
hartelyk beklaagen
beklaagen,, indien
indicn bet
het met
met dezejve
dezelve zoo
zoo
Natic hartelyk
ver
gekomenware,
ware,dat
datzy,
zv,uit
uitbcleefdheid
bcleefdh~id voor
voor eenige
eenige
ver gekomen
zoogenaamde Jooden
Jooden,, zich
zieh niet
niet langer
langer onder
de ChrisChriszoogenaamde
onder de
Europa zou
zourangfctiikken
rangfci11kkf'11,, en,
en, met
de
ten-volken
ten-volken van
van Europa
met de
invoering van
van meer
meer billykheid
billykheiJ der
del' cue
ce;1eChristen-gezinte
Christen-gezinte
invoering
omtrent de
de andere,
andere, de
hooge waarde
waardevan
V,lllhet
hetChristenChristenomtrent
de hooge
dom
dom zelf
zelf voor
voor het
het opkomend
opkomendgeflacht
geOacht zou
zoubeginnerx
beginn~1l
to verbergen.
verbergen . Men
te
Men fchryve
fchl'yve., des
des goedvindende
goedvindende,, voar
voor
Joaden
Deisten,, en
en vool'
wien men
oak wil,
wiI. en
en
Tooden ,~ voor
voor Deisten
voor wren
men ook
zoo als
dezen bet
hebben ; maar
z!)o
als dezen
bet liefst
Hefst hebbcn;
die dat
maar die
dat onderneemt
ouderneemt
VO(lr
Christen - kinderen ,, die
fprccke ronduit
het
voor Christen-kinderen
die fpreeke
ronduit over
over bet
gezag
gezag van
van den
deu Bybel
Bybel,, en
en zoeke
zoeke eerbied
eerbied to
te verw<:kken
verwekken
voor Christus
Christus en
en bet
het Christendom
Christendom..
voor
LOfrede
L(Jfrede Op
op HERMAN
HERMAN VENEMA
VENEMA,, door
door JAN
JAN RAKKER
BAKKER ,~
Predikant,
en Pr~eccptor
Prceccptor der
del' LutyiJfche
Lcttp!fche Schoolen
Schookn te
to
Predikant
, en
Amflerdam.. Te
To 4nm/ierdam,
Amfterdam, by
by P
P.. den
Am/lerdam
den Hengst,
Hengst, r1801.
8or .
8vo . 99
99 bladz.
Had-, .
jn gr
gr.. 8vo.
in

et zeerveel
veelgenoegen
genoegenlazen
lazen wy
wydeeze
deeze Lofreden
Lofred:en van
vall
Met zeer
~~~ den
den Eerwaai
EerwaaJdines
digen BAKKER
op eenen
eenen der
der grootfte
grootfrc
BAKKER op
Godgeleerden, der
del'verflandigite
verfl:andigfie Schriftuur-verklaarde,
Schriftllur - verklaarde..
Godgeleerden,
ren. der
Gefchieten,
der bedreven(re
bedrevenfle Leeraaren
Leeraaren in
in de
de Kerkelyke
Kerkelyke Gefchiedenisfen, tier
tier eerfT:e
gemaatigdheid,
denisfen,
eerfteVoorfl:anderen
Voorflanderen van
van gemaatigdheid,
bcfcheidcnheid en
in verfchil
verfchil van
be...
bcfcheidenheid
en v~rdraagzaamheid
verdraagzaamheid in
van be
grippen
omtrent gefchilpunten,
gefchilpumen, der
cler orrechtfle
oprechtfte VoorbeelVoorbeelrippen omtrent
(len
en Christelyke
Christelyke1 Liefde,
LiefJe, welke
welke de
de
en vall
van Godsvrucht
Godsvrucht en
laatst..
laatst-
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laatstverlopenEeuw
Eeuw heeft
laatstverlopen
heeft voortgebracht
voortgebracht.. De
De naam
naam van
van
HERMAN VENEMA,
VENEMA , hoezeer
HERMAN
leeven door
fomhoezeer by
by zyn
zyn leeven
door fomtnigen miskcnd,
miskend , hoezeer
migen
en (Ian
dan aangevallen
aangevallen door
door
hoezeer l1U
nu en
blinden
yver,
of door
door kwaadaartige
kwaadaartige afgunftigheid
argunfligheid,, zal
blinder,
yver, of
zal
altoos in
in gezegende
gezegende gedachtcnis
gedachtenis blyven,
blyven , niet
~1toos
ntet alleen
alleen by
by
ben,
dit fieraad
fieraad del'
Hooge Schuole
Schuole
hen, welken
welken dit
der Franeker
Franker Hooge
en deszelfs
deszelfs Iesfcll
hebben
in
in perfoon
perfoon gekend
gekend en
lesfen geboord
gehoord hebben
weinjg~ jaaren
jaaren zyn
zynuitgeftoruitgeftor.
(dat
(dat ge!1acht
geflacht zal
zal binnen
binnen weinige
maar by
ven),
by alien
allen,, weI
ken zyne
zyne Schriften
Schriften leezen
leezen,, en
ven) , maar
welken
en
waare
Geleerdheid, gezonde
gezonde Uitlegkunde,
Uitlegkunde, en
en Christely
Christely..
waare Geleerdheid,
ke
Deugdopopden
denrechten
rechten prys
prysweeten
weetentotefchatten
[chatten.. Derke Deugd
Dergelvl{(!
welkergroote
groote bedoeling,
bedoeling, in
in aile
alle hunne
gelyke Mannen,
Manner, welker
hunne
amptsverrichtingen,
was, bet
Koningryk van
amptsverrichtingen, was,
het Koningryk
van JESUS
uit te
JESUS uit
to
breiden
breiden op
op a:lrde,
aarde, verdiencn
verdienen tcn
ten minften
minften ruim
ruim zo
zo goed.
goed,
zich
dat
naamen vereeuwigd
vereeuwigd worden
worden,
als die
die zich
dat hunne
hunne naamen
, als
enkel toeleggen
het verbeteren
verbeteren der
del' uitwendige
uitwcndige welwelenkel
toeleggen op
op het
beter dan
dan die
die zich
zich beLevaart
den Burgeritaat
Burgerfl:aat,, en
vaart van
van den
en beter
roemd maaken
maaken door
door fchitterende
fchitterende krygsbedryven,
en de
de
reemd
krygsbedryven, en
eislykheden van
eislykheden
van den
den heilloozen
hcilloozen oorlog
oorlog.. Wy
verheugen
Wy verheu
g•e n
de Eerw.
Eerw . BAKKER,
ons danrom
danrom,, dat
dat de
BAKKER, op
op den
den voorfag
voorflag
ors
van zynen
z"n::n Leermeestcr,
Leermeester, den
den Hooggeleerden
VERSCHUIR,
van
Hooggeleerden vERSCHUIR,
zo als
al wy
uit de
de Voorreden
Vonrreden zien,
zitI), deeze
deeze Lofrede
heeft
zo
wy uit
Lofrede heeft
opgefl:eId
tcn dientte
dienfl:e vail
zoefleld en
en in
in het
bet licht
licht gegeven,
gegeven , ten
van zodanigen
onzer Landgenooten
Landgenooten,, welken
welken,, der
del' Latynfche
Latynfche
nigen onzer
gg
taale onkul1dig,
het Elogiur;a
Elogit!;il van
van den
den ftraks
ftraks gemeJden
taale
onkundig , bet
gemelden
Hoogleeraa1' met
niet kunnen
kunnengebruiken,
geb1'uiken,enenechter
echter verlangende
verlangende
Hooglecraar
den uitmuntenden
VENEMA
wat nader,
nader, dan
dan by
by enenzyn, den
zyn,
uitmuntenden V
ENEMA wat
kelen 11aam,
te leezen
leeren kennen
kennel].. En
En van
van cdeeze
taak heeft
heeft
kelen
naam , to
eeze taak
de Schryver
Schryver zich
zich gekweten
gekwetcll op
op eene
eene wyze
wyze,, die
die hem
de
hem
eer doet
doet..
eer
BERMAN VENEMA,
VENEMA, om
om van
vall dit
dit kort
kort,, maar
11~aar lcezenslcezensHERMAN
waardig, Stuk
Stukjen
heknopt verflag
ver!1ag to
te geeeven,
geeven, werd,
waardig,
;en een
cen heknopt
werd,
in
, geborcn
in het
bet Dorp
Dorp Wildervalak
jn h2t
h::t Jaar
J::m 1697
1697,
geb?r:::n in
Wtldervank,,
in 1711
I(1I naar
naa1' de
de Groriin
Gronm ger
gezonden,
g,erHooge
Hooge School
School gezonden,
in
VJl1Waar by
hy,, in
in 1714,
1714, nIlJ.i Francker
vcrtrok, voornaavoorma·
vanwaar
Franker vertrck,
melyk bewogen
doe,r
ce vermnaarc;licid
vcrmaarc:hcid van
CA~PEGIUS
nmelyk
bewogen do
lr de
van CA
vIPEGIUS
ViTRINGA,, den
den Vader
Vader.. Her
Biermaakte
maakteby,
hy,onder
onderdedeuituitVITRINGA
Leermee~ters,
die! groottte
grootHe vorderingen,
vorderingen, gu
en
muntendtl:e Leermeesters
ntuntendtte
, de
!!af daarvan
daarvan blyken
blykcn inin twee
twccVerhandelingen,
Verhandelingen,inindedeJaaJaagaf
~en 1717
1717 en
en 1718,
1718,door
d()orhem
hemverdedigd
verdedigdenenininbet
hetlicht
licht
ren
gegevcn.. Na,
Na,ininhot
hetJaar
Jaarr7I9,
J:I9,tot
totLeeraar
Leeraartote Dronryp
Dronryp
gegeven
tc zyn
zyn beroepen,
beroepen, en
en dat
d.lt ;ta111pt,
omtrentvier
vier
to
.npt, geduurende
geduurende omtrent
jaaten, met
allen ]of
lof te
hch~)en waargenomen,
volgde
jaaren,
met allen
to he','ien
waargenomen , volgde
11Y, in
in I7e3,
I7~3, zynen
zym:n vrucgtg
vrocgt) dig
dig overleden
overleden Vriend
Vricnd,, CAMCAMby,

s

PE. ...
PE

OP H.
H . VV ENE
E NEM
MA
LOr'REDE
A..
LOFREDE OP

tog

VITRINGA,
op, in
in bet
het gewoone
gewoone
VITRINGA, den
den Zoon,
ZOOn, op,
HoogJeeraarampt in
in de
de Godgeleerdheid
Godgeleerdheid;; waarby
w!lltrby,, in
Hoogleeraarampt
in
I72'),
de waardigheid
waardigheid van
Akademie-prediker, en
kwarn de
van Akademie-prediker,
en
1729, kwam
die
Hoogleel'aar in
in de
de Kerkelyke
KerkelykeGefchiedenisfen,
Gefchiedenisfen.
die van
van Hoogleeraar
"• In
In \ivelkc
welke onderfcheiden
onderfcheiden posten,"
posten," zegt
zegt de
de Eel'w.
Eerw . BAK.
BAKnaar waarheid
„ by
KER, bl
bl.. 44,, naar
waarheid,, ,.
hy voornaamlyk
voornaamlyk de
de
KER,
"„ voetfiappen
voetil:appen der
der VITRINGA'S
VITRINGA'S gedrukt,
gedrukt, en
en een
een gerust
gerust
letteroefeningen en
leven , aan
aan God,
God , zyne
zyne letteroefeningen
en vrienden
vrienden
•" leven,
zyne geliefde
geliefde bezighebezigbe" toegewyd,
toegewyd, geleid
geleid heeft
heeft,, aan
,,
aan zyne
~, den
en ambtsverrichtingcn
ambtsverrichtingcn zich
zich befiendig
beftendig en
en onafge
onafge ...
„
den en
roken overgevende
." De
"• bbroken
overgevende."
Degefleldheid
gel1:eldheid der
der Franeker
Franeker
Hooge
Hnoge Schoole
SchooJe was,
was,ten
ten dien
dien tyde,
tyde, ook
ookrecht
recht gefchikt
gefchikt
om den
denjongen
jongenHoogleeraar
Hoogleeraardaartoe
daartoe krachtig
krachtig aan
aan te
om
te moemoedigen,
gewenschte vruchten
vruchten van
van zynen
zynen arbeid
arbeid to
te
digen , en
en gewenschte
doen
," om
om de
doen inoogfen
inoogil:en.. "„ Zy
Zy pronkte
pronkte,"
de woorden
woorden
van
5, to
van onzen
onzen Schryver,
schryver, bI
bl.. 5,
te gebruiken
gebruiken,, ", in
in dien
dien
•" tyd
tyd,, met
met dede grootfie
grootf1:e,, en
en in
in hunne
hUlme onderfcheiden
onderfcheidene
vakken uit(lekendtie
mannen ; A.
A . SCHULTENS,
SCHULTENS, T
uitil:ekendtl:e mannen;
T.. HEM•" vakken
HEM" STERHUIS,
ST£RHUIS, A.
en J.
,,
A . (*)
(*)WESSELING,
WESSELING, W.
W . G.
G. Murs
MUIS en
J. G
G •.
waren
VENEMA'S ambtgenoten.
ambtgenoten.
Deze
•, HEINECGIUS
HEINECCIUS
waren
VENEMA'S
Deze
•
mannen., door
door den
naauwen band
band eener
eener gemeenzame
gemeenzame
den naauwen
•~, mannen
" vriendfchap
vriendfehap verbonden
verbonden,, en
€n alle
aIle met
met denzelfden
denzelfden edeede,,
Ioflyken nayver
nayver bezield
bezield " ••
elkander
lJen
en en
en loflyken
. . waren
waren elkander
•" len
onderlinge raaJgeving,
raadgeving, verlichting
tot onderlinge
verlichting en
en aanfporing,
aanfporing,
•" tot
om ,, met
met vereenigde
vereenigde krachten
krachten,, het
ryk der
del' geleerdgeleerd•" om
bet ryk
., he
he;d,
waarheid en
uit tere breiden
," cm.
,,
; d, waarheld
en deugd
deugd uit
breiden,"
cm . Doch ons
ons bericht
bericht zaude
te lang
Doch
zoude to
langworden,
worden, indien
indienwy
wy op
op
deezen voet
voet voortgingen
voortgingen..
deezen
De Schryver
Sell] yverfpreekt
1)Jreckt vervolgens
vervolgens van
van des
des HoogleerHaogleerDe
aars
fcherpzmnig Vernuft,
Kundigheden en
€I1
aars fcherpzinnig
Vernuft, uitgebreide
uitgebreide Kundigheden
onvermoeide Werkzaamheid.
Om trentdeeze
deezelaatfie
Iaatil:e
onvernnoeide
Werkzaamheid . Omtrent
vinden wy
bl.. 77 eene
eene wat
war dubbeizinnige
dubbelzirmige uitdrukking
uitdrukking..
vinden
wy bl
HYhad,"
had)" leezen
leezen wy
\vy daar,
daJl', „,. alle
aile de
de Kerkvaders
Kerkvaders,
•" Hy
,
en, hetwelk
hetwelk cen
cen iedcr
ieckr moet
moet verbazen,
verbazen, alle
aIle de
weI'" en,
„
de wer" ken
ken van
van CHRYSOSTOMUS,
CHRYSOSTOMUS, in
in eenen
winter, doorgedoorgedenen winter,
"lczcn."
Kuncligen
zien
weI
terl1:ond,
dat
de
woor
I
ezen
."
Kundigen
zien
wel
terfiond,
dat
de
woor•
den in
in denen
eencntivinter
wimer alleen
aIleen tot
tot de
de 3verkea
~l'erketl van
CHRYSOSden
van CHRYSOSTOMUS hetrekkelyk
betrekkelyk zyn;
onkundigcn kunnen
kunnen zich
zien
zyn ; maar
TOMUS
maar onkundigen
de Hoogleeraar
Hooglecraar alle
aIle de
in
vcrbeclden,, dat
dat de
verbeelden
de Kerh'aden
Kerkvaders in
tinea•a Winter
winter zoude
zoude gelezen
gcJezen hebben
hebben,, hetgeen
hetgeen voUirekt
volfhekt
ee'nc;
on1TIogelyk
is.. Ook
Ollk weet
weetdedeSchryver
Schryvervan
vandit
ditbericht,
bericht.,
onmogelN
•k is
uit VENEMA'S
eigenen mond,
dat deeze
deeze daaraan
daaraan ververUit
VENEMA'S eigenen
mond, dat
fcheifchei(C*)
•) Dit
Dit.. zal
moe'ten zyn
zyn.. De
De voornaom
voornaam van
Vln WESSELIN
WESSELrNQ
zal PP.. mocten
PEGIUS
PEGIUS

4

was
was

fETRUS..
TETRUS
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fcbeidene achtereefivolgende,
aChtereef'iVolgende ~ tote farnen
f:'lmen veertien
veet'tien jaarei1
jaaretJ
Icheidene
befteed heeft
Eene kleine
verplaatzing der
derwoorden
woorden kan,
kan,
kfteed
beeft.. Eeoe
kleine verplaatzing
0ndertusfchcn.
4ndertusfchen, deeze
deeze dubbelzinnighcid
dubbelzinnigheid wechneemen.
wechneemen .
De waarheidliefde
waarheidliefde van
vanden
den[looglceriar,
[-Iooglcer.1ar:1 deszelfs
deszelfs be
be-.
De
handeHng
der Kerkelyke
Kerkelyke Gefchiedenisfen
Gefchiedenisfen,, onpartydigonpartydighandeling der
lIeid
orntrent dedeoude
Ketters, gemaatig~gemaatiga.
heid ont'trent
oudez0genaamde
zogenaamde Ketters,
hcid in
in verfchil
verfchil van
van Godsdienflige
Godsdienitige begrippen,
begrippen, bet
het inin~
heid
fcherpen van
die gemaatigheid
gemaatigheid aan
aan zyne
zyne Leerlingen
Leerlingen ;oJ
fcherpen
van die
worden
bI.. 8-12
3-12 naar
naar verdientle
verdienHe geprezen.
geprezen. Op
01>
vcorden van
van bl
bl.. I1~j env
env.. vinden
hemgefchetst
gcfchetstals
als Verklaarder
Verklaarder
N
vinden wy
wy hem
hI.. 15
env.. eenig
eenig verilag
vernag van
zyne
der Schriftuure
Schriftuure;; bl
der
15 env
van zyne
veele van
vandedegewichtiglle
gewichtiglle ProPr')~
\Verken,vooral
vooralover
overveele
Werken,
rheeti'fche Bneken
in welker
welker uitleguitlegpheeti`fche
Breken des
des O.
0 . Verbonds,
Verbonds, in
ginge hy
aan waare
waaregeleei
geleerc1heid
en echte
echte fchriftuurfchriftliur.
ginge
by aan
•dheid en
uimmntendfl:e dienfren
Een
lennis de
k-ennis
de uitnauntendfle
dienften heeft
heeft bewezen.
bewezen . Een
(l}'llgegrolld vermoeden
vel'moeden van
van den
dengeleerden,
gclecrden, maar
maar fomtyds
fomtyds
&"gegrond
bilzen,, ERNESTI,
van LATHE
DATHE,, words
wOl'dt bl
bl..
ERNESTI, gclyk
gelyk oak
ook van
bitzen
~7, n8
~8 wederlegd
wedf.rlegd..
s7,
In de
VENEMA befchouwd
befchouwd
In
de valgendt:
volgende hladzyden
bladzyden \Vonlt
words VENEMA
als Gudgeleerdc,
en g,,iproken
I!,<'fproken v~n
zyne vermaardheid,
vermaardheid,
als
Gudgeleerde, en
van zyne
de verongelykingen
verongelykingen hem
aangedaan ,> zyn
zyn
Leerlingen, de
Leerlingen,
hem aangedaan
in de
zaak van
van wylen
wylell den
den Eerwaardigen
Eerwaardigen jJ..
gedrag in
gedrag
de zaak
STINSTRA, Leeraar
Leeraar by
by de
de Doopsgezinden
Doopsgezinden to
te Harlingm,
STINSTRA,
harlingen,
zyn viiendlyk
vIiel1dlyk lettergefchil
lettergefchil met
WETSTEIN, en
einde~
zyn
met WETSTEIN,
en eindelyk van
van bi
bl.. 59
zyn zedelyk
zedelyk character
charader en
en gedrag
gedrag in
in on011lyk
59 zyn
dcrfche'den betrekkingen
LJetrekkingen befchrev~
be[chr~wn.
Gaarne zouden
zouden
derfchelden
:n . Gaarne
wy
Olizen Leezeren
Leezeren des
des Hoogleeraars
Hoogleeraars gedachten
gedachten over
oVer
try onzen
de beste
beste wyze
van prediken
predikcn (b1
(b1.. 66
66 env
tnv.)
mededeede
wyze van
.) mededeelen;; maar
maar ons
ons bericht
bericht zaude
te breedvoerig
breedvoerig worden
worden..
len
zoude to
llet Plot
flat van
gedachten alleen
aIleen zllllen
tot een
een
}let
van die
die gedachten
zallen wy
wy tot
1haltjen affchryven.
"Jndicn
op deze
deze
itaaltjen
affchryven . „
Indien de
de Leerr~d~nen,
Leerredenen, op
,.,
wyze,, verftandig
ver[tandig en
waren ingelicht,
ingedcht,
• wyze
en onrdeelkllndig
oordeelkundig waxen
'" oordeelde
dat bet
het niet
niet zoude
misfen, of
of
„
oordeelde hy,
by, dat
zoude kllnnen
kurnen misfen,
de Christelyke
Chl'istelyke Godsdienst
Godsdienst en
en deszelfs
deszelfs heilzame
heilzame lee
Jee-.
"• de
"• ringen
l'ingen en
en voorfchriften
voorfchl'iftcl1 zouden>
on ler
zouden, on
ier den
den Godlyken
Godlyken
fterker en
in de
gemc:ederen der
del' menmen~
•" zegen
zegen,> fterker
en dieper
dieper in
de gemeederen
Ryk van
"• fchen
indlingen ,, en
en het
het Ryk
vanChristus
Christus dagelyks
dagelyks
fchen indiingen
meer aanwasfen
aanwasfen en
en toenemen
toenem:.:n.. Voornaamlyk,
Voornaamlyk, z)
z) bet
het
•~, meer
leve~ der
hUD'1e
en vervel'·
•~., leven
der Leeraaren
Leeraaren met
met hun
, ie ~'aadgevingen
raadgevingen en
manlllgen overeenkwam,
overeenkwam,enenzyzyzich,
zl('h >zom,er
zon"ier gema
gemaakt~
.ikt•,.., maningen
,., heid
heid of
of zelfsverhefnng,
zelfsvel'heffing > met
dc:n guest
glest der
del'nederignederig.
,y
met dcn
en zachtmoedigbeid
zachtmoedighddbez*,eld
bez;eld,, in
den gemeeneit
gc:meenelt
•"heicl
heid en
in den
omgang,, zoodanig
zoodanig gedi
gedloegen
als -y
7y den
den waaren
waaren
•" omgang
oegen ,> als
:n Christen,
Christen, in
in hunne
bunne onderwyzingen,
ondcrwyzingen,affchetzen
affchetzcnenenverver~
•
"„ tootoo·
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aan deze
deze sf
of gene
toonen
zo zy
zy niet
niet to
te ftyf
ftyf aan
gene gevoegevoe~
toonen ;; zo
lens
gehegt,, door
door den
den geest
geest van
van ververlens en
cn begrippcn
begrippen gehegt
draagzaamheid gedreven,
gedreven, en
en van
van alle
aIle vervolgingszucht
draagzaamheid
vervolgingszucht
.geheel
-heel toelagen
vervrecmd,
zich g
toelagen [[1.
tocleiden]] om
vervreemd, zich
1. toeleiden
om
bet
echte
Ryk
van
Chrisms,
hoedallig hetzelve
hetzelve in
in de
de
bet echte Ryk van Christus, hoedanig
H.
meer en
en meer
meeruit
uit te
Schriften befchreven
befchreven wordt
wordt,.. meer
H . Schriften
to
breiden en
en to
t:e bevestigen
bevestigen.~'
."
breiden

J.

over
aangebooren Verfcheiden
over de
de aaJzgebool'tlJ
Perfoheiden-.
Iwid
van feet
Izet Menfchelyk
Geflagt:: met
met een
een Brief
Brief aan
aan
heid van
Menfchelyk Geflagt
Sir JOSEPH
Baronet, £3c
fic.. Naar
NaarBert
den
JOSEPH BANKS
BANKS,~ Ridder
Kidder Baronet,
Sir
Latynji:hen derden
Druk vertaald
vertaald door
door F.
Latynfchen
derden Druk
F . JJ.. VAN
VAN
MAANEN,
Student in
in de
de Geneeskttnds
Geneeskttnde arm
Ba.
aan de
de Bab2AANEN , Student
taaffthe Academic
1'e Ilarderwyck
Harderwyck,,
taaffche
flcademie tt
to Harderwyck.
Harderwyck . Te
by JJ.. van
van Kasteel,
Kasteel, 18oi
18o£.. In
In gr.
gr. avo.
bl. Met
Met
$vo . 340
by
34o bl.
twee uitflaande
Plaaten
t'Wce
uitJlaande P
'aaten..

F. BLUMENflACH ~
J. F. BLLTAMENBACH ,

uitmuntend en
en geleerd
geleerd Werk
Werkvan
vanden
denvoortreffeyoortreffe.fletet uitmuntend
lyken BLUMENBACH,
BLUME NBACH, over
over de
de verfcheidenheid
verfcheidenheid van
~ lyken
van
het Menfchelyk
Geilagt, heeft
heeft tot
tot hoofdoogmerk
het bebehet
Menfchelyk Geflagt,
hoofdoogmerk bet
wys van
vanbet
het betaan
beftaaneener
eener enkele
enkele menfchelyke
menfchelyke zoort,
zoort, uit
uit
wys
welke alIe
alIe verfcheidenheden
in de
de
welke
verfcheidenheden derzelve.,
derzelve, welke
welke men
men in
verfchillende Gewesten
verfchillende
Gewesten ontmoet,
ontmoet, zyn
zyn voortgekomen.
voortgekomen . Het
Bet
aanmerkeIyk verfchil
verfchil van
gedaante en
en kleur
Ieleur van
van ververaanmerkelyk
van gedaante
fchillende Volkeren
by veelen
veelen bet
bet denkbeeld
denkbeeld verver·
fchillende
Volkeren had
had by
wekt, dat
dat 'er
'er noodzaakelyk
noodzaakeIyk norfprongelyke
norfprongelyke verfchillende
verfchillende
wekt,
ftammen van
van Blanken
Blanken,, ZWJrten
enz.. bebben
moeten
Zwarten enz
hebben moeten
flainmen
beftaan.. Doch
Doch de
de Beer
Heer BLUAMENBACH
BLUl\I£NBACH bewyst
bewystzeer
zeer overoverbettaan
tuigende,, dat
di~ verfcheidenheden
verfcheidenhedell niet
niet oorfpro
oorfprongelyk.,
dat die
elyk ,
tuigende
maar allecn
alle~n toevallig
toevallig zyn
zyn,, en
en door
door verfchil
verfchil van
van clielimaar
maat, levenswyze,
levenswyze, voedzel
voedzel enz
enz.. hebben
geboomaat,
hebben kunnen
kunnen gebooren worden
worden.. Van
dit alles
alles een
een uitvoerig
uitvoerig bericht
bericht to
te
Van dit
ren
r~CCVi.!n,, loopt
loopt buiten
van ons
ons bettek
bettek.. Wy
buitcn de
de termen
termen van
Wy
s"eeven
zuBen ons,
ons, derhAven,
derh,llven,thans
thanstot
totdedelaatfle
Iaatfte afdeeling
afdeeling bebe.
zullen
paalen ,, in
de Schryver
Schryver bewyst,
bewyst, dat,
dat, fchoon
[choon 'er
'er
in welke
welke de
paalen
eenmall maar
maar eene
eene oorfprongelyke
oorfj)rongelyke zoort
eenmaal
zoort van
van menfchen
menfchen
heftaan heeft
beeft,, thans
vyfder)eije aal1merkelyke
verfcheibeflaan
thans vyfderreije
aanmerkelyke verfcheidenhtckn
dt: CateCatt.
.n derzelve
derzelve worden
worden gevonden:
gevonden : te
to weeten
weeten de
(Ienh.d
caft/de,, de
de Mougolifc-ie
Mongo/ift'le,, de
de 1Ethyopifche
LEthyopifche,, de
de 4neriAmeri~
cafifc%zc
ctlc!!lfthe en
De aanmerkenswaardige
aanmerkenswaardige kenkencacanfche
en de
de ,iia!eitfche.
.tjaleitfche . De
tel,enen, door
door welke
eleele verfcheidenbeden
tekenen,
welke deeze
verfcheidenheden des
des MenschMenschdoms van
vanelkanderen
elkanderenverfchillen
verfchillen,
worden door
door den
dell
doms
, worden
Schryver Jus
.Schryver
dus opgegeeven:
opgegeeven
„
A)
" A)

H
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A) De
De Caucafifche
Caucafifche Verrcliei(~enheid.
~,j, A)
Verfcl,eidenheid .

-

Deeze.
Deeza

onderfcheidt
onderfcheidt zich
zich door
door eene
eerie blanke
blanke kleur;
kleur ; 1:1oozende
bloozende
wangen ; zwartachtig
wangen;
l1ooteboomell - bout gegezwartachtig of
of gelyk
gelyk nootebooinen-bout
ldeurd
hair;; cen
regclmaatig;
kleurd hair
eon bolrondachtig
bolrondachtig hoord;
hoofd ; een
een regclinaati
cYlond
aangezicht, waarvau
wa~ll'van alle
alle deelen
deelen middemuaati
middenl1laatig
eyiond aangezicht,
g
llitkomcn;
pl:ltJchtig voorboofd;
dunne weiweitiitkomen ; een
eon platachtig
voorhoofd ; een
een dunne
nig
fnytanden in
in
nig geboogell
geboogen neus;
neus ; een
een kIdne
kleine mond;
mond ; de
de fnytanden
beitle
\<aakl:ecnen lordlynig
Iondlynig geplaatst
geplaatst;; een
beide kaakUeenen
een weinig
weinig voorvooruit1l:eekende
de onderfle
onderfre;)
uittleekende Jipptn
lippen Cinzonderbeid
(inzonderheid de
;) cen
con vol
vol-..
le rondachtige
Ie
rondachtige kin
kin.. Over
Over bet
het algemeen
algemeenisis bet
het die
die zoort
zoort
wy, naar
11:11r onze
onze begrippen
begrippen over
over de
de
van
gelaat,' bet
bet welk
van gelaat,
welk wy,
eveniedig~eid , het
evelHedigl-'eid,
fchoonst en
bekoorlykst oordeelen
oordeelen..
bet fchoonst
en bekoorlykst
Tot deezc
Tot
(de
deeze VeI'fcheillenheid
Verfcheicenheid behooren
behooren de
de Europcaanen
Europeaanen (do
en bet
het overig
overig Finlandsch
Finlandschgeflagt
geilagt uitgezonuitgezonLaplanders
Laplanders en
dcrd),
voorts de
Afiaten ), tot
de rivier
rivier
derd), voorts
de "Vcstelyke
estelyke Afiaten
tot atln
aan de
Obi,
Caspjfche Zee
en den
den Ganges
Gdnges:: eindelyk
Obi , de
de Caspifche
Zee en
eindelyk de
de
inwoonel's van
van bet
het Noordelvk
Noordelvkgedeelte
gcdeelte van
van Africa
Africa."
inwooners
."
"„ B)
B) DoDeMungolifche
MungolifchcVerfcheidenheid
Verfchcidenheid.. - - Deeze
Deeze
zich door
tioor eerie
eene gcele
gl:eie kleur
kleur;; zwart,
fl:roef oj;
onderfcheidt zich
onderfcheidt
mart, flroef
recht
en yl
yl hair
hail:;; een
recht neerhangcnJ.
neerhangend en
eon vjerkantac~tig
vierkantachtig hoofd;
hoofd ;
een breed
breed en
en tevens
tevens plat
plat en
mgcdrukt aangezicht,
aangeZlcht, waarwaal'eon
en ingedrukt
van
de deelen
deelen dus
elus weinig
weinig uitkomen
uitkomenenenals
als inin elkander
elkJnder
van de
eene vIakke
zeer bieede
bleede tusfchenruimte
tusfchenruimte
vloeijen;; eerie
viceijen
vlakke en
en zeer
tustchen
de beide
oogen ;; een
beide oogen
een kleine
kleine ingedrukte
ingedrllkte neus
nens;;
tuslchen de
byna bolronde
bolronde en
en ter
tel' zyden
zyden uitpuilende
uitj.mi!ende wangen
wangen;; eerie
eene
byna
11:1auwe opening
opening der
del' oogen
oogen., flechts
flechts een
eene
naauwe
een lyn
lyn wyJ;
wyd ; eene
weinig vooruittleekende
vooruitfl:eekende kin
kin.. Deeze
Deeze Verfch,;idenheid
Verfch~idenheid
weinig
bevat do
de overige
overige Afiaten
Afiaten (niet
(met lIitzondeI'ing
bevat
uitzondering van
van de
de MaMaIehers van
het uiterfle
uiterfie TransgaugctaanfcLe
Transf!aFlgct.lanic!;e SchiereiSchiereilei,crs
van bet
land)
land),, voorts
voorts do
de Finnifche
Finnifche Volken
Volkea inin 't't koudst
kOlldst gegedeelte
van EurOP,l.
Europa, de
de Laplanders
cu ., en
decIle van
Laplanders CIlZ.,
en voornaamevoornaamc·
het wyd
wydveripreide
verl'preide Volk
Volk der
der
iyk uit
- America bet
lyk
uit Noord
Noord-America
Eskimooten van
vanBeringtlraat
Beringirraatofaftot
tothet
hetuitertle
uiterfte Leteo
Eskimooten,
woonde
woonde gedeelte
gedeelte van
van Greenland
Greenland."
."
„" C)
C) DeDe£thyopifche
MthyopifchcVerfcheidenheid
Verfchcidenheid.. --Dc~zc
Deczc
ondcrfcheidt zich
zich door
eene inin
min of
zwarte kleur
kleur;;
onderfcheidt
door eene
of meer
meer zwarte
hair;; een
een final
{mal to
ter zyden
zydeningedrukt
ingedrukt
zwart gekroesd
gekroesd hair
zwart
hoofd
hooid ;; con
een bultig
bultig voorhhoofd
voorhoofd ;; v,mrwaards
v,)orwaards uitfieekende
uitfl:eekende
wangbeenderen
w:mgbeenderen;; meer
meer uitpuilende
uitpuilende oogen
oogcn;; een
em dikke
dikke
neus
neus., welke
welke met
metdedeLolle
I::olle wangen
wangenals<lIsineen
ineenvlueit
vlucit 1
eel1 fmaile
fmalIe langwerpige
langwerpige rye
rye van
van tandkasfen
tandkasfen ;; de
de bovenhoveneen
ilc
He fnytanden
fnytJnden tchuins
ichuins vo
vOJrudl:eekcnd;
dlk;,!;czwollen liplip.iruitfeekcnd ; dik-;ezwollen
pen
pen,, vooral
vooral de
de bovenlip
bovenIip;; Bane
e~ne opgetrokken
opgetrokkcn kin
kin ;; by
by
j

vcclcn door
door buitenwaards
buitenwaards gekromde
gekromde beenen
beenen.. Tot
Tot deeze
dccze
veelen
Vel'''•
Ver
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Verfcheidenheid behooren
behoorell alle
aile de
behalven
Verfcheidenheid
de Africaanen~
Africaanen, behalven
de Noordel}-ke
Noorc:elyke."
de
."
AmerieaanfcheVerfcheidenheid
Verfcheidenheid.. -- Deeze
Deeze
„"D)
D) DeDeAmericaanfche
onderfcbeidt zich
eene koperkleur
koperkJeur;; zwart
zwart,, ftt
fhoef~
onderfcheidt
zich d,)or
door eene
oef,
recht neerhangend
neerhangend en
en yl
yl bair
hair;; een
een kort
kort voorhoofd
voorhoofd;;
recht
een wel
weI meer
meer ofof min
minplatgeplfttgemeer ingevallen
Ingevallen oogen
oogen;; een
meer
drukte, doch
doth echter
echter vooruitlteekende
vooruitfrcekende neus
neus.. Over
Over 't
't alaIdrukte,
J?:emeen
hebben de°ze
de?ze Volken
Volken wet
weleen
eenbreed
breed gezicht
gezicbt,,
gemeen hebben
met vooruititeekende
vooruititeekmde kinnebakken,
kinnebakken ~ doch
dochbet
hetisis niet
niet plat
plat
met
maar alle
aIle de
deelen daarvan,
zo men
mtndie
die in
in
ingedrukt, maar
ingedrukt,
de deelen
daarvan, zo
bet
ware
profil beziet
beziet,, komen
komen meer
meeruit,
uit, en
en zyn
zyn als
als 't
't ware
het profit
By veelen
veelfn is
is de
gedaanre van
bet
rlieper uitgefneeden
uitgefneeden.. By
dieper
de gedaante
van her
voorhr;ofcten
den kruin
kruindoor
doorkonst
IWDst,get'arzo~neerd
.gefatZot:,'lleerd.. Deevoorhoofd
-en den
Dee;,e Verfcheidenheid
Verfcheidenheid bev,u
bev,)t de
overige Americaanen
(beze
de overage
Americaanen (behalveD de
de Eskimooten)
Eskitnooten)."
halven
°'
MaleitfcheVerfcheidenheid.
Vetfcheidenheid. ---- Deeze
Deeze
„"E)
E) DeDe
Maleitfche
ondcrfeheidt
door eene
eene taankleur
taankleur;; zwart,
Z:lgt,t_eteonderfcheidt zich
zich door
zwart, zagt,
kruld, dik
dik en
en overvloedig
overvloedig hair
bair ;; een
fmal hoofd
kruld,
een tamdyk
tamelyk final
hoofd ;;
cen weinig
weinig bol
bol voorhoofd
VODl'hoofd;; een
een voile,
volle, min
min of
of meer
meer brcebrce·
een
de,
als 't't ware
ware wyd
wyduitgebreide
uitgebreide neus
neus,, met
met ·een
dikke
de , als
een dikke
punt;.;,een
weinig vooruitfteekenae
voomitfieekence
punt
een groote
groove mond;
mond ; cene
cene weinig
doch zo
zo men
mendedeonderlcheiden
onderfcheiden deelen
deeJcn des
des
bovenkaak,, doch
bovenkaak
aangezichts van
van ter
tel' zyden
zydenbeziet,
beziet, koir
komen
weI uit
uit
aangezichts
;en ie
ze vry
vry wel
en loohen
looren uiteen
uiteen.. Deeze
Inatfre Verfcheidenheid
Verfcheidenheid bevat
bevat
en
Deeze laatfte
de Zuidzee
Zuidzee Eilanders
Eilallders,, en
en de
bewooners van
de Mari
Maride
de bewooners
van de
211m,
Philippinen, , Molukken
en Sundafche
Sundafcbe Ei1anEiI:manen , Philippinen
Molukken en
den., benevens
benevens de
de inwuoners
inw()oners van
van 't
't Sehier-eiland
den
Schier-eiland MaMalacea."
lacca
."
In den
Brief aan
BANRS, welke
\7elke voor
voor dit
dit
In
den Brief
aan den
den Ridder
Ridder BANKS,
Werkgeplaatst
gepluatst is
is ,, tracht
tracht de
geleerde Schryver
te bebeWerk
de geleerde
Schryver to
wyzen, dat
d:lt dederargfchikking,
rungfcbikking, voigens
volgens woake
welke LINNlEUS
wyzen,
LINNIEUS
de Zoogdieren,
Z00gdieren? nit
uit de
de verfhillende
verfcbillende eigenfchappen
eigenfchappen hunhunde
ner tan
tan den
befehl eeven
heeft,, thans
mans niet
nlet meel'
bruikmeer bruikner
den ,, befcht
eeven heeft
baal' is,
is., om
om dat
dat 'er
'el' vycrfcheidene
zyn,
baar
-crfcheidere zoorten
zoorten ol1tdekt
ontdekt zyn,
welke daarmede
daarmedeniet
Dietten
ten vollen
vollen overeenftealmen
overeenfiei11men.. "Ous
welke
„ Dus
(zegt de
Schryver) zyn
zyn ons
ons reeds
reeds twee
twee zoorten
zoorten van
van
(zegt
de Schryver)
den
bekend, inin gedaante
gedaante elkander
elkander zeer
zt'er gelyk.,
den Rhinoceros
Rhinoceros bekend,
gelyk,
maar in
in gebit
gebit zo
zo zeer
zeer verfch
verfchlIlend,
nog
maar
;llend ; dat,
dat, wilde
wilde men
men nog
l1et Syfrema
LI~NiEUS volgen,
volgen, men
het eene
eene zoort
zoort
bet
Syftema van
van LINNIEUS
men bet
de Belluc,
Bet/Ute, bet
het andere
andere tot
tot de
de Glirc.r
zoude moeten
moeten
tot de
tot
Gllres' zoude
brengen! dan
men ook
ook bet
het Aethiopisch
Aethiopisch Zwyn.,
brengen!
dan zou
zou men
Zwyn, 't
welk teen
geen fnytanden
fnytanden heeft,
heeft, van
van de
de overige
ovel'ige Belilite
welk
Bellua moe~
moeten affcheiden
affcbeiden,, en
en onder
onder de
de Br1Jta
van LINNlEUS
ten
LINNIEUS teltelB; sta van
len.. Ik
Ik zwyge
zwyge van
van den
den getanden
getanden Africaanfchen
Afrieaanfcben Mielen
MieweI ken men
menalsalsdan
danuituitdat
datgeulagt
gd1agt.,, 't
welk
ih:ne~ter,
cnceter , welken
't well
U:TT.
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L
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vol
gens LI'
.. Nil:US·S meening
tandeloos is
is,, zou
volgens
LINNAEUS'S
meening tandeloos
zou moeten
moeen
w.gneem,.n ; als
als me.1c
mule van
w~gneei11"n;
vall eenige
cl;'nigc ipookdieren
ipookdicrCll (I;,dms
(lt .drus
<:n
onregelmaati;:;heid der
der
en Ltw/get"),
Lemlgcr), uit
uit buo[de
hcofde vall
van eene
eene onregelmaatigheid
uit het
lIet Linneaansch
Linneaanschgeflagt
geOagt der
del' ipookdieren
ipookJieren insins ..
tanden,
tanden, uit
geiyks to
verplaatzen, enz."
cu ."
gelyks
te verpJaatzen,
VVannecr men
men deeze
Wann>;;c!
dct'ze en
en dergelyke
dergeJykc wein'g
wcin:g tetekenende
l-etekenende
zwaarigheden onpartydig
de..
zwaarigheden
onpartydig overweegt,
overweegt,ziet
ziet iuen,
men, dat
dat dezcave
zeer gemaklyk
gemaklyk zyn
den weg
weg to
zdve zeer
zyn uit
uit den
te ruimen,
ruimen, door
door
aal1tckeningen en
terugwyzingen, gelyk
gelyk
ecnige
eenige weinige
weinige aantekenrngen
en terugwyzingen,
ouk
door bet
het daarftellen
daarfrellen van
ouk door
van eenige
eenige zeer
zeer weinige
weimge l)ieu~
DIMwe
gellagten.. Men
behoorde ten
ten miniten
minlten geen
geen middel
middel
we getlagten
Men behoorde
tot
't geen
oneindigerger
ergerisis d,tn
tot ver.
ver, etering
etering tcto zoeken,
zoeken, 't
geen oneindig
dan
de kwaaI,
kwaal, gelyk
de Heer
cit.!
geJyk de
Heel' BLUM.E.NBACH
BLUME.NBACH heeft
beef't getracht
getracht
.:te
doen,, door
door ,7 voor
de Lir.neaanj('iJe
rang[chikking,,
to do-In
voor de
Lirneaanfche rangfchikking
tieD
Orden daar
daartotef}ellen
Hellen,,
tied zogenaamde
zogenaamde l1atuurlyke
natuurlykc Orden
geencl'lei bepaald
teken
waarvan verfcheidene
verfcheidene geenerlei
vvaarvan
bepaald uitwendig
uitwendig tekea
hebben
by No.
No . V.
V . Knaagende
htbben;; dus
dus heef't
heeft hy
Ifnaagende Zoogdieren,
Zooodieren ,
welke zich meest
welJ..y:
weest met
met hardc
harde planigewacfen
plolltgewa,/im voeden,
voedm, en
en No.
No .
herfcheurende of
Zoogdteren . Hoe
VI.
of vlceschvreotcndc
vlceschvredcndc Zoogdteren.
Hoe
VI . [7er!chcurt11de
:zu\len
v00rbeeld,aan
aanhet
hetuiterlyke
uiterlykezien,
zien, dat
dat bet
het
zullen 'fry,
wy, bybyveorbeeld,
(Hystrix) ,, 't geen
geen met
met zyne
zyne fierke
fi.erke lange
lange
Slekelvarken (Hystrix)
Skekelvarken
eenefchr1k'
fchnk"aarclldc
houding heeft,
beeft, tot
tot de
de
rennen zulk
zulk cone
rennen
,aarec :de houding
vyfCle,, en
en daarentegen
daaremegen de
tot de
zescle
vyfde
de gcwoone
gewcone E~I,cl
E I,cl tot
de zesde
belleort ?'? Dat
Dat mecst
mmt,, in
in de
de vyi'le
vyfde Orde,
is o0k
eene
behcort
Orde , is
oak eene
ciendige
, die
clendige bcpaaling
b~paaling,
die veelal
vee1al nil
de nco
nco lzaakelykheid
lZl:1kelykbeid
van de
eti
van de
de omflandi
heden afhangt
eli van
omfral1dighedell
afban?,t.. 1?e
De l\'1uis,
by vuorVVOTMuis, by
be°ld
be~ld,, dcor
deor den
d;:n Heer
Heer BLUMENLACI-1
BLUMENBACH onder
on,kr cie
de vyf
vyfl:e
Ce
On~e geplaatst
gepJaatst,, zal
zal voorzeker
voorzeker uit
nit dezelve
dczelve loopen,
loopen, en
en
Ordde
eene piaats
plaats in
in de
begeerell> zo
zo ras
ras zy
7.y gegeeene
de zei>dc
zesde Orde
Orde begeeren,
fpek ruikt
ruikt.. Op
Op dczelfde
dczelfde wyze
wyzr:. is
is de
de IXde
lXde Or01'll n1<lden
raaden fpek
(~e der
del' zeer
zecr broote
[;roote lomp
101711> gevorinde
gevormde Zooydieren
Zor;:;dieren volfhekt
volfhekt
de
willekeurig. Le
De Schryver
Schryverheeft
beeft kunncn
kunnen goedvinden
goedvinden ,~
willckeurig.
caaronder to
te brengert
brengell de
die alies
aIles vreetende
vreetende
daaronder
de Zwynen,
Zwynen , die
f;11 z-_
z,.,~rordikwyls
zander dat
dat zy
zy zo
2:0
cn
dikwylsverfchcuren,le
verfcheurende zyn,
zyn, zonder
zcer lump
gevormJ genoernd
genoemd kunnell
de
zeer
lump gevorm-i
kunnen worden:
worden : terwyl
terwyl de
onder de
de VIde
VIde Orde
Orde ,7 to
te weeten
weeten onder
onder de
de
Reel',, die
die onder
Beer
verfcheurende vleeschvreetende
vleeschvreetende geplaatst
meer
verfchcurende
geplaatst is,
is, met
met meer
eleeze lomp
lomp gevurmde
gevufll1dewezens
wezensgeplaatst
geplaatst had
had
Jel'ht by
recht
by deeze
mogen warden
wJrdcn,.
molten
De jcugdige
jLUgdige Vertaaler
Vertaaler heeft
heeft eere
zyn werk
werk bebeDe
eere met
met zyn
bclooft, this
dus voortgaande
voortgaande,
vOur bet
het toekotoeko.
baald, enen bclooft,
haald,
, your
ll1endeveel
veel goeds
goeds.. fly
Hy heeft
heeft zich
zich niet
niet vergenoegd,
mende
vergenoegd, met
met
zeer weI
alleen het
alleen
bet Hoogduitsch
Hoogduitsch Werk
Werk zeer
we[ en
en naauwl,eurig
naauwkeurig
,Iaar cok
oakeenige
eeni.genuttige
Duttige en
en leerzaame
leerz,l:lme
te vertaalen,
vertaalen, maar
to
maar daar
Aantlk::n;ngen
Aantc.kcn
;ngen 'Qygevoegd.
bygevoegd .

Be-

D.
I) . M.
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lSI
151

Btricht
Natig13ericht 'Vat1
Van cene
eene Pletmachine;
Pletmachine, ingeieverd
ingeleverd aan
aan de
de Natienalt
door
nale Nederlandfche
Nederlandfche HttishottddYKe
Huishoudelyie Maatfchappye,
Maatfchappye, door
MACALESTER LOUP
LOUP,~ in
in den
den Haaf!.
Haag . T&
To rlaarlem,
D.
rlaar!em,
D .MACALKSTER
by
bl.
by C.
C . Plaat
Plaat en
en A.
A. Loosjes
Loosjes Pz.
Pz. 1n
In g';.
gr. 8'1'0.
8vo . 88 bl,

ee Schryver
geIegenheid van
van bet
bet
Schryver van
van dit
dit Stukje,
Stukje , by
by gelegenheid
oprichten
het
D
oprichten eener
eener Glasfabriek,
Glasfabriek, zo veel
veel mogelyk,
mogelyk, bet
D
gebrekkige
daartoe noodige
werktuigen willende
willende
gebrekkige in
in de
de daartoe
noodige werktuigen
20

yerbeteren,
op
verbeteren , vestigde
vestigde onder
onder anderen
anderen zyne
zyne a~dagt
avdagt op
het
tot vcrbryzeling
bet daartoe
daartoe vercischt
Vercischtwordend
wordend werktuig
werkturg tot
vcrbryzeling
van zeer
van
zeer harden
harden gebranden
gebranden tfeen
1teen.. Hy
bezogt ten
ten then
dien
Hy bezogt
einde
en vond
vond in
in dezelve
dezel ve
cinde veele
veele Fabrieken
Fabrieken en
en Molens,
Molens, en
aanmerkelyke gebreken
aanmerkelyke
gcbreken.. Alomme
zagby11yrechtftandige
rechtitandige
Alomme zag
fiampers,
die tot
tot de
de verlangde
verlangcte uitwerking
uitwerking to
te veel
veel tyds
tyds
Hampers, die
vorderen,
rechtitandige molenfteenen
molenfieenen,, rollende
rollende op
vorderen , of
of rechtftandige
op
een
fchuinfchen hou~
een freenen
fteenenlegger,
legger,met
meteen
eenomvangenden
omvangenden fchuinfchen
hoaten
bak , welke
ten bak,
eene geduurige
geduurigeafflyting
afflyting en
en afbreeking
afbreekwg
welke eene
onderhevig
zyn . Dit
hem op
onderhevig zyn.
Dit bragt
bragt hem
op het
het denkbeeld
van
denkbeeld van
een afgefneeden
een
a1gefneeden yzeren
yzer~n keael
kegel,, rollende
l'ollende op
op een
een zwaa1'en
zwaaren
yzeren ring,
ring, gelyk
In de
bygevoegde Plaat
Plaat words
\<\fordt aanaanyzeren
gelyk in
de'bygevoegde
geweezen
geweezen.. Do-)r
00;)1' deeze
de Schryver
Schryver
deeze verandering
verandering meent
meent de
in de
gewoone gebreken
gebreken van
van zoortgelyke
zoortgelyke werktuigen
werktuigl~n
in
de gewoone
voorzien
hebben . De
voorzien to
te hebben.
De Nationale
Nationale Nederlandfche
Nederlandfche HuisHuishoudelyke Maatfchappye
Maatfchappye heeft,
heeft, na
na bet
11ft voorleezen
voorleezell der
der
houdelyke
daarop ingekomene
ingekomene Advifen,
Advifen,beflooten,
bef1ooten~ den
MA~
daarop
den Burger
Burger MACALEs'rEIl LOUP,
LOUP, tot
tot aanmoediging,
otJ1zmoediging, om
om in
in zyne
zyne poopooCALESTEIt
gingen tot
tot nuttige
t1uttige uitvindingen
uitvindingen voort
voort to
te vaaren,
vaaren ~ aan
aan to
re
gingen
bieJen eene
eene Zilveren
Zilvercn Medaslle
Mearu/te,, en
en de
de Verhandeling
Verhandeling to
teo
bieden
doell drukken.
drukken.
doer

Reis van
'Van Lord
Lord MACARTNEY
MACAR TNEY naar
n(1ar China.
China. DUbr
D/Jor GEORGE
GEORGE
Rds
STAUNTON
STAUNTON.. Met
Met kfaaten
Plaaten en
en ICaarten
J(aorten.. Vde
Pde Deel,
Deet. To
T~
Amflcrdam,
Amftcrdam, by
by JJ.. Allart.
All art. in
In gr.
ht.
&. 8vo.
8vo . 359
.
359 b1

oW:rekt dezelfde
by de
de BeoordeeBC'oordee.
~Volfirekt
dezelfde reden,
reden, welke
welke ons, by
' ling
V
des laatstvoorgaanden
ling des
laatstvoorgaanden Leels
Deels (*),
C*), bewoug,
bewoug, orn,
om,.
zonder eenige verdere aanleiding, tot de opgave van den
ODS,

zonder eenige verdere aanleiding, tot de opgave van den
lnhoud
lnhoud over
over to
te gaan
gaan,, en
en bier
hier en
en daar
daal'iets
ietsaan
aa11toteftipfiip(')
(f) Zie
Zie onze
onzeLttteraef.
L1tteroe!. voor
voot r8or,
1801, bl.
bl. 3gi.
3.9'L~

pen,,
pen1
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pen, doet
doet ons
011S by
by h,:t
h.;t tegenwoordigc
eig.en11"tl
pen,
tegenwoordige opopdenden
eigentlerl
vcet handelen
XVII
Hoofdfl.
veet
h.andelen.. - Het Het
XVII
Hoofd(~.,, de
a:mvang
de aanvang
van
dlt Boekdeel,
Boekdeel, befchryft
befchryft de
de Terugreis
Terugrels des
des Britfchera
BJ'itfchen
van dit
Peking .Gezantfchaps van
van Zec-hol
Zee-hol na
na Peking
- deszelfs
deszelfs verblyf
Gezantfchaps
verblyf
in
Hoofdflad en
en to
itl die
die Hoofdfrad
te Tucn-,lain-Tuen
TuclZ-min-Tuen - - alsmede
alsmede waarwaarneemingen;3 daarop
daarop betrekkelyk
betrekkelyk.. 't
't Zelve
neemingen
Zelve is
is in
in twee
twee
Afdeelingen
Afdeelil1gen onderfcheiden
ondericheiden.. JInn dc
de eertle
eer11e reist
reist de
de Leezel'
Leezer
bet Gezantfchap
Gezantfchap Iangs
voor 's'8 IKeizers
met
met bet
langs den
den weg,
weg , voor
eizers
GevoIg
befl:emd;; die
den Keizer
Keizer gefchikt
gefehikt en
en verre
verre
Gevolg beflemd
die voor
voor den
de
beste is
is,, reist
reist by
aIleen;; andere
andere Reizigers
Reizigers waren
de beste
by alleen
waren
van beide
beide die
die wegen
wegenuitgeflooten,
uitgefiooten, en
en genoodzaakt,
genoodzaakt, een
een
van
pad
pad voor
voor zich
tich tote zoeken,
loeken, waar
waarzyzybet
hetbest
best vinden
vinden konkonden.. Ret
ontbrak aan
aanfpoed
fpoednoch
noehaan
aan eerbetooningen
eerbetooningen;;
den
Het ontbrak
uit
maar
tewens niet
niet aan
aan onaangenaatne
onaangenaame ontmoetingen
ontmaetingen , uit
maar tevens
der Chineczen
jaloursheid ontflaande
ontfiaande.. Het
Het afgezonafgezond'er
Chineczen jaloursheid
derd leeven
Ie even der
der Engelfchen
E17gelfchen ,~ die
die to
te Peking
Peking gebleeven
gebleeven
derd
waren, was
was hun
hunzeer
zeer verveelende
verveelende geweest
geweest,, uit
uit hoofde
hoofdc
waren,
van bet
het wantrouwen,
dat men
men daar
daar to
te lande
lande omtrent
omtl'ent
van
wantrouwen , dat
ane
Vreemdelingen
zy zich
zich by
all le
Vreemdelingen voedt;
voedt ; zelfs
zelfs vonden
vonden zy
by wywyvan cen
cenlastig
lastig en
en
]cn
Icn blootgefl:eld
blootgefteld aan
aan de
de zamenrottingen
zamenrottingen van
baldaadig graau%v,
graauw, en
en moesten
moestenweigeringen
weigeringenvan
vanverfcheiverfcheibaldaadig
dc-nerlei aart
en ordergaan
ondergaan.. SchuldlooScbuldlo0"
denerlei
aartvan
vandedeMandary
Mandary en
ze
wandelingen werden
hun uit
uit argwaan
argwaan ontzegd.
oTItzegd. InIn..
ze wandelingen
werden bun
tu!;!chen hadden
hadden zyzygelegenheid
gelegenheid om
omdedekunstvaardigheiti
kunstvaardigheid
tusfchen
der Chireefche
Chineeflhe werklieden
werklieden waar
waar to
te neenien
neemen;; en
vincit
der
en vindt
hun in
in
men
veele byzonderheden
de werktuigen,
werktuigen, by
men veele
byzonderheden van
van de
by hun
gcbruik,, vermeld.
leezenswaardig is
is de
de opop.
gebruik
vermeld. Byzondel'
Byzonder leezenswaardig
gave van
van der
del' Chineezen
ChilJeezen vroegtydige
vroegtydige uitvinding
uitvinding des
Busgave
des Buskruids en
der Drukkunst;
de aantekeningen
aantekeningen van
van
kruids
en der
Drukkunst ; terwyl
terwyl de
COSSIGNY over
over 't
't een
and/1r,, en
die des
des NederduitNederduitCOSSIGNY
een en
en anddr
en die
flhell Vertaalers
Vertaalers,, ten
ten opzigte
alle
fhen
opzigte van
van de
dc Drukkunst,
Drukkunst , alle
;landagt verdienen
verdienen:: doch
doeh bet
bet isis ons
ons ter
ter overneeminge
overneeminge
aandagt
veel
te breed.
kunnen wy
wynalaaten
nalaaten ofaf tote fchryfehryveel to
breed. Niet
Niet kunnen
ven wat
wat 'er
'er vermeld
vermeldwordt
wordtten
tenopzigte
opzigtevan
vaneenige
eenige BoeBoeven
ken.. „." Niettegenflaande
Niettegenfta:mde de
waakzaamheid der
der Chino-,
Chine~
ken
de waakzaamheid
/Z"he Stadsregeerillgen,
'er, egter,
egter, geduurig
boelche
Stadsregeerin en, worden
worden 'er,
geduurig boe"ken,, door
het ftantsbefluur
ftalltsbefiuur afgekeurd
afgekeurd,, in
in 't
't geheinm
geheim
door bet
ken
f,'edrllkt,
verfpreid. 't
't Is
Is niet
!'edrukt, en
en door
door het
bet Ryk
Ryk verfpreid.
niet gemakgemakJyk, de
van eenen
eenen handel
handel,, waartoe
waartoe,, behaI.
Fyk,
de wcrkingen
werkingen van
behal .
ven papier
papier on
.eninkt,
inkt,flegts
fiegts eenige
eenige kleine
kleine borden
bordenof
of plankplanli.
ven
jes, en
'er karakters
te fnyden,
fnyden, ververa
jes,
en een
een mes
ones om
om 'er
karakters op
op to
eischt
of altyd
altyd to
te ontdekeisGht worden,
worden, of
of voor
voor te
to komen,
komen , of
ontdckken.. - De
bocken,, dus
dus fteelswys
freelswys uitgegeeven,
uitgegeeven, zyn
zyn
ken
-De boeken
voorUllamlyl, zoodanige,
welke de
de eerbaarheid
eerbaarheid kwetzea,
kwetzeo,
voorxaaamlyk
zoodanige, welke
ell
eu
y
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en
Men
cildede driftetl
driftersder
derjonge
jonge lieden
liedenontvIammen.
ontvlammen .- Men
~egt
zegt niet,
niet ,dat
dat 'cr
'er een
een onder
order is,
is , welk
welk bet
bet tegen
tegen de
de
beeft, Ondertusfchen
Ondertusfcben verzekeren
verzeker.:!n de
de
Regeering
Re eering gemunt
gemunt heeft,
Mandarynen, dat
'er, bereids
bereids eeuwen
eeuwenlang,
lang. een
fen aanhang
aanhang
Mandaryilen,
dat'er,
in China
China heilond.
in
wiens onderfcheidend
onderfcheidendkarakter
karakterininon-,
on,
beftond, wrens
tegen de
de alleenheerfching
alleel1heerfching gelegen
verzoenlyken
haattegen
verzoenlyken haat
gelegen was~
was4
en
die zich
hoop voedde
voedde van
van dezelve
dezelve eens
eens om
en die
zich met
met de
de hoop
om
verre
Debyeenkomften
byeenkomftender
der leden
leden van
van deedee.
verre te
to werpen.
werpen . De
ZQn
aanhang werden
werdeninin't't grootfte
grootfte geheim
gehollden, en
en
zon aanhang
geheim gehouden,
niemand wade
wildebelyden,
belyden,'er'ereenige
eenigekennis
kennis van
vanto
te hebbenc
hehbem
niemand
13aar men
menzeide
zeide,
hadtdederegeering
re,!!eering eenen
eenen raad
raad
Doch, naar
Doch,
, hadt
van onderzoek
benoemd,~ gelast
gelast om
om dezelve
dezelve to
te ontdekontdek·
van
onderzoek benoemd
ken. Zy,
j{cn.
Zy,die
die verdacht
verdacht werden
werden gehouden,
geboudel1, met
met zulke
zulke ge
ge·.
voelens zwanger
zwanger to
maatuit de
de maatvoelens
te gaan,
gaan, werden
werdengevat,
gevat, enenuit
fchappy weggedaan.
weggedaan . Zy
Zywerden,
werden.nagenoeg
nageIloeg,
op gelyke
gelyke•
fchappy
, op
wyze
behandeld,, als
als men
eertyds de
de lieden,
Iieden, befchu,
befchul..
wyze behandeld
men eertyds
digd
Catholyke
digd van
van Joodendom,
Joodendom , in
infommige
fommige Roomsch
Raomsch Catbolyke
Staaten behandelde."
behandelde ."
Staaten
V
eelmaalen gewaagden
onze Aankondigingen,
Aankondigingen ..
Veelmaalen
gewaagden wy,
wy, inin onze
van
die
van de
de onderaangevoegde
onderaangevoegde Bedenkingen
Bedenkingen van
van COSSIGNY;
COSSIGNY ; die
wegens den
den gemelden
moeten wy
overneemen..
wegens
gemelden Aanhang
Aanhang moeten
wy overneemen
„" lk,"
by, „" kan
lk ," fchryft
fchryft hy,
kan mymyniet
nietverbeelden,
verbeelden,dat
datdeedee~
ze ftaatkundige
ilaatkundige aanhang
aanhang republikeinfche
republikeinfche Grondbeginzels
Grondbeginzels
ze
ik ,, dat
dat dezelve
dezelve een
eenfteri1:er~
heeft. In
In tegendeel
tegendeel onderftel
onderfteI ik
heeft.
ken haat
haat tegen
tegen de
de Tartawfche
Tclrtaarfl:he overheerfching
overheel'fching voedt,
en
ken
voedt, en
dat
dit de
den EngelEngeldat dit
de zin
zin isisvan
van 't'tgeen
geendedeMandarynen
Mandarynen den
fchen gezegd
Wallneer men
men zich
zich in
in de
de verkee,
verkee,.
fchen
gezegd hebben.
hebben . Wainreer
ring met
vreemdelingen van
van tolken
tolken moet
moet bedienen,
bedienen, isis
ring
met vreemdelingen
men nooit
nooit van
van den
denjuisten
luisten zin
zin der
del' uitdrukkingen
uitdrukkingen ver
vel'...
men
zekerd. Naar
Naar myn
rnynbegrip
begripis isbethetniet
niet to
te verwonderen,
verwonderen,
zekerd.
de regeering
regeering op
de 'led
en van
dien aanhang
aanhang een
een waawaadat de
dat
op de
leden
van then
l,end oog
oog deeds
deedthouden,
hauden, dezelve
dezelve vatten
vatten en
en uit
uit de
maat....
kend
de maat
fchappy wegdoen.
zyn gezwooren
gezwooren vyanden,
vyanden, niet
niet zoo
zoo
fchappy
wegdoen . Zy
Zy zyn
de Regeei
Regeeling,
die aan
aan bet
het:
zeer van
zeer
van de
ing~ ,al~
alsweI.
wel van
van hun.
bun, die
roer derzelve
derzelve zitten
zitten.. Zy
WIllen lemand
hunne NaNaroer
Zy willen
iemand van
van hunne
tie
op den
tie op
den troon
troon zien
zien.. ---o
Dewyldedeftaati1:aat-,, zedezede- en
en
Dewyl
ge[chiedkundige boeken
boeken der
rier Chineezen
Chillcezen geene
geene afgetrokkeafgetmkkegefchiedkundige
denkbcelden van
van Vryheid
Vryheidbevatten
bevatten -- zulke
zulke denkdenkne denkbeelden
ne
beelden, die
am na
na de
de onafhanon;tfhan·
beelden,
die hen
hen zouden
zouden beweegen,
beweegen, om
gelykheid to
te trachten
trachten -- is
is bet
het ook
niet waarfchynlyk,
waarfcbynlyk ~
gelykheid
ook niet
dat hunne
eene Republikeinfche
Republikeinfche Regeerin
Regeerings~
(tat
hunne keus
keus op
op eene
svormgevallen
gevallen isis.. TeTevergeefs
vergeefs zal
zal men
men zeggen
zeggen;; aat
vorm
at
die regeeringswys
de natuurlykfte
natuurlykfre zy
zy;; dat
dat zy
zy uit
uit de
de
die
regeeringswys de
rechten van
den i:Q.1cllsch
vanzelfs
zelfs voortvloeie
\'oortvloeie;; dat
dat de
de.
rechten
van den
.ensch van
I, 33
eer1,
eer-
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cerfl:e hevolkingen,
ver..
cerfte
bevolkingen , die
die zich
zich in
in cene
cene maatfchappy
maatfchappy vereenigd hebben,
hebben, in
in gevolge
gevoJge de
de beginzelen
beginzelel1 van
van gelykheid,
gelykheid~
cenigd
die den
grond!111g hunner
hunner vereeniging
verecniging uitmaakten
uitmaikten,, de
de-.
die
den grondflag
2elve1-.ebben
r:ebben mceten
mc,eteD toelaaten
toelaaten.. Ik
Ik zal
zal antwool'den,
dat
2elve
antwoorden, dat
fie
110ch in
in hunne
hunne'gefchicdenis,
gefchicdenis, noch
nocbinin die
die
tie Chinee:mz,
Chineezen , noch
van
van eenig
eenig nabuurig
nabuurig Volk,
Volk,eeneenenkel
enkelvoori
voor)ecld
eeldvan
vaneene
cene
vrye
regeering vindende
vindende,, geen
geen naauwkeurig
naallwkellrigenenflellig
fie1lig
"lye regeering
begrip daarvan
da~ll van kUllnell
hebben;; dat
vOOloordeebegrip
kennen hcbben
dat hunne
Maine vootoordeelen? hunne
zeden? hunne
l1unne hebbelykhedcn,
hebbe1ykhedcn? hen
hen daarvan
daarvan
len,
hunne zeden,
zy bet,
bet, door
door eene
cene krachtkl'achtvel wyrlerLn ;~ en
vetwyderLn
en dar,
dat, byaldien
byaldien zy
ddCidige
pooging van
van hull
hun vernuft,
vernuft, zoo
zoo verre
vene bragten
bragten,,
dasdige pooging
begreepen? zy
zy
dat
ciatzy
zy de
de zCc1elyke
zedelyke mogelykheid
mogelykheid dam'van
daarvan begreepen,
echter
de uitvoering
U1tvocnng daarvan
dnarvan
echter genoodzankt
genoodzaakt 2Ouoen
zouden zyn,
zyn , de
als onmogelyk
te befchouwen."
Meer, dit
<.lit onderol1derals
onmogelyk to
befchouwen ." -- Meer,
werp bette
betlei1ende,
in deeze
deeze Afdeeling
Afdceling voor
voor ;~ doch
werp
aende, komt
komt in
doclr
wymoetcn
moetenbet,
her.nituitplaatsgebrek,
plaarsgebrek,onaangeroerd
onaangeroerdlaaren
baten..
wy
tweede Afdeeling
Afdeejing doet
doet OilS
de Chinee.ze.
Cl:inee::;e1, nader
nader
De
De tweede
ons de
kennen in
in de
de BouwBOllW-enenSchilderkunst
Schildel'kllnst,, is
over
kennen
is breed
breed over
de
Gefneedencn,, en
geeft vel'1Jag
de ontmoeting
ontmoeting
de Gefneedenen
en geeft
verflag van
van de
en MACARTNEY,
MACARTNEY, by
by dedeoverleoverletusfchen den
tusfchen
den Keizer
Keizer en
vering der
van de
de CIii
vering
der Getchtnken;
Ceichenken ; hoe
hoe de
de Gefchenken
Gefchenken van
Chi,..
11eeji;he zyde
aanduidden?, dat
dat men
men moest
moestvertrekken
vertrekken;;
vaeejche
zyde aanduidden
eenige bedenkingen
bedenkil1gen deswegen,
en over
over bet
het CharacCharacmet eenige
met
deswegen, en
ter der
der Chineeztft,
regecring, van
van cenen
eenen EuropiEuropiChineez&n en
en hunne
hunne regeering,
ter
[chen Zendeling,
ZendeJing, die
die larg
lar'g in
in China
(/;illCt geweest
geweest was.
was . .ce
fchen
Be
Om'logs tusfchen
tllsfChen Frankryk
Frallkryk en
en
waar[chynlykheid des
waarfchynlykbeid
des Oorlogs
Enge/and doet
doet den
den Gezant
Gezanttot
totzyn
z)'nvertrek
vertrekbefluiten
be1Juiten..
.Engeland
Zeer
leezenswaardige aanmerkingcn
Zeer leezenswaardige
aanmerkingcnover
overdede'VeersgeVeerseg
fteJdbeid .te
Peking hefuiten
ne1Juiten deeze
fteldheid
te Peking
deeze Afdeeling.
Afdeeling.
De eerfte
eerfle Afdeeling
Afdeejing des
Hoofd!!.. behclst
de
behelst de
Fe
des XVIII
XVIII Hoofdft
Terugreis des
des Gczan,fchaps
Gezan,fchaps van
van Peking,
door de
de ProPro.
Terugreis
Peking, door
"incie
Pc· chc-li,
che-li, tot
Te- doc, op
de grenzen
del' ProProtot Te-choe,
op do
grenzen der
vincie van
van Pe- tllng, en
en merkwaaraigheden
merkwaaraigbeden op
op then
dien
vincie
Sang-tong,
vincie van
van SjOllg
weg oontmeet.
Over
dir Vertiek
Vertlek hadt
hadt de
de NederNedo'·
weg
ntmr.e t . ---Over dit
dUitjchc
VertaaJer beloold
beioofd,, zyne
zyne gedagten
gedagten nader
nader mede
mede
duitfche Vertaaler
te
deelen;; by
hy houdt
houdt woord
woord?, en
en behalven
behalven zyne
zyne eigene
eigene
to deelen
l:edenkingen fchryft
fchryft by
by:: "„ \'Vat
'Vat het
Ledenkirgen
bet venrek
vertrek des
des Gez::mtGezantichaps uit
uit t-eking
J- eking aangaat,
aallgaat. zal
moeite waardig
waardig
fchaps
zal het
bet der
der moeite
zyn,, lier
uhvoerig
en vrymcedig
vrymcedigbctigt
beIigt van
vanAll'
Mr.. ANAN"
zyn
bet uitvoer
.b en
DER~ON
te booren.
Inditn bhy
de waare
umirandighedcn
DERSON to
hooren . Indien
y de
waare umitandigheden
daarvan niet
niet tote bcek
beekgefteld
gefield hadt
hadt,
zoud( nn zy
zv niet
niet alal·
daarvan
, zoudc
l<:en veor
ons, maar
zelfs voor
de Engelfchen
leen
voor ons,
maar zelfs
voor de
Enbelfchen vercorgt:o
verborgetn
fl:ebleeven
dezelve in
in ecn
een tinan·
gebleeven zyn
zyn ,, verl11icis
vernaids STAUNTON
STAUNTON dezelve
der licht
licht vuor
n;or!lclt,
dus
der
:ielt, en
en HUTTNER.
IIUTTNER 'er
'er van
van zwygt;
zwygt ; dus
heu~
heb-

MACAltTNEY'S
CHINA..
MACART!
EY'S REIS
REIS NAAlt
NAAR CHINA
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l1ebbel1 wy
ANDERSONdaarvoor
dlarvoortote danken
d\"l.nken."
Dankm
." Dan
ken
bebben
Wy ANDERSON
zuilen de
aJgcmecn,
maar
zuilen
de Engelfchen,
Lngelfchen, inin't 't
algemeen,hem
hem n1et,
met, --- maar
weI waarheidsvrienden
waarheidsvrienden.. Naa
NaadeGCopgave
opgave bAluit
b;:f1uit ANANwel
DERSON
alles
in
deeze
zamentri~kkinA:
"
Met
drie
:
„
Met
drie
DERSON alles in deeze zamentrekkin~
ol1ze Gcfchiedenis
Gc1chiedenis:: wy
woorden ,, zie
zie pier
hier onze
wy kwamen
kwamen
•" woorden
als 13edelaars
Bedelaars in
Pding;; wy
vertoefiien 'er
'er als
ais G.;„,., als
in Peking
ivy vertoefden
G,<), vangenen
vangenen.,, en
wy vertrokken
vertrokken 'er
'er uit
uit als
als StruikStruiken ivy
••,., roovcrs
raovers."
.
Ondanks
deeze fcherpe
fcherpe aanmerking
aanmerking.,
heeft dit
dit GeGeOndanks deeze
, heeft
zant[chap veel
veel toegebragt
toegebragt, ,om
ons de
de Chineezen
Chineezen van
van
zantfchap
om ons
nadel'by to
te doen
en de
de eerfle
eerile Afdceling
Afdceling deezes
deezes
naderby
doen kennen;
kennen ; en
Hoofdtl:lIks
is vol
vol aanmerkingen,
tot dat
dat cogmerk
oogmerkdienstdienstHoofdt
uks is
aanmerkingen, tot
baar.. Wy
Wykutmen
kunnen
optellcn,
zondertotelang
lang to
te
baar
ze ze
metniet
optellen
, zonder
worden,onenonszelven
onszelVi~nde
deplaats
plaats to
te ontrnoven.,
die ivy
wy nog
worden,
ontmoven, die
nog
om't't een
een en
en ander
under over
over re
te lleemell
behouden om
behouden
neemen ;; als
als daar
daar
SchrytTers aannieiking
aanmelking over
Godsdienst der
del'
is des
is
des Schryters
over den
den Godsdienst
eig-=nGodsdienst
Godsdicnstder
derChineezen
Chineezenfluit
fluit
Chineezen.. „,f) DeDeeigen
Chineezen
zy zoudlen
zouden in
in veel
veel grooter
grooter petal
getal het
het Chrisniets uit,
niets
uit, en
en zy
Christendom omhelsd
omhelsd hebi)en,
heb~)en ~ indien
indien het
het zich
zich.. met
hunne
met hunne
tendom
and:::re leer
IccrH:ellingen
Jefuiten
die
andcre
tlellingen liet
het vereel1igen.
vereenigen . DeDeJefui
ten ,, die
a~m hunne
tot het
het Christendom
Christendom uit
uit de
de
sera
hunne nieuwbekeerden
nieuwbekeerden tot
C/;jJzeezcn wilden
wilden Ver?;Ul1nCn,
hUllne oude
oudeplcchtigheden
plcchtighellen
Cfineezcn
vergunnen, hunne
in de
te oefenen,
zou'
In
de l'uslplaatzen
rustplaatzen hUllner
huimer vooroudel'en
voorouderen to
oefenen, zouden dan
dan meer
meer wCol
w10llpncd
hun werk
werk gehad
gchad hcbben
hcbben ,,
den
fpned op
op hun
dan hunne
hunne tegenflreevers
tegenf1:reevers,, die
dezelve veroordeelden
veroordeelden :
dart
die dezelve
waDt
het groottle
groot!le verwyt,
Chinr~
want het
verwyt, welk
welk een
een Heidm
Hciden van
van China
tcgCl1\VOOnilg
deezen tegenftreeveren
tcgcnf1:reeveren duet,
doet, is
is,, dat
d.lt zy
zy
.g deezen
tcgenwoora
hunne voorouders
vooruuders verwaarloozen
verw:1arloozen.. De offeranden
hunne
De- oil'eranden
de kudden
klldden,
VJn gevogelte
gevogelte,, van
van olie
olie >, van
van zout
zoat,
uit de
uit
, van
,
\JaD meel
meel,, en
rellkwerk,, waarvan
waarvan in
in Leviticus
Leviticus gewag
van
en reukwerk
gewag
wordt gemaakt
gemaakt,
zyninsgelyks
insgelyks by
by de
de CI
ChifJCCZSJJ
bekend
wordt
, zyn
ineczen bekend
en in
in gebruik
gebruik.. Zy
Zyhebben
hebbcl1 hunne
hunnehuishuis- of
of haardgo
haal'dgo·.
en
den;; en
ell,, wanneer
zy,, by
elke nieuwe
hunnen
den
wanneer zy
by else
nieuwe maan,
maan, hunnen
eerLiiellst verrichten,
ofFeranden brengt!n,
zouden
eerdienst
verrichten , en
en offeranden
brengen , zouden
zy de
de uitdrukking
uitdrukking van
van den
den Latynfchen
Latynfchen Richter
Dichter kunkun.
zy
Den bezigen
bezigen:
zen
Ca;!o
;lo fupi/]as
fupinas Iifi tu!eris
tulerismanus
manus na/eente
nafeente luna.
lung .
Ca

Daar de
de Chineezen
Chimczen eene
eene zo
zo groote
groote geneigdheid
geneigdheid voor
„" Daar
voor
nIle God~dienf1:en
was het
het niet
niet vreemd,
dat de
de
hebben, was
vreemd, dat
alle
Godsdienfl:en heoben,
tyde,
in
den
tempel
van
Fa
JiW,:;eIjClzen,
n ;elfi en ,tentendl!e7en
dce7en tyde , in den tempel van Fo
Ce1len
Pi iester van
van cene
ccne an,4`ere
an,'fere gezindheid
den •. fly
By
cenen Piiester
gezindheid von
vonden
WilS cen
len aan
aall:nn~e;i
va'l LAU-Y
LAO-J.:OUN,
wiensieerftelkerfh..+
:rlnlel 19
ig vale
OUN , wieins
was
L
1111p, +1hil-
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lingen
die van
van EPICURUS
Zingen maar
maar weinig
weinig y.ln
van die
EPICURUS vel'fchillen.
verfchillen .
Deeze LAO
LAO-KOUN
zeide , dat
Deeze
- KOUN zeide,
dat geJukkig
gelukkig te
to leeven
leeven de$
des
menfch.;!n
voornaal11ite d:Jelwit
menfcb .n voornaanifte
d elwit bchoorde
behoorde te
to zyn;
zyn ; dat
dat
eene
volflrekte onverfchilligheid
onverfchilligheid omtrent
alIe gebeure4
eene volftrekte
omtrent alle
gebeurenisfen het
bet zekerst
zekerstmimidel
delwas
was om
om dat
dat oogmelk
oogmeik to
nislen
te bebe·
re
het iedel
veel op
op bet
bet
re ken;
ken ; dat
dat bet
iedel en
en vergcefsch
vergeefsch wa'),
was, veel
te
voorleden
te peinfen
pcinfe.ll,, of
voorleden to
of zich
zich over
over het
bet toekomende
toekomende to
ontrusten ; maar
olltrusten;
dat de
de verftandigfte
ver£tnndigfte bezigheid
maar dat
bezigheid was,
was,
de
OJgenbIikken des
des leevens,
voorhyflielde oagenblikken
leeven , zoo
zoo aJs
als zy
zy voorbyfnelweI totc genieten,"
genieten." Deeze
voh
den,
den, we,
Deeze LAO
LAO -1;.aUN
-10UN werd,
werd, volgens
de aantekening
aamekening des
des jiratl/i'hen
gens de
Franlchen Vcrtaalers,
Vertaalers , zegzeshonderd en
honderd
en zes
zes jaaren
jaaren v66r
vourdedeChristlyke
ChristlykeJaartelling
Jaartelling
gebooren .
gebooren.
China," merkt
"„ In
In China,"
Reisbercbryver op
op ,, ," kent
merkt onze
onze Reisbefchryver
kent
mengeene
geenewettige
wettige fchatting,
fchatting, uir
uit welker
beloop de
de koskosmen
welker beloop
ten
ten van
van den
den openbaaren
openbaaren Eerdienst
Eerdienst worden
worden goedgemaakt.
goedgemaakt .
De Godsdienst
Godsdienstfcbryft
fchryft echter
echter plechtigheden
plechtigheden \'001'
die
De
voor,~ die
tyd vereifchen
vereifchcn,, en
beveelt affexandett
offeranden,, die
die
noodzaaklyk
noodzaaklyk tyd
en beveelt
fitgiften en
en kosten
Qitgiften
kosten veroorzaaken
vel'Oorzaakel1.. Deeze
ofteranden
Deeze ofl'eranden
lrebben
de nn euwe
volle maan
maan ,~ op
op
Trebbenop
op de
de dagen
dagen van
van de
euwe eetlvoile
die
der lentenieuwedie der
lente-enenherfst-nachteveningen,
herfst-nachteveningen, en
en op
op de
de nieuwejaarsdagen plaats
pJaats,. By
deezeIaattte
Jaatlre gelegenheid
gelegenheid vooral
vooral
jaarsdagen
By deeze
Ook words
wordt 'er
'er
worden groote
groote verkwistingen
verkwistingen gel11aakt.
worden
gemaakt . Ook
dan eenig
eenig goed
goed verricht
vc·rricht.. Kenmsfen
Kennisfen vernieuwen
vernieuwen hunne
hunne
dan
die verdeeld
verdeeld
afgebrooken verbintenisfen
verbintenisfen.. Vrienden
Vrienden,, die
afgebrooken
geraakt, verzoenen
verzoenen zich
zich met
metelkander
elkander.. Alles
Alles
waren geraakt,
waren
neemr eene
eene nieuwe
nieuwe dagtekening
dagtekening aan
aan.. De
armfte huthutneemt
De armfte
bewooner ziet
ziet vooruit,
voomit, en
en befpaart
befpaOlrt in
in de
de voorgaande
voorf;.lande
bewooner
rnaanden
maanden lets
iets ,~ om
om cens
censeen
eenvrolyken
vrolykendag
dagtotegenicten,
genic ten ')
en de
de aangenaamheden
aangena-amheden van
van een
een genoeglyk
gcnocglyk le
lel~ven
te
en
,-ven to
:linaaken, nadat
nadat by
by den
den last
last van
van zoo
zoo veele
ve~le maanden
maanden,ge.gelinaaken,
-lraagen
draagen heeft.
heeft. Intusfchen
Imusfehen hebben
de Chincyzen
CliilZcr:zen reene
[eene
hebben de
vastgeflelde
, die
vlstgeftelde rustdagen
rustdagen,
die na
11a verloop
verloop van
van zekere
zckere ty
ty....
\.len wederkeeren.
Ook moct
moet men
mendaaruit
daaruitbefluiten,
befluiten, dat
dat
Lien
wederkeeren . Oolc
de gewoone
gewoonebezigheden
bezigheden des
des Volks
Volksgeene
geen~geduurige
geduurigetustusde
fchenpoozingen
fchenpoozingen vereifchen
vereW.:hen.. - - De
De Chi,zeezcn
Chi/Jeczen hebben
hebben
geenen Zondag,
en zelfs
zelfs geene
verdeeJing van
dagen,
geenen
Zondag , en
geene verdeeling
van dagen,
die eenige
eenjge overeenkomst
met onze
Gnze weeken
weekcnheeft
heeft.. IHunHun~
die
overeenkomst met
l1e tempels
tempels ftaan
ftaan alle
aBe dagen
bezogt to
te worden
worden
ne
dagen open
open om
om bezogt
de God&dienitigen
Goo$dienfl:igen.. Somi
Somr.;J,igen
vandergelyke
dergelykeTieliedoor de
door
igen van
den hebben,
hebben, van
V1ntyd
tydtot
tottyd,
tyd,giften
giften ,, hoewel
hoeweJ niet
niet van
van
den
veel
veel bcdaid
bcduid;;nis,
tot onderhoucl
hunner Geestlyken
GeestIyken ge;nis , tot
onderhosd hunner
e•
Jan
J~an.. Doch
Doehgeene
geeL1elandcrycn
landcrycn zyn
zyn aan
a:m kerklyke
k~rklyke Ticndea
Tkndell

onderhevjg,"
onderhevig
." ...
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Afdeeling hehelst
behelst de
de voortzetting
De
vooJ.1tzl\tting van
van
De tweede
tweede AfdeeJing
de
Reis J die
voorwerpen biedt
hiedt,, w~araver
de
de Reis,
lie nieuwe
nieuwe voorwerpen
wRarover de
Schryver
\.litweidt,, te
v!!el ow
OUl opoptotetellerl.
telleQ. Veel,
$chryver ,dtweidt
to veel
Veel ,
tot den
den Landbouw
Landbouw enen Vischvangst
tot
Vischvangst betreklyk,
betreklyk, komt
komt bier
bier
voor.. De
De Geele
Geele Rivier
Rivier trekt
trekt byzonder
byzondcr des
des ReisbeReisbevoor
fchryvers aandagt
aandllgr,, in
del de
Zydcfchryvers
in de
de dei
de Afdecling.
Afdecling . De
Dc ZydeaIsmede d°
d~
teelt wordt
'er breedvoerig
breedvoel'ig befchreeven
bt:fchreeven;; a1smede
teelt
words 'er
l<.iv;er
'.[ang - tfekiang,
het Eiland,
Eiland, de
de Goude
GOl/(k
kivier Tangtfekiang , met
met bet
Berg
genaamd . ?', Het
Hot land
.Berg genaamd.
bnd hieromftreeks
bieromfrreeks bevat
bevat groove
groo~e
plantadien
van die
plantadien van
dle byzondere
byzandcre foort
foort of
of verfcheideuheid
vericheidel1heid
van Katoenplanten,
Kateenplanten, van
van welker
welkervoortbrengzels
voortbrengzels die
die foftrot"van
fen
welke men
men in
in Eurofen en
en lywaaten
lywaaten gem~akt
gemaakt worden,
worden, welke
Europa l%ankingslinnen
lVaflkingsiil1llen pleegt
Het dons,
dons, welk
welk
pa
pleegt tc
to lloemen.
noemen . Hot
deezer plant
plant omgeeft
omgeeft,, is
ls dat
geen,, 't
't
de zaadkorrels
zaadkorrels deezer
de
dat Been
welk
in den
den ftyl
fryl des
des koophandels
koophandels Katoemvol
welk in
Katoenwol geheeten
geheeten
Dit dons
dons is
is gemeenlyk
gemeenlyk wit
wit;; maar
maar in
in de
de
wordt.. --- Dit
words
nan , waarvan
Provincie Pang
Kiang --nan,
Nanking de
de Hoofdftad
Hoofdfrad
Provincie
waarvan Nanking
Is, heeft
heeft bet
het die
bet ,_ geis,
die zelfde
zelfde geelachtige
geelachtige kleur,
kleur, welke
welke bet,
efpannen en
en tot
tot lywaat
zynde, behoudt
behoudt.. Men
fponnen
lywaat geweeven
geweeven zynde,
en
meent ,, dat
meent
dat deeze
de.eze kleur,
kleur, en
en dede beter,:
beter~ hoeclanigheid
vall
hoedanigheid vari
katoen ,, eene
11et
Nankittgsch katoen
eene uitwerking
uitwcrking is
is van
bv~
iiet N'znkingsch
van den
den byzonderen aart
aart des
gronds,, dear
daar bet
het op
op groeit
groeit ;; en
en mell
zonderen
des gronds
men
verzekert,
de plant
plane,, WJl1l1C£l"
zy na eene
eene andere
andere
verzekert , dat
dat de
wanneer b%
in beide
bClde
genoem~
Provincit: words
wordt overgebragt
overgebragt,, in
Provincie
de genoemde
dc de
byzonderheden
ontaart,, hoc
weinig onderfcheiCl
'er ook
byzonderheden ontaart
hoe iveinig
onderfcheid 'er
ook
tusfchell de
de luchtftreek
luchtfrreek van
die Pl'Ovlncie
en die
die van
vall
tusfchen
van die
Provincie en
Kiang- nan pleats
plaats beeft."
hecft." COSSIGNY
verheugt zich
zich
Kiang-nan
COSSIGNY verheugt
dceze opheldering
apheJdering in
in de
Natuurlyke Historie,
Historie, en
en
over deeze
over
de Natuurlyke
oordeelt het
lllDe!te waardig
waarJig,, met
m~t de
de zaaden
zaaden van
van
oordeelt
bet der
der mocite
KatoenpJallt plOcv.en
te neemen
nee men ,, ondanks
ondanks hot
het
deeze Ratoenplant
deeze
pioeven to
daaromtrent
door STAUNTON.
-Met genocgeno(;daaromtrent geflelde
gefielde door
STAUNTON . •- Met
gen zal
zal men
den Reiziger
Reiziger inill de
de Stad
Stad Sou-choc-foe
Sou-choe-foe vexv.;rgen
men den
gezellen
aangenaamhcden en
en Vrouwen
VrouwenbefchreebeiChreegezcllen,, wier
wier aangenaamheden
ven worden
worden;; eer
eenee Stad,
Etl[Jclfthcn
l~et ParcParr;ven
Stad, die
die de
de Enrage
fchen Let
4ys van
noemden,, en
en waar,mn
waarlolllldedeInbooreling,
InoaoreIing,-n
tlys
van China
China noemden
ii
dit algemeen
zeggen in
in den
den mono
moUdnc-,bben
....~bben:: „
"De
He.
dit
algemeen zeggen
De Hesiel
is boven
boven ons
mel is
ons,, maar
maar op
op Aarde
Aarde hebben
hehben wy
Souwy Sou-

doe- foe
(0(1"
cxoe1"
Behal
Beilah.en
en een
een aantal
aantal zeer
zeer fraaije
fraaije Pla:1ten,
Plaaten, waaromtrent
waaromtrent
de
de aanpry
aanprnende
geldt, welke
in de
de AanAan;ende bedenkillg
bedenking gelds,
welke wy
wy in
kondiging des
voorgaanden Deels
Deels bybragten,
bybragten, vindt
vindt men
kondiging
des voorgaanden
men
ill dit
(lit Deel
Deel eene
cene Landkaart
Landkaal't van
vanbet
hetnunudoorrei,sde
doorrcisdegege~
ip
deelte des
des Cluucerchen
Clil1lce/C/;c'n Ryks
R yks.. De
De breede
breede aannterking
aanmerkiI1g LOp
deelte
op
el;f,!zelve,
:ezelve, van
r,
van deli
dl:l1 Nce
Naltrd,:i~/i;hm
Vertaaler) isis zeer
zeer juist.
juist.
r, ,
,
P hen Vertaaler,
Fen
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Een
Lyst der
der Planten
Planten in
in de
de Provincien
Provinciell Sjang
Sjang -.sung
tung
Een Lyst
en
Kiang. nan
Ouit dit
dit Deel
Deel;; en
en blykt
blykt uit
uit eerie
eene A:mteen Kiangnan fluit
Aantekening
~cning des
de.. Vertaalers
Vertaalers ,~ dat
dat wy
nag twee
twee Deelen
Deelen deezer
deezel'
wy nog
Reisbefchryvina
Reisbefchryving to
te wagten
wagtcn hebben,
hcbben.
Reize na
1Ja St.
St. Domingo
Domingo,, gedaan
gedaan door
Baron V
AN
jZeize
door den
den Baron
VAN
WIMPFEN -) en
door hem
WIMPFEN,
en door
hem befehreven
bejchreven in
in een
aantal
een aantal
Brieven,
Brievm, behelzende
bde/zC11de zyne
z)'ne ontmoetingcn
olJtmaefingm en
waarncemin·
en waarnceminLen
zee, by
f,en op
oJ zee,
by zynen
zyn~n overtocht
overtacht derwaards
en wm
derwaards en
van d(Jar
char
- Eene
Eme volledige
voZledige befchryving
befchryving van
van de
de ligging,
Jlaatslagging, Jlaatsgefleltenis,
handel van
van dat
dat Eiland
Eiland
efleltenis , 'Voartbrmgze!s
voortbrengzels en
en handel
L
~Karakter en
- De
De Zeden,
Zeden, Karaktel'
ttl Levenswyze
Levenswyze der
del'• Franfche
FrrJiJfl-he
Kolonisten aldaar
aldgar;; bcnevms
een berigt
berigt van
van de
de MulatMulatKolonisten
bencvens cen
ten en
en NegerJlaayen,
Negerjlaawn ~ derzelver
derzelver aart
aart en
en gedrag,
gcdl'ag, aalsten
lse
medt de
de wyze,
'vyze, op
op welke
welke zy
zy behande!d
lld6
mede
worden . Ilde
behandeld warden.
Dee!.
Te Utrecht,
Utrecht, by
by G.
T.. van
Deel. Te
G. T
van Paddenburg
Paddenburg en
en Zoon.
Zoon.
in
212 bl.
bZ.
8vo. 2I2
In gr.
gr. 8vo.

g

ee Port
Port au
au Prince
Prince lieten
lieten wy
hy
by
anze Aankondigingvan
Aankondiging vanhet
betEerile
EerHe Deel
Deel zyner
zYl1er ReiReiT
T
onze
ze (*).
By vondt
vondtbier
bier gelegenheid
gelegel1heiJ am
by voorige
voorige
ze
('~) . Hy
om by
VAN WIMPFEN
WIMPFEN,
Wq VAN
,

aanmerkingen op
op het
bet Behecr
Eebeer deezer
deezcr Volkplantinge
Voll_plantinge nog
nog
aanmerkingen
~ndere to
re voegen;
en de
de Stad
Stad ,~ by
by bet
het eertte
eerlie inkomen
andere
voegen ; en
inkomen
hem zo
zo afvallerde,
afvallende, bchaagde
den duur
duur nog
nog
hem
behaagde bern
hem QP
op den
minder:: wclhaast
de Brieven
Brieven uit
nit de
de JFoestyn
I17oc5tyn
minder
welhaast vinden
vinden wy
wy de
gedagtekend,
waar by
by zich
zieh in
in April
April 1790
1790,, naa
naa cene
cene
edagtekend , waar
Korte
afweezigheid,, weder
bevondt,, met
met fteeds
fieeds aanaanorte afweezigheid
weder bevondt
groeienden wederzin
langer op
op St.
DO;-:li!1!!,o te
groeienden
wederzin em
cm lamer
to bly-bly .
St . Domingo
ven.. Trekken
Trekken van
van wreedheid
wreedhcld jegens
jegens de
de Slaaven
Sl.laven ,> vets
V,!n
ven
zelfmoord ,, van
van vergifinenging
vergifl1lenging ,~ behooren
tot de
zelfmoord
hehooren tot
de Zeden
Zeden
del'
fjdukkige Bewgoncrs
Bcw~oncrs yall
M.. Domingo,
waar ook
ook de
de
der gclukkige
van .St
Domingo , waar
gisting
uit Parys
Parys was
overgeOaagen;; 't
't
gisting der
der gcmoederen
gemoederen uit
was overgeflaagen
wclk heiu
hem.
van de
de Fr
Franji:!zc
afkeerig 9,
wclk
, van
anfcfrc Omwenteling
Omwenteling afkeerig
ecne bykomende
bykomelldei,veen
~el1 opleverde
opleverde om
zich van
van daar
daar to
te
eene
om zich
vcnvydercn..
vcrwyderen
V AN ZvIMPFEN
WIMPFEN haast
haast zich
zicb,, derhalvcn,
zynen
VAN
derhalvcn, om
om zynen
Vriend de
de verdere
yerderc aanmerkingen
a:mmerkingen,, door
door hem
hem gemaakt
gemaakt.,,
Vriend
mede tote deelen
declen.. Breedvverig
Breedvverig zyn
zyn die
die over
over de
de Slaaven,
Slaa\'eJl ~
mede
wier
ongunfiige ftand
fiand,, ten
ten opzigte
opzigte van
van dedeflerfte
fierfte en
en
wier ongunftige
kwaalen ,, ontleed
ontIced words
wordt,
met bygevoegde
bygevoegde taadgeevintaadgeevin·
kwaalen
, met
gen
geti

f

(*)
Zie Letterorf.
Lettmrf, voor
18c I t bl,
bl. 3-6
S.
(*) Zie
voor i8ci,
,,65.
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gen tot
tot een
een beter
beter beheer,
beheer. Ook
Iaat by
by zich
zich in
in,, om
OIll
gen
Ook laat
een ver(lag
verflag teto doen
~ wegens
denkbee1den van
een
doen,
wegens hunne
hunne denkbeelden
van
regt
uit woeIk
oogpunt zy
zy bun
hun aan,
aan ..
welk een
een oogpunt
regt en
en onregt,
onregt, -- uit
weezen
befcbouwen - en
ell welk
welk een
een gebruik
gebruik by
weezen befchouwen
by mecnt
meent
dat
kundige
dat zy
zy van
van hunne
hunne vrybeid
vryheid zouden
zouden maaken.
maaken . De
De kundige
Vertaaler laat
Iaat niet
niet na
na,, bier
hier en
gepaste weweVertaaler
en daar
daar eene
eene gepaste
deripreekende
voet des
des blads
blads to
te
derfpreekendeaamllerking
aanmerking aan
aan den
den voet
plaatzt!ll..
plaatzen
den LandLand- en
en Akkerbouw
Akkerbouw
dedtonze
onzeReiziger
Reiziger
Over den
Over
declt
~yne
denkbeelden mede
me de,, en
en befteedt
befteedt een
langen Brief,
Brief,
zyne denkbeelden
een langen
OlUzynen
zynellVriend
Vriendtote onderrigten
onderrigten wegens
wegells den
den uitvoer
uitvoer der
del'
om
waaren -- de de
inrigtingdes
des landLouws
landLouws,
del' luanufac.
waaren
inrigting
, der
manufaa.
en de
de nyverhe
nyverhe;d
-- de
de opbrengst
Imtlluren en
tauten
.d -opbrengst van
van den
den Impost in
in 't
algemcen -- de
de daadlyke
daadlylce en
en lydelyke
lydelyke fchulfchul't algemeen
post
den -- bet
het inkomell
der Boetekas
Boetekas,, en
derzelver verdeeverdee~
den
inkomen der
en derzelver
ling in
kasfen..
ling
in verfcheidl:!
verfcheide kasfen
Breed geeft
geeft VAN
VAN WIMPFEN
gedagten mede
op~
Breed
WIMPFFN zync
zyne gedagten
mede op,
over
de meermaals
meermaals aangevoerde
aangevoerde Zedelyke
Zedelyke Gelteldheid
Gefteldhehl
over de
der Illwoonderen
van St
St_. Domingo
Domingo;; en
en ftrekken
lhckkcll deeze.,
der
Inwoonderen van
deeze,
om de
de ongunitige
ongunftige denkheelden
denkheelden,
, daarvan
daarvan gevormd
gevormd ~,
om
grootlyks to
te verfterken,
verfterken, en
en tot
tot eene
eene hoogte
hoogte,, welke
ODS
grootlyks
welke ons
moet
verbaazen, op
op to
te voeren
voeren.. Hy
toont,, hoe
hoe de
de
moet verbaazen,
Hy toont
Godsdienst, zo
zoals
als dezelve
dezelvetote dier
dier Volkplantinge
Volkplmltinge gegeGodsdienst,
predikt wordt
door meerendeels
mecrcndeels vel-agtlyke
predikt
wordt ,, door
veragtlykeMonniken,
Monniken,
,.;een gewcnschte
uitwoerking kan
kan hebben
hebben_. Hy
Hy geeft
geeft to
te
geen
gewcnschte uitwerking
dler gelegenheid
op,, over
de noodzaaknoodzaakdeer
gelegenheid zyn
zyn gevoelen
gevoelen op
over de
lykheld van
Godsdienst in
in den
den Burgerftaat
Burgerftaat;; fchoon
lykheid
van den
den Godsdienst
fchoon
nu
en dan
dan zyner
zyner penne
penne trekken
trekken ontglippen
ontglippell,, die
die ons
ons
nu en
zeer
twyfelen aan
aan 's
's Schryvers
voor
zeer doen
doen twyfelen
Schryvers hoogagting
hoogagang voor
de Openbaaring
Open];,aaring..
de
De verfchynzcls
ver[chynzcIs van
de werking
werking der
der Franfche
De
van de
Franfche 0111Omwenteling,
ook op
op St
St.. Domingo
Domingo,, doen
do en hem
haaken na
na
wenteling , ook
hem haaken
~yn veruek
vertlek van
vlln aaar
aaar;; dan
dan by
hy geeft
geeft vooraf
vooraf nog
nog zyne
zyne
2yn
denkbeelden op
op,, wegens
wegcns het
het aanleggen
aanleggell der
der Plantadien
Plantadicn
denkbeelden
op een
cen Eiland
Eiland,, hem
langs hoe
hoe haatlyker
haatlyker wordende
worden de,,
op
hem langs
door
den dreigenden
dreigenden storm
ftorm der
der naderende
door den
naderende Omwenteling,
Omwenteling,
en waarwaarvan welker
welker beginzelen
beginzelen hy
ooggetuige was,
van
by ooggetuige
was , en
over by
hy zyne
zynegedagten
gedagten vrylyk
vrylyk mededeelt
ruededeelt;; ten
flot
over
ten Plot
fchryvende:: „
"lk
fchryvende
1k Zle
zie met
met fmert,
fmert, dat
dat de
de zwymelgeest
zwymelgeest
zodanig een
de bewooners
bewoonersalaI•"reeds
reeds zodanig
een voortgang
voortgang onder
under de
hier gemaakt
gemaakt heeft
heeft", dat
dat zy
zy zelfs
zelfs aan
•" bier
aan tafe!,
tafel,omrmgd
omrmgd
•"van
Mul.1tten en
en Negers
Negers,, zich
zich gefprekken
gefprekken over
over de
de
van Alulatten
vryheid veroorloven
veroorloven ,, welke
welke tcn
ten hoogtten
hoogHen ollbezonnen
•" vryheid
onbezonnen
17 z)n.
Welhaastzullea
zulleu dede flaaven
!laaven der
der nabuurige
nahllurige PlanPlan~~
zy n. Welhaast
;1
,, ta
ta...
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„
~D tadien,
tadicl'l, die
die van
de Stad,
Stad, dezelven
dezeiven
die verkeel'en
verkeeren met
met die
van de

,,
bun overbrengen,
" aan
aan hun
overbrengel1, en
en op
or hunne
hunne manier
manieralles
alles wat
wat
gehoord l;ebben
liebten uit1cggen
llitleggen.. Indien
Indien de
de Blanken
Blanken
•"zy
zy gehoord
zyn van
vrw daag,
wat w(/ren
dan gistegiste•,,/legIs
flegis vry
vry zyn
daag, ivat
waren z::;yy dan
"• ren
ren ,~ laavcn
j!a(tvcngelyk
Ce!)'kivy
wy!! God
behoede my
God behoede
my ,t ooggetuiooggetuito zyn
zyn van
ge ~e
van de
de gevolgen
gevolgeneener
eener dergelyke
dergelyke redenkaredenka•" ge
den Mean&h
velmg! De
De Rechtep
Rechten van
won den
Mewuh to
te beredeneeren
beredeneel'en
•" veling!
.,
hot byzyn
~, in
in het
byzyn van
van zodanige
zodanige menfchen,
menfchen,wat
watisis dat
dat anan·
"• ders
del's,, dan
dan hen
hen tote leeren
leeren,, dat
dat de
kragt is
is hy
den
de kragt
by den
"• flerken,
flerken, en
dat de
de fterkte
frerkte in
in 't
getal beftaat
befraat."
en dat
't petal
."
",, \-Vilt
gy weeten
wee tenwat
watikikten
tenlaatiten
laatH:en over
over dit
dit Land
Land
Wilt gy
denlw ?'? Dat
Dat,, hoe
hoe meer
meer ik
ik de
de menfchen
menfchenleer
leer ken,
ken.,
a", denke
•" nen,
nen, die
die hetzelve
hctzelve bewoonen
bewoonen,, te
ik myto meer
meer wensch
wensch ik
mygeluk,, dit
dit Land
Landtote verlaaten
verlaaten.. 1k
Ik was
was 'er
'er
•"ze1vcn
zelven geluk
edele eerzucht
t am
myeenigeenig"• met
met die
Jie edele
eerzuchtheen
beengeltomen
gekomen,
om my
lyk met
met myn
mynfortuin
fortuin bezig
bezig to
te houden
houden;;maar
maar beftemd
befl:emcl
•~, lyk
" om
om 1l>r-cster
te zyn,
byge\'olg om
omilaaven
ilaaven tote hebbeb,,
mr,ester to
ayn , ell
on bygevo'g
ben,, heb
heb ik
ik,, toen
toen ik
ik genoodzaakt
genoodzaaktwas
was met
met hun
bun am
om
•" ben
•" to
te gaan,
het noodig
noodig geoordeeld
geoorJeeld hen
hen to
te leeren
leeren kenkengaan , bet
nen;; en
en ik
ik vel'tl'ek
achting voor
vaal' den
den
•" nen
vertrek met
met veel
vcel mindel'
minder achting
Wanneer
"• een
een,, en
6n met
met medelyden
medelyden voor
voor dedeanderen
anderen.. Wanneer
men is,
is, 't
't geene
hier zyn,
dan
•" men
geene de
do meeste
meeste bewoonel's
bewooners bier
zyn, dan
is men
lTIen genoodzaakt
genoodzaaktflaaven
flaaven to
te hebben
hebben:: wanneer
wanneer men
•" is
men
"• is,
is, 't
't geene
flaaven zyn
zyn ,, dan
dan is
is men
men gegegeene de
de meeste
meeste flaaven
maakt om
om ilaaf
fiaaf to
te weezen
weezen;; elk
zyn
•" maakt
elk is
is bier
bier op
op zyn
."
"9~ plaats
plaats."
Eer by
hy vertrok
vertrok was
was byhyooggetuige
ooggetuigevan
vanhet
hetuitbaruitbarEer
fiell dcr
hem opopeenen
eenen aandoenaandoenflen
der Partyfcbappen
Partyfchappen ,') door
door hem
lyken trant
trant befchreeven
befchreeven,, met
met verrnelding
vel'rnelding van
VJn 't
't geen
geen
lyken
cloor de
de beide
beide Partyen
Partyen verwaarloosd
vel'waarloosd was.
om hot
het heil
heil
door
was , om
def Volkplantinge
Volkplantinge niet
niet to
te verwoesten
vel'woesten.. Hy
Hybefluit
befluit dit
dit
der
verl1ag met
te merken:
ookgebeuren
gebeuren
verflag
met aan
aan to
merken : "Wat
„ Wat ererook
moge,, ik
lk heb
de Wetgeevende
Wetgeevende Vergadering
Vergadering,, door
door
•" moge
heb de
kanon uiteen
uiteen gejaagd
gejaagd ,, op
de vougt
vIugt enz
enl.. geIaa•"het
het kanon
op de
gelaaten;; hot
het wat
al tote uitvc
uitvverelld
dat tatawat al
.erend vermogel1,
vermogen , en
en dat
•"" ten
melyk
verlegen
met
deszelfs
over
winning
is,
onzeker
melyk
melyk
verlegen
met
deszelfs
overwinning
is,
onzeker
•
"ge!alten
te doen
dnen,, om
0111 'er
'er de
de nuodzaaklykheid
nuodz<l.lklykbeid
wat to
• ge!aaten wat
van to
te billyken
bill yken en
en 'er
'er viucht
VI ucht van
van to
te raapen
raapen;; het
•" van
het
lick heb
heb ikik gelaateu
gelaatcn inin een
eenftaat
fraat van
vanbedeesdbedeesd•"pub
publick
"heid
en onzekerheid
onzekerheid,, zoo
zoo als
als gemeenlyk
op hevige
hevige
gemeenlyk op
h eid en
• heid
•'J flormen
Hormen volgt
voIgt,, en
en myn
myn vriend
vriend den
dell handel
handel zeer
zeer wel
weI
te vreden
met zyne
zyne niagazynen
magazynC'lI gered
gered tote hebbci
hebbcn,, en
en
•" to
vreden met
zeer bezig
bezig om
omdetelve
detelvebuiten
buitenbet
hetbereik
bereiktote ftellen
frellen van
van
•" zeer
" bet
het Op
Opper,,'.agtilj
J7ulk.
\Vatmymyaanbelapgt,
aanbelapgt, ik
ik voer
voer
„
t er,ragti~~ Vol,
;. Wat
„" wewe-
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~., wegens
wegens St.
St. Domingo
het denkbeeld
Domingo bet
denkbeeld met
met my,
my , welk
5,
welk
geenzins dat
van ielereen
ieiereen is
is;; to
te weeten,
de
dat van
weeten, dar
dat de
•" geenzins
'er even
zyn grond
grond gevonden
gevonden
"„ Vryheids.
Vryheids- boom
boom 'er
even min
min zyn
beeft,, om
om vrucht
vrucbt to
te geeven
geeven;; als
als de
Brood-boom."
de Brood-boom
." _•" heeft
In hoe
verre by
hy of
of die
die anderen
anderen gelyl{
heeft de
de
In
hoe verre
gelyk l1ebbe,
hebbe, heeft
ondervinding, hoe
veele en
deeze
ondervinding,
hoe veele
en geweldige
geweldige fahokkell
fchokkeu deeze
Volkplanting
beweezen .
Volkplanting zints
zints leedt,
leedr, bewcezen.
VAN WIMPFEN'S
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reis na
America, hoe
vooripoec1ig
VAN
na America,
hoe voor*oedig
in den
den aanvange,
aanvange, werd
werd eerlang
eerIang beloopen
be loop en door
door eenen
eenen
in
txeweldigel1 florm
frarm,, die
die hem
in 't
't gevaar
dreigende
geweldigeri
hem in
gevaar van
van dreigende
Schipbreuke bragt,
bragt, treffend
treffend befchreeven
befchreeven.. In
Schipbreuke
In 4meric,z
Iwerina
geland,, is
is hy
geheel verrukking
verrukking,, door
door hem
in deezer
deezer
by geheel
hem in
geland
voe2"e
uirgedruk:t:: ,;
uitmu11tende
voege uirgedrukt
„ 't
't Is
Is waarlyk
waarlyk eene
eene uitmuntende
"• vertooning
die van
van St.
St. Domingo
komt,
vertooning voor
voor iemand,
iemand, die
Domingo komt,
.,
Ik hield
hield Diet
niet op,
dit gelukkig
gelukkig L~nd
Land te
to befchou~en.
befchouwen . Ik
op,
,, dit
"• de
de naare
naare wooningen
woonmgen,, welke
welke ik
Ik maar
maar pas
pas verlaatea
verlaaten
vergelyken met
met de
te vergelyken
de fraaije
fraaije en
en nette
nette huizen
buizen.,
"• had,
had , to
;,
welke! wy
wyoveral
overal door
doordedegroene
groenevelden
veldenverfpreid
verfpreid
;, welke
;,
zagen.. De
Dealgemeene
algemeenewelvaart,
welvaart,welke
welkeinindat
datgedeelgeded;, zagen
Wereldheerscht
heerscht,, fcheen
"„ te
to van
van de
de Nieuwe
Nieuwe Wereld
fcheen de
de bron
bron
~, van
van rampen
rampen en
en misdaaden
misdaaden gedempt
gedempt to
te hcbben
h~bben,, met
met
gewaande rykdommen
rykdommen van
van hem
hem,
WIens zoet(le
zoetCl:e
de gewaande
, wiens
•"de
"• hoop
boop is
is,, het
land to
te verlaaten
verlaaten;; 't
hent draagt
draagt
bet land
't welk
welk hens
Te vergeefs
vergeefs zuu
ZuU ik
ik trachten
trachten;, den
tbat
"„ en
en voedt
voedt.. Te
den flaat
., van
geIukzaligheid to
te fchilderen
fchilderen?; in
,,
van gelukzaligheid
in welken
welken ik
ik my
my
:,
zag,
ik,, by
by 't
't vallen
vallen van
den
,, aIs
als verzonken
verzonken zag
, toen
toen ik
van den
"• avond,
avond, den
den oever
oever langs
langs voer
voer.. Zulks
Zulki is
is geen
geen mensch
mensch
~,
maar indien
indien iemand
iemand inin dat
datoogenb?ik
oogenb!ik bet
het
• mogelyk
mogelyk ;; maar
'•" vooritel
op nieuw
nicuw icheep
lcbeep to
te begce
begce~.
vooritel gedaan
gedaan hadt,
hadt, my
my op
flechts tien
daar zoo
zoo veele
veele
om flechts
tien mylen
mylen van
van daar
•." ven
ven ,~ om
te haalen
haalen,, als
«:m
ulde vHezen
vliezen to
als 'er
'er bladeren
bladeren W:1ren
waren aan
•" guIde
van Colchis,
zou ik
ik gewis
gt.:wis op
op zyn
zyn voorVOOl"boomen van
Colchis , zou
•" dee boomen
" frel
lach geantwoord
geantwoord
ftel niet
ftel
Dietdan
dan met
met een
een fchamperen
fchamperen lach
•„
"hebben.
Weinigfcheelde
fcbeeIde bet
hetzelfs
zelfs in
in dat
dOlt oogenblik,
oogcnbhk,
hebben. Weinig
:,
zelven,, dat
~at land
l~d Diet
niet meer
te
of ik
ik zwoer
zwoer by
by my
my zelven
• of
meer to
verla:ltcn,, hoedanig
het fortuin
J.Ortmn mogt
zyn;, 't
hoedanig ook
ook bet
moot zyn
•" verlaaten
't
geen bet
het lot
lot my
bereidde.",.
•" geen
my bereidde
Te Norfolk
Norfolk hieldt
hieidt hy
OSTER ~ OnderTe
by met
met den
den Heer
Heer OSTER,
OnderFrank)')'k, een
een zeer
zeer lang
lang enenleerzaani
Jeerzaam gegeConfuI van
van Frank)'yk,
Conful
fprek,
di(! hem
eene Memorie
Memorie mcdedeelde,
mcdedeelde, wegens
wegens de
de
fp rek, die
hem eene
Handelbetrekkingen van
Frankryk en
en de
de Ve·rewigde
StaaIIandelbetrekkingen
van Frankryk
Vereenigde Staaten.
deezeloopt
loopt een
een geheele
geheele handelkundige
handelkundige Brief
Brief;;
ten . Over
Over deeze
Frankl'yks, Engedands
Engelands en
Iiollandi gedrag
ten deezen
aanFrankryks,
en Ilollonds
gedrag ten
deezen aanziezie-

VAN W!MPFYH
WIMPP,£"
VAN
462
ziene fchetzende,
met Staatkundige
Staatkundigebefpiege4
befpiege..
ziene
fcbetzende, dool'mengd
doormengd met
lingen., zo
zo fterk
fterk ten
ten voordeele
van Engeland
Engeland uitloopende,
uitloopende ~
lingen,
voordeele van
dat de
de ondervinding
ondervinding.,
ichoon daaraan
daaraan deels
deels beantwoord
dat
, fchoon
beantwoord
bebbende,
bebbende, niet
n1et voortvaart,
voortvaart, daaraan
daaraan bet
het zegel
zegel to
te hangen
hangen..
Zeer is
is hy
met de
de .Imericaaner
Americaanen ingenomen.
ingenomcn. Hy
Hyiluit
lluit
Zeer
by met
zyn laatften
Iaatfl:en Brief,
Brief ~ to
te Norfolk
Norfolk in
jn September
SeptemberI7t)o
1790 gege.
zyn
dagtekcl:Jd, in
in deezer
deezer voege:
Indien onze
onze oordeelvellinoordeelvellindagteketad,
voege : "„ Indien
gen veelal
veelal afhang€:n
onze goede
goede of
of kwaade
kwaade geestgeestafhangen van
van onze
•"') gen
ik nooit
nooit meerder
meerder geneigd
geneigd
gc1!:eldheid ~ ~emerk
ik.., dat
dat ik
„ gefteldheid,
bemerk ik
was om
ommet
metiets
lets vooringenomen
voormgenomen to
te zyn
zyn.. Ik
Ik zal
zal eveneven•" was
wel trachten
trachten alle
aIle partydigheid
en dit
ait
partydigheid te
to vermyden,
vermyden , en
•" wet
" hoop
hoop ik
ik te
dat bet
het my
toefchynt, dat
to meer,
meer, om
om dat
my toefchynt,
dat men
men
„
eenefterke
fl:erke verbeelding
verbeelding.,
welke ikik niet
niet hebbe
hebbe ,,
„"met
met eene
, welke
moct gebooren
gebooren zyn,
zyn, omominin dedebewooners
bewoonersvan
vandit
ditnieunieu•" moot
we
we ryk
rykmeer
meerdan
danmenfchen
menfchentotezien,
zien,die,
die, in
in het
het midmid•"" we
den van
de ongeregeidheden
ongeregeldheden eener
eener OmwenteIing,
zuivan de
Omwenteling, zui,, den
'Jere zeden
zeden wisten
wisten to
te behouden
behouden ,J en
en niet
niet toe
toe re
te laalaa·
•" vere
"• tenten.,
dat de
waarmede zyzyhunne
hunnerechten
rechten vervel'·
de moed,
moed, waarmede
ten , dat
" deedigden,
deedigden,
en de
de geestdrift,
geestdrift, waarmede
zy hunne
Vrywaarmede zy
hunne Vryeedigden, en
•" d
heid wonnen,
ontaarte, de
wonnen, ontaarte,
de een
een in
in eene
eene dweepzucht,
dweepzucht,
„ heid
"„ en
en de
de andere
andere in
in woeste
woeste wrcedheid
wreedheid,, en
en voorwaar
voorwaar dit
dit
myn
" is
is al
al veel
veel.. ---- Moge
Moge de
de nakomelingfchap,
nakol1lelingrchap, myn
„
zeggen!!
"„ Beer
Heer!! dit
dit zelfde
zelfde ten
ten eenigen
eenigen tyde
tyde van
van u
u zeggen
hier, om
om dat
men vry
" Men
Mengelooft
gelooft bet
het hier,
dat men
vry algemeen
algemeenanan.
„
deren naar
naar zichzelven
zichzelven beoordeelt
beoordeelt,, en
en dat
dat de
de EigenEigen•" deren
"„ liefde
liefde der
der Americaanen
Americaanen behaagen
behaagen fchept
[chept in
de ge
ge,. .
in de
"• dagte,
dagte, dat
dat zy
de eerfte
eerfre meesters
zy de
meesters waren
waren in
in de
de dubhe.
dubbe"„ le
Ie konst
den blixem
blixem acn
aGlt den
den hemel
heme! C'1
den fceptcr
feeptcr
om den
en den
konst om
en (*)
"„ arm
de dvingelanden
dwingelanden to
te ontwrjm
ontwringen
(*).. Maar
als men
aan do
Maar als
men
geest der
der
•"flechts
flechts de
de inrichtingen,
inrichtingen ,dedezeden
zeden en
en den
den geest
;, beide
beide Volken
Vol ken met
met elkander
elkander vergelykt.
„
vergelykt, zoo
zoo fchynt
fchynt men
men
meer to
dan te
to hoopen."
hoopen ."
zulks meer
te vcrlangen
vcrlangen dan
•" zulks
Agler deezen
deezen Brief
Brief is
is een
een Postfcriptul7Z
Postfcripturn gevoegd,
gevoegd, Lbe
,e,...
Agter
treftende de
het .Franscn
bewind gep.etrefrende
de maatregelcn,
maatregelen, door
door bet
Fransch bewind
nomen, oni
om de
de orde
orde op
St.. Domingo
Domingo te
herfrellen, ell
to herftellen,
en
nomen,
op St
in
benevens den
den akkerakkerin die
die ongelukkige
ongelukkige Volkplanting,
Volkplanting, benevens
bouw, opopwelken
welkenhaar
haarnude
Qudewelvaard,
welvaard,ofofliever,
Hever, die
die
bouw,
van
van
Men weet
bet
(*) "„ Men
weetdatdatdedegeestdrift
gee~tdrifJ: deeze
deeze regels
regeIs onder
onder bee
(*)
",, Portret
plaatfte : kort
kort voor
voor het
bet overlyden
overlyden Van
van
Portret van
van FRANKLIN
FRANKLIN plaatfl:e:
over de
de Omwenteling,
Omwenteling, die
die men
men
"„ dien
fprak iemand
then man
man fprak
iemand hem
hem over
"• in
te gemoet
Frankryk., antwoordJe
FRANKin Frrmkryk
Frankryk to
zag . Frankryk
antwoordde FRANKgemoet zag.
"• LIN,
geent: Olllwentding
Oinwenteling llooJii
noudig$a
LIN, heeft
heeft eene
eene Hervorming,
Hervorming, geenc
II
;;,yn."
het hulpll1iddel
hulpmiddel zou
zou ef'l~r
erger dan
dan de
do !cUlnai
kwaal zyn
."
„ het

hElZE
ILEIZE NA
NA ST..
ST. DOMINeo
DOMINGO,..

1e3

Van
met bet
bet Moederland
van den
den Koopbandel
Koophandel met
Moederland gegrond
gegrond WaSt
Was,
de
eenen draaglyken
draaglyken voet
voet to
te herbrengen.
de zaaken
zaaken op
op eenen
herbrengen .
Met
gehoegen vinden
agter dit
dit Werk
een wet
weI...
Met genoegen
vinden wy
wy agter
Werk een
opgefleld Reg!stcr.
Register . Wy
Wy vermelden
eenig...
opgefl-eld
vermeldendit,
dit. omdat
omdat bet
bet eenig
gins
daartins in
inonbrUlk
onbruik fcbynt
fchynttetogeraaken,
geraaken,dedeWerken
Werken daarmede to
mede
te voorzien
voorzien..
dans
Abrege
du Voyage
Voyage du
du jeune
jeune Anacharfis
Anacharfis en
Abregd du
en Grece,
Grece, dans
Je
Siede avant
le Milieu
Milieu du
du Quatrieme
Quatrieme Siecle
avant I'Ere
1'Ere Chretiennc,
Chretienne,
BARTHELEMY, a l'ufage
de
I'Abbe BARTHELEMY,
de 1'Abbe
l'ufage de
de la
la Jeunesfe,
Jeunesfe,
avec
NIVERavec Ia
la Vie
Vie de
de l'Auteur,
I'Auteur,par
parM.
M, Ie
le Due
Due DE
DE NIVERNOIS.
II Tornes.
Edition. a Ia
Tornes . Secoode
Seconde Edition,
Nois . 11
la lhye,
Haye , chez
chez
1. van
van Cleef,
8o i .
1.
Clcel,i ISOI.

a

a

(welk.e; verkorting,
verkorting, in
b1 de
de Fron[che
it z etet groote
grooteWerk,
Werk, (welks
taale, wywybier
hieraankondigen)
aankondigen)door
doordedewelverfneede
welverfneede
11 taale,
H
penne
in 'r
heeft
penne van
van
in
't Nederduitsch
Nederduitsch vertaald,
vertaald, heeft
-

Franfche

STUART
STUART

ons
te meermaalen
gelegenheid gegeeven,
ons to
ieermaalen gelegenheid
gegeeven, om,
om , met
met dubdubbel verdienden
verdienden lof,
lof, daarvan
dJarvan to
te ipreeken
1preeken;; en
is de
bybel
en is
de bykans
onwec1t:rfraanbaare aandrang
aandrang,, om
'er proeven
proeven uit
uit
kans onwederflaanbaare
om 'er
over
neemen
{)ver to
te nee
men ,, oorzaak,
oorzaak, dat
dat onze
onze Beoordeelingen
BeoordeeUngen zo
zo
veel plaats
plaats beflaan,
heflaan, dat
dat daaraan
daaraan niet
niet telkens,
tel kens , als
als wy
deveel
wy dezelve
in gereedheid
gereedheid hadden,
plaats kon
worden ingeingezelve in
hadden , plaats
kon worden
ruimd. en
en wy
wy dus
dus de
deuitgave
uitgave niet
niet zyn
zyn bygebleeven
bygebleeven ,.,
ruimd,
fchoon
fchoon wy
wy ons
zullen bevlytigen
bevlytigen om
dit agterweezen
aiterweezell
ons zullen
om dit
in to
te haalen
haalen (*).
(*).
in
Meermaalen viel
viel ons
ons,, by
by bet
bet doorleezen
doorleezen,, in
in,, hoe
hoe
Meermaalen
wenschlyk bet
bet ware,
ware, van
van dit
't welk
DeeIen
wenschlyk
dit Werk,
Werk , 't
welk X
X Deelen
in 8\;0
in de
de Nederduitfche
Ntder!iuitfthe uitgave
uitgave beflaat
henaat,, een
een UitUitin
8vo in
trekzel te
trekzel
to hebben,
hebben, voor
voor de
de tjeiigd
Teugd gefchikt
gefcbikt;; dan
tevens
dan sevens
bl!vroedden wy
wydedemoeilykheid
moeilykheidomam
weItotevervaardivervaardibevrcedden
bethetwel
gen, en
en in
in een
een zo
zo kort
kort begrip
begrip to
te brengen,
brengen, dat
dat bet
het daaddaadgen,
lyk een
WJSder
deroefengraage
oefengraage Jeugd,
]eugd,die
die'er
'er
iylc
een Handboek
Handboek was
een
een (chat
1chat van
van kundigheden
kundighedenuit
uit kon
konhaalen
haalenniet
nietalleen,
aIleen.,
maar zich
zich zeker
zou vinden
vinden om
om tot
tot de
de bron
bron
maar
zeker opgewekt
opgewekt zou
.o gaan
zelve ttc
gaan,, waaruit
waaruit zy
zy flegts
flegts cenige
eenige druppels
druppeIs ge
ge..
zelve
proefd
proefd hidden
hadden..
vervaardiger van
van de
de twee
twee voor
voor ons
ons liggende
liggende DeelDeel·
De vervaardiger
tes
fes isis hierin
hierin zeer
zeer gelukkig
gelukkig geflaagd
sel1aa~d.. Eene
Eencoordeelkunoordeelkundige
dige keuze
keuze heerscht
he'~rscht in
in het
het uitkippen
uitkippen,, in
in het
bet fchikken,
fchikken,
ill
in

De

(*) Onze
Ooze laatfte
laatlte Aankondigiug
Aankondigiug is
is die
die des
dei V1
VIDeels
Deel$i 1zie
~ie
(*)
Lettcroef,
It:lteroef. voor
VOvr 1("'01,
ll:oI, bl
hI.. 543
543..

ti*I
T(.~

DU VOY^4GJ
ABIUl.G"
VOY.\GF.: D'AN.\CtIAR!IS.
ABI:EGt DU
D'ANACItARSIS .

In bet
zamenvoegen . Hoe
ll1
het zamenvoegcn.
Hoe gemeenzaam
gemeenzaam de
de Franfcue
Fran/de Taal
Taal
in ons
mop,e weezen
weezen,, zou
zou misfchien
misfchien
in
ons Vaderland
Vaderiand ook
ook mope
.eene Nederduitfche
Nederduitfche Vertaaling
deezer VerkQrte
ReiZI:
Vertaaling deezer
Verkorte Reize
eene
.geen
onaangenaam Lettergefchenk
Lettergefchenk weezen
weezen..
geen onaangenaam
Het IX
IX Deel
Deel der
del' Reize
van Anacharfrs
.Ilnacharjis behelst
bel1elst hreed.
Het
Reize van
breed.
voerige
Berigten, avegens
wegens het
het Leeven
Leeven en
em eeni
eettige
Gefchrif.•
ltoerige Berigten,
re Gefchrif
ten van
van BARTHELEMY,
BARTHELEMY, d
d,)or
Jaare
ten
.)or hernzelven
hemzelven in
in den
den Jaare
I79-,
en I793
1793 gefchreeven
De Franfche
179z en
gefchreevel1.. De
J/ra12[che Burgers
Burgers NIVERNIVERNOlS, SAINTE
andere Geleerden
Geleerden
IcoIS,
SAINTE CROIX,
CROIX, LALANDE
LALANDE en
en andere
bebben den
den ]of
lof van
van BARTHELEMY
BARTHELEMY verkondlgd.
hebben
verkondigd . Aan
Aan
bet hoofd
van dit
dit Abrege
Abrege vindt
etne Proeve
Proeve der
der
bet
hoofd van
vindt men
men eene
Leevensrefchryving van
van deezen
deczen Letterheld
Letterheld door
door NIVERNIVERLeevensbefchryving
NOlS,, die
die allerfchoonst
allerfchoonst is
is,, en
beantwoordt aan
aan het
het
en beantwoordt
z;o1s
1Ivlotto,
ontleend:: Est
Est enim,
1\'Totto, uit
uit de
de Brieven
Brieven van
van PLINIUS
PLINIUS ontleend
enim,
probitate rnorinn
morttill,, in
ingmii
operum varietavarietaprobitate
genii degantia,
elegantia , operum
„ Hy is
Ie, enonflrabilis
monflrabilis.. "Hy
is overwaardig
overwaardig,, ten
ten voorneelde
vooroeelde
te,
dienen, door
door de
de zui
zuiverheid
zynerZeden,
Zeden, dt)or
door de
te dienen,
verheid zyner
de
•" to
fl'aaiheid van
door de
de verfcheiden
verfcheiden.;
•" fraaiheid
van zyn
zyn Vernuft,
Vernuft, en
en door
"• heid
heid zyner
crken:'
zyner W
Wcrken,"

BoriflJt Yllft
den tegenwoordigen
tegenwoordlgen toe/land
toef/anJ der
der Bataaffche
Batllaffclze Be
Be..
Bericht
van den
zittingen in
Oost·-Indie
Iudie.. en
en den
op dezelven
dczelvc1'.. Do{)r
zittingen
in 0ost
den Handel
Handel op
Door
DIRK VAN
HOGENDORI'.. Tweede
Twede Drult.
Te Deft,
lJelft, by
bJ M.
M. Roe·
Druk . Te
RoeDIRT{
VAN HOGENDoRI'
lofswaert.
gr. 8vo
Il"o.. 194
bl..
Iofswaert . In
In gr,
194 hI

Stuldren,, raakende
rflakcnde den
dentegenwoordigen
tegenwIJardigen toe/land
toef/and der
del' Bataaffche
Bataaffckll
&ukken
iJezittingm
III 0ost
Oost -- Indie
ell den
den Handel
Handel opop dezelven
dezeJven;;
Bezittingen in
Indic ,, en
kunnende
dimen ter
ter beal11woor{Jing
kunnende dienen
beantwooraing dct'
der Prallg
Draag ;; of
of de
de Han.
Han .
del op
a; Oost
Oost -.In,die
niel anders
antiers dan
d(mdoor
dooreene
eene11/aatfchappy
Jl;laatfchappy ,•
del
Indie niet
met
eell uitfluitend
tliffluitend Yoarregt
voorzien, enenbet
hetbefltsnr
bejlUfJr over
oyer de
de
met een
Vooeregt voorzien,
flczittlngen oldanI'
kan gedreeven
gedreeven warden
warden.. UitgeUflgeBezittingen
aldaar hebbende,
hebbende, kan
gt?~en door
door DD.. VAN
VAN HocaNDoxr.
HOGENDORP.
Z"/nde
een Vervolg
f/erYolg op
op
geeven
Zynde een
dcszelts Beril:ht
tl'genwoordigen !oefland
dcszelfs
Bericlitwegens
wegens dm
den tegenwoordigeit
toefland der
der BIZBa .
Inllffche Bezitlingen
IMie, enz
enz.. In
en is
"
iaaffche
Bezittingen in
in OustOost-Indie,
In den
den Haoge
Haage en
Delft, by
bJ J.
en M.
R(lelof~w:lerr.. 464
BI.
Delft,
J . C.
C . Leeuweil:yn
Leeuweftyn en
M . Roelofiwaert
464 Bl.
betrekkil'g, welke
deeze twee
twee Stukken,
Stukken, blykens
blykens
ee naauwe
naauwe betrekkirg,
welke deeze
Titels, tot
tot elkander
elkander hebben.
maa),t bet
het eigenaartig,
eigenaartig,
de Titels,
de
hebben , maakt
D
D
De eerite
eerae Druk
van bet
bet
van dezelve
dezelve to
te gelyk
gelyk te
van
to gew.aagen.
gewaagen . De
Druk van

eerstgemelde
en GezagGezageerstgemeldeWeek
Werk des
des geweezen
geweezen OpperkoopOlans
Opperkoopmans en
Oostkust, MOGENDORP,
KOGENDORl', volgens
voJ~ens 's
's Scbry.
hebbers over
over Jaya's
hebbers
Yava's Oostkust,
Schry
vers bedoeling
DOS
vets
bedoeling niet
niet ter
ter openbaare
openbaare uitgave
uitgave gefchikt.
gefchikt,kwam
kwam ons
niet onder
't ooge.
Dandeeze
deezetweede,
lweede,met
met's
Schryvers toe
toe..
's Schryvers
niet
onder 't
ooge . Dan
ftcffirnmg
hetlicht
licht ziende,
ziende, viel
viel in
loop des
des Boekhandels,
Boekhandels,
hemming bet
in den
den loop
in onze
ODze handen
handen..
en dus
dus oak
en
ook in
lIet
Ilet

OVER ONZE
ONZE 0.
BEZITTINGEN . 1($5
16S
]i). VVAN
O. 1. BIZITTINGEN.
0 (;E N U 0 B P,OVER
H.
A N HHOGENfH'.)I!.P.
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kennen , tIs
als een
Het Voorberigt
Voorberigt doet
doet ons
ons den
den Opfieller
Opl1eller kennen,
een
Het
Man, die
die in
in den
den Jaare
Jaarc 1783,
1783, met
met her
het Smaldeel
Smaldeei Oortogfche
Oorlogfche..
Man,
Os Capitein-Lieu
VAN BRAAM,
BRAhM, na
na de
de Oost-1ndiM,
OfJst-IndiEn, als
Capitein-Lieu·.
pen onder
onder VAN
pen
tenant der
Mannes,, vertrok
vcrtrok;; de
de Krygstochten
Krygstochten bywoonde
bywoonde;;
tenant
der Marines
voorts to
te Batavia
Batavia in
in lirygsdienst
Krygsdienst der
der Oost-IntliJCk,
Oost-Indifche MaatMaatvoorts
zyn(chappy
zich begaf
begaf;; vervolgens
geworden zynfchappy zich
vervolgensOnderkoopman
Onderkoopman geworden
de, werd
werd by
hyagtervolgende
agtervolgende tweede
tweede van
vnn Patna
Patna in
Bengaten,
de,
in Bengalen,
Onrust, Refident
Refident van
van
Opperhoofd aldaar,
aldaar, Adminifltateur
Admilllf1tatt!ur van
van Ot/rust,
Opperhoofd
japara. en
en einde'.yk
einde!yk Gczaghebber
over .7ava's
Java's Oos/hoek;
Gezaghebber over
Oosthoek ; --7apara,
onderfcheide betrekkingen
betrekkmgen,, die
die hem
hemininttaat
Haatftelden
fielden tot
tot langtangonderfcheide
onder
duurige
en veelvuldige
vee!vuldige kennisneeming,
kennisoeeming, welke
hy niet
niet onder
duurige en
welke by
zich hieldt
hieldt,, maar
maar ten
ten algemeenen
algemeenen nutte
bekend maakte
nutte beltend
maakte.•
zich
..
Dan;'
's Scbryvers
" in
," dit
dit zyn
zyn 's
Schryvers elgene
eigene woorden.
woorden, „
in ftede
flede van
van
• Dan
voor bet
h~t algemeene
algemeene welzyn
we'Jzyn to
te be-j
be..
•"bierdoor
hierdoor zyn
zyn oogmerk
oogmerk voor
reiken,, ftrekte
ftrektedie
ditaileen
alleenom
om hemallediegeell~n.die.er
hem alle die geen2n , die 'er
•" reiken
deeze misbruiken
.,
belang bX
b¥. hadden
bad den ,, dat
dat deeze
misbtuiken bleeven
b!ee\'en voortduu
voortduu ...
• belang
"• ren
ren,, tot
tot vyanden
te maaktn,
maakf.n. Zyne
Zyne verontwaardiging
verolltwnardiiing en
el}
vyanden to
vrye uitlaatingen,
uitlaatlngen, zoo
in gefchrift
gerchrift als
als in
over
in gefprekktn,
gefprekken, over
zoo in
•., vrye
"het
de Commisfarisfen
Commisfarisfen Gerieraal
Generaal en
en de
de Re
gedrag van
van de
Re.•
• her gedrag
lndie, naa
geering van
van Indie,
naa de
de ontvangene
ontvangene tyding
tyding der
der ommekeer
ommekeer
••, geering
vall zaaken
zaakcn in
in her
het Vaderland
Vaderl:md in
in bet
bet Jaar
Jaar 1795
1795,, zoo
•" van
zoo omomtrent het
laaten vertrekken
vdtrekken van
van vier
vier rykgelaadetre
rykgelaade'ne 'Enge!fche
her laaten
Engelfche
•.. trent
by de
op de
errintl! - fTaarders,
die by
de ontvangst
ontvangst dier
dier fyding
€yding op
de
•" CYrinashaarders , die
Bntavi[che Reede
Reede lagen
Iagen,, als
der noodige
noodfge
als het
bet verzuimen
verzuimen der
•" Batavifche
te ftellen
Hellen,, tot
tot verdeediging
verdeediging zoo
zoo
•" maatregelen
inaatregelen inin het
her welk
weak to
van Batavia
Batavia a1s
als de
de Buiten-comptoiren
Buiten- comptoiren ;; her
bet ontwapenen
ontwapenen
•" van
der nog
bandtn zyndb
zynde Compagnies
Sche-•
en verkoopt!n
verkoopen der
nag aan
aan handen
Compagnies Sche
•,. en
pen;; he-,
het verzuimen,
ja zetfs
van
zelfs wdl.!eren
w .!ieerenaan
aan tetoneemen
neemen ,, van
•" pen
verzuimen , ja
"O!~twerpen
herovering der
Mo/ucc()$, na
na dat
dat dezelve
dezelve
• ontwerpen ter
ter herovering
der Moluccos,
Enge!fchen genomen
genom en wares,
waren, en
en op
op een
eell tydflip,wantydfiip, wan•" door
door de
de Engelfchen
zull,:s meer
meer dan
dan waarfcbynlyk
waarfchynlyk zeer
zeer wel
wei zoude
zoude gelukt
gelukt
neer zulks
•" neer
zyn;; bet
bet verlof
verlof geeven
geeven om
drie Vaartulgen
Vaartuigen,, met
met Ryst
Ryst
•" zyn
om drie
lla Banda
Banda to
te vervoeren
vervoeren,, toen
toen die
die plaats
plaats reeds
reeds
•" gelaaden,
gelaaden , na
Enget[chen was
was;; en
ein3elyk het
goedkeuder Engelfchen
en eindelyk
her goedkeu•" in
in handen
handen der
ren,, ja
ja zelfs
zelfs beloonen.
van her
het eerlooze
eerlooze gedrag
den
•" ren
beloonen , van
gedrag van
van den
.,
van Banda,
Banda, VAN
VAN BOaISHOLTZ
BOEKHOLTZ., die
die deeze
be• Gezaghebber
Gezaghebber van
deeze becene zoo
zoo klaarblyklyk
klaarhlyklyk lafhartige
lafhartige wyze
langryke Bezittin~
Bezitting op
op cene
wyze
•I t langryke
ander
"• aan
hadt overgegeeven
overgegeeven aan den
den Vyand
Vyand hadt
- -- dit
dit een
een til
en ander
maailte hem
hem nog
nog meer
meerher
het voorwerp
voorwerp van
van hunnen
hunnen ha-it
ha1t en
en
•" maakte
wraalrzugt."
•" wraaltzugt"
Het gevolg
gevolg van
vandit
dit alles
alles,, in
Voorberigt breed
breed ont
onto•
Her
in bet
her Voorberigt
vouwd,
was de
de ontzetting
ontzetting van
van zyrr
zyn post
llls Gezaghebber,
vouwd , was
post als
Gezaghebber ,
zyne
gevangetn1eeming ,• en
en ohtvlugting
ohtv!ugting na
na her
het Vaderland
Vaderland ,t
zyne gevangehneeming
waar
hy in
in Herfstmaand
Hetfstmaand dos
d~s Jaars
Jaars 1799
zyne
waar by
1799 aankwam;
aankwam ; waar
waar zyne
zaak,, door
door gebrek
gebrek aan
aan befcheiden
befcht!iden., nog
nog onafgedaan
onafgedaan hangt.
hangt.
zaak
by her
het zyne
zyne to
te moeten
moeten doen
doen,, om
om de
de BeBe·
Inmiddels
Inmiddels meellt
meent by
fiuurders des
VaderIands ten
ten opzigte
opzigte van
de Indies
indiin voor
te
voor to
ftuurders
des Vadetlands
van de
Lt.'j rr.. 1l s,
4.
1\1
licItU 2 . :;0.
-NO . g.
M
lickeU2.
L1
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en bedoelt
bedoelt by.
by, in
Uchten;; en
in dit
dit Gefchrift
Gefduifl:,, "„ waarheden,
en
lichten
waarheden, en
daadzaaken Ban
dag to
te brengen
brengen ,, welke
welke tot
tot nog
toe ,,
•" daadzaaken
aan den
den dag
nog toe
„ door
onkunde ,, door
door vooroordeel
en door
zoo
..
door onkunde
vooroordeel en
door eigenbelang,
eigenbelang, zoo
...erduisterd zyn."
"• veel
veel mogelyk
mogelyk verduisterd
zyn . "
Java wordt
wordt bier
hier in
in alle
aIle betrekkingen
betrekkingen ontleed
ontleed;; Batavia,
Java
Batavia ,
de Hoofdplaats,
Hoofdplaats. meer
hyzonder. tot
tot 'sSchryvers
'sSc1lryvers oogmerk,
be..
de
meer byzonder,
oogmerk, befchreeven;; alsmede
de Kaap
Kaap de
de Goede Hoop,
Hoop. Ceilon.
de Mal·
fchreeven
alsmede de
Ceilo,,, de
Mal .
lahaarfche
Suratte,, de
de Kust
Coromam/e/, Rengalen,
labaarfche Kust.
Kust, Suratte
Kust van
van Coromandel,
Bengaten,
Sumatra's
Westkust, Borneo
Bortleo ,, Macasfar,
Macas/ar. de
Sumatra's Westkust,
de Moluccofche
Moluccofcire EilanEilan .
Palembang
11m
Amhoina, Banda,
Banda.J'Jalaeka,
Malaclla. l'
alemhang;; hy
laat zich
zich uit
uic
den •, dmboina,
by laat
over
op Japan
japan. op
China,, en
en geeft
geeft narigt
narige van
van
over den
den Handel
Handel op
.
op China
Timor.
BaI] j; --- Berigtgeevingen
Beriglgeevingen,, waarin
waarin men
zeer
Timor, Rima
Bima en
en Baly
men zeer
nel
8anueft, op
op plaatslyke
plaatslyke kennis
kennis rustende.
rustende. Wy
vonden
eel aantreft,
Wy vonden
om bet
bet een
een en
en ander
ander zeer
zeel'
ons
menigvoud in
in bekooring
bekooring,, om
ons menigvoud
weetenswaardigs
dan vergenoegen
vergenoegen ons,
OilS, met
met
weetenswaardigs over
over te
to ueemen;
neemen ; dan
algemeen overzigt
overzigt van
des Schryvers
Schryvers Bepuil,
Be/luit , een
een algemeen
van zyn
zyn werk
werk
des
af Ie
"Het
is wel
wei waar,
waar,dat
datikilcdit
dittatageevende
geevende ,, of
to fchryven:
fchryven : „
Het is
licbt aan
"• ffereel
in
ere lereel
f
in een
cen gehee!
geheel ander
ander licbt
aan ulieden,
ulieden, myne
myne Landsge.
Landsge .
nooten II ver(oone.
vertoone, dan
dan tot
tot nog
nog toe
toe immer
immtrgefcbied
gefcbied isis;; doch
doch
•" nooten
de waardy
waardyder
derwaarheid,
waarbeid.indien
indiendezeldezel"„ beneemt
beneemtd?t
d!t iets
iets van
van de
ve aldus
aId us bevondtn
v66r Lord
Lord CLIVE,
CLIVE, verver•,. ve
bevonden wordt?
wordt? Wie.
Wie, vddr
de voordeelen
men van
"toonde
ooit aan
aan Engeland
Engeland de
voordeelen., die
die men
van
• toonde ooit
"• Bengalen
Bet/galen trekked
trekken kon?
echter geeft
geeft die
die Landftreek
L:mdfireek thans
thans
kon ? En
En echter
niet ruim
ruim zestig
zestig millioenen
millioenen Guldens
(;uldensaanaan
territoriaale ininterritoriaale
•~I niet
komflen?
•., komll:en?
„
Om dat
" Om
datdedeDienaaren
Dienaarender
derMaatfchappy
Maatfchappytot
tot nog
nog toe
toe een
een
of willen
willen
zoodanig ontwerp
ontwerp niet
niet hebben
hebben kunnen,
kunnen , durven,
durven, of
•" zoodanig
is het
bet daarom
,.
vormen ,J is
daarom minder
minder mogelyk
mogelykofofvoordeelig
voordeelig?
„ vormen
?
Is de
vooroordeel. en
en vooral
vooral
•" Is
de vooronderfielling
vooronderflellingvan
van onkunde.
onkunde,vooroordeel,
"„ eigenbelang,
eigenbelam;. niet
waarom
nietvoldoende,
voldoende,om
om tetodoen
doen begrypen,
begrypen,waarom
nimmer waare
waareenenkundige
kundige
berichtenvan
vanden
dentoeftand
loell:and dee
dee..
berichten
,,,. nimmer
zer Bezittingen
Bezittingen aan
het Vaderland
Vaderland zyn
zyn voorgedraagen
voorgedraagen?
•" zer
aan bet
? En
En
van bet
bet algemeene
algemeene welweI"• zyn
zyn niet
niet de
de weinige
weinige voorftanders
voorll:anders van
zyn. ten
ten alien
allen tyde
tyde., in
in Oost-Indie
Oosl-lndle vervolgd
vervolgd en
mishandeld
•" zyn,
en mishandeld
•" geworden?
wygeworden?1klkzelf
zelf heb
heb daaraan
daaraan alleen
aIleen de
de vervolgingen
vervolgiogen to
te wymy byna
leeven zouden
zouden gekost,
en die
die my
my
ten,, die
die my
byoa eer
eer en
en leeven
gekost. en
•" ten
"• van
van alle
aile myne
mynebezittingen
bezittingen,, van
van alle
aIle myne
mynevooruitzigten
yooruitzigten.,
beroofd hebben
hebben.. Dan
Dan., vol
vol van
van bet
het gewigt
gewigt en
en belangryke
belangryke
•,. beroofd
van myn
mynvoorgefteld
voorgefield ontwerp
ontwerp,, en
en bezield
bezield en
aangeyuurd
•,. van
en aangevuurd
thans openlyk
openlyt
door oprechte
oprechte vaderlandsliefde,
vaderlandsliefde, verfchyn
•" door
verfchyn ik
1k thans
voor myn
myn Vaderland
Vadelland ;j en
en zonder
zonder aanzien
aanzien van
van perfoonen
perfoonen ,,
•" voor
zonder vrees
vrefS voor
gevaaren cn
ill:
•,. zonder
voor gevaaren
en moeilykheden,
moeilykheden, ontvouwe
ontvouwe ik
de zuivere
lang miskende
miskende waarheid,
waarheid. en
en vertoone
vertoone bet
het
zuivere (0
cn zoo
zoo lang
•., de
waar belang
belang van
van bet
bet Vaderland
Vader land.. Derhalven
Derhalven is
is myn
oog'
•,. waar
myn oogmerk in
in de
de bovenftaande
bovenfiaande bladeren
bladeren geweest
geweeit to
Ie betoogen,
betoogen,
merle
•" merk
„
•• dat
dat het
waarnaar tot
tot nog
nog toe
toe de
de handel
handel op
op de
de
bet Systema,
Systema, waarnaar
„
" Oost-Adiin
Oisl-illfmn gedreven,
gedreveD,enende
de bezittingen
bezittingen aldaar
bcheerd zyn,
in
aldau beheerd
zyn , in
n" de
d.
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de tegenwoordige
en
"• de
tegenwoordige tydsomftandigheden,
tydsomftandigbeden, niet
niet sneer
meer goed
goed is,
Is, en
onthoudt;;
• in
in zich
zichzelven
zelven de
de zaaden
zaaden van
van verderf
verderf en
en ondergang
ondergang onthoudt
uillluilende halJdel
zichzelven nadeelie
nadeeHe isis., en
"„ dat
dat de
de uitfluitende
handel op
op zichzelven
en
daarby noodzaaklyk
Colonien befchouwd,
befcbouwd,
noodzaakJyk de
de bezittingen,
bezittingon, als
ali Coloniell
"• daarhy
gronde doet
"• to
te gronde
doet gaan
gaan;;
,.
onder eene
eene andere
anderebeheering
bebeeringdie
diezelfde
zelfdebezittingen
bezittingeo
• dat
dat onder
bJoeijen,, en
oneindig veel
veei grooter
grooter voordeelen
voordeelen opleeoplee•" zuBen
zullen bloeijen
en oneindig
..
veren dan
dan ooit
ooit to
te vooren
vooren;;
• veren
• dat
,.
eene verandering
grontlbcginze·•
dat eerie
verandering in
in navolging
navolging deezer
deezer grondbeginze
"• len,
len, te
vryen handel
handel,, eigendom
eigendom van
van land,
land, en
to wetten
weeten van
van vryen
en
..
• gelyke
gelyke belasting,
belasting,zeer
zeerwei
wel ingevoerd
ingevoerd kan
kan worden;
worden ;
en eindelyk
eindelyk,, dat
dat alle
aile de
voordcelen,, die
daardoor tan
ilan
"• en
de voordeelen
die daardoor
"„ ons
ons Vaderland
Vaderland toegebragt
toegeoragr zullen
zullen wordell,
door de
de landland·
worden, -- door
der bezittingen,
bezittingen, door
de belastingen
belas!ingen op
op den
den banban..• inkomften
iokomfien der
door de
"• del
del ,, door
werkzaamheid en
die deeze
handel
door de
de werkzaamheid
en rykdom,
rykdom , die
deeze handel
"• aan
inwoonders der
del Republtek
Repubhek geeven
geeven zal
zal,, en
en door
de
aan de
de inwoonders
door de
"• fcbatten
fcbatten,, die
verdere vervoer
vervoer van
van die
die veele
veele voortbreng·
die de
de verdere
voortbreng
gebeel Europa
Europa., in
in ons
" zelen,
zt:len, door
,,
door geheel
ons land
land brengen
brengen moet,
moet, --• zeer verre
"zeer
verre overtreffen
overtreffen zuIlen
grootfie voordeelen
en
zullen de
de grootile
voordeelen en
" winften,
winfren, die
die men,
men,bybydedegunftigtte
gunftigfie vooruitzichten
vooruitzichten en
ell berebere„
,.
ken in gen., door
door middel
mid del der
dervernietigde
wrnietigde Maatfchappy
Maatfchappy,
of
• keningen
, of
voortduuring van
van hetzelfde
hetzelfde fystema,
•" voortduuring
fystema,lich
zichzou
zou hebbell
hebben kunnen
kunnen
"• belooven."
beloovtn."
Tot
l1aaving en
en onderfchraaging
onderfchraaging van
van die
die zelfde
aelfde denkbeeldenkbeeITot liaaving
den
het tweede
tweede WWerk,
erk , 't
den ftrekt
firekt het
't geen
hier aankundigen
~ankundigen..
geen wy
wy hier
In de
de Inleiding
Advocaat der
der MaatfchapMaatfchapIn
Inleidingwordt
wordt de
de voor!leen
voorbeen Advocaat
pye, en
en daarnaa
daarnaa Commisfaris
Commistaris Generaal
Gencraal in
in Oost
Oost-Indie
zelf in
in
pye,
.Indie zelf
geen
geen gunflig
gunlli, licht
Ikht voorgefteld
voorgefteld;; maar
maar bybybefchreeven
bef.:hreevea als
als ie.
ie.
mand., die,
die. ondanks
Koninjl'Jke belooningen
belooDingen hem
gefchon.
mand
ondanks de
de Koninglyke
hem gefchonken, nets
niets tot
tot nut
van do
de
ken,
nut en
en voordeeL
voordeel van
van de
de Compagnie,
Compagnie, van
bezittingen
bezittingen,, of
of van
van den
den fi.aat
Haat gedaan.
maar wel
weI cenige
ecmige dinlUngedaan , maar
gen nog
DOg erger
erger gemaakt
gemaakt heeft
hft'ft,, dan
dan dezelve
dezelve te
waren
gen
to vooren
vooren waren
- als
als de
aan wien
wien,, by
by de
d~ bekendwording
bekenJwording d"er
de Man,
Man , aan
der OmOmwenteling
des Jaars
, de
wenteling des
Jaars 1795
1795,
de begunfligingen
begunfii~ingen der
der Engelfchen
Ellgelfchen
moeten warden
wordentoegefchreeven
toegefchredven,, daar
daar hy
zlcb bet
bet opper6ez:lg
moeten
by zich
oppergezag
badt aangemaatigd
aangemaatigd..
ball
Grootencleels beflaat
beftaat dit
den
Grootendeels
ditBoekdeel
Boekdeel uit
uit een
een Stuk
Stuk van
van den
Heer
j:!etiteld:: lets
[,t$
Heer Bewindhebber
Bewindhebber BB.. VAN
VAN DER
DER OtlDERMEULEN,
OUDERMEULEN, getiteld
tot voordeel
dal 101
voortieeJ de,"
de Oost-Indi/che
Oost-Intii/Clte Com.
Com.
dat
der Dee/genlOten
Deelgenooten vlln
van de
pagnie, en
en tat
t91 nut
nUl van
vlln ieder
ietier Ingezeten
Ingezeten van
van dit
dit Cemeenebest,
Gemeenebest,
pagnie,
Mn jlrekken
flreklcen;; In
in de
de maand
maand November
November1785
1785voor
voorliens
eiiens reke
relle..
kan
ning gedrukt
gedrukt en
en uitgedeeld,
uitgedeeld. doch
doch alleen
allten Ian
de
ning
aan de
de Leden
Leden van
van do
voorige Staatsregeering
Staatsregeering enen van
der Maatfchappye
Maatfchappye..
voorige
van bet
het bewind
bewind der
Dit hier
gemaakte lets
lets van
van den
den braaven
hraaven en
eo
flit
bier meer
meer algemeen
algemeen gemaakte
luInJigen Bewindhebber,
Bewindhebber, gelyk
gelyk VAN
VAN BOGENDORP
llOGENDOIlP hem
bernbefchryft,
befchryft,
kundigen
is zeer
't geen
geen de
de Oost-lndif
OQst-Indifi;l1e
is
zeer leezenswaardig.
leezenswaardig, en,
en, behalven
behalven 't
he
Maatfchappy raakt,
raakt, vol
in
Maatfchappy
vol 2.anm('rkingen,
zanmerkingen, 's
's Lands
Lands Koophandd
Koophandei in
1\1 22
't al.
al114
't
It
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't algemeen
l3etrefFende;; wy
hebben 't
't zelve
't
algemeen betreffende
wy hebben
zelve met
met veer
veel genoegen
genoegen
geleezen.. SChOOn
Schoon VAN
VAN HQGCNDORP
HpGENDOItP in
in veele
veele opzigten,
opzigten, enenzelfs
zelfs
geleezen
in de
de gronden
grandeD,, van
van hem
hemverfchille
vtrfehille., „"moe~
men.," fchryft
fchryft
in
moet men,"
by. en
en met
met voile
volle waarheid,
waarheid, „
" erkennen,
erkennen. dat
dat zyn
zyu Werk
Werkalleq
aile"
by,
Nutie verdient
verdient;; hetzelve
hetzelve
" ]of,
1of, en
zelfs de
dankbaarheid der
der Natie
en zelfs
de dankbaarheid
„
bet Volledigfte
is he$
"oJ.ledigfie flak,
fink. dat
dat ooit
ooit over
overdeeze
deez€iloffe
froffebet
hetlicht
lieht
„" is
" gezien
geziel) heeft
heeft;; ten
miniten voor
zo verre
verre my
my bekend
bekendisis;
bet
ten miniten
voor zo
; bet
„
onthoudt een
een rykdom
rykdom van
van zaaken
zaaken en
ell kundigheden
kundigheden,, zo
zo over
over
•" onthoudt
over den
den algemeenen
algemeenen handen handel
handel van
van Oost-Indien,
Oos/·Indiin, als
als over
han„" den
d~ der
en in
in bet
het byzonder
byzonder van
van onze
Ollze Republiek,
Republiek,
•,. deli
der Wer.eld.
Wereld , en
"
waanan men
menzelden
zeldenergens
ergellsiets
ietsaantreft
untreft."
•" waarvan
Naa dit
dit fchoone
fchoooe Stuk
Stuk gebeel
geheel gegeeven
te bebben,
met de
de
gegeeven to
bebben, met
Nat
:Bylagen tot
tot hetzelve
hetzelve behoorende.
deelt VAN
VAN noOEr4noRP
liOOENDORP zyne
zyne
Bylagen
behoorende , deelt
:aanmerkingen mede
medeop01'dededaarin
daarinmet
metgetallen
getallen aangeweezene
aangeweezene
aanmerkingen
plaatzen;; -Aanmerkingen,ftrekkende
ltrekkendetot
totdezelfde
deze\fde einden,
einden,
Aanmerkingen,
plaatzen
als W'I
by de
de opgave
opgave van
van hqt
h<:t oogmerk
oogmerk zyns
zyns Berichts
Berichts vermeld
vermeld
ais
wy by
bebben;; waartoe
waartoe veele
veele ~egenheden
oorgelegenheden zick
ziek aanboden
aanboden ,took
ook oorhebben
fprongiyk
lange tydsverloop
tydsverloop tusfehen
tusfchen de
de }aartekening
Jaartekening van
van
fpronglyk uit
uit bet
het lang.e
dit lets
I,ts en
en onze
onze dagen,
dagen,enendedeveranderingen
veranderingendaarin
daarill voorgevalyoorgeval·
dit
len;; --Aanmerkingen,
Aanmerkingen,
volO:rekt dezelfde zyn,
zyn.
diedie
nu nu
en en
dandan
volflrektdezelfde
len
als Wy
"'II,! in
in bet
bet Berickt
Ber;cM lazen
lazen;; doch
doch of
ofingekort,
ingekort, ofofuitgebreid,
uitgebreid ~
als
bier vaorgedraagen
verheugenons,
ODS,
datdit
ditfchaars
fchaars
bier
voorgedraegen worden.
worden . Wy
Wy verheugen
dat
bekende ftuk,
ltuk, om
omeen
eenexemplaar
exemplaar
zelveinin handen
bandeDlee
Ice
bekende
vanvan
't 'rzelve
ooze Schryver meer dan een jaar aile mogelyke poo ..
krykrygen,
gen, onze Schryver me r dan e n ja r al e mogelyke po n
gingen inin 't't werk
frel.de, en
het eindelyk
gingen
week ftelde,
en bet
eindelyk naa
naa veel
veel moeite
moeite magtig
magtig
ziet.. -Zo veel
Zo veel
moeite
hadt
niet.
werd,
thans he~
moelte
hadt
byb¥niet,
werd, thans
he: Iicbt
licht ziet
om onder
eenea ongeongeoin
onder zyn
zyn bereik
bereik tetokrygen
krygendedeMemorie
Memorie van
van ennen
noemdeD.. Deeze
bntmoette by
hy in
ill de
de Verzameling
Verzameling van
Deeze bntmoette
van Rap·
Rap.
noemden
pOTten en
en Staatsftukken
Staatsfiukken,, raakende
raakende de
te AmfterAmfrerde Compagnie.
Compagnie, to
porten
dam, by
by JJ.. ALLART,
ALURT, 1792
1792,, onder
de Bylagen
Bylagen Lima
Litta.. Z.
Het
onder de
dam,
Z . Het
wordt door
door de
de Gzcommitteerden
G¢committeerden der
der Staaten
StallteD van
van Holland
Hollanditt
itt
wordt
hun Rapport
Rapport e,enoemd,
genoemd. "n
"eer Iraai
uitgewlTlrt Vertoog,
Ver/oog.
bun
een zeer
fraai en
en uiagewerkt
"'t welfr'ten
buooge JHoes/
de Ltandel
llandel op
op Oost-Indien,
Oost-Indien.
incest dlenen.
dienen, ript
dat de
welk •ten betooge
niet
aileen., door
door une
uitjJuillnrle il1t1atfchappy
m,est gedreegedreeeene uitjluitende
iWsatfchappy moest
wet alleen,
warden , mtllJr
Opperbejinur
die Maatfchappy
frlaflt{clrappy het
hef Opperbejiuur
"en
,naar 001:
ook die
ven WIJrdell.
Dye,.
Bez;ttingen aldafl"
mOIst blyven
h/yveIJ belrouden
beJzoudetJ.. over onze
onze Beziltingen
aldaar moest
Me~
als doorgaans
de Aanmerkingen
Aanmerkingen .op
;op
zo vee!
vebi bedaardheids
bedaardheids als
doorgaans de
Met 210

UN
ge[ehlleeven zyn
zyn,, zo
zo fcherp
[cherp is
is HOGENnER OUDERMEULEN
OUDERMEULEN gefchreeven
Hoot,Nvan DER.
:BORl'!
in bet
bet wederleggen
wederlegg.t'l1 deezer
Memorie ; waaromtrent
waaromtrent
BoRPS pen,
pen, in
deezer Memorie;

by
fchryft:: ..
Inhoud van
van dit
dit Stuk
Stuk is
is lDJ
zo verkeerd
verkeerd en
„ De
De Inhoud
my zo
en
by fcbryft

"„ verdraaid
verdraaid voorgtkomen,
heD ~, hetzelve
dat ik
ik vermeend
vermeend heb
hetzelve
voorgvkomen , dat
beaatwoorden en
en wederleggen
wederleggen,, dan
niet beter
beter te
to kunnen
kunnen beaatwoorden
dan
• niet
door myne
myneaanmerkingcn
aallmerkingc:ntofitredeneeringen
redeDeerin~endaar
daarnaast,
naast. re
re
• door
..
en alzo
alzo gezamelyk
gezamelyk nevens
nevens elkanderen
elkanderen to
te doen
drult·
voegen, en
doen druk• voegen,
dieMemotie
Alemorie mgegJJo.
nigegaan,
"• ken."
Vanfiao
flap tot
tot flap
nap WOldt
dua,;die
ken," Van
words duo
en
fiaat het
elkander:
en ftaat
bet in
in deezer
deezer voege
voege tegen
tegen over
over elkander

.,!!
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Confrderalien over
over het
CtJnjiaeratien
het belang
be!ang ll'ederlegging
'Yeder/egging VNIl
de ne"em·
van de
nevens.
dat
tint de
de Republiek
RepubJiekheeft
!teeft bybyden
denflaande
jlaandeConfideralien
CQn/Merajien., en
he/oog
en betoog
QOJ/.lndi{c1zen
da/dedeRepubliek
Republielt wet
weiveel
veel belang
helang
fchen handel
handel ,'n
in lIet
het at·
al dat
past-Indi
gcmeen,
in bet
net I;yzonael'
by heeft
heeftby
hy de
tie bezittingen
bezittingen en
byzonder by
en handel
handel
$etneen, en
en in
0 . Indie,
hit beflaan
heflaan der
der Nederlandfclle
Neserlani{che van
val1 O.
niet in
in het
het
Indie, maar
maar niet
het
O.
bejlaan der
Nederlam/{cbe O.
0. I.
1 . Compagnie.
Compagnie.
beflaan
der Nederlandfcite
0 . l.I
Compagnie..
Compagnie
dit leezende,
leezende, niet
niet nalaoaten
nalaaten ons
Wy konden,
kon~e" I dit
Vrienden
Wy
ons twee
twee Vrienden
van onze
ooze (eugd
reugdtote herinneren
herinneren,, die
die heiden
van
beiden !lee~s
Reeds in
in den
den mond
mond
hadden:: Het
regendeeJ is
hadden
Het tegendeel
is Waar.
waar.
Het tegenwoordig
tegtnwoordig Tydsgewricht,
Tydsg€wrkht, waarin
waarin de
de kVrede
Het
1rede de
de Vaart
Vaart
op onze
ooze behoudene
behoudene en
en wader
weder to
te bekomene
Dezittingen in
in het
het
op
bekomene Bezittingen
Qost
Oost zat
znl openzetten,
openzetten, maalcr
maaJa de
beide hier
hier aangekundigde
fiuk.
de beide
aangekundigde flukken van
van eene
eene dubbele
dubbde aangelegenheid
aangelegenheid..
ken
wy dit
dit fchrlven
fchryven,, komt
l\Ornt ons
ons inin handen
handeneen
eenStuk
Stukirl
ilJ.
Terwyl ivy
Terwyt
Folio,, getiteld
getiteld:: Perzameling
Fi:rzamclil1g van
van Stukken,
Stl.lkken, raakende
raakende de
tie zaak
Malt
Folio
"an
nUlII VAN
VAN r5O
I-JOGENDOHP,
OppedtQopman in
in diensi
diens, der
der 0ost005t·
van DIRK
ENCQI+P, Opperkeopman
Indi[che Compagnie,
en Cezaghebber
Gezaghebherover
overYava's
java's0asthoek
()Qsthoek.. Ge.
Ge~
Indifehe
Compagnie, en
Jrukt voor
voor den
1801.. Wy
Wy zullen
zullen 'er
~et
drukt
den Autheur.
Autheur, in
in den
den Haag
Haag I8oi
op eenen
eenen anderen
anderen tyd
tyd berigt
beriE;t van
van geeven,
geeven.
op
Verhandeling
Perhandeling van
wJnhethetl1lisfelrecht
If/isle/reckt;; door
door ROBERT
JOSEPH PopoROBERT IoSEPH
TfJhn.,
R(laJinindedePrcefidiale
PrCf/idia/e Rec
Rec tbank
thank to
te Orleans
Or/eIHZS,, en
ThIER,, Rzad
ex
1I0o/;/(!eraflr
in de
de Red
Rf!c/;ten
Hoogleeraar in
ten aan
aan de
de Univerjiteil
Univerfteitaldaar
aldaar Nan,,"
Naar
het Fra12Sch.
Fransch, door
door Mr.
Mr . joANN
het
JOilNN".S
LINDEN. 4dvocaat
Advo:aat
, S VAN
VAN DER
DER LINDEN,
to
Te Leyden
Ie Amfleldam
.AmjleJdam.. Te
Leyden,, by
('n j1.. HpnkQop,
ItvI..
by A.
A. en
Hpnkoop, 18oI
In gr
gr.. 8vli.
~62 bl
M..
In
8vo. 262

ver het
het Wisfelrecht
Wisielrecbt to
te fchryven
fchrYl/en., Is
,is geen
geen gemakkelyk
gemakkelyk
ver
werk;; vereifchenne
goed Rechtsgeleerde,
Rechtsgeleerde, ats
all)
O werk
vereifchende zoo
zoo weI
wet een
een goed
~'n ervaaren
ervaaren man
op de
de Feurs
Beurs.. Zeer
Zeerzelden
zelden heeft
heeft men
mendit
dit
ren
man op
by elkander
ell,ander aangetroffen
aangetroffen;; en
die wy
in hat
het Neby
en de
de Werken.
Werken , die
wy in
Nederduitsch,
derduirsth, in
ifl dat
dat vak,
Yak, bezitten,
bezitten, toonen
toonen al
a1 to
te duidelyk,
duidelyk, dat
dat
d,
d,.t.rgez~gde
waarheid isis.. linmers
Immers,, wanneer
wanncer wy
HIUNECClUS.
gezegde waarheid
w y HEINECCIUS
,
GrondbegitJzelen van
van het
het Wisfelrecht
IFisfelrecht,, met
met de
de aanmerkiugen
aanmerkiu;;eu
Grondbeginzelen
met jJ.. PHOONSEN,
van xK.. KK.. REITZ,
vergely"en met
tot
van
REITZ, vergelylten
PHOONSEN, Wiifelflyl
Wisfelflyl lot
Amjlerdam ;; den
dan zal
zal men
bevindt:n, dat
dat het
het den
den eerstgenoeateerstgenoemArnflerdam
men bevinden,
den aan
aan ervaaring
ervaaring op
de Beurs
Beurs ,I en
en den
denIaatstgemelden
laatstgemeldenaari
aall
den
op de
tle noodige
noodige Rechtskunde
Rechtskunde ontbrak
ontbrak;; zo
zo dat
dat beide
beidegefchriften,
gefchriften,
de
op zich
zich zelven
niet voor voldoende gebou..
op
zelven bef:;houwd,
bef houwd , zekrnzeker
itvoldeghoan
den kunnen
kunnen warden
worden..
den
Onder dedeFranfche
FranfcheSchryvers
Schryvershecft
hecft sAVARY,
SAVARY, in
in zyn
zyn Parfait
P4rfait
Onder
Negotiant
Negotiant (*)
('II),, (van
(vag welken
welken men
men ook
o(.k eene
eene Nederduitfche
Nederduilfchc
yerver(*}
van lloordfl
:' :liX, of
(.) Van
IIlio!dji.. XIXXIX-:'X;X,
of van
V:lll bl.
hi. 134154-270
der Nedecduittche
Nedecduidcbe
•27o der
vertaaLng.
vert:l<l;, Ilil.

O
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a T lJ Il! It.OVER
anaHIT
HETWISSELRECHT
WIS~ELlIECHT..
JJ.. I'POTAIEE,

vertaaling
11183,
ler den
den tytel
tyte1 vall
vertaalingInInQ!lllrto,
quarto, dmflel'dam
dmflerdam rb83
, ononler
van
tie
1lolmllfJ!rte Koopman)
he~ft;)
vooral DU
DU PUY
I'lIY,
in zyne
zyne
de volmaakte
Koopman, hec£t
;) maar
maar vooral
, in
r Art des
Chang~,zeer
zeer veel
vee! toe
toa~ebragt,
1'Art
des Lellt~s
Lewes dede Change,
m bet
;ebragt . oom
Wisfelrecht,1O
dt:!szalfi aart
Wisfelrecht, in deszelfs
aart en
en elgtnfchappen.
eigrnfchappen . te
to doen
doen kennen.
kennen .
kan men
menook
ookhet
het'kt,yerkjen
crkjen van
van RR.. jJ.. po"
Naast deeze
deeze laattle
lantlle kan
PoNaast
THIER plaatfen
plaatfen,, van
het wetk
welk de
de rechtskundi
recr.tskundi.:;a
DER LIN'
UKTHIER
van het
;e VAN
VAN DER
DENons
onsthans
thanseene
eenezuivere
:zuiverevertaalirg
vertaalirglevers
levert..
nEN
gepaste lnleiding
Inleiding,, inin welke
1) was
wat
Na
eenegepaste
Na eene
welke gdeerd
geleerd wordt,
wordt, r)
I17isfeltote-verttaan
-veritaan heeft
heefc;; 2)
2) over
over welk
welk foort
foort van
van
men
doorWisfel
men door
WisrcIcontrael; to
te handelen
handel en ;; 3)
ten Wisfeibrief
Wlsfe/briefisis;; 4)
wat
Wisfelcontrad
4) wat
3) wat
wat een
Wisfelbilliet is,
een Wisfelbilliet
cen
is,enen de
de verdeeling
verdeeling"an
van dlr
ditWerkjen
Werkjen wordt
words
tlpgegeevcn;; ollderfcheidc
IIIIee deedeeopgegeeven
onderfcheidtoede Schryver
Schryver tvn
zvn Werk
Werk inin twee
hn i gaande
gaande bet
het eerie
eerjleover
oITerbethetll'isfelcontrat2
lFis[ekonlrall, ,enen over
de
leni
over de
die door
door den
denWisfelbrief
Wi~ft:lbrief
hantteling. betrekkelyk
betrekkelyk dit
bandeling,
dit Contrall
Contralt die
plaats heeft
heeft;; en
fOn bet
het iwesde
IIP"ik over
overWisfelbillietten,
IJ'is[eJbiltielten, Briefjens
Briefjens aan
aan
plaats
Ordr,.
un Toonder,
Toontler,enenandere
andereBillietten,
JJillif!tlen, in
Ordre, aan
in den
den Koophandel
Koophandel
~ebruikt wordende.
Hetgeheel
geheelisiszodanig,
zodanig,datdatbet
hetalie
aUe aan
aan.•
gebruikt
wordende . Bet
pryziDC
verdient;
al
vondt
men
zelfs,
dat
cen
en
andere
;
al
vondt
men
zelfs
,
dat
een
en
andere
pryzing verdient
plaats aileen
opop dede Wetten
en Gebruiken
Gebruiken ill Frankryk geplaats
alleen
Wetten
en
in Frankryk
ge,rand zyn,
2Jn, en
en dus
dusinin ons
onsLand
Landminder
mIDdertocpasfelyk
Coepasfelyk zullen
zuBen be
be..•
grond
,onden
wordeD..
vonden warden

Portrait Sliln
of kort
Itort begrip
hegfip der
per Zedekun
Zedelrun ...
Portrait
van Ittl
ten /Jra(lf
braaf Mensch,
Mensch, of
•de,
" in
in Dichtmaat.
Dichtmtlflt. Naar
Nllllrhet
IlttFransch
Frllnsch.. is
'II Haarlem,
Hnarlem I by
hJ
A.. Loosjes
In Svo.
g"o. 1+
1801 . In
14. /;/.
bl.
A
Loosjes Pz.,
Pz . , 1801.
et Parfrllit p'lIn Homllle p,,'e, W3armede een jong beminnaar
der Dichtkunst
Dichtxunst zyne
zyne krachten
krachten beproefd
bCl'roefd heeft,
hetfc.
minnaar der
om hetzelve
hetzelve in
in Nederduitfche
Nederduitfche Verfen
Verfen over
ovcr to
te brengen,
brengen. niet
niet
om
even weinig
weinig over
over de
de waarde
waardtt
cezien hebbende
gezien
hebbende , , kUDnen
kunnen wy
wy even
van
het oorfpronkelyk
oorfpronkelyk Dichttuk
Dichtfiuk., als
als over
de getrouwheid
getrouwh~id
van het
over de
.Jer navol
navol~iDge
hetzelve, in
in Nederduitsch
Nederduitsch rym
rym,, oordeel
oordee)
der
;inge van
van hetzelve,
"ellen.. Zoo
Zooalsalsbethetbier
hierin in't 'tlicht
Hebtverfchynt,
verfchynt.ziet
ziet dit
die Por
Por·
vellen
tfait 'er
en flyf
fiyf gekleed
gekleed uit
uit.. Het
Hetkort
/tort begrip
heg,.ip der
tier ZeZetrait
'er mager
mager en
tlekunde,
welt men
men 'er
'er in
in wil
wi! vettoond
vertoond hebben,
bebben, isis zoo
zoo ge
ge...
dekunde, welk
brekkig
en oppervlakkig
oppervlakkig ,, dat
dat een
een Socrates
Socrates bet
het zelf
zelf onvolonvol.
brekkig en
doeode zou
zou gekeurd
gekeurd hebben
hebben.. De
DeUitgeever
Uitgeever fchynt
fchync den
dell jonJOIldoende
gen beminnaar
bemionaar der
der Dichtkunst
Dich(kunst niet
niet to
te hebben
hebben willen
willen voor
voor
gen
het hoofd
hoofd looten
fiooten.. Wy
W'Ivoor
vooronsODS
zouden
Heverlets
iets oorfpronoorfpron.
bet
zouden
liever
kelyts van
'5 Mans
ei,ene ~ zoo
uitneemend bekwaame
bekwaame hand
IJand
kelyks
van 's
Mans eigene,
zoo uitneemend
&eleezen hebben
hebben..
geleezen
Zie hier
hier,, tOL
de plichten
plicnten iegens
Zie
tot eene
eene proeye,
proeve, de
jegens God:
God:

H

H

" ,B Sterfling
blrl vooral,
VOfJrllt, als
Ills em
weezen,
,,
SterlinglI bid
een nfha"glyk
afhanglyk weezen,
Den Maaker
Maakervan
van't't Heelal
Heelal en
en van
yan uu zelven
ze/ven aan
atm..
Den
FreIs voor
yoor zyne
%.yne .4lmagt
Almagt;; dnt
GOeltheitizy
zy gepreezen
gepreezen..
tress
dal zyn
zyn Goedheid
L(lot nimrrer
nimmer wee
uU'e ail
wil den
den Wil
WiI van
yan God
G@dwedrjlaan.
weJrJlaan.
Laat

Gods
Gods

rORTult VAN
VAN LEN
ERN BRAAF
UUF Ml!NSCH.
FORTRAV
MEHSCH.
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Gods Tempel
Tempel zy
Z'J uw
uw hart;
gmeegell •
Gods
hart ; dit,
dit, waarlyk
waarlyk hem
kem geneegen,
meer en
Poig door
do,r I'yn
(]qds Voorbeeld
Voorbeeld metr
en sneer,
meer,
Volg
zyn zJIlaldte
zwakke tleugd
deugd Gods
en UIV
uw beflaan
Pervul Z1n
Doel in
lJeJlaan is
;S zegen
:IOegen:
Yervul
zyn I)oel
in uu;; en
begeer ."
Dit, fprak
{prakde
tie ,4lmachtige
dlmachtige,, tiit
" de
'k !Jegeer."
Dit,
dit 's
de Eerdicnst,dien
F.erdienst, dien'k

til Jlegen
dergetyke Couptetten
Couplet ten zyn
zyn de
de plichten
pllchten jtgens
jfgenf i4
112
negen dergeiyke
ds
NIIa$t,n vervat
velvat.. In
In elf
elf anderen
die jegens
jegens ons
ons zelven.
:IOf/ven.
anderen die
lVaastsn
Levcnsge)lllllen van
'JIan 7oachim
Joachim Pennefchaft
Ptnnefchaft ,, in
in leven
Itven Schoolmees
Sc/j()olmtes-,
Levensgevallen
ter en
Ie TT •.•.• ViI's
nage/tUlle"Sch#if,
Sehi-if.
Uit 's Mans
Mans nagelaaten
ter
en Voorzanger,
Voorzanger, to
ten,
ten dienjie
dienfte der
der Schoolmeesters
Schoo/meesters ("oorlll
ten, ten
(vooral ten
ten plalten
platten Lande)
Lande)
iy een
een gezaameld
geaaame/d en
en in
in orde
gebragt,, door
door Hn.. ESSEt
ESSEN BERG
by
orde gebragt
BERG ,,
fHtI1RITSZ.. Te
Te dmflerdam
dmfleriilm,, by
'" C.
FocIt, i8oIs
180h
In gr
gr.. !$vg.
C . Fock,
In
bao.
6SRBITS2
lIS bl.
bl.
Ir8

D
D

Schrytet van
vart dit
dit boekje
boekje heeft
heeit de
de fchrandere
fchrandere waarneming
waarneming
D ee Schryver
gedaan ,, dat
geen stand
fiand voor
voor de
de Maatfchappy
Maatfchappynuttiger,
nllttiger,
gedaan
dat Been
doch tevens
tevens meer
meer algemeen
algemeen veracht
veracht is,
is, dan
dan de
de fchoolmeester
flhoo/meesterdoch
lyke;
en by
by een
een naauwkeurig
naauwkeurig onderzoek
onderzoek werd
werd by
hy overtuigd,
overcuigd,
tyke ; en
dat de
oorzaak van
van deze
deze minachting
minacbting-isis:: de
de Schoolmeesters
S,ltao/meesteN 3Y"
dat
de oorzAak
zyn
joorgaal1scn "erwauna
~n ondraachlyk
ondraachlylc trotsch
trotu:lt,, overireven
ZClt,
doorgaanseh
verwaand en
overdreven zor,
waanwys
en dam.
Hy wilde
eens een
een boek
boek voor
VO(}f SchoolSchCl()J·
waanwys en
dom . Hy
wilde daarom
daarom eens
meesters
fchryven. Hy
verltlaart, op
op z1"
flhoDlmeesterlyit
meesters fchryven.
fly verldaart,
zyn fcl
oolmeesterlyk woorti,
woord,
dat hy
niemand in
in bet
bet byzonder
byzonderbedoelt
bedoe\c.. Hy
zegt in
in dit
dit zyn
dat
by niemand
Hy zegt
zyn
WERK
maar enen
enen waardigen
waardigen enenverftandigen
1Jerfiandigen Schoolmeester
Schoolmeester gegewaRK maar
fchetst te
hebben,inintegenitelling
tegenfl:ellin g van
van negen
negenofoftien
tien vats
van bet
hee
fchetst
to hebben,
ander
foott;; niet
niet omdat
en algemeen
algemeen bekende
bekendc
ander foort
omdat hy
by het
bet gewone
gewone en
waarheid houdt,
houclt, maar
maar omdat
omdat zyne
zyne onder.
onder..
fpreekwoord
fpreekwoord voor
voor waarheid
vinding
beeft geleerd
geleerd:: dat
dat de
de verfflmdigc
verflandigeenenhrafJve
braave OnderOndervinding hem
hem beefs
wyurs der
der jeugd,
jeugd, het
het in
in de
ie hoofdzaak
hooftlzflflk., namelyk
tuJmelykde
de bevorderinlg
bevortler;"11
wyzers
,'an Let
J.et nut
nut voor
"oor het
het opkomend
oplcomendge/lacht,
gepachl. eens
zottm
van
eens zyn.
zyn , en
en de
de zetten
ied,r een
oogwit hebben.
\oor bet
het overige,
overige,
seder
een byzonder
byzonder oogwit
hebben . Hy
Hy wen~cht,
wenscht, voor
dat by
hy al
al fchertfendt:
vermakenen
en verbeteren
verbeteren.. wy
geloven
dat
fchertfende IrIag
mag vermaken
Wy geloven
in waarheid
JHet. dat
naar zynen
in
waarheid riiet,
dat den
den Burger
Burger E$SI!NBERG
ESSEINBERC naar
zynen wenscll
wensch
gefchieden
za(. Wy
Wykunnen
kunnenbybyondervinding
ondervinding onze
ooze Lezers
Lezers ververgefchieden zat.
zekeren., dat
dat 'er
zekeren
'er by
by het
het It:zen
lezen van
van dit
dit boekje
boekje weinig
weinig vermaak
vermaak
te halen
halen is.
is. Een
Een Schoolmeester
Schoolmeester van
van enige
enige ondervinding,
ondervindmg, en
en
to
met een
een weinig
weinig gezond
gezondverttand
verfl:and begaafd
begaafd,, kan
kan 'er
'er waarlyk
waarlyk
met
aiets uit
uit leren
leren ;~ en
en wat
wac de
de overigen,
overigen, hoedanige
hoedamge by
by meent
meent
niets
wywillen
Willenons
011S's'smans
mansongerroegen
ongenoegenMet
nietopopden
denpals
hals haha(en wy
(en
len, door
door hem
hemzegen
regentotefpreken)
fprfken)dat
d3t'er
'er velen
velen zyn,
aanbefen,
zyn, aanbevoor dezen
dezen leerzaam
leerzaam wezen
wezen zou
zou inin dit
dit boek
boek..
langt, bet
langt,
bet geen
Been voor
je. kon
nagenoeg op
op twee
tweeofofdrie
drie bladzyden
bladzyden worden
worden byeen
byeen..
je,
kon nagenoeg
gebragt;; terwyl
terwyl zyn,
voor hun
hun zozoftichtlyk
fiichtlyk., Voorbericht
Voorbericht
gebragt
zyn, voor
waarfchynlyk
hun den
denlust
lust reeds
reeds zal
waarfchynlyk hun
zal be~olllen
benowen hebben,
hebben, 0111
ow dit
dit
ill
in
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werkje op
op te
to zoekeD.
zoeken . De
in
(cherts is
is ook
van dien
dien
in bet
bet werkje
De fcherts
ook van
:aard,
naauwlyks geloven
geloven kunnen,
kunnen, dat
dat iemand
iemand gedulds
gedQlds
card, dat
dat wy
wy naauwlyks
genoeg zal
hebben om
genoe,;
zal hebben
ombet
hetboek
boekgeheel
gebeeJ door
doortotelezen,
lezen, ons
onsalalthands
beeft dit
dit vry
vry wat
wat moeite
moeite gekost
gekost;; en
hopen maar
thands beeft
en wy
wy hopen
maar
niet, dat
datdede Schryver
Schryvervan
van ons
ons geduld
geduld weder
weder cne
niet,
cne dergelyke
dergelyke
proef zal
vergen .
proef
za1 vergen.
Onze
Lezeroordele
oordele zelee!
zel.el Na
ene korte
keme inleiding,
waatin
Onze Lezer
Na ene
Welding, waarin
de
zyne eigene
eigent: bt:kwaamheden
als Schoolmeester,
Schoolmeester, op
op
de Schryver
Schryver zyne
bekwaamheden als
2}'He
wyze grappig
grappig,, opgeeft,
de nagelatene
nage1atene ge
ge..
zyne wyze
opgeeft, krygen
krygen wy
wy de
fcbriften
held van
van dit
die fluk,
fiuk. ta
weI eerst
eerst de
de gefchie
gefchie...
ichri-ftenvan
vanden
den held
en wel
delJis
van's
zyde:; zyn
Grootva.
deuis van
van zyne
zyne Voorouders
Voorouders van
's Vaders
Vaders zyde
zyn Grootvaders
deF Justitie,
Justitie, Hondenflager
ders Grootvader,
Grootvader, Dienaar
Dienaar der
Hondenflagerenen Dood.
Dooden Kleermaker
Kleermaker;; en
van
graver;; deszelfs
deszilfs Zoon.
graver
Zoon, Klapwaker
Klapwaker en
en van
's
mans G,ootyader,
Gtootvader,Wolkammer,
Wolkammer, Liedjeszanger,
Kojpman
's mans
Liedjeszanger, enenKO.Jpman
in
Garnaal en
en Schol
Schol;; eindfyk
Schoenlapper..
in Garnaal
eindlykvan
van zyn
zyn Vader.
Vader, de
de Schoenlapper
Zvne
Moederwas
was., tot
tor geJuk
Lezers., ene
Vondeling..
Zyne Moeder
geluk van
van de
de Lezers
ene Vondeling
Met
worden
Metdedelevensberichten
levensbericl1ten van
van deze
deze belangryke
belangryke perfonen
per[onell worden
22 bl:1d~yden
volgende 2323bladzydcn
bladzydeo bevatten
bevawm
bladzyden opgevuld.
opgevuld. De
De volgende
22
zyuc eigene
eigene gefchiedenis,
gefchiedenis, tot
tOt zyn
zyn zeventiende
zeventiendelaar
)a:1r;; en
en bier
hier
zyne
wordt
wordt ons
ons bericht,
bericht. hoe
hoe zekere
zekere Grutzak
Grulzolt zyne
zync ouders
ouders in
in ftaat
fiaat
:fic1de
hem ter
ter fchool
fchool to
te doen,
doen. en
en welk
wdk enen
enen meester
metster en
itelde om
om hem
en
welke ondermeesters
ondermeesters by
van tyd
tyd tot
tot tyd
tyd daar
daar aantrof
aantrof.. Tot
Tot
welke
by van
hI.. 83
krygen wy
wybericht
berichtvan
vanzyne
zyuebelangryke
belangrykelotgevallen
lorgevaiJen tot
tot
bl
83 krygen
op zyn
zyll.. twintigfie
jaar:: eerst
eerst werd
hy ondermeester
ondermeester;; redde
redde
twintigfte jaar
werd by
op
::I:ich
uit ~n
vuil en
netelig ~eval
de vlucht
vlucht;; geraakte
zich alt
een vuil
en netelig
geval door
door de
geraakte in
in
kennis met
zekeren meester
meester Kinderlief,
Kinder/ier,, en
werd ondermeester
ondermeester
kennis
met zekeren
en werd
by zekeren
zeker.en meester
meester k?raaf
Brggf.. Etndlyk
Emdlyk loopt
loopt bet
bet vervolg
vervoig van
van
by
zyne gefchiedenis
gefchiedenis tot
toe zyn
zyntwee
twee
en-twintig.fiejaar
jaar;; bier
hier kome
zyne
en-twintigfte
komt
op zes
zes hladayden
hladayden voor
voor:: bet
bet School~eQool. reglement
reglemene van
van meester
meester
op
Kinderlief;
van de
de Dochter
Kinder/ie!; een
ceo versje
versje ter
ter verjaring
verjaring van
Doehter van
van then
dien
meester., op
op welke
welke byhyverliefd
verliefd was
was;; bericht
bericht hoe
hoebyhyfoliici.
foHid.
meester
teerde en
en misviel
misviel op
op cue
ene vacante
vacanteplaats
plaats., en
en welke
welke zyne
zyne memeteerde
de-folHcitanren waren;
het overlyden
overlyden van
van Braaf,
Bra(lf,
de-follicitanten
waxen ; terwyl
terwyl hy.
by, by
by bet
's mans
en dan
dan ook
ook trouwt
(rouwt.. flier
Bier eindigden
eindigden
's
mans opvoIger
opvolger wordt
wordt ,, en
's
mans nagelatene
's mans
nagelatenefchrifcen
fchrifcell., terwyl
terwyl by
by voords
voords vergenoegd
vergenoegd
1800,
wanlleer by
hy's'5 avonds
:lVonds ten
ten
leefde tot
leefde
totden
denfJ.7
27 November
November iSoo
, wanneer
uren den
den geest
geest gaf,
gaf, zittende
zittende in
JeuningitoeJ voor
zyne
8S uren
in zy.nen
zypen leuningftoel
voor zyne
bedfiede;; terwyl
terwyl den
den Schryver
Schryver de
de shoed
moed on/creekt
bedftede
ontbreektom
on meeT
meet (Hm
aan
hemtoIe denken
deniren -- van
van hem
hemtoIefpreken
JPreken,, en
en de
de penne
penne nedervalt
nedervr;ic
hem
'win tusfchen
lusftlten zyne
z,ne vingeren,
'JIingeren, tot
rot hardyke
hartlyke blydfchap,
blydfchap, vcorze'icorZe
van
kef, van
van een
eeu iedcr
ic:dcI zyner
zyner Lezer
Lezen,, zo
zo wel
weI als
aIs van
van ons.
ons.
ker,
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Leerredenen over
over de
Sc"hrift,, door
door
Leerredenen
de Gndlykheid
Godlykheid der
der H.
H. Sc7irift
H.. VAN
DEN DOORSLAG,
DOORSLAG, Predikant
Predikant tote I)ordrecht.
Uordrecht.
7J.. H
VAN DEN
JIde Deel.
Decl. Te
Te Dordrecht,
Dordrecht., by
BlusH! en
Jide
by A.
A . Blusft
en Zoon,
Zoon,
leel.
In gr.
b!.
A,,ei . In
gr. 8vo.
8vo . 500
50o bl.

et
deze weluitgevoerde
weluitgevoerde Leerredenen,
Leel'redenen., over
over
et doe1
doel van
van deze
R
de Godlykheid
Godlykheid del'
onzen
H
de
der H.
H. Schrift,
Schrift,hehben
hebben wy
wy onzen
Leezeren.,
reedsinin den
denvoorleden
voorledenjaare
jaare (*),
(*), leeren
leeren ken.
Leezeren, reeds
ken-

nen. De
De Eerw
Eerw.. VAN
VAN DEN
DEN DOOICSLAG
DOORSLAG zet
zet zyne
voor..
nen.
zyne voorgenomene taak,
taak, in
in dit
dit tweede
tweeoe Deel,
DeeI., met
metoordeelkunoordeelkungenomene
lHge
voort.. Wy
Wywillen
willenvan
vandeszelfs
deszelfs
dige naauwkeurigheid
naauwkeurigheid voort
voornaam
heloop wederom
wederomeenig
eelligverflag
verOag geeven
geeven..
voornaam heloop
De geloofwaardigbeid
geloofwaardigheid van
van eenige
eenige voornaame
voornaame Bybe1Bybel..
De
~ebeurtenisfen betoogd
hebbende,, was
was de
de Redenaar,
Redenaar ')
gebeurtenisfen
betoogd hebbende
reeds
in het
de twaalfde
twaalfde Leerreden
Leerreden
reeds in
bet voorige
voorige Deel,
Deel, met
met de
flvergegaan tot
voarovergegaan
tot het
bet gewigtig
gewigtig onderzoek
onderzoek van
van de
de voortrelfelykheid der
Bybelleere.,
en bad,
bad, ten
ten aanzien
aanzien derdertrefFelykbeid
der Bybelleere
, en
zelve, getracht
getracht te
(1) Hetgeen
Hetgeen men
men door
door
zelve,
to bewyzen:
bewyzen : (i)
den
Godsdienst zeer
zeer duister
cluister en
en gebrekkig
den Natuurlylten
Natuurlyken Godsdienst
gebrekkig
weet,
dat is
is in
in den
den Bybel
Bybelzeer
zeerklaar
klaarenenvolledig
volledig to
te
weet, dat
vinden.. (a)
(~) De
DeBybel
Bybelontdekt
ontdektons
onseenige
eenige belangryke
belangryke
vinden
waarheden,waarvan
waarllan
redelichtniets
nietsvertoont,
vertoont,gelgelylt
waarheden,
bethet
redelicht
yIt
b.
weleld, en
en van
van bet
het zedezedeb . v.
den oorfprong
oorfprong van
van de
de weield,
v . den
Jyk
de zekerheid
zekerheid van
van de
de opftanding
apftanding der
der doodoalyk kwaad.,
kwaad , de
den
en eene
eene aanftaande
aanftaande albeflisfchende
albeflisfchende vergelding
vergelding.. Nu
den,~ en
Nu
komt
hy(3)
(3)tot
toteene
eenederde
derdeItclling
Helling:: De
De Bybel
Bybef openopenkomt by
baart ons
zulke waarheden,
waarheden, welke,
welke.,zelfs
zelfs nadat
nadat zy
zyontontb^art
ons zulke
tlckt zyn,
ons begrip
begrip to
te boven
boven gaan,
gaan ~enenechter
echtertot
tot ons
olli
dekt
zyn, ons
geluk noodig
noodig zyn
zyn to
te weeten
weeten.. Daarmede
Daarmede wordt
wordt dit
dit Deel,
Deel.
geluk
ciat
bevat, aangevangen,
aangevangen., enen eerst
eerst:
dat zeventien
zeventien Leerredenen
Leerredenen bevat,
aangetOond,
dat zoodanige
zoodanige verborgenheden,
verborgenheden.in
in cene
eene openopenaangetoond, dat
baaring, welke
kOlllt,zeer
zeer wel
wel kunnen
kunnen en
en momobaaring,
welke van
van God
God komt,
~en p)aats
pJaats hebben,
hebben, enendaarna
daarnaeenige
eenigcvereischten
vereiscbten opgeopgegen
nocmd.l
noemd,
(.) Letteroef.
Lltttro~f. 1I Pot
for,, bl.
(')
bl, 50!'.
Sop.
lETT.
L
TT . lao~.
1302 . NO.5.
NO . 5 .
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H . VAN
VAN DEN
DEN D~OJtSLAr;
DOORSLAG
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noemd , waaraan
noemd,
deze verborgenheden
verborgenheden moeten
moe ten getoetst
waaraan deze
getoetst
worden : Deze
worden.
vereischten worden
vervolgends toegepast
toegcpast
Deze vereischten
worden vervolgends
op de
de menschwording
menschwording van
van Gods
op
Gods Zoon,
Zoon,enenbet
het onderonderfcheiden bef1:aan
bettaanvan
vanVader,
Vader,Zoon
Zoon en
en H.
H . Geest,
fcheiden
in
Geest, in
een en
bet zelfde
zelfdeGodlyk
Godlyk Weezen;
Weezen ; zynde
cen
en bet
zynes
zynde dezen,
dezen, zynes
erachtens
erachtens,, de
de voornaamfte
voornaamfie verborgenheden
verborgenheden van
den
van den
Christelyken
Godsdienst . [Hier
[Hier zou
zou men
meneen
eenanderen
anderen
Christelyken Godsdienst.
Bybeltext,
v . Joh.
Job. II:: 14,
Byreltext, bb.. v.
daar leezing
leezing en
en overzetoverzet·
14, daar
ting
zoo twyfelachtig
ting beiden
heiden·- niet
niet zoo
twyfelachtig zyn
zyn.,, als
als 1i Timoth.
Timoth .
III:
i6, hebben
hebben kunnen
HI: 16,
kunnen kiezen
kiezcn.. Aan
het woord
Aan bet
woord vcrborverborgenheid,~ zoo
genhcid
aI~ Paulus
het gewoon
gewoonisis tote gebruiken,
gebruiken.,
zoo als
Paulus bet
is
ook bet
dcnkbeeld van
dat wy
wy niet
is ook
bet dcnkbeeld
van een
een leerftuk,
leerfiuk, dat
niet bebegrypen
grypen kunnen,
kunnen, niet
niet verbonden
verbonden.]
Hierop volgt
voIgt (*'I)
de
.] Hierop
(.) de
vierde ftelling
vierde
fielling:: De
Bybel alleen
aIleen wyst
den mensch
mensch den
den
De Bybel
wyst den
waaren
troost en
en gelukzaligheid
gelukzaligheid aan
aan,, op
eene wyze,
waaren troost
op eene
wyze,
dewelke zoo
zoo verheerlykend
verheerlykend is
IS voor
als voldoende
voldoende
dewelke
voor God,
God, als
voor de
de behoeften
behoeften van
mensch.. Hier
Hier words
wordteerst
eerst
voor
van den
den mensch
onderzocht, wat
wat men
mendoor
doorbet
l1etlicht
licht der
der cede
rede weet,
weet, of
of
onderzocht,
wee ten
ten kan,
a:mgaande bet
het middel,
wee
kan, aangaande
middel, of
of de
de middeJen,
middelen, om
om
zalig
to worden;
worden ; en
zalig te
en daarna
daarna,, hoedanig
hoedanig de
van zazade weg
we van
ligheid
zy, then
ligheid zy,
dien de
de Bybel
Bybel ons
ons voorfchryft
voorfcbryft.. [Deze
l Deze zal
zal
mogelyk
bepaald wordt,
wordt , aan
mogelyk,, zoo
zoo als
aIs ze
ze hicr
hi~r bepaald
aan fommifommigen, die
(lie de
de hoofdfom
boofdfomder
4erBybelleere
Bybelleere eenigzins
eenigzins anders
anders
gen,
meenen tote moeten
moetenverftaan
verfiaan,, al
al te
beperkt, en
ell
meenen
to naauw
naauw beperkt,
ook welligt
welligt aan
aan anderen
anderen,, die
die 'er
'er anders
inook
anders nader
nader mede
mede initemmen,
kunsttermen
ftemmen,tote veel
veel aangevula
aangevuld met
met fchoolfche
fchoolfche kunsttermen
toefchynen.
toefcbynen. Echter
poogt de
de Leeraar
Leeraar vervolgends
vervolgends to
te
Echter poogt
bewyzen
bewyzen ,~ dat
dat Gods
G0ds deugden
deugdendaarin
daarin bet
het meest
meest verheerverheer.
lykt
worden, en
lykt worden,
en dat
dat daarm,
daarin, voor
voor de
de behoeften
behoeften van
van den
dell
geheeJe ttuk
fruk
mensch, bet
bet allerbest
allerbest gezorgd
wordt.]
Dit geheele
mensch,
gezorgd words
.] Dit
wordt
(telling
wordt (5)
(5)met
metdeze
dezevyfde
vyfde
Hellingbefloten
befioten:: De
Bybel
De Bybel
fchryft
de allervoortreffelykfte
Zedenleer voor,
voor, en
en bebefchryft de
allervoortreffeJykfie Zed~nleer
weer!, dat,
dat, zonder
zonder derzelver
derzeJver beoefening,
beoefening, niemand
niemand zalig
zallg
weert,
worden kan
kan.. Dit
Dit maakt
maaktden
deninhoud
inhouduit
uit van
van twee
tweevoorvoorworden
trcffelyke Leerredenen
Leerredenen..
treffelyke
Maar nu
nu words,
wordt, naar
naar bet
bet cordeel
oordeel van
Schryver,
Maar
van den
den Schryver,
door al
al bet
door
bet by~ebragte,
bygebragte, het
bet I;ewys,
bewys, dat
dat de
de H.
H . Schrift
Schrift
van een
een Godlyk
GodJykgezag
gezagisis,, nog
nag met
niet voldongen
voldongen.. In
In de
de
van
tweeentwintigt1e Leerrede
(de agtfte
agtfie van
dit Boekdeel)
tweedntwintigt}e
Leerrede (de
van dit
Boekdeel)
eell begin
begin gemaakt
andere, zoo
zoo by
by meent,
meent ~
wordt een
wordt
gemaakt met
met andere,
meer afdoende
afdoende bewyzen
bewyzen,, die
die men,
in onderfcheiding
onderfcheiding
meer
men , in
van de
de voorigen,
voorigen, uitwendige
uitwcndige bewyzen
bewyzengewoon
gewoonisistotenoennevan
men, ontleend
ontJeend uit
uit de
men,
de Vuorzeggillgen
Vuorzeggingen en
en WonJerwerken.
Wonjerwerken .
Het bewys
bewyiuit
uit de
de Voorzeggingen
Voor~eggingen wordt
wordtinindedeoverige
over!ge
Het
tIen
tun
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Lien
Leerredenen uitvoerig
tien Leerredenen
uitvoerig behandeld
behandeld,, en
weI in
in dier
clier
en wel
vQege:
eenige algemeene
algemeene aanmerkingen
aanmerkingen
eerst worden
worden eenige
voege : eerst
voorafgezonden,
tot bepaalt
bepaalt gg van
van bet
het denkbteld
denkbteld
voorafgezonden , zoo
zoo tot
van
gezegde Voorzeggingen
, ais
ten iLelooge"
van eigenlyk
eigenlyk gezegde
Voorzeggingen,
als ten
.etooge,
dat
dcugdclyke bewyzLn
bewyzLn voor
V00r de
de
dat zulke
zulke Voorzeggingen
Voorzeggmgen deugdeiyke
Godlykheid der
der Leere
Leere opleveren
opleveren.. [Hier
[Hier hadden
hadden wy
wyiets
iets
Godlykheid
meer ,, ter
ter bevestiging
denkbeeld van
van
meer
bevestiging van
van.het
hetgewllone
gewone denkbeeld
eigenlyk
gezegde Voorzeggll1gen,
wrl,illgd,, waaromwaaromeigenlyk gezegde
oorzeggingen , wrlangd
trent
men weet,
trent men
weet, dat
dat verfcheiden
verfcheiden hedendaagfche
hedellda:lgfche GeleerGeleerden
meer bekend
den,, meer
bekend onder
onder den
den naam
naam van
van Neologen,
Neoklgen, of
of
nieuwe
, geheel
nieuwe Hervormers
Hervormers,
geheel andere
andere begrippen
begrippen koestekoesteDaarna worden
ren]] Daarna
worden eenige
eenige byzondere
byzondere Voorzeggin
Voorzeggin en,
en,
ren
waarin VAN
DEN DOOISLAG
DOORS LAG meem
dat de
opgegeeve.
waartn
VAN DEN
meenr dat
de opgegeevene kenmerken
kenmerken klaar
klaar en
en duidelyk
duidelyk tote belpeuren
befpeuren zyn,
zyn. in
in
ne
overweeging
Deeerfte
eerne (I
overweeging genomen.
genomen . De
(r Kon.
Kon . XXI:
XXI : 17
17-- 24)
24)
bevat eene
eene bedreiging,
bedreiging, door
in Gods
naam~ gegebevat
door Elia,
Elia, in
Gods naam,
daan aan
aan Aehab;
16) eene
eene
daan
Achab ; de
de tweede
tweede(Gen
(Gen XV:
XV : 13
13 16)
Godfpraak
Oodfpraak aangaande
aangaande dat
dat gedeelte
gedeelte van
van Abrams
Abramsgeflacht,
geflaeht,
dat naderhanddat
naderhand- bepaaldlyk
bepaaldlyk bet
het Joodfehe
uitmaakJoodfche Volk
Volk uitmaakXIV: 22
te;; de
derde (Jef
(Jef.. XIV:
22,, 23)
eene voorzegging
voorz~gging
te
de derde
23) eene
van
van den
den ondergang
ondergang eener
eener JBeidenfehe
-3eidenfche Natie,
Natie, het
bet Ryk
Ryk
der
Chaldeen;; de
de vierde
vierde (Jer.
(Jer. XXIX:
10 14)
14) eene
eene
der Chaldeen
XXIX : io
voorfpelIing van
de verlosfing
verlosfing en
wederkeering der
del' JooJoovoorfpelling
van de
en wederkeering
den uit
uit Babel;
de vyfde
(Deut.. XVIII:
zesde
den
Babel ; de
vyfde (Deut
XVIII : 15),
r5), de
de zesde
(Jef. LIII:
LIII: 10),
io), en
e (Jef
(Jef.
en zeven
zevenae
(Jef.. XLII:
eenige
XLII: 6;
6, 7),
7), eenige
zoogenaamde Mesfiaanfche
Mesfiaanfche voorzeggingen
voorzeggingen;; de
de agtfte
agtfte
zoogenaamde
(Luc . XVIII:
XVIII : S3r--33),
en negende
negende CLue.
(Luc . XXI:
CLue.
I -33), en
- 24),
XXI : .20
so--24),
twee
twee voorzeggingen
voorzeggingen van
van Jefus
Jefus zelven
zelven;; in
eerfre van
in de
de eerfte
van
weI ken , de
de Heiland
Helland zyn
zyn'eigen
eigenlyden,
lyden, dood
doodenenopftanopftallwelken,
ding, en,
en, in
in de
de verwoesting
verwoesting van
van Jerufxlem,
Jerufaolem,
ding,
de tweede,
tweede, de
e.n bet
het daarop
daarop volgende
volgenJelot
lot der
der jooden,
Jooden, voorfpeld
voorfpeJd heeft
heeft..
en
Alle deze
Leerredenen vertoonen
Alle
deze Leerredenen
vertoonen allerwege
allerwege de
de God.
Godgeleerde kennis,
de fchranderheid,
fehranderheid, en
en bet
het gezond
gezond ooroorgeleerde
kennis, de
deel
Dordrechtfchen Kerkleeraars
deel des
des Dordreehtfchen
Kerkleeraars.. Hier
Hier en
en daar
daar zou
ZOU
men bem
hemminder
mindervreemd
vreemd
andere
uitleggingenenenuituitmen
vanvan
andere
uitleggingen
lcgregels, en
en ook
W.lt vryer
vryer wenfchen,
wenfchen,inindedetoepasfing
toepasfing
legregels,
ook wit
van bybelfche
bybelfche gezegden
gezegden op
op aangenomene
aangenomenevooronderftelvooronderftelvan
Hngen,, en
en niet
niet altyd
altyd genoeg
genoeg bewezcne
bewezcneleerbegrippen
Jeerbe!!;nppen..
lingen
Aan hun,
hun, die
die bet
het daarin
daarin met
met den
denPrediker
Prediker eens
eens zyn,
zyn,
Aan
verdient derzelver
derzelver leezing
leezing voor
veele anderen
anderen aangepreaangeprevcrdient
voor veele
zen
worden . Voor
zen to
te wordl'n.
Vour anders
anders denkenden
denkenden,, over
over deze
deze en
en
gene
gene byzonderheden
bywnderheden,, is
is bier
zeer veel
ve~l,, dat
dat
bier echter
echter ook
ook zeer
opmerkenswaardig enenleerryk
leerrykisis,
in een
een kort
kort beftek
beftek
opmerkcnswaardig
, in
byeenverzameld..
byeenverzameld
N !z
Zie
Zie
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Zie bier,
hier, tot
tot eene
eene proeve
proevevan
van's~sMans
Mansfchtyftrant
fchl'yftrant
Zie
over
wyover deze
deze onderwerpen,
onderwerpen,een
eenkort
kortuittrekzel
uittrekzel van
van de
ae wyby,inindedeagt-en-twintigfte
agt-en-twintigfre Leerreden,
Leerreden, over
over
ze., waarop
waaropby,
ze,
Jef. LUI:
10, beweert,
beweert, dat
dat dit
dit Hoofdft
HoofdO:.. op
beloofJef.
LIII: io,
op den
den beloof
den Mesfias
Mesfias eigenlyk
eigenlykenenregtftreeks
regtftreeks moet
moet toegepast
toegepast worworden
by, „,., zoo
den.. „"Deze
Godfpraak - is,"
is," zegt
zegt by.,
zoo kenkenden
Deze Godfpraak
merkend,, zoo
zoo fpreekend,
fpreekend J dat
datmen
menbetbetgeheel
gebeeItafereel,
tafereel ~
merkend
en elk
elk byzonder
byzonder deel
deel van
van hetzelve
hetzeIve,, geweld
geweld moet
moet aanaanen
doen., zoo
zoo men
menbet
hetvan
vaniemand
iemandanders,
anders., dan
dan..van
van denclen
doen,
Mesfias:I verftaan
verfraan wit
wit."
Daarop getoond
getoond hebbende,
bebbende., dat
dat
Mesfias,
." Daarop
jefaia
noch zicb
zich zelven
zelven kan
kan bedoeld,
bedoeld, Doeb
noch op
.Tefaia nocb
op jeremia,
Jeremia,
jofia,
Esra of
of Cyrus.,
Cyrus, bet
oog kan
kan gebad
gehad bcbben,
hebben, pat
J06a, Esra
het oog
gaat
Maar zou
by dus
dus voort
voort:: „
"Maar
zoumen
mendoze
dt!zebefchryving
befcbryvingniet
niet
by
moe ten opvatten
opvatten,, in
in bet
bet algemeen
algemeen van
vanelken
elken regtvaarregtvaarmoeten
digen, en
Godvreezenden, die
dIe doorgaands
doorgaands om
de fchuld
fchuJd
digen,
en Godvreezenden,
om de
bet uiteruitervan anderen
andelen.,, in
in algemeene
tot bet
algemeene volksrampen.,
volksrampen, tot
van
fie lyden
lyden vernedert,
vernedert, -- maar
maar niet
niet zelden
zelden.,, ook
ook nog
nog in
in
fte
dit ]even,
leven, van
van God
GodopoJleene
eenevoorbeeldige
voorbeeldige wyze
wyzegeregt
geregt·.
dit
vaardigt,, zyn
zyn onfchuld
onfcbuld ten
ten toon
toon gefpreidt,
gefpreidt~ en
en deswedeswevaardigt
gens met
met groote
groote zegeningen
zegeningen beloon
beloond wordt
wordt ?'? -- GeenGeengens
tOl! zou
zou zt
ztVk
vertoog
zinds lVI.
hoe tog
;lk een
een zedekundig
zedekundig vertoog
zinds
M . T.
T. boe
bier te
niet de
Propbeet zeer
zeer bebeSpreekt niet
de Propheet
bier
to pas
pas koomen
koomen ~, Spreekt
paaid van
van iemand
iemand,, denwelken
denwelken `lehovah
Jehovah zynen
:.ynen knegt
knegt ,~
paald
noemt'/ wyst
wystniet
nietdedeganiehe
ganfthefchets
fehets op
op eenen
eenen enkelen
enkelen
noemt?
perfoan? en
en is
is bet
bet wel
weI mooglyk,
mooglyk,dat
dat men
menandere
andere bebe.
perfoon?
woordingen kan
kan uitdenken,
uitdenken, om
eenen met
naame bekenbekenwoordingen
om eenen
met naame
den, en
en van
vanalre
alfe andere
andere menfchen,
menfchen, ondericheidden
onderfcheiddt:n perperden,
foon
aan to
te duiden
duiden?? is
is niet
niet de
de befchryving
befchryving van
van zyne
zyne
foon aan
10tgevaIJell,
karakterifriek, dat
lotgevalleii,1;00
zoo 20nderling,
zonderling, zoo
zoo karakteriftiek,
dat men
men
ze
op eenen
eenen Godvrugtigen
Godvrugtigen,, deugdzaamen
deugdzaamen mensch
mensch,, in
ze op
in
bet algemeen,
toepasfen ?'? zou
men van
van zulk
zulk
zou men
bet
algemeen , niet
niet kan
kan toepasfen
eenen,
byeen
eenonfchuldig
onfchuldigflagtoffer
flagtolfer van
al ware
ware by
van zyn
zyn
eenen , al
zeggen:: dat
Vaderland of
Vaderland
of volk
yolk geweest,
geweest, kunnen
kunnen zeggen
dat by
by de
de
20nden
van anderen,
anderen, vrywillig
vrywiIlig gedraagen,
gedraagen, verzoent,
verzoent, en
en
2onden van
Ila zynen
zynen dood,
dood.,enenbegrafenis,
begrafenis, gezegende
gezegende vrugt
vrugt van
van zyzy..
na
ne
opoffering, beleeft
beleeft heeft
heeft ?'?
ne opoffering,
",, Het
zyn onder
onder anderen
anderen ook
Het zyn
ook deze
deze redenen,
redenen, M.
M . T.
T_ tt
dat bet
bet
welke
well a ons
ons de
de vooronderfteIling
vooronderitellingvan
van zommigen,
zommigen, dat
zyn,
Joodfche
zou zyn,
bier het
bet bedoetde
bedoelde onderwerp
onderwerp zou
3oodfche 'Volle
yolk bier
aoen
afkeurt:n.. Het
is zoo
zoo,, dat
eens,
dat yolk
yolk wordt
wordt weI
wet eens,
doen afkeuren
Het is
des
knegt,, zyn
kind, zyn
zyn zoon,
zoon,zyn
zyntroeteltroetel.
zyn kind,
des Heeren
Heeren knegt
I<md
enz.. genoemd.
Dat yolk
volk heeft
beeft ook
ook wel
weI veel
veel gelegelegenoemd . Dat
land enz
Maar dat
den,
dat is
is
God geJlagen,
geflagen , en
en yerdrukt.
verdrukt . Maar
den , is
is van
van God
De perfoon
Dog
perf~on
een bewys\
bewy s a dat
dat bet
bet bier
bier bedoeid
bedoeld zy.
zy. De
tog geen
lIDim-
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immer!
hier genoemd
r;enoemd,, wordt
wordt van
van bet
het joodfche
Joodfche yolk
volk
immers bier
onderfcheiden, vs
vs.. 55 en
vs.. 8.
de overtredinge
o\'ertreding~
am de
onderfcheiden,
en 6,
6, en
en vs
8 . um
myns yolks
'Yolks,, is
is d~
op hem
hem geweest
geweest.. Kan
men met
met
myns
de plage
plage op
Kan men
eenigen
fchyn van
van bet
het Joodfche
volk zeggen,
zeggen, dat
dat bet
bet regeeenigen fchyn
Joodfche yolk
rcgtrvaardig was,
was') dat
dat het
het gem
hetft,, noch
noch eeeevaardig
geen onregt
onregt gedarJfJ
gedaan heeft
f'Jig bedrog
bedrog inJTI deszelfs
deszdfs manti
geweest is
is?2 Was
Wasooit
ooit bet
het gege-.
nig
mond geweest
duld
in lyden
lyden en
zagtmoedigheid,eene
eene eigenfchap
eigenfcbap van
van
duld in
en de
de zagtmoedigheid,
die Natie
Natie,, dat
zou mogen
ml)gen zeggen
zeggen:: zy
zy is
is als
als een
een
die
dat men
men zou
lamten
t~rjlagtin
jlagtin$c
geleidt?
Wie. zyn
tog, welker
welker ongeongelam
le geleidt
f Wiezy
n zezetog,
regtigheden,
ge.•
regtigheden, ete
c e Joodfche
Joodfche NatIe
Natie kan
kan gezegt
gezegt worden,
worden, ge
draagen to
te hebben
hebben ?'? Nooit
Nooit zyn
z(! om
om de
de zonden
zonden van
van
draagen
zyn ze
:mJeren, maar
maar wel
weI om
omhunne
hunneeigene
eigenezonden,
zonden,geflraft
gefiraft..
anderen,
"„ Doeh
wat behoeven
behoeven wy
wymeer,
meel',ten
tel'wederlegging
wederleggmg van
van
Doch wat
zulke wanbegrippen
wanbegrippen,, byte
bytebrengen?
Voor eenen
eenen onbeonbezulke
brengen ? Voor
vooroordeelden Leezer
Leezer der
der oude
oude Profetieen,
Profetieen, heeft
heeft het
het
vooroordeelden
naauwlyks bewys
naauwlyks
bewys noodig,
lloodig,dat
datdedebeloofde
beloofdeVerIosfer
Verlosfer
alleen,
bedoelt wordt.
Hyisis imimalleen, in
indeze
dezeGodfpraak,
Godfpraak, bedoelt
wordt. Hy
mers des
des Heeren
Heeren knegt
knegt by
mcrs
by uitnemendheid,
uitnemendheid , hoedanig
hoedanig
Jefaia
Jefaia hem,
hem, in
in bet
het XLIIe
vs.. 1-7.
hoofdft.. XLIX:
XLIIe vs
en hoofdft
XLIX :
I-7 . en
6. genoemt
had;; een
een tytel
tytel,, die
die wel
weI eer,
eer, aan
aan de
de aanaan6.
genoemt had
zienlykfie perfoonen
perfoonen,, eenen
eenen Abraham
Abraham,, eellen
Mazes.,,
zienlykfte
eenen Mozes
eenen David
David gegeeven
gegeeven is,
is, enenbier
bierzoo
zooveel
veelzegt,
zegt.,als
als
eenen
myn gezant,
gezant, die
die duszeer wet
weI beftaan
befiaan kan,
kan., met
metdedeververmyn
dug zeer
hel/ene natuur
natuur van
den Godlyken
Godlyken Verlosfer
Verlosfer..
hevene
van den
„
Ik belcenne,
" Ik
bekenne, de
oude Profeeten
Profeeten vertegenwoordigen
zig
de oude
vertegenwoordigen zig
den Mesfias
Mesftas veel
veeI a],
a], als
aIs een
een grooten
die zeer
Zeer
den
grooten Koning.,
Koning, die
voorfpoedig regeenen,
regeeren, met
metmajefteit
majefieit enen kragt,
kragt, den
den ge~e
voorfpoedig
lukkigften
voor
lukki
(ten heil1Iaat.,
heilf{aat,
voorzyn
zynvolk
yolkbewerken
bewerkenzou?
zou? En
En
hoe
1l:rookt dit
dit.,, (zal
(zal men
zeggen.) met
met de
de teekening,
teekening,
hoe ffrookt
men zeggen,)
welke wy
wy bier
hier vinden,
vinden., van
van eenen
eenen man,
man.,die
diegeen
geen gegewelke
daante Doeh
heerlykheid had
had -- een
een man
van fmerten,
fmerten.,
daante
noch heerlykheid
man van
veracht.,
de onwaardigfte
onwaardigfte onder
onder de
de menfchen,
menfcben, kan
kan die
die
ver
icht , de
de Mesfias
Mesfias der
del' Jooden
JoDden zyn?
zyn? Ik
Ik antwoorde
antwoordeopopdeze
deze bebede
denking, G.!
onze Profeet,
Profeet, die
die zelve
zelve KoningKoning.
denking,
G .! I)
i) dat
dat onze
lyke waardigheid
en gezegenden
gezegenden ryksrykslyke
wadigheld
f ,., heerfchappy.,
beerfchappy en
ftaat, dien
op andere
andere platzen
plaatzen
aan den
denMesfias
Mesfiastoetoe·
fiaat,
dien by
by op
' aan
kent, oak
oakinin dit
dit tafereel,
tafereel, van
van denzelfden
denzelfdeu perfoon
perfoon voorvaarkent,
fpelt.,, wiens
wiens fmaad en
ell fmerte
fmerte by
by zoo
zoo nadruklyk
nadruklyk bebefpelt
fchryft. Hy
Hy zal
zal
verhoogt en
ena verheven,
verheven., ja
ja zeer
zeer hooge
IJoogt
fchryft.
it verhoogt
worden, vs
worden,
vs.. 13.
Hy zat
door zyne
ZY"C kennisfe
kennisfo
i3 . hoofdft.
hoofdft. LII.
LII. Fly
zal door
.,eden regtvlMrdig
llyzal
za!een
een deel
dee! hebben
hebben van
yeelen
regtvaardig maakcn.
maaken . Hy
van
en de
de magtigen
magtigenals
als een
em roof
roofdeelen,
dee/en, vs.
yeclen, en
yeelen,
vs . IJ.,
rr, a.
12.
Al
had den wy
wyderhalven,
derhalven.,ininalle
aUe de
de Schriften
Scbriften des
Al hadden
des O.
0 . V.
V.
,;een
andere Profetie
Profetie van
diepe vernedering
geen andere
van de
de diepe
vernedering des
des MesMesfias dan
in dit
dit LIII
Lm hoofdft
hoofdfi.. van
Jefaia, dan
zou dit
dit
fias
dan in
van Jefaia,
dan zou
N
N o'1

111.
nl,
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alleen genoeg
genoeg zyn
zyn,
befluiten:: dat
dat die
die beloofde
beloofde
a11een
, omomtotebefluiten
na, en
en door
door zyne
zyne opofferinge
opofferinge voor
voor anderen,
anderen.,
Verlosfer, na,
Verlosfer,
tot een
en Koning
Koning zou
zou verheven
verheven warden
worden.. Maar
Maar
tot
een Heer
Heer en
!2) d,tarcnbnven,
d,lar.:nbnven, die
die voorafgaande
voorafgaande vernedering
vernedering van
den
s)
van den
Mesfias was
was zoo
zoo geheel
geheel vreemd
vreemdDiet
niet,
in de
de oude
oudeleere
leere
Mesfias
, in
Israelieten wisten
wisten reeds
reeds uit
uit David's
Dayjtf'$
der beloften
bel often.. DeDeIsraelieten
der
voorbeeld, hoe
hoe by
hy niet
niet dan
dan nanaveele
veeleverdrukkingen
verdrukkingen.,
voorbeeld,
,
rust en
en voorfpoed
voorfpoedgeregerevervolgi'lgen en
gevaaren, in
in rust
vervolgir'gen
en gevaaren,
had;; en
en waarom
waarom zou
ZOlldit
dit dan
danook
ookDiet
niet zynen
zynen
geert bad
geert
Zoon,
kunnentreflen
trefien?? Heeft
Heeft David
iJavidDiet
niet in
in den
den
grooten Zoon
grooten
, kunnen
XXII Pf.
Pf. bet
Iyc1en ol11fl:andig
befchreven, van
vandien
dienzelzel·
XXII
bet Iyclen
omftandig befchreven,
ven perfoon
perfoon,
vanwien
wienby hy
voorfpelt,
all&einde,t
dndm
ven
, van
voorfpelt
, datdat
alle
fder
aarde, dat
dtr aarae,
dat lyden
lyden znllen
$fltien gedenken,
gedenken, en
en zig
::;ig tot
tot don
den
Heere bekeeren
bdr.uren.. Heeft
Heeft by
hy Hem
HemDiet
niet in
in den
Pf..
Heere
den ex
CX Pf
als een
een man
m"nvanvan
PriesterlJ'kewaardigheid
waardigheidvoorgettelt
voorgeftelt ?'?
als
Priesterlykc
En isis hat
het dus
dus zoo
zoovreemd
vreemd,
alswywybier
hierleezen
Ieezen:: dat
dat
En
, als
Hyzyne
zyneziels
zid,tot
tot een
een flhutdojfer
zou /lellen?
fiellen? ---- Heeft
Heeft
Hy
fehuldo~er zou
by Hem
HemDiet
niet in
in den
den CXVIII
ex VIII Pf
Pf.. afgebeeldt,
afgebeeldt, als
als een
een
by
jleen, die
die fthOOtl
de bouwlieden
bouwliedenversvorpen,
vet·,yorpen, egter
egtet" tot
tot
flees,
fchoon van
van de
een hoofd
hoold des
des hocks
hoeks .you
zou worden.
En waarom
waarom zouden
zouaen wy
worden . En
wy
een
dan nog
rrog twyfelen,
twyfelen., of
of bier
hier wel
weI van
van den
den Mesfias
Mesfias gege:dan
fproken
dat dedeProfeet
Profeet.,, zoo
zoo omilandig
omftandig ,OJ
fp
roken wordt,
wordt , om
om dat
Zyn lyden
Jyden,
dood,
begrafenisfe,, zoo
zoo we]
weI ais
a1s ZyZyn
, dood
, enenbegrafenisfe
Zyne daar
daar op,
op. volgende
volgende heerlykheid
heerlykheid befchryft
befchryft?? Neen
Neen,,
ne
M.. T.!
te beweeren
beweeren:
veel meer
meer reden
reden heh!
hebIenen wy
wy van
van to
M
T.1 veel
dat aile
ergens van
van den
den Mesfias
Mesfias gege.
dat
alle kenmerken,
kenmerken, welke
welke ergens
geeven worden
worden,
Hem
althandsinindeze
dezeProfetie
Profetie,
zeer
geeven
, Hem
althands
, zeer
du dIyk
Reden hebben
hebben wy
wyvan
vantote beweebewee.
du
dlyk aanwyzen.
aanwyzen . Reden
ren:: byaldien
deze Profetie
Profetie niet
niet van
van den
den Mesfias
Mesftas alal.
byaldien deze
ren
leen
'er geen
leen ~ ,meet
meet verttaan
verttaanworden,
worden ,dan
dan zyn
zyn 'er
geen MesMesin het
fiaanfche
Verbond .
fiaanfche Vonrzeggingen,
Voorzeggingen, in
het ganfche
ganfche o.
0 . Verbond.
bet bevestigt
bevestigt ons
ODS niet weinig in dit gevoelelt
"„ En
Enbet
met weinig in dit gevoelent
•e .ur
M.
dat de
de Volks-leeraars
Volks-leeraars in
in laateren
laateren ty::l.,
tyl, ')ezur
M. T.!
T.! dat
naam
Iyk,, en
en zyne
zyne Apostelen
Apostelen,, die
omredenen
redenen,
naamlyk
die wy
wy om
,
thands niet
niet aamehaalen,
thands
aantehaalen, voor
voor geloofwaardige
geloofwaardiga menfchen,
menfchen,
dat
en
voor de
de beste
beste uitleggers
uitleggers in
in dit
dit vak
vak houden
houden,, dat
en voor
deze
zegg' ik,
ik, in
in hetzeltde
herzeItde gevoelen
gevoelen ftaan
fl:aan."
Hier volvol." Hier
deze zegg'
iets uit
uit
gen
de bekende
bekende plaatzen
plaatzen uit
T ., waarin
waarin jets
ges de
uit bet
bet N.
N . T.,
(lit
Hoofdfr.. aangehaald
aangehaald wordt,
wordt, en
en daarna
daarna eene
eene byznnbyzendit Hoofdfr
inhoud de
de
dere
verklaaring vau
het text-vers
text-vers ~, welks
dere verklaaring
van bet
welks inhoud
dar alleen
aIleen en
Leeraar
Leeraar tracht
tracht teto bewyzen.
bewyzen, dat
en volIwmen
volkomen
op
dien door
door lydcn
lyd'~nverheerlykten
verheerlykten Mesfias
Mesfiastoepasfetoepasfeop dien
lyk
is.. --- Hoe
Hoejammer
jammerisis bet,
het, dat
datVAN
VAN DEN
DEN DOORDOORlyk is
SLAG
zyneMoedertaal
Moedertaalniet
nietbeter
beter verfl
verfiaat
:aat- - irnmers
immers
SLAG zyne
het fchryven
fchryven van
van dezelve
dezelve zoo
zoo flordig
flordig is
is!
omtrent
omtrent bet
,\;"
.C, "1'1<
7,,i c
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ScheU d~l' Midde!en, waal' nan het Christendom des·
zelfs Uithreiding over den Aardbodem te danken heel!.
Meerendeels naal' ,het Hoogduitsch van L. T. SPITT ~
LEIt. .Te Delft, by M. Roelofswaert, 1801. In gl'~
Svo. 8t- b!.
f
en diens N;1avoIger den GodIyken oor·
O
fprong van bet Euangelium een goed hart toedraa·
gen, is by ons twyfdagtig; uit zommige uitdrukkingen
SPITTLER

kunnen wy deswegen geen 7eer gunf!:ig beOuit ontleenen. ,,, Wy treeden hier in geen onderzoek ," zoo leezen wy., onder andere, in hee Voorbericht, " hoe JE" sus eigen leerlingen, die hem na zynen dood weder,,:om als verrezen meenden te hebben aanfchouwd, en
" onder deeze ook een PAULUS. voor het Christendom
"werden gewonnen." Zoo onder de vroegere als laatere Voorfranders van den Christlyken. Godsdienst heb·
ben veelen voor deszelfs Godlyken oorfprong en gezag
een bewys gevonden in de eertte voortplanting, als ge·
fchied doormiddelen, op zich zelve aangemerkt geenzins berekend .om aan zwaarigheden en tegenftanden van
zulk eenen. aart, als zich aanbooden, het boofd te kUllnen bieden, en wier zegepl'aal over dezelve aan eene
meer onmiddelyke Godlyke hulp ell tusfchenkomst doet
denken. Van een ander verf!:and is SPITTLER en des~
zelfs Vertaaler; vall welke de laatfte het,ze,er zwaar
geJaaden heeft op vroegere en de hedendaagfche poo.
/Zingen ter verfpreidinge van de kennisfe' des Euange·
liums in vreemde landen, als een zeer fchadelyk 'werk.
Om aan hetzelve paaJen te fieUen, "meenden' wy;,'
(wy willen .het verflag van's Mans, oogmerk uit bet
Voorbericht affchryven) " zulk eene ·fchets van de uit" brei ding des Cbristendoms te moeten vervaardigen,
" als devoJ~ende, waartoe wy in de derc/e uitganve van
" SPITTLER S grundrisz der gefthichte dcr Christlichen
" Kirchc '. een uitmuntenden voorraild van ~oebereide
" bouf!:offen voorhanden vonden; terwyl wy :verder uit
~, de berichten van andere Gefchiedfchryvers clerKerk,
!)' zoo weI als uit eigen waarneemingen, zoo ;veel meen.
" den te kunnen ontleenen, als uns noodig dacht om de
"onderfcheiden wegen, lal1gs welke het Christendom
" zich tot op heden heeft voortgeplant ~ ~ te wyzen:f
N 4" en
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door genoegzaam
genoegzaam aan
en daar
daar door
aan den
den dag
dag to
te leggen,
dat
•" en
leggen, dat
de uitbreiding
uitbreiding van
deszelfs Godde•9' de
van het
bet Christendom
Christendom deszelfs
Goddeheld geenszins
maar doorgaans
doorgaans bet
het gevolg
gevolg is
is
•" held
geenszins bewyst,
bewyst, maar
•" geweest
natuurlyken famenloop
famenloop van
van zaaken,
zaaken, ell
en
geweest van
van een
een naruurlyken
,,1omtyds
weI eens
eens is
is to
te weeg
weeg gebragt
gebragt door
door middemiddeibmtyds wel
„
" len
Jen en
en konstgreepen
konst~reepen,, welke
welke de
de voortplanters
voortplanters weinig
weinig
„
"„ tot
tot eer
eer verftrekken
verfhekken..
(dus gnat
by voort)
Ja,, (dus
gaat hy
voort) wy
wybedriegen
bedriegen ons
ons ten
ten
"„ Ja
.,
eenemaale, indien
indien niet
niet bet
het oppervlakkigst
oppervlakkigst inzien
inzien vall
„ eenemaale,
van
de volgende
volgende bladeren
bladeren genoeg
genoegisis omomeen
censeder
iedertote overover·
"„ de
., tuigen,
tuigen, dat
dat 'er
'er inin de
„
de voortplanting
voortplanting des
des Christendom~
Christendoms
" tot
tot op
heaen niets
niets was,
wanr over
over men
menzich
zicbjuist
juist
op heden
was , waar
„
meer behoefd
behoefd to
te verwonderen
verwonderen,, dan
dan over
over den
den
" veel
veel meer
„
van de
opgang der
der leeringen
leenngen van
de gezamenlyke
gezamenlykeproteftautprotefiallt•" opgang
fche hervormers
hervol'mers."
•" fche
."
Wat
doet nu
nu SPITTLER
SPITTLER en
en onze
onze Landgenoot,
het
Wat doet
Landgenoot, om
om bet
de Godlykheid
Godlykhciddes
desChristendoms,
Christendoms,uit
uit desdes.
bewys voor
voor de
bewys
te omzenuwen?
VOOl'eerst
zelfs voortplanting
zelfs
voortplanting omleend,
ontleend, to
ontzenuwen ? Vooreerst
wordt bier
hier onbepaald
onbepaald gelaaten
gelaaten de
kragt. welke
welke veele
veele
wordt
de kragt,
verfrandi~e Verdeedigers
in bet
bet
verftandige
Verdeedigers van
van het
bet Christendom
Christendom in
gemelde bewys
bewys zoeken
zoeken;; als
als befchouwende
zy bet
het bebegemelde
befchouwende zy
doclde verfchynzel
verfchynzel geenzins
geenzins als
als een
ten bewys
bewysopopzich
zichzelf,
zelf9
doelde
maar alleen
aileen als
als in
andere bedenkingen
bedenkingen gege.
maar
in verband
verband met
met andere
plaatst, aan
trent eene
tusfchenplaatst,
aanhet
betvermoed611
vermoede iom
omtrent
eeneGodlyke
Godlyke tusfcheneen boogen
'hoogen graad
£raad van
vanwaarfchynlykheid
waar[chynlykheid byzetten
byzetten...
komst
komsr een
de.
Velvolgens,eene
eeneoptelling
optellilJg doende
van de
de middelen,
middelen,
doende van
de . Vervolgens,
door welke
welke bet
het Christendom
Christendomisisvoortgeplant,
voortgeplant, gefchiedt
gefchiedt
door
een fchreeuwend
fchreeuwel1d
den
Verdeedigers van
den Verdeedigers
van het
bet Euangelium
Euangelium eon
onregr, door
dooropopdene
eenereije
reije tote plaatzen,
plaatzen, en
en als
als in
in eenen
eenen
onregt,
adem
rniddelen to
te vermelden
vermelden,, die
die in
in aart
a:lft en
boedanigadem middelen
en hoedanigbeid hemel-sbreed
hemelsbreed van
van elLander
ell. ander verfchillen,
verfchiUen, en
en de
de meesmees.
beid
te
in "t
oog van
van alle
aIle verftandigen
verl1:andigen,, niet
niet
te van
van welke,
welke, in
't ong
fJegts
van Godlykheid
vertool~n, maar
mllar met
met
flegts geen
geen blyk
blyk van
Godlykheid vertoonen,
eene
an,iere herkomst
moeten
eerie benaaming
benasmtng van
van gebeel
eheel andere
herkomst moeteu
beliempe dd worden
worden.. Neen
Neen,, SPITTLER
SPITTLER!
ongebettempe
! neen
Men J, ongenoemde Landgenoot
Landgenoot!! dit
dit !trookt
waar.
noemde
ftrookt lliet
niet met
met die
die waarheids
heids iefde,
iefde, die
dieonbevooroordeeldheid,
onbevooroordeeldheid,van
van welke
welke gy,
gy ,
en
uws g°lyken,
g.!lyken, zoo
zoo veel
veel ophefs
opbefs maakt
maakt..
en uws
Omden
denLeezer
Leezerininftaat
feaat tote ftellen,
ftellen, over
de.regtmaatigOm
over de
.regtmaatigen onp
onp;lrtydigheid
uitfpraake te
heid en
heid
irtydigheid onzer
onzer uitfpraake
to kunnen
kunnen oordeeoordeelen,
willen wy
wyden
den Inhoud
Inl-Jouddeezes
deezes Gefchrifts
Gefchrifts affchryven
affchryven..
len, willen
Het is
is in
Tydperken vcrdeeld, van welke
welke de
de OpfchrifOpfchrifBet
invier
vierTydperkenverdeeld,van
ten deele
Uitbreiding van
van bet
het
ten
dee/e zyn.
zyn. „~,tierfle
terfle Tydperk.
Tydperk. Uitbreiding
"Christendomdoor
doorprediking,
predikil1g,fchryven,
fchryven ,em;.
Tiveede ZlJ'd~
j,d
„Christendom
enz . Tweed"

"perJ.
, ;, perk,-,.
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perk:: Uitbreiding
huIp van
van KeiKei~
Uitbreiding van
van het
bet Euangelie
Euangelie met
met hulp
perk
Aanvallende
zerlyk gezag,
ediB:en ,enz.. Derde
Tydperk:: Aanvallende
DerdeTydperk
zerlyk
gezag,edi&en,enz
oorlogen voor
voor hot
het Euangelie
Euangelie tegen
tegen den
den alcoran
alcoran en
en het
het
oorlogen
h heidendom.
f7ierde Tydperk
Tydperk:: Inquifitie,
Inquifitie, Jefuiten,
Jefuiten, teteo
,,
heidendom. Vierde
"„ genwoordige
genwoordigeZendelingen
Zendelingennaar
naardede tegenvoeters,
tegenvoeters, en
en verver.
val van
in Europa."
Jn de
de behanbehan•" val
van bet
bet Christendom
Christendom in
Europa ." In
deling van
ontmoeten wy
wyverfcheiverfchei.
deling
van bet
het eerfte
eerfteTydperk
Tydperk ontmoeten
den aanmerkingen,
aanmerkingen, welke
welke onzen
onzenbyval,
byvaJ,ininzekeren
zekerenzin,
zin ~
den
volkomenwegdraagen,doch,nader
wegdraagen, docb, nader
ingeziellvan
., vanthen
dienaart
aart
volkomen
ingezien,
zyn, dat
dat dezelve,
dezel ve ~ ten
ten voordeele
voordeele van
van de
de zaak,
zaak, welke
welke
zyn,
hier wordt
wordt bepleit,
bepleit, niets
niets beflisfen,
bier
beflisfen,maar
maar met
met even
even goed
goed
regt ten
de vooritanders
voori!anderi van
van het
hetChrisChrisregt
ten voordeele
voordeele van
van de
tendom kunnen
kunnen worden
worden aangevoerd
aangevoerd.. De
meesten, naamnaam·
tendom
De meesten,
lyk,, dier
zyn ontleend
ontleend,, zoo
zoo uit
uit dede nanalyk
dier aanmerkingen
aanmerkingen zyn
tuur des
Godsdiensts, aan
aan de
de eene
eene zyde,
zyde,als
als.:
tuur
des Christlyken
Christlyken Godsdiensts,
uit den
de heerfchende
uit
den fraa.t
ftaat der
der waercId
waereld en
en de
heerfehende denkwyze
denkwyze
in die
die dagen,
aan den
anderen kant
kant:: aIle
in
dagen, aan
den anderen
allewelken,
welken, om
om de
de
Leere des
wydenenzyd
zydveld
veld tote doen
doen win
win....
Leere
des Euangeliums
Euangeliums wyd
nen ') volgens de
de natuur
nataur der
der zaak
zaak zelve
zelve aanleidelyk
aanleidelyk waren.
nen,volgens
waren .
Maar wat
wat doet
doet zulks
zulks af,
af, om
eene Godlyke
Godlykebemoeijing
bemoeijing
Maar
om eene
of medewerking
medewerkinggeheel
geheeluit
uit tote fluiten?
fluiten'? Natuurlyke,
Natuurlyke, dus
dus
of
genoemde, middelen
middelen ftaan
fraan even
even zeer
zeer onder
onder bet
het bewind
genoemde,
bewind
des
Albefruurders.,
.., als
als buitengewoone
buitengewoone verfchynzeis
verfchynzeis,II
des Albeftuurders
welke de
de Godlyke
Godlyketusfchenkomst
tusfchenkomst meer
meerzigtbaar
zigtbaar doen
doen in
in
welke
oog vallen
vallen;; en
•'t oog
to door
door zulke
zulke middelen
middelen zyne
zyne oogmerken
oogmerken
te
van alle
aUe veritandigen
ver!tandigen als
aIs een
een blyk
blyk:
to bereiken.,
bereiken , wordt
wordt van
en
bewys der
der hooge
hoogewysheid
wysheid-des
·des Opperften
Opperfren Regeerders
Regeerden~
en bewys
erkelld en
DeVertaaler
Vertaaler zelf
zelf gevoelt
gevoelt zich
zich
erkend
en bewonderd.
bewonderd . De
gedrongen,
iets meer
meer dan
dan·bloote
blonte natuurlyke
natuurlyke ooroorgedrongen , om
om iets
zaaken ~ van
van een
een hongeren
hoogeren invloed
invloed ontbloot,
onthioot, tote erkenerken~
zaaken,
nen.. Naa
Naa alles,
alleS', wat
wat tot,zyne
tot ·zyne zaak
diende, to
te hebben
hebben
nen
zaak diende,
aangevoerd., fchryft
fchryft hy:
men ook
ookover
over de
de Euanaangevoerd,
by : "Hoe
„ Hoe men
Euangelie. eer
behoort haar
oor„" gelieeerdenke,
denke, men
men behoort
haar de
de gunst
gunst der
der VVoor" zienigheid
zienigheidzienigheid
niet tennieteenemaale
te toonttrekken;
ten ddnemaale
onttrekken ; daar
daar het
het
in alien
allen gevalle
onbetwistbaar is
is ~, dat
dat haare
haaIe verbreiverbrei·
„" in
gevalle onbetwistbaar
" ding
ding ding
in dein eerfte
driedrie
eeuwen
de eerfle
eeuwenzeer
zeerveel
veelgoeds
goods voor
voor
bet menschdom
te weege
weege bragt
bragt."
En elders
elders:: ,.,„ Evetl
•." bet
menschdom to
." En
Evea
zeer als
als Gods
weldaadigevoorzienigheid
voorzienigheid menige
menigeheilheil.
•,~ zeer
Gods weidaadige
"zaame
leering,
waarneeming.,
zaame zaame
leering
, waarneeming ontdekking
, ontdekking~ , en
en wat
wat
dies meer
meerisis.,, pleeg
pleeg to
te begunfl
begunfl:igen;
het zdo fchikfchik:igen ; het
„n dies
kende, dat
dat zelfs
tot
•" kende,
zelfs de
de meest
meest toevallige
toevallige omfrandigheden
omftandigheden tot
•" bevordering
daar van
bevordering daar
van als
als to
te famen
famen moesten
moesten loopen,
loopen,
,,'
juist of
voorbereid;; -- even
even zoo
zoo
• juist
of alles
alles opzetlyk
opzetlvk WJre
ware voorbereid
"• zal
zaI oak
OJk de
deEuangelie-le-er
Euangelie-Je.-:,l',, in
in alien
allen gevalle.,
het niet
niet
gevalle, bet
N
N 55
"7 zon
zon-..
"„
•"
•"

zoo
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zonder
zonder medewerking
medewerkingder
der Voorzienigheid
Voorzienigbeid zoo
zoo verre
verre ge,
go.
bragt
•en, dat
bragt heb!
hebl'en,
dat haar
drie eeuwen
reed"
haar aanhang
aanhang na
na drie
eeuwen reeds
de talrykfte
talrykfte en
de
en aanzielllykfrtt
aanzienlykfteinindedeRomeinfche
Romeinfche waeweereld
was , en
reId was,
in menig
menig ander
ander oord
oord des
des aardboaardboen nog
nog in
dems bloeide
bIoeide:'
dems
."
Voorts kunnen
kunnen wywynitt
nittnalaateiTonze
nalaateJf'onze bevreemding
bevreemdingtote
Voorts
betuigen, hoe
om de
de
betuigen,
hoe iemant
iemant zynen
zynen vIyt
vlyt kan
kan aanwenden,
aanwenden , om
Godlykemedewerking
medewerkingvanvan
eene
zaak
Ouiten, w
weI.
Godlyke
eene
zaak
uituit
totefluiten,
el .
ke by
hy als
als wenfchelyk
wenfchelyk en
en voordet
voordethg
ke
. ig voor
voor het
het mensch·
mensch'
dom aanmerkt.
aanmerkt. Immers
Immers dat
dat SPITTLERS
SPITTLERS Naavolger
N,mvolger dus
dUll
dom
gunftig over
den Christlyken
Christlyken Godsdienst
Godsdienst denkt,
del1kt ~ blykt
bl¥kt uit
uit
gunftig
over den
zyn volgend
volgend fchryven
fchryven:: „
" Voorheen
Voorheen waren
zyn
wa.ren 'er
'er wemigen.,
wetnigen,
" die
die zich
toeleiden;; zelfs
zelfs redde
de iloiiche
ttoilche
„
zich op
op onderzoek
onderzoek toeleiden
redde de
wysgeerte ilegis
1legts een
zeer klein
klein hoopje
hoopje uit
uit den
den alge
all(e..
een zeer
•" wysgeerte
meenen vloed
vIoed van
van zedenbederf.
zedenbederf. Maar
Maar bet
het Euangelie
Euangelie
•" meenen
verfchafte aan
aan de
, die
de waereld
waereld een
eengodsdienst
godsdienst,
die,, zelfs
zeUs
•" verfchafte
'" alleen
aileen uit
uit hnofde
dat by
hyzich
zichgebeel
geheelopopgefclliedver-ge[cl1iedverhoofde dat
„
haden grondde
uitgefchiedverhaalen
gefchiedverhaalenvoortfproot,
voortfproot ~
•" haalen
grondde enenuit
den bef
beOisfendfren
de neigingen
neigingen der
der ongeonge·
isfendften invloed
invloed op
ap de
•" den
" temde
temde menigte
menigte moest
moest hebben
hebben..
„
" la,
la, (dus
voort) was
was bet
het ook
oak geen
geen nit
uit.•
„
(dus gaat
gaat by
by voort)
fteekend voordeel
de befchaving,
be[cha-ving, dat
dat die
die gods
gods•.
•." fteekend
voordeel VOOl'
voor de
."• dienst
dienst ten
de
ten grondOage
grondflageeen
eenboek
boek had,
had, 't'twelk
welk by
by de
kerkelyke
liyeenJwomfren beftendig
beftendig gebruikt,
gebruikt, en
van
ke byeenkoomften
en van
•." kerkel
elken helyder
wordell '?? Had
Had dit
dit niet
niet
•." elken
helyder gekend
gekend moest
moest worden
" ten
ten gevolge,
dat elf
eH e anatie,
nog niet
niet leezen
letzen
„
gevolge , dat
natie,welke
welke nog
kcn toen
toen bet
het Christendom
Christendom tot
tot haar
baar doordrong,
doordrong, met
•" ken
met
bet Christendom
•." bet
Christendom een
een A.
A . B.
B. C.
C. ontfong
ontfong,~ en
en hetzelve
hetzelve,.,
algemeen als
als ten
ten dien
aan••
zoo algemeen
then tyde
tyde mogelyk
mogelyk was
was,~ aan
•"zoo
leerpe'?
dab niet
den eereel'·
Verhaastte dari
niet bet
bet Christendom
Christendom den
•." leer
e ? Verbaastte
,.,
fren en
ftap tot
tot verlichiing
ver,liduing in
in het
• ften
en voornaamilen
voornaamften ftap
bet onbe~
onbe .
fchaafde gedeelte
waereJd, zoo
weI
gedeeltedel'
der Romeinfche
Romeinfche waereld,
zoo wet
•" fcbaafde
Gotben, en
en menige
anderenadernader•
als by
by de
de woeste
woeste Gothen,
men} andere
•"als
hc.nd bekeerde
pekeerde barbaarfche
barbaarfche horde?
wysgeeren
horde? Welke
Welke wysgeeren
•." hind
"• heb
heb en
en zich
zich intusfchen
intusfchen immer
met zoo
zoo veel
veel yver,
yver, ter
ter
immer met
",, voortplanting
vecl.ichting over
voortplanting van
van dlfn
then kiem
kiem van
van vertiehting
over den
den
be~g gehouden,
als de
de predikers
predikers des
des
" aardbodem
aardbndem,, bezig
gehouden , als
„
Euangeliums ?"
'?" -Vreemd,
voorwaar!
iemant,
dat iemant,
•." Euangeliums
Vreemd , voorwaar
! dat
welke aldus
aldus fchryft
fchryft,, de
de pen
pen kan
kal! voeren
veerenter
ter ontzonu
ontz6nu~.
welke
winge van
van de
de kragt
Iu-agt eens
eens verfchynzels
verfchynzels,, 't
't welk
DJ::,
tinge
welk DE
eROOT,
anderen getoond
getoond hebben
hebben,, een
een
GR OOT, TURRETYN
TURRETYN en
en anderen
vermoedenvan
vanGodlyke
Godlyketusfchenkomst,
tusfchenkomst,naast
naastaan
aaneen
een be
be..
vermoeden
wys grenzende,
grenzende, in
in zich
zich to
te bevatten
bevatten..
toys
Misfchien dwaalen
dwaa1en wy
wyinillonze
OlUemeening
meeningorntrent
omtrent de
de
Misfchien
be.
be,

"
„
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bedr,eling
Gefchrifts.. Intusfchen,
als
bedr,eling deezes
deezes Gefchrifts
Intusfchen, overtuigd
overtuigd als
wy zyn,
wy
zyn, opopgoede
goedegronden,
gronden,van
vandedeNuttigheid
Nuttigheid en
en bet
het
Godlyk
gezag des
des Christlyken
Christlyken Godsdiensts,
Godsdiensts, en
en uit
uit then
dien
Godlyk gezag
hoofde
het toeneemend
toeneemend Ongeloof
Ongeloof als
als eenen
eenen ramp
ramp voor
voor
hoofde het
het Menschdom
Menschdombetreurende
betreurende,, vinden
vinden wy
in gemoede
gemoed~
het
wy in
ons
verpligt.,, tegen
al ivat
wat eenige
ftrekking beeft
ons verpligt
tegen al
eenige ftrekking
heeft om
om
het gezag
Godsdiensts to
te onaermynen.,
onze Land
Land...
het
gezag diens
dens Godsdiensts
ondermynen, onze
genooten
genooten te
to moeten
moeten waarfchuwen.
waarfchuwen .
over Ephefen
Opwekkings-reede over
Ephefen 1/1:
te
Opwekkings-reede
111: 88.. uitgefprooken
uitgefprooken to
Rotterdam op
op den
IS flog.
Aug. 1801.
Rotterdam
den 13
1801 . 11001'
voor de
de Algemeen,
Algemeena
J7ergaadcringvanNcederlandsch
Neederlandsch Zendeling-Genootfchap,
Zendeling-Genoot[chap.
Yergaadcringvan
ler voordplanting
en bevordering
bevordering van
het Christendom,
ter
voordplanting en
van bet
Christendom,
bezonder omIer
1)oor GERHARDUS
GERHARDUS MAs'bezonder
under de
de Heidenetl.
Heidenen . Door
MASSMAN,
MAN, Predikant
Predikant to
te Utrecht
Utrecht,, cnz
enz.. To
Te Utrecht,
Utrecht, by
b:J
van Yzerworst,
Yzerworst, i8o1
W.. van
1801.. In
In gr;
bl.
W
gr ; 8vo.
8vo . 36
36 bl.

opmerking,, dat
dat,, niettegenihande
niettegenftaande de
de Christenen
Christenen
ee opmorking
de gelegengelegenin Nederland,
reeds twee
Eeuwen, inill de
D
D in
Nederland, reeds
twee Eeuwen,
heid geweest
geweest zyn,
zyn, en
en oak
ookvoorlang
voorlangdedeverplichting
verplichtingererheid

kend
hebben,, orn
am poogingen
poogingen aan
aan to
te wenden,
wenden, tot
tot ververkend hebben
reiding van
van het
het Euangelie
Euange!ie der
fpreiding
del" Zaligheid
Zaligheid onder
onder de
de
eidcnen , en
en alhoewel
oak,, zints
zoo
Heidcnen?
alhoewel ook
W
zints eenigen
eenigen tyd,
tyd, zoo
bier als
opgewektheid
hier
als elders,
elders, eene
eene meer
meer dan
dan gewoone
gewoone opgewektheid
op deze
deze zaak,
zaak, met
meternst,
ernst, hot
bet oog
oog tcte
befpcurd is,
befpeurd
is, om
om op
werk daadelyk
daadelykaan
!lantote vatten,
vatten, hetzelve
hetzelve
vestigen? en
vestigen,
en dat
dat werk
echter nog
weinig voortgang
maakt, dat
dat maar
maar weiniweiniechter
nog weinig
voortgang maakt,
gen z,ch
zlch de
de uitbreiding
uitbreiding van
het Euangelie
waarlyk aanaangen
van het
Euangelie waarlyk
by veelen
veeJen huivering,
buivering, koelheid,
koelheid, enenzelfs
zelfs
trekkcn, eo
en dat
dat by
trekken,
ook tegenf'praak
tegen11Jraak en
ook
en tegenwerking
tegenwerkijpgvan
vanfommigen,
fommigen, wordt
wordt
voorftanders zelfs
zelfs van
van deze
deze ononwaargenomell. enendedevoorftanders
waargenomen,
derneeming zich
zich toms
foms van
vanflapheid,
flapheid, opzien,
opzien, en
ongederneeming
en ongemoedigdheid
moedigdheldmoeten
moetenbefcbuldigen
befchuldigen:: dele
been.
dere opmerking
opmerking heeft
den
Eerw . 1\1ASMAN
nzASMArr aanleiding
den Eerw.
aanleiding gcgeeven,
in de
de
gegeeven , om,
om, in
Opwekkings-rede,
by , als
0pwekkings-rede? die
die by.
als Medt:>beftuurder
van het
het
Medebeftuurder van
Nederlandfche Zendeling-Genootfchap
Zendeling-Genootfchap., op
zyne beurt,
beuI't,
Nederlandtche
op zyne
ter gelegenheid
gelegenheid der
der algemeene
algemeene jaarlykfche
jaarlykfche Vergadeter
Vergadering, moest
moest houden,
houden?dit
di twerk,
werk,niet
niet
tlechtsinin't'talgealgering,
flechts
plicbt,, maar
maar ook
ook nog
nog in
in een
een ander
ander oogpunt
oogpunt
meen als
als plicht
meen
to
doen befcbouwen.
befchouwen . Het
te doen
onderwerp van
van zyne
zyne RedevoeRedevoe
Het onderwerp
ring komt
nedeI':: „
"Het
is eere
eere,, weldaad
weldaad ,')
ring
konit hier
hier op
op neder
Het is
voorrecht, bet
het is
is genJde
VOOl" ons
ons onwaardigen,
ollwaardigen,daardaar·
voorrecht,
genade voor
aan
aa1r
4
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3211
te wel'ken
dat het
bet Euangelie
Euangelie van
van Jefus
Jefus Christuo
Christua
aan to
werken ,, dat
tot de
De ihof
ftof tot
tot zoodazoodagebragt
worde tot
de Heidenen.
Heidenen ."" De
gebragt worde
ntge
overweeging is
is genomen
genomen uit
Ephef. III:
Jlige overweeging
uit Epbef.
III: 8.
8 . My,
My,
den allerminflen
allmninjlen van
aile de
de Heiligen,
Heiligen, isis deeze
oeeze genade
genade
den
van alle
gegeeven,
gcgeeven , om
om onder
onder de
tie Heidenen
Heidenen,, door
door het
het ltuange.
l!.uange..
lium
lium,, to
Ie vcrkomJigen
onnafpaorlyken rykdom
rykdom van
WI.,.
verkondigen den
den onnafpoorlyken
Christus.
Christus.
Deze woorden
woardenworden
wordeneerst,
eerst,overeenkomftig
overeenkomftigdedeleerleerDeze
begrippen,
begrippen, die
die men
men doorgaans
doorgaans inin Paulus
Paulus voorondervooronder!l:elt,
't oorflelt, verklaard,
verklaard, en,
en, 't
't geen
geen de
de Apostel,
Apostel , naar
naar 't
oordeel
van den
deel van
den Prediker
Prediker J, by
by dit
dit voorftel
voorftel moet
gevoeld
moet gevoeld
hebben
aangewezen . Daarna
hebben,, aangewezen.
Daarna worden
wordendeze
deze twee
tweeftelftellingen jn
en.. IJ."
Het Euangelie
Euangelie
lingen
in overweeging
overweeging genom
genomen
. „ Het
van
Jefus Christus
Cbristus onder
Heidenen to
te brengen
brengen en
en
van Jefus
onder de
de Heidenen
bekend
te maaken,
is als
als eene
bekend to
maaken, is
eene weldaadige
weldaadigegenade
genade Gods
Gods
voor
ons aan
aan to
te merken."
Her is
is deze
voor ons
merken ." 22."
. „ Her
deze waarheid,
waarheid,
wa~uit
wy, inin onderfcheidene
onderfcheidene opzichten,
opzichten, onze
waajuit wy,
onze opwekopwekking, tot
tot uitbreiding
uhbreiditlg en
van bet
het ChristenChristen·
king,
en bevordering
bevordering van
onder de
de Heidenen,
Heidenen, mogen
mogenontleenen
ontleenen."
dom, hezonder
tezonder onder
dom,
."
De opwekkingen
opwekkingen,, daarop
daarop gegrond
gegrond,, zyn
erniHg en
en
De
zyn ernftig
nadrukkeIyk;
waarvan men
men,
in de
de vooronderftelling,
vooronderftelling ')
nadrukkelyk ; waarvan
, in
oat de
voorgeflagene onderneemingen,
onderneemingen,tot
totzoodanig
zoodanigdoeldotIdat
de voorgetlagene
einde, niet
niet ontydig
ontydig of
onuitvoerlyk zyn
zyn ,~ en
en dat
aat de
de
einde,
of onuitvoerlyk
daadelyk aar
gevangen werkzaamheden
van bet
het ZendeZende.
daadelyk
aargevangen
werkzaamheden van
ling-Genootfchap ~ zoo
we} met
met grondige
grondige menfchenmenfchen- en
en
ling-Genootfchap,
zoo we)
GOdsdienst-kennis, als
aJs met
yverenengeestdrift,
geestdrift ')
Godsdienst-kennis,
met warmen
warmen yver
ter uitvoer
uitvoer gebragt
gebragt worden
worden.,
de beste
beste gevolgen
gevolgcn,, tot
ter
, de
tot
en vermeerdering
vermeerdering van
uitbreiding
uitbreiding van
van het
bet Chdstendom
Christendom,') en
van
menfchelyke gelukzaligbeid,
gelukzaligbeid, mag
menfchelyke
mag hoopen.
hoopen .

Gedenkfchriften
'Van Zendelsngfchap,
ZenoelingfthlJp.
Gedenk/chriften tier
der M(Ul/fchappy
Maatichappy van
Jot voore/planting
het Evang
Evangely
Hciden!che
tot
voordplanting 'liaR
van bet
ely in
in Heidenfche
LNnrien, enz
enz.. 11/de
lIfde Deels
Deds 2de
'l.ie Stukje.
Stulje. ?e
Te Dorclrecht,
Landen,
Dordrecht,
hy A
A.. BlusH!
1801. In
In gr.
18~ bl.
bl.
by
Blusfd en
en Zoon,
Zoon, i8or.
gr . 8vti.
Ova . x82

dit Srukjen
Gedenkfchriften der
nn dit
Stuklen van
van de
de Gedenkfchriften
der Londenfcbe
Londenfche
Maatfcbappy
vanZendelingfchap,
Zendelingfchap,tot
tot voortplanting
voortplanting
Maatfchappy van
IIvan
het Evangelie
van bet
Evangelic inin Heidenfche
HeidenfcheLanden,
Landen, waarvan
waarvan wy
wy

reeds meermaalen
gemaakt hebben
hebben.,, vindt
vindt men
men
reeds
meermaalen gewag
gewag gemaakt
eerst een
bericht van
vandedehandelingen
bmdelingenvan
vanderzelderzeleerst
een beknopt
beknopt bericht
vcr vierde
vierde algemeene
jn x798,
1798, die
die wederwederver
algemeene byeenkomst
byeenkomst in
omzeer
zeertalryk
talryk enenaanzienelyk
aanzienelyk geweest
geweestisis.. Eenige
Eenige der
der
om
ruimfte Godsdienflige
Godsdienftige vergaderpJaatzen,
aan
ruimfte
vergaderplaatzen, in
in Londen,
Londen, aan
de
de

VAN ZENDELINGSCHAP.
ZENDELINGSCHAP .
G:!DENKSCHR... VAN
GL!DENKSCHR

IUs
I1~

de
ten gebruilce
gebruike vergund,
3e Maat[chappy
Maatfchappy ten
vergund, waren
waren opgevuld
opgevuld
met
:hoorders ; tel'wyl
terwyl de
de
met eene
eene onbefchryflyke
onbefchryflyke menigte
menigte toto~h()orders;
byzondel'e byeenkomtl
byeenkomlten,
behan·
byzondere
:en, ter
ter meer
meer onmiddelyke
onmiddelyke behandeling van
del' Maatfchappy
Maatfcbappybetl
beil:emd,
elders
deling
van de
de zaaken
zaaken der
:emd, elders
gebouden
wiel'den.. Na
Na het
het uitlpreeken
uitipreeken van
ehouden wierden
van gepaste
gepaste ReRewierd verflag
verflag gedaan
gedaan van
vandedeverrichtinget,
verrichtingeB
Ndevoel'ingen
evoeringen,~ wierd
del' Befl:uurderen.
Daarin wordt
wordt melding
melding gemaakt
van
der
Beftuurderen. Daarin
gemaakt van
de
oprichting van
Zendelin~.Genoot..
de oprichting
van het
bet Nederlandfche
Nederlandfche Zendeling-Genoot
fchap,
van twee
twee door
door hetzelve
hetzelve aangebodene
aangebodene Zendelin
Zendelin-.
fchap, en
en van
gen, KICHERER
en VAN
derzelver be
be..
gen,
KICHERER en
VAN DER
DER PAUW,
PAUW, en
en derzelver
ftemming,
vereeniging met
VAN DER
DER KEMP;
van
hemming, inin vereeniging
met Dr.
Dr . VAN
KEMP ; van
beloofde medewerking
medewel'king van
van een
een dergelyk
dergelyk Genootfchap
beloofde
Genootfchap
in Zwitferland
Zwitferlulld;; van
van eeni
eenige
in
ga Broeders
Broeders in
in Saxen;
Saxen ; eene
eerie
opgerichte Zendeling.Maatfchappy
Jork;; van
van
opgerichte
Zendeling-Maatfchappy in
in New
New Jork
beraamde Zendingen
Zendingen naar
naar de
de Namaquas
Afrika, naar
naar
beraamde
Namaquas inin Afrika,
de arme
arme Zwarten
Zwartenin
in Jamaica
Jamaica enz
enz.. Daarna
wierden deze
deze
de
Daarna wierden
en gene,
gene, meestal
meestal belangryke
belangryke tydingen
tydingen,, order
onder anderen
anderen
en
van de
de wederkomst
wederkomst van
vanKapitein
Kapitein JAMES
JAMES WILSON
WILSON van
van
van
de eerf}e
eerfte Zendelingreize,
Zendelingreize, met
een dagvexhaal
dagvethaal van
de..
de
met een
van de
~elve, mede
medegedeeld.
Nudraalde
draalde men
menook
ookniet
niet tang
lang
zelve,
edeeld . -Nu
metmet
bet vast el en e ner twe de na r de Zuidze -Eilan, het vastftellen eener tweede naar de Zuidzee-Eilan.
den,
onder bevel
bevel van
van Kapitein
Kapitein THOMAS
ROBSON.. Men
Men
den, onder
THOMAS ROBSON
lees! hier
brief , door
leest
bier den
den last
lastbrief,
doorBefl:uurderen
Beftuurderenaan
aanhem
hem me·
me
degeg~even,, bevattende
bevattende bet
het geheele
geheele plan
plan der
derreize
reize,, en
degegeeven,
en
voorts de
de naamen
naamen van
vandertig
dertig Zendelingen
ZendeIingen,, waaronder
waaronder
voorts
men niet
niet meer
meerdan
danvyf
vyfgeordende
geordendeLeeraars
Leeraarstelt,
telt,tiers
tien
men
verzeld van
hunne Vrouwen,
fommigen ook
ook van
van KindeKinde.
verzeld
van hunne
Vrouwen, fonimigen
ren~ met
beticht van
van derzelver
derzelver afreize,
afrelze, voor
voor bet
bet einde
einde
ren,
met beticht
van 1798
1798-. --- Dan
Dan volgt
voIgt nog
nageen
eenomftandig
omftandigbericht
beric11t van
vaa
van
cene nieuwe
naar het
van Afrika,
Afrika, bebeeerie
nieuwe Zending
Zending naar
bet Zuiden
Zuiden van
fiaande uit
VAN DER
DER KEMP,
KEMP, xrKIf}aande
uit vier
vier Zendelingen,
Zendelingen, Dr.
Dr . VAN
CHERER
(uit Holland),
Holland), EDMOND
EDMOND en
en EDWARDS
EDWARDS .., die
die
CHERER (uit
menterzelver
terzelver tyd
de Goede
Hoopdeed
deedvervcrmen
tyd naar
naar de
de Kaap
Kaap de
Goede Hoop
trekken, met
met een
een Transportfchip
van de
de Regeering,
voor.
trekken,
Transportfchip van
Regeering,voor.
ziell van
driehonderd bannelingen,
naar Botanyzien
van driehonderd
bannelingen, beftemd
beftemd naar
Botany:8aai. Men
Menverneemt
verneemtbier
hier derzelver
derzelver behouden
aankomst
Baai.
behouden aankomst
aan de
de Kaap
Kaap de
de Goede
GoedeHoop,
Hoop,hunne
hunnevoorloopige
voorloopige verver.
aan
richtingen aldaar
aldaar,, tot
tot voortzetting
voortzetting der
richtingen
der voorgen?mene
voorgenomene
reize llaar
de Ka{fers
Kaffers,, en
en de
de eerlie
eerH:e verrichtingen
verrichtlngen van
reize
naar de
van
derzelver volvoering
volvoering,, waarvan
menhier
hier tote lande
lande reeds
reedi
derzelver
waarvan men
omftandigere berichten
berichten beeft
beeft ontvangen.
omftandigere
ontvangen.
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P. LOSSIUS
K.. F.
Lossius
K

en LINA,
LINA, etne
eene GeJchieclenis
GefchiedenistottotNut
NutenenPermaak
Vermaak
GUMhL en
GUMAL

der
.'eugd ; inzonderheid
tier Jeugti;
inzanderheid dienende
dienende om
om haar
haardedeeerfte
eerjlt
an
6n voornaamfle
'YOarnaamjle Grondtiyaarheden
Grondwaarhedcn van
van den
den Godsdienst
Godsdienst
in to
prenten . Door
KASPAR FRIEDRICH
in
te prenten.
Door KASPAR
FRIEDRICH LOSSIUS.
LOSSIUS .
Naar den
duitsch vertaald
Naar
denvierden
viertlenDruk
DrukuituitMet
littflow
HoolJcfuitsch
vertna/d..
lfte Deel.
Veel. 2'c
1'& lAm/lerdam.,
van diet
v liet en
van der
der
Iie
m/ierdam , by
by van
en van
n 13vo
Hey, i8oi.
1801. iIn
Hvo.. 302
go," bl.
bl.
hey,

onderhoudend
onderhoudend Verhaal
Verhaal,, daartoe
ingericht,, om
om
daartoe ingericht
E
Eenenbet
de nuttigfte
nuttigfte denkbeelden
denkbeelden en
en kunkun.
bet Kindervt:rftand
Kinderverftand de

digbeden,
eene vermaaklyke
vermaaklyke wyze,
wyze,inintote prenten,
prenten,
digheden , op
op eene
onderwys in
en.,
al vertellende
vertellende,, bet
het nuttigst
nuttigst onderwys
ill de
de eerfte
eerfte
en , al
waarheden van
den Natuurlyken
Natuurlyken en
en Geopenbaarden
Geopellbaarden
waarbeden
van den
Godsdienst der
Godsd~enst.
der.Jeugd
jeugdinede
~nede to
te deelen
deelen.. De
De wyze
wyze van
van
onderricht
in dIt
dit WerkJen
Werkjen draagt
ondemcht m
draagt allerwege
allerwege de
de duideduidelykfte blyken
het geoefend
geoefend verfcand
beJeid
lyldte
blyken van
van bet
verftand en
en wys
wys beleid
geheeleleerleervan den
den achtingwaardigen
aChtingwaardigen achryver,
Schryver.,enendedegehcele
van
toon,
in bet
het bevallig
bevallig gewaad
der gefchiedenis
gefchiedenis gekleed,
gekleed.,
toon, in
gewaad der
is
zoo uitlokkelld
uitlokkend en
en inne~mend,
inne2mend, dat
dat wy,
wy, fteunende,
is zoo
fteunende> zoo
zoo
weI
op 't
't goed
goed getuigenis
getuigenis van
van anderen,
anderen., die'er
die 'er de
de proef
proef
wel op
van genomen
genomen hebben,
hebben, als
als op
oponze
onze eigen
eigen ondervinding,
ondervinding.,
van
:lan
het gunftig
gun[tig onthaal
onthaal en
en nuttig
l1uttig gebruik
gebruik van
vandit
dit gegeaan bet
fchrift, by
fchrift,
by het
het jeugdig
jeugdig Ieezend
leezend publiek.,
publiek, geenzins
geenzins twyfetwyfelen:
tot hoedanig
hetzel ve ook
ook aan
aan alle
alle ververlen : tot
hoedanig einde
einde wy
wy hetzelve
ftandige, en
achting voor
het Christendom
Christendom bezielbeziel·
ftandige,
en met
met achting
voor bet
d.e Ouders
Ouders en
en Opvoeders
Opvoedersvan
vanKinderen,
Kinderen. inin ons
ons VaderVaderde
land" zonder
zonder onderfcheid
onderfcheid van
eenig Kerkelyk
Kerkelyk GenootGenootland,
van eenig
fchap, ernftig
ernftig aanbeveelen.
fchap,
aanbeveelen .
In een
veldflag, tusfchen
Afrikaanfche Vorften,
Vorften.,
In
een veldflag,
tusfchen twee
twee Afrikaanfche
HADSI en
en CHILUM
CHILUM,, geleverd
geleverd,, was
was de
de Zoon
Zoondes
deseersteerstHADSI
genoemden gefneuveld
gefneuveld,, en
en GUMAL
GUMAL,, de
de Zoon
Zoon zynes
zynes
genoeniden
vyands,
vyands., een
een knaapjen
knaapjen van
vantien
tienjaaren,
jaaren, met
met WIDDAM,
WIDDAM OJ
een zyner
in banden
handen van
van HADSI
HADSI geraal;t
geraal~t;;
een
zyner kameraaden,
kameraaden , in
maar de
de opgevatte
opgevatte genegenheid
genegenheid van
van LINA
LlNA >
tienjaarige
maar
, tienjaarige
van HADSI,
HADSI, redt
redt GUMAL
GUMAL uit
grootfte leeleeDochter van
uit het
het grootite
Dochter
en
de vlucht
vlucht.,, en
veusgevaar. Beiden
Beiden begeeven
begeeven zich
zich op
op de
veusgevaar.
Komen ,., na
na veele
vee]e omzwerving:!n,
in de
de wooning
wooning van
van
komen
omzwervingen, in
GERONIO.,, een
een ouden
ouden Kluizenaar,
Kluizenaar, vau
vall wien,
wien, en
en desdesGERONIO
zelfs huisgenoot
huisgenoot PEDRO,
PEDRO., zy
zy allerminzaamst
allerminzaamst ontvangen
ontvangen
zelfs
een Europeaanscb
Europeaansch
GERONIO is
is een
en geherbergd
geherbergd worden.
en
worden . GERONIO
Christen, door
door wien
wien PEDRO
PEDRO ook
ook voorheen
voorheen in
in den
den GodsGodsChristen,
dienst is
geworden;; en
en van
van dededienst
is onderwezen
onderwezen en
en bekeerd
bekeerd geworden
zen
zen

LINA .
6UMAL EN
EN LlNA.
OUMAL
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~n
ook deze
deze zwervende
zwervende kinderen
killderen godsnu oak
godszen ontvangen
ontvangen nu

eerfteDeel
Deel worden
worden de
de
dienHig
In dit
dit eerfl:e
dienftig onderricht.
onderricht . --- In
voornaamfl:e waarheden
Natuurlyken Gods.
voornaamfte
waarhedenvan
van den
den Natuurlyken
Godsen werkin
werkingen
dienst, het
dienst,
het beftaan,
beftaan, de
de eigenfchappen
eigenfchappen en
guen van
van
God inin dedenatuur,
natuur,enendedeonfterflykheid
onlterfiykheid der
del' ziel,
zlel, in
in
God
op een
onderhoudende
gefprekken,, op
een leerzaamen
leerzaamen trant,
trant'l
onderhoudende gefprekken
behandeld.
Dezebehandeling
behalldelingisis inill dedegefchiedenis
gefchiedenis zoo
zoo
behandeld . Deze
fraai
en door
door zoo
zooveel
veel afwtsfeling
afwlsfeling veraanvera:lnfraai ingeweeven,
ingeweeven, en
genaamd,
dat de
de leeslust
leeslust telkens
genaamd, dat
telkensopgewekt
opgewekt wordt.
wordt. Hier
Hier
en daar
daar is
is de
voor kinderen,
kinderen,
en
de toon
toon wat
wat te
to haog
hoog geffemd
ge emd voor
en wel
weI van
vantien
tien jaaren
jaarell.. Het
Hetisis althans
althans niet
niet minder
ge.
en
minder gefchikt
voor zulken
zulken,, die
onderwys hebbeit
hebb(~1t
die reeds
reeds eenig
eenig onderwys
fchikt voor
ontvangen. Ook
Ookbejaarden
bejaarden kunnen
kunnen 'er
'er zich
~ich met
met vrucht
vrucht
ontvangen.
van bedienen.
Van
bedienen.
Specimen
MedicumInaugurate
InauguraTe &c.
Specimen Chemico
Chemico Medicum
&c . Of
Of ScheiktJfZScheikundig -- Geneeskundige
Ge,.neeskundige Proeve
Proeve over
over de
de uitmuntencle
uitmuntende en
en uitgeuitgedig
I1reide werkzaamheid
het zuurmaakend
beginzel op
op
breide
werkzaamheid van
van het
zuurmaakend beginzel
het mmfchelyk
lichaam,.; tot
tot het
het bekomen
bckomen der
der Dodtorale
DoCtorale
bet
menfchelyk lichaam
waardigheid il1
de Geneeskunde
Genteskunde,, tt
Utrecht opentlyk
opentlyk
waardigheid
in de
to Utrecht
door G.
w. VAN
'Verdedigd,
G. W.
VAN TOULON,
yerdedigd, door
TOULON, ()p
op den
den ~5
zS No
No ..•
by O.
O . J.
tyember
Te Utrecht,
Utrecht, by
van Paddenburg.
Paddenburg.
,'ember 1301.
1301 . Te
J. van
In
4&0.. 86
bl.
in 4to
86 bl.
e Schryverdeezer
deezerTwistrede
Twistredebehoort
behoort onder
onder de
de
~e Schryver
voorftanders der
der hedendaagfche
hedendaagfcbe begrippen
begrippen van
van een
een
.V voorftanders
aantal Beoeffenaaren
der GeneesGeneesaantal
Seoeffenaarender
der Scheikunde
Scheikunde en
en der
kunst, volgens wier
wieroordeel
oordeeleen
eengroot
grootdeel
deel der
der verfchynverfchynkunst,volgens
zelen vlln
en Ziekte,
Ziekte, en
en van
van de
de werking
werkingvan
van
zelen
van Gezondheid
Gezondheid en
veele Geneesmiddelen,
aIleen aan
aan overvloed
overvloed of
of gebrek,
gebrek.,
veele
Geneesmiddelen, alleen
aan vermeerdering
vermeerdering of
of vermindering
vermindering van
vanhet
hetzuurTnaazuur'fl:J.aaaan
kend beginzel
beginzel (Oxygene
(Oxygen~ of
of Principium
Principium Oxygenneticum)
Oxygenneticum)
kend
moet worden
wordentoegef'chreeven
toegeichreeven.. Geenzins
neemtechter
echter ononanoet
Geenzins neemt
~e Schryver
alles voor
aan,, wat
wat hieiover
hielOver
ze
Schryver alles
voor goede
goede munt
munt aan
gezegd is,
is, door
door die
die geenen,
gecnen, welke
welke bet
het Oxygine
Oxyglne tot
tot bet
het
gezegd
hoofdwerkmiddel in
in de
de Geneeskunde
Geneeskunde hebben
hebben willen
willen
hoofdwerkmiddel
maaken;; maar
maar bekent
bekent openhartig,
openhartig, dat
datzyzytote verre
verre zyn
zyn
maaken
gegaan. Voor
het overage
overige beeft
heeft de
de j4j. nge
nge Schryver
Schryver zyne
zyne
gegaan.
Voor bet
taak met
met oordeel
oordeel afgewerkt
afgewerkt.
en geei't
geeft voldoende
taak
, en
voldoende blybly
ken van
van belezenheid
belezenheid en
kunde Wy
W y kt:nnen
kunnen ons
ons intusintusken
en kunde
fchen niet
niet onthouden
onthouden van
van eenige
eenige nadem
nadei"C aanmerkingen
aanmerkingen
fchen
aangaande dit
dit leeritelzel
IeerH:elzel meJe
te deelen
clee1en,, die
die wy
eci>ter
aangaande
mete to
wy echter
geenzins
geenzins willen
willen befchouwd
befchouwd hebben,
hebben, als
als in
in 't
't byzonder
byzonder
tete-
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G. W.
VAN TOULON
TOULON
G.
W. VAN

tegen onzen
onzen verdienflelyken
verdienfl:elyken Schryver
Schryveringericht
ingericht,, maai
maat
tegen
voornaamelyk tegen
tegen de
de Hoofdvourflanders
Hoofdvourftanders der
der Leere,
Leere,
voornaamelyk
welke by
by verdeedigt.
verdeedigt.
welke
Om als
als zeker
zeker aan
den veel
veeI vermogenden
vermogenden
OM
aan te
to neemen
neemen den
invloed, welken
welken de
de Geneeskundige
Geneeskundige voorvechters
voorvechters van
van
invloed,
het Oxygene
aan hetzelve
hetzelve toefchryven,
toefchryven, behoorde
vooraf
her
Oxygen aan
behoorde vooraf
Dat her
het Oxygen
Oxygenezich
zich in
in zyn
zyo
beweezen to
te worden:
beweezen
worden : iI'>. Dat
f1:aat~ en
in eenige
eenige andere
andere combinatie
combinatie
zuiveren ftaat,
zuiveren
en zonder
zonder in
te zyn,
metdedezelfflandigheid
zelfftandigheidvan
vanonze
onzevaste
vasteenenvloeivloeito
zyn, met
haare deelen
deelen kan
kan vereentgen
vereenigen.. 211
211.. Dat
Datbetzelve,
betzelve,inill't't afgeafgebaare
trokkene befchouwd,
befcbouwd,waarlyk
waarlykdie
diegroote
grooteprikkelende
prikkelendeenen
trokkene
opwekkendevermogens
vermogensbezit,
bezit,welke
welkedaaraan,
daaraan j heden
heden ten
ten
opwekkende
dage, met
met zo
zo veel
veel uitbundigheid
uitbundigh~id,, worden
wordentoegefchreetoegefchreedage,
yen.. Niets
Niets valt
vaIt gemakkelyker
gemakkeIyl{er to
te bewyzen,
bewyzen., zullen
zullen ons
ons
ven
de Oxygennetici
Oxygennetici antwoorden
antwoorden.. Her
Het isis imniers
immers eene
eene zezede
kere zaak
zaak,, dat
dat 'er
niet zo
zo veel
veet
'er in
in de
de Uitademing
Uitademing niet
kere
Zuurfroffe ontlast
als in
Inademing in
in de
de
in de
de Inademing
Zuurfloffe
ontlast wordt,
wordt , als
longen is
is opgenomen.
Dat voorts
voorts bet
het Oxyginc
Oxygene wel
weI dede.
longen
opgenomen . Dat
{;elyk
de prikkelende
prikkelende en
werkzaame vermogens
vermogensbezit,
bezit,
gelyk de
en werkzaame
die aan
huns
die
aan hetzelve
hetzelveworden
worden toegefchreeven,
toegefchreeven, kan
kan mell,
men, buns
erachtens. uit
en der
der
erachtens,
uit de
de verfchynzelen
verfchynzelen der
der Ademhaaling
Ademhaaling en
Verftikking
Verftikking met
met eene
eene volkomene
volkomene zekerheid
zekerheid opmaaken.
opmaaken.
Hoe meer
meer Oxygene,
immeri, de
de ingeademde
ingeademde lucht
Iucht be
be-.
Oxygen, immers,
Hoe
vat,
veel te
worden alle
alle
vat, (zeggen
(zeggen zy)
zy) zo
zo veel
to werkzaamer
werkzaamer worden
onze
levensverrichtingen;; zo
veel meer
meer neemt
neemt dede dierdierzo veel
onze levensverrichtingen
Ivke warmte
warmte toe,
toe, gelyk
gelyk ook
ookdedefnelheid
fnelheid der
der pols,
pols, enz
enz..
lvke
::... verfcbynzelen
verfchynzelen,, die,
huns oordeels
oordeeJs,
aIleen uit
die , huns
, alleen
uit de
de
--opflorping van
bet zuurmaakend
zuurmaakend beginzel
beginzel kunnen
kunnen ververopflorping
van bet
klaard worden.
klaard
worden .
Ondertusfchen is
is de
de gevolgtrekking,
gevoIgtrekking, Hit
uit bet
Ondertusfchen
bet verdwy.
verdwy .
nen
van een
een deel
deel van
van her
bet Oxygene
nen van
Oxygen in
in de
de Ademhaaling
Ademhaaling
tot deszeIfS
zuivel'en,, Met
niet gecombigecombltot
deszelfs opflorping
opflorping inin een
een zutveren
neerden
ftaat, zonder
levenslucht
neerden,~ ftaat,
zonder eenigen
eenigen grand.
grond . De
De levenslucht
kan
immers zelve
zelve niet
niet onmiddelyk
kan immers
onmiddelyk in
in het
bet bloed
bloed komen"
komen,
dewyl dedelongevliezen,
Iongevliezen, volgens
volgens de
de proe
proeven
.en van
van HALLER
dewyl
HALLER
en
anderen ~ geene
geeneveerkragtige
veerkragtigeluchtfloffe
Iuchtftoffe doorlaaten
doorlaaten..
en anderen,
Voorts laat
Iaat her
het Oxygene
leveuslucht zyne
zyne vuurftoffe
vuurfl:offc
Voorts
Oxygene der
der leveuslucht
niet
de Carbfme
Carbone te
to verbinden:t
verbinden,
niet los,
los,dan
dan om
om zich
zich met
met de
en
daarmede in
in zogenoemde
zogenoemdevaste
vastelucht
lucht over
over to
te gaan
gaan..
en daarmede
en aan
aan
Deeze
lucbtfloffe is
Deeze luchtf'offe
is ininonze
onze vogten
vogten ontbindbaar
ontbindbaar,~ en
baare
opflorping inin het
buiten twyffel
twyffel de
de
haare opflorping
bet bloed
bloed moet
moet buiten
verdwyning
gedeelte van
Oxyverdwyning van
van een
eengedeelte
van het
bet ingeademd
ingeademd OX1gtne
toegefdlreeven.. Doch
bet zuurmaakend
zuurmaakend
Doch bet
worden toegefchreeven
gene worden
beginzel
als een
een
ins als
beginzelwerkt
werktinin deeze
deezecombinaue
combinatiegeellzins
geens
op·
op.
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~end
midde!,tnaw
maaraisalseen
een41ikkend'en
fiikkend'en verdoovcnq
"wekkend middei,
verdoovend

..er.gift.
vet ift.
Niemand
11e~ft ooit
beginzel alleen
alleel1
remand lieeft
ooit bet
bet zuurmaakend
zuurmaakend beginzel
gezien,
wy kennen
kennenbet
hetalleen
alleen inin zyne
zynevereenigingeik
vel"(~nigingeu
gezien t wy
Jllet
afidere zelfllandi,ghedem,
.zeliltandigbedeB, die
met aaadere
die aan
aan hetzelve
hetzelve zeer
zeer ver
ver...
fchiHende
mededeelen;; zo
fchillende clgenfchappen
eigenfchappen medecteelen
zo dat
dat het
let waar
waar-...
lyk
belachlyk is
is,, iets
verzekeren,~'(
lyk belacblyk
jets ileUigs
f}elligs teto wiHen
wilien verzekeren
aangaande
den aard
aard van
vandit
dit gewigtig
~wigdg beginzel,
beginzei., op
op zich
zicb
aangaande den
wy,bybyvoorbeeld,
vQorbeeld,geene
geenemid,,
mid~
zelvea
aelven befchouw<;l..
befchouwd. . Zo
Zo wy,
delen bezaten
bezaten ora
om bet
het. Zcezoutzuur
delen
Zeezojttzuur alleen
alleentetobekQmen
bek©men,~
maar deszelfs
maar
deszelfs aafd
aafd wilden
wildenbepaaien
bep:l:llcnuit
uit dede eigenfchap,
eigen[chap..
pen van
van een
eIDl cler
zammte!zela,, waarill
het begreepen
be~eepen
pen
der zameleizels
waaria bet
is,
by voorbeeld
voorhee1d", uit
die van
van de
de zoete
zoete l\wlk.
tot
is, by
uit die
wtk, tot
lioe veele
veele valfche
lloe
valfcht gevolgrrekkiWctr
gevo1gtrekkiI~el! zou
z·)uzodaafaig
~oda.ni, eenq
e.en~
lllanier
nianier van
van redenetren
redene€ren aanJei<ilng
aanleiding geevea:!
geeveW
Watnunubetbettweade
tWfwebewys
be~s
yoor.
hetprfkkelend
pd~kelend ververWat
uoor
heir
ipiogen
van her
Oxygen aangaat,
)Jlogen van
het Oxygen.8
aangant, te
de verbe',
verbef...,
to W.eeteJl,
weeten, de
Bug
van alle
aJle
flag dec.
derr die-dyke
dierlyxke warmte,
warrate, elL
en,~de opwe.kkillg
opwdtking van
de overige
overige weakingen
weddngen des
des levers,
lcvcns., door
door de
de vernaeerde
vermeertle..
de
bet Oxygene
0 xygene in
in de
de inge:idemde
ring
ring VM
van her
ingeademde ludlt
lurht daargedaargefleld ; w¥
wy vinden
fteld;
vinden hetzelve
hetzel~ even
evem onvoldoende
onvoldoende.. Het
Het is
IS
weI
eene zekere
zekt!re waarheid,
waarbcid, dit
d It de
de ingeiidemde
ingelidemde lucht
lucht de
de
wel eene
gemeIde uitwerkin2en
uitwerkilllen inineen
eengroesteren
grO:lteren grand
gr.aaddaarilelt,
durftelt.
getnelde
maar nnate
ma-ate dezel
dezelve
meerder Oxyg?ere
Yaar
ve meerder
Oxygene bevat:
bev.at: doch
doch met,
mel).,
moet heeds
fteeds in
in bet
bet oog
OQg houdeu
houdcm,, dat
vermeerderl1l~
moet
dat de
de vermeerderiug
van dit
dit beginzel
beginzel in
in de
de ingekdemde
ingeademdelucht
lueht eene
ecne groottae
grootl!fe
van
en fnellere
fnellere werking
de n
in de
de longeblaasjes
IpngeblaaijeG aanwe,,
aanwc",
en
werking op
op de
zende koolfloffe
koolftoffe daarilelt
daarfreLt.,, welke
welke door
door.de
decornpofirie
zende
de decorrpofitie
del levensluchr
levensluch~ eene
oDtwikkeling van
van het
het
der
eene me.erdere
meerdere ontwikkeling
ten gevolge
,gevolge heeft.
beeft. Doeh
Doeh de
de warmte
war.mtei&is eea
ee.l
luchtvuur ton
lucbtvuur
Ger vermogendtte
venuogendlte prikkels
prikkels van
van bet
hetdierlyk
djerly~ lever
leven;; en
en
der
wydoen
doenveiliger
veiliger om
aan de
de vermenigvuldiging
vermenigvuldigingvan
vande
cit,
wy
om aan
zelve
waargenomeneverfchynzels
verrchynzels toe
toe to
te fchryven,
fchryven,
zelve de
de waargenomene
dan wet
we1 aan
aan(en
een onderlleld
ondedleld vermogen
vermogen.
aan 't
't Oxygene
dan
, aan
Oxygene
.in
wtlk wy
wymet
met geenerlt
geencrl:i
in 't't atiJ;etrokkene
of etrokkene toegekend~
toegekend, 't't welk
~ireCt bew,ys
kunnen flaaven
fraa\Coo.. Op
Opdezelfde
dezelfde wyze
wyl.eisis bet
het
4ireft
bewys kunnen
ilikken
fHkken der
der drenkelingen
~renkelingen ,~ door
door de
de uitblusfing
ui~lusfinE van
vtlu,de
de
,prikkelbaarheld van
bet hart,
hart, zeer
zeer wet
weItote verldaaren,
verklaal'c;n,
„prikkelbaarheid
van her
opl1ouden der
uit het
uit
bet oplaouden
der formeering
for!meering V;tIl
van de
de die.rlyke
diexlyke w~rm·
warmte in
in tae
de longer
longen ,, en
en der
der mededeeling
mededeeling van
van dezelve
dezelve aan
aall
te
het
bet hart
hart.. Deeze
Deeze prikkel
prikkel is
is genoegzaam;
wybehee
beh~ea
genoegzaam ; wy
ren
'er geen
zonder een
cen zeer
zeer voldoend
valdoeod lgwys,
~wys.
'er
geen nieu,wen,
nieuwen, zonder
by aaf
aan to
te neemen.
by
neemen.
Even
Even wankelend
w.ankelend en
~ onzeker
ODzeker is
is de
ep welkt
wetkt
de manter,
mafier, ep
.J,.X~T.. l802.
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de Oxygennetici
Oxygmnetici den
Ziekten en
en de
de werking+
werJring\
de
den aard
aard der
der Ziekten
oer Geneesmiddelen
Geneesmiddelen verklaaren
verklaaren.. Om
Om dede werking
werking der
dei
der
Kwikmiddelen vOlgens
v61gens hunne
hunne geliefkoosde
geliefkoosde begrippen
begnppen
Kwikmiddelen
ep to
te helderen,
helderen, moet
Lue; haaren
lleemen
op
moet de
de Lues
haaren oorfproDg
oorcprong iieemen
nit gebrek
gebrek aan
aan Oxyg4ne
Oxygene.. bat
bat intusfchen
rets dergeintusfcheir lets
dergeuit
Jyks, en
en wel
weI met
meteen
een meerderen
meerderen graad
graad van
ViIn waarfchywaarfchy..
Iyks,
J1elykheid., in
in de
de Scorbut
Scorbut plaats
plaats Inoet
moet hebbert,
hebben, kunneVl
relykheid,
kunnea
.
zy ook'
oot, niet
niet ontkenneu.
hoe zal
zal men
nu de
de we
wer...
zy
ontkennen. Doch
Doch hoe
men nu
kItl!]; vart
va~ de
verktaaren.,, die
die in
in bet
Ret cereerking
de Kwikmiddelen
Kwikmiddelen verklaaren
fie ~ geval zo
zo heilzaam,
heilzaam.,enenininbet
hetlaatfte
laatfie zo
z() verderf.
fte`geval
verderflyl~ zyn
zyn'l?
lyk
andererr, zozo ingenomen
Onze
Schryver is,
is., onder
onder anderert,
ingenomen met'
met
Onze Schryver
tle ftelling,
ftelUlIg. dat
allren door
door hurt
hun Oxy.
Oxy.
de
dat de
de Kwikmiddeltn
Kwikmiddelen alleen
by 'er
§6nc de
de Luex
lAm geneezen
geneeuIl .,, dat
dar by
'er nog
nog eene-afzondereene-afzQndernape
Jyke
ftelling achter
van gemaakt
gemaakt heeft
'beeft..
lyke (telling
achter zyne
zyne Twistrede
Twistrede van
Z(}dit
dit intussften
intuSfchen met
metdedewaaxheid
w:aa:t:heidovereeliftemt,
overeenftemt. wilwilZo
den
wy gaarne
gaarne tens
cens weeten,
weeten, hoe
den wY
hoe bet
bet dan
dan mogelyk
mogelyk zy.
zy,
dat zommige
zommigeVenerifche
Venerifche toevallen
toevaUen t, die
zich hardnek·
dat
die zich
hardnekkig tegen
tegen bet
bet fterkst
1l:erkst gCoxygeneerd
g~oxygeneerd Kwikmiddel
Kwikmicldel.,, bet
bet
kig
SubliImla-t,
nog zomwylen
zomwylen door
dOOJ den
den
Stiblin
at, verzet
verzet hebben,
hebben , nog
Mercurias Solubilis
Solubilis HAHNEMANNI
HAHNEMANNI worden
worden geneezen
geneezen ?'?
Mercurius
Dit laatfte
laatfte middel
wikkalk, door
door een
een
Dit
middel isisimmers
immers cene
eene K
Kwikkalk,
loogzout uit
uit zyn
zuur ter
ter nedergeploft.
loogzout
zyn zuur
nedergeploft,waarin
waarinwy
wy dus
dus
Qe
aanwezenheid van
van zuur
zuur en
en zuurmaakend
zuurmaakendbeginzel
beginzel bebede aanwezenheid
kunnen erkennen
erkennen;; of,
of, zo
zo'er
'er at
al nog
nog lets
iets van
zwaarlyk
zwaarlyk kunnen
van
aanwezende is
is,, moet
moet hot
het in
in een
een zo
zo fterk
fterk gecombineer.
gecombineer..
aanwezende
den ftaat
ftaat zyn
zyn,, dat
dat wy
ten minften
minfren niet
niet kunnen
onder~
den
wy ten
kunnen onderfteUen, dat
op bet
het dierlyk
dierlyk lichaam
lichaameenige
eenigeuituitftellen,
dat hetzelve
hetzelve op
werking kan
kan to
te wege
wege brengen
brengen.. Het
zou ons
ons niet
niet bebe~
werking
Het zou
z\.;;aarlyk
vallen,, meer
meer voorbeelden
voorbeelden van
van then
dien aard
aard to
te
zwaarlyk vallen
berde to
te brengen
brengen;; doch
doch wy
wyzullen
zullenbet
bethierby
hierbylaaten
laateD
berde
l>etusten.
becusten.
/7ernamle!ing over
over de
tie Spaanfche
Spl'Mnfche Schaapen
Schaapm,, enz
enz.. dool'
j'erhandeling
door
c.
P.
LASTEYRIE,
Medelid
van
de
Maatfchappyen
P
.
LAST
EYRIE,
Medelid
van
de
Maatfchappyen
C.
?'an Landbolaly
Landbomv en
en der
der Philoinatique
Philomatique to
te Parys,
Parys, enz
enz..
-van
Vie het
het FJ'ansch
vertaald. Met
Met cen
ten Plaat
Plaat.. Te
T~ Hatt,..
Vit
Fransch vertaald.
Haar.
jem, by
bJ A.
Loosjes Pz
Pz.,
bl..
1em,
A . Loosjes
., 1801.
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In gr.
gr. 8vo.
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134 bl

e Schaaphoedery
Scbaaphoedery is
is voorzeker
voorzeker een
een der
der gewigtigfte
gewigtigfte
deelen van
v.an den.
den Lanabouw,
itlzonderheid in
in die
die
D
lydeelen
Landbouw,, iuzonderheid
menigvuldige zand- en
en heidvelden
heidvelden onzes
onzes Vaderlands
Vaderl:mds,,
nienigvuldige
zand~

"Welke tottot· de
meerd~r voordeel
vooraeel geevende
geevende takken
takken van
welke
de meerder
van
bnd·
Land-
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Landbouw
ongefchikt zyn,
zyn.,ofoften
ten minften,
minften, door
door dede alaILandbouw ongefchikt
daar vallende
Schaapenmest, ') alleen
cinden kunkundaar
vallende Schaapepmest
aIleen tot
tot die
die einden
nen
gemaakt worden
worden.. Alles,
nen belnvaam
bekwaam gemaakt
Alles, derhalven.,
derhalven, wat
wat
een%ga nuttige
nuttige ondcmichting
onderrichtingkan
kan geeVeLl.,
geeven, ftrekkende
eenigt
ftrekkende
lT van
tot
der SchaaXen
Schaaj)eD.. ell
tot oevorderin
bevorderin7
van bet
bet -aankweekcn
aankweeken der
en
het
zo gewigtige
gewigtigevoortlbrengzelen,
voortbrengzelCD-t ververhet verbeteren
verbeteren hunner
gunner zo
dient
dient de
de aandagt
aandagt onzer
onzer Medeburgeren.
Medeburgeren . Vee!
Vee1=fi;mks
darks z.yn
zyn
wy
daaromook
oakfchuldig
fchuldigaan
aanden
denVert4afer
VertlJafervan
\Ianhet
hetnutnut·
wy daarom
tig Werk
tig
van LASTEYltIE
de Spaanfche
SpaaniChe SchaaSchaaWork van
LASTEYIIIE aver
over de
pt:!riteelt
ziet bet
het eerfk
eerfrt;; Stuk
dit Wr;rkje
petiteelt Thans
Thans ziet
Stuk van
van dit
Werkje
een antler
ander zal
en
het
het licht?
licht, 'r'tgeen
geen nog
nog duor
door een
zal gevolgd,
gevol~d, ca
Waarin
g•e deeld worden
waarin teffens
teffens zal
zal mede
medegedeeld
het Aanhatigzel
Aanbailgzef
worden bet
van
den Hoogduitfchen
HoogduitfchenVertaaler,
Vertaaler,over
overdedeSchaapenteelt
Schaapent:eelt
van den
der
Engelfchen.. - Tot
eenproefje
proefje willen
willen ivy
wy ~1I
der Fangelfchen
Tot een
heu vol
val gen.
endt,
bctrelfendededeverfchillende
verfchillende Hoofdzoorten
der Schaad, betreffende
Hoofdzoorten der
Schaapen
Spanje, affchryven:
affchryven : ..„ Men
pm in
it! Spanje,
onderfchei<1t, ten
tell aanaanMen onderfchei4t,
zi@l1 van
woJ, ilegts
11egts drie
van Scha*pen
Scbaapcn:: de
zien
van de
de wol,
drie Zoorten
Zoorten van
de
eerfie , by
naam van
«erfie,
by den
den naam
van m6rinos
merinos bekend
bekend,r zyn
§tnoegzyn genoegzaam .atle reizende,
zaam.afle
reizende, en
en geeven
geeven de
de beste
beste woI;
wol ; de
de tweede
tweede,7
ehourros
chourros of
of burdos,
burdos, genoemd
genoemd ,, en
en welker
welker wol
wol de
de groffle
groffte
is
is,, reizen
rei zen zelden
zclden;; de
de derde
derde), zynde
zynde de
de metis
metis,, Qf
~
of d#
meJiicen , ontftaan
mefticen,
ontfl:aan uit
de beide
beide
uit eene
eene vermenging
vermenging van
van de
eerstgenoemden.
drie Zoorten
Zoorten van
van Schaapev
Schaapn geegeeeerstgenoomden . Deeze
Deeze drie
von
ven meer
meet of
of min
min kostbaare
kostbaare wol
wol,, naar
naat ma-ate
maate van
van de
de
ra:sfen, welke
bet naaste
bykomen,van
vanbet
betvoedzel,
voe~17
rasfen,
welke zy
zy bet
waste bykomen,
dat zy
zy verkrygen,
verkrygen, van
van de
de zorg,
zorg. waarmede
waarmede dezelve
dezelve op
op..
dat
errz.. Hot
Hetreizen
relzenheeft
heeft daarop
daarop geen
geenverver·
gepast worden,
gepast
worden, enz
deren invloed
invioed ,• dan
dan alleen
aIleen als
omilan.
deren
als eene
eene bykomende
bykomende om1
andigheid
digheid,, waarvan
waarval1 de
de uitwerkzelen
uitwerkzelen door
door andete
andere gelykgel'yl{.
werkende oorzaaken,
oorzaaken, zo
zo als
ais ik
ik hierna
hierna breeder
breeder zal
zal aanaan·
werkende
toonen
voortgebragt worden.
In
toonen,, insgelyks
insgelyks kunnen
kunnen voorrgebragt
worden . In
Fral1kryk en
en Spanje
Spanje heeft
heeft men
mendienaangaande,
dienaangaalld.e, over
over 't
't
Frankryk
algemeen~ zeer
zeer verkeerde
verkeerde denkbeelden
denkbeelden:: en
dewyl zoortzaortalgemeen,
en dewy1
gelyke dwaalingen
voor[poed van
Vaderland
gelyke
dwaalingen den
den voorfpoed
van myn
myn Vaderland
beb ik
ik my
myverpligt
verpligt geacht
geacht.,, dezelve
dezelve to
te
benadeelen,, heb
benadeelen
bettryden.
beftryden.
merinos brengt
brengt wolle
wolle voort
voort,, die,,
die,. in
in
Het ras
ras der
der mdrinos
„" Hot
fchoonheid,, alleen
aIleen voor
de Perfiaanfche
Perfiaanfche en
en ShetlandShetlandfchoonheid
voor de
fche behoeft
behoeft to
te wyken
wyken.. Deeze
Deele dieren
dieren zyn
zyn doorgaans
doorgaans
fche
twee voeten
voeten en
Rhyniandsch bong,
hoog, en
eli weeweetwee
en twee
twee duim
duim Rhynlandsch
~en van
van omftreeks
omfrreekstwee-en-vyftig
twee· en - vyftigtottotzestig
zestigpondett
pOl1delJ...
gen
Zyhebben
hebbeneen
eengedrongen
gedrongenlichaatn,
licbaam,korte
korte pooten,
pooten,groogrooZy
niet zeer
zeer lange
rond gewetfd
gewelfd voorhoafd,
voorboofd,
te kop~
te
kop, niet
large neus,
news, rond
en lange
lange flakkenvormige
flakkenvormige hoornen
hoornen.. Derzelver
Derzelver wol
wo1 is
i.
en
o 2~
van
0
van
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van
gekruld, zeer
fyn en
\fan middelbaare
middetb:r.lte lengte,
lengte, gekruId,
zeer fyn
en zagt,
zagt,. bebe.
dekkende byna
kop ,~ en
cleltkende
byna den
den geheelen
geheelen kop
en bet
het gantfche
gantfcbe liIi.
chaam,
chaam, tat
tot beneden
bencden aan
aan de
de kiaauwen
klaauwen toe
t<X!.. Deeze
Deeze wol
wol
is
vee] greoter
greoter menigte
menigte van
vanfineer
fmeer belaad
belaad nn,, daB
is met
met veel
dart
orten van
van Schaapen
van andere
andere ze
Zl'Iorten
Schaapen,4 en
en zo
zo byzon
byzon ey
er digt
dig!:
van
opeenJepakt, dat,
dat, wa~nneer
wanneer iJet
apeengepakt,
hec di~r
dierzyne
zynegewoone
gewoane hou~
houdi'lg
de vlokken
vlokken alsdan
alsdan van
vanelkander
elkanderlchei1ebei.
di
~g Wfarrliert;
veraniert ; de
den;
en ze4
zekere
tl:tsfcbenruimtt vertoonen
vertnonen - Ik
zal
el a tusfchenruimte
---den ; en
1k zal
hierna de
de Iand(treeken
landtheeken van
van Spanje
noemen , in
bierna
SpanJe Iloemen,
in welke
die
welke dic
welker getal
men op
ras vary
van, S+ehaapen
Sehanpen 1, welker
getal men
op vyf
vyfmillioer
millioe-ras
nen onderfre'llen
mag,
wordt
lien
onderf1e'llen
mag,mtest
meestgevonden
gevonden wordt
"„ De
E>e chourros
c/J6t1'rrCS zyn
zyn grooter
grooter,, langer
langer en
op de
de
en hooger
hooger op
rooten,, dan
dan de
dt me'riaos,
merinos, dock
do.cb hebben
hebben een
eenkiciner
kldaer en
en
pooten
dunner kop;
zyn deeze
de!tze beide
beide lichaamsdeelen
lichaamsdeelen met
ook zyn
met
thinner
kop ; ook
geen wol
wol ledekt.
tedekt. Zy
Zy zyn
zynvan
vaneen
eenfterker
fterkeraart,
aart, veevel'geen
genoegen
zr~h met
met flegter
flegter voedzel
voedzel,, kunnen
kunnen beter
beter den
dell
enoegen zTch
Ilonger
verdraagen ,, en
en zyn
zyn tegen
tegen de
ongemakken van
Yilll
onger verdrahgen
de ongemakken
weer meer
meer gehard
ge1tard.. Derzelver
Derzelver wol
is met
niet gekruld
gekruld,.,
veer
wol is
minder waarde.
waarde . ---.maar langer
langer,, gtover
grover en
en van
van veel
veel minder
maar
Dit ras
ras is
is door
door alle
aile gedeelten
gedeelten van
van Spanje
Spanje verfpreid
verfpreid;;
Dit
CastUien ~ Leon
en Estramadura
Estramadurazelfs
zelfsrtiet
met uitgezon
uitgezon..
Castilien,
Leon en
derd..
derd
De metis
metis (meflicen)
(mefHcen) zyn
zyn gemeener
gemeener in
in zuike
zulke landland.
„" De
welke van
de merinos
worden, dewyl
ttreeken ~, welke
van de
merinos bezugt
bezogt worden.,
dewyl
ftreeken
de Landbouwers
Landbouwersaklaar
aklaar meer
meergelegenheid
gelegenheid bebben
bebben,, on,
OUl
de
Scbaapen van
van dit
dit ras
ras to
tc koop~n,
welKe zy
zy onder
onder hurvne
hunne
Schaapen
koopen, welke
kJeine kudden
en deeze
deeze aldus
aIdus veybeteren
veJbeteren..
kleine
kudden vermengen,
vermengen , en
Bet ge'tal
gE!tal van
beide laatstgenoemde
zoorten wordt
{).p
Bet
van beide
aatstgenoemde zoorten
wordt op
vrntrmt zes
us millioenen
millioenen begroot."
begroot.'~
omtrent

t

Yerl1antieling over
Wet' den
tlen Rhynlandfchcn
R hynklndfc:hen Slaaperdyk
Slaape1'tlyk by
6J
Verhandeling
Spaarndam ,~ met
met betrckking
"etrekking tot
tot deszelfs
desze/ft gevolgen
lJevolgw,,
Spaarndam
den Watef'jlatJt
Waterflaat wm
van RJJynland,
Rhynland, als
~D voor
"D01' dffrl
als voor
voo,. de
de. Stad
Stad
ao
Amflerdam;; door
door Ft'.. w.
CommiJfaris Infpec
Infpec-.
dmfterdam
W . CONR.AD,
CONRAD, Commisfaris
leur over
oyer 's
'$ Lands
Waterftaat.. !tit
l"le,
teur
Lands Waterwerken
Wateriverken CIJ
en Waterflaat
ea
tWee Evcarten
Kanrten.. Te
Te Haarlem,
Haarlem, by
by A.
Loosjes Pa.,
1802..
A. Loosjes
Pa., i8o2.
iWee
1n gr.
gr. 81'0.
bl..
In
8vu . 58
58 bl
o~gmerk
(leSwaterftaatltundigen
wacerftaatkundigen Schryvers
is, om
filetetoegmerk
ties
Schryvers is,
am
gevolgen van
van den
den RhJnlandfchen
RhJf11and[chen Slaaperdyk,
Slaaperdyk, zo
zo
~1 dedegevolgen
met betrekking
betrekkingtot
tot den
denWaterftaat
van Rhynland,
Rhynkmd, ale
ali tort
tel1
met
Waterftaat van
aanzien van
van de
de Stad
Stad .4mflcrdam,
./lmjlerdam, in
in een
een fielder
held~ .. daglicht
t~
aanzien
daglicht to
fiellen. Ten
Ten dienfte
di~fte der
der zodanigen
zodanigen,, die
die tlesaall~altnd.e
ftellen.
desaangaande
"Clvoi-

H

'9'

CONRAD, OVER
SLAAPRRDYK . 19$
p.
OV!.R DEN
DEN RHYNLA
RHYNIA SLAAP:£RDYK.
F . W.
W. CONltAD,

weinig of
wemig
of kwalyk
kwalyk onderrigt
onderrigt zyn
zyn,, laat
kort verver·
laat hy
by een
een kort
baal.,
den oorfprong
ootfprong en
en bet
het gebeurde
gebeurde omtrent
omtrent
1ttaal ,, wegens
wegens den
deezen
voorafgaan;; welk
alles kort
sleezenDyk,
Dyk, voorafgaan
*elk alles
kort en
en duidelyk
duidelyk
volvoerd,
wordt.
volvoerd vyordt.
De
nuttigheid ,, welke
deezen Dyk
op de
de
De nuttigheid
welke men,
men , mtt
met deezen
Dyk op
hoogte
van flegts
fiegts 5!l
het Am/lerdam[che
boogte van
52 duimen
duimen boven
boven bet
Am)?erdamfche
peil te
en by
by hooge
hooge vloocden
vlocden to
te doen
~oen overloooverloopeil
to houdcn,
houden, en
pen,
hedoeld heeft,
heeft. is,
is, volgens
voJp:ells cnNllAD,
anpen, bodoeld
CONRAD, nimmer
nimmer antlers opge
opge eeven
dan to
ders
eeven ,• dan
te beftaan
hdtaun,, ,, 'VOoreent.
vooreerst , in
in het
bet
ontzet
bet huitendyks
buitendyks gelegen
ge1egen gedeelte
gecleeJte der
der Stad
Stad
ontzet V"ll
van bet
7aterlandfc';e.,
.A1Jztterdam, en
de 11
tn it'.
kui·
.efnillerdar,
en van
van de
lhaterlandfc'
;e, /)iem~liiemer- c:n
uilIerri}ken
ten tyde
derdvkcn,0 ten
tyde v.rtl
van hooge
hooge vloeden
vloeden hy
by NoordweGtel\
Noordwestet
llormen;
en. ten
tweeden , in
1 ormenn ;
en,
ten tweeden,
in het
bet nntlet
ontzet der
der Noord
Noord-..
lyke
lallgs bet
het westlyk
Vl)or to
iO verre
verre
tyke Dyken
Dyken langs
westlyk re
Te gelegen,
gelegen,voor
tllen begreep,
begreep, dat
dat de
de quantiteit
quantiteit wa:ers,
over den
den Slaa
Siaa-.
nten
waters, over
perdyk
opcrdyk ftortende,
tot: eene
tortende , her
bet Tt
Te tot
eene mindcre
mindere hoogte
hoogte ZOll
zou
doen ryzen,
ryzen, ten
ten minften
minfren dit
d1t de
de verdere
verdere verhooging
verhooging van
van
doer
deszelfs oppervlakte
geme1degelegengelegendeszelfs
oppervlakte daardoor,
daardoor, by
by eegemelde
bedeo, .lOU
worden."
beden,
zou kunnen
kunnen voorgekomcl'I
voorgekomen worden
."
hy overgaat
overgaat om
om de
.de dour
dour Amgerdam
dm/lerda1lJ bedoelbedoel.
Voor dat
dat by
Voor
de nuttigheden
nuttigbeden van
des 8Jaapers
te overweede
van des
Slaapers over!oop
overloop to
overweegen, acht
acht by
hy bet
bet noodig
noodig ,, een
een denkheeld
denkheeld to
te geeven
gen,
geeven van.
van
..ie nadeelen,
nadeelen, welke
welkedaaruit
daaruitvoortvloeijen,
voortvloeijen, en
enzich
ziehhoofdhoofdde
2aaklyk,, gelyk
.gelyk bier
hier wordt
wordt aangetoond,
aangetoond., bepaalen
bepaalell zaaklyk
en
tot den
van Rhyulatlp
in 't~t a!gemeen
a!gemeen - en
en tot
den Boelem
$oeeem van
Rhynlanll in
en
,tot de
diel1 Dyk'
D~·k·gelegen
gelegen Polders
Polders on
en do
de Stad
Stad
tot
de naast
naast by
by then
flaarlem
fJaar!em in
in 't't byzonder,
byzonder. Sterk
Sterk fpreekt
fpreekt bet`
m:el' de
overde over4orting
zo onlangs
onlangs als
als op
op den
den 22
22 en
en 2,
z~ Nov
Nov.. 180!
4torting., ze
i8oi
voorgevaIlen, by
de nauuren
muuren van
van hm/Ierdana
fim/lerda/72 bebevoorgevallen,
by welke
weike de
dreigd
werden , met
dreigd werden,
met bet
het Haarlemmer
Haar/r:mrntr Heir
M~ir water
water be
be-.
;ipoeld to
te worden
worden,
veeledaaroulftreeks
daaroUlftreeks gelegen
gelellen PolPoIlpoeld
, enenveele
den; met
bezw\ken derder- omdykingen:
de daadlyke
daadlyke nanaders
met bezw~ken
omdykingen : de
dee len w.orden
hierby vermeld
vermeld..
deelen
worden hierby
Eerie
Vraag van
van de
Eelle voorgeflelde
voo.rgeftelde Vl'aag
de Kollandfche,
Ti()llmuJ[che, nu
nu ~aBa-

Saaffche., Maatfchappy
Maatfthappy der
det" U eetenfchappen
eeten[chappen to
tg Haarle~n,
Haar/em.,
taaffche
in
in den
den Jaare
Jaare 1780
17860pgehartgen
opgehangen,, dock
doch onbeantrvoord
onbeantwoord gege-

bleeve.n,
zeer weI
ftrookeooe met
des Schryvers
Schryvers tegentegenblee
n, seer
wel ftrookende
met des

woordig oogmerk,
oogmerk,bet
het onderzoek
ondeJzoek we.gens de
de gevolgen
gevolgen der
der
woordig
()verllroomingen van
den Slaaperdyk,
Slaa.perdyk,
overweagthy,
hy, volvol·
overitroomingen
van den
we overweegt
gens bet
het daarin
gevorderdt!;; - ln
In,• de
de eerie
eerlie plaats,
pJaots, of
of
gens
daarin gevorderde
Qe bedoelde
bedoelde outlasting
olatlasting van
van bet
het YTe,
door
deovertlorting
overllorting
de
e , door
on" do
van
van den
den Siaaperdyk
Siftapert/yk,, met
met de
de bekende
bekendc wetten
wetten der
der bebeweeging van
van bet
het water
water overeenftemme
overeenftemme;; en
en dus,
dus, uit
uit de
de
weeging
1lffchouwing van
van vooren,
voo.ren.,dedenuttigheid
nuttigheid ,• en
en derhalven
derhalvea
befchouwing
0o 03
OJk
0.;14

194

V. W. CONRAD

oak
de noodz
aklykheid, van
oak de
llaodzllBklykh~id"
vall deeze
dee1Je Overtlorting
Overtlorting kan
kan
aangetoond wmden
worden ?2 ...........
- FIt
:umgetoond
ond.:!rtic de
de twcede
tweed., plaatf
plaats ond
: rzoekt hy,
zoekt
by, of
.of de
de nuttighekl
nuttigheid en
en uoodzaaklykheid
lfoodzaaklykheid deezer
.deezer
Overflorting uit
uit ontwyfelbaare
ontwyfelbaare ondervindingen
ondervindingen 01'
op re
Overfrorting
re
maaken is
is -- en
tragt ~, in
in de
de derde
dude plaats,
maaken
en tragt
plaats, om
om deeze
deeze
zaak to
te voidingen,
voldingen, eenige
eenige bedenkingen
bedenkingen en
en tegenwerpintegenwerpin.
zaak
gen
op tote losfen
losfen..
gen op
In
flaagt de
In dit
dit aUes,
alles,isisons
onsvoorgekomen,
voorgekomen, flaagt
de Schryver
Schryver
gelukkig;
by heeft
heeft,, gelyk
gelyk by
hy erkent,
erkent, veel
vee I vrugts
Vrugti
gelukkig ; en
en by
getl'Okken uit
BRU.
getrokken
uit de
de aanmerkingen
aannierkingenvan
van den
den Heer
Heer Cc.. BRUrINGs, ~n
4n den
den Jaare
1793 aan
den Heer
Heer VAN
NINGS.,
Jaare 1793
aan den
WIEBE·
VAN WIEBEJ.:ING
en in
Werkgeplaatst.
,geplaatst.
EING .opgegeeven,
opgageeven, en
in cen
een Hoog.duitscn
Hoogduitsch Werk
_ -- Hy
wont, dat
dat \vOL
TMANS berekend
berekend grootfte
grooti1:e verver.
Hy toont,
woLTMANs
tnagen
van de
de Overitroomingen
Over(troomin~en van
Vln den
den Slaaperdyk,
Slctttperdyk, en
en
wigen van
de mogelyke
mogeiyke nutheid
nmheid voor
voor AmJlerdam,
Amfterdam, geen
houde
geen freek
Reek houden kan
hn ;~ en
en hoe
hoe DE
LA LANDE
LANDE bet
het beter
beter in
jn~ezien
den
DE LA
, ezien
lradt,
wanneer by
lwdt, wanneer
by fchreef
fchreef:: .,
., Hot
Her is
is een
een vooroordeel
vooroordeel
bet Yolk
Volk van
van het
van Am/lerdam,
Amjlertfam. 't
't welk
welk zich
zieh to
te vrede
•" van
vrede
•" houdi,
houdt, en,
wanneer de
en, wanneer
de Slaaper
Slaaper frore,
ftort, gelooft
gelooft dat
dat zulks
zulks
zyne veiligheid
veiligheid is.
is. Ondertl1sfchen
die ontlasting
omlasting
•~, zyne
Ondertusfchen isis die
tc achten
" als
als Nul
Nit! tc
achten ,, met
met betrekking
betrekking tot
„
tot de
de onmeetlyk
onmeetlyk
,; wyde
wyde Zee
2ee."
,,
."
Wyvertrouwen
vertrouwen,, dat
dat een
een Stukje
Stukje van
van die
die kortheid
kortheid,,
Wy
ten zo
zo belangryk
belangryk onderwerp
ondel'werpbetreffende,
betrcffende, met
met een
cen Kaart
cen
Kaart
Figllratief Win
het 'Ie,
met de
de Situatie
Situatie van
Figuratief
van het
2e , met
van den
den Rhyn.
Rhyn .
landfthen SlaapcrtfJk
opgeheld(lrd. en,
en,
landfchen
Slaaperdyk by
by SpaClrendam,
Spacrrendam, opgehelderd,
behahren Tafels
TafeJs van
van de
de hoogfte
hoogfre Vloeden,
Vloeden, voorzien
voorzien met
met
behalven
cell fraaije
fraaije Schaal
Schaal yon
dc gelyktydig
ge!yktydig ,pat1rgenomt:fl
cen
van do
waatgenomen WaWatahoogten,, aan
nan de
de Peilen
Peilm to
te Spaarendam
en te
te Am./Imtcrhoogten
Spaarendam en
flerdam,, van
1'an den
den 2I
!lI tot
tot den
1801.,
mel eene
een,
flerdam
den ~4"
24 NOiV.
Nov . I3oI
, met
naauwkeurige aanwyzing
mmwyzing van
van het
het oyerloopen
oyerloopen van
dm
naazawkeurige
van den
.R.hyrJalJdfc'1en Slaaperdyk,
Slaaper.4j'k, geene
geene verderr_
verden:: opgave
van
.Rhyrdirndfchen
opgave van

den Inhoud
Inhoud zal
zal behoeven,
behneven, om
omeen
eengunttig
gunirig onthaal
onthaal by
by
den
de weetgierigen
weetgierigen,, dit
dit gewigtig
onderwerp betreffende
belreffende.,,
de
gewigtig onderwerp
te ontmoeten.
ontmoeten. Alleen
AIleen tekenen
'er nog
nog uit
uit op
op.,
to
tekenen wy
wy 'er
,,
oat., ,," voor
voor zo
zo verre
vet're men
menuit
uit gehoudene
gehoudeneaantekeningen
aantekeningen
dat
hceft kUllllen
opmaaken.. "et
1701 tot
tot 1741.},
heeft
kunnen tzpmaaken
'er 'Van
van 1701
1749, en
en dus
dus
in 49
jaaren, .f.9
Vlo.eden op
op bet
het 2'l'e
heLbeu plaats
plaars
in
49 janren,
4y hoogt
hogs Vloeden
e hebben
gehad
gebad,, toWarvan
'flJDU'van 'er
'er ten
ten Ininiten
minften a35; des
des Slaapers
Slaapet'S over=
over·
loop veroorzaakt
veroorzaakt bebben.
van 1767
1767 tot
tot 18)1,
en dus
loop
hebben . En
En van
1831, en
dus
in
in SS
B5l'aaren
luren,, g7
37 hooge
hnoge Vloeden
Vloeden,, waarvan
waaTvan 'er
Ocr q5
~5 den
dell
SlaaptJTds-k bebben
hebben doer
doen overioopen
overloopen:: geJyk
zulks nader
nader
Slaaperdyk
gelyk zulks
kan gezien
gez;ioo worden
wordenuit
uit dedetwee
tweeTaf'els
TafeIs der
der voorn
voomaamft"
kau
amfte
7e, van
hooge Vloedeu
Vloedeu op
tlp her
ht!t' T~,
van 17011
1701 tot
tot .11749,
en vats
van
hooge
749 , en
J.767
1767
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1767 tot
t8oi, agteraan
gevoegd ; waaruit
waaruit blykt,
1761
tot IBor.,
agter.aan gevoegd;
blykt, dat
dat
de
hoogfie Vloed,
agttiende Eeuw,
voor Amin de
de agttiende
Eeuw, voor
Arnde hoogfie
Wed, in
is geweest
geweest dell
den !25
25 December
December 1717
tot 96
96 duijJerdam
dui~
erdam is
f
1717 tot
men.,
en den
den 15
tot gelyke
bo~
November 1775
gelyke boogte
hoogte bomen, en
1775 tot
i5 November
Peil,
wanneer
bet
7e
to
ven
het
.hflJjlcn/am[che
Peil,
wanlleer
het
'Ie
te
SpaaArJlerdamfche
Spaaven bet
t:mdtlfJl, tot
tot 91
9£ duimen
duimen boven
hovenbetbetzelfde
zelfdePeil
Peil gereezen
gereezen
sendam

was, en
en een
een overloop
ovcrIoop van
van den
den SlaaperdJir.,
was,
Slaaperdyk, ter
ter hoogt¢
hoogte
van 39
(*) ."
vaft
39 siuimen,
duimen, veroorzaakt
veroorz:lakt heeft
hceft C*)·"
(*) „
" De
berucbte Allerheiligen-Vloed
Allerbeiligen-Vloed in
was 8o80duidui..
(*)
De beruchte
in 1)70
1570 was
Amferdamfche Fail,
i 7S 90
go duimen
."
AmJkr'~m{c~
Peil, en
en in
in ItS7S
duimell:'

men
hoven het
bet
men boven

GeJchieienis
vaN de
tie WJorntJuJmjle
ReGefchiedenis vaai
wornaamfe Gebeurtenisfcn
C.ebeurtenisfen der
der Regeergrag
van FAEDERIK
gCeJ-;$Ig 'Van
WILLEM II
Koning vary
va"
FREDERIK WILLEM
II ,~ Koning

„

.Pruisf~.n
een Staatkun
dig Tafereel
Prfiisjen;; teve~s
leVeRS bchelzerade
behelzende een
Staat kundig
T a/creel
van E,uropa,
von
&,-opa *J zedert
zedert 1786
1786 tot
tot 1796
] 796;; door
door L.
L. P
P _. se.
sdGUR. deal
-lea Ouden,
yoormaa/ig Afgezant
AJgezantaan
armverfcheide
verfcheide
CUR
Ouden , voormaalig
HO"7en. lfle
Naarbet
het Fram
Fr?:mch.
In .deD
Haven.
.If ef)~el.
Deel. Naar
ch. In
iet Haage,
Haage,
hy JJ.. C.
1801.. Mgr.
lt6 gr. 8V9
$y
C.. Leeuwefrjt11,
Leeuweftyu, 18or
8ve .•

.

", Ristand,
R(:tStand~ bet
het Ottomannisch
OttomttMniscn Ryk
met eenen
eenen alles
alles ververRyk met
bcdrei:gende;; CATHARINA
II
nielenden
nielenden ondergang
ondergang bcdreigende
.CATf1ARUNA it
GP 't
't punt
door GUSTAAF
verop
punt van
van door
GLSTAAF u~t
uit haare
haare Hoof.ditad
Hoofdftad verdl.even to
re worden
worden;; bet
bet Puis
Huis Win
Oostenryk., door
door de
de
dieven
van Oostenryk,
'l'lIrkes geflagen,
geOagen, door
PruisfUl bedreiggd,
bedreig<i, door
de
T'urken
door de
de Pruisjen
door de
onlust611 in
in /d
flOd!lgarJes
ontrust, door
dC!n opitand
opfrand in
in
onluston
o garyen ontrust,
door den
I3ndaml uitgeput
uit~put;; de
omwenteIitlg in
in Holland,
HoI/anti, alwaar
alwaar
,orraband
de omwenteliag

mOObet
bet Stadhouderfehap
Stadh0uderfchap wilde
wilde vernietigen,
vernietigen., en
de
men
en door
door de
PruiljiJch,e wapenen
w.apenen gedwongen
gedwongen wierd
wierd,, om
.omunder
onder desdes~
Pruesfifche
zelfs cult
jul.c to
te bukken;
van Polen,
Polen, om
om desdeszelfs
bukken ; de
de poogingen
poogingen van
zelfs onufbangelykheid
te herwinnen
herwinnen,, de
de rampfpoeden
rumpfpoeden
zelfs
o ifbangelylheid to
en de
<le geheele
geheelc.. verdeeling
'1erdeeIitlg van
eindelyk
van dat
dat Koningryk;
Koningryk ; eindel3'k
en
<ie uitbarfttng
uitbal'frmg van
den Volksgeest
Volksgeest der
dec Franfehen
,Pranfthen.,, de
de
de
van den
de Konin
KQningen,
en
obdog van
obriog
van ret!
eeu Yolk
Volk tegoo
to a de
gera, de
d1 Edelen
Ed&en en
Qe Priesters
~iesters;; de
kruistQgt van
aIle Throorum
tegen de
de
de kruistogt
van alle
Throonen tegen
de
de inval
Vryheid;; de
inval in
in Frankryk
FrankrJk,.; de
de onvoorziene
onvo0rziene weerweerVryheid
ftand der
en huntae
hUlll1e bynu
ongelootrba.a1e over.
over..
Itand
der FT-tZlJftheJj.,
Franfehen, en
byna ongeloofbaaze
wi11llingen, op
op een
eenoogenblik,
oogenhlik,dat
datailes
aHes den
denondergatig
ondergang
winningen,
en de
de ontbinding
ootbinding van
Land voorfpelde
voorfpeWe 1; ziet
ziet claar
en
van bun
bun Land
daar
.Ie voornaamite
v.oornaamfre gebeurtenislen
gebeurtemSU!1l van
van bet
het Tydvalt,
Tydv!k, welks
welks
de
gefcbiedenis it.
vlugge trekken
tJ.:ekken meen
meen tote befchrybefchrygefchiedenis
ik met
met vlugge
\lell,"
Met deeze
deeze weinige
weinige woorden
woordengeeft
geeftde
de Burger
Burger
veai
" --._
Met
~eGu1t.
zyn plan
plan op.
op.
sdGU
lt . zyrt

04
04

Tot
fat
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Tat eene
Tot
eeneInieiding
In/eidingftrekt
firekt eene
eene beknopte
beknopte Gefclriedenis
Gefdnedenisdet Vorfren,
Vorfien, die
die in
in Pruisfen
Pmisftn en
l3randcnburg geregeerd
det
em, Brandenburg
geregeerd

door eene
eene Schets
Scbets van
van bet
het Leeven
llebben, gevolgd
gevolgd door
hebben,
Leeven van
van
FREDRIK
geFREDRI4{ DEN
DEN GROOTEN;'
GRO©TEN ; dit
dit «lies
ailes is
is meesterlyk
meesterlyk gefchreeven,
cn begreepen
beg-reepen iri
ill 11lim
40 bladzyden
bladzyden.. Het
Het
fchreeven, en
ruim 4Q
Ifte Hoofdftuk
bebelst een
een Tafereel
Tafereelder
derStaatsgefteldStaatsgefreldIfte
Hoofdfttik behelst
beid van
Eflropa,, op
het tydftip
tydfrip dat
dat FREEDERIIC
l<'R'EDERIK WILbeid
van Europa
op bet
wILLEM den
den Throon
Throon vats
van Pruifen
PruNen beklom.
beklom. fHet
LEM
letUde
1lde fchetsr
fchetsr
's
Charader, krygskundia,
gedrag,
's Vorficn
VorftenOpvoeding,
Opvoeding, Charac'cer,
krygskundig gedrag,
zyne eerite
eerite misflagen.
Eene kerte
kQrte zamentrekking
zamentrel{ktn~ fchryfchryityne
misflagen . Eene
veh wy
wy of
ven
af:: "„ Alle
AIle voornoernens
voorneemens van
van FRLDER
FREDERIK
;K WII
WII
LEM, aile
in de
de eerfte
eerfre oogenblikoogel1blikLEM,
alle zyne
zyne daaden>
daaden, waren,
waren, in
ken van
van zyne
zyneRegeering,
Regeering,zagt,
zagt>verflandig
verfrandig en
ken
en weldaadig:
weldaadig
te weniChen
gewee.st, dat
dat deeze
decze eerfte
eerite yvet
bet ware
bet
ware to
wenfcben geweest,
yvef
was blyven
blyven voortduuren
voortduuren;; m
maar
weldra zuBen
als
was
a.a r weldra
zullen wy,
wy , als
Gefchiedkundige, eenen
eenen gef
gdlrengen
plicbt hebben
hebben tote ververGefchiedkundige,
rengen plicht
vuIlen;; en
en wy
wyzullen
zullen ons
oos gen4
genl)odzaakt
dit
vullen
odzaakt vinden,
vinden, om
om dit
~angenaam vooruitzigt,
vooruitzigt,bet
hetcvelk
welk de
de onpartydigheid
onpaxtycllgheid ons
ODS
aangenaam
lleeft doell
voorfiellen, te
doorbet
Retdroedroebeeft
doen voorftellen,
to doen
doen vervangen
vervangen door
vig tafereel
tafereel van
eene volflrekte
volftrekte verflapping,
verfiapping, vart
eene
vig
van eene
van eene
iChandelyke zorgloosheid,
zorgloosheid, en
en eene
eenc onbeperkte
ichandelyke
onbeperkte zw'ftkheid:
zwakheid :
laagheid in
in zyne
vermaaken,) listen
listen inin zyne
zyneberaadtlaaberaadllaa,
leagheid
zyne vernnaaken,
gingen,
overdaadigheid in
in zyne
zyne uitgaven
~ingen ') overdaadigheid
tlitgaven ~s verblindheid
verblindheid
keuzen, dedegroottie
groot(le bygeloovigheid
bygeloovigheid jo de
de kinder
in zyne
in
zyne keuzen,
kinder..
achtigfte Iaatdunkenheld,
bydedeblykbaarfte
blykbaarfte onODachtigfte
laatdunkenheid, ~evocgd
gevocgd by
hekwaambeid.,, vervulden
vervulden weidra
weldra dedeplants
plaats van
van dedeararhekwaamlieid
beidzaalllheid,, regtvaardigheid
regtvaardigheid en
wysheid,, welken
welken do
do
beidzaarnheid
en wysheid
nieuwe Toning,
Kening, in
in het
bet eerffe
eerfie vl:lur
zy.Den· yver ')
nieuwe
vuur van
van zynen-yver,
jlad ten
teI1 toon
toon gefpreid
gefpreid.. Zyn
Zyncooed
Dwed wend
werdbyna
bynazoo
zoofchiefchiehad
lyk
aIs bet
het Lyk
van zynen
2iYllcndoorluchtigen
doorludltigen Voorlyk koltd,
koud, als
Lyk van
Voorzaat;; en
l-misjt'tJ ondervond
ondervood zeer
zeer fcbielylc,
fchielyk., welk
welk €len
een ononzaat
en 1-ruisfra
lneetlyJi. puilU
zneetlylr
ruinsdeeze
deezezoo
zoo ras
rasvervlogene
vervlogene fchaduwagterIiet."
fchaduw agterliet ."
- Dl`t
Drt zeltde
van diens,
dicns,
--zellde Hoofdftuk,
Hoofdftuk, geeft
geeft 013S
ons eene
eene fl:hftK
fchets van
~o zeer
zeet zkhzelven
Raadsgo
zi€hzelven ongelyk
ongelykgeworden')
geworden, KOl'lings
Konings Raadsilelt ons
liedel1
Ministers" -- !telt
ons voor
voor oogen
oagen de
de geheelo
gebeelo
lieden CIT
en Ministers,
Vertndering in
in bet
bet Beftuur
Prtds/en; de
Verandering
Befluur van
van Pruisfen,
de Teruggave
Teruggave
Jl:lD tfeli
tfell liertog
MeeJdcl1bttrg gedaan
gedaau,, en
en de
de BeBeaan
Hertog Viln
van Mccklcnburg
vestigimg van
der Duit,
Duit{che
Ten
vestiging
van het
bet Verbond
Verbond der
the Stemkn.
Stenden . Ten
verklaart de
Scbryver::
vefimte van
befluite
van dit
dir Hootilfrllk
Hoofdftuk verklaart
de Schryver
.. , Deeze
Dft3te byzonderheden
byzonderheden wa[ren
W;Jren noodzaaklyk
noodz3aklyk ,~ om
den
om den
„
Leeter.. inin itaat
te itlelJen
verfcheiden gebeuItenisfen
that to
ellen,~ verfcbeidexa
gebeurtennisfen to
to
Leeger
verll:aan, die,
dtlei!eu fleutei„
lleutel.t voor
oogen
verftaan,
die, :londet
zondet deezen
voor ayne
zyne oogen
met een
een ondoordrin~baar
oJidoordringbur floers
Boers zouden
zQuden bedekt
bedekt gebleegebleemet
"\len zyn
zyn.. Men
Menzouc
zoudc
byna
alJeraadzela
raadlelsder
d<:rflaatkunde
ftaatkUlldt
byna
alle
ven
op-.
op-
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t"plosfen, indmn
eerfte plaats,
plaats, de
de goede
goede of
of
in de
de eerfle
4plosfen,
indief men
men ,, in
t.waQd~ hoedanigheden
hoedaniglreden van
van de
de geenen
geenen,, die
die dezelve
dezelve bes
~
kwaade
ttuuren,, wHOe
nagaan:: want
want de
de hartstochten
hartstochten en
en do
de
tturen
wilde nagaan
zwakheden der
der Beftuurders
Beffuurders hebben
altyd meer
meer invloed
invloed
swakheden
hebben altyd
ep
de gebeurtenisfen
gebeurtenisfen,, dan
dan bet
het belang
belang der
der geenen,
die
ep de
geenen, die
En als
als men
men met
metdedewispeltuurigheid,
wispe1tuurigheid.,
befruurd worden.
beftuurd
worden . En
tuagheid en
en verwaandheid
verwaandbeid van
van FREDERIK
FREDERIK WILLEM
tmagheid
WILLEM II
11
bekend is
is., zal
Lal bet
bet getnaktyk
ttit to
tc leggen~
hoe.
getnaktyk zyn,
zyn, tit
leggen, hoebekend
danig by
by de
lanig
de Turlaen,
1'urken, de
de Poolen,
Poolen, de
de Luikenaars,
Lui1r.enaars, de
de BraBraen de
de Zweeden
breeden verliet,
verliet, na
na heii
ben tot
tot optland
opftand aanaan·
Uliders
ba#tders en
~.zet to
te hebben;
waarom by
by dede bondgenoot
bondgenoot van
van Oos
OOS..
ezet
hebben ; waarom
tm"'Yk wierd,
wierd, na
11a deszelfs
deszeIfs ondergang
ondergang to
te hebben
hebben voorbevoorbetenryk
reid;; hoe
by,, na
Da zich
zich als
als AGAMEMNON
aan bet
het hoofd
teid
hoe by
hoofd
AGAMEMNON aan
der Koningen
Koningengeplaatst
geplaatst to
te hebben,
die Frankryk
Frankryk wilden
wilden
der
hebben, die
overweldigen,, de
de eerfle
eerfte was
was omomdedeCoalitie
Coalitietote verlaaverlaaoverweldigen
ten, en
met de
de Revvlutionairen,
Rew)lutionairen, welker
welker vernietiging
vernietiging hy
ten,
en met
by
gezwooren
had,, een
verbond to
te maaken
maaken;; en
en hoe
hoe by
bY
tiezwooren had
eon verbond
tindel.yk,
oa eene
eene verdeeling
verdeeling van
van Polen
Polen gentaakt
te hebhebeindelyk, na
gemaakt te
Den,, waar
waar by
hy den
din geest
geest van
vanopfland
opftand en
en vryheid
vryheid had
had
ben
gaande gemaakt
gemaakt,, onverfchil1ig
by alle
aIle de
de onlusonlusgaande
onverfchillig werd
werd by
ten van
van Curopa
europa,, en
in 't'tmidden
het vuur,
door
ten
en in
midden van
van bet
vuur, door
}lemzelven
zel ven aangeflookt,
aangefrookt, op
opeenmaal
eenmaalzynen
.zynenluister,
Iuister, zonzonhem
der zich
zich deswegen
deswegen in
in bet
bet minst
minst to
te bekommeren,
bekommeren,liet
liet
der
verdooven.."
verdooven
."
Het Jude
IIIdeHoofdfluk
Hoofdfulkvangt
vangtbethetbewys
1:<ewys
deezer
itemnHet
deezer
fiellingen aan,
:lan, en
en brengt
Iirengt ons
onsdedeStaatsStaats-enenKrygsverrigtinKrygsverrigtingen
1!,enen van
CATA:AR·INA DE
DE II,
JOSEPH DEN
I;,
van CATARTNA
TI, van
van JOSEPH
DEN II,
II, de
de
wapening der
der Tu>
Tutken
en Rusfen,
R wfen, met
Met bet
het daarop
daarop ge=
ge:
•ken en
wapening
voJ~de, onder
onder't
ooge.. Wy
Wyfcbryven
fchryVenalleen
aileenbethetPlot
flot if
af::
volgde,
't ooge
" Frankryk
Frankryk en
en Spanje
Sprmje,, noch
noch den
den aanval
aanval cler
der Turken
Turken
„
willende onderftetin€n
onderfrNID€n ,; noeh
derzelver vernieling
vernieling laaten
Iaaten
willende
noch derzelver
valvoeren,, beflooten
beOooten om
on~ydig te
volvoeren
om onzydig
to blyven,
blyven, en
en wendwendden alle
alle hunne
den oorlog
oorlog door
door hunne
den
hunne zorgen
zorgen aan,
aan, om
om den
hunne
bemicldeling
te doen
cen einde
einde neemen.
De Keizer,
Keizer ~ die
die
bemiddeling to
doen een
neemen . De
gaarne van
van dedevervulling
vel'vullingzyner
zynerverbinterisfen
verbintenisfenontflagen
ontflagen
gaande
wilde zyn
zyn,, onderfleunde
onderfteunde de
van
wilde
de vreedzaame
vreedzaame poogingen
poogingen van
dceze beide
beide Mogendheden,
Mogendheden,
befloot:
niettot
denftryd,,
ftryd;
deeze
en en
befloot
niet
tot den
dan na
na alle
aile middelen
mlddelen van
van bevrediging
bevrediging vrugtloos
vrugtIoos bebe·
dan
proefd to
te hebben.
Polen maakte
van dedetydsom'ifandig
tydsom1tatKlig-.
proefd
hebben . Polen
maakte van
Jleid ge'bruik
gebro.ik,, om
om zich
zich tot
tot hot
het herkrygen
herkrygen van
vande§zelff
oozelf~
heid
onalhangelykheid geJ."ced
De
Koning van
van
onafhangelykheid
gereed te
to maaken.
maaken .
De Koning
Z'IIleden,
eene bekommering
zonder grond
grond Voarwen
voorwe~,
Zweden, eene
bekommering zonder
dende, veinsde
veinsde ,OJ dat
dat by
hy vreesde
vreesde to
te zullen
zullen worden
aa~
dende,
worden aanl
sevallen;
tell.ainde
dien by
hyzelf
zelfiniu den
del) zin
Zill
pvallen ; ten
iinde den
den aanv,al,
aanval, then

05
o~

had,,
had,

$et U R
had, door
door dit
dit vaorgeeven
voorgeeventote wettigen
wettigen ;; en
en Engetan
Engeland
I eell
ltad,
La .l1.

pruisftn, den
den moed
moed der
der Turban
Tu.rken aanvuurende,
allnvuuf(mde. de
de hoop
hoPp
prulsfen,
dEr Poolen
poaie.n verleevendigende
verleevendigende.,, de
de beerschzugt
beerschzugt van
van het
het
der
Zwudji:ha Hof
Hofaanprii;kelende,
aanprikkclende, 4e
<\e onlusten
olliusten in
in hraband
/Jrab{lnJ
Zwm4fha
aanttookende., de
de opre1rthcid
opretfltheid van
van Spanjc
Spanje nrisleidende,
misleidcnde,
aanttookende
en de
de vorderingen
vorderingcll van
yan den
den Stadhouder
StadhOf4tkr tegen
~egen de
Stanten
de Staaten
en
urcr
van Holland
HIJI/and onderfteunende,
onderfieullt:nde, maakten
maaktenvan
vangeheel
~beel lE~rfl:"
van
pa, in
kortentyd,
tyd tcencentooneel
tooneelvan
vanlist,
list, tweedragt
~wccdragt em
ell
pain
korten
bloedltorting.. --Tbans behooren
behooren wy
wy bet
het Opsten
Opsten to
te
Thans
bloedltorting
verl·aaten.,, en
en ons
ons ~
ria Holland
Holland to
te weoden
weoden.,, alwaar
alwur
ooh na
verlaaten
eene Omwenteling
Omwenteling fmeulde,
fmeulde.,welkers
welkersgelukkige
gelukkigeen
en ge~e~
eene
2winde voortgang
voortgang maar
maaralal tote veel
veeI invloGd
invl~ op
de nnder
nader·.
zwinde
op de
band voorgevallene
voorgevallene gebeurtenisfen
gebeurtenisfen gehad
gehadbeeft
beeft;; n3ardien
hand
naardien
deze've iiomme
illommededegevoeligheid
gcvoeligheid der
der Vryheids-vrienden
Vryheide-vrienc!cn
dezejve
deed ontvor)ken
ontvoJ)ken,, en
en de
de Vorstlyke
Vorstlyke Regeeringen
Rcgeeringeo in
in den
~n
deed
waanbragt,
bragt., dat
dat dezelfde
dezelfd~ aiiddelen
midde1en oVClal
waan
ovezal even
evengemaldyk
gemaklyk
£(JUden kunnen
kunnenflaagen
fiaag,en."
scruden
."
Met bet
bet IVde
Hoofdtluk, hiertoe
lliertoe beftetnd,
befierod., neemt
neemt bet
bet
IVde Hoofdttuk,
Met
Werk.,, op
op bl
bl.. io,3
103,, eenn
een~ wending
w.ending.,, die
die bet
bet gebeele
gebeele
Werk
vervolg van
van dit
dit Boekdeel
Boekdeel tot
tot de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis onzes
onzes
vervolg
Lands, en
en wet
weI byzonder
byzondertot
tot de
de Omwenteling
Omwcntelingdes
desJaars
Jaars
Lands,
]787, betrekkelyk
betrekkelyk maakt.
Byveele
veele algemeen
algemeen bekende
bekende
7787,
maakt . By
Gebeurtenisfen treft
treft men
byzonderhcden nan,
llan, welke
welke dit
dit
Gebeurtenisfen
men byzonderheden
berigt beJangryk
doormengdmet
metlichtgeevende
licht~eevende
berigt
belangryk maaken.,
maaken, doormengd
ammerkingen.
Zo. bybyvoorbeeld,
voorbeeld., befchryft
befchryft S&
stGUR
de
UR de
aanmerkinge
n . Zo,
gefteJdheid der
Partyelt:: ,>
Met ontbrak
de Patriotten
Patriotten
„ Het
ontbrak de
gefteldheid
der Partyep
en
den Stadhouder
Stadhouder beiden
heiden aan
aan beleid
beleid.. De
De Prins
Prins ontdekontde,k·
en den
te al
al te
verlangen ter
ter verkryging
van bet
bet
te
to opentlyk
opentlyk zyn
zyn verlangen
verkryging van
onbeJ'laald gezag
p;ezag,, bet
het welk
welk de grondwetten
grondwetten des
des Lands
Land~
onbepaald
aan hem
hemniet
niet toekenden
toekenden;; by
11Y verbitterde
verbitterde de
de partyen
part yen •,
aan
welke by
hy had
bad behooren
beboorentote ontzien
ootzien.,, en
cli door
door verdeeld.·
verdeeld •
weike
en by
by had
had geen
geen magt
magt genoeg
genoeg oni
om
beid to
te verzwakken;
beid
verzwakken ; en
zyne
vyanden to
te onder
ooder to
to bbrengen:.
Patriotten, dj~
die
zyne vyanden
rengen . .de
d e Patriotten,
l1et
en meer
meerburme
bumedrifdrif.
bet onder
onder elkander
elkander niet
niet reus
Canswaren,
warm, en
ten,
dep wensch
wenscbdes
desyolks,
volks.,raadpleegden,
r.ladpJeegden.,ininplants
plaats
ten, dan
dan den
van zic'h
zicb tot
heilz:lame verbetering
verbetering to
te bepaalen,
bepaalen,
van
tot eene
eene beilz3ame
~
duideJyk dedeaffchaffing
affchaffing van
van bet
het Stadhouder
St2.tlliouder..
beoogdan duidelyk
f~blt~)
hOOden verzuimd
verzuimd,, Oe
noodige maatregelell
7y hadden
de noodige
tregelen
febaN ) './.y
tel~en.,
zich wn
inmg
de
Verga.
om zich
vindedemecrderhciu
meerderbei
iVerga*
t-e ;~eemen , om
en deete
tlc!ri~
Sta.aten to
te verzekeren
veJ:zekeren:: en
e1rilngder
derAlgemeene
Algemeene Staaten
dew e
milOag,
ma:ltTeg~len ~, die
die <1e
de volmattt..dQ
volma
nripflagdeed
deed aile
alle de
de maatrege1en
tJenD:emlJligbeid
eerrkkemtxrigheidel\art.den
dengroodtcn
grootttenfpoed
fpoed gevorderd
gevorderd badbadden,
mislukken. ---- Daarcnbovcn
was hunne
bunne magi
magtniet
niet
1)aarenbovcn was
den, mislukken.
omwerpen
(alryk
&enoeg
wt
de
uit.vocring
van
hUlllle
DJl~werpcn
I;
van
bume
talryk genoeg tot de uitvoering
1-'1
iy
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GLSCHIVM
N1S VAN
VAN FR!D£R.I~
FREDERIK wtLL'EM
WILLEM
C~SC:H1tJ'.)lNI8

II. Tx
IL
199

"t':f hadden
de onvoorzigtigheid,
onvoorzigtigheld, om
dezelve toe
toe to
te ververqty
hadden de
om dezelve
trouwen aan
aan den
Rhyngraaf VAN
VAN BALM,
SALM, een
een verftandig,
verftandig,
trouwen
den Rhyngraaf
doorflepen enenwerkzaam
maar cen
een Kryg~mal1
ZOOdoarflepen
werkzaam man;
man ; maar
Kry sman zon,oer roem
roem.,, en
een Staatsman
Staatsman zonder
zonder deugd,
deugd, die
die bet
bet
der
en een
ontwerp
ter verwydering
verwy.dering van
den Prins
Prins van
van Orangl
ontwerp ter
van den
Orange
alleenlyk
op to
te voigen,
volgen ~
alleenlyk omhelsde,
omhelsde, inin dede hoop
hoop van
van hem
hem op
en ophield
ophield de
de party
party der
del' Gemeenebestgezinden
Gemeenebestgezinden als
als eon
een
en
6!rl kk man
dienen, zoo
zoo dra
dra by
by overtuigd
overtuigd was,
was, dat
dat
eerl
man tote dienen,
men geen
geen Opperhoofd
Opperhoofd begeerde
begeerde.. De
De Rhyngraaf
Rhyngraaf VAN
v A.N
men
"5\!\LM,
in den
den Rage
Rage voorgeevende
voorgeevende dat
dat by
hy veel
veel invloed
invloed
sALM, in
te
had.,, en
en to
te Yer/ai/le.
hy grooten
gr.ooten ininto Ver/ailles
Verfailles had
herfailles oat
dat by
vloed in
in Holland
Holland had.,
vcrkreeg ntett
met. de
in beide
beide
vloed
had , vcrkreeg
de daad
daad in
Landen., 't
't geen
begeerde;; hy
eindigde met
beiLanden,
geen by
by begeerde
by eindigde
met .ben
.hen beiIn dit
ditevenWlgt
evenwigt van
van misflagen
misfagen en
en
den 'te
'te verraadcn.
In
den
verraadcn. verkeerd beleid,
beleid, mag
magmen
menvastftellen,
vastftellen~ dat
d<lt de
de beige
beide ParPalverkeerd
tven.,
te zwak
elkandertotevernielen,
vernielen, genoodzaakt
genoodzaakt
tyen , to
zwak omomelkander
zOuden zyn
zyn geworden
gewordentot
toteene
eenefchikking
fchikking to
te komen,,
komen" inzouden
indien Pruisfen
Pruisfen en
Frankryk zich
zicb vereerfigd
vereerligd hadden,
oiD.
then
en Frankryk
hadden, owu
hun zulks
zulks aan
aan to
te raaden,
raaden, of
of zich
zich beiden
beiden buiten
turn
buiten hunnen
hunnen
twist hadden
badden willen
willen bouden
hOllden.'~
twist
."
Voorts fchetst
fchetst hy,
hoe HARRIS
HARRIS,, der
der Engelfchen
Engelfthen Af •
uoorts
by, hoe
gezant, hier
bier in
middel gebruikte,
gebruikte.,
gezant,
in 't'tfpel
fpelkwam.,
kwam, en
en een
een middel
'Voor
't uiterlyk
uiterlyk oog
gering, maar
zeer gefchikt
gefchikt naar
naar
voor 't
oog gering,
maar zeer
den cart
aart del'
by zich
zich bedienen
bedieneu
den
der werktuigen,
werktuigen, van
van welken
welken by
moost, en
en naar
naar bet
bet Character
van den
den Vorst,
Vorst, then
dien b~
by
moest,
Chara&er van
in deeze
zaak betrekken
betrekken wilde
wilde:: de
de reis
reis der
der Prinfesie
Prinfeslc
in
deeze zaak
.[]a den
den Haage.
Raage. Hy
Hy vermeldt
vermeldt cenen
eenen tote laat
Jaat komendeb
ma
komendeh
Yom-flag van
Van GYZELAAR
GYZELAAR,, om
om aan
aandedePrinfes
Prinfes en
en haare
haare
voortlag
Kinderen de
de Ampten
Amptenenen 't't gezag,
gezag, weaken
welken de
de Prins
Prins van
van
Kinderen
Orange onherttelbaar
onherfrelbaar verlooren
hadt,, op
te draagen
drnagen..
Orange
verlooren hadt
op to
Byzonder
vinden wy
bier befchreeven,wat'er
'er in
in Frank
Frol'JlCByzonder vinden
wy bier
befchreeven, wat
t'yk
omging., ten
ten opzigte
opzigte van
van onzen
onzen Staat,
Staat, inin dat
dat bachhachryk omging,
Iyk
tydsgewrigt, en
en hoe
hoe bet
hetniet
niet beftaan
befraan van
van bet
het Fran.
lyk tydsgewrigt,
Fran.
fthe Leger
Leger to
te Givet
Givet den
den Koning
van Fruisfen
p,.uisfen deedt
befcha
Koning van
deedt be,
lluiten tot
itwal in
in Holland
Holland;; cen
inval, die
die mismis4luiten
tot den
den inval
een inval,
fchien door
Fran/che hulpe
hulpe zou
zou zyn
zyn afgeweerd,
afgeweerd, indiee
illdiea
fchien
door FragAche
meI1 daar
hadt,, en
en de
de PatriotPatriottneri
daar niet
niettetozeer
zeergefammeld
gefammeld hadt
4!en' in
in ftaat
ftaat geweest
waren.,, geduurende
eenigea weeweeun,
geweest waren
geduurende eeni
ken, aan
aan de
de poogingen
poogingen der
deF Pruisfen
j-Jruisfen wederftandgte
wederftano te bieken,
bie
dim.. Deeze
Deeze laatfte
laadl:e byzonderheid
wordt onderfchraagd
onderfchraagd
den
byzonderheid wordt
.door een
een zeer
zeer opmerklyken
Brief van
-door
opmerklyken Brief
van den
den Graaf
Graaf DE
DE SAINT
sAUVT
PRIEST, aan
aan den
DE LA
I.A FAYETTE
FAYETTE.,, flit
uit 4n-.lintPRIEST,
den Marquis
Marquis DE
,vexpcn,
ve"pm, den
den 26
M Sept
Sept.. 1787,
1787, gefchreeven
gefcbreewen ,'J als
als een
Byeen By/{lie
agter dit
dit Deel
Deel geplaatst
geplaatst.. Zodanige
Zodanige fcaavende
ftaavellde <if?/
e aster
GetUl.
tui.
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tuigenisfen zouden
ten aanziene
aaru:iene van
van eene
eene en
en antuigenisfen
zouden wy,
wy, ten
an•
dere byzonderheid,
byzonderheid., ons
ons Vaderland
Vaderlandinindien
dientyd
tydbetrefbetref·
dere
fende., gaarne
gaarne nzeer
meer gezien
gezien hebben.
Dandede Schryver
Schryver
fende,
hebben . Dan
.. gelyk
vlugtigtafereel
taferee1
beeft flegts
heeft
ilegts
, gelykhybybetuigt,
betuigt,~„ em
M vlugtig
iefchetst van
deeze Omwentelmg
Ornwenteling,
diehaare
haiuegeboorte
geboorte
$clchetst
wan deeze
, die
verfchuldigd was
aan de
de kwalylc
kwalykge~egelde
geJegeJde heerschzugt
heerschzugt
verfchuldigd
was aan
den Stadl
Stadhouder
en de
de prinfes
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EONAMRTE,
hem om
,-,ermeeroeren.. Het
Ret gelukt
gelukt hem
omdedegeheele
geht.cle Provin
Provin
,xermeerderen
cie
cie in
in opftand
opfrand to
te brengen
brengen.. De
De inwooners
inwooners volgen
volgen hens
bem
met geestdrift
geesmrift in
waarin zy
zy onkwetsbaar
onkwetibaar
met
in gevechten.
geveehten, waarin
zyn.
zunen zyn.
zullen
Debegoogclieling
begoogtheli~ van
deeze ongelukkigen
oogelukkigen duurde
„" De
van deeze
duurde
Diet lang.
lang. De
DeChef
Chefdede Brigade
Brigade LEFEYRE
LEFE.lRE trekt
treKt uit
uit bet
bet
niet
Fort van
van Rahmanie
RAkmatzit;; by
hy wordt
\Yorde welhaast
welhaast omringd
omringd door
dOQr
Fort
geheele zwermcn
van deeze
deeze Dweepers
Dweepers;; hy
hy vecht
vecht tot
tQ~
geheele
zwermen van
zes uuren
uuren des
des avonds,
avonds ~ enenkeert
keert na
oa bet
het Fort
Fort RahmaRahtn"'zes
ntt3 to
te rug,
rug., na
na alles
aUes gedood
te hebben,
hebben., dat
dat vermetel
vermetel
gedood to
nie
,;enoeg was
was om
omonder
onderbet
bet bereik
ber.eik van
van zyn
zynfchietgeweer
fchietgeweer
genoeg
te Iwmen.
to
komen .
Dedood
d()odvan
vanzoo
zooveel
vee!geloovigen
geloovigen,, die
die bet
bet flacht=
tlacbt..
„" De
ofter hUDDer
verzwakt aantneraantner·
offer
hui ner bygeloovigbeid
bygeloovigheid werden.,
werden , verzwakt
kefyk het
den Engel
Engel El-Madhy
Et-lIfadhy", als
als ook
kelyk
bet gezag
gezag van
van den
ook;
het geloof
geloof zyner
Soldaaten:: maar
maar bet
het gehecle
gehecle land
land was
was
let
zyner Soldaaten
in opitand
opftand.,, en
en de
<i1e vrees
vrees voor
vaor eene
cene ysfelyke
ysfelyk.e itraf,
firaf., de
de
in
noodzaaklykheid om
omzich
zichdoor
doorvoordeelen
voordeelendaaraan
daaraantea
te
noodzaaklykheid
ontrukkcn, bet
het vertrouwen
vertrouwen op
ophet
het groot
groot getal
getal.,, gaf
gaf aa$
aa.
pntrukken,
{Ie Inwooners
Inwoonersdezelfde
dezelfde vermetelheid
vermetelheid.,
die hen
hen eerst
eerst de
de
de
, die
Om hen
Om
hentote onderwerpen,
onderwerpen ..
dweepzucht inboezemde.
inboezemde. --dweepzucht
werd 'er
'er eene
eeneaanzienlyker
aanzienlyker magt
magtvereischt
vereischtdate
dan die
die.
werd
,
kon.
waarov.er de
Chef de
de Brigade
Brig~de LEFEBRE
LEFEBRE befehikken
be[ehikken kon.
waarover
de Chef
Generaal LANUSS.E
LANUSliE komt
komt aan
aan bet
bet boofd
hoofd van
van eere
eere
._ DeDeGeneraal
en trekkt
van daar
daar naar
naar
mobile Colonne
te Rahnnanie
Rahmanie,, en
trek-t van
mobi'4e
Colonne to
Demenh()ur.. Hy
Hy verflaat
vedlaat enen dl'yft
vlucbt:
dryft alles
alles op
op de
de vlucbt
Demenhour
wat hem
hem voorkomt.
voorkomt. Hy
Hydoet
doetvyftienhonderd
vyftienhonderd man
over
wat
man over
den kling
kling fpringen
[pringen.,, die
die zich
zich in
in de
de Stad
Stad bevinden
bevindffi,, en
en
den
Hy verdoet
baar een
worden.. Hy
ver·
doet haar
een prooi
prooi der
der vlammco
vlammen worden
ftrooit enenvervolgt
ftrooit
vervolgt de
de leerlingen
leerlingenvan
van den
den heiligen
heiligen£1El
JJ1adhy.,
geene an
an..
die zelf
zelf beevend
beevend en
en zwaar
zwaar gekwetst
gekwetst geene
IWadhy , die
Maugra,dan in
in de
de vluchr
vluchr.. --- De
dere redding
redding vindt
vmdt dan
dere
De M.augl'a,.
Charki6 ; de
de
bynen
bereiken Charkie;
trekken over
over den
den Nyl,
Nyl , en
en bereiken
bynen trekken
.nArabiercn
zich,, en
en de
de orde
orde is
is in
in de
Provine
verftrooien zich
de Provi
4rabieren v.erftrooien
cie berfteld
berfteld..
cie
."„ De
Generaal LANUSS~.,
grootfre werkzaam,.
LANUSSE , die
die de
de grootfte
werkzaantr
De General
beid
de gewigtigtte
gewigtigfte dien(ten
dienften beweezei,
bew~e~el)
en de
lieid betoonde.,
betoonde , en
hadt.,
door zich
zicb met
met eene
eene verwonderenswaardige
verwonderenswaar.dige fnel
fne1.~
.hadt, door
heid
overal to
te begeeven
begeeven,
eenige opfkand
opftand iya",
waf,.
alwaar eenige
heid overal
, alwaar
bereikte to
te Charlrit
andere aanhan
aanhaa-.
Charkie de
de MaugrabyfJen
Maugrabynen en
en andere
bereikte
gelingen
te Bahir!
El-- Madhy.,
Madhy , die
die ie
Bahire ont
ont...
gelingen van
van den
den Engel
Engel Et
komen
waren, toett
toeo Demefjhour
Derne&iour in
in asch
asch geJegd
gelegd werd.
word.
komen waren,
Hy
doet honderdvyftig
bonderdvyftig man
van hunne
bunne benden
l:ienden omkoHy doet
man van
omkoPlen.,
Ylu~ht ge
..
de vlucht
ge*
pien, en
en lIerbrandt
verbrandt bet
betdorp.,
4orp, waann
waarin zy
zy de
Domen
hadden.""
nomen haddeu.
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B,RUCn'S JR,eis
Apysfillie,, en
en terug
terug door
dQor dedegroote
groot'
eis naar
naar Abysftnie
AMES BRuca's
JJAMES
Wocstyn
v4n Nubie,
Nubie, verkort
ver1eort,, met
met efantekeningen
dantekeningen vlZn
BLlJWoestyn van
van sLUlIIENB"CH.
en den
den Nederduitfchen
Nedertluitfohe,. UitgeeUitgee
MENBecrr, TYCflSEN,
TYCfISEN, GM~L1N
GMCLIN en
"cr.
lI1et Plaaten
Plaflten Ilde
lIde Deel.
To dmfIerdam
dmjlenllZtN ,t by
81 M.
Deei. Te
ver. 11?et
M . de
de
13ruyn, 18C)f.
itJ gr.
bl.
ll3ruyn,
i8oi . In
gr. avo
Svo 5,8
5 .8 bi.
4

e
D
D firekt

fpoedi~ ontvangst
()ntvangst van
van het
het Tweede
Ded .deeter
Reite
e fpoedige
Tweede Deel
deeter Reize
blyke,, dac
dae de
de Nederduitfclre
NetkrdllilfolJe Uitgeever
Uitgeever en
en
ftrekt ten
ten blyke
noekhandela~r
houden met
metdedeonverwyid
ODvtrwyldbeloofde
beloofdeuituitDoekhandelaar woord
woord houden
wy van
gave
Genoeg hehben
htbben wy
van den
den aarc,
aace, aanleg
aanleg en
en
gave der
der Deelen
Deelen Genoeg
waardj;l des
dtes opgemelden
opgemelden Werks
Werks gezegd
gezegd ((.),
OUl, zonder
zonder des
des
waarde
•) , ow,
iets
te herhaalen,
herbaalen. over
over to
tc ;aau
l~aau tot
tot de
der Hoofdzaa
Hoofd~aa~.
iets to
de opgave
opgave der
.ten,
in dit
die Deel
Deel voorkoruende
voorkornende.. en
en van
van eenige
eenige byzonderhe.
byzonderbe..
ken, in
den : dit
den:
doen., is
belofte. to
te gemelder
gemelder plaatze
plaatze ge
gee.
dit te
to doen
is onze
ooze belofte,
daan., vd'vtllJen.
daan
v.rvullen.
aanvang deezes
deezes Deels
Deels,, bevat
bevat de
Het VV Boek,
Hoek, dedeaanvang
Bet
de Iteis
Reis vall
van
MIi[tlflh
na Gondar
Gontlar,, doormengd
doormengdmet
metveele
veelegebeurtenisfen
gebeurtenisfen ulal·
Mafuah na
daar
beliooten met
een verfiag
verllag' van
Zeden. de
de GeGe·
daar ,• en
en beflooten
met een
van de
de Zeden,
woonten en
en den
den Godsdienst
Godsdienst der
der Abysfiniers.
A/,ysjiniers. Van
woonten
Van vreemdlgvreemdigbeden
vloeit dlt
OVer.. Wy
wllten
'er eene
Ilndere uit
uit
beden vloeit
drt Boek
Boek over
Wy wd
len 'er
eene en
en andere
ontleenen.
Dixon is
is een
meesc
ontleenen .
Dixan
een welbevolkte
welbevolkte Grenstlad,
Grensfiad, doch
doch meest
uit
voornaamltehandel
handelbeftaac
befiaac in
ill
uit flegt
flegt gerpUls
gefpuws befta:mde.
beilaande. DeDe
voornaamfte
het verkoopen
verkoopen van
van kinderen
ktnderen.. De
De Christenm
brengen de
de in
ill
bet
Cbristenen brengen
Abysjinie getloolene
derwaards,, vanwaar
vanwaar ze
ze aan
M80rm t~n
Abysfinie
gelloolene derwaards
aan de
de Meoren
ten
verderen ban
han iel
de Priesters
Priesters dryven
diell
verderen
delgezonden
gezonden worden,
worden , en
en de
dryven diem
fchandlyken
handel openlyk.
aan Buuce
BkUCE welbevestigd
welbevestigd geval
geval
fchandlyken handel
openlyk . Een
Een aan
firekt
en de
de zonderlingheid
11!0nderlin"heid maakt
maaktbet
hetuituitftrekt'er
'ervan
van ten
ten bewyze;
bewyze s en
fChryvenswaardig:
"TweePriesters,
Priesters. re
dIe tang
lan~ vertrouwde
vertrouwde
fchryvenswaardig : - - „Twee
Waren geweest,
geweest. woonden
woondennaby
nabydede rots
rots Damo
DlZm~.. Da
Dd
Vrienden waren
Vrienden
jongil:e was
de ander
ander was
was ou,1
Oll,t
jongfte
was getrouwd
getrouwden
en had
hadt\\+ee
Wee Zoons;
Zoons ; de
en
had geene
geene Kinderen
Kinderen.. Deeze
Deeze laattte
Jaaute verweet
en had
verweetzynen
zynenVriend.
Mend .
dat
Kinderen t'huis
fbuis niets
en , en
Itandwerk
dat zyne
zyne Kinderen
nietsdeed
deeden,
en geen
geen handwerk
le.:rden., waarmede
waarmede zy
zy hun
hun brood
broodkonden
kondenverdienen
verdienen.. De
De
leerden
jonglh: beriep
baiep zich
en klaagde
klaagde dat
dat by
by geegeejongfg
zich op
op zyne
zyne armoede,
armoede , en
De vrienden
vrienden had,
die hem
hem onderlteunden
onderl1eunden.. DeDeoude
oudePriester
Priester
ne
had, die
aao,, dat
dat by
by zynen
zynen ouditen
oudlleD Zoon
by eenen
eenen vermogen
vermogen...
bood aan
bood
Zoon by
den vtiend
vr.iend wilde
wilde bezorgen
bezorgen., daar
daar by
gebrek aan
aan iets
iets zoo
den
by ~een
geen gebrek
zou
hebben.. De
De voorflag
voorflag ging
ging door
door.. De
DeVader
Vadergaf
gatzynen
zynentientien~
hebben
jaarigen Zoon
aan den
den ouden
ouden Priester
Priester over.
over. Deeze
1)eeze, zond
jaarigen
Zoon aan
zond hem
hem
na Dixan
Dixan en
en lief
liet hem
daar verkoopen.
verkoopen. 1Byy de
terugkomst
na
hem daar
de terugkomsc
oude Priester
Priester den
den Vader
Vadereen
eenverhaal
verhaal van
van dedegoede,
goede.
deed de
deed
de oude
behandeling,
daar genoot
fchoofJe
behandeling,welke
welkezyn
zyn Zoon
Zoon daar
genoot,J en
en van
van de
de fcboone
ait
tut
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uitzigten f die
tefi'ens overh:lOdigde
hy hem
een ih*
uitzigten,
die by
by had;
had ; teffens
overhandigde by
hem een
kataenen
lywaat, als
als een
gefchenk van
Heer...
katoenen lywaat,
cen gefchenk
van zyaen
zynen nieuwen
nieuwen Heer
ToeD
de jongfle
jongfie Zoon,
agt jaaren
jaaren wd
hoor..
Toen de
Zoon , die
die agt
otrd was,
was, boor.
hoe gaed
goed bet
begeerde by
hq,1 Op'
op tene:
e6ne
bet zynen
zynen Broeder
Broeder ging
giog,, begeerde
de, hoe
onfiuimige
wyze, zynen
zynen Broeder
Broeaer to
te gaan
D'e Ouonfluimige wyze,
gaan bezoeken.
bezoeken . 1Ye
©utiers gaven
gav~n eindelyk
eindelyk toe
toe.. Doch
Doch de
de oude
oude Nester
Priester maakte
maakte
ders
zwaarigheid,, en
wilde, dewyl
het Kind
Kind nog
nog zo
zo klein
klein was,
was J dat
dat
zwaarigheid
en wilde,
dewyl bet
de Maeder
zoude medegaan
medegaan.. Dit
ingcwilligd zynde,
zynde, bragt
bragt hyr
b1
de
Moeder zoude
Dit ingewilligd
Dixon ; d
aar. hy
de
n.ioeder en
Da DixlIn;
daar.
vetkogt de MMoeder
en Kind
Kind na
by beid'en
beiden vetkoge
By
de terugkomst
teruCitomst zeide
zeide by
hy den
den Vader,
Vadet,dat
dat de
de- Moeder
MfJeder daar
daar
By de
eenen tydlang
wilde btyven.
blyven, in
in hoop
hoop dat
eenen
tydIang wilde
dat by
by haar
hailr", dp cen
fen be'
bcJ.
ftemden
dag, zou
zou afhaalen.
a{haaleo. Dezelve
Dezelve gekomen
gekomen zynde,
zy'tlHe ~ gingen
gingell
ftemden dag,
de
b6!ide Priesters
Priesters been
bf.'cn,, orn
OlD de
de gelukkige
ge\ultkige Fanilie
'Familie to
te bezoebezoede beide
beyond men,
Priesteif
ken.. Te
Te Dixan
Di:;eatl komende
komende,, bevosd
men,dat
datdedeoude
oude
Priestet
ken
den
jongen megelyks,
lIl~gelyks, maar
eeDeD anderen
anderen Moor,
Moor,ververden jongen
maar aan
aan eenen
kogt bad.
Hy kreeg
krecg voor
voor dede geheele
geheele Familie
Familie., naamlyk
naamlyk Man.
kogt
had. Hy
Man,
Vrouw
beideZoonen,
Zoonenveertig
~ veerti~fluks
fiuks katoenen
katoenen lywaaten,
Iywaaten v
Vrouw enendedebeide
ter waarde
waarde van
van ties
tieR Ponren
Intusfchell had·
ter
Ponce Sterling.
Sterling. Intusfchen
hadden de
de Mooren
MoorenBeen
geen
lustomam
kooppenrringen
betaalen ;7
den
lust
de de
kooppenningen
to tebetaalen
ook
WeFdenzyzydoor
door
de ongeJlikkigeFatnilie
Familie tegeg
tege~ den
denbebeook werden
de ongeluikkige
drieger aangehitct
aangehit~t.. Zy
Zy geraakten
geraakr<:n des
des op
op de
de gedachten,
gedachten. dat
dat zy
z'J
drieger
meer voot&el
vootd'eel zouden
zoudendoen,
doen, enenminder
mindelgevaar
gevaar loopen,
loopen. wan.
meer
wan .
neer
zy ooh
oot.den
denouden
ouden
Priestermede
nlede
voortfleeptelJ.. In
In de
de
veer zy
Priester
voortfleepteu
Scad
durfden zy
zy hem
bernniet
niet aantasten,
aantltsten. om
omdat
dat by
by in
ill zaaken,
zaaken ~
Stad durfden
eeneD
handel vats
vall zoo
zooveel
veel gewigt
gewigt Voor
.-oordedeStad
ScadbetrefFende,
betreffende.
eenen handel
te Dixar
Digro" gekomen
was.. Zy
Zy haalden
derhalven over,
over, on
om,*
to
gekotnen was
haalden hem
hem derhalven
hen een
een end
endwegs
weg&buiten
bl!litendedeStad
Stadtotegeleiden,
geleiden, waarvoor
waarvoor ztj
hen
zf
hem
fluks
hem nog
nogtwee
tWee
Itukslywaat
lywaatwilder
wildeRgdeu+en
geeV'l;m.. - - Toeu
zicb
Toen ziclk
in de
de Stad
Stad alles
allts ter
ter rust
in
rust begeeven
begeeven llad,
had, gingen
gingen zy.
zy, gezalllen.
gezawenlyk, ter
ter Stad
Stad uit
uit.. Dicht
Did-It aaa
da'lr de
naar de
de
lyk,
aan den
den be.g,
berg, daar
de weg
weg naar
woestyn loopt,
loopt, genaderd
genaderd zynde,
zynde,vielen
vieleo zy
zy den
denouden
oudenPriester
Priester
woestyn
aan
en bonden
bonden hem.
hem . De
aan en
De vrouW
vrouwbad,
bad, dat
datmen
menhaar
haar vergunverguIY
nen mogt
mogt,, om
om hem
hemden
denbaard
baarduit
uit to
te plukken
-plutken., ten
ten einde
einde hy
nen
by
'er jonger
jonger zou
zau uitzlen
uitzlen.. Zy
Zy werdea
werdol dus
dusalle
aile vyf
vyf na
ua ltlafraah
It/a/ttall
'er
gefleept, e1\
met haare
haare beide
beide Zoons
Zoons naar
naar Arabie
Arabie
gefleept,
errdedeVrouw
Vrouw met
verl,ogt.. Voot
Voordedebeide
beidePriesters
Pliesters werden
werdenniet
niet ras
fa, koopers
koopers
verhogt
gevonden:
, toen
Zy Woonden
woonden.
toen 1k
ilk to
te Mafuah
MR/ua" was,
was, beiden
beiden in
in
gevQJlden.. Zy
het huis
Deeze, de
de gunst
guDst van
van Ras
Ras MICHAEL
J4ICHAer.
bet
buis van
van den
den Naybee.
Naybee. Deeze,
20ek ende, berichtte
bericbtte hem
de geheele
geheele gebeurtenis,
gebeurtenis, en
bood aan,
aaa.
zoekende,
hem de
en hood
wyl zy
4,/ Ptiesters
ze weder
wedeluit
uit tote leveren
leveren.. Doch
Doch Ras
Ras
wyl
Priesters waren,
waren, ze
:antwoorddehem,
hem,datdatbyhyze ze
lievtrtot
totHofpredikers
Hofpredlkers mogt
mogthotrbou<antwoordde
liever
den, wyl
wyl byhyhoopte
hooptedat
datbybyrasraseeneenChristen
Christenzou
zouword
worden;
den,
en ;
en zo
zo niet,
niet. ilan
hy ze
ze ook
ook na
na drabie
Arabie zenden,
zenden, daar
daar zy
'Of
en
dan mogt
mogt by
tot houtwaterdraagers konden
dienen;; want
want 'er
'er bleeven
bletven
tot
bout- en
en waterdraagers
konden dienen
DOg Priesters
Priester! genoeg
genoeg to
te Dame
DfltIlo over,
over, om
om deezen
deezen SlaavenhanSlllavenhan·
nog
del
tusfchen Dixon
Dixan cu
en Mafuab
Mr;/uah to
te dryven
dryven."
Deeze gege·
del tusfchen
." Deeze
verhaalde &lit
bSlc:.HAil. sari
aan aavcs,
uvel, iM
bl de
de teger.tegenff_hiedeJUa
hiedenis verhaalde
Rab xicFuei,

ce.

or
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so?

woordigheid van
van meer
meerdan
dintwintig
twintigPriesters
Priesters;; - - zy
trokken
woordigheid
2y trohken
nit andere!
andere
zich dit
die niet
niet aan
a::m;; en
en BRUCE
BRUCE befluit
benuit hieruit,
hieruit, gt<lyk
g~lyk uit
zich
gevallen , dat
dat zulks
zulks de
de meening
meening van
gevallen,
van bet
het grout
grootaanzietl
aanzlel'l der
def
Pliesteren in
in dbj'sjinie
wederlegt.
~Ihysfanie ten
ten vollen
vollen wederlegt.
Priesteren
In
de vyfdc
vyfJe Afdeeling
.Mdeeling deezes
deezes Boeks
Boekstreft
trefe mel1
het ver
ver·.
In de
men het
haal aan
min van
van bet
het fnyden
Cnrdellvan
vanvleesch
vleeschnit
uit een
eenleevend
leevend beest,
beest.
haal
om bet
hettoteeeten,
eeten,enenbet
het weder
wederheelen
heel en van
vall die
die opening
opening;; een.:
om
eene
byzonderheid, , Waarover
in Ergelarid
Enge!iltltI zeer
zeer gevallen
gevallen
byzonderheid
waarover men
men in
is. , en
die men
menalsalseene
eeDeongeloofwaardige
ongeloofwaardigevertelling
vertellingheefc
heefc
is
en die
uitgekreeten.
Byvindt
vinde in
,in BLUMENBACH
BLUMENBACFl op
op dit
die ftuk
ftuk een
een
uitgekreeten . Hy
Verdeediger,
onthaalen op
op
Verdeediger, die
die ioortgelyke
foortgelykeenen nog
nog vreemder
vreemder onthaalen
vlee)ch vermeldt
vermeldt;; en
en verdient
verdient hierby
hieroy geleezen
geleezen te
worden
vleesch
to worden
de
ui!V'oerige befchryving
Maakyd van
van raauw
raauw
de uitvoerige
hefchryvingvan
van een
een Maakyd
vJeesch ~ , doch
Itkker het
gezegj wordt
worde
vleesch
doch welh.
welke , hoe
hoe lekker
het ook
ook gezegi
te fmaaken
fmaaken,, ons
ons niet
nlet figs
Iigt in
in bekoorin~,
bekoorin6 zal
zal brengc!ll
brengen oO:lI
:n
to
op
2ulk een
een onthaal
onthaal geloefd
Hethat
!aatzich
Zichbeter
beter
op zulk
getoefd teto worden.
worden. Her
leezen.
leezen .
t3q-I$5,
Strekt
de Priesters,
Priesters, van
bl.. 19'-14.5',
Strekt alles,
alley, Wlt
wit BRUC!
BRtuer van
van de
van bi
verhaalt; 0111
denkbedd van
hun in
in deezen
dee zen
verhaalt,
oinOilS
ons geen
geen hoo!;
hoog denkbeeld
van ban
geen by
verineldc
,
oord
te geeven
geeven ;; 't
't geen
hy van
van de
de Monniken
Monniken
vermeldt,
oord to
deezenininBeen
geenguniliger
gunfrigerlicht
Iicht voorkoifen
voorkotnen.. De
De gegedoet ons
ons deezen
doer
heele Landttreek,
Landllreek, Waldubba
fl/alduhha geheeten,
geheeten, wordt
words door
door Moani.
Monni .
heele
h Dee~e
Monnilcen, ,. fchryft
fchryfr hy.
ken bewoond
bewoond.. ;,
ken
Deeze Monniken,"
by, ,'0. war.
worden
hier zeer
zeet geeerd
geeerd.. Veele
Veelegelooven,
gtlooven,dat
datzyz'lvoorzegginvoorzeggm·
den bier
gen doen
do en enen wonderwerken
wonderwerkenverrigten
verrigten kunnen
kur.nen.. InIn oproe
opme·.
gen
Montyden zetten
zetten zy
zy het
het Volk
Volk tot
tot muitery
lIluitery aan
aall.. De
De Monuge tyden
iige
niken. die
dIe fk
ik: in
in Condar,
Ctmdlir. en
en elders,
€Iders, zag,
zag, leefden
leefl\en niet
niee zeer
zel!t
niken,
voorkwatn;; maar
maar in
in
ingetoogen ,, eetende
ingetoogen
eetende alathet
bet geen
geen hun
bun voorkwain
Wlilduhba leefden
leefden zy
zy ander5.
Vrouwsperfoonen., die
die W'l
Waldubba
anders . Vrouwsperfoonen
wy
Nonnen zouden
zoudennoemen,
noemen,woonen
woonen
be!tendig to
te Ws1fY.ilNonnen
wet weI
nietDIet
bettendig
dubba,
gaan echter
echter op
1.ekere tydeh
tydeh derwaatd,
derwaatd. ea
ell
maar 1.y
op zekere
dubba, maar
2y gaan
lecven met
mtt deeze
deezeheiligen
hciligcn itift eere
eer.evertrou,vlykheid
vertrou·,v!ykheid ,• die
die geene
get'lle
Ieceen
groote heiligheid
beilighciJ laat
van haar,
h~;tr, wdke
groote
laatvermoeden:
vermueden : en
en fommigcn
fommigen van
welke
dee~e plaats
plaats niet
voor haare
baare vroomheid
vroomheid is,
IS.
deeze
niet eenzaam
eenzaam genoeg
genoeg voor
kiezen ecnen
Monnik. enen begeeven
be~eellen zich
zich met
met hem
hem na
na den
Jell
kiezen
0nen Monnik,
top eens
eens bergs,
bel'gs, da:1r
als l\fuizenaars
Ian; van
top
daar zy
zy als
klui2enaars veete
veelelUaanden
maanden lang
van
leevel1.. Deeze
Deeze worden
wordeu dan,
dan, na
Da hunne
terugkomst, den
den
kruiden leeven
kruideri
hunne terugkomst,
andertn,, als
als voorbeelden
voorbeeJdenvan
vanheiligheid
heihgheid,
voorge!l:eld.. Zy
Zy
anderen
, voorgeil!eld
tien 'er
en uitgeput
uitgeput uit
uit.. OfOfdit
diealleen
all<xn aan
a:m bet
hee
Lien
'er zeer
zeer maget
maget en
gebruik
vala krulden
krulden toe
toetotefchryveu
fchryveuzy,zy,witwil
nieebefii~
beili~·.
gebruik van
ik lk
niet
fen."
Hy grond
tadt grond
om teuendeel
bet tCi!codeel
vermoeJell;;
fen
." -Hy Lads
otn bet
to te
verinoeten
op:: „" Wy
\Nyontmoetten
ontmoetten veele
veele
want vervdlgens
gervolgens tekent
want
tekent by
by op
Montliken
NOllnen van
van fflaldubba,
Waldubba, welke
altyd ny
!J.Y paareil
paareri
Nionniken en
en Nonnen
welke altyd
gingen,, ten
(en Mohnik
Mofmik en
en etsne
eene Non.
Zy droegen
droegengroote
grootevracli
vrach·.
gingen
Non . Zy
eetwaaren,, welke
welke zy
'I.y op
op de
de markt
markt to
te Doharkei
gekogf
ten eetwaaren
ten
Ddbarkek gckogl:
hadd:;n., waaruit
tllIt z1
giet enkel
enkel Van
vankruiden
kruidenleefleefliadden
waaruit ik
ik zag
zag daft
zy Met
dell. De
De Vtouwen
VtOUWen waren
waren jong
jong ca
eu iletk
iterk,s en
ell zasen
den,
zagen 'et
'et
l' a:t
n.ert
P
rl.e

#oil

nuce
jJ ORUee

niet als
als boetedoende
boetedoende uit
uit.. De
De Mannen
Mannenwarm
ware!}
:mmmtig gar
glf4.4
niet
arrrrhartig
kleed, maar
den een
een flout
frout en
kleed,
maar bad
hadden
en wild
wild voorkomen:'
voorkomen."
De
tiende Afdeeling
AfdeeliDg geeft
geeft eene
eene Aardrykskundige
AardrykskundigelfefchryH'e(chrj/'.
De tiende
ving van
van Abysfinie
Abysjinie,, zeer
zeer onderfcheiden
onderfcheiden van
ving
van die,
die, welrte
welke ons
ons
andere Reizigers
Reizigers geeven
geeven.. Met
Met meer
meer vermaaks
vermaaks z+l
;tIl men
de
andere
men de
volgeude
en gebruiken
gebtuiken der
der
volgende Afd.
AM. leezen,
leezen, die
dieODS
ons de
de gewoonten
gewoonten en
Abysfiniers
der Vrouwell
Vrouwen losban
dbysftniers ontvouwt
ontvouwt.. Groot
Groot is
iii bier
bier der
losban-.
digneid.
Zy zyn
zyn ongemeen
ongemeenvry
v1Yininhaare
haMeverkeering
verkeering met
m<:t
digheid . f'
y , Zy
de
ManneD.. Het
bangt enkel
enke! van
van haaren
haaren wil
wit af,
aI, wien
wien zy
z,/
de Mannen
Het bangt
eenige gunst
willen bewyzen
bewyzen,, wien
wi en niet.
niet. Zy
Zy hehben
llebbt:n weC
eenige
gunst willen
eene
grondO:elling, dat
zynde,, de
eene grond(telling,
dat 1.y,
zy , getrouwd
getrouwd zynde
de Vrouw
Vrouw
fleehts
roogen zyn
zyn;; doch
dodl zy
ty laaten
lauren zich
'lieh
flechtsvan
vaneenen
BenenMan
Man mogen
binden,, inaar
maar dryven
'er openlyk
dell fpot
fpot
daardoor
niet binden
daardoor niet
dryven 'er
6penlyk den
mede."."
mede
Heeft men
reden am
de Abysfniers
.A6,sjinitrs over
over 't
't aJgemeen
bag to
te
Heeft
men reden
om de
algemeen laag
fehatten,, 1.y
zullen in
waardeering niet
niet kJimmen,
wan·
fchatten
zy zullen
in onze
onze waardeering
klimmen , wait.
neer wy
wy den
denflaat
fraat des
Godsdiensts onder
onder hun
buninin de
de twaalfdo
twaalfdo
neer
des Godsdiensts
Afdeeling ontvouwd
vinden:: Kerken
l{erk.en zonder
zonder tat
tal., PlegtighePlegtigheAfdeeling
ontvouwd vinden
den en
en uitwendige
uitwendige Vertooningen
Ver&ooningen zonder
zonder einde
einne.. Wy
ne~men.,
den
Wy neemen
ten voorbeelde
voorbeelde,, alleen
aIleen over
over,, bet
het doopen
doopen der
del Abysfiniers
dbysftniers ,~
ten
die,
de 1'efuiten
jlJruiten ons
ons willen
will<ln diets
diets maaken,
aile volwasvolwasdie, gelyk
gelyk de
maaken, alto
ftu Perfoonen
rerfoonen jaarlyks
jaarlyks etnmaal
doopen..
BaucE
verhaalt
eenmaal doopen
fen
BaucE verhaalt
eene
plegtigheid,, welke
welke jaarlyks
;aurlyks by
de Abysfniers
Ab'Jsftniers plaats
plaats
eerie plegtigheid
by de
heeft., die
die hy
zelf heeft
heeft bygewoond,
aanleiding tot
tot dit
dit
heeft
by zelf
bygewoond , en
en aanleiding
verdicht'lel der
der PorLMgeefche
Poriligeefohe ?efuiten
jerullen gegeeven
gegeeven heeft
he eft : verdichtzel
..
Eenklein
klein riviertje,
riviertje, tusfchen
tllsfchen de
Stad Adowa
Adowa en
en de
de Ketk
Kel t
„ Een
de Stad
firoomende,, werd
werd eenige
eenige dagen
dagen lang
lang opgeflopt
opgefiopt.; doch
doch hhtt
firoomende
.t
was
zo zwak,
zwak,dat
datbet
hetnaauwlyks
naauwlyksoverliep,
overIiep. en
en bet
bet water
water o~
was zo
op
fommige plaatzen
plaatzen drie
drie of
of vier
vier voeten
voete-n diep
diep weld.
Des mor.
mor.
fommige
werd . Des
vanDriekoningen
Driekoningenwerden
werdenBrie
drieaanzienaanzien·
gens v66r
v66r bet
het Feest
Feest van
gens
lyke Lenten
tenten aan
aan den
den oever
oeller opgericht
opgericht., eene
voor de
de Pries
Priell..
lyke
eene voor
in den
dentusfchentyd
tusf"hentyd uit
wt tote rusten,
rusten, eene
eelle voor
voor dede bebeters.
ters, am
om in
diening van
en de
de derde
derde vbor
v60r de
Monnidiening
van het
bet AvondUlaaI,
Avondmaal, en
de Monniken en
en Priesters
Priesters eener
eener andere
andere Kerk
Kerk.. Om
middernagt ververken
Om middernagt
gaderden
de Priesters
Priesters en
aan den
den waterkant
waterkant,, deedeegaderden de
en Monniken
Monniken aan
den hunne
hunne gebeden
gebeden en
en zongen
zongen pfalmen
pfalmen by
by chooren
chooren.. Z()
den
Zo
las de
de zon
zon opging
opging,
bragten dede Priesters
Priesters ,t.. in
priesterras
, bragten
in bunne
hunne priester)yke Weeding,
Ideeding, dtie
drie groote
groote houten
houtenkruisfen,
kruisfcn, enendoopten
dooptenzezeiii
i,.
Jyke
het
water,, keerende
keerende daarna
daarna met
met dezelven
dezelven terug
terug.. Een
Een van
van
bet water
hun ging
ging met
m~t eon
emzilveren
zillJeren beker
beker vol
vol water
water voorult
vooruit.. Midhun
Middeterwyl hield
hield het
bet Krygsvolk
Krygsvolk en
en bet
het bidbid..
delerwyl
bet fchieten
fchieten V,dn
van bet
den der
der Priesters
Priesters geftadig
gel1a\Hg aan
aan.. Toen
zy nog
nogvyftig
vyftig fchreden
fchrederl
den
Teen zy
van den
den Stadhouder
Stadhouder of
af waren
waren •, ftondt
frolldt hy
en verwachtte
verwachtte
by op,
op, en
van
fiaande.. De
De Priester
Priester,, die
die den
den beker
beker droeg
droeg,, nam
nam zoo
zoo
ben ftaande
hen
veel
als by
in de
de hand
hand kon
kon vatten
vatten,, en
befprengde
en befprengde
veel water,
water, als
by in
'er zyn
hoofd mede
mede;; waarna
waarna by
hy den
den beker
bek'er ook
ook aan
aan zynen
zynen
'er
zyn hoofd
Dit gemon>!
bield" om
het water
gemond hield,
om hot
water insgelyks
insgelyks te
to proeven.
proeven . Dit

wec

fehied
fchied
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r£bied zynde,
G'.ynde, zeide
hy:: GOD
~e6ene u
u I1 De
krufsren wer
were.
zeide hy
con xegene
De krufsfen
fettled
den toes
toelJ by
by den
den Stadhouder
Stadhouder gebragt.
die ze
aIle kuschte
kuschte..
den
gebragt , die
ze alle
aile de
de andere
andere perfoonen
perfoonen., die
die in
in de
de tent
tent
Daarna
werdenook
ookalle
Daarna werden
waren,, en
en hunne
hunne beste
beste kleederen
kleedel'en aanhadden.
water beaanhadden, met
met water
be.
waren
fprellgd. Sommigen
Sommigenvergenoegden
vergenoegdenzich
zichmet
mether
hetbloote
blootebefprenbeCprenfprengd.
gem
niet, maar
water in
in hunne
bunae banden
handenenendronken
dronkenher,
het.
gen Diet,
maar namen
namen water
)e
kruisfen keerden
vervolgeas,, onder
het Hallelujah-gezang
HaJlelujah-gezang
i)e kruisfen
keerden vervolgens
onder bet
en her
het gel1adig
fchieten des
na
der
draagers, en
der draagers,
gefladig fchieten
des Krygsvolks,
Brygsvolks, na
de
ri.,ier terug
terug.. -- -Dewyl
Dewyl
Vriend DSJANNt
DSIANNI my
my aan
:lall
de rivier
mynmyn
t'riend
den Priester
Priester van
van AdoUJa
de Stadhouder
Stadhouder
dep
4dowa had
had aanbevelen,
aanbevolen, en
en de
my een
eenplaats
plaats inin zyne
zyne tent
tent nevens
nevens hem
hem aangeweezen
aangeweezeu had,
had.
my
was fit
ii, mede
onder de
de eerften
eerften,, die
die bediend
De
was
mede onder
bediend werden.
werden .
De
myn hoofd
hoofd.
ell gaf
gaf my
my den
den zegen
zegen zoo
zoo
Priester
Priester befprengde
befprengde tnyn
, en
jjoed en
en met
metdezelfde
aezelfde woorden
woordenals
alsden
denoverigen
overigell.. Doch
Doeh wyt
wyl
good
net
het water
water to
te proeven,
proeven, weigerde
weigerde
fret niet
niet noodz:lakfyk
noodzaakiyk was,
was , her
zulks.. Terwyl
debeker
brkernan
aan den
dell Stadhouder
Stadhouder gebragt
gehragt
ik
lk zulks
Terwyl de
(prongeR tweetwee- of
of driehonderd
driehonderd iongens,
Jongens, die
dIe zich
zich Dia
Dla-.
went, (prongen
word,
kenen
de middel
rniddel
tcenen noemden,
noemden, en
en Uechts
1lechtseen
een witten
wlttendoek
dock om
om de
ohadden,, in
in her
het water.
water. Allen
Allen drungen
daarop toe,
toe t orn
om door
door
Jhadden
drongen daarop
de jongens
jongens befprengd
befprengd to
te worden.
Tweepaarden
paardenenenmuilezels
muilezels
de
worden . Twee
van
Ras MICtuAet
MICHAeL en
OZORO ESTHER
ESTHER werden
werden in
in den
den ftroom
Hroom
van Ras
en ozono
geleid en
Krygsknegten,, die
hadden gege·
geleid
en gewasfchen.
gewasfchen . Krygsknegten
die wonden
wooden hadden
I\reegen., wiesfchen
het overig
overig Krygsvoll{
paolrwiesfchen zich,
zich, en
en her
Krygsvollt hunne
hunne paarkreegen
tlen en
t>fl fchietgeoveeren
fchietgeweeren,, in
de rivier
rivier.. - - Ik
Ik zag
zag Been
getn ongeongeden
in de
kleed
zelfsDiet
ntet tot
tot aan
aan de
de knie
knie.. Naa
Naadat
dat de
de
kleed vrouwsperfoon,
vrouwsperfoon, zeifs
eerfte
befprengingen gefchied
gefehied waren
waren,, veranderde
zaak in
in
eerfte befprengingen
veranderde de
de zaak
kortswylen De
Dejongens
jon gens., die
die bet
troebel gemaakt
hadkortswylen
bet water
water troebel
gemaakt hadden,
begooren daarmede
daarmedealle
aile welgekleedde
wctgekleedde lieden
lieden,, die
die onder
onder
den, begooten
hun bereik
bereik kwamen."
Nogmaals zag
zag by
by zulks
zulks op
op bykans
bykans de
de-.
bun
kwamen." Nogmaals
verrigten.. Niers
Niets zag
zag by
hy 'er
'er van
van eigenlyken
zelfde wyze
eigenlyken Donp;
Doop ;
zelfde
wyze verrigten
Iliet' van
van die
die aatnftootlykheden
aal~fl:ootlykheden en
en ergerlyk
ergerlyk naakte
Vrounaakte Vrouniets
wen ,t waarvan
waarvan bier
hier bygebragte
bygebragte en
en wederlegde
wederlep:de berigten
berigten fpreefpreewen
ken. Met
Met bevreemding
bevreemding zal
zal men
men der
der Abysfinieren
Abysjinieren Avondmaal.
Avondmaal.
ken.
houding,
tn de
de Befnydenis,
Befnydenis, ook
aan de
de Kunne
Kunne volvoerd
volvoerd.,
houdlng , en
ook aan
leezen.. - - Dan
Dan wy
wyhaasten
haas ten ons
ons tot
tot het
her VI
VI Boek.
Boek .
leezen
nIt
men voor
vaor zeer
zeer belangryk
bdangryk houden
houden,, als
als behelzende
beheizende
Dit mag
mag men
IlRUCRS eerfte
eerite vrugtlooze
vrugtIooze poogingen
tot ontdek,iing
ontdekidng van
Ettocss
poogingen tot
van de
de
Broonen des
des Nyls,
de gelukkige
gelukkige reis
reis derwaards.
met vollevolleNyls, en
en de
derwaards, met
Bronnen
dige berigten
die vermaarde
Rivier. Tfil
onttieklting
dige
berigten aangaande
aangaande die
vermaarde Rivier.
Tot ontdekking
tier
Nylhronne~ was
was de
de Reis
Reis voornaamlyk
voornaamlyk onderuomen
ondernomen;; en
der Nylbronnets
en
getroostte
zich BRUCE
zo veele
veele onaangenaamheden
onaangenaamheden., als
BRUCE zo
als helD
hem
getroostte zich
op then
dien tocht
tocht bejegenden
bejegenden;; fchoon
fchoon vergoed
vergoed door
door eerbetoonin
eerbetoonin..
op
gen ,, hem
hem beweezen
beweezen ;; 21s
-als het
een StadhouderStadhouderbet bekleedell
bekleeden van
van een
gen
'c geell
een vreemde
vreemderot
rol doet
doet fpeelen.
fpeelen. Veelvuldig
Veelvuldig
fchap,
fchap, 't
geen hem
hem een
en zeldzaam
zeldzaam zyn
zyn de
de ontmoettngen
ontmoetIngen,, op
op den
den mislukten
mislukten en
en den
den
en
beter gefiaagden
bejegend,, in
in verfcheide
verfcheide AfdeelinAfdeelinbeter
geflaagden tocht
tocht hem
hem bejegend
,en on
omvouwa.
By de
de Bronnen
Bronnen van
van den
den N,I
AOIl
Nyl gekomen,
gekomen, kon
gea
.vouwd . By
by
P 33
by

:r

stmt
lU.

f . as eus K

Hy genoot,
genoot, op
by
zicb aan
un dat
flat gezigt
gezigt niet
niet verzadigen
verzadigen.. „"Hy
op dig
6ft
by zich
pogenblik,, een
een zegepraal
ze&epraal,, welke
by,, door
de befcherming
berchermin/i
pogenblik
welke by
door de
{ler
en zyne
zyneorwerfchrokkenheid
onverfchrokkenheid ,t over
zoo
over zoo
filerVoorzienighaid
Vporzienigheid en
veele gtooten
grooten en
en geleerden
geleefden deezer
deezer
veele poogi\1gen
veele
poogipgen ~a door
door zoo
zpo veele
wacreld, in
in vroeger
VTQeger enenlaater
laater tyden
tyden,, vruchtloos
\'ruehtloos aangewend»
wacreld,
aangewend,
verkreeg,t'D
hlld," Alles
Alle~ is
verrukldng,, geestdrifc
goestdrifc,s
is by
by BRUCE
BRUCE verrukking
verkreegen had,"
Wente by
hy opopeerie
eepe vreemde
vreemde wyze
wyzelaat
Iaat blyken
hlyken,, en
en die
die verdient
verdient
welke
~n het
geleezen tote ryordcn
'Vorden.. In
In de
de verbeelding
verbeelding,, dat
dat de
in
bet Werk
Work geleezen
de
:\lylhronnen
z\'nen tyd
tyd toe
toe,
oubel,end waren
waren pebleeven
gebleeven •,
Nylbronnen ,, tot
tot zvnen
, onbekend
Wilde by
hy Engeland
Engelq,nd de
de eere
eere aandoen
a:mdoen,
dat een
een Brit
Brit dezelve
, dat
dezelve
}vtlde
hadt . Deezera
tn aan
aan de
de wereld
Werttid bekend
bek.end gemaakt
gemaakt hadt.
lleezen
£evonden en
gevonden
~aatigt hy
in de
de vollle
volHe uitgeflrektheid
uitgeflrektheid aan
aan..
Joem ;naatigt
by zlch
zich ook.
ook in
roetn
Dan dezelve
dezelve words
wordt hem
hembetwist
betwist.. De
DelNederduitfche
IVetkrduitjche Vertaaler
Vertaaler
Dan
"oIdoet,
te deezer
deezer plaarze
plaatze,
aan zyne
~yDe belotte
beloite ,, ora
om die
die grootgrootvoldoet , to
, aan
{praak
en geeft
geeft ten
ten dien
dien eende
e~nJe eerst
eerst de
de aanaanfpTaak te
to wederleggen,
wederleggen , en
.UMENBACtt op
van BauUe,
lekenmg van
van at
BLl]llE!.'lBACR
opdie
die nanmaitif;tng
aanmalt~lDg van
BRUCE, on
e~
zekenmg
vervo)gens zyne
zyne tt ic\ene
beide Hrekkende
te
vervolgens
igene aanmerkingen;
aamnerkingen ; beide
ilrekkende om
om to
by zich
zieh verkeerd
verkeerd verbeeidde
verbeeldde to
te Zien
~ielJ., 't
't geen
toonen,, dat
dat by
Been nog
nog
toonen
gecn oog
DOg van
van een
etn Europe
EurQpe rr gezien
gezien hadt,
hadt, en
en daar
daar tote flaan,
fban.
Been
Wt rwaards nog
noggeena
geenO!voetflappeu
voetHappeu van
v.an eenen
eenen Eurapifchen
EUfQPi{chen ReiReiwtrwaards
roem, welken
~ir'erer gekomen
waren;; en
en dat
dat dus
dus de
de groote
groote roem.
welken
4i,
gekomen warer,
Brit{clze Ridder
in de
de eerite
eerne omdckking
deeze
Ridder in
ontdekking der
der Nylbronnen
Nylbronnen
tleeze Britfche
eenemaal vervalt
vervalt.. In
In de
de daad
daad., de
de GefchiedGefchied- en
en
jlelde, to
te eenemaal
ilelde,
~o van
van BLUMEWBACH
BLUME~BACH als
als van
van CRAMERUS,
CRAMaRU~, zej\ardrYkskunde ,, zo
ze .
.Aardrykskunde
gerraalen over
llRUCES grootfpraak
gro(ltfpraak., en
en toonen
toonen klaar
klaar genoeg,
genoeg,
gepraalen
over EaucEs
dat
w<lare Jigging
Jigging van
nog to
-te zoeken
zoeken
dat de
de waare
van de
de Bronnen
Bronnen des
des NyJs
Nyls nog
Men zal
zal dedebreede
breede Aantekening
Aantekening,, ten
len bewyze
bewyze hiervan
hiervan
-zy.
7
y . Men
firekkende,, met
met voidoenwg
voldoentllgleezen
leezen ,~ gn
~n voor
voor eon
een der
der gewiggewig.
ftrekkende
tigl1e
toevoegze~n deezer
Nederduitfche VertaalitJg
houden..
deezer Nederduitfche
Vertaaling houden
tigtae toevoegze;pn
'Vy
hct Plot
flot dee-zes
llf, waario
tr y fchryven
fchryven hot
deezes Boeks
Books af,
waarin zleh
zich Bnuc!
anuee
op
den hem
hemeigen
eigentrant
trant laat
Iaat hooree.
en verfhg
verflag geeft
geeft van
op den
hooter , en
van zyn
zyn
.
Stadboude~fc.hap.. "Wy
haddenhier
hier den
den tyd
tyd inin vergenoegea
ver~enoee;en
Stadhotrderfchap
„ Wy hadden
belleed. Veelligt
noolt eeu
eell Heer
Heer van
van Dsjeesj
Dsjeesj toegeeflyker
toegeeflyker
Veelligt was
was noott
belleed.
)ej:!,ens zyn
g"weest, dan
dan ik
ik my
betoond had.
hac!.
lk gaf
gaf
jepens
zyn Volk
Volk geweest,
my betoond
1k
g~neesmi<ldeleD om
Diet, en
liet drie
drie dagen
dagen aehter
achter elkander
elkaDder
geneesmiddelen
om niet,
en liet
,'elle
llagten.. Den
DenOpperpriester
Opperpritster des
des Nyls
Ny!,
#'ene Koe
Koe voor
voor de
de armen
amen flagter.
~Il
zyue Zoonen
Zoonr!) had
hadikik van
vanhot
het hoofd
hoofd tot
tot de
de voeten
voeten gegeen zyne
k!tied,, en
en zyne
zyne Dochters
Dochters,, byzonder
byzonder de
de beminrenswaardige
beminr.enswaardige
kleed
ntPONE',
met gefchenken
gefchenken owrlaaden.
Aao deeze
dt:eze laat1te
overlaaden . Aan
laattte
JRFEottE , met
ik eenig
eenig Gaud.
Doeh zy
zy hid
hld edeler
gevoeJ.ens ,t en
ell
fchnnk
fchonk ik
Goud . Doch
edeler gevoelens
de gefchenken
gefehenken niet
niet to
tc achten
achten ,, wyl
wyl dezelve
dez.eIve de
de fcheiding
fcheiding
lcheen
icheen de
\'da baare
bmue vrienden
vrienden aankondigden
!lllnkondigden.. Zy
Zy trok
trok haar
haarfierlyk
fierlyk ge
ge·.
v4n
wierp zich
den groad
f!,Iond neder,
neder,
vloehtell
zich op
op den
vlochtetr hair
hair uit
uit bet
bet hoofd,
hoofd , wierp
'Wild\!
geeD affcheid
affcheid van
ons neemen
neemen., kwaw
kwam eerst
wilde geen
van ons
eerst aan
aan de
de
oeur,
toen wy
wy reeds
reeds to
te paard
paard zaten
zate!},, en
eo volgde
volgde.ons
met haare
haare
.ons met
oeur , ioen
goede wenfchen
wenfchen., zoo
zoo lang
lang z'J
ODS zien
zien kon
kon.. blikken
blikken en
en goede
zy ons

'l'oenikik van
van den
denPriesrer
Priesl'Cr der
der vermaardtte
vermaarJite Rivier
Rivier van
Ge waewaevan de
Toen
reidd
rel

merkte op

III. Ii
AU AW$S!1Il
Aa£lSrWII..
Sir!
NAAR

ttl
Sit

nrld affcheid
grooten ernst,
ernst, aan
aan de
de
raid
affeheldDall!
nam, ,beval
bevalbybym"
my , met
met grooten
voorzorg van
Mynleidsman
leidsman woi.n
W01.DO
o merkte op
voorzorg
van zynen
zynen God.
God . Myn
Ctn fchertzende
fchertzende wyze
wyze aan
aan,, dat
dat dit
die zoo
zoo veel
veel zeggen
zeggen wilde
wilde ;~
ten
a s dae by hoopee dat de Duivel my h talen zou.. -- AAleIe de
de
Is
datMansperloonen
by hoopte dat van
de Duivel
my verzel<.:en
h ralen zou
jOQ;.(c
bet
Dorp
my,
met
lanseen
;
;e
Manspertoonen
van
bet
I)orp
verzel
ien
my,
met
lansfen
goa
ell
(childen, tottotaanaan
de de
grenzen
vanvan
hhnhun
Land
en en
myne
Heer,.
en Ichilden,
grenzen
Land
myne:err
H,Jykbeid."
iykheid."
Ret
VII Bock
Boekbefchryft
befcbryft de
de terugreis
terugreis van
na
Het VII
van de
de Nylbronnen
Nylbronnen na
Conda,. -- verrigtingen
verrigtingen aldaar
aIclaar -- den
denVeldflag
Veld flag by
by Serbr
Serh,'axQs.
Co,udar
•axes,
Illt't de
de gevolgen
gevolgen daarvan
daarvan,, en
en dedetoebereiding
toebereiding tot
tot Bauccs
BRUCES ververmct
tre!\. uit
llit /lhysfinir.
/J"JS;ni~. Veelvuldig
Vedvuldig zyn
zyn hier
hier ded~ reisontmoetingen
rei$ontmoctingen
trek
en
plaatsbefchryvingen.. DeDedraad
draadderderdbysfinifche
dh,sfinifche GcfchiedeGc:fciliede·
en plaatsbefchryvingen
Dis worde
weder opgevat.
opgevat. Men
Menbeefs
beefc opopbet
betleezcn
leezen der
d1!r
rris
wordt weder
fchriklyke
de GeestGeestfchriklyke Doodll:rafFt!n,
Doodflraffen , hICr
biervermeld,
vermeld , waarin
waarin pot
ook de
en ;; tot
tot wederlegging
wedcrJegging der
der geenen
geenen,
die de
de
iyken iliet
l,yken
fliervry
vry loop
loopen
, die
yotkomenonafhangelykheid
onafhangelykhcidder
derGeestlyken
GeestJj'kc:nin inilbysfinie
/loys/illie beweebewee·
volkomen
f.en. 1)e
De veelvuldigheid
v.eelvliJdighcid Bier
dier Strafoefeningen
StrafocfcAil'gen maaktt!
1I1lUCli:
ren.
maakte nauca
llleifliDoedig
kleirrmoedigt ,enendedecodoop
toeloop del
der Hyt:nls
Hyenas deed
deed hem's
hem 's avonda
avonds
fhuis
Nict ten
ten Hove
Hoveverfchynende
verfr;:hynende.
om 't't een
een en
en
, orn
;'huis bIyven.
blyven . Niet
andes
te ontga~Il,
gaf hy
dit den
Koning tote kennen
kennen, , enen ontonto
ander to
ontgagn , gaf
by dit
den Koning
wing. ten
ontbodenenendaar
daarverfchynes
vcrfchyneade.
ving,
ten Hove
Hove ontboden
de, ten
ten antwoord.
an!woord .
op den
cen fpottenden
fpottenden Loon
toon met
met die
die kiagten
klagtcn:: ,," De
Delieden,
Iiedt:n, die
die
op
..,
," was
was diens
dkns taal,
taal, "„ waren
waren muitelingen
muilt:lingell
,~ tee
ter dODd
dood gebragt
gebragt zyn
zyn,"
~n hadden
hadden geen
geel1beter
betee lot
lot verdiend
verdiend,, en
de Hyenaas
Hyena:ls doen
dOt:n'
„.' en
en de
leevende menfchen
menfchen ;:een
t;een kwaaJ;
'Ly aazen
aazen op
op lyken
Iyken,, en
en
„" leevende
kwaad ; zy
l' zuilen de Ilraaten van dl! onr~illigheclen, waarover gy u
~,
sullen de (lraaten van de onreinigheden , waarover gy u
ergert., zuiveree
'luiverea.. Vb6r
V66rbet
he[Feerr
Feeil van
vanDriekonirgen
Driekonir:gen:'
,"
„•• ergert
y,legde by
zullen a.Ue
iYO.'
.' v,)egde
by 'er
'er by,
by, „.' zullen
aile IYKen
lyken weggeruimd
weggeruimd zyn
VOOT!' leezen
leezen wy
wy bier
hier fchriklyk
fchriklyk gevoerdo
Voorts
gevoerde Oorl')gen.
Oorlogen .
DRuce., van
van byster
bysler groote
groote hoorn
hoornen
van Osfen
Osfoll fareekende,
fC)reeken<'~,
Beuce
.:n van
fchryft deuIve
Zitkte.. Wy
Wyhadden
hadctenons
on5 voorgevoorgefchryft
dezelve toe
toe aan
aan eent:
eene Zickte
fi<!ld, ,die
in 't
't breede
breede niede
mede to
te deelen
deeIen ;; doch
doell
fleid
die bYlonclcThdd
byzonderhcid in
OilS herigt
~erigt is
is reeds
te ver
ver yitgeloopen
ljirgdoopen;; '['tgee,.
ons
reeds to
geen OilS
ons oak
ook noodnoud.
zaakt, bet
bet aangeftipte
:l:Ingcll:ipte uit
uit bet
bet Vill
VIH Hoek
Boek,
Iaatltedeezes
deezes
zaakc,
, hethetlaattte
peels,, agterwege
agterwege to
tc 1aaten
laaten, , en
te geeven
geeven,, dat
dat het
peels
en aileen
alleen op
op to
bet
.BRUC(!!i terugreis
terugreis uit
$ennaar,
.,eitemd
I)eitemd isis om
om srtuces
uit Ahys/inie.
Abysfnie, over
over Sennaar,
door Nubie
NfJbie en
en de
de groote
groote Woestyn,
Woe5tyn, tote befchryven
berchryv~ll;; zyne
zyne aanaandoor
komsttoIe Alcxandrie,
Akxantirie,en en
eindelyk
Marfeilk. Geheel
Geheel wordt
wordt
komst
eindelyk
to te
1Vyaifeillt.
ODS dit
dit jJoek
niet gegeeven,
maar't't zelve
zelve by
bydedevierde
vierdeAf,leeAf.leeons
$oek niet
gegeevea, maar
ling afgtbroken,
in bet
het Derde
Derd6 Deft
Def/.
ling
afgebroken ,OUI
ow vervoIgd
vervolgd teto worden
worden in
,
't geen
geen wy
't
wy mede
medereeds
reedsontvangen
ODtVaogenhebben,
~~ben,enellcerlang
eerJang onder
onder
Ilanden
aullen Deemen.
handen sullen
neemen.
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UVLR l)E
DE JUI]IB'Z
Mris&Y VAN
VAN ~SS HRlTOG!IfBOSCH.
OVI!ll.
HERTaGENROSCH.

van 's Hertogenbosch
Gedachten
f)ver de
de Meie'ry
MeNry van's
Cedachien over
Hertogenbosch en
en tierze/ver
derzelver
Inwoonders,
Eeuw , 11001'
Inwoonders, in
in het
het begin
begin der
tier ATegentiende
Negentiende Eeuw,
door eene,.
eenen
.4mjlerdam , by
Meier,enaar. Te
1e .Amflerdam,
bJ a
/",
Meieryenaar.
A .. .8.
Saakes , 1801.
B . Saakes,
1801 . In
gr.
8r. 8vo.
hi.
Svo. 80
8o bl.
e
Bosch waarvan
wy verflag
verflag gedaan
deed en ten
ten lWeijerytnaar
Metjer,enfl'llr
wy
gedaan hehben
hebben CO')
(*) deeden
D
D
vetbeuging
dewyl de
zed.rt eeni!!e
eenige
beuging aan
aan;; "„ dewyl
de fleatigheden,
flegtigheden. aldaar
aIdaar zed,rt

e beide
beide Reizen
de Meijery
Meijery van
'$ Bosch,, waarV'l1l
Reizen door
door de
van 's

"tl

in 't
'tllcht
beht genragr
genragr en
en Baal
naar waarheid
waarheid
"• jaaren
jaaren gepleegd
~epleegd,, daarin
daarin in
l.y deeden
deeden Inter
meet ;; zy
zy bepaalden
bepaaldt::n 's's MailS
"• verhaald
verhaald wieldeD."
wierden ." Zy
Mans
aandagt
byzonder by
bll eenige
eeDigt' flukken,
fiukken, die
die,, zyns
zyns oordeels
oordeels,, opopaanda ;t byzonder
behoefden. By
Bybragt
bragt zeze opop't'4; papier
paplcr en
en vervolgens
wIvolgens
lJeldenng
belderrng behoefden.
ter drukpersfe
tel"
drukpe.sfe..
De Onderwerpen,
zvne
aandagt
zvne
aandagtvestigde,
ve~tigc1e. waren
waren
De
Onderwerpen,waarop
waaropby hy
de Godldienst,
Bygeloof. Ongeloof
Onge/(Jo/ en
en Ligrgekovigheid
L;grgekoviglteid,, flu
Hu..
de
God dienst , het
bet Bygeloof,
Opvoeding, Leevenswyze,
Gezellige Pligten
welylt en
Leevenswyze, en
en Gezellige
PRgten.. Over
Over
welyk
en Opvoeding,
Scnryver., gelYK
bet getal
gelal der
d::r bladzybladzyieJer deezer
det'zer fpretit
ieder
fpretkt de
de Scnryver
gelyi het
den
uitwyst, kortlyk
kortlyk,, en
btkragtigt doorgaans
den uitwyst,
en bekragtigt
doorgaans zyne
zyne gezegut:l1
gezegden
met aanhaalingen
aanhaalingela;; ook
ten opzigte
zec:r algemeene
met
ook ten
opzigte van
van zeer
aleemeene waar·
waar
beden,, dle
gezag behoeven
behoeven.. Ettlige
Etlli?e dntleende
omleende
beden
die ~een
Been zodanii!
zodanig gezag
AfdeeUng.. 1n
10 de
de wine
eene Afdeeling
Afdeeling kokoDicbtregels
tluiten elke
elke Afdeellng
Dichtregels fluiten
men de
de Meijeryenaars
Meijeryenaa1"S 'er
'er beter
andere egter
egter
men
beter af
of dan
dan inin de
de andere
zter 11t:gt;
vinden wy
wy van
val)diedieflegtheden
flegtheden
doorgam,s zeer
doorgaaus
Ilegt ; doch
doch vinden
meeHal de
<k Gereformeerden
Gereformeertkn uitgezonderd
uitgezooderd,, en
dezelve alleen
aileen of
meestal
en dezelve
of
"oorn~lImlyk den
den Roonefchen
Room[chen toegefebreeven.
De lleizen
R:ei:aen tloo,"
voornaamlyk
toegefchreeven .
De
door
tie
Meijer') worden
VlIak ten
ten bb wyze
wyze aangetoogen
aallgetoogen,, en
en bier
hier f11
worden vaak
de Meijery
ea
claar met
met een
eengevalletje
gevallelje vermeerdtrd.
daar
vermeerderd .
Reizen enoegee
Allen,
die in
eDoegeu gevonden
gevonden hebben,
hebben, zullen
zullen
Allen , die
in de:
de Reizen
zclve frnaaken
fmaaken ;; dan
of bet
het eenig
eenig nut
nut'by
dct
zeker ook
ookbier
hier't't zclve
zeker
dan of
- by de
weinig of
0/ niet
niel kezetvde
Jee:aetJde Meijeryenaars
Mtije,yenaars doen
doen zal
zal,, waarop
waarop de
de
weinig
in 't
't flot
dunkt ons
onsdatd3tniet
nletf}aat
fiaat
Schryver in
Schryver
flot fenyne
icnynttetohoopeD
hoopen dunkt
In de
de daad
daad,, zvne
zvne Gedagten
GedagtPn zyn
zyn niet
niet gelyk
gelyk aau
aal.l
te waFteD.
to
wagten . In
eenel1 Thyl
VilenJpiegel Valetetyn
Fti/I.tYH en
ell Oar/on
OIIr!!}n,, de
de fler
net' HumsThyl Uiknfpiegel
Heemseenen
/rinderen., Doi2or
Do{Jf)r Faustus
Fauslus., de
tie Deflrudie
Beflrudie van
van Yerufalenr,
JerufaJellt, Ja"
Yan
kinderen
l'Jtlandevy! , de
Troost der
in het
het Yagevuur,
Fagcf'uur, volgens
voJgens
alandevyl,
de Treost
der ZieJen
Ziekn in
W.. 60
by de
de leezeude
leezende Meijeryenaars
Meijeryenaars!f
6o de
de Boeken
Boeken by
bl

(") Zie
ooze Faderl.
pa~ll. Lestlfoe[.
voor r8oo,
1800, bi.
bl. ~06..
en voor
voor r8or,
1801.
t")
Zie once
Leaeroef. voor
406., en
bl.
bJ~ 191.
197-

SlI'chtelylte Zededichlln.
door JONAS
ANDRIES REPEL
REI'EI.AER.
Stichtelyke
Zededichien, tlageiaalen
nagelaaten door
JoNAS ANPRIES
AER,
gr. 81'0.
11 Dordrecit,
DQrtlre&i.t, by
'" PP.. van
van 7iraam,
Braam, 1801
1801.. In
In gr.
IIO bL
hi.
Te
8ro . iio
zeker ten
ten oniechte
ontechte weigeren
wdgeren ;; en
en zeer
zeer gaarne
gaarne geloven
geloven
n zeker
D
VIiend van
van
ons, zo
zo
hetgeen de
de UHgever
Uttgever en
en Vriend
onS,
wy al betgeen

en rtaam
llaam van
van ftichtelyk
fiichtelyk zou
aan deze
deze Gedichten
voor·.
en
zou men
men aan
Gedichten voor

W'J a}

REPELt.ER
REPELP.E
R

lU
In

y. A.
JUS
E F E L A R S'l!ICflTIlLVKI
19 STICBTELYRY.2EDIDICHT!N.
ZEDEDICHTEN,
*is
Is
A. RIUPELARJl,
in.
bet Voorbericht
ro~rher;chl,, als
Dichtflulrje. ,het
in bet
als inin zyn
zyn Dichtflukje
betwelk
welk dezen
dezen
bun
del befluic
betluit. ,(in(inProza
derhalven) nopens
het
bundel
Prozaenen Poezy
Pozzy derhalven)
nopens bet
~odsdienaig gevoel
godsdienftig
gevoel enen bet
bet braaf
braafkarakter
karaktervan
vanden
den Overledenen
©verledenen
belicht:
draagc van
van
ieder fiukje
ftukje tach,
toch , dat
dat hier
bier voorkonl[,
voorkonu , draagt
beticht : itder
mans godvruchtig
godvruchtig gemoedsbettaan
gemoedsbeftaan en
en zyne
zyne goede
's's mans
goede messing
meding
overvloedige
Alhoewel wy
wy nunumeer
meerproeven
proeven von
von-.
overvloedige bewyzen.
bewyzen . Alhoewel
den
van deze
de2egoede
goedegefteldheid
gefieldheid des
des barte
harte,, dan
dan wet
wei van
van dichdich·
den van
eerlylte
[cbeppend vernuft
vernuft,, zo
zyn toch
toch de
de verfen
v.:rfeu
rerlyke vinding
vinding en
en fcheppend
zo zyn
vloeijende en
en wy
wytwyfelep
twyfelt:D niet,
niet,
vloeijende
en bet
bet rym
ryin ongedwongen;
ongedwongen ; en
of
is, zo
zo wet
weI als
ais het
des Dichters,
Dichters,
of die
dit \Verkic
Werkje is,
bet Schaduwbeeld
Schaduwbeeld des
waarmede dede tytel
tftel pronkt,
aUe
waarmede
pronkt , een
cen aangenaam
aangenaam ggcfcbenk
; fchenk voor
voor alle
bekenden
en vrienden
vrienden van
van REMAER,
IHfJ!LAEl,
zyoenaged4chtenis
Ilaged.chtelli~
bekenden en
diediezyne
voorzeker
voorzeker nag
nog ling
lang vereren
vereren zullen
zu[fen;; terwyl
terwyl ook
veJe anderen,
anderen,
ook vele
al
hun in
in perfoon
perfoon onbekend
onbekeod geweest
gewees.t.
al isis dede waardige
waardige man
man bun
,
Gedichcen
denklyk tot
tot hunne
bunneftichting
fiichting zullen
zullen lezen
lezen..
deze
deze Gedic1
cen denklyk
Ziet
bIer enige
enige regels
regeIs uit
uit bet
bet Lied
Lied,
dat het
het opfchrift
opfchrift heeftt
heefr:
Ziet bier
, dat
DR TONG
TONG.. Eene
£ene vrye
vrye navolging
nayo/g;ng van
van her
hettilde
llUe Hoofd/luh
[loofdfluk nil
u;,
DE
lli~buj Brief,
Brief, vs
1/S,. .a-lZ.
z-i 2 .
7acobur

IIet. was
waseen
eenfnoode
foootleJiangetong,
jhngetong.
Het
/H 's
's waereltis
die alter
oller menftll4n
In
waerelds titlgeratlt,
dageraat, die
tnenfchen moed'f
moeder
rerlt/flelrl, en
haar flrikken
flrikken 'Yong;
Verkl%ekte
en in
in haar
vong ; -Een vrouwetong,
vrouwetong, die
die Edens
Etlens hoeder
noeder
Zen
Z" deerhhk
rkerv,1e heel$
heeft ten
Zo
ten WlJ
val gebragl:
gebragt
Ul8rrJher
kethoogst
noogsl geluk
geluk verlooren
verlooren;;
Dusword
Dus
AI
Wiltellende
e/lende beer,
heel, tie
gehtfren.
41 was
de 2ontle,
zonde, w#!"tI
word gebdren,
Enbragt
lmlgtdentlenvleek
vloejopopa1(1/'t '1geJlacht,
gejla.hl.
En
flIt was
waJ do
tie long
long rlie
die Yezus
'Jesus Geest
Getst
Hot
B'fiemtie, omQm,.
wyrJenenzyd,
zyd,zyn
zynHell
Heil-leer
-leer voardteplant
'Yoortltellanl,n
,gstemde,
, wyd
:n ;,;
Die leer,
ker, gefchetrt
gefoheUf op
op 't
~t Pinxterfeest
Pinxterfeest
Die
Do~r's" fpraaA'talent
fpraaktalent tier
Door
der KrNisgezor.:,,~.
Kruisgezan :...,
Maar't'I was
WillS detie tong
tong ook,
oak, (te
(/~.. was
lfI1JI trap
trap
Maar
ran •k·kwaaJi
Itan't'tfpraakvermogen
/prtltlltvSTmogenflygen
flygen!)
Van
waad kan
!)
];lie
tHze wondergaaf
wondergaafdede fchandvlek
./Chant/vlelt aan
aandorst
dorsI tygen,
t]gen,
Pie deze
Ah WllliY'
JJJ 't
" werlt
del' dronkenfcddap!
drQnlte1J[cliOj1!
41s
waar' .y
work der

He/oos!1 wie
heefl niet
Helaas
wie heel)
niet dll,'zendmaaJ
duizendmaal
Ce1.onditrJmet
merzyn
zyntong?
trmg?--- wiewieisisbier
hiervey
v'7gebleeven„
geIJleeveil.
Cezondird
Ze/ft .met
de kindfche
kind~he flzmeltaal?
flame/tool?
Zelfs
met de
AI loopt
looPI het
'Yon ons
ons liven
leven
dl
her ulIrwerlt
uurwerk van
IYat "oeger
a{ wat
laaler af,
Ill,
JJ'at
vroeger of
was laater
Wieonzer,
onzer,myne
mynefpraakgenooten,,
{praakgenoalen.,
Wie
]Juekt'Nt bier
!tie,. de
de fchuld,
ftlmld. die
die we
we el&en
etfen dag
tlag vergrootetr?
v.tYgrolJtett~ --3ertkent
Z, reik:
ftilel van
"an 'i
'1 wiegje
wiegje tot
M aan
I1l1n 't
"graf.
Zy
graf.
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.a.
n.
A . LOOSJU,
LOOSJE$, P
.

De
'Y4n den
den Dag,
Dag,in in
'lIier
Befpi~gelingen,, ti!J(J'
De Tytiperlctn
Tydperken van
vier
$efpitgelingeis
door
LUUSJES, Pz
A.. LUOSJES,
pz.. Met
Met Plaaten
Plan/en Te
Te Haarlem,
floar/em, by
by ti,
it. LOQsjes,
A
Loosjes,
Fl. i8oI
180I.. In
In gr.
11(1. 18S
61..
pz.
gr. 8'8vo.
i8S 61
en Nacht,
Nacht .. zyn
zyudede ononee Morgenfiond,
Avlorgenftond,Middag.
Middag, Avonr:i,
Avond, en
derwerpen van
van deze
deze Befpiegetingen,
8efpiegelingen, die
die geflemd
in
D
derwerpen
geflemd zyn in
D
enen wel
wei lageren,
lagtlren, maar
maar toch
toch voor
voorbet
hetaigepreen
alge(llc:.en niet
niet minder
miodef
enen
~yn

gefcbikten toon.
dan bet
bet beroemd
beroemd gedicht
gedicht van
van ZACHARIA,
ZACHARIA, en,
en t
gefchikten
toon, dan
offchoon
oflchoon dan
dan minder
mindel' verrukkende
verrukkende.. echter
echter VOQI
fOIDmigen
voar fommigen
vall meerder
meerder nut
nut zyn
~yn., daar
velen then
dien Dichter
Dichter in
in zyne
van
daar toch
toch velen
zyne
boge
hoge vlucht
vlul;ht niet
niet kunnen
kunllen volgen
volgen:: zie
zie daar
daar,, Lezer
LezeJ;!t hoe
hoe
Schryver dit
dit *yn
~yn werlc
wer1!: zelve
beoordeelt.; en
dt'ze bevallige
bevallige Schryver
doze
zelve beoordeelt
en wy.
wy
betuigen ,t dat
dat wy
hierin vollwUlt'n
met hem
hemvan
vanhetze1fde
hetzdfde
betuigen
wy hierin
volkowen met
gevoelen
gevoclen zyn
zyn.. De
De tytel
tytel van
van iedere
iedere Befpiegeling
Befpiegeling i6
met een
een
i6 met
'Weluitgevoerd
Vignetverfierd
verfIetd;; en
en achter
acbter dezelve
dezelve komt
lwmtteltelweluitgevoerd Vignet
kens een
een tied
lied your
Your ,• dat
(len Dichter
l\enmetkt.. Voorts
Voorts viavinkens
dat aeti
Dichter ltenwetkt
den wy
wyhier
hieroveral
ov!!raJ zuiverheid
zuiverhtid van
vantaal
taal., en
en gnen
~nen bevatlyken,
bevatlyken.
den
maar
toch dchter
dichter yktn
avl. De
Deonderfeheidene
olld~ft;heidene tonelen
tonelen der
der
maar toch
yken flyl,
natuur
natuur en
en des
pes bezigen
bezigen levens
levens., op
op ieder
ieder tydperk
tgIdptrk van
!len
van den
dag,
zyu naar
het leven
!even getekend,
p;etekend, en
en doorgaans
doorg:l'lns niet
niet overoverdag, zyu
naar bet
~reven;; (evenwel
(evenwel,
gelyk ieder
ieder Dichter
Dichter., zo
20 heeft
heek ook
deze
, gelyk
dreven
ook deze
zekere
vooringendmenheid voor
zekere vooringen<1menheid
voor de
de onfcht\ld
en dedeftille
Hille huisbU1S·
onfchtlld en
lyke vreugd
Landman;; en
de bedaarde
bedaarde Waarnetner
W'aarnemer
lyke
vreugd van
van den
den Landman
en de
vindt
vindt bet
het oopp bet
het zalig
zalig land
land zo
zo zalig
~alig niet
niet., als
als de
de Dichter
Dichter
dat heeft
heeft afgefcbetst
afgefchetst.)
Deze Befpiegelb
Befpiegelil.l.geo
ftemllJen alle
aile tot
tot
dat
.) Deze
;gen fiemwen
~odsdienfi.ig
gevoel,
geven vele
vele zeJenkundige
ze-ienkundige herinueringen,
herinneringen,
:dienftig gevoel
, geven
god
en menig
menig vermanend
vermanel1d woord;
terwyl de
Diehtet van
van tyd
tyd tot
to;
woord ; terwyl
de Dichtet
en
tyd ongedwungen
ongedwongen geleid
geleid words
wordt ter
ter vermelding
vermeldlng van
vaQ ,deze
of
tyd
deze of
geoe nuttige
nuttlge inrichting
den
gene
inrichtingeneaeeo
eenofofandeten
anderengrown
grotenman.
man, en
en den
geenzills terog
,(n~ houdt
hoU1lt.. Het
fpreekt
verdienden lof
verdienden
lof aIsdan
alsdan ook
ook geenzius
Bet fpreekt
van zelven
zdven,, lat
<lat Wy
wy bet
het boofdbeloop
boofJbe\oop der
der denkbeetden
d~nkbeelden zelfs
zeIti:
van
van ene
ene enkele
enkele Befpi~eliJlg
bet
van
Befp iegeting Diet
mittkunoeo
kunnen 0P.8even.
opgeven , zonder
zonder bet
ftuk., door
verminkin" to
te kort
kort to
te doen
dan zie
zie brer
beer enen
door verminking,
doen i; dan
enen
ftuk
brok
nit bet
het h,atfte
lqatfie ftuk
fink ,, opdat
opdat once
ooze Lezer
Lezer zelve
zelve proeve,
proeve I of
of
brok uit
hem
fchryftrart· bebage,
al of
of niet
niet :
hem zodoDige
zodanige fehryftrart'
bebage, at
Wie zyt
-qt gy
gy,, 6() f1erf3ing
Ufrfiing !! die
die met
met geen
-geen aangenaam
aallgenaam gege,, Wie
wool
byeen
cellflaapend
tlaapendkind
kindftille
ftille ftaat
fi2at yf Geell
kreullet%
jen
voel by
Geen kreul
in hef
hd voorhoofd,
- geen
geeq- treurig
treurig trekjen
trekjen 0111
den vriendlyvriendly'
in
voorhobfd, om den
ken mond,
mond, -een.e
naauwlyks to
te befpeuren
befpeureo ademhaaken
eerie zagte
zagte ,, naauwlyks
ademhaaling!
wy onze
ooze hartstogten
hartsfOgten voelen
woelen in
in onze
ooze
Wanneer wy
voelen woelen
ling 1 Wanneer
boezems,
drlflel!. in
in onze
onze aderen
aderen zieden
zieden ,> jaa
jaa wanneet
boezems , of
of de
de dhfien
wanneer
de zetben
ZEltgen aan
blOl!lfem. van
de
aaa den
den blotefenL
vanon,
ons keven
leeven knaagen..
knaagen, en
en wy
wy
naderen
bet ftaapend
Qaapend kind
kind,, 8() dan
dan houden
houdenonze
onzehartstogten
hartstogten
naderen bet
.eeDsklaps
fiil ,, onze
driften bekoelen
bekoelen,
en de
de worm
d?rr zorg
eensklaps flil
onze driften
, en
zorg
worm dr
boudt op
op met
met knaagen
knaageo.. ErErisis nog
n0tideggd
dellgd,I ''ex
Ii nog
on..
houdt
ci is
nog on,
f~huld ,,
fchuld
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'er isis nog
rust op
aarue,, zegt
zegt ons
ons hart
hart.. Maar
2:1gt,,
Maar zagt
Wf4luld,
ald , 'er
nog rust
op aarde
fiooren
zynen flaap
flaap niet.
niet. Maar
Maar ook
ook zyn
zyn droomen
droomen is
is ge.
ge..
ftooren w}'
wy zynen
Jult:: Lieve
Lieve Moeder!
zegt bet
bet mondjen
mondjen,, dat
dat :lien
een
Moeder ! zegt
zieh tot
tot een
luk
lachjen trckt,
het wichtjen
wichtjen flaapt
flaapt even
gerust voort;
lachjen
trekt, en
en het
even gerust
voort ; alleen
alleen
ziet men
door de
de zagt
zagt opgetrokken
opgetrokken bovenlip
bovenlip twee
(wee zyner
zyoer ivoa
ivo()ziet
men door
tandjes blinken.
Tell tandjes
blinken.
ren
Wa~zyt
;eytgy,
gy,6 /)Slaap
Slaap!
die onze
onze leden
Ieden verkwikt
verkwikt?? Wit
Wit
" Wal
„
! die
kent
op het
bet oogenblik
oogenhlik,, als
als gy
zinnen verdooft
verdooft,, alt
ali
gy ODze
onze zinnen
kent u,
u , op
gy
den ftoutflen
fioutfien held
magteloos,, zich
20 onbewust
gy den
held zo
zo magteloos
zich ~:o
onbewust maakt.
maakt ,
,lis het
wichtjen., dat
tlat op
op den
den fchoot
feboot der
der moeder
moederinfluimerty
illi1uimerC1
als
het wichtjen
Waar is
is dat
dat bezef
bezef van
van aanweezen
aanweezen,, dat
by
Waar
dat ODS
ons wakker,
wakker, en
en by
zinnen zynde
zynde,, zo
twytfelloos verzelt
verzelt ,, en
geen oogenblik
oogenblik
zinnen
zo twyffelloos
en dan
dan Been
ophoudt? y- En naa
En weinige
naa weinige
uuren
verlaat gy
t::y ons
ons;; ons
ophoudt
uuren
verlaat
ons
denkvermogen
keert terug
terug,, keert
keert zelfs
ielfs met·
kragdenkvermogen keert
met , verpieuwde
vernieuwde kragten weder;
ons geheugen
gebeugenisis zelfs
~elfs vaardiger,
vaardiger, en
en het
hetzel#bezef
zeltbezef
ten
weder ; ons
is
in de
voHle kragt.
kragt. Waarom
Waarom zou
zou dat
dat vermogen
vermogen., dae
dae bebeis in
de volfte
wustzyn, naa
Ilaa de
d~ flooping
ilooping van
van dit
die lichaam
lichaam,, naa
de vernieti.
vernietiwusrzyn,
naa de
ging der
der werktuigen
werkcuigen,, niet
overblyven,, als
ging
niet eveneens
eveneens kUl'nen
kurnen overblyven
als
naa eene
eene verdooving,
verdooving J die
die zo
zo veel
veel na
na eene
eeneaffcheiding
affcheiding zweemt,
naa
zweeme,
dat de
de fhap
flaap den
den naalU
naam van
dat
van de
de zuster
zuster der
der dood
dood draagt?
draagt ~
" Maar
niet alle
aUe bezef
bezef llOUdc
by den
den flaapenden
flaapenden op
op.. De
De
,,
Maar niet
houdt by
droomen,, die
door de
de dondon·
droomen
die raadfels
raadfels def
der zielkunde
zielkunde ,I 2Wt'el1eR
zweeven door
kere
veldell des
des flaaps
fiaaps heenen
heenen,, en
en benevelen,
benevelen, "dour
'doQr hunne
kere velden
hunme
wonderbaareverfchynfels
verfchynfels,, ooze
ooze denkbeelden
denkbeelden,, over
over den
den ftaat
fiaat
wonderbaare
van den
den flaap,
fiaap, byna
meerder, dan
dan zy
zy die
die ophelderen.
ophelderen. By
By den
deft
van
byna meerder,
gcregeldil:en
de ongecymdfte
onge.ymdfte
gcregeldften en
en verflanqigfien
verftandigfiendenker
denker w0rdel)
worded de
awaasfie zamenvoegingen
gebooren.. En
Eneene
eeneonuitredlraare
oDuitfedbaare
en
zamenvoegingen gebooren
en awaasfte
'lenvauing is
is bet
be~ algemeen
algemeen kenmerk
kenmerk der
der meeste
meeste droonien
droonlen..
verwairing
~bap!! Droomen
Droomen !I R:r.Idfels,
de Weet;
Wee&$13ap
Redfels, wB:lrby
waarby de
de Wysgeer'en
Wyqeer , en de
lJIet met
met verltotuming
verfiomming. zwygen.
Verfcb.ynfef&.,,diealtf-n die aile Herr-.
wet
zwygen. Verfclrynfela
hn.;en door
neen alien
allen ondervonden
ondervondenhebbeur,
hebbm,
lhnpen
door zoveele
zoveele eetlwen
eeuwen peen
en tot
tot nog
nog ondervinden
ondervinden,, en
en tot
tot welker
welker verktaaring
vel'klaaring wy
wy den
den
en
ll~utel misfen.
Hoe klein
klein is
is hier
hier de
de kundigheid
kundigheid van
van den
den,
fleutel
misfen .
Hoe
JIlensch,
die de
de omwenteling
omwenteling der
der hemelfche
hemelfche lichaamen
li.chaamen,, daldm.
rnensch , die
zende van
van mylen
mylen van
vall hem
hem verwyderd
vcrwyderd,, op
eene feconde
feconde at
zende
op eene
at
berekenen kan
kan ,, omtrent
zich zelven
zelven,, omtrent
OmtTfnt verfchynfels
verfchynfels ,_
berekenen
omtrent zich
}:ta de
de Natuur
Natuur beefs
beeft eenen
eenen
die aIle
die
alle dagen
dagen berhaakl
herhaaid worden!
worden ! Jaa
{luijt;r geworpen
de eigenfchappen
eigenfchappen der
der ziele,
ziele, en
en fchynt,
fchl)'D't,
tluijer
geworpen over
over de
wanne~r ooze
OlJ,Ze wysheid
wyaheid dezelve
dezelve meent
meentopoptoteligten
Iigten,, OIlS
wanneer
ons "it
u!t
te lachen
pooging, .even
als volwasfene
to
lachen Ol'tt:
over Guze
ooze pooging,
.even als
volwasfeng mannen
manner
kinderen,
hunne kragten
kfagten onberekende
onberekende zwaarte
zwaarte
kinderen , die
die eene
eene voor
voor hunne
h~tfen
Jaa het
het is
~ of
of z'l
ons toeroept
toeroept:: Mensch!
Mensr.b~
poogen opoptote heffen
poogen
Jaa
zy ons
laat af;
ingefpanncni1e kragten
veel Met,
niet.
taat
a£ ; uwe
uwe ingefpannenfle
kragten vermogen
vermogen 20
zo veel
lIet boek
boekder
derzichtbaare
zlchrbaarc fchepping
fchepping ligt
Jigt voor
voor uu opgeflaagen
opgeflaa~
Het
. . dat
der onzichthaare
onzichtbaare blyft
voor uu verzegeld
dat der
blyft voor
verzegeld,, zolaDg
zolang g'f
gr
in dlt
der iterflykheid
iterflykheid rondwandelt.
duche niet,
niet,
in
dct kleed
kleed der
rondwandelt . Maar
Maar ducht
iclui~
twyfl!l niet
niet over
over de
de toekoinst
toekomst.. Immers
Qf«
fchrik Dltt
nit voor,
voor , twyfel
Immers die
J.Ilagt,
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flaap benevelden
,n3gt, die
die uwen
u\ven,, door
door den
den flaap
benevelden geest,
Inagt,
geest, on\Ter.
onver
llompt,, met
met nieuwen
lust ontwaaken
ontwaaken doet.
dien geest
geesl
nieuwen lust
doet , kan
ilompt
kan then
ontwaaken uit
beneveling , die
doen ontwaaken
Ult eene
die door
dOQr andere
andere ooroordoen
cene beneveling,
~aaken ~ebooren
wordt. - - De
Defluijer
flUljer,, die
die voor
voor den
den flerf.
fierf·
;zaaken
gebooren words.
ling
de andere
andere zyde
zydt! des
des grafs
grafs bedekt
bedeltt,, moet
fioet ondoorzichtbaar
ondoorzichtbaar
hog de
zyn, om
hem een
een werkzaam
werkz.mm bewooner
bewoonervan
vandeeze
deeafwaereld
waereld to
te
zyn,
om hem
doell zyn."
~yn:'
doen

R,i:en door
door de
Holen des
des Ongeluks
Ongllu!rs en
en 1?erbfyven
dor Ellende,
Ellende,
Re/zen
de Holen
Verblyven der
van xK.. H
vlln
H.. SPIESS.
Ilde- Ded.
Te Haarlem,
Haarlem, by
Bohn,
sriEss . llde
Deel. Te
by F.
F. Bohn,
1801.
In gr.
8vQ. 22n.
22~ bl.
hi.
gr. 8vo.
1801 . In

Dee algemeen
aJgemeen veroordeelde
veroordeelde man
manisis dikwils
dikwils zo
zo boos
boos Diet
niet y~
„.," D
als hy
ongelukkig ,•
als
by fChym
fchynt te
to zyn ; misfchien
misfchien veel
veel meer
meer ongelukkig
~yn;

,. dan
wei fchuldig
fchuldig;; misfchien
mis(chien is
is by
hy gebeel
geheel onfchuldig
onfchuldig:"
~~
dan wel
: " die
dit
u de
de gedachte,
gedachte, die
die de
de menscblievende
mellscblievende Schryver
Schryver van
van deze
<Ieze
is
Gefcbiedeni6fen QIIS
dlep in
in het
het hart
hart drukken
drukken wil
wiJ.. Het
Het eerfle
eerae
Gefcbiedenisfen
ons deep
Verhaal in
in dit
dit Deel
Ded ,, HANSJE
HAN~JE,, QF
DE LYDENDE
LYDENDE ONSCHULD
GNSCHULD,,
Verhaal
QF DL
is tne
zeer aandoenlyke
aandoenlyke gefchiedenis
gefchiedenis,, en
en zo
zo geheel
geheel natuurlyk
natuurlyk
is
ene zeer
voorgefield
voorgefi.eld., dar
iich brengt
brengt van
van
dat het
bet verhaal
verhaal aile
alle blyken
blyken met
met tich
geloofw:lardigheid. Z¥
werd jong
jong ene
cue arme
arme wees
wees f; maar
de
geloofwaardigheid.
Zy werd
maar de
brave Pastoor
Pastoor barer
harer Parochie
haar inin hull
huis,, voedde
voedde
brave
Parochie nam
nam haar
baar
en zy
zv werd
werddedeerfgename
er~~enamezyner
zynernalatenfchap
nalatenfchap,, die
die
haar op,
op , en
van gene
gene grote
grote waarde
waarde was
was,, maar
maar toch
toch voor
voorhaar
haartoerel
toerei..
weI van
wel
~eDde, en
en geevenredigd
,eev~nredigd aan
aan hare
hare zeer
zeer gematigde
gematigde begeerten
begeerten..
Isende,
's Mans
opvolger,, een
een uitmuntend
uitmuntend jong
jong menscli
menscil,, maar
maar zonzon's
Mans opvolger,
der
zy in
in het
bet bezit
bezit:: Geef
Gee! 11J'j,
zeide
der enige
enige middelen
middelen., laat
laat zy
my , zeide
7.y,, one
tne fchuldbekentenis
{chIlIJbe!rentenis;; doe
doe jaorJ'/ks
gy kunt
Iwnt;; en
en
zy
jaarlyks IIf,
of, tiIIt
dat gy
hlJ1l.li my,
in pll#ats
inJeres{en,, in
in uwen
uwet;' loon
I~on en
en diensp
diens,.,.
baud
my, in
pleats "Pla
van de
de interesfen
Beiden waren
waren long
Jong en
en fchoon
fchoOD ;; beiden
beiden zaten
zaten dikwerf
dikwerf uuren
uuren
Beiden
lang io
- avanden eenzaam
eenzaam by
by elkander,,
elkander, terwyl
terwyl hy
lang
in winter
winter-avonden
by
fchreef en
ftudeerde., en
en zy
zv naaide
naaide of
of fpon
[pon;; en
en daarvan
daarvan was
fchreef
en ffudeerde
was
natuurlyk bet
het gevolg
gevolg:: liefde,
liefde, maar
kuifcbe liefde
Hefde in
natuurlyk
maar kuifcbe
in den
den
volftrektften zin
ZIO:: zy
zy leefden
leefden to
to zamen
in onfchuld
onfchuld,, en
en be
be
volfirektfien
zamen in
dflchthet
bet erg
erg·.
hoefden over
over Diets
niets to
te blozen.
blozen. Dan
Dan dedewereld
werelddacht
hoefden
vaneen ;;, en
('n nu
nu zagen
zagen zy
zy
fte :: de
de laster
laster fcheidde
fcheiddehen
hen dan
dan ook
ook vaneen
ile
elkander maar
lUaarzeldeti
zelden.. Dan
Dan dedereeds
reedsbejaarde
bejaardehuishoudfler
hui~holldfier
elkander
van
den Pastoor,
Pastoor,, die
Han~Je had
had doen
doeD opvolgen
opvolgen,, werd
die hy
by Hansle
werd
van den
~iek;; en
en juist
juist toen
'er. onverwacht
bezoek uit
uit de
de Scad
Scad..
ziek
toen komt
komt 'er.
onverwacht bezoek
Numoesc
ruoest Hansje
Hansje het
het nodige
nodige bezorgen
bezorgen;; en
en krygt
krygt,
juist daar
Nu
, juist
daar
aan huis,
huis, een
een gevaarlyk
gevaarLyk Coeval
toeval,, wiarop
wlarop ene
ene ziekie
ziekle volgde.
volgde...
aan
Nu barsE
baJ:.s~ de
detaster
laster weder
weder los
los;; en
en,, eer
eer zy
zy Dog
nog volkomen
volkometl
Nu
ber!l:eld isis,, neemt
menhaar
haar enenden
denPastoor
Pastoorininhechtenis.
hechtenis.
neemt men
berfield
Men had
had,, naamlyk,
naamlyk, een
een jonggeboren
jonggeboren kind
kind verborgen
verborgen gevongevon ..
Men
den in
in de
de fchuur
fchuur;; een
een kind,
kind J dat
dat blyken
hlyken droeg
van enen
enen ge.
ge.
droeg van
den
'fIcldi&en dood.
Hier bags
baat 1m
oDfchul4 niet
niet;; de
de fcbya
LcbY!-l
hunne onfchuld
''eldigen
dood. Hier
nu hunne
ill
is
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niets;; maar
zy bekenden
bekenden weI
maar na
Is tegen
tegen hilI];
ban ; 2y
wel niets
na eoe
ene langjurig~
langdurige
§evangenis
Hansje tot
tot 't't Tuchthuis
Tuchthuis,, en
de Geestl?ke
Geestlyke
gevangenis werd
werd Hansje
en de
tot
gevangenis veroordeeld
veroordelllid.. Kon
Kondederichter
richter anantot eoe
ene eeuwise
eeuwige gevangenis
ders
gemimen tyd
tyd daarna
daarna korot
ders vonnisfcn?
vonnisfen? --d- Dan,
Dan , enen
enen geruimen
komc
hunne onfchuld
aan den
den dag
hunne
onfchuld aan
dag;; de
misdadige wordt
ontdckt,
de misdadige
wordt ontdekt,
Hansje
~ en
krygt vergoeding
vergoeding uit
uit
Idansje opentlyk
opentlyk herfield
herfleldininbare
hareeer
eer,
en krygt
de goederen
goederen der
de
der fchuldige
fchuldige;; de
waardige Pastoor
ene
de waardige
Pastoor bekomt
bekomt ene
meer voordelige
meer
voordelige Pastooy
Pastory.. Voorzichtig
Voorzichtig vermyden
vermyden zy
zy nu
nu elkanelkalJ(,jer,
kort daarna
der, en
en Hansje
Hansje huwt
huwt kort
daarna aan
aan eDen
enen jongeD
jongenKoopman,
Koopman,
die
in hare
en onfchuld
onfchuld,, en
die haaf
haar kende
kende in
hare waarde
waarde en
en haar
haar onfchul
onfchul ...
dig
volkomen waardig
waardi~ was
was.. De
De brave
dig hart
hart OOlt
ook volkomen
brave Pastoor
Pastoor
woont ongelukkig
ongelukkig in
in then
dien oord
oord;; en
de jonge
jonge eehtgenoos
echtgenoot
woont
en de
wordt
wordt jaloersch
jaloersch;; hy
(cbaamt zich
zich over
over deze
deze acbterdocht,
aclnerdocht, dringe
dringc
by fchaamt
Hansje zelve,
zelve, haren
ouden vriend
vriend to
te zien,
zien. maar
maar overwint
overwint die
die
Hansje
haren ouden
achterdocht toch
achterdocht
toch inaar
maar niet
niet;; en,
en, hoe
hoe verilandig
verfiandig en
en voorzichtig;
voorzichtii
Hansje
zich gedragen
§edrag.en mag,
mag,htiin
h~m huislyk
huislyk geluk
eens-vooral
Hansje zich
geluk is
is nu
nu eens-vooral
vernield
vernield;; de
jaloerfche man
verwaarloost zyne
zyne zaken,
zakeD f geraakt
§eraakt
de jaloerfche
man verwaarloost
aaD den
den drank
drank en
en aan
aanbet
het fpel
fpel,, zyn
goed wordt
wordt aangeflagen
aangella~ell
aan
zyn goed
om zyne
zyne fchulden,
fchulden, by
hy vlucht
vlucht ,, en
Hansje is
haar kind
kind
om
en Hansje
is nu
nu met
met haar
tot
bedelzalt gebragt
gebragt.. Dan
DandedePastoor
Pastooronderfleunde
onderfl:eunde haar,
haar.
tot den
den bedelzak
zonder dat
dat zy
zy haren
haren helper
helper kende
kende,
edelmoedig,, doch
doch Diet
niet
zonder
, edelmoedig
lang;
had to
te veel
vee I geleden
gel eden ;; eer
was, gegeLang ; zy
zy had
eer nog
nog een
cen jaar
jaar om
om was,
leidde
haar lyk
Iyk reeds
reeds naar
naar bet
het graf.
gruf.
leidde hy
by haar
De volgende
Gefchiedenis,
UREL,, OF
BET RAMPSPOEDIS
RAMl'Sl'OEDICJ
De
volgende Gefchiedenis
, KARBL
OF HST
HUISGEZIN
llUlSGEZJN ,, heeff
minder behaagd
behaagd,, is
is in
minder
heeft ons
ons minder
in ons
ons oog
oog minder
doelmatig.. Hy
Byisis zelve
zelve de
de beyverker
bewerker van
van zyn
zyn ongeluk
ongeluk en
en van
vall
doelmatig
het ongeluk
Deongelukkige
on1;elukkige drank
drank ,, die
die reeds
reeds za
bet
ongeluk der
der zynen.
zynen . De
zo
velen bedierf,
ook zyn
zynverderver
verderver.. Het
Het isis waat,
waat, zeer
zeer
velen
bedierf, was
was ook
ongelukkfg kWam
hy de
de eerflemaal
eerfiemaal daar
daar toe
toe;; zeer
ongelukkig
ongelukkig
ktiam by
2eer ongelukkig
verviel hy
'er telkens
in;; en
en tegen
tegen de
hoop
verviel
by 'er
telkens al
al weder
weder in
de wan
wanhoop
bleef hem
einrilyk geen
geen ander
ander hulpmiddsl
hulpmiddlll meer
meer overig
overig:: maar
maar
bleef
hem eindlyk
menigmaal werd
werd by
hy door
door vorig
vorig ongeluk
ongeluk gewaarfchuwd
gewaarfchuw:l!
boe menigmaal
hoe
!
hoe
menigmaal wend
werd by
hy zonderling
zonderling gered
gered,, en
en bedierf
bedierf alles
allet
hoe menigmaal
Weer door
door zyne
zyne ongelukkige
ongelukkige nelging
nelging tot
tot den
den drank
drank!! fly
By is,
is.
weer
wy erkennen
erkennen bet
het., medelydenswaardig
medelydenswaardig;; maar
maar dat
dJt isis ieder
ieder
wy
ook:: by
hy isis Diet
niet zo
:10 fchuldig
fchuldig,, As
als men
men,, zyne
zyne gegebooswicht ook
booswicht
{chiedenis niet
hem'• houden
houden zou
zou;; maar
maar toch
toch fchulfcbulfchiedenis
niet wetende,
wetende a hem
dig
geno!g ;j en
dig geno~g
en wy
wy gevoelen
gevoelen,, by
by bet
het lezen
Jezen van
van dic
dit verhaal,
verhaal,
even veel
veel afkeer
wegens dit
dlt by
by hem
hemongeneeslyk
ongeneeslyk:
even
afkeer Voor
voor bern
hem wegens
kwaad
kwaad ,, als
als medelyden
zyne rampen
rampen..
medelyden wegens
wegens zyne
Kon by
hy dede verzoeking
verzoeking niet
niet wederflaan
wederfiaan ?'? niet
niet terug?
terug? niet
niet
Kon
door ondervinding
ondervinding wyzer
worden?? - - De
De ongelukidgen
ongelukld~en in
in
door
wyzer worden
het vorige
werden,, om
om zo
zototefpreken
fpreken., door
door de
de omom:
bet
vorige Dee!
Deel werden
flandigheden
fiandigheden voordgelluwd
voordgefl:uwd ;; na
l1a den
den eerften
eerfrell misflap
mlsfl:ap waxen
waren zy
Z1
in
in den
den drang
drang., en
en konden
konden zich
zich niet
niet redden
redden., dan
dan door
door nieuwe
nieuwe
ondeugden
ondeu~den:: dit
dit was
by KAREL
KAHEI. bet
bet geval
geval Diet
niet;; meer
meer dan
dan
was by
seas
zyn geluk
ccns was
wall alles
allei heriteld,
herfteld, "fll
,elult weer
weergevestigd,
ieve5tigd, Ja, de
de
Ja,
dunk
drank
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drank Isis verleidelyk
verleidelyk;; zelden
zelden betert
betert zich
zich cen
een dronkaard
dronkaard van
\TaD
drank
den echten
echten ftempel
ftempel;; dit
dit leert.
indiog;; en
en hit
nit
den
leert, helaas!
helaas 1de
de onderv
ondervinding
dit oogpunt,
in enen
en en anderen
anderen Loon
toon geftemd
geftemd,, als
als ene
tne waar
W3ar..
dit
oogpunt , in
khuwing tegen
tegen deze
deze ondeugd,
ondeugd, zouden
zouden wy
wy deze
deze gefchiedenis
gefcbiedenis
khuwing
leer gaarne
gaarne aanpryzen
aanpryzen..
seer
ODS,, Lezer
Lezer!1 DOg
deze aanmerking
aanmerking:: Hoe
Hoe afhanafhanVergun ons
Vergun
nag deze
geIyk wy
ook van
van omftandigheded
OInfl:andighedeli wezen
ll'JOgen,, (hetgeen
(hetgee.
gelyk
wy ook
wezen mogen
wy gaarne
gaallle toegeven)
toegev(;f)) evenwel
even wei zyn
zyn 'er,
'er, tat
tot cer
eer der
der menschmenschwy
l1eid, vootbeelden
vootbeelden van
vandedezulken,
zulken,die
diebybydedeongunftigtle
otlgunftigl1e omom~
heid,
ftandigheden,, en
en dedesanlokkendfte
aanlokkendfieverzoekingen
vertoekingen.
en misrnisfandigheden
, en
fchito oak
b}' een
een ongelukkig
ongelukkig tempettment
temperament,, edel
edel en
en groot
groot
fchitn
ook by
waren, of
of tot
tot bet
het pad
pad der
der deugd
deugdterug
terug keerden
keerdeo hit
uit beginfebeginfewaren,
len. Voorbeelden
Voorbeelden van
vandat
datfoort
foort.
door ene
ene bekwaine
bekw:llue hand
hand
len,
, door
verzameld,, en
en door
door even
enen Schryver
Schryver als
als dete
deie opgetekend
opgetekend.,
irerzameld
louden voor
vooronzen
onzentyd
tydgeen
geenminder
mindernuttig
nuttigIcesboek
leesboek zyn
zyn..
souden
, Herinner
Herinner u1I "" zo
20 eindigt
eindigt dit
die Verhaal
Vcrhaal,, „
" nag
nog eens
eens alid
aile
zyne omftandigheden
it zyne
verplaats uu in
in tyn:!
omfl:andigheden;; gegey,
zyne rampfpoedeo;
rampfpoeden ; verplaats
" voel
voel wat
gelloelde, en
!toot., wanneer
wannet:r gy
ded
wat hy
by gevoelde,
en hoot
gy kUllt,
Wit, ded
„
van uw
uW
" bedwelmenden
bedwelmenden beker
bekerterug
[erug,, die
die uu de
de herinnering
herinnering van
„
;, ongeluk
omneemt., ten
len minl1:en
een korten
korten tyd
tyd de
de
y,
ongeluk ontneemt
minften ?Oor
voor een
knagerJde (mart
fmart van
vanitwe
uweziel
ziel hilt
liilt,, en
tot een
een gelukkig
gelukkig
en uu tot
„.. knagende
"dromer
maakt!"
het was
was met
met deze
deze vermaning
vermaning 'began.
dromer maakt
! " En
En bet
begun .
„
nen :: Wie
,'an uu zonder
zrmtier zonde
zonde is,
is, tHe
ne1He den
den eerflen
eerfle" fleen
fleen
die nerve
Den
Me van
op 1I Oordeelt
Oo,deell niet
niet,, en
en gy
g, zuII
zult niet
gejjgrdeeld worden!
Diet gebordeeld
worden ! - op
Wyeerbiedrgen
eerbiedlgen deze
dezeChristelyke
Christelyke lessen
leslen;; dan
dan zy
zy leren
!eren ens
cnS
Wy
niet,, dat
wezell
dat ondeugd
ondeugd enkel
enkel ongeluk
ongeluk m
en geen
geen ondeugd
ondeugd wezen
Diet
Vaal dedevierfchaar
vierfchaal' van
van then
dlen Farmhartigen,
Rarmhartil(en, die
die ons
ODS deze
zou.
daze
2ou . Voor
Iesfenn gllf,
de dronkkaafd
dronkaatd Diet
lIiet onfchuldig
onfchuldig zyn
zyn.. Be
fi::..
lest
gaf, ul
zel waarlyk
waarlyk de
klagen wy
wy then
dien ongelukkigen
ongelukkigen!! en
denken w1:
DIe zieh
zieh aan
aan
en denken
wy : Die
klagen
enen anderen
anderenfpiegelt,
fpiegelt. fpiege't
fpiegelt zich
zagt.
enen
zich zagt.

/lei Leven
uven van
van Epaminendas,
Epaminq,uias, door
MEt~ZNER.
SltJi.
ZNER. 2de
2de Stuk,
Bet
door AA.. o.
G . ME1
Te Haarlem,
Haarlem, by
by A
A.. Loosjes)
I8or.. In
In avo.
hi_.
Loosjes, Pz.
Fz . 1801
8vo. 96
96 hl
Te

dellzelfden fmaak,
dezelfde onderhoudende
wyze, als
als
fmaak , op
op dezelfde
onderhoudende wyze,
bet vorig
vorig Stukje
Stukje,, wordt
de Gefchiedents
Gefchiedems van
van Thebert
Thebel1
IIhiernninindenzelfden
wordt de
bet
voordgezet.. Reeds
Reeds fpeelt
fpeelt de
ene
de beroemde
beroemde Tbebaan
Thebaan ene
bier voordgezet

hoofdroJ,
en is
is reeds,
hoe langer
langer hoe
hoe meet
meer belangbeJangboofdrol, en
reeds, eD
eu wordt
wordt hoe
Iyk:
ons evenwel
evenwel eerst
eerSe in
in
zal hem
hem ons
ryk : hetieen
hetgeen nu
nu volgen
volgen Inoet,
moet , zal
zyne
gehele grootheid
grootheid tonen
tonen.. Dit
Stukje laat
laat den
Dit Stukje
den Held
Held met
met
zyne gehele

de
heldenmoed,, by
by Leuara,
Lellcha. gereed
gereed tot
tOt
vol Vllur
vuur en
en heldenmoed
de zynen,
zynen , vol
den
llanval van
Cleotllbrotlls;; en
ieder Lezer
is natuurlyk
natuurlyk vol
en ieder
Lezer is
vol
den aanval
van Cleombrotus
onze aanbeaanbeverwachting.
Gefcbriften van
dit foort
foort behoeven
behoeven ollze
verwachting . Gefchriften
van dit
yeHng
niet.
veling niet.
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l1i1rglzeith onder
onller zyne
~'Jne Kinderen.
of nieuwe
nieuwe Stimen/'prllflken
en
Kinderen . of
Samenfpraaken en
Burgheim
Fertellingen,
voor Kinderen
KinderetJ van
van agt
agt tot
tot veertien
veertien jaaren;
Vertellingen , voor
jaaren ;
Dyer de
de Natuur
Naluur enenhet
he'meniclilyk
memchlylt Leven
Leven,. He
Het: Hoogduitsch
Hoogduitsch
over
'JIan
W. ntutvnm
MUNDT vry
vr1 gevolgd
geyolgrJ Met
Met Plaaten.
Plaaten, Te
Te Jmfled
Amjlll..
van cG.. w,
dllm, by
/Jy M.
Bvo. 223
bl.
Schalekamp, I/lOI.
I2ioI . In
Iu 8vo.
223 bl.
dam,
M. Schalekamp,
it werkje is waarlyk niet ongefchikt om den fees- en vooral
den leer
Jeer lust
klnJeren aan
aan to
te wakkeal den
lustvan
van todanige
zodanige kinderen
wakke .
D
D
ren ,, voor
voor welke
welkebet
heteigentlyk
eigentJykgefchreven isis.. De
De onderweronderwerren

it werkje is waatlylc niet ongerchikt om den Tees- en voor..
gefchrev~n

zyn belangryk,
belangryk, en
en de
de famenfpraken
f.1meDfpraken onderhoudend,
onderhoudend. ononpen zyn
pen
en menfchenmenfcben·
gedwongen en
en leerzaam
lee:zaam.. Rerbied
gedwongen
Eerbied Voor
voor Gvd
God en
Iiefde
duidlyk bet
bet doe].
doel. Natuurlyk,
Natuurlyk. evenwel,
liefde isisook
oak duidlyk
evenwel, wordt
wordt
alles hier
oppervlakldg behaudeld
bebaodeld;; en
die kan
!ian niet
niet weI
alles
hier vry
vry oppervlakkig
en dit
wet
.mders zyn
zyn inill dit
die foort
foort van
vangefchriften
gefchrifCen:: ook
ook inenen
menen wy,
anders
wy , dat
dat
voorkomt, 'c
welk de
de vatbaarheid
vatbaarheid
'er hier
'er
hier en
en daar
dear vry
vry wat
wat voorkomt,
't welk
van
jongften der
der kinderen
kinderen,, voor
voor welke
welke dit
dit boekje,
btJekje, naar
naar
van de
de jongften
den tytel,
tytel. beftemd
beftemd is,
is, zal
zal to
te hoven
gaan;; en
zullen de
de kin
kin..
den
boven gaan
en zullen
gewis hunnen
hunnen Vader
Vader of
of Opvoeder
Opvoeder,, wanneer
wanneer zy
zy hethetderen gewis
deren
menigte van
van vragen
vragen doen
do en ;; en
en het
het
2elve gelezen
ene menigte
zelve
gelezen hebben,
hebben , ene
iou jammer
jammer zyn
zyn,, zo
20 deze
deze bunnen
bUnnenopgewekten
opgewekttnleerlust
leerJu~1 dan
dan
zou
niet
voldoen. Zyn
gt!zond verftand
verftand niet
niet alleen,
aileen, maar
niet kon
kon voldoen.
Zyn gezond
maar
1ree1meer
grondige kennis
kennis der
der natuur,
natuur, zal
zal byhyhiertoe
biertoe behoebehoeveelmeer grondige
yen.. Tot
Tot eigen
eigen nadenken
nadenkenenellverdere
verdcre ontwikkeling
ontwikkeltng &eeft
geeft hem
ven
hem
die werkje
genoegz3me handleiding
handleiding,, noch
noch voldoende
voldoende
dit
werkje gene
gene genoegzame
derhalven niet
niet voor
iederen Leermeester
I.eermeester ge
ge·.
wenken.. Het
Het isis derhalven
wenken
voor iederen
rcblkt;; en
en zonder
zonder Leermeester
Leermeester,, en
en daarop
daarop volgend
volgend ontwikoJltwij(..
fchikt
kelend onderricht
onderricht,, :aal
van bet
het Ifind
K,ind niet
niet genocgkelend
zal de
de weetlust
weetlust van
genoeg23am bevredigd
bevredig~ zyn
zyn..
zaam
wIHen door
door deze
deze aanmerking
1:lOmerking evenwet
evemtefgeenzins
geenzins de
de waarwaarWywillen
Wy
ele van
"an deze
dezeGefprekken
Gefprekkenverkleinen
verkleinen;; maar
maar daar
daar 'er
'er thands
thands zor
XC)
de
veel voor
voor Kinderen
kinderen in
wereld komt
kome,, moet
moet de
de Vader
Vader en
ell
veel
in de
de wereld
daar byhytoch
tachailes
alles Diet
niet kopen
kan, ene
ene verftandige
verUandige
Opvoeder, daar
Opvoeder,
kopen kan,
keuze do
en ;; en
en aan
aa1l dedezalken,
zulken,diediezich
zichflechts
flechts weinig
weinig in
m dit
dit
keuze
doen
vak kunnen
kunnenaanfchaffen,
aanfchaffen,aan
aanleermeesters
Ieermeesters,, die
die zelve
weiVak
zelve nog
nog weinig kennis
wyden
denraad
raad ge.
ge-o
nig
kennis van
van de
de natuurkunde
natuurkunde hebben.
hebben, zouden
zouden wy
ven, liever
Hever naar
een of
of ander
:tndermeer
meervolledig
volledig link
auk om
omtotezien
zien..
ven,
naar een
die juist
juist bet
van een
een bnekje
bf)ekje meer
meer of
of
Maar Ouders,
Duders. die
Maar
bet kopen
kopen van
min voor
voor hunne
hunnekinderen
ldnderenpier
niet behoeven
behoeventote ontzien
omzien,, en
die
min
en die
trek tot
tot nuttig
nuttig onderricht
onderricht voldoen
voldoen willen,
willen, verver·
gaarne iederen
iederen trek
gaarne
dat dit
dit gefcbrift
gefcbrlft voor
kweekelin~en een
eell
zekeren wy,
wy, dat
zekeren
voor hunne
hunne kweekelingen
aangenaam leesboek
leesboelc wezen
wezen zal
zal;; en
en wy
wy durven
durven hen
hen beloven
bel oven..
aangenaam
dat
door dit
dit boekje
kinderen vreugde
vreugde,, nuttige
nuttige.
dat zy
zy ook
ook door
boekje hunnen
hunnen kinderen
zufJen ~even.
vreugde
vreugde zullen
&even .
De
famenfpraken, die
die tusfchen
tusfchen enen
enen Predikant,
Predikant. zyne
vrouw.
De famenfpraken,
zyne vrouw,
cn vier
vier lieve
lieve kiflderen
hebben de
de volgenvolgenen
kinderen gehouden
gehouden worclen,
worden, hebben
[)6 4arde
Aarlle ;j De
D, Blind
BlifJd~ en
I,. zyn
iiI" llqfJIl;
i1e opfchriften:
opfchriften : De
Send ; wederom
wederoin
j~
'e
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Je
Aarde;; De
De gewmgen
rolel;; De
De Berg
Berg;; lets
lets over
Oogt
gevangen Vogel
over ket
ket Oogj
• Aarde
Oirfprong
der Beeleen
en Rivieren
Rivieren;; Het
uilgemaalen Meir;
Oirfprong der
Beeken en
Her uitgemaalen
Meir ; De.
De
van de
de Aarde;
Aarde ; VTervoig
Zee;
Het Kerkhof
Kerlrhof;; No
Noglets
lets van
Yervolg der
.'raar.
Zee ; Her
der ;~aargetyom 4; Yet
Hel SpSpo9k
lIet Spook
Spook en
tit de
de Phosphorus
Phosphorus;; Her
Het Recht
Recht
getyden
ook ;; 1let
Een lnafcht
tier Sterkften
Sterlr[ten;; Een
Inalcht in
in de
rle Dierlyke
Dierlyke Schepping
~chepp;ng;; De
De Floenoeder
tlen;; Eene
reis naar
Relunfchap;; Het
uitzlclit uit
uit
den
Bene reis
naar tie
dkMatln;
Maan ; De
De Rekenfchap
Her uitzlcht
tie Maan
Matln;; Van
Pan den
den Almanath
A/matztlth der
der Maanbewooners
Maanbewooners;; Een
Eenklelne
klelne
•
en Menschlykheid
MensclzltJleheid jegens
;eiens de
de Dierlyke
Dierl'Jke SchepSchep~
reis opopdede Maan;
reis
Maan ; en
ping..
ping
De Vitgever
Uirge\7er meldt
meldt Ons
(lns in
in het
het Voorbericnt
Voor1)ericnt,, dat
dat by
niet ataIDe
by met
leen (om
(om zeer
zeer goede
goederedenen)
redenen)bet
bettoneel
toneelnit
uitDuitschland
Duitschland in
in
leen
Gelderland heefc
heeft verplaatst
verplaatst,, maar
maar ook
ookliet
tiet gehele
gehele plan
plan des
des
Gelderland
Duitfchen
Schryvers heeft
heeft omgeirbeid,
omgearbeid, en
en dat
Duitfchen Schryvers
dat hy,
by , wanneer
wanneer
die
bevalt> hetzelve
hetzelve voord
"oord zal
zal
dit werl[je
wericje ODzen
onzen Landgenoten
Landgenoten bevalt,
zelten;
vemouwen., dat
dat by
daartoe aanmoediging
wy vertrouwen
by daartoe
aanmoediging geooeg
genoeg
zetten ; wy
zal vinden
vlnden..
zal
Hier en
en daar
daar votiden
vortden wy
enentrek,
trek, zo
%0 roerend
roerend fchoon,
fchooD,dat
dat
Hier
wy enen
ook
voorons
ODSdit
dltboekje
boekjeene
eneniet
nietonaangenante
onaangenamelefture
leCl:ure was
was;;
ook voor
boewel wy
wyons
onsdan
danwel
wei-lens
eens vroegen
vroegen::isdtochnuwelg Is dit toch nu weI ge~
boewel
noeg
in den
den toon
toon voor
voor kinderen
kinderen?? bb.. v.
zegt,.,
noeg in
v. daar
daar Mienrje
Mienrje zegt
tlat her
hel geen
8,en wonder
wonder is
i$,, dat
tltlt fommige
fommige voor
voor de
de heerlyke
heerlJle Zon
Zon op
op
dat
4e
vie/en,, bet
het andwoord
Van den
den Vader
Vader 2: „•• Gy
Gy hebt
hebt
kniejen vielen
andwoord van
• kniejen
de fchoone
fchoone Zon
Zon
mynkind
kind!
het gebed,
gebed. dat
dat zy
zy tot
tot de
•" gelyk,
gelyk , myn
! bet
richtte. werde,
onderwege. als
als een
een dwaalend
dwaalend kind
kind,, door
door
•" richtte,
werdt , onder*ege,
,. een'
toch tot
tot
een' Engel
Engel op
op den
den rechten
rechten weg
weg gevoerd,
gevoerd, en
en kWam
kwam toch
„
"• den
den throon
throoll des
des grooten
grooten Onbekenden."
Onbekenden ." euz.
enz .
De Kinderyriend,
Kindervriend, ofofeerst
eerst onderwys
onde,lI'Js in
in hot
het Leezen,
Leeun, en
/)J het
hel
De
en by
Leezen,, "tin
ROCHuW van
V(J~ Reckan
ReclrQI1..
Leezen
van FREDRIK
FRIDRIK EBERHARD
EBERHHARD VAN
VAN ROCIIuW
Te Groningen,
Groningen, by
D'} A
A.. Groenewolt
Gl'Oeuewolt en
en Zoon,
Zoon,I,Bora
1.801. In
In 8vaa
8 v /N
Te
I JO hi.
hi.
IIO

Rett is natluUI/yks
te gelooven,
gelaoven, dat
dtlt 'er
'er nog
nog een
eenzoo
zooduister
duisterhoekhoek·
naauwlyks to
H
jen in
in Duilschland
zoude, in
ill her
het wellr
KindervrienJ
jen
Duitschland zyn
zyn zoude,
welk de
de Kindervriend
{1

"tin
VAN ROC
HOWniet
nletgekomen,
gelromen,geleezen,
geleezen,gebruikt,
gelJruikt, enenduidul.
van VAN
Roceow
zendv6udigetJ zegen
zegen ge/licht
geRicht zou
hebhen :: dit
dit zegt
meldt
zegt (zo
(zo meldt
zendvcudigess
zou hebben

ons 't
>t Voorbertcht)
Voorbeucht) onder
gtacht Duitsch
Duitsch Geons
onder anderen
anderen een
een gtacht
Geleerde;
en wy
wy ftemmen
fiemmengaarne
gaarn<:toe,
toe.dat
dat'er
'ertot
tot lof
lof van
van dit
dit
leerde ; en
boekje niet
niet weinig
bevllt ios
lOS kleine
kleiDe
boekje
weinig kan
kan gezegd
gezegd worden.
worden . Het
Het bevat
leeslesjes
dit: eerst
eerst beginnen
beginnen,, en
en die
.die voor
\'oor het
het
leeslesjesvoor
voor kinderen,
kinderen, die
verHand
en hart
hart van
van zulke
zulke kinderen,
kinderen,naar
naar ons
onsoordeel,
oordeel. juist
juist
verltand en
berekend
zyn.. Geen
VaderofofMeester
Meesterzal
zalbet
betzich
zich bekiagen
beklagen_,
Geen Vader
berekend zyn
zo by
by zyn
zynen
kwekeling. zo
zo dra
dra die
die begint
begint to
te lezen,
lezen, dit
dit boekzo
en kwekeling,
boek .
je in
ill handen
geeft.. Onder
vele uitkomende
ultkomendewerkjes
wt:rkjelivan
vandiets
die"
Under vele
je
handen geeft
fiempel fteekt
fieekt bet
het zeer
zeer voordelig
Yoordelii uit
uir..
itempel

A
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L
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VADERLANDS EHE
VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
LETTER-OEFENINGEN.
De
des Bybc!s,
der
Praktyk des
Bybcls, of
of het
het Zedektmdig
7edekundig Ondmvys
Onderwys der
De Praktyk
Gewydc
Schriften.. !Vden
Deds ifle
Ijle en
en 2de
2de Stuk.
Stltk.
Gewyde Schriften
Ihdcn Deels
Te AAmjle/dam,
nfleldam , by
by C.
C . Covens.
8vo., to
Te
In gr
gr.. 8vo.,
te zasaCovens . In
men
men 735
735 bladz
bladz..

y geeven
deezen titel,
titel, zo
denzelven voor
voor
geeven deezen
zo als
als wy
wy denzelven
het Tweede
Stukgeplaatst
gepIaatst vinden
vinden.. Voor
Voorhet
heteereerW
Wy
het
Tweede Stuk
fte isiseen
De ,Praktyk,
Praktyk, of
of
fle
eenandere
andere van
van deezen
deezen inhoud:
inhoud : De

het
Zedekundig Onderwys
het ZedekttndiIJ
Onderwys des
des Nieuwen
Nieuwen Testaments
Testaments.. In
In
een kort
kort Voorbericht,
Voorbericht, zegt
zegt ons
ons do
de Schryver,
Schryver, dat
dat deedeeeen
ze aparte
aparte titel
die met
met dit
dit
ze
titelwordt
words gegeven
gegeven voor
voor hun,
hun, die
Deel willen
willen beginnen
beginnen.. In
het begin
begin van
van dit
dit zelfde
zelfde
Deel
In bet
Voorbericht geeft
geeft by
hy eenige
eenige r,-den,
r~den, waarom
dit Vierde
Vierde
Voorbericht
waarom dit
Deel zyne
zyne intrede
intrede in
in de
doc, eer
eer nog
nog het
het DerDerDeel
do w,lel'eld
waereld doe,
de
vel'fchenen is
is.. By
klaagt daar
daar ookz,
001" dat
de verfchenen
Fly klaagt
dat zyne
zyne oogoogmerken door
door veeleil
veeleumiskend
dat hy,
merken
miskend worden:
worden : dat
by, "Ill
„ in plaats
plaats
toejuiching, berisping
berisping;; in
in plaats
•"van
van toejuichin~,
plaats van
van gematigcie
gematigde
goedkeuring, itille
ftiIIe veroordeeling
011•" goedkeuring,
veroordeeling en
en vervolging"
vervolging" ondervonden
dervonden hebbe,
hebbe, „
" en
en by
by vele
vele leeraren
Ieeraren en
en leden
leden deq
des
•" hervormden
hel'vonnden genootfchaps
genoot[chaps in
in eene
eene verdenking
verdenking van
van onongekomen " is
--regtzinnigheid gekomen"
is.. - Anderen
Anderen Ichynen
lchynen to
t(~
•" regtzinnigheid
waarheid in
zcggen:: „
,. 'Er
'Er is
is veel
vee I waarheid
in., maar
maar zy
zy komt
komt to
te
zeggen
•" vroeg
het is
to zorgelyk
zorgelyk in
dezen tyd
vroeg;; het
is te
in dezen
tyd."
Met
." - - Met
peide deeze
befchuldigit1gen hebben
nit!ts to
te maamaabeide
deeze befchuldigingen
hebben wy
wy nizts
ken:: maar
maar eene
eene derde
derde isis 'er,
'er, waaromtrent
waal'omtrent wy
wyeenigcenig.
ken
zins twyffelen
twyftelen ,, of
of zy
ons niet
niet met
anderen gelde
gelde.. Te
Te
zins
zy ons
met anderen
weeten de
de Schryver
Schryver klaagt,
klaagt, dat
zyll gefchryf
gefcbryf
weeten
dat fommi~en
fommigen zyiu
te donker
[chynt deem
deeze befchuldiging
befchuldiging voorai
vodral to
te
to
donker vinden,
vinden, fchynt
wyten aan
aan,, zo
zo als
aIs hy
ze gelieft
p;e1ieft te
loontrekwyten
by ze
to noemen,
noemen , loontrekkcndc beoordeclaren
beoordeelaren,, en
cn vleit
vleit zich
zich vervolgcns
vervolgcns met
de
k'nde
met de
overtuiginge van
elken onbevooroordeelden,
onbt!vooroordeelden, dat
datbet
hetntu
m~
overtuiginge
van elken
althans
althans (d
Cd.. i1.. met
Dcel) andere
andere oonberispmet het
hot Tweede
Tweede Dcel)
nberisp .
(hI.. VII.)
wy bebc.:fchriften kan
op zyde
zyde ftaan
ftaan (bl
tteo fchriften
kan op
VII.) Daar
War wy
boorcn onder
onder de
de geenen
geenen,, welken
welken des
des Eerw.
Eerw. VAN
V'!\N vLoVLObooren
L.E.l'T. I803
I~O.2.. NO
No.6.
Q
T.t.;-;,
LETT.
. 6.
Q
U1s

C__7

W
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TENS fchryfwyzc
fchryfwyzc duister
duister hebben
worift
hebben gevonden
gevonden (*).,
(*), worst
TENS

111lSfchien
Op ons
ons gedoeld
gedoeld.. Daar
Danr ivy,
wy, onder.
misfchien hiennt.de
hiermede op
onderons met
niet bewust
oewust zyn
zynvan
vaneenige
eenigeonbefchei
onbefchd:-:tusfchen,
tusfchen , ons
den
uitdrukldngen., en
en den
den Schryver
Schryver den
den verdienden
verdierrden lof
10f
den uitdrukkingen,
niet geweig;erd
hebten, hadden
hadden ivy
wy den
den onheufchen
Dnheufchenuituitniet
geweigerd hebLen,
val.,, in
in de
de ondergeftreepte
ondergeftreepte woorden.,
verwacht.
woorden , niet
val
niet verwacht.
.Het
is den
den Schryver
Schryver geheel
gehed onbekend
onbekend.,, en
en doet
doet ook
ook
Het is
riets ter
tel' zaake,
zaake., of
of wy
wyvan
vanonzen
onzenarbeid
arbeideenig
eenig voordeel
voordeel
nets
De vraag
vraag is
IS alleenlyk,
alleenlyk., of
beoordeeling
genieten.
genieten . De
of onze
onze beoordeeling
Werkrechtmaatig
rechtmaatig zy
zy;; en
hit!rover oordeele
van zyn
zyn Werk
van
en hierover
oordeele de
de
Wyverheugen
verheugen ons
ons.,, dat
in zynen
ouderLeezer.. Wy
Leezer
dat by,
by, in
zynen oudergenoeg gezegend
gezegcnd is
is met
met tydlyke
tydlyke middelen,
middelen., om
dom,
dom, genoeg
om
te kunnen
misfen,, dat
dat zyn
hem ~
het voordeel
voordeel to
het
kunnen misfen
zyn Werk
Werk hem,
misfchien., zouce
kum:en aanbrengen
aanbreng~n;; en
en edelmoedig
edelmoedig gegemisfchien,
zoude .kunnen
noeg.,, om
hetniet
met to
te willen
willen genieten,
gemeten, gelyk
by., ververom bet
gelyk by,
noeg
kcnnen geeft
geeft.. Maar
Maar om
omdit
dit zynen
zynen LeezeLcezevoJgens,
te kennen
volgens , to
h.rd by
hygeene
geenehaatelyke,
haatelyke.,enenbybyPlot
flotvary
vall
ten to
te zeggen,
ten
zeggen, had
gezaaken tech
toch wets
niets betekenende,
betekenende, benaaminger}
benaamingen noodig
noodig gezaaken
had.. Doch,
gerust inin onze
onze onpartydigheid
onpartydigheiden
en waarheidswaarheidsDoch, gerust
had
ons hierby
hierby niet
en
liefde,
liefde, zullen
zullen wy'
wy ons
niet langer
langer ophouden,
ophouden, en
Hever een
inhoud des
des
liever
een beknopt
beknopt verflag
verflagdoen
doen van
van den
den Inhoud
Boeks..
Boeks
Het begint
begint met
met eene
eeneInleiding
Inleiding van
van 136
Iq6bladzyden
bladzyden,,
Bet
in twee
twee Hoofildeelen,
Hoofddeelen ~ waarvan
waarvanbet
'heteerfte
eerfte den
den
verdeeld
verdeeld in
titel
Het belangryke
be!angrykc van
van jr
JESUS
Perjootl voor
voor
sUS Perfoon
titel draagt:
draagt : Het
de betragting
betragting der
der CHRIS
CHRIS 1i us-Leeze
us-Leere:: het
andere, beginbeginbet andere,
de
L\; Geect
Gem der
der Apostolzfche
.LIpostolifche SchrrfSclmfnende op
op bladz
bladz.. 57,
nende
57, Dc
1m.,
byzonder vall
PAULUS..
tcn, bylonder
van PAULUS
Van de
de wyze
wyze., waarop
waarop de
het eerfle
eerf1:e
de Eerw.
Eerw. Schryver
Schryver bet
Van
behandelt,, zal
zal m~n
zich eenig
eenig denkbeeld
denkbeeld kunnen
men zich
kunnen maamaabehandelt
ken, uit
uit het
het volgende
volgendeuittrekfel
uittrekfel,, waarin
waarin ivy
wyzozovcc'1
vcd
ken,
"\ erkorting zullen
tierkorting
zulleninin acht
acht neemen,
neemen , als
als ons
ons mogelyk
mogelyk
H:hynt, zonder
den zin
zin der
der woorden
woorden tote verdonkeren
verdonkeren..
lchynt,
zonder den
Ais wy
wy bet
het perfoncel
perJonce! karakter
Biadz.. 33 leezen
Ieezen wy:
wy : "„ Als
karakter
Bladz
van JESUS
JESUS zullen
zullen beftudeeren
bef1:udeeren,, is
grote vraag
" van
is het
het de
de grote
vraag
,,
;,
ten aanzien
de waarde
waarde van
van
„ ten
aanzienvan
van ons
ons oogmel'k
oogmerk4~ om
om ••
. . de
~, zynen
zyl1en .,, ons
voorgefchrevenen,
godsdienst .•••
te leeleeons voorgefchrevenen
, godsdienst
. . to
„
kcnnen:: of
of ivy
wy hem
hem ten
ten then
dien einde
einde alleen
alleen als
ali
ren kennen
•"ren
of, willen
willen ivy
wyr,o
I]O~
een ftap
mensch, of,
; een
flap verder
verder komen,
komen,
•" mensch,
als den
en alier
bezien ~? hier
hier
den best
besten
allermenfchen,
menfchen, moeten
moeten bezien
•" als
zytt
"„ zyll
voor IBol.
r8ory
(*) Alg.
VOQf r8oo,
1800, bl
bl.. So
(*)
41g. Vllti.
Yad. Ltllmef.
Lttteroef vQOr
So env.
env . voor

bl.. 20.9
209 cnv.
env.
bl

PRAKTYK
PRAICTYK bES
DES BYBELs.
EYEELS .
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zyn uitel'fren,
uiterflen, die
die ikikduidelyk
duidelykmoet
moot aanwyzeno
aanwyzen . Rcn
,, zyn
Een
Christen-belyders
• aaotal
aantal Christen
en wel
- belyders,, en
weI dedeverflandigilen,
verHandigfren,
zullen deze
deze vraag
vraag . . . ,met
"• zullen
met een
cen enkcl
enkcl ja
ja beandwoorbeandwoor.
zommigenhunner
hunnerzelfs
zelfs nader
nader dan
dan anan:, den:
den : al
al komeu
komeu zommigen
~,., deren,
deren, al
al fchryven
fchryven zy
zy JESUS
JESUS celie
eene hogere!l
hogere, dan
dan menmenfchelyke J, natuur
natuur toe
"• fChelyke
toe,, zullen
beweezullenzy
zy lWgthnnds
wgthands beweeren, dat
dat zulks
zulks als
als enkel
enkel voorfret
voorflel van:
va&ife~ag
gegag en
en niet
met
"• ren,
van overreding
"• van
overreding,, in
de godzaligheids-leere
godzaligheids..Ieere,, althands
althands
in de
ingeweeven worden.
"„ niet
niet J, moet
moet ingeweeven
worden . Anderen
Anderen 3; minder
minder
grondiger denkendenken"• gecstig,
maar dikwyls
dikwyls dieper
dieper enen grondiger
gecstig, maar
"• de
een onbepaald
onbepaa,Id neen
de ...
. . . . zullen
zullen de
de vraag
vraag met
met een
peen bebe,, andwoorden;
andwoorden ; en
en dezen
~,
dezen voegen
voegen 'er
'er ..
dir vol. . . meestal
meestal ditvolgende by:
by : inindede godsleele
"• gende
godsleeiemoet
moet de
de hogere
hogere natuur
natuur v.m
van
"• JESUS
nimmervan
vanzyne
zynemenfchelyke
mcnfcbeIykeafgefcheiden
afgefcbeiden bebeJEsus nimmer
"• handeld
worden, want
wantalaIbetbetleerzame
leerzameheeft,
he eft.alleen
anecn
handeld worden,
ult die
die hogere
hogcrebetrekking
betrekkingdes
desJ4eilands
Heilands::
"• zyne
zyne kracht
kracht uit
yen verwyderen
•" - - Beide
Beide de
de part
partyen
verwyderen zicb
zich op
op deze
deze wywyze hoe
hoe larger
hoc meer;
meer ; drt
kan ..
0,;, ze
langeI' hoc
dIt kan
. . o.
. . voorgekomen,
voorgekomen,
en de
de gematigdheid
gematigdheid beiden
beiden,, op
op de
de volgende
vo]gende grond
grond
•:, en
•" flagen,
flagon, aangeprczen
aangeprczen worden.
worden . Beide
yen hehb:::n
13eide part
partyen
hebben
veel goeds,
maar ook
ookveel
veelverkeerds,
verkeerds, inin hun
nun11e1frei•" veel
goods , maar
•" zeI;
zel ; altllans
althans zy
zy zyn
zyn zeer
zeer zeker
zckertot
totuiterflen
uiterfl:en overgeovergcflap'en."
De Schryver
Schryverisisvan
vangedachten,
gedachten,dat
dat bet
het try,
by.
." De
•., flagon
de
eerfrcn hapere
aan dede uitlegkundige
uitlegkundige regelen
regelcn;1- door
door
de eerflcn
hapere aan
licv~r aan
aan derzelven
~erzelven toepasfinge,pp
toepasfmge .PP,
hun ingevoerd,
ingevoer? ~ of?flicver
hun
de
de gewyde
gewyde Schriften
Schnften -- dat
datinIII do
de leere
leere en
en bedryve~
bedryvert
des
des Heilands
Heilands "is
iets fchynbaar
tegenfrrydigs met
met zyr#
zvd
., is iets
fchynbaar tegenftrydigs
aJgemeen karakter,
karakter, ten
ten aanzien
aanzien der
del' gantfche
gantfche Chris
Chri:;o.
•" algemeen
tmheid, en
enT met
met (~)
C+) zyn
zyn byzonder
hyzonJerkarakter
karakt::!rals
aIs leerlecr•" tenheid,
del' ,~oden,
J orlen ?" hetgeen
hctgeen „
" wy
wy nooit
nooit kunneu
kunneuvereffevercffl!aar der
•" aar
•" nen,
nell, ten
ten zy
zy wy
wy cone
cene hogere
hogere natuur
natuur dan
dan de
de menfchel11enfche•"lyke
lyke aan
a:m hem
hemtoekertnen
toek~tmen;; veronderflellen
veronderfrellen de
de •••.
Euangelisten deze
deze nict
nict,, dan
dan is
is bet
het zeker
zeker,, dat
dat 'er
'er
•~, Euangelisten
•" vlekken,
vlekken? ten
ten mintlen
mintlen ongelykvormigheden
ongelykvormighedcn?, in
in zyn
zyll
karakter zyn!
zyn! Moet
Moetons011Sgezond
gezond
oordeel
toefta.1n"
•" karaktcr
oordeel
ditJlttoeflain"
„"dan
behoorden wywybetbetook
ookniet
l1iettote verbergen
verbergen;; maar
maar
dan behoorden
eene
vooronderfrellin!!.,
kan bet
het opgelost
opgelost worden
wordendoor
door
•" kan
eene
vooronderilelling,,
wywel
weIniet
niet kuimen
l~Ullntndoorzien,
dOClrzicn, maar
maardie
dIe nogthand
nogthand.~
die wy
„" die
.s
zyn
,,~, zyra
: e voor
voor dit
(*) Zou
Zou:!e
dit met
met op
op beide
beide plaatzen
plaatzen ook
ook tusfchen
tusfdten
morten
mOt:to:n flaan?
fl:aan? Of
Of uwil
wi! de
de Schryver
Schryver zeggen,
zeggen, dat
dat in
in JESUS
JESUS leere
Jeerer
en
en bedryven
bedr7veniets
ietsfchynbaar
fchynbaartegenf{rydigs
tegenftrydlgsis,
is. fomtydr
[omtyd. met
met zzyrJ
yrt
Algemeen
. . en
'3.lgemeencharacter
charatter .0.'
en fomtyds
[omtjds met
met zyn
zyn byzonder
byzondercharzf1d
charact.J
als
heerxar der
.is I.;eelaar
der Jooden
Jooden?
OI'lSisisbet
hCi~twyyffelachtig
tWJ1ffdachtig..
? - - Ons
?9
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•" zyn
en zyne
zyne daden
daden aanmerkelyk
aanmerkelyk verhoogt
wat..•
zyn leer
leer etl
verhoogt ,, wat
•." om
zouaen wy
wydan
danhardnekkig
hardnekkig de
de waaiheid
wa~l1heid wederweder~
om zouden
„" taan
fhan:: JESUS
is met
eenen hogeren
hogel'en geest,
geest, dan
dan die
die der
der
JEsus is
met eenen
"• Engelen
Engelen of
- Deeze
Deeze aanmeraanmerof menfchert,
menfchen, bezield!"
bezield!" ---kiogel1 worden
worden vervulgens
vervolgens aangedrongen
aangedrongen in
in eene
eeoe doordoorkingen
gaande
gaande befcbouwinge
befcliouwinge van
van bet
het chara&er
character des
des Heeren,
Heeren.,
welwaarirt veele
waariti
veele zeer
zeergoede
goede bedcnkingen
bedenkingen voorkornen,
voorkomen, welke ieder
ieder Christen
welke
Christen gereedlyk
gereedlyk zal
zal toefternmen,
toeftemmen, maar
maar welke ook
ook meermaalen
meermaalen op
op eene
eene zonderlinge
zonderlinge wyze
worden
ke
wyze worden
leezen wy,
by voorb
voorb.. bl.
rz:: „
" Ais
uitgedrukt.. Zo
Zo leezen
uitgedrukt
wy, by
bl . 12
Als
leeraar, ,die
dietevel1S
tevenshervormer
hervormer is,
is, zienwy
zien -wy in
in hem
hem
•" leeraar
geheel den
den zagtgeaarten
"• niet
niet gehee1
zagtgeaarten MELANCHTON,
MELANCHTON, ook
ook niet
Met
den vufigen
vutigen geest
geest van
van LUTHER,
LUTHER, , - neen
aUeen nll
"• den
neen s~ alleen
nu
en dan
dan zien
zien wy
wyuit
uit 6dn
eenenkele
enkele trek,
trek, dat
dat by
hy een
•" en
hen
~,van
die beiden
beiden volkomen
volkomen zou
zou kunnen
kunnen zyn
zyn,
indien
,,
van die
, indien
„" by
hy Wilde
wilde."."
In het
Hoofddeelder
derInleidinge
Inleidinge:: De
De Geest
Geest
In
bet Tweede
Tweede Hoofddeel
ApostolijciJe Schriften,
Schriften; byzo'nder
byzo'nder 'Van
PAULUS;: rerer;dtr
7er Apostolifcke
van PAULUS
dcncert de
de Schryver
Schryver over
overdedeLeer
Leerder
derVerlosfinge,
Verlosfinge, vol
voI~.
dencert
gens
ftelfel der
gens het
bet doorgaans
doorgaans aangenomen
aangenomen telfel
der HervorrnHervorm .
op zyne,
zyne, hem
hembyzonder
byzondereigene,
eigene, wyze
wyzeuitpedrukt
uitBedrukt..
den,
den, op
Hierin behoeven
hemniet
niet tote volgen.
volgen. Raar
l\'laar wy
wy
Ilierin
behoeven wy
wy hem
kUl1nel1
niet nalaaten,
n.llaaten, jets
jets to
te zeggen
zeggen over
over een
een gedeelte
gedeelte
kunnen niet
ons van
Apostel PAULUS
PAULUS wordt
wordt
der befchryvinge,
der
befchryvinge, welke
welke ons
van Apostel
Van hem
hem,"
58, "„ verwaggcgeven.. ";, Van
," leezen
leezen wy
wy bi
hI.. 58,
verwap;gegeven
ten wy
allermeest de
de nadere
lladere opheldering
opheldedng van
van hetgeen
hetg(:en
•" ten
wy allermeest
JI'.SUS leeraarde,
leeraarde, maar
niet volkomen
volkomen ontwikkelde
ontwikkelde;;
•" Jesus
maar niet
zyne kunde
kunde in
ill de
de .779odfchc
f}()djche belydenis
belydenis,, zyne
kennis in
in
•" zyne
zyne kennis
de befchaafde
befchaafde wetenfchappen,
zyn yver
yver en
en zyne
zyne godgod~
wetenfchappen, zyn
•" de
vrugtigheid, ,doen
verwagten..
doen ons
ons alles
allesvan
van hem
hem verwagten
•" vrugtigheid
den brief
brief aan
aan die
die van
van Rome
Rome alleen,
aIleen, is
is evenevenBuiten den
•" Buiten
"wel
alles in
gemeenzamenbrievenityl
brievenfl:yl geboekt,
geboekt ')
,,
wel alles
in dell
den gemeenzamen
en 'er
'er is
zeer veel
vee! locaals
!ocaa!)' in,
in. bet
bet geen
hier
is ook
ook zeer
Been wy
wy hier
•" en
laten uitvallen
uitval1en •••.
behandelenalleen
alleen zyne
zyne nana~
. . . . ;; wy
wy behandelen
•" laten
dere uitbreidingen
uitbreidingen van
het geen
geen door
door ~JESUS
JESUS niet
niet ont
ont ...
•" dere
van het
wikkeld was
was geworden
geworden,
nogtbands hoogst
hoogst noodnood, enen nogthands
•" wikkeld
-',
zakelyk
is
~oor
het
wezen
van
net
Christendom."
--zakelyk
zakelyk
is
voor
bet
wezen
van
het
Christendom
."
•Men
Men zoude
zoudebier
hler kunnen
kunnen vraagen
vraagen,, of
of dan
dan andere
andere Ge·
Ge .
meenten iets
iets noodzaaklyks
noodzaak!yks van
van bet
het weezen
weezen des
des ChrisChrismeenten
kennishadden
haddenaan
aal1dedeBrievett
Brieven
tendoms misten,
mistel1;cer
eerzyzykennis
tendoms
van den
den Apostel?
Apostel'?OfOfdedeEuangelien
Euangelienniet
niet metterdaad
metterdaad aialvan
Je5 behelzen,
t,oodig is
is te
te gelooven
gelooven ?'!
les
behelzen , wat
wat noodig
to weeten
weeten en
en to
Zie Jo.
,lo. XX:
31.. Doch
Dochwywywillen
willen voortgaan
voortgaan -- „" en
en
Zie
XX : 31
dan Dug
nug Zzullen
1111 ell wy
vool'zigtig genoeg
genoeg zyn
zyn,
Oln niet
niet
„" dan
wy vooxzigtig
, ()III
'd .
"11 al·
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hem over
over to
.
Wy moeten
moeten
,~~nes
van hem
te neeman
Wy
alles van
neemen ..••
bet behandelen
behandelen van
van PAULUS
fchriften eene
zeer
", in
PAULUS fchriften
eene zeer
„
in het
rei.
,gewichtige
,,
gewichtige onder[cheiding
onderfcheiding maken:
maken : het
bet meel'
meer rei:,
des Geestes
voordragt ••..
onderwys des
Geestes in
in zynen
zynen voordragt
. . . .
,, ne
ne onderwys
"„ weI
weten of
af to
te fcheiden,
wel weten
fcheidcn, van
van de
de manier
manier waarin
waarin by
by
hetzelve voordraagt;
voordraagt ; deze
deze manier
gantsch en
en
",, J;etzelve
manier toch
tach is
is gantsch
'" a1
vanzyne
zyneeigene
eigeneziel
ziel mgericht,
ingericb,t.,
al naal'
naar de
de il:emming
hemming van
„
en zou,
genomen, fchoon
zy in
hem
zou, door
door ons
ons over
avergenomen,
fchoon zy
in hem
" en
„
„
natuurlyk ware,
ware, indedaad
" natuurlyk
indedaad overdreven
overdreven en
en onnatuurlyk
onnatuurlyk
by niet
de man,
man , die
die van
van zyne
Is hy
niet de
zyne vroege
vl'vege
" zyn.
„
zyn . •••. Is
"ieugd
af ,~ een
een eerbiediger
eerbiediger en
en een
een betragter
betragter van
van de
de
,, j .eugd of
tempoe' Alof4ifche
lIfoflJifch~ belydenis
geweest is
is?? Vuurig
van ttmpc„
belydenis geweest
Vuurig van
" rament
ramcut,, heeft
dat geen
gcen,, 't
't weik
aangaal1dc
„
heeft hy
by dat
welk hy
by iangaande
" JESUS
mids bet
bet zyne
zyne belydenis
belydenis ophelophel~
,,
3Esus leer
leer verflam,
vernam , mids
„
derde , gretig
gretig overgenomen
overgenomen ;; dan,
dan, als
" derde,
als bet
het in
in bet
het gege„
ringfte daarmede
daarmede icheen
"ringil:e
fcheen to
te ftryden,
fhyden, maakte
maakte zulks
zulks
"„ hem
hem niet
niet alleen
aUeen huiverig,
hui verig, maar
oak, naarmate
naarmate dit
dit
maar ook,
" toenam,
toenam., veranderdc
veranderdc alles
aIles by
heminin afkeer
afkeer,, vooral
vooral
„
by hem
fchool van
van zyn
zyn onderwys
onderwys door
door zynen
zyncn ververtoen de
•" toen
de fchool
achtelyken dood
achtelyken
dood ftil
flond, hy
by kon
kon even
evenwel
fril Hond,
weI nog
nog niet
niet
" aehtelyken
„
alles verge
vergeten
ten ,, maar
maar bleef
bleef een
een oog
oogopop's'sHcilands
Hcilands
" alles
„~, leerlingen
houden ; toen
leerlingen houden;
toen een
een STET+ANUS
STEF'ANUS zich
zich vccor
V00r
„" den
, liet
den raad
raad verdedigen
verdedigell maest
11l0cst,
liet by
'er zkh
ook
by 'er
zich ook
„ vinden
~,
vindel1;; 's
's mans
verdediging en
en eerbicd
c<:>rbicd voor
den
mans verdediging
voor den
"• vaderlydken
vaderlyken godsdietlst
ev-enwel was
godsdienst bekoorde
bekoorde bern,
hem , evenwel
was
mishaagde:: de
nun
•" 'cr
'er iets
iets onder,
onder, het
het g~en
geen hem
hem mishaagdo
de man
zich' op
op hct
het einde
einde door
doorzyne
zynedrift
drifr,, by
hy bebe•" verraadde
verraadde zich
„
din de
weg
',' doelde
doelde niets
niets irinder
l1~i.nder dan
de Nlolaifche
Mofltifc/lc inrichting
inrichting weg
te fchuiven
fehuiven,, om
om plants
pia:lts to
te maken
maken voor
voor dede leer
leer van
van
•,~ to
eenen gekruisten
gekruisten!! en
en nu
llU wordt
wordt PAULUS
PAULUS eene
eene bruisbrllis" eenen
„
1cbende zee!
zee! enz
enz."
- - Ziedaar,
Ziedaar, Leezer!
Leezer! een
een merkmerk„".>'l ichende
." waardig frag;,acnt
Jrag;;zcnt uit
uit de
gefch edeni,5
Apostel
waardig
de gefch
edenis van
van den
den Apostel
hetgeen gy,
gy,misfchien,
misfchiell,nergens
llergenszult
zult gegeder Heidenen,
Heidenen, hetgeen
der
ieezell hebben.
is het
bet nieuw;
en dendenleezen
hebben . 011S,
Ons, ten
ten minil:en,
mmften, is
nicuw ; en
kende,, dat
dat veclen
ons in
in bet
het zclfde
zelfde gev.11
konden
kende
veelen met
met ons
geval konden
von den wy
wygoed,
goed,bet
het over
over te
te. neemen,
nietteweezen, vonden
weezen,
neemen, niettegen1laandc zyne
zyne lengte
1engte.. Ondertusfchen
Ondertusfchen wenschten
wemchten wy
wy
genilaande
weI,, dat
dat de
v AN VLOTEN
VLOTEN ons
011S de
de bron
bron deedee.
wel
de Eerw.
Eerw. VAN
aangewezen:: doch
daeh,, misfchien
misfehien.,
zer kundigheden
zer
kundigheden had
had aangewezen
,
hebben wy
wy dit
dit to
te wachten
wachten by
by zyne
zyne aanmerkingen
aanmerkingen over
over
hebben
de HANDELINGEN
HANDELINGEN DER
DERAPOSTEL
APOSTELEN.
de
EN .
Deezehistorifche
historifche byzonderheid
byzonderheid heeft
heeft ons
0TI8zozolang
langopopDeeze
gehouden,, dat
dat wy
wy van
van den
den overigen
overigell inhoud
jl1houd des
des Books
Boeks
gehouden
*cer weinig
IXggcn,, indien
indien wy
wyonsons- beftek
befrtlk niet
niet
zcer
weinig kunnen
kunnen 7eggcn
Q33
wil~
WitQ
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w. A.
VAN VLDTBS
W.
A . VAN
VLDTBYI

dit Deel
Deel zyn
willel1 te
In dit
zyn de
de Aannterki
Aanmerkin.
willen
to buitcu
buitcu ga:m.
gann . In
.
gen
begrepen,, welke
welke de
de Schryver
Schryver goedvindt
goedvindt voor
voor to
te
gen begrepen
draagen over
over de
d~ vier
vier Euangelien
Euangelien,, op
op den
den zelfden
zelfden trant
trant
draagen
By MATTHlEUS,
als in
de voorgaande
voorgaande .DeeIen.
Hoofdfr..
als
m de
Deelen . By
MATTIIIEUS, Hoofdft
IV, isis onze
onze Schryver
Schryverbet
hetincest
meest aangenomen
aangcnomen gevoelen
gevoelen
IV,
toegedaan, en
en verfl:aat.
verftaat, door
door den
den Verzoekcr.
Verzoeker, den
den DuiDuitoegedaan,
de aanmerkingen
aanmerkingen over
over MATTH.
MATTH.
vel.
zyn de
Leezenswaardig zyn
vel. Leezenswaardig
V ~ VI,
VI, VII
VII.. Over
Over den
den Eed
Ed vinden
vinden wy
wy bl
h1.. 197
197 des
des
V,
Schryvers
gedachten.. Deeze
Dceze is
is de
de hoofdfom
hoofdfom:: „,. Dat
Dat
Schryvers gedachten
gehecle affchafing
aftchaffing des
des Beds
eeds,, door
door den
den herte1
herfieleene geheele
•" eene
")'
Ier van
in de
de zamcnleving,
zamcnleving, met
met alal• ler
van de
de goede
goede trouw
trouw in
~, len
len grond
vooronderfreld worden;
lang
grond mage
moge vooronderfteld
worden ; dan
dan zoo
zoo fang
„
de ~burgerftaat
burgerftaat zich
wetgevingDiet
niet volftrekt
volUreke
zich nan
aan zync
zyne wetgeving
•" de
~, onc,erwerpt,
ol}(~erwerpt, kunncn
wydien
dien niet
lliet weigeren
weigercl,1;; een
kunnen wy
een vryvry9,
willige end
eed blyft
blyft darom
darom niettemin
niettemin den
Chrj"ten volvol•." willige
den Christen
., itrekt
{trekt ongeoorlofd
ongeoorloJd:'
Op bladz
bladz.. !!85
fchym de
." Op
e85 fchynt
de
twyfielen,, "of
denkbt''Cld van
vanlatere
latert.!
Schryver to1.t: twyffelen
Schryver
„ of het
bet denkbeeld
Jaden aangaande
aangaande den
den Mesfias"
Mcsjias" [te
(te weeten,
indien wy
•." ;jcden
weeten, indien
wy
l1cmwel
weIVerilaan
veribtan,
van twee
twee Mesfiasfen,
Mesfiasfen, eenen
eenen lydenhem
, van
lydenthen tyd
tyd reeds
by
den. en
en eenen
eenen zegepraalenden]
zegeprartlmden] „
" in
in dicn
reeds by
den,
velen aangenoml.:l1
Hiervan is
is echter,
echter, zo
•." velen
aangenorncn was."
was ." Hiervan
zo
veel wy
wee ten ,geenerlei
geenerlei blyk
blyk,, zelfs
niets,, dat
dat bet
het
veel
wy weeten,
zelfs niets
waarfchynelyk zoude
Vraarfchynelyk
zoude maaken.
maaken .
MAR.CUS is
is de
de Schryver
Schryver
Over bet
het Euangelium
EuangeIium van
van MARCUS
Over
zeer kort
kort;; hetgeell
11a zyne
zyr.e breedvoerige
breedvoerige aanmeraanmerzeer
hergeen ook,
ook , na
tingen over
te verwonderen
verwoLderen is.
is. Dat
.kingen
over MATrH.iEUS,
MATrJIiEUS, niet
met to
Dat
van LUCAS
LUCAS behandelt
behandelt by
hy met
metmeerdere
rneerdereuitvoerigheid
uitvoerigbeid..
van
Ree by
by over
over deezen
dee zen Euangelist
Euangelist denke
denke,, kan
kan de
de Leezer
Leezer
rice
L-x:fluiten uit
wyze,, waarop
waarop by
by zyne
zyne Betrachtingen
Betrachtingen
befluiten
uit de
de wyze
die in
over denzelven
denze1ven be
be!!,int:
"f~llell,"
zegt hy,
~,die
in
over
int : „
Allen," zegt
by, „
de bedryven
bedryven van
van Jrsus
JESUS Lelan
[clans;; ftelltn,
•" de
ftellen, erkenneu
erkenoeu het
bet
de geloofwaardigfte
met dank,
d:mk. dot
d~t LUKAS
LtJKAS uit
uit de
geJoofw:l.mligite berichberich•" met
ten een
gchee] gcg::!vcn
dat PAUPAU:cft : het
bet kan
kan zyn,
zyn, dat
•)' ten
een gcheel
gegaven hkert:
~, LUS,
LUS, zyn
zyn rettgenoot,
rei~l;enoot, zynen
zynen yver
yvcrzoo,
zoo wel
weI als
als zyne
zyne
naauw};eurighmd., daai'onntrent
daaromtrel1t meer
heeft geblagebla•~? naauwl;eurighcid,
meer aan
aan heeft
zen::: by
moge minder
mindel' bet
het hogere
hoger~ van
van JESUS
JESUS kayakkarakby moge
•~, zen
"• ter
tel' in
Ltta1igelium getrofen
getl'otien hebben
hebben dan
dan JoHANTOHANin zyn
zyn Luangelium
.-de en
en naauwkeurigheid,
naauwkeurigheid, enenininbet
NES;; in
hetaatitrek:iautrekin oorde
•" NES
welk 'er
'er voor
mensch in
in bet
het inneemend
inneemend
•~, lyke,
Tyke , welk
voor den
den mensth
karakter v:m
vinden is,
is, ftreeft
ftreeft hy
aBe de
de
•"I, karakter
van JESUS
JESUS te
to vinden
by alle
~,
Euange1istcn gewis
,, Euangelisten
gewis voarby."
voorby ."
Gaarne zouden
zouden wy
wydedeaanmerkingen
aanmerkingenover
overbet
het begin
hegin
Gaarne
Maar al
van bet
het Euangelium
van JOANNES
JOANNES overneemen
overneemel1.. Maar
a1
Van
Euangelium van
ware ons
ons bericht
bericht daartoe
daanoe niet
niet reeds
reeds tel:mg
ware
to lang geworden
geworden ,~

wy
Wy
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'frY
louden ze
ze toch
tach onzen
onzen Leezeren
Leezeren niet
niet geheel
wy zouden
geheel kunncn
kunnen
geeven,
en willen
willen ze
ze nict
niet verminken
door eene
eenever
verlwrgeeven, en
verminken door
korte voordracht.
voordracht. Zy
te
Zydienen
dienen inin haaren
haaren zamenhang
zamenhang gelegeleZ2R
dit waal
dig.. Zelfs
Zelfs
zen en
en g~toetst
getoetst tetoworden,
warden, en
en zY:1
zya dit
waaidig
'l-y,
Schryver niet
niet in
in alles
alles kunnen
kunnen byvalbyvalxy , die
die den
den Schryvcr
len, wUen
zullen 'cr
'erveel
veelininvinden,
vinden ,dat
dathunne
hunne opmerkmg
opmerking
len,
verdient .
verdient.
~pecimcn
Hermeneutico-Theologicum,
exhibensvizidi",ii1cliSpecimen Hermeneutico-Theologicum
, exhihens

t:ias
lacttltatis,, Apostolis
Apostolis ,'Teflt
datae,,
rias facultatis
.?eJisChristi
Christi olim
olim datae
.
Quod,
annuente
fumperegrinis
loquendi
Ser17zonibItS.
Quod,
alllluente
fumperegrinis loquendi Sermonibus
Mo numme,
HERINGA, E
mo
llumine,praefide
pra:efide JJODOCO
ODoeo HERINGA,
E.. F.
F . Tlzeol.
Theol.
Doft.
Exegef. N.
examini fub[ubDock . &
& Exegef.
N. T.
T. Prof.
Prof. Publico
Publico examini
mittit
CrmrSTIAANSE,
Poort·
mittit Scriptor
Scriptor ADlUANUS
ADRIANUS cr3RISTIAANSE
, PoortChristianorum Reformato
"lietenjis.
In coetu
coetu Christianorum
Reformato SpankeSpankeylietenfis . In
rano
Trajett.. Civis.
rano Sacerdos
Sacerdos nuperrime
nuperrime Academire
Academics Traje±
Civis .
d.
Junii L8or
I8or.. H.
Traj.. Batav.
d . XVII
XVII Junii
H . L.
L. Q.
Q . S.
S . Traj
Batav . apud
apu d
0 . ;}.. van
van Paddenbl1rg.
Paddenburg . In
In 8vo.
8vo . f.
O.
pp..
f. m.
M . 147
I¢r pta

it Academisch Strydfchrift fhekt wederom ten bewyze van
van den
den wakkeren
w,lkkeren yver,
yver, waarmede
waarmedecle
lie Hong
wyze
Hoog,..
D
aan de
de Utrechtfcbe
efchool, de
Ie.eraar IIERINGA . a:1I1
Utrechtfche Hoo
HoogefchooI,
de
leeraar
D

HERIN GA.

beoefening der
del' Bybelitudie,
Bybe/1tudie, tot
tot verdediging
verdediging van
van bet
11ct ge
ge..
beoefening
gag der
der gewyde
gewydeSchriften
Schriften,
tracht to
te bevorderen
bevordercn..
gag
, tracht
en daaronder
daarond:;r ook
Verfcheiden Duitfche
GodgeJeerden, en
Verfcheiden
Duitfche Godgeleerden,
ook
Jeer beroemde
beroemde Mannen
Mannen,
hel/ben,
1edert eenigen
ecnigen tyd
tyd.
Beer
, hebben
, federt
,
veeJe nieuwe
nieuwe verklaaringen
verklaaringen van
van de
de meeste
mecste vry
vry algemeen
aJgemeell
veele
aangenomene
l'Jangcnomene wondergefchicdenisfen
wonderge1chicdenisfen to
tc berde
bcnle gebragt,
gebragt.,
cn
en in
in 't't byzonder
hyzl1nc1er fcherpzinnige
icherpzinnige poogingen
poog:ngcn inin 't
't werk
werk
~e11eld , am
dcn grooten
gro0ten aanftoot
aanfl:oot,,- then
dlen de
de beftry
beftry~
.
gefteld,
om den
ers van
~ers
van hot
het Christendom
Chnstendom in
in deze
deze enengene
Ileneverhaaverhaaen gemeend
, door
len
f,remeend hebben
llebbentotevinden
vinden,
doorandere
~ll;dtrcuitleguitleggiilgen uit
uit den
weg;
te ruimen
ruimen,, volgends
volgends welke
welke alal bet
het
gingen
den we
; to
vreemde
vreemc1e enenwonderdadige
wonderdadigedaaruit
daaruit geheel
geheel zou
zou wegvallen
wegvallen..
Menheeft
heeftnok
'(}()kmeer
meerdan
daneenc
eencproeve
procvevan
vanzulken
zlllkenaart
aal't
Men
genomen.,ter
tel'verkiaaringe
vcrkla:uinge van
van de
de vermeende
vermeendegaave
gaav.eder
der
genomen,
taalen,
men doorgaands
dourgdandsoordeelt,
oordeelt,aan
aandedeApostelen,
Apostelen,
taalen, die
die mel]
op
Dp eene
eene bovemutuurlyke
bOVellllltuurJyke wyze,
wyzc,medegedeeld
medcgcdeeld tote zyn
zyn..
'Tegendeze
dezelaatstgemoemde
laatstp.,ew,emdeonderneeming
onderneemil1f,!;i§lSdirt
d~t GeGeTegen
fchnft jt1g~richt,
den kundigen
kundigenOp4
Opfiel1er.,
nafchrift
ingericht, en, door
door den
ellery nadat
, aan
by reeds
rc(!ds bet
hetLceraarambt
Lcei'aarambtaanvaard
aanvaardhad
~ad.t
aandede
dat by
.fchs Academie
Academic openlyh
(Jtrechtrch~
opcnlvl~'verdedigd
verdcdiv-d..
jjtrech
HeL beilaat
belbat uit
uit twee
tw.::c dcclen
cc~]('n,, waaivao
W.1UI V~llbet
heteerfre
eerfrc ecne
e~ne
1HeL
iyri~~ -r_;
up. .
Ow

en,

qe)R
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oordeelkundige opgaave
oOl'deelkundige
opgaave behelst
behelst van
van de
de
vuornaamfre redel1cn,
het gewoone
gewoone gevoelen
gevoelen
vuornaamfte
redenen, die
die voor
voor bet
pleiten
de wederlegging
wederlegging van
van andere
andere daardaarp1eiten;; het
bet tweede
tweede de
u1cde fl:rvdige
il:rydige nieuwe
verklaarin;:!;en van
van dat
dat zonderzondernicde
nieuwe verklaaringen
Hnge verfch}verfchynfel,
welk Lucas
Lucas -befcbryft,
-befclll'yft, Handel.
Handel.
Jinge
nfel , welk
1I:
1;-411 : z--4.
Naar bet
het gewoon
gewoon gevoelen,
gevoe1cn, wierd
wierdininbet
betvertrek,
vertrek,
Naar
waar 's
nwaar
'sHeiland"
HeilandsvoJgelingen,
volgelingen, op
op het
bet Pinxterfeest,
Pinxterfeest, byeen
byeen
waren, een
een bovennatunrlyk
bovennatumlyk geluid,
geluid, als
als van
Vlln een
een gewelgewelwvaren,
dig ruisicherden
ruisichenden wind,
gehoord, ep
etleen
een aantal
aalltal wonderwonderdig
wind, gehoord,
dadig
hoven de
de hoofden
hoofden der
der
d
ig verwekte
verwekte vuul'vlammen,
vuurvlammen , boven
AposteIen, gezien
gezietJ;; waarop
waarop deze,
deze, door
door cene
eene bovennabovennaApostelen,
tuurlyke
aandrift,, Diet
niet aIleen
moedertaale,
tllurlyke aandrift
alleen inin hunne
hunne moedertaale,
maar ook
ookininallerlei
allerlei andere,
hun to
te voren
geheel vreemmaar
andere, bun
voren geheel
vreemde taalen
taalen en
begonden to
te
de
en tongvallen,
tongvallen, tel'
tercere
eerevan
van God
God begonden
fpreei{en. 'Er
'Er is
is dan
dan nog
nog wel
weIeenig
eenigverfchil
verfchil over
de
fpreeken.
over de
plaa~, waal',
en bet
bet gcddelyk
plaats,
waar, de
de perfoonen,
perfoonen, aan
aan welken,
welken, en
goddelyk
doeI, waarmede
deze bovennatuurlyke
bovennatuurlyke grave
gaave is
is medemedeJoel,
waarmede deze
en voorts
gcdeelc1., en
voorts over
over de
de uitgeffrektheid
uitgefrrek'thcid en
en duurduurgedeeld
zaamheid
van dit
dit wondervermogen;
de hoofdhoofdzaamheid van
wondervermogen ; maar,
maar, wat
wat de
z:lak zelve
.zelve aangaat
aangaat,, waarin
waarin alle
alle voorllanders
voorfianders van
van bet
bet
zaak
bovengemelde
1l1cest ~al1~enomen
bovengemelde nicest
oangenomen begrip
begrip famenfremmen,
famenflemmen,
de Scbryver
Scbryver bewecrt
bewecrt::
de
Dat inin deric betvoone
r;cwoone verklaaring
'\!trk/aaring Wets
12iets,, dat
dat of
of onotJ~
I.I. Dat
waarfchynelyk oj
onwaardig is
IS,, 'tJ'ordt
waarfchynelyk
of Gotlc
Goac onwaardig
rordt gevonden.
gevonden.
Dit
tracht hy
te cewyzen,
en ten
van de
de uiteruiterDit tracht
by to
rewyzen, en
ten aanzien
aanzien van
lyke reekenen
reekencll eener
eener bovennatuurlyke
bovennatuurlyketusfcheukomst,
tusfchenkomst,als
als
lyke
juist overeenilemmende
Gods handeiwyze
handelwyzeinin vroevroe~
juist
overeenilemmende met
met Gods
£ere eeuwen
eeuwen,, en
met opzicht
opzicht tot
tot de
de grave
gaave der
del' taalen
taaJell
en met
gere
zelve, als
als hebbende
moe ten dienen
dienen,, om
om aan
aan de
de AposApaszelve,
hebbende moeten
telen een
hyzondere begunbeguntelen
een openha:tr
openbaar bewys
bewys van
van Gods
Gods byzondere
:fi:iging te
e.eeven,, om
om hem
heminin fl:aat
fraut to
te ifel
lteJIen
len tot
tot voortvoortftiging
to geeven
plantiQg
c.e leer
leer des
des Christendoms
Christendomsunder
onderallerlej
allerlei
lantigg van
van de
e gantfehe
Volken.,
en om
omaan
aanhui
hUllee
gantfche voordracht
voordracht goddegoddeolken , en
ly k gezag
gezag by
bytote zetten.
zetten.
lyk
2.. Dat
Dat zy
::.y zich
zh'h door
dvor haare
haare eenvoudigheid
eenvottdighcid aanpryst
(!(lllprJ'st;;
2.
terwyl men
men dedeuitdrukking
uitdrukking,, fpreeken
fpreekm met
met andcre
andere taataaterwyl
len,
t;liet, dan
zeer gedrongen
van op
C(M rieuve
tiieuwetivy'IVyop eene
len, piet,
dan zeer
gedrongen ,., van
;~,
of over
oyer nieuwc
niwwc zaaken,
uwken,tote fprecken,
JPreeken, uitlegt
uitlegt;; zynde
e, p£
zynde
de gewoone
gewQoneverklaaring
verklaaring,, volgeuds
volgends welke,.,
de
welke., door
door andere
andcre
:Men,
Mllten, vreernde,
vrufJJde, to
te Voren
gdee! onbekende,
onbckendc, taalen
taft/en ververvoren geheel
fiaan worden,
worden,verreweg
verreweg
natuurlyker,enenveel
veeLnicer
meer overovertaan
natuurlyker,
('enkomftig met
't geen
geen vs
vs,. 8b en
vervolgel1ds daaronadaaromen vervolgends
4enkomfhig
met 't
trent
trent gel~d
gezegd wordt.
wordt .
3.
3 . Dat
D(lt
opiette1ide
opkttende en
en
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gig

natzyzyjuist
flllst overeenkom
overee1Jkomjlig
met de
de geheele
f;ehee!e gefchicgefchic•. s.. fat
ig isis naet
In
de
ge['chiedenis
van
Jefus
ontdekken
denis
van
:fc!us.
In
de
geCchiedenis
van
Jefus
vntdekken
:lcfus
.
denis van
wy overal
yke tusfchenkomHen,
bet gegeivy
overal bovennatuurl
bovennatuurlyke
tusfchenkonlften, om
om bet
zag
Leere to
te bekrachtigen.
bekl'~chtigen. Aan
Aan Hem
Hem wierd
wierd de
de
zag zyner
zyner Lecre
Heilip;e Geest
Geest,, ook
onder zichtbaare
zichtbaare teekenen,
teekenen, medemedeook order
Heilige
gedeeld.. Hy
Hyhadhaddendenzynen
zyneninsgelyks
insgelyks buitengewoone
buitengewoone
gedeeld
Geestgaven
heloofd.. Die
Dieheldere
heldere mzichten,
inzicbten, enen geheele
geheele
Ceestgaven heloofd
verandering van
van gevoelens
gevoelens,, die
die zoo
plotsling by
verandering
zoo plotsling
by hun
hun
befpeurd werd,
wel'd, en
en de
de onverfchrokken
onverfchrokken heldenmoed,
bcfpeurd
heldenmoed, waar·
waarmede zyzydezelven
dezelve~l nu
BU op°nlyk
op::nlyk voorfkonden
voorftonden.;; dit
dit alley
alles is,
is,
mede
zander
eene buitengewoone
bUltengewool1e enenbovennatuuilyke
bovennatuurl~ketilstus·
zonder eene
fchenkomst,
geheel onverklaarbaar
onvel'klaaruaar.. EnEnhieruit
hieruit is
is ook
fchenkomst, geheel
ook
in de
de daad
die algemeene
daad verbaazende
verbaazende indruk,
i11druk, die
die 'er
'er
die
algemeene ,, in
terll::ond door
ontftaanis,
is,alleen
aIleen ofaftote leiden
leiden..
tertlond
door onttaan
4
door 'lterg;elykttlg
vergelyktngvall
vanHand.
Hand. X:
4·. En
dat :y,
::;y, door
En dat
X :45-48.
45-48 .
XIX:: 6,
Ml vooral
vooral van
,vordt
6, en
van iI Cor.
Cor . XII,
XII, XIII,
XIII, XIV,
XIV, wordt
XIX
bevestigd. De
De Eerw
Eerw.. CHRISTIAANSE
CHRISTIAANSE heeft
vergebevestigd.
heeft deze
deze vergelyking,
inzonderheid ten
zeer
lyking, inzonderheid
ten aanzien
aanzien van
van Ii Cor.
Cor . XIV,
XIV, zeer
breedvoerig
behandeld,, en
en de
de verfchillende
verfchillende gevoelens
gevoelens
breedvoerig behandeld
van
van eenige
eenige nieuwe
nieuwe Uitleggers
Uitleggers over
over de
de gaave
gaave der
del' taalen
taalen
in de
de Corintbifche
Corintbifche Gemeente
Gemeente,
E1CHHORN ,~
in
, (BARDILI,
(BARDILI, EICHHORN
DOEDERLEIN,
HEZ£L
en anderenter
,) tel'
gebIagt,
DOEDERLEIN, HEEL
en anderen,)
to tOdfe
tfe gebragt,
en tegen
tegen die
die alien
allen de
de verdediging
vcrdediging van
van 't't gewoone
gewoonegegeen
voe1en, volgends
volgends weflc
welle aan
om inin vreenlde
vreemde
voelen,
aan eene
cone g.::tave,
gaave, om
taalen over
onderwerpen
te fpxetken,
te
taalen
overgodsdienfl:ige
godsdienftige
onderwerpen
to
eeken,
fp, to
bidden
of to
te zingen
zingen,, moet
moet gedagt
gedagt worden
worden,, op
op zich
zich ge
ge·.
bidden of
nomen,enentot
totdat
dat cinde
dnde dedebeste,
beste, Binds
ginds enenelders
elders reeds
reeds
nomen,
door anderen
anderen aangevoerde
aangevoerde bewyzen,
met fnedig
fnedig oor001'door
bewyzen , met
deel bye.enverzameld,
en met
met eigene
elgene opmerkingen
opmerkingen ver
vel" .
deel
byeenverzalneld , en
meerderd..
meerderd
In het
het tweede
tweede deel
dee) dezer
dezer Verhandeling
Verllandeling,, ingericht
ingericht ter
tel'
In
lveder1egginge
van andere
andere denkbeelden
denkbeeJden over
over het
het gebeurgebeul'wederlegginge van
de
op het
hetPinxterfeest
Pinxterfeest,, lwrnt
eerst het
het begrip
begrip van
van
de op
komt eerst
EICHHORN
Cwaarmede wy
wyv6dr
Voal'eenigen
eenigen tyd
tyd onze
onze LeeLeeEICHHORN (waarmede
f;ers
hebben (*))
C*)) to
te berde
zers eenigzins
eenigzins bekend
bekend gemaakt
gemaakt hebben
berde,~
en worden
worden daartegen,
daal'tegen, zoo
zoo als
als ook
oak tegen
tegen dat
dat van
van den
den
en
Jenafc~len Hoogleeraal'
PAULUS, 't
't geen
Jenafchen
Hoogleeraar PAULUS,
geen 'el'
'er weinig
weinig van
van
verfchtlt, en
door HEZEL,
HEZEL, J.
J. A.
en ananverfchilt,
en ook
ook door
A . G.
G. MEYER
MEYER en
deren
is aangenomen,
bedenkinderen is
aangenomen , grootendeels
grootendeels dezelfde
dezelfde bedenkingen in
in 't
gebl'agt, die
tel' aangeh.
uit
gen
't mitlden
midden gebragt,
die wy,
wy, ter
aangeh . pI.,
p l ., uit
~TORR medegedeeld
hebben, met
met byvoeginge
byvoeginge van
vaneenieenimedegedeeld hebben,
STORR

ge
ge

CIJ)
Letteroef. l797,
lIIengellJl. hl
hI.. 137
ISX..
") Letteroef.
1797, flengehv.
137 en
en 181
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A.
$PECflxEN,

ge anderen
ge
anderen,, die
weI eene
eene oplettende
oplettende overweeginge
overweeginge
die ook
ook wel
verdienen.
verdienen . HERDER
HERDER is
is van
van oordeeI,
oordeel, dat
datmen
men zich
zich de
de
Apostelen
moetvoorftellen
voorfteJlen in
in zekere
zekere geestverrukking,
geestverrukking,
Apostelen moet
waarby zy
den Dooper
Doo p er
waarby
zy zich
zich de
de woorden
woorden van
van Jobannes
Johannes den
erinnerden : Hy
Hy zal
met den
den H.
H . (Hest
erinncrden:
zal14a met
dooGeestenenm.,et
met Vttttr
Vuur doopm,
nu ook
ook zich
zich verbeeldden,
verbeeldden, werkelyk
pen, en
en nu
werkelyk vuurvlamvuurvlammen
te zien,
zien, en
en een
gebJaas van
van een
eenfterken
fterkell
men to
een buitengewoon
buitengewoon geblaas
wind to
wind
te hooren
hoorcn,, en
daarop teritond
terllood over
en daarop
over den
den nieuwen
nieuwen
Godsdicnst
Jefus openlyk
openlyk en
Godsdienst van
van Jefus
en onbcdeesd
onbedeesd begonden
begonden
te
Godfpraaken op
op cene
cene nieuwe
to fpreeken,
fprcekcn, en
en de
de oude
oude Godfpraaken
nieuwe
manier
uit to
te leggen,
leggen, tot
tot verbaazing
verbaazingvan
vanalien,
allen, die
diehier
hier
manier uit
tegenwoordig
hoe verfchillend
verfchiIlend zy
ook to
te
tegenwoordig waren,
waren , en,
en , hoe
zy ook
voren dagten
voren
dagten,, zich
zich door
door hun
hunlieten
lieten overtuigen
overtuigen.. Ook
Ook
ait
waarfchynelyke redenen
redenen tegen
tegen-.
dit gevoelen
gevoelen wordt
words met
met waarfchynelyke
gefproken,
en op
op de
de fcherpzinnige
fcherpzinnige aanmerkingen
van
gefproken , en
aanmerkingen van
EF.RDER,
tegen de
gewooneuiticgging,
uitkgging, breedvoerig
breedvoerig gegeIlERDER, tegen
de gewoone
antwoord.
dat
antwoord. 't
't Zal
Zal mog'elyk
rnogeelykfommigen
fommigen toe[chynen,
toefchynen, dat
de jonge
jonge Geleerde
van
de
Geleerde doorgaands,
doorgaands, in
in de
de wegneeming
wegneeming van
ingebragte
mingelukkig
gelukkiggeflaagd
geOaagdis,
is,dart
dan
ingebragte zwaarighcden,
zwaarigheden, min
in
verdediging del'
meeste, niet
niet geheel
geheel onbekende,
in de
de verdediging
der meeste,
onbekende,
't gewoone
gewoone begrip
begrip;; en
en bier
hier loopt
loopt ook
ook
bewyzen
voor 't
bewyzen voor
weI eens
eens een
een zeer
zeer zwak
mede onder
onder.. Men
Men moct
moet
wel
zwak bewys
bewys mede
hem
echter den
den welverdienden
welverdiendenlof
lofgeeven,
geeven,van
vanzyn
zynituk
1l:uk
hem echter
weI doorgedacht,
doorgedacht, de
de voornaamfte
voornaamfte gronden,
gronden, voor
voor enentetewel
de gewoone
gewooneuitlegging
uitlegging,, typelyk
en
gen de
gen
rypelyk overwogen,
overwogen , en
zvne geheele
geheele voordracht
voordracht zoo
zoo ingericht
ingericht to
te hebben,
dat
zvne
hebben, dat
nien zich
zich uit
uit doze
dezecerise
eerfte lettervrucht
Iettervrucht van
van des
des jongen
iongell
men
tceraars , zoo
zoo wy
hoopen, voortgezette
voortgezette werkzaamheid,
Lceraars,
wy hoopen,
werkzaamheid,
in bet
het vak
der Uitlegkunde
het N.
in
vak der
Uitlegkunde van
van bet
N . Verbond,
Verbond, nog
nog
weI meer
meel' goeds
goeds mcge
mr;ge belooven
belooven..
wel

Godsdie:lflige Vcrtoogcn.
Door FREERK
FREERK HOEKSTRA,
HOEKSTRA,
Godsciienfige
Vertoogen .
Door
Lcr:raar der
derDoopsgezinrlen
Doopsgezindw to
te Harlingen
Har/Ulgen.. Te
Te BarHal'·
Lecraar
linen
lingen ,, by
by V
V.. van
der Piaats
Plaats,, a8oo.
1800. iin
8vtJ~
van der
n ~r.
gr . 8va,
.
57
bl.
57 bl

O
lJ

nder den
den ftapel
ftapel van
van kleine
kJeine Gefchriften,
Gefchriflen, welke
welke ons
ons
O nder
van tyd
tyd tot
tot tyd
tyd ter
ter hand
was deeze
deeze bonbon~
van
hand koomen,
koomen, was
del van
van Vertoogen
Vertoogen ons
ons oeg
oogontglipt,
ontglipt, anders
anders wel
weI waarwaal'dcl
dig,, waardigcr
waardigcr zeif
ze1f dan
dan veele
vcele grootere
grootcre Gefchriften
Gefchriftcn ,9
dig
om ter
tel' kcnntsfe
kcnuisfe onzer
gebragt to
te worden
worden..
oni
onzcr Leezeren
Leezeren gebragt
Klaarblykelyk wierden
wlerdcl1 deeze
deeze Vertoogen
Vertoogcnuitgefpiokena
uitgefplOkcll,
Klaarblykelyk
tell tyde,
tyde, als
ais op
op hoop
hoog; bevel,
bevel, bier
13edcftol1ten
bier te
to Lande,
Lande, Bedeflonden
dert

'I.
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wierden . Volgeiis
den
Vo]gens den
den aart
den gehouden
gehouden wierden.
aart der
der zaake
zaake
kOflden
alzo niet
niet
konden de
de onderwerpen
onderwerpen flegts
flegts ter
ter loops
loops en
en alzo
dan
oppervlakkig behandeld
behandeld worden
worden.. lntusfchen
lntusfellen laat
Jaat
dan oppervlakkig
de
Leezergeenzins
geenzins twyfelagtwyfelag.
de Redenaar
Redenaar den
den opmerkenden
opmerkenden Leezer
tig, of
by meerdere
meerdere ruimte
ruimte van
van tyd,
tyd, meer
meeruitvoeuitvoe.
tig,
of hy,
by, by
righeids
zou·
righeids aan
aan de
de behandelinge
behandelinge van
van zyne
zyne onderwerpen
onderwerpen zoude l:Jebben
kunnen geeven
geeven.. De
De Oorlog
onbc(laan.
de
hebben kunnen
Oorlog nict
wet onbegaanbaar met
met de
de Leer
Leer eener
eeneT Goddelyke
Goddelyke Voorzienigheid
Voorzienigheid. De
De
baar
Hcerschzltcht.. Hoe,
Roe, en
en wanneer,
wanneer, God
Godgczegd
gc::;egd kan
krm wor~vor·
Hcerschzucht
den voor
'\IOor een
een Polk
Volk to
te zyn
zyn.. Vaderlandsliefdc
niet uitttit·
den
Itaderlandsliefde niet
drukkelyk in
in het
het Euangelie
Euangelic geleerd,
geleerd, en
en nogthans
nogthrmsininher.hez;.
drukkelyk
zclve vel'vat.
DeNicuwsgicrigfieid
NiculVsgicrigheid der
del' ilIenfchcn
1I1cnfchen in
in Oor001"
zelve
vervat . De
(in twee
twee Vertnngen)
logstydcn
Vertoogen):: aldus
logstydcn (in
aldus luiden
luiden de
de Ope
Opfchrif,en del'
fcbrifien
der zes
zes kJeine
kleine Stukjes,
Stukjes, hier
bier voorh:l11den,
voorhanden . Hoe·
HoeweI by
byeene
eenebyzondere
byzonderegelegenheid
gelegenheidopgefleld
opgefteJd,, zyn
ze,
wel
zyn ze,
nogtlnns,
in zeker
zeker opzigt,
opzigr, van
algcmecne toepasfnge,
toepa~finge,
nogthans, in
van algemeene
en kunnen,
kunnen, ten
ten alien
allen tyde,
tyde, met
met nut
nut geleezen
gcleezen worden
worden;;
en
Ivaartoe
Eerw. IIOEKSTRA
Wam"toe dede Eerw.
IIOEKSTR1\ door
door leevendigheid
leevendigheid en
be·
en beva1ligheid van
fChryftrant ook
het zyne
heeft bygebyge.
valligheid
van fchryftrant
ook het
zyne heeft
draagen .
draagen.
Tel' proeve
proeve der
der fchryfwyze
fchryfwyzediene
diencdedevolgende
volgendeaanaau·
Ter
baaling uit
baaling
nit het
bet Vertoog
Vertoog over
over de
de Vaderl:ll1dslicrae.
VaderlandsliLie . "AIs
, Als
Christenen zyn
zyn wy
wyook
ookverpligt,
verpIigt ~dedeaangefi
aangefl:eJde
Christenen
:elde Magten
Magten
ell Overheden
Overheden tote gehoorzaamen
gehoorzaamen.. - - Doch
te onregt
onregt
en
Doch to
beweert men
men(gelyk
(gelykbet
hetongeloof
ongeJoofzoo
zoogaarnc
gaarncziet
zietbebe·
beweert
weeren) d::t
eene blinde
blinde onderwerping
weereln)
dat het
bet Christendom
Christendom eene
onderwerping
en
lydelyke gehoorzaamheid
en volttrekt
volftrekt lydelyke
gehoorzaamheid vordert
vordert.. Want
Want
waarop wordt
wordt in
in 't
't N
N.. V.
de verpligting
verpligting tot
tot gehoorgehoor·
waarop
V. de
zaamheid aan
aan de
de Overheden
Overbeden gegrond
gegrond?
Daarop ~ dat
dat de
de
zaamheid
? Daarop,
Overheid
Overheid Gods
Gods Dienaaresfe
DieJJaarc~(eis
is ten
ten goede
goede;; Dat
Dat zy
zy naamlyk
naamlyk
zwaard draagt
draagt om
de onfchuld
onfchuld tote verdedigen
verdedigen ,~ de
de
het zwaard
het
om de
kwaadwillinen
kwaadwilli'1;en totei}raflen
11ratren,, de
de zwakken
zwakkentegen
tegen dedefierfterkeren to
te bcfchermen,
bl:fchermen,enendus
dusregt
regtenengeregtigheid
geregtigheidtoteoefoet:
keren
dt! algemeene
algemeene welvaart
welvaart boven
bovenalles
alles to
te bevorbevol'·
fenen, en
en de
fenen,
deren
deren.. Maar
Maar de
de Dwingeland,
Dwingeland. die,
die, het
het oogmerk
oogmerk zyner
zyner
aantlelling
vergeetende, het
het volk
yolkbefchouwt
befchouwt als
als zyn
zyn by.
byaanl1elIing vergeetende,
zonder cigendonl,
cigendom, alleen
aIleen om
om zynentwille
zynentwille gefchapen,
ge[chapen, en
en
zonder
waarmedebyhynaar
naar eigen
eigen goeddunken
goeddunken kan
kan handelen
handelen;; die
waarmede
die
menfehen, zync
Natuurgenooten, Gods
Godsredelyke
redelyke fchepfehep.
rnenfchen,
zyne Natuurgenooten,
zelen, in
in boeijen
doet gaan
gaan;; die
yzeren ScepSeep.
zelen,
boetjen doet
die met
met zyn
zyn yzeren
ter de
de onfchuld
onfchuld verpletterd
verpletterd of
maakt;; die
die
ter
of moedeloos
moedeloos maakt
al1een de
listige en
gunst
alleen
de listige
en vleizieke
vleizieke boosheid
boosheid in
in zyne
zyne gunst
bat deelen
decJen.•; -- die
die de
de vrugten
vrug~ender
dernaarftigheid
naarftigheid in
in hoofhoof.
laat
fche
fche cveelde
weduc verteert
vertet!rt;; -- die
(lIe de
de regten
regtcn der
der menschheid
menschheid
met
met
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met voeten
voetcn trapt
trapt;; en
en bet
I1et goed
goed en
en bloed
bIoed der
deringezete
ingezete....
met
!len aan
aan zyne
zynegrootheid
grootheidenenheerschzucht
heerschzuchtopoffert
opaffen nen
hoe
Gods Dienzar
hoe kan
kan die
die befchouwd
belchouwd worden
worden als
als Gods
Dien2:ar den
den
Volke ten
ren goede
goede'?
En dat
dat Jezus
Jezus noch
noch zyne
zyne Apostelen
Apostelen
Volke
? En
zulk eene
eene lyde
lyde yke
yke gehoorzaamheid,
gehoilrzaamheid,die
diealle
aUe gevoel
gevo.eI van
van
zulk
Vaderlandsliefde zou
bedoeld hebben,
hebben, blykt
blykt
Vaderlandsliefde
zou uitdooven.
uitdooven, bedoeld
ook genoegzaam
genoegzaam uit
uit hun
hun eigen
eigen gedra
gedrag,, daar
daar zy
zy,, in
in
ook
weerwil van
van het
hetfl;reng
fireng verbod
der Overheid,
Overheid, voortvoortweerwil
verbod der
gingen met
met bet
het Euangelie
Euangelie to
te prediken,
prediken, verklaarende
verklaarende dat
dat
gingen
men God
God mcer
meer moet
moet vreezen
vreezen dan
dan de
de znenJehen.
men/chen. Docb
Docb
2nen
een Christen
Christenbereidwillig
bereidwillig zyn,
zyn, gehoorgehoordes to
te meer
meer zal
zal een
des
.:zaamheideneneerbied
eerbiedtotebetoonen
betooncnaan
aanalle
aUe wettige
wettige OverOverzaamheid
hunne magt
l1eden,, die
die hunne
magt enen ban
wngezag
gezagalleen
aIleen gebruigebruibeden
ken ter
ter handhaaving
handhaaving van
vangeregtigheid
geregtigheid,, en
en die
die met
met cen
een
ken
onbaatzuchtigen yver
yver het
het Neil
heil van
van den
denlande
lande ter
tel' harte
lmrte
onbaatzuchtigen
]}ccmen."
necmen
."
,Emvoudige Beantwhoordiiag
13eantwooraiflg over
over het
het Beflaan
BeJlatm van
rlftJ,
,Eenvoudige
van den
Godsdienst.. Door
Door PETRUS
PETRUS SCHOUTEN,
Roomsch Pries.
PriesSCHOUTEN, Roomsch
Godsdicnst
ter en
Pastoor to
te ./Ilkmaar.
Te Amjlerrlam,
bjl F.
4lmJerdam, by
F . J.
ter
en Pastoor
AAlkmaar . To
J.
van Tetroode
Tetroode en
en P
P van
van Buuren
Ruuren,
1n 8vo
81'0..
van
, iI80r.
8or . in
153
153 bl.
bl.

wien
RaomfcbePriester
Priester en
en Pastoor
Pastoor
wien
Raomfche
D eewy,
wy, uit
uit de
de verdediging
verdediging van
overgang van
van
D
van den
den overgang
uit ele
del' Gereformeerden
Gereformeerden tot
tot
uit
de Gemeenfchap
Gemeenfchap der
VOORHOUT
VOORHOUT

SCHOUTEN
SCHOUTEN,J
FRANS
FRANS

die der
alseen
eenfchrander
fchranderen
en yveyvedie
der Roomsch-Katholyken,
Roomsch-Katholyken, als
rig voorvecbtel'
van zyn
pyn Kerkgenootfchap
KerkgenootH.:hap
rig
voorvechter voor
voor de
de Leer
Leer van
hebben
leeren kennen,
zi€h, door
door bet
het gelukkig
gelukkig
fchynt zicb,
hebben leeren
kennen , fcbynt
flaagen zyner
poogingen ~ tot
tot bekeering
bekeering van
van
flaagen
zyner aangewende
aangewende poogingen,
VOORHOUT, opgewekt
opgewekt en
en aangemoedigd
aangemo::digd to
te vinden
vinden,, om
om
VOORHOUT,
meer Profelyten
Profelyten to
te maaken
maaken.. Dat
het hem
hem ook
ookgeensgeensmeer
Dat bet
zins ontbreekt
om, over
over zaahen
zaaken van
van
zins
ontbreekt aan
aan bekwaamheid,
bekwaamheid , om,
voor ongeoefenden
ongeoefenden duidelyk
duidelyk tote fchryven,
fchryven.
Godsdienst ~ voor
Godsdienst,
js uit
uit deszelfs
boekjen, over
over het
IJct beflaan
bejlaan van
van
is
deszelfs bekend
bekend boekjen,
God, door
door de
de Maatfchappy
MaatfchlPPY tot
tot Nut
van het
h.;t J'Igemeen
.It !gcmcm
God,
Nut van
met eon
een Eereprvs
Eereprvs Lekroond,
bekroond, reeds
reedsvoor
voorettelyl.e
ettclyke jaaren
met
jaaren
gebleekcn.. In
In Jien
hy zich,
zich, inin het
het
gebleeken
lien zelfden
zelfden toon
toon wendt
wendt by
lverkjen,, welk
welk wy
wy thands
thands aankondigen
aank()l1digen,, tot
tot den
den gegewerkjen
tot welk
ook behoobehoomeenen man,
meenen
man , tot
welk eenc
eenc gezindbeid
gezindheid by
by ook
re, met
met oogmerk,
oo~merk,omom
leerttellillgen van
re,
de de
leeritellingen
van de
de RuomschRuomschGodsdien~t
Ratholyke Kerk,
als alleenlyk
alleenlyk den
den waaren
waaren Godsdienst
Katholyke
Kerk , als
bevattende,, ell;:
ten. 't
011S geenszins
geenszins
't Zou
Zou ons
bevattende
ell, aan
aan te
to pry
pryzen.
v~rd
ver-
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verwortderen,, dat
deze of
zich,, door's
verworideren
dat deze
of gene
gene zich
door 's Mans
Mans
vleiende
en drogredenen
v!eiende taal
taal en
drogredenen,, liet
liet inneemen
inneemen en
en weg~
weg,
fleepen..
deepen
De Schryver
De
Schryver verdeelt
verdeeIt zyne
zyne voorgenomene
voorgenomenetaak
taakinindrie
drie
deelen.. In
het ecrfle
eerfie derzelven
de
deelen
In bet
derzelven beantwoordt
beantwoordt hy
by de
vraag:: welke
welke bewyzen
bewyzen leveren
leveren Natuur
Reden op
op
vraag
Natuur en
en Reden
voor bet
bet beflaan
befraan van
van den
den Godsdienst?
Godsdienst'?inindiervoege
diervoege.,,
voor
dat
by, (na
aan zyne,
bet voorgemelde
voorgemelde boek.
boek(na alvorens
alvorens aan
zyne. in
in het
dat by,
jen, gegeeven
bepaaling van
van den
den zin,
zin, waarin
waarin by
by onderonder·
jen,
gegeeven bepaaling
fcheidentlyk fpreekt
van natuur
nattiur en
te
fcheidemlyk
fpreekt van
en rede1l,
reden , erinnerd
erinnerd to
hebben,)
bewyzen van
als bewyzen
van 't
eerfre foort,
hebben ,) als
't eerfle
foort, voor
voor het
bet bebede natuurlyke
natuurlyke aan
aan..
ftaan van
flaan
van den
den Godsdienst,
Godsdienst, bybrengt~
bybrengt, de
en vreeze,
vreeze, in
in elken
elken
doening
ontzag, liefde,
Hefde, hoope
boope en
doening van
van ontzag,
mensch;
den natuurlyken
natuurlyken tegentland
tegenfrand,, welken
ieder
mensch ; den
welken ieder
mensch overwipnen
overwipnen moet,
moet, wanneer
wanneer by
bygeen
geenGodsdienst
Godsdienst
mensch
wit
mensch nawil erkennen
erkennen;; en
en de
de achting,
achting, welke
welke ieder
ieder mensch
natuurlyk
voor waarlyk
af.
tuurlyk heeft
heeft voor
waarlyk Godsdienfligen,
Godsdienfrigen, en
en de
de afkeerigheid van
ongodsdienfrigen, die
die hem
natuurlyk eieikeerigheid
van ongodsdientligen,
hem natuurlyk
gen is
is;; en van
van het
het tweede
tweede foort,
foort, dat
dat God
door
gen
en
God door
de
menfchen gediend
gediend wil
de menfchen
wit worden;
worden ; dat
dat By
Hy de
de menfchen
menfchen
helpt,, die
die Hem
dienen;; en
en dat
dat Hy
allell draft,
fhaft, die
die
helpt
Hem dienen
Hy alien
zynen
- InIn bet
het tweede
tweede deel
dee!
zynen dienst
dienst verwaarloozen
verwaarloozen.. --*
gedaan naar
wordt onderzoel
onderz()ek: gt'daan
naar de
de middelen
middelen,, die
wordt
die God
God
ge!2.eeven heeft
heeft,, om
om denzelven
denzelven to
te
voor do
de menfchen
menfchcn geg.eeven
voor
kUDllen
kennen;; die
die hy
by aantoont
aantoont to
te zyn
de rechte
rechte ReRekunnen kennen
zyn de
den, en
en de
de Goddelyke
Openbaaring, zoo
zoo wet
weI de
de bekendbekendden,
Goddelyke Openbaaring,
mastkinp; der
der Goddelyke
GoddelykeOpenbaaring
Openbaaringdoor
doorMofes,
Mofes,als
als die
die
maaking
de
door Christus
Christus.. In
het derde
door
In bet
derde deel
deel oppert
opperthy
by nu
nu de
lladere vraag
vraag:: Daar
Daar 'er
'er verfcheidene
verfcheidene wyzen
zyn:>, op
op
nadere
wyzen zyn
wdken de
de menfchen
menfchen voorgeeven
voorgeeven God
Godtote dienen,
dienen, wat
wat is
is
welken
dan bet
het byzonder
te weeten,
weeten, by
by welke
welke GeGedan
byzonder middel,
middel, om
om to
zoo veele
veele verfchillende,
verfchillende, de
rindheid, onder
zindheid,
onder zoo
de waare
waare GodsGodsantwoordgeeft
geeft enen beredeberededienst isis'?? Waarop
vVaaropbyhyditditantwoord
dienst
neert:: 'Rr
'E! is
is geen
waare Godsdienst,
Godsdienst, dan
dan deze,
deze, we]we)neert
geen waare
aan de
de menfchen
mellfchenheeft
heeft voorgefchreevem
voorgefchreeven..
ken God
Godzelf
zclfaan
ken
Christus heeft,
maaChristus
heeft, de
de Goddelyke
Goddelyke Openbaaring
Openbaaring bekend
bekend maaKerk ge(licht,
gel1:icht, en,
(opdat deze
deze die
die Open.
kende, eene
kende,
eene Kerk
en, (opdat
Openbewaaren,, den
den eigenlyken
eigenlykcn
baaring ongefchonden
baaring
ongefchonden zou
zou bewaaren
ve, daar
het noodig
noodig is,
is, aantoonen,
dus.,
zin derzel
zin
derzelve,
daar bet
aantoonen, en
en dus,
in den
God~dienst,, de
volg,ends dezen,
volgends
dezen, in
den eenigen
eenigen waaren
waaren Godsdienst
de
tyde, kunne
onderrechten.) aan
aan dedemenfchen, ten
ten alien
allen tyde,
menfchen,
kunne onderrechten,)
ze) ve zynen
zynen Geest,
Geest, den
den Geest
Geest der
der waarheid,
waarheld, medegemedegczelve
dcelol, en
en ddaarenbovc:n
be)oofd,, dat
dat Hy,
met dezen
dezen
deeld,
aarenbovcn beloofd
Hy , met
Geen J by
by die
die Kerk,
Kerk, tot
tot Ware
baareonderwyzivg,
ol1derwyzmg,bef}ierin
befrierin~
Geest,
en
ell
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befcherming, zal
en
zal blyven,
blyven, tot
tot aan
aan het
het einde
etnde der
dcr weween befcherming,
dan bet
reId.. De
DeKerk,
Kerk,door
doorChristus
Christusgefticht,
gefticht, is
is dan
het byby.
reid
zonder middel
middel ,, om
te weeten,
wee ten , by
by welke
welke Gezindheid,
Gezindheid,
zonder
om to
onder
zoo veele
vede verfchillende,
verfchillende, de
geonder zoo
de waare
waare Godsdienst
Godsdienst gevonden
Die Kerk,
von
den wordt
wordt.. Die
Rerk, welke
welke Christus,
Christus, ook
ook tot
tot:
zulk een
een byzonder
zulk
byzander middel,
mid del , flftichtte,
altyd bebe:ichtte, en
en Voar
voor altyd
kwaam
gemaaktheeft,
heeft, is
is de
kwaam gemaakt
de Roomscb-Katholyke
Roomsch-Katholyke Kerk,
Kerk,
en
hierom words
wordt in
in deze
deze de
de waare
waare Godsdienst
Gadsdienst gegeen hierom
vonden.
vonden .
Men
maet zich
zich,, in
daad,, verwonderen
verwanderen over
over de
de
Men moet
in de
de daad
aanlokkende wyze,
Wllarop de
de Pastoor
Pastoor SCHOUTEN
SCHOUTEN de
aanlokkende
wyze , waarop
de
Leer van
Leer
van zyn
zynKerkgenootlchap
Kerkgenootichapvoordraagt,
voordraagt,enentegen
tegeniningebragte
gebragte tegenbedenkingen
tegenbedenkingen ,') door
door ichoonfchynende
ichoanfchynende re
reo.
aeneeringen en
en fyne
fyneonderfcheidingen,
onder[cbeidingen, opopeenen
eenenbeflisbeflisdeneeringen
fenden toon
toon,, als
als onwederleglyk
onwederleglyk verdedigt.
verdedigt. Alles
Alles rust
rust
fenden
bp de
de f}out
flout weg
aangenomene,
geheeT onbewysbaare
op
weg aangenomene
, gehee
onbewysbaare
onderil:elIing, d:1t
onfeilbaare Kerk
onderftelling,
dat Christus
Christus eene
eene onfeilbaare
Kerk op
op
aarde
ftichten, en
en dat
dat de
de zoogenaamde
zoogenaamde
aarde heeft
heef t willen
willen il:ic11ten,
Roomsch-Katholyke
Roomsch-KatholykeKerk
Kerkzich
zicbzoodanige
zoodanigeonfeilbaarheid
onfeilbaarheid
magtoeeigenen
toeeigenen.. IiJlula
l'iJlltta dudce
dulce conie,
votucrem dum
de-.
mag
canit, volucrenz
duns de

cipit aUCepJ.
cipit
aucep. .

dankiding tot
tot cen
een vroeg
vroeg enen beginnend
beginlJefldGodsdienst-on
Godsdienst·on..
4anleiding
denvys,, enz.
ens. Gepaard
Gepaard met
met Ophelderingen
Ophe!deringen,, die
gt.
derivys
die geflhikt zyn,
om Ifinders
I(inders van
negen tot
tot veertien
Veertien jaol'en
fchikt
zyn , om
van negen
jaarea
te onderwyzen
ol1derwyzcn.,, enz.
f}let eene
etne Voorrede,
Voorrede, enz
em;.. Door
Door
to
enz. Met
JOANNES STEENMEYER
STEENMEYER.,, Predikant
Prediknnt to
te Vlaardi"
JOANNES
Vhardi, ...:Jell.
e, .
Te Utrecht,
Utrecht, by
van Yzerworst,
I80r.. In
In gr.
gr. 88v4I.
Te
by W.
W . van
Yzerworst, i8oi
vQ .
zamelJ 389
389 bl.
bl.
tteo zamen

Eel'w.
in eenige te vooren
geevene en ook door ons aangekondigde
D
D
jens (*), begoDnen hebbende, zyne poogingen in 't werk

STEENMEYER, in eenige to vooren uitgeuitge~
ee Eerw. STEENMEYER,
werk~
geevene en ook door ons aangekondigde werklens (*), begonnen hebbende, zyne poogingen in 't werk
om het onderwys der jeugd in de Godsdiensttote
frel n, om bet onderwys der jeugd in de GodfreHen,
s ienstr
leer op
eenen beteren
bereren voet
voet to
te brengen.,
leer
op eenen
brengen, vaart
vaart daarmede
daarmede
voan in
in dit
dit boekdeel
baekdeeI.. Zyne
voort
Zyne te
to voaren
vooren gemeen
gemeen gemaakte
gemaakte
./lanteiding tot
tet eon
em vroeg
vroeg en
C1! beginnend
begiJlttetJdGodsdienst-onderGodsdiemt-onqer4anleiding
'I'ys
is wederom
text, die
dIe dedeftpf
flpf van
van bet
het onderriche
onderncht:
vys is
wederom dedetext,
in zich
zich behelst.
behelst. Voor
Voor dede Ophelderingen,
OpbeJderingen, die
die by
by 'er
'er
in
vervolgends had
bygevoegd,, words
warde nu
uu deze
dezetitel
titel gege
vervolgends
had bygevoegd
plaatst:: Gepaard
Gepaard met
met Ophelderingen
Opheldcril1gm voor
"YOO}' Kmders
KttJdirs vain
Will.
plaatst
')leer..•
veer4

(*)
C*) Letteroef.
Letleroef. iISO",
bl.. 278
27S-~30.
8cO, bl
-280-
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wcrtietz
de Ophelderingen
Ophelderingen ~,
hecrtien tot
tat agttien
agttien jaaren;
jaaren ; tcrwyl
terwyl de
die thans
thans in
't Iicht
J voor
van nene·
die
in 't
lichtvel'fchynen
verfchynen,
voor Kinders
Kinders van
gen tot
jaaren befremd
beftemd zyn.
zyn . In
gen
tot veertien
veertien jaaren
In cene
eene uitvocriuitvocri·
ge
Voorrede geeft
geeft dedeLeeraar
Leeraareenig
eenigverllag
verflag van
vandedererege Voorrede
gels, die
die by
by In
in deze
deze Onderwysboeken
Onderwysboeken zich
gels,
zich heeft
heeft voorvoar·
gefteld;; waaruit
verneemt,, dat
dit werk
werk niet
niet in
in
gefl:eid
waaruit men
men verneemt
dat dit
overyling , maar
de hand
hand gegeoveryling,
maar met
met ernll:ig
ernfig nadenken,
nadenken, by
by de
nomen,enenter
teruitvoer
uitvoergebragt
gebragt isis.. Wy
hebbendezeldeze!nomen,
Wy hebben
ven
over 't
't geheel
en gepast
gepast gevonden
gevonden naar
naar
ven over
geheel welgegrond
welgegrond en
het doel
doeI,, welk
men, by
by bet
het onderwys
onderwys van
vanKinderen,
Kinderen.,
bet
welk men,
en zulken,
zulken, die
die nooit
nooi t onderricht
onderricht genoten
genoten hebben,
hebhen,dient
dient
en
voor
voar oogen
oogen to
te hebben
hebben;; en
en,, ten
aanzien del'
ten aanzien
der bewerking
bewerking
van deze
deze nadere
nadcre Ophelderingen,
Opheldering,en, overeenkomftig
overeenkomftig dit
dit
van
richtfnoer,, herhaalen
herhaalen wy
onze gegeevene
gegeevcne goedkeuring
goedkeuring
richtfnoer
wy onze
en aanpryzing
aanpryzing van
van's
arbeid, ten
ten dienfte
dienffe van
en
's Mans
Mans arbeid,
van hun
bun,~
die, in
in de
de verklaaring
verklaaring der
der Bybelleer
Bybelleer,, afgefcheiden
afgefcheiden van
die,
van
de Christelyl{e
fool'tgelyke leiding
ge·
de
Christelyke Zedenlwnde,
Zedenkunde, foortgelyke
leidinvan
g van gedachten verkiezen
verkiezen to
te volgen
volgen.. De
De gegeevene
gegeevene OpheldeOpheldedachten
ringen
zouden evenwel
evenwel bier
hier en
en daar
daar duidelyker,
duideIyker, en
en over
over
zouden
1ttingen
geheel
weezen..
geheel beknopter
beknopter hebben
hebben kU11l1en
kunnen weezen
Hcmdleiding tot
tot de
de Hervormde
Hervormrle Belydenis
BelJdenis en
en b'angelifche
Jlandleidirtg
Evangelifche
Godvrucht.
Gorlvruclzt. Door
Door H.
H. VAN
VAN WAARDENBURGH.
Te RotRotWAARDENBURGH . Te
terdam,
terdltilJ, by
by C
C.. van
van den
den Dries
Dries en
In tvo.
1- bl.
en Zoon.
Zoon . In
4vo. 7'7z
bl.

y hebben,
hebben, federt
federt eenigen
eenigen tyd,
tyd, verfcheidene
verfcheideJ.je nieuwe
nieuwe
W
Katcchizeerboekjensuit
uit den
den fchoot
fchoot der
W Katechizeerboekjens
der Hervormde
Hervormde
Kerk zien
:den to
te voorfchyn
voorfchyn komen.
getal is
is
Kerk
komen . DerzeIver
Derzelver getal
y

welierom, door
door dit
dir van
van HH.. VAN
verwvederom,
VAN WAARDENIWRGH,
WAARDENBURGH, vermeerderd.. Men
ziet uit
uit de
de geheele
geheele orde
orc1e van
van behandeling
behandeling
meerderd
Men ziet
en uitdrukking,
uitdrukking, dat
dat bet
het naast
nlast gefchikt
gefcbikt is
is voor
vool' zulken,
zulken~
en
die, naar
naar den
den trant
tram van
HELLENBROEK en
en dergelyken,
dergetyl~en"
die,
van HELLENBROEK
onderwys begeeren
begeeren.. Men
had bet
het evenwel,
evenwel, zonder
zonder mer.
onderwys
Men had
merkelyk nadeel,
nadeel, by
by 't't geen
geen van
van dat
dat foort
foort voorhanden
voorhanden is,
is.,
kelyk
kunnen
kunnen laaten
laaten berusten
berusten.. Wy
Wyvoor
voorons
onshebben
hebbellalthans,
althal1S ~
in dit
werkjen, toteveel
veel duistere
duistere voorflellingen
voorftellingen,, zwakzwak.
in
dit werkjen,
ke bewyzen,
bewyzcn, enellvry
vrywat
watontuig
ontuigvan
vanonnoodige
onnoodigegefchilgr.:fchilke
vraagen en
en fpitsvondige
fpitsvondige onderfcheidingen,
onder[cbeidingen ~ aangetroffen,
aangetrO'ffen,
vraagen
om hetzelve
betzelve heel
heel zeer
zeer aan
aan to
tc pryzen
pry zen.. Hetgeen
Hetgeen ons,
ODS, in
in
om
deze
deHervormae
Hervormde Belydenis
deze Handleiding
Handleiding tot
tot de
Be!ydmis en
en EvangeEvct:1gelifche
Godvrucht, meest
lifche Godvrucht,
meest bevreemd
bevreemd
beeft,
datbet
hetleerleerheeft,
is,is,dat
begrip
van de
begrip ~an
de Yerkiezing
r~riei'zin3 en
en Yerwerping
Vml':rpitJ.g achteraan
achteraan gegeplum isIi..
plaatst
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VA:-.I SOLINGEN
S OLINGEl"l
A . VAN

Imvydings-Rcdevoering, over
over de
de verplichtingen
verptichtingen des
des PerVerInwydings-Redevoering,
loskuflcligcn, in
in het
het beflurrr
befluur der
Hartstochten, by
by d6
de
loskrindigcn,
der tlartstochten,
In het
het openbaar
opetzbaar uitgefprouitgeJProg£boorte 'Van
geboorte
van den
den Mensch:
Mensch : In
ken door
door ADRIAAN
ADRIAAN VAN
V AN SOLINGEN
SOLINGEN,, op
7 van
op den
den 7
van
kcn
Blocimartnd 1801
enz.. Te
Midd~lburg,, by
by A.
Te Middelburg
A . P.
Blocirnaand
I8oI ~, enz
P.
J . P.
P . Gillisfen.
Gillisfen . Ir
de
de Wed.
In gr.
2ve..
de Winter
Winter en
en de
Wed . J.
gr . love
36 bl
bZ..
36

e Heer v
by gelegenbeid der aanvaarding van het ampt van HoogJeeraar in de VerD
D
loskunde te Middelburg, volgens liet verIangen vall

AN SOLINGEN
SOLINGEN,, by geleqenheid der aane Heer VAN
vaarding van bet ampt van Hoogleeraar in de Verloskunde to Middelburg , volgens bet verlangen van
den
Raad der
der Stad,
Stad, eene
eene Redevoering,
Redevoering,over
over eenig
eenig ververden Raad
10skundig onderwerp,
onderwerp, inin de
de moedertaale
moedertaale moetende
moetende doen,
doen,
loskundig
oordeelde
geen geichikter
gefchikter ftoffe
froffe tetokunnen
oordeelde geen
kunnen vinden,
vinden, voorvooral daar
'er. ook
kiefche Vrouwen
bydeeze
~eezeplegtigheid
plegtigheid
al
daar 'er
ook kiefche
Vrouwen by
tegenwoordlg waren,
dan de
de overweeging
overwcegmg der
dcr verplichverpliclztegenwoordig
waren, dan
ti11gen des
des ITerleskundigen
Ferlrsktmriisetz,, in
in. het
Ilet be/tuur
beltuur der
der klarts
Harts-.
tingen
Men , by
vee! welweltoe
tochten,
by de
de geboortc
geboorteval1
van den
den Memt;h.
Mens~h . Met
Met veel
fpreekenheid en
en gevoel
gevoel fchildert
fchildert de
deefpreekenheid
de Redenaal',
Redenaar , by
by deeze
gelegenheid,, de
de verfchillende
verfchi1lende Hartstochten
Harrstochten ~, welke
ze gelegenheid
welke
by de
de geboorte
geboorte van
van een
een mensch
mensch kunnen
kunnenplaats
plaats hebben,
hebben,
by
zo by
by de
de baarende
baarende Vrouwe,
Vrouwe,als
alsbybyhaaren
haarenEchtgenoot,
Echtgenoot,
zo
de naastbeftaande
naastbefraande Vrouwen,
Vroedmeester, en2
enz..
den Vroedueester,
de
Vrouwen , dell
terwyl by
~ om
zich in
in de
tertvyl
liy gefchikte
gefchikteregelen
regelenvoorfchryft
voorfchryft,
om zich
de
verfchillende voorkomende
omfrandigheden naar
naar to
te gege.
verfchillende
voorkomende om[tandigheden
draagen.. Tot
Toteen
eenproefje
proefje zullen
zullen wy
hier affchryven
affchryven de
de
wy hier
draagen
laatfre zyner
aanmerkingen,, met
linet betrekking
betrekking tot
tot den
den
laati}e
zyner aanmerkingen
V
roedmeester..
Vroedmeester
" Wysheid
Wysheid en
en Deugd
Deugdzyn,
zyn,voor
voorden
denverdienstlykea
verdienstlyke,n
„
Kunstoeffenaar, de
de beste
beste waarborgen
waarborgentegen
tegenalle
aileonftui
onft:Ul-.
Kunstoeffenaar,
mige tochten
tochten en
bewegingen des
des gemoeds
gemoeds.. DoordronDoordrol1mige
en bewegingen
gen
van eerbied
eerbied voor
voor zyne
zyne edele
edele en
en voortreflyke,
voortreflyke., doch,
gen van
doch,
door haar
haar gewigtig
gewigtig aanbelang
aanbelang.,, ontzachverwekkende
ontzachvel'wekkendc
door
kunst., in
in welker
welker beoeffening
lJeoeffening bet
het behoud
van twee
twee lelekunst,
behoud van
vcns zyner
zyner zorg
zorg is
is aanbevoolen
aanbevoolen:: welke.,
eene wen·
vcns
welke, door
door eene
wending der
der hand,
hand.,beide
beidegered,
gercd.,ofofbeide
beideilagtoffers
lIagtoffers der
der
ding
onkunae kunnen
kunnen worden
worden:: doordrongen van
van het
het bebeonkunde
doordrongen
ze[ zyner
zyner groote
grooteverplichtingen
verplichtingen,, is
is by,
onder bet
het gegezef
by, onder
not eener
eener volkomene
kalmte van
van geest,
geest, beveiligd
beveiIigd tegen
tegen
not
volkomene kalmte
aIle ontroeringen,
bachlyke amalle
ontroeringen, waardoor
waardoor anderl!n.,
anderen, by
by hachlyke
omfrandigheden.,, ligtlyk
ligtlyk overrompeId
omdat hy,
hy,
ftandigheden
overrompeld worden;
worden ; omdat
met
een gerust
gerust geweeten
en met
met een
een zedig
zedig zelfsvertrouzelfsvertroumet een
geweeten en

wen,,
wen
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\\Ten, overtuigd
ov~rtuigd is,
is, dat
dat by
hy de
de beste
beste vermogens
vermogells zyner
zytcr
wen,
£iel
heeft aangewend
en ingefpannen,
ingefpannen, tot
tot bet
het verkrygen
verkrygen
riel heeft
aangewend en
van die
die kundigheden,
kundigheden, welke,
welke,tot
totbet
het voldoen
voldoen aan
aan alle
aIle
van
zyne belangryke
belangryke betrekkingen,
betrekkingen,vereischt
vereischt wordeii
worden.. Zo
Zo
zyne
toegerust ~~ isis hy
aIle vyandelyke
aanvallen der
der
toegerust
by tegen
tegen alle
vyandelyke aanvallen
het acbtbaar
achtbaar fchild
fchild der
hartstocbten gedekt,
hartstochten
gedekt, door
door bet
der wanr
waar
heid;
dat alie
aIle zyne
waarheid zyn
zyn:: en,
heid ; om
om dat
zyne kundigheden
kundigheden waarheid
en,
zo
beveiligd,
betreedt by
hy,, met
met kloekmoedigheid
kloekmoedigheid en
en
zo beveili
d , betreedt
1l:andvastigl1Cid,, bet
het glansryk
glansryk fpoor
fpoor der
der WerloskunVerloskurlfcandvastigheid
(Ie,, waarop
waarop noch
noeh ydele
ydele roem
roem;, noch
vuig gewin
gewin,, een
Zle
noch vuig,
eeti
bekrompen hart
hart bekooren
bekooren kan
kan;; en
en aan
aan welks
welks einddndbekrompen
paal bet
het loon
loon zyner
zyner poogingen
poogingen die
die zalige
zalige bewustheid
bewusthein
paal
van altyd
altyd zorgvuldig
zorgvuldig de
wagt to
te hebben
hebben gegezyn zal,
zal, van
zyn
de wagt
hOuden,
op then
dien gewichtigen
gewichtigen post,
post, waarop
waaropby,
hy,als
alshel
11el:;
bouden, op
per der
der noodlydenden,
als redder
redder zyner
zynernatuurgenooten
natuurgenooten,~
per
noodlydenden, als
en als
als vert
rooster des
door de
de Voorzie
Voorzie..
en
vertrooster
des menschdoms,
menschdoms, door
nigheid, geplaatst
geplaatst was."
nigheid,
was ."
V~rhafJdeNf':g over
Levenslcragt,, 'V07gem
Dynamifcht
fUerhandelipq
over de
de Levenskragt
vo7gens Dynctmifche
grandbeginzelen,.; door
door jJ.. IEE.. DOORNIK,
Merl. DoCtor
grandbeginzelen
Door
DOORNIK, Med.
te Amfle.rdam.
Te AmJlerdam;
by L,
L. van
1802..
tc
lymflerdam . Te
4mflerdam, by
van Ei,
Es, 1802
lea
gr. 8vo.
In gr.
bt.
8vo . 1St
13 t bt.

ynamifche grondbeginzelen
Dynamijchc
grondbeginzelen zyn
zyn de
de zodahige,
zodahige, volgens
volgen;
D
welke de
de werkende
wcrkende vermogens
vermogens van
vaneenige
eenigezelfzelf··
welke

fiandigheid nlet
ftandigheid
niet buiten
buitendezelve,
dezelve, maar
maar in
in haar
haar ei~cn
eigen we·
Wezen en
beftaan, moeten
worden.. Zodanig
Zodanig zyn
zen
en beftaan,
moeten gczogt
gezogt worden
zyn,~
de
volgens tIe
denkbeeJden van
volgens
de denkbeelden
van den
den Heer
Heer DOORNIK.
DOORNIK, de
kragten der
der leevende
leevende bewerktuigde
bewerktuigde lichaamen
lichaan1en;; iii
in teteo
kragten
genftelling van
her gevoelen
gevoelen dier
dier geenen
geenen,, welke
welke van
van
geftelling
van her
oordeel zyn,
zyn, dat
dat die
die kragten
kragten van
vaneerie
eeI1e onbekendd
onbl!kendeuituit~
oordeel
wendige oorzaak
oorzaak afhangen
afhangen., welke
welke zich
zich in
in een
een leevenJ
leevenJ
wendige
doch ~ bybygelegenheid
gelegenhcidder
der
fchepzel daarmede
vereenigt, doch,
fchepzel
daarmede vereenigt,
algemeelle
wordt afge
af,;e
al
ge :neene ontbindillg,
ontbinding ,daarvan
daarvanwederom
wederom wordt
icheiden.. "„ Hier
Hier mede
mede (zegt
(zegt de
de Schryver)
Schryver) zullen
zullen wy
fcheiden
wy
onze aanmerkingen
aanmerkingen eindigen
eilldigen,, en
en blyven
blyvell by
by ons
ons ge
ge
•" onze
voelen:: rJa't
Levenskragt eere
cereafgeheide
afge!e'irlc krcrgt
k,.ugt der
cler
•" voelen
dar de
do Levenskragt
der floffe
floffe zy
zy,.; dat
dat de
de gewy
gewy..
lgerneenegrondkragten
grondkragten der
•" ettlgemeene
zig-do rncnging
menging en
tierftofen
ftof!enbet
ne'tnrgzznis
YJrganistn
•" zigde
en vorming
vormng der
;»71>J
"uitmaakt.
Het Leven
Levenheeft
heeft deszelfs
de-szel[s gran.d
in (Jce:u
gt.'"
„
uitmaafkt. Het
grond in
dceze geA
"„ tivyzigde
wyzigde menging
der ftofen
jto./felJ;; levends
leven4'e /tol
menging en
en vorming
vorming der
ftof
of organifchc
denkbeeld ; Leven,
orp;aflifc hc ftof,
fiof, is
is hetzelfde
hetzel/de tienkb'eeld;
Leven, t;p
(If
•" 01
"• gefcheiden
gefcheiden van
van organifchz
organ'ifi'lrefthf,
Jtbj, last
tadtzzctr
zlc" niea
nie# dcr.-en
(few en
" alzo
aho Leven
Leven geen
geenoorwaak,
oor:::aak,maar
maar
Cn'olgisis,"." De
De jeer
leer
„
,ge,°olg
J;,lrrl'.
Rk
ltd
lt,$T-r. I8J).
I8J2 . No.6,
No . 6,
41P1
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ftellingen van
zen vernuftigen
vernuftigen en
en geleerden
geleerden Schiyver
Schryver
ftellingen
van on
onzen
zyn ingericht
ingericht volgens
val gens de
de Kantiaanfche
Kantiaanfche denkbeelden
denkbeeIden over
over
zyn
dell aard
aard der
der eigenfchappen
eigenfchappen van
van lichaamelyke
lichaamelyke wezens,
wezens,
den
en vooral
voora1 op
op deeze
deeze hoofd(telling
hoofdfielling van
den KoningsbergKoningsbergen
van den
fchen Wysgeer
Wysgeer:: Terug
Terttgftootencfe
ftootendoenen aantrekkende
aantrekkende kragl
krag
fchen
zyn de
de beige
beicTe grondkragten
grondkragtender
derftof
[to!;; door
door deezen
deezm erlangs
erlan/!,'
zyn
de ftof
/to! het
in de
de ruirnte,
mimIc., en
en vervuh
-vervult dezelya
dezely~
de
het aanwezen
aanwezen in
niet
Iydel;yk,
maar
daadelyk.
Zeer
veel
zouden
wy
~ to
%0
.
Zeer
veel
zouden
wy,
Wet lydelyk, maar daadelyk
voar als
aIs tegen
voor
tegen de
de denkbeelden
denkbeelden van
van den
den Heer
Heer DOORNIK,
DOORNIK,
te berc\e
btengen:: doch
doch daar
daardeeze
deeze'ftofe
'ftoffe alleen
aIleen
to
berde kunnen
kunnen brengen
onder bet
bet bereik
bereikdier
dier beoordeelaaren
beoordeelaaren valt,
valt, welke
welkezicli
zicli
onder
inzonderheid met
met dedediepzinnige
diepzinnige Kantiaanfche
Kantiaanfche begripbegrip..
inzonderbeid
.
pen verlustigen,,
verlustigen, en
buitendien in
in eene
pen
en wy
wy buitendien
eerie ORS
ons Maand
Maand ...
ichrift
niet
moeten
ver.
fchrift
niet l?astend~
pasfende uitvoerigbeid
uitvoerig1eid zouden
zouden moeten
ver,
vallen, zuIlen
zeggen..
vallen,
zullen wy
wy daar
daar thans
thans niet
met meer
meer van
van zeggen
Gefchiedkundige Befchou'Wing
St.. Domingo
Domingo,, door
door
Gefchiedkundige
Befchouwing 'Van
van St
BRYAN EDWARDS
EDWARDS.. Uit
Vit het
het Engelsch.
Engelsch. ifte
JJte Stuk.
T~
Stuk. Te
BRYAN
Haarlem,, by
by A.
Pz.,
JSo~.. In
In gr
gr.. 2vo.
Loosjes Pz
., i$oc
8vo.
Haarlem
A . Loosjes
Behalwn de
de VVoorrede,
r'oorredc, 76
76 bi
bt..
Behalven

onzenLandgenooten
Landgenootenbekend
bekenddoor
doorcen
eenmeesmeeg~
onzen
EDWARDS,
terlyk g(;fchreeven
wy een
een
terlyk
g`fchreevenWerk
Werk (*),
(*), en
en van
van wien
wien wy
DWARDS,

E

Leevensberigt in
in bet
bet Mengelwerk
Mcngelwerkonzer
onzerLetteroefeningen
LctterocfiningeJl
Leevensberigt
zeer oHlangs
geplaatst hebben
(t), vervaardigde
de voor
VUO!
zeer
onlangs geplaatst
hebben (-f),
vervaardigde de
ons liggende
liggenae Gefchiedkundige
Gefchiedkundige Befoh(}uwing
St.. Do/)0ons
Beichouwing 'Van
van St
mingo
op
't
laatst
des
Jaars
1796.
Wat
hem
a~m)ei
.
Wat
hem
aanleimingo op 't laatst des Jaars 1796
ding gaf
gaf,, om
zyne welverfneede
welverfneede penne
penne op
opbet
het papier
papier
ding
om zyne
te
't welk
toons de
de
to zetten,
zetten, ten
ten opzigte
opzigte van
van dit
dit Eiland,
Eiland, 't
welk thans
aandagt
van bet
het bevredigd
bevredigd Europa
Europatrekt,
trekt,als
alsbet
hettootooaandagt van
neel
krygs, van
vaneenen
eenenzonderlingen
zonderlingen cart,
aart,
reel cens
eens bloedigen
bloedigen krygs,
ltaat
uitgave van
de Vertaaling
Vertaaling deezes
deezes.• EerEar .
itaatons
ons by
by de
de uitgave
van de
flen
te vermelden.
tfen Stuks
Stuks to
vermelden .
Zo
dra EDW
ARnSdedeboven
hovenaanmeduide
aangeduideGefchiedenig
Gefchiedenis
Zo dra
EDWARDS
der
Engelfche Volkplantingen
Volkplantingen in
in (re
de West
-lniliin hadt
hadt
der Engelfche
best-Indiin
uitgegeeven,
om een
een algealgeuitgegeeven, vormde
vormde hy
by het
bet voorneemen,
voorneemen, om
mecn
Berigt van
van de
de Vastigheden
Vastigheden van
van alle
aUe de
meen Berigt
de Natien
Natien van
van

Eu-

("')
weetel1 :: Burger/ylle
Hantlelltuntlige Gefchiedenis
Ge[rhiedetlis
Bargerlyke enen Ilandelkundiga
(*) Te
Te weetei
"an
EngelftheVolkplantingen
YulltplantingeninindedeLest-Irsdie-n
/?est. lad/en ,, in
in zes
zes
van detie Engelfehe
Deelen,
by den
den Uitgeever
Uitgeel1er deezer
deezer Gefd
Geftl.iedkunliige
.iedkundige BefohG'fJBefchouDeelen, by
wing
uitgegeeven van
-17Y9.. Wy
Wyhebben
hebbeo
wing uitgegeev,n
van den
den Jaare
Jaare 1794
1794-i7y,9
by
de uitgave
uitgave van
van elk
elk Deel
Deel 'er
'er met
met dubbel
dubhel verdienden
verdiellden lof
10f van
v:.tn
by de
i;c[prco!,en..
gefprco'sen
d)
VOOl' 't
't Jaar
hI.. 336.
336 .
tt) Zie
Zie ons
ons Menge/wer!
Mengelwerk voor
jaar 1801,
i8oi, bl

E.
ED
ST..DOMINGO.
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D WAR
W A RDDII ,BESCHOUWING
S, BESCIIOUWING VAN
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Europa,
Nieuwe
te
IEuropa, in
in dat
dat gedeelte
gedeeltederder
NieuweWereld,
Wereld, zamen
zamen to
ilellen
maar meer
meer byzonder
byzonder van
Franfchen 4 welker
ftellen;; maar
van de
de Fl'an[chen;
welker
Bezittingen ontwyfelbaar
de
Bezittingen
ontwyfelbaar van
van de
de meeste
meeste waardy
waardy en
en dd
vruntbaarfte van
van den
vru~tbaarH:e
den geheelen
gebeelen Archipe!agu!
Archipelagus zyn.
zyn . Dit
DIE

denKbeeld
toe., op
op de
de befchouwilig
befcho\.lwi,g van
van de
de
denI beeld nam
narn by
by hem
hem toe,
bouwfroffen,, die
die hy
reeds b~n
bouwftoffen
by reeds
byeen verzameld
verzameld hadt,
hadt, 111et
met
St. Domingo,
betrekking tot
tot St.
Domingo, de
voornaam!le Franfche
Franjc/ie
betrekking
de voornaamtle
Volkplantihg..
Volkplanting
Tot dit
bepaalt lich
zich het
bettegenwoord.i~
tegenwoordigWerk
Werk
Tot
dit Eiland
Eiland bepaalt
gebeel.
Het isisvan
dat EDWARDS
geheel . I-let
van aanbelahg
aanbelang te
to weeten,
weeten, dat
EDWARDS
dit Eiland
Eiland in
in eigen
eigen perfoon
perfoon bezogt,
bezogt, ten
Jaare I79t
dit
ten Jaare
daar
17g1 ~; daar
kennisfen maakte;
maakte, die
kennisfen
die hem
hemgeregelde
geregeldeberigten
berigtendeswegeri
deswegen
vervolgens
van eene
eene meni
td
ventolgens gaven,
gaven,eneninin't't bezit
bezit ftelden
fielden van
menigre
getuigenisfen
en bclangryke
belangryke ftukken
getuigenisfen en
ftukken.. Hy
Hyverklaart,
verklaart, dat
dat:
!yne beweegredenen
derwaards to
te gain
gaan voor
voor bet
het pH;.
Ilyne
beweegredenen om
om derwaards
pitbliek Iran
yan wein.ig
maar de
de omftandigheomil:al1dighebliek
weinig aanbeJang
aanbelang zyn;
zyn ; maar
den., die
dIe de
de reis
relS derwaards
veroorzaakten;; de
ontrode;;
den,
derwaards veroorzaakten
de ontmocA
ting., die
die 'er
Lejegende, enendedeftaat,
ftaat, waarin
waarin by
hy
ting,
'er hem
hem bejegende,
de ongelukkige
ongelukkige Inwoonders
Inwoonders vendt
v&ndt,, kunnen
niet afiyn
afiyn;3
de
kunnen niet
belangryk
voor den
belangryk voar
den Leezer
Leezer to
tc weezen
weezen.. Hy
Hyvleit
vleit zich,
zich,
dat
een kort
kort berigt
herigt deezer
deezer byzonderheden
byzonderheden ~4 daar
daar het
het
dat een
eenige maate
van gezag
gezag aan
aanzynen
zynenarbeid
arbeid byzet,
byzet., geen
geen
cenige
maate van
ongefchfkte Inleiding
Inleidingvoar
voor zyn
zyn Boek
Boek zal
ongefchikte
zal gearft
ge3~t worden.
worden.
Dit zet
zet der
der Voorreden
Voorreden eene
eene belangrykheid
belangrykbeia. by
by,, I!n
Dit
en
geeft
bladz.. Door
Door verkbr
verkor
geeft 'er
'ereene
eenelengte
lengteaan
aanvan
vanXXIV
XXIV bladz
\Terminl'eu. Dit
Dit alreen
aIreen moeten
verten zouden
ten
zouden wy
Wy Verminken;
moeten wy
wy vermeld en , dat
dat EDWARDS
EDWARDS ooggetuige
ooggetuige was
van de
de verwoesverwoes·
inelden,
was van
ting,, in
in den
den Jaare
Jaare 1791
1791 daar
daar door
door de
de Negers
Negcrs aangeaattgeting
ricbt;; met
met eenige
eenige trieeren
Heeren van
Jamaica den
den daarheen
daarhecrt
richt
van Yamaica
tot byftand
byfrand gezoriden
gezollden En&elfchcn
Engef[chen Adiniraal
Adllliraat AFFLE01,
AFFLECK 9
tot
zyn Vriend,
Vriend,vergezellende
vergezellende.. Dit
Dit weinige
weinige 'er
'er van
van aan
aan to
te
zyn
haaIen, zy
genoegzaam:: „
"De
verwoestitigen van
den
haalen,
zy genoegzaam
De verwoestingen
van den
;, opfrand
mynverver,,
opHand breidden
breidden zich,
zich, ftaande
ftaande den
den tyd
tyd VQl1
van myn
,,
aan Kaap
Kaap Franfois,
Franfois, aan
aan alle
aUe zyden
zyden uit
uit.. De
De ge
ge
" blyf
blyf aan
;, hee1e
de Kaap,
Kaap, met
met uitzondering
uitzondering van
ced
~,
heele vlakte
vlakte 'Van
van de
van cod
~, Plantage
gelegen, was
eene verwoestin
verwoesting;;;
~,
Plantage by
by de
de Stad
Stad gelegen,
was eene
"to
waren ook
ook de
de Parochy
Parochy van
van Limonade
Limont:de,, en
en de
de
,,
zo waren
meeste vastigheden
vastigheden op
de bygelegen
bygelegen Bergen
Bergen.. De
Dc
•n meeste
op de
•" Parochy
ftondt avera)
dveral In
in vtam;
vlam ; en
Paraeh, van
van Limbo
Limbe ftondt
en voor
v60r
mynvertrek
vertrekhadden
haddendedeoproerigen
optoeri genzich
zichmeester
111eesterge~e·
•.,., myn
"• maakt
maakt van
van dedebaai
baai enendedeforten
forten tote l'Acul,
rAcul, zo
Ztl wel
wel
f.,
l , als
aIs van
de Diftri&en
Diftricren van
van Fort
Fors Dauphin,
DdZUphi~, Dondon
Dandan,
van de
t
" en
en la
la Grande
Grande Riviere.
Rivi~re.
„
,,
" Overal
Ove~l vertoonden
vertoonden zich
zich de
de kenmerken
kenrnerken der
der verwoesverwoes·
•" ting
til1~,, en
en de
d~ blanken
blankcn fclleenen
fcl1eenell het
bet hili!den
van te
tegen·
bieden van
nR a:l
ft~tld
R
l liJ

440

B. EDWARD.!
B.
EDWARDS

." fland
frand niet
,,
niet aIleen
alleenals
alsongenoegzaam
ongenoegzaam in
in de
de tegenwoortegenwoor.

,.
dige omfl:andigheden,
ook als
als hoopeloos
hoopeloos voor
voor
• dige
omilandigheden , maar
maar ook
toekomende to
befchouwen . Om
"„ bet
het toekomende
te befchouwen.
maat vats
vall1
Om dedemaat
elenden vol
vol te
to meeten,
meeten, weigerden
weigerden de
"• derzelver
derzelver elenden
de SpaanSpaan„ fche nabuuren
"fthe
nabuuren op
opbet
hetzelfde
zelfde Eiland
Eiland,, gedreev~n
gedreeven door
door
,, een
een geest
van dweepzucht
dweepzucht en
~,
geest van
en ha-at,
ha~t, die,
die, zo
ik denk.,
zo ik
desk,
•" zonder
zonder voorbeeld
voorbeeld in
in de
de waereld
waereld is,
is, cenige
eenige hulpe
hulpe to
te
•" leenen
om een'
dempen , in
leenen om
een' opiland
opfi:and to
te dempen,
in welks
gevolweiks gevolgen hun
hun de
de rede
rede zou
zougeleerd
geleerd hebben,
hebben, dat
dat hunne
hunne eiei•
"• gen
,,
gene behoudenis
." gene
behoudenis to
te gelyk
gelyk met
met die
die der
der Franfchen
Fr(mjChen ~
ge•
"• mengd
mengd was
was.. Zy
werdenzelfs
zelfsniet
niet alleen
aIleen beichul
beichul-.
Zy werden
van den
den oproerigen
oproerigen wapenen
en voorraad
voorraad van
"• digd,
digd, van
wapenen en
van
fpys bezorgd
bezol'gd to
te hebben,
ook aan
aan hun
hunverfcheiverfchei.
•" fpys
hebben, maar
maar ook
ongeJul{kige Franfche
Planters,, die
de ongelukkige
Franfche Planters
die hunne
hunne wykwyk•" de
•" plaats
plaatsgenomen
genomen had
hadden
Spaanjehe Grondgebied.,
den na
na fret
het Spaanfche
Grondgebied,
te hebben
uitgeleverd om
vermoonlto te-ivorden
,worden;; ja
ja
•~, to
bebben uitgeleverd
om vermoord
,,
" dat
dat zy
'Ly van
van de
de oproerigen
oproerigen geld,
geld, als
als cen
cen bloedprys,
bloedprys,
zouden ontvangen
ontvangen hebben
hebben.. Voor
Voor deze
dezelaatfle
laatfte bebe•"zouden
fchuldigingen, egter,
egter, werd
werd nooit,
nooit, zo
zo verre
verre ik
ik weet,
weet,
•" fchulc.ligingen,
•" eenig
bewys tote berde
eenig bewys
berde gebragt
gebragt;; en
van bet
het
en ter
ter eere
eere van
menschdornben
benikikongenegen
ongenegenomomto tegelooven
geloovendat
datbet
bet
•" menschdom
.
"• waar
waar zy
zy.h
WeI kenbyftand
byftanden
en hulpe
hulpe de
de Efl</fe!fche.n
hun bewee2en,
beweezen,
Welken
9ngetfchen hun
het
vermeldt EDWARDS_
vermeldt
EDWARDS . In
In deeze
deeze omftandlgheden
omflandigheden kwam
kwam bet
den
den Schryver
Schryverzeer
zeer natuurlyk
natuurlyk voor,
VOOl-,zyn
zynonderzoek
onderzoekuit
uittote
opfiand. en
firekken na
Ilrekken
na den
den fiaat
ftaatder
der Colonie
Colonie v60r
voor den
den opfland,
en
berichten van
genoegzaam
de plaats
plaats zelve
zelve in
in
berichten
van genoe
ggzaam gezag
gezag op
op de
te zamelen
zamelen,, betreffende
betreffende de
eerlle aanleiding
to
de eerite
aanleiding en
en verden:
verdere
vande
de zo
zo wyduitgettrekte
wyduitge1lrekte verwoesting,
verwoesting, welweIvoortgangenvan
voortgangen
lee by
hy voor
voor zich
zich zag
zag.. Hyhadt
hadtde
de fchoontle
fchoonO;e gelegengelegenke
By
heden om
am de
de beste
beste bericbten
met
heden
berichtentetobekomen.,
bekomen, welke
welke hy.,
by, met
dankbaarheid., en
en aanwyzing
der Perfoonen,
vermeldt..
dankbaarheid,
aanwyzing der
Perfoonen, vermeldt
EDWARDS laat
laat zich
uit over
de oorzaaken
oorzaaken der
der Ne
Nt..
EDWARDS
zich uit
over de
ger-Oproeren in
in 't
't algemeen,
de West-Indifthe.,
hem
ger-Oproeren
algemeen, op
op de
West-Indifche, hem
zo
zo bekende
bekende,, Eilanden
Eilanden;; dan
dan merkt
merkt aan
aan:: "„ Maar
Maar Op
op
Domingo was
St. Domingo
was een
eenaanzienlyk
aanzienlyk getal
getal OpflandelinOpftandelin•." St.
gen --- niet
niet Africaanen,
Africa~net1, maar
maar Creolen
Greoten of
of InbooInbao•"gen
warenbeguniligde
beguntligde
Eenige der
der aanvoerders
aanvoerders waren
•"relingen.
relvhgen . Eenige
huisoedienden,, by
by de
de blanke
blanke Inwoonders
Inwoonders geboren
geboren en
en
•" huisbedienden
•" opgevoed
opgevoedininderzelver
derzelverfarnilien
familien.. Eenige
Eenige weinige
weinige bunhun.
ner hadden
hadden die
die voordeelen
voordeelen genooten
genooten,, welker
welker mismis" ner
••" bruik,
bruik ~ onder
onder hunne
hunnewysgeerige
wysgeerigeleermeesters,
leermeesters.,alleen
aIleen
diende om
hunuittleekend
uitfleekend to
te maaken
maakeninintwanbewanbe•" diende
om hun
•~, dryf
dryf:: want
want lezen
lezen geleerd
~eleerd hebbende.,
werden zy
zy ververhebbende, werden
in~Ulgen,, en
en in
in flaat
fiaat gefleld
gefteld tot
tot bet
het
voerd tot
tot het
bet inzurgen
•" voerd
„
ter%
" fer"
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...
van die
die beginzels
beginzelsenenleeringen,
Ieeringen., die
dieftrek
frrek...
verbreiden van
„ verbreiden
en altyd
tot de
de omkeering
omkeering van
van
"• lien,
ken, en
altyd ftrekken
ftrekken zullen
zullen,, tot
alle regeering
regeering en
en orde."
order'
"„ aIle
Dan de
de Schryver,
Scbryver., wiens
wiens pen
pendoor
doorwaarheidliefde
waarheidliefde
Dan
en billykheid
bilJykheid beftuurd
voegt 'er
'~r by
by;: "„ Dat
en
beftuurd wordt,
wordt, voegt
Dat
",, men
men mymyegter
egterniet
nietverftaa,
verftaa,alsalsftellende,
llellende., dat
dat niets
niets
by deze
deze gelegenheid
gelegenheid aan
aan den
den Slaavenhandel
Slaavenhandel moet
moet
•.,. by
toegefchreeven.. 1k
Jk verfoei
toevlugt to
te
worden toegefchreeven
•" worden
verfoei myne
myne toevlugt
1"
neemen tot
rot bewimpelingen
bcwimpelingen ofofvalschbeid
valschbeid.. Buiten
Buiten
• neemen
de groote
groote laarlykfche
jaal'Iykfcbc invoer
invoer van
van flmeriAmeri"„ twyfel
twyfel hadt
hadt de
•" caanfche
caanfohe Shaven
Shaven in
Domingo , veele
veele jaaren
in St
St.. Domingo,
jaaren voor
v66r
eene zwarte
zwarte bevolking
bevolking in
in bet
het Fransch
Fransch ge:leeJte
•" 1791,
1791, eene
geleelte
'" van
dat Eiland
Eiland voortgebragt
voortgebragt,, die,
die, alle
alle maat
te bobo„
van dat
maat to
,~
aan de
de blanke
blanke;; bet
be• ven
ven gaande,
gaande, onevenredlg
onevenredig was
was aan
bet bede twee
twee clasfen
clasfen zynde
zynde als
als zeszes•" trel{kelyke
trekkely+ce getal
getal van
van de
" tien
tien tegen
De aanvcerders
aanvoerders der
der opioerigen
oplOerigen konkonteen
tegen cen.
d6n . De
nietonopmerkzaam
onopmerkzaam weezen
weezen op
"• den
den niet
op deze
deze zaak,
zaak., en
en zy
zy
•"ontleenden
daarvan buiten
twyfel aanmoediging
aanmoediging en
en
buiten twyfel
• ontleenden daarvan
."
,,
" vertrouwen
vertrouwen."
Zo hebben
hebben wy
wydben
dbenkennen,
kennen, wie
wiededeScbryver
Schryveris,
is, en
en
Zo
welke do
de bronnen
waaruit by
geput hebbe
hebbe.. Het
bewelke
bronnen zyn,
zyn, waaruit
by geput
Het befiuit des
Eerften Hoofdfluks,
Hoofdftuks, 't
't welle
den Staatkundigen
Staatkundigm
fluit
des Eerflen
welk den
toeftand
van St.
St. Domingo
Domingo v6dr
jaar 1729
toeftand wm
voor het
het Jaar
befchryft~
1799 befchryft,
negt de
de volgende
volgende Gebeurtenisfen
Gebeurtenisfen op
op dat
dat Eiland
Eiland aan
aan den
den
hegt
heerfchenden
heerfchenden en
en kwalykbefl
kwalykbeftuurden
;uurden geest
geest der
der Omwente~
Omwentelingszugt
en verklaart
lingszugt;; en
verklaart by
hy ten
ten Plot
flot:: „~., Het
Het cogmerk
oogmerk
der volgende
volgende bladzyden
bladzydenis,
is,deze
dezeuitwerkzels
uitwerkzels tot
tot hunhun·
,," der
ne eigene
eigene oorzaaken
oorzaaken to
te rug
rug to
te brengen
brengen;; de
de fnoo$e
fnoode
•~, no
oogmerken van
van voorgewende
voorgewendemenschlievendheid,
menschlievendheid, floatthat•" oogmerken
~, kundige
kundige dweepery,
dweepery, enenbcdrogen
bcdrogeneerzucht,
eerz.ucht,tote ontwikontwik••." kelen
kelen;; en
en de
de uitgeftrekte
uitgeftrekte enenjammerlyke
jammerlykel.'.erwoesting
=woesting
•" to
befchryven, die
zy veroOJ
verooizaakten,
om tevens
te befchryven,
die zy
zaakten, om
tevens eene
eene
•" nutte
aan andere
andere Natien
Natien to
nutte leg
leli aan
te geeven
geeven."
."
Twede Hoofdfl
Hoo/dft.. voert
voert ten
ten opfchrift
opfchrift:: Van
Van de
de OmOmHet T9veede
Het
'Wemeling van
1789 tot
tot de
de 111gemeene
A/gemeene
wenteling
van 1789
de Byeenkomst
Byeenkomst van
van de
Coloniale
Fergadering . - - Het
C%lliate Vergadering.
Het Derde
Derde Hoofdf
Hoo/d/t.. ververde Werkzaamheden
Werkzaamhetfen van
'VandedeAlgameene
Algomeene
C%ni'l1/e
meldt de
meldt
Coloniaale

Yerpadering tot
tot derzelver
derze!ver eindelyke
eindelyke ontbinding
ontbinding,, en
en de
de
Vergadering
Infcheping
der Leden
Leden na
lnftheping der
12a Frankryk,
Fr,mkvyk, in
in tlu8ustus
/!uf,ustus 1790.
1790.
Het Vierde
Hoo/dft.. is
is geheel
het 0,Het
Vierde Hoofdft
geheel gefcbikt
gefchikt om
om bet
Op .
roer en
Nederlaag van
een vryman
vryman van
van de
de
roer
en de
de Nederlaag
van OGe.,
oGd, cen
kleur
vermelden . Het
lr.leur,, to
te vermelden.
Het Vyfde
Pyfde Hoofdft
Hoofdft.. fchetst
fchetst
ons
het.. voorgevallene
voorge'Vatlene in
in Frankryk,
Frankryk, met
met de
de derwaards
derwaards
ons bet
Ge,
Ge;;o1ZdenM
van St
St.. Domingo;
S!achting van
Co;ondenen van
Domino ; Slachting
van CsR 33
loot.
1"
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lane!
Op St.
St. Domingo,
Domingo~ -- er
en noodlottig
noodlottig Delancl MAUDUIT
MAUAUIT ap
De-

creet '\Ian
Nationaole J7ergadering
den 15
15 Met
1791..
ereet
van tie
de Natiortaale
Vergadering den
Mei 1791
Veel treffends
treffends zou
hier uit
uit over
vallen;; dan
Veel
zou bier
over te
to neemen
neemen vallen
dan
wy: befuiten
beil ulten deeze
overneemingen
Ivy
deeze onze
onze Aankondi.ging.,
Aankondiging, overneemingen
tot eene
~ met
tot
eene nadere
nadere gelegenheid
gelegenheidhefpaarende
befpaarende,
met de
de woorwoorden van
van bet
het flot
flot des
den Vertaaler
Vertaaler =
den
des Voorberigts
Voorberigts van
van den
",1 Niet
Niet alleen
alJeen verdient
verdient dit
ditWer!\:.
Werk, om
om de
de omftandigbeden
omftandigheden
val] dit
dit oogenblik,
aandacnt op
op to weks
wek~
~, van
oogenblik, byzonder
byzonder de
de aandacbt
'" ken,
ken, maar
maarbet
betbeeft
beefteene
eeneinnerlyke
innerlykeeigene
eigene en
ell duurzaaduurzaa„
uit boofde
1100fdevan
vandedebelangrykheid
beJangrykheid van
van
" mer
waardy, zozouit
mer waardy,
mer
"„ djt
ve, de verbaazcnde
dit Eiland
Eiland ~eI
aelve,
verbaazende en
en leerzaame
leerzaame GebeurGebeur", tenisfen,die
tenisfen ~ die het
aan~
„
bet bevat,
bevat, alsmede
alsmede de
de menschkundige
menschkundige aan~, rnerkingen,
merkingen, uitmuntende
en recht
recht mannelyuitmuntende fchryfwyze
fchryfwyze en
mannely,,
" ken
ken
fiyl van
Engelflhen Opfteller
Opileller;; en
en fchoon
fchoon do
de
van den
den Engelfchen
ken ftyl
~~ Vertaaler
Vertaaler gepoogd
gepoogdbeeft,
heeft., bet
het oorfpronglyke
oorfpronglyke in
in kragt
kragt en
ell
A,
",~ na.druk,
gevoeIt hy,
nadruk, zo
zo veel
veel mogeIyk,
mogelyk , te
to volgen.,
volgen, gevoelt
by,
hoe veel
veel zyne
zyne overzettlng
daarby moet
",~ hoe
overz~tting daarby
moet onderdoen
onderdoen..
hoopt bybyniet
niet zo
zo geheel
~heel ongelukkig
ongeJukkig geflaagd
geOaagd
~, Evenwel
Evenwel hoopt
, . to
t'.\
~e zyn.,
of men
menzal
zal eenige
eenige fpooren
fpooren van
van bet
bet oorfprongooripl'ongzyn, of
,,, lyk
en kragtige
kragtige bier
ontdek;~
,~
lyk fcboone
fcboone en
bier en
en daar
daar kunnen
kunnen ontdek•• ken."
In
In deeze
deeze gegeevene
gegeevene hoop
hoop bebben
hebben wy
wy al~
al,,
ken ." --ih:1US geene
geene teleurftelling
teJeurftelling ·ontmoet.
De ityl
fryl van
EDthans
ontmoet .
Ire
van EDWARDS 13
is wel
weI gevolgd
gevolgd en
en getroffen
getroffen..
WARDS
Ten Plot
flot berigt
berigt de
Vcrtaaler, dat
de twee
twee vol
voJgende
Ten
de Vcrtaaler,
dat de
de
Stukken,
van gelyke
ge1yke grootte
grootte als
als bet
het tegenwoor
tegenwoordige
Stukken , van
ge ,')
waarmede bet
het Werk
'Werkvoltooid
voltoaidzal
zalzyn,
zyn')binnen
binnen weinig
weinig
waarmede
wecken
gen.
tyeeken zullen
zullen vol
volgen.

te

I'

ce

l'

De Staetkundige
Stoetkundige-. Otconomie,
Oeconomie, door
door den
den Graevc
Graeve DE
De
DE VER~
v.ER .
lU.. Uit
Uit het
het Fransch
Frrlnsch.. Met
Met Aennzerkingen
Aenmtrkingell.. Te
Te LeyLeyRI
den, by
by J . van
van Thoir,
Thoir, I8or
I80r.. Jn
Jngr.
8vo . 304
304 bt.
bl.
den,
gr . 8vo.

J.

o veele voortbrengzelen van bet vernuft onzer Na .
'-...J buuren, de
als 'er dagelyks in ons Va~
VaderIand komen ,~ aldaar meestal greetlg ontvangen, geJeeren ,~ en
en in
in ooze
moedertaale vertaald
vertaald wOlden,
Icezen
onze moedertaale
wolden , ZQ
zo
weinige worden
van die
die werken
werken.,,
tveinige
worden 'er
'erby
by DDS
ons f;ekend
hekend van
welke bet
bet fchrander
fcbrander vernuft
vernuft der
del' Italiaanen
itaiiaal1Cll oplevert.,
welke
oplevert ,
tn welke
welke eene
eent: Nederduitfche
Nederduitfcbevertaaling
vertaaling oneindig
oneindig waarwaal'en
(lir.er waren
waren,, darn
dlUl zo
die nlets
mets betekenende
betekenende
zo veeJe
veele van
van die
Wper
Hukken, waarvan
maaralaI to
te zcer
zeer zwee~
it~akken,
waarvan ODZe
onze Drukrerfen
Drukperfen maar
zweeten,, en
en waaruit
waaruit bet
bet hart
hart en
en verftand
verftand zo
voedten
zo weinig
weinig voed~:::l
trekken. Onc'er
Ooc'er deeze
deeze laatfte
laatfte Clasfe
behoort let
het
Clasfe behoort
3=,
•1 trekken.
Werk~
Werk,

o veeIt voortbrengzelen van het vernuft onzer Na.
buuren, de Dtiitfc'ers,
Duitfthers, aIs 'er dagelyks in ons
Z
deri.and komen aJdaar meestal greeag ontval1gen, ge-
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Werk,, dat
wybier
bieraankondigen,
aankondigen,niet
nietgerangfchikt
gerangfchikt to
te
dat wy
Werk
'Worden.. Beiden,
Beiden, zo
zo wel
weIbet
hethart
hartals
als verfl:and,
verlhnd, kU11nen
kunnen
~vorden
bier iets
iets viuJen,
dat bun
hUll aangenaam
aangenaam zal
zal zyn
zyn:: maar
maar
bier
vinden , dat
'Vooral zal
man , enenook
vnoral
zal dedeStaats
Staatsman,
ookdikwyJs
dikwyls de
de Koopman,
Koopman ,
hier befpiegelingen
befpicgelingen en
aantrefFen, die
bier
en aanmerkingen
aanmerkingen aantreffen,
die hun
hun
te
Hade kunncn
to fade
kunnen kornen.
komen .
Dit Werk
Werk(opdat
(opdatwywy
onzenLeezeren,
Leezeren,naanallditditalalDit
hethet
onzen
gemeene,eenigzins
eenigzins nader
nader leeren
it-erell kennen)
kennen) vloeide
vloeide uit
uit de
de
gemeene,
J?en van
van den
den Graaf
Graaf PIERRE
VERRI, voorheen
voorheen Lid
pen
PIERRE VERRI,
Lid van
van
hoo;ren Commercieraad
Commercieraad,, en
en thans
thans voorzittend
vOQrzittend Lid
den hooyen
Lid
den
de Kamer
Kamervan
vanFinantie
Finantie to
tl! Milaan,
Milaall. De
Fral,fch~
van de
De Frarfche
van
Vertttaling,, naar
de Nedel'duitfche
gemaakt is
is ,,
Nederduitfche gemaakt
Vertaaling
naar welke
welke de
wenl vervaardigd
vervaardigd door
Heel' GEORGE
GEORGE MINGARD,
MINGARD,
wend
door den
den Heer
een
Godgeleerde en
aan wien
wien de
de Encyclope£uf)'c/lJpeten Godgeleerde
en Wysgeer,
Wysgeer, aan
die
'[yerdon,, ell
de Diliionaire
Diftionaire de
de Yus
J Ufiispmdcllce
.cpriidence
die van
van 7verdon
en de
Univerfllle,, zeer
zeer veel
veel verpligting
vel'pligting hcbben.
Univerfelle
hebben . Het
flet ItaItaJiaanfohe Werk
was,zonder
zonderden
den naam
naamdes
des Schryvers,
Schryvers,
diaanfche
Werk was,
ten
te Milaan
uitgegeeven;; en
en fchreef
fchreef men
Milaan uitgegeeven
men
ten Jaare
Jaare 1770
1770 to
bet eerst
bet
eerst toeaan
toe aan 's
'sOpf1:eUers
OpitellersVrierd,
Vrierd,den
den beroem'cien
beroemden
vervaardigde de
DECCARIA.
de Franfchc
Fran/cite VerVer3ECCARIA . MTNGARD
MINGARD vervaardigde
taaling in
in den
den Jaare
Jaare 1773,
1773.
.
ualing
Deeze Fran/che
Fra1Jfohe Vertaaler
Verraaler zondt
dlt ftuk
fiuk aan
aan een
een gege.
Dceze
zondt dit
kerd
te Laufanne,
Lau/anne, met
met eenen
eenen Brief,
Brief, van
van
lcerd Genootfchap
Genootfchap to
welken wy
wycen
eenUittrekzel
Uittrckzelgeplaatst
geplaatst vinden,
vinden"ininzozoverre
verre
weaken
dezelvo
den flaat
ftaat del'
Gele~rdheid in
in Italie
Italit", ten
ten dien
dicn
dezelve den
der Geieerdheid
tyde, in
in vergelyking
vergclyking met
met voorige
voorige dagen
dagen,, betrof.
betrof. Optyde,
Opbezigt de
de Eerw.
MH'WARD
deezc
Zlgtelyk dit
zigtelyk
flit Werk
Werk bezigt
Ecrw. MU
GARD deeze
lVoorden
dat bet
het cen
Werk is,
is, 't't geen
geen hem
hem uituitwoorden ;~ „" dat
ecn Werk
muntend en
en de
de aendagt
aendagt van
van elk
elk gg.)ed
•" muntend
oed Burger
Burger h(eft
heft
0' toegefcheenen
toegefcheenen waerdig
te zyn
zyn,, door
door bet
het gewigt
gewigt der
del'
„
waerdig to
onocrwerpen,, die
die de
de Schryver
Schryver inin hetzelve
hetz~lve,, met
met
•" onacrwerpen
.,~
naeuwkeurigheid en
zonder nutloozen
nutloozen omflag
ornflag van
van
,, naeuwkeurigheid
en zonder
woordcn, behandelt,
Lehandelt, door
doorhot
hetlicht
licht welk
welk by
hy op
op ieie•~, woorden,
Jiepe kunde
.,.,
der derzelven
derzelven verfpreidt
verijmidt,, door
door de
de diepe
kunde,
die
• der
, die
hy van
vanzyn
zynonderwerp
onderwerp
deszelfs
betrekkingenl re•">, by
en en
deszelfs
betrekkingen
e.' zit
zit,, door
door de
de bondigheid
bondigheid van
van zyne
zyneredenecringen
redc11('..cringen.,,
,,
"door
de zedigheid
zedigheid van
van zyne
zyne oordeelvelhngen,
oordeelvellmgen, door
door
• door de
",, de
de liefde
liefde tot
tot het
waere en
en bet
het goede,
goede, die
die den
den eereerhet waere
~, lyken
lyken man
mankenfcherst
kenichetst,, en
en door
door die
die menschlievendmenschlievend~
a,
"• held,
bcid, door
door die
die begeerte
begeeJ'te natr
naer 't
't geluk
geluk van
van het
bet menschmensch~ don
d{)111,, die
die hem
dierbaer maekt
mackt aen
acn een
eeniegelyk
iegelyk,,
„
hem dierbaer
.,
wiens hart
hart welgeplaetst
welgeplaetst is,
is, en
die hem
hemvan
vandedeachting
achting
„ wiens
en die
"• der
der rechtfchapene
rechtfchapene zielen
zielen verzekert
verzekert."."
Met genoegen
genoegcn zal
zal men,
in deezen
dee zen Brief,
Brief, de
de door
door-.
Met
men , in
breekenul! Verlichting
Verlichting in
in Italic,
Italie, ten
ten dien
in verv(rbreekende
then dage,
dage, in
R 44
geR
,ge-
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~elykj.ng met
metvoorige
vOf}rigeduisternis
duisternis,
lcezen;; en
en ontdek
ontdek..
gelyking
, icezen
hOC, en
en welke
welke Mannen
Mannenereropffonden,
opflollden, die
die den
den dadaken, hoe,
ken,
ger~ad van eenen fchoonen dag deeden aanbreeken.. On·
geraad
van eenen fchoonen dag deeden aanbreeken On .
dtf deezen
de Schtyver
Schtyver des
des voorhanden
voorh3Dden zynzyndcr
deezen muntte
muntte de
dell Werks
Werks uit.
uit. Waren
Warenalle
aHeVolksverlicliters,
VolksverIichters, of
of die
die
den
;ch daarvoor
daarvoor hebben
hebben uitgegeeven,
uitgegeevell, van
vanthen
dienllaliaanllali(Jan~
7,Zich
/tl'lm ftempel
Hempel geweest~
dit hun
hun ververgeweestl I1nmers,
linmers, opdat
opdat wy
wy dit
ecrcnd getuigenis,
getuigenis, ook
gemunt,bier
bieri'fichryifH::hryeerend
ook or
op VERRI
VERRI gemunt,
vetl l: ,,
" Wie
zal meer,
meer, dan
dan die
die Heeren,
Heeren, gefchikt
gelchikt zyn,
veti
Wie zal
zyn,
om door
doorbun,
hunlae werken
werken in
in den
den geest
geest hunner
l1unner medevamedeva•" om
aen den
den voorvoor•" dcrlanders
derlanders erne
eene gunitige
gunitigeomwcnding
omwending aen
" fpoed
fpoed fpoed
del' der
nuttige
Weetenfchappen
nuttige
Weeterifchappen teto veroorzacken.
veroorzacken .
~. Het
bygeloof verblirdt
verblir.dt deze
deze achtbaere
athtbaere Schryvers
Schryvers
;,
Het bygeloof
"„ niet
niet:: een
wyze enenNoorzichtige
\oorzichtige geest
geest verlicht
verlicht hen,
hen,
een wyze
ce loflykfte
loflykflc inzichten
inzichten geleiden
geleic!en hen
hen,, geestdrift
~eestdrift noch
•" de
noch
hoogmoedbe(tuuren
beiluuren hunnen
hunnen veder
veder.. Zy
Zyitreeven
ftreeven naer
naer
„~, hoogmoed
tet waere
waere en
en bet
bet goede;
dod is,
hun Joel
is, de
deWysbegeerte
Wysbegeerte
„." het
goede ; hun
mensch to
te brcngen,
hemtot
tot bet
het
nader aen
„" nader
aen den
den mensch
brengen, om
om hem
geluk to
te leiden
Jeiden, , door
de
w<lernecminge
der
eer.
•" geluk
door de waerneeminge der eer .
waerdige regelen,
regelen, (lie
die de
natuur ons
ons voorfchryft
vOOJ:fchryft;; en
•" waerdige
de natuur
en
"„ n,et
n,et om
om dezelve
dezelve tot
tot een
cen dekmantel
dekma.ntel tote doen
docn dicnen
dicnen
I' vcbr
geest vanlosbandigheid,
eene regcereg(e~
;,
vcbr eenen
eenen geest
van losbandigheid, VOO!
voor eene
~, ringlc,?sheid
.,
riii lcoslieiddel"deizeJen,
zeden,cn
envoor
voor e\,!ne
eene gevaerlyke
gevaerlyke twytay" ffelzugt,
waertoe
zoo
veele
Schryvers
ons
tbans
fchyelzugi,
waertoc
zoo
veele
Schryvers
bns
thans
fchy•l ' ncn tc willen t1Cen voeren; maer het is geeIJ$zins de
„ nen tc willen been voeren ; maer bet is geen$zins de
" Wysbegeerte,
Wysbegeerte, die
die door
door den
den mond
monddezdr
dezerlaetften
laetilen
„
~, l})reekt;
zy
dikwyls
hacr~n
tOOI1
nabootzen,
fpreekt ; offchooh
offchooti zy dikwyls haercn toon nabootzen,
1,
en haere
Aaere tael
tael ,, zonder
nogthans dezelve
dezelve tote verflaen,
verfiaen ~
„ en
zonder nogthans
"ontleenen.
Gelukkig
voor
het
merischdom,
dat
.
Gelukkig
voor
bet
inetischdom
, dat
„ ontleenen
., 'er
wordt
,,
"er nog
nog een
een aent-aI
aental ge'vonden
getiondeii
wordtvan
vanwaere
waereWysWysgceren, die
niet onteeren
OIlteeren;;
„" gee-,-en,
diezuJk
zulkeenen
eenenfchaoD:!n
fchoonen n:1em
nsem niet
., maer
maer die,
die, weetendd
weetendt! waertoe
waertoe de
de Wvsbegeerte
Wysbegeerteisisvoorvoor~,
gefchikt,
zich
beyveren,
om
dezelve
tot
haere
waere
}, geichikt, arch beyveren, om dezelve tot haere waere
bef~emming to
te rug
rug to
te brengen,
brengen, en
en arbeiden
arbeiden om
omdezeidezel•" bettemming
~,
ve
beilendig
aen
ce
zyde
van
den
Godgclecrden,
den
„ ve heflendig aen de zyde van den Godgeleerden, den
Zedeleeraer,
den
Staetsman,
"„ Rechtsgeleerden
Rechtsgeleerden,, den
den Zedeleeraer , den Staetsman,
"„ den
lien Wetgeever
Wetgeeverencnden
den Vorst,
Vor&t, tote doen
doen voortwandelen,
voonwandelen,
~, OP dat haerc zuivere, en niet door konst benevelde
,, op dat haere zuivere , en niet door konst benevelde
"„ ffHKkct
paden verlichte
verlichte,, en
hen naer
naCi" de
de
1{ke1 aile
alle hunne
hunne pader
en hen
,"
br~n
van
het
waer
geluk
der
volkeren
geleide."
."
,, brrn van bet waer geluk der volkeren geleide
Bet Werk,
aanleg en
de FranFran1-let
Werk , Van
van welks
weeks aanleg
en Schryver
Schryver de
fl'hi.
VertaaJer
dit
gunfiig
getuigenis
ver}eent~ is
is
verdedd
:ht
•
Vertaaler
dit
gunflig
getuigenis
verleent,
verdeeld
fc
in
Hoofdftukken, •die
diededevoornaanifl
voornaamile
Stofl~en., tot
tot
:e Stoflfen
in XL
XL Hoofd(tukken
('e
bcvatten.. De('c'e Sltfatkimdige
Sraaikundige Oecommie
Oeconomie betrckkelyk,
betrekkelyk, bevatten
Decze zyn
zyn nicer
meer uir
uitgewerkt
dan geene
geene ;; en
worden dezi
deL!t:h.
:l% ee
ze
en worden
;ewerkt dan
In
in
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]n
een voegzaam
voegzaam verband
verband voorgefteld
voorgefi:eld.. Veel
Vee! komt
komt 'er
'er
in een
in voor,
voor, 't
't welk
gezegd mag
magworden,
worden,opopalle
aUe befchaafbefchaaf.
welk gezegd
in
pasfen ; doch
doch ook
de Landen
Landen,, en
en ten
ten alien
allen tyde
tyde,
te pasfen;
ook
de
, to
veel, 't
't geen
Schryvers
veel,
geen meer
meer rechtfrreeks
rechtftreeksflaat
Mat op
op des
des Schryvers
Vaderland, enendienen
dienen kan
I,an voor
voor bun,
hun, ten
ten wier
wier behoeve
behoeve do
do
Vaderland,
Graaf
VERltI dit
dit Gefchrift
Gefehrift vervaardigde
vervaardigde.. Buiten
Buiten
Graaf DE
DE VERRI
veele zaaken
zaaken,, tot
tot dit
aan
zulks zyn
zyn veele
zulks
dit yak
vak behoorende,
behoorende, aan
tyd en
en toeval
toeval onderworpen,
onderworpen,enen kunnen
kunnenaan
aangeene
geenebepaalbepaaltyd
de altoosduurende
altoosduurende voorfchriften
voorfehriften onderworpen
de
onderworpen worden.
worden .
Behalven
de weinige
weinige Aantekeningen
Aantekeningen aan
aan den
den voet
vaet der
det
Behalven de
bladzyden, die
die tusfchen
tusfchen twee
twee [[ 1geffeld
get1eld zyn,
blybladzyden,
zyn, en,
en, blyden inhoud,
inhoud, van
van de
de hand
hand des
efes Nederduitfchen
Nederduitfchen Verkens den
kens
Verme~ agter
agter bet
het ftuk
auk eenige
eenige ZanAantaalers komen,
vindt men
taalers
komen , vindt
merkingen.
welke 'er,
'cr, op
op verzoek
verzoek des
des Vertaalers,
Vert.1aIers, door
door
merkingen , welke
cen
zyner Vrienden,
Vrienden} ter
tel' opheldering
ophcldering van
van bet
het oorfprongoorfpFOngeen zyner
lyke, zyn
het begin
begin der
der eerfte
eeril:e
lyke,
zyn bygevoegd;
bygevoegd ; waarvan
waarvan WY
Wy bet
affchryven,, als
a1s ten
ten bl
blyke
il:lekkende,
welke geest
geest
affchryven
ke fti
ekkende , welke
da:uin
heerscht.. Ik
Rr. dttrf
zeggm, hadt
hadt' de
VEl\RI
daarin heerscht
dnrfzeggen,
de Graaf
Graaf vERju
gcfchreeven, dat
dat de
de verbiedende
verbiedende W'etten
Wet ten ofofflechts
jlecllts dienen
dienen
gefchreeven,

om
de onvrucftbaarheid
onvruchtbaarheid in
in eenen
eetlen Staat
Staat in
in to
te voeren,
voeren, of
om de
of
mttte!oos zyn.
De aanvang
aanv:lng der
der hier
hier op
op gegenutteloos
zyn . De
ma:fkte
Aanmerldngluldt
luidt:: "Het
geheel betoog,
betoog, waerwaer%atkte Aanmerking
„ Het gehcel
van deze
dezeltelling
Helling bet
hetbefluit
beUuit isis,, draegt
draegt de
van
de kenmerken
kenmerken
•~, van
van bet
het ftelzel
ftelzel van
vry:,eid van
koophanvan algemeene
algemeene vryl-eid
van koophan•,~ van
federt beter
beter beoordeeid
beoordeeld isis gewoj
gewOlden.
del,, welk
welk 't't federt
•" del
den . De
De
"veele
hinderpaclen,, aen
den handel
handel in
in den
ge• yeele hinderpaclen
aen den
den weg
weg ge" Jegd,
haddell ten
Schryvers een
een gevoclen
gevoelen
„
legd , hacfdeu
ten tyde
tyde des
des Schryvers
opwerpen,dat
datalle
aUe dezelve
dczeJvc fchadelyk
fchadelyk waren,
waren,
•"doen
doen opwerpen,
dat eene
eene volftrekte
volil:rekte vryheid
vryheid alleen
aneen den
hoogil:en
•)? en
en dat
den hoog(ten
van welvaert
~, trap
welvaert kon
kon voortbrengen
voortbrengen.. Dit
Dit gevoelen
gevoelell
• trap van
il:raelt door
heeft
•" ftraelt
doorininditditgeheeI
geheelWerk,
Werk, en
en de
de Schryver
Schryver heeft
het zyne
toegebragt om
om bet
het algemeener
aigemeener to
te maeken;
•" het
zyne toegebragt
maeken ;
•" doch
doen de
de ondervinding
ondervinding van
van onze
onze tyden
tyden zoude
zoude hem
hem dendendoen to
te rug
tot meer
meer gemaegemae~
•"kelyk
kelyk hebhen
hebben doen
rug komcn
komen tot
tigdl}eid en
•" tigdheid
en tot
toteenen
eenenwyzen
wyzen middeJweg."
middelweg ."
Verta:tlingaangaat,
aangaat, dezelve
deze1 veisis doorgaans
ooorgaans zeer
zeer
WatdedeVertaaling
Wat
getrouw ,J en
en drukt
drukt de
de deukbeelden
denkbeelden des
des Schryvers
Schryvers ook
ook
getrouw
meestal met
genoegzaame duidelykheid
duidelykheid uit
uit;; maar
meestal
met genoegzaame
maar wy
wy
nu cf
of dan
d::m wel
weI eens
eens aan
aaneene
eenealaltote groote
groote
oordeelen, dat
oordeelen,
dat nu
om Diet
niet van
vandedeoorfpronglyke
oorfpronglykedenkbeeldenkbeelbezorgdheid,, om
bezorgdheid
den af
de meerdere
meerdere vloeibaarheid
vloeibaarheid van
vanftyl
il:yt
den
of te
to wyken,
wyken , de
is opge,~trerd
nu niet
niet to
te fpieekcn
fpI eeken van
van
is
opgeofrerd geworden;
geworden ; om
om nu
cle fpelling
frell1l1~ met
ae, thans
en meestal
meestal buibuide
met ae,
thans verouderd,
verouderd, en
t,en gebruik
gebruik.. Ook
Ookkomt
kOl11tI et
let ons
ons voor,
vaar, dat
d:tt de
de Vertaaler
Vertaaler
ten
meer bekend
bt!kend is
is wet
met bet
het Onderwerp,
Onderwerp, waarover
waaroverinindit
dit
meer
R
Weik
R 55
'VeJk

wet
gvel dat
dat zy
zy
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Werkgehandeld
geblJndeld wordt,
worde, dan
dan met
met de
de Italiranfcle
Italit:anfche Letter,
Letter..
Werk
kllnde,, of
of ten
ten mint%en
l11inil:en met
de Naamen
Naamendier
diergroote
groote
kunde
met de
dieininvoorig°
voorjg~Eeuwen
Eeuwen
Iuister van
van Italic
ltali~
Mannen,die
Mannen,
tottotluister
verftrekt
hebben, enenwelke
welkewywyhier
hierniet
nietininbet
11etorigineele
origineele
verfl
•rekt hebben,
/t(Jliaansch, niet
niet in
in bet
het Nederduitsch
Nedt'rdttitsch of
of Latyn,
Latyn, zo
zo als
aIs
Itpliaansch,
dezelve
voorkomen,
f,iezelve meestal
l11eestal in
in 1V'ederduitfche
lVederduitfche Schriften
Schriften voorkomen'1
maar in
in zuiver
zuiver Fransch
Fransch,, waarna
waarna deeze
deeze Vertaaling
Vertaaling gegemaar
voIgd isis.,, aantreffen
aantreffen:: ACCUrcsIUS
ACCURSIUS wordt
wordt bier
bier ACCURACCUl{volgd
SE, POGGIUS
POGGlUS de
de Florentyner,
FtorentJ'tIer, POGGE
POGGE FLORENTIN,
FLORENTIN, en
en
SE,
MARCF.LLUSFICINUS,
FICINUS, MARCELLE
MARCELLEFICIN
FICIN genoemd,
genoel11d, enz
enz..
MARCLLLUS
Wytwyfelen
twyfelenniet
niet,, of
of deeze
deeiC Vertaaling
Vertaaling zal
zal haare
haare
Wy
liefhebbers vinden
vinden by
by onze
onze Landgenooten
Landgenooten,, die
die hct
het
liefhebbers
zyll,, en
en in
in dit
dit nuttig
nuttig yak
yak
o'lrfpronglyke
)rfpronglyke niet
niet magti~
magtig zyn
o,
2ich met
met befpiegeling
befpiegeling bezig
bezlg houden
houden,
of daadlyk
daadIyk "'welkzich
, of
weik~:iam zyn.
zyn.
pam

Rt#.zen door
door de
de Staate.']
Raizen
Staatcn van
van Nool'd-Amerita,
Noord-Ameriea, CD
en rle
de Pro~
Pro
'Yiftt.icn van
vcm OpperOpper- en
en Neder-Canada,
Neder-Canada., in
in de
de Yaaren
Jaaren
vimicn
1795,
1796 en
en 1797,
1797, ondernomen
ondernomen door
door ISAAK
ISAAK WELD
1795, 1796
WELD
Naar
den
Derden
Druk
nit
het
Junior.
Naar
dm
Derden
Druk
tilt
hetEngelscfi
Engelsch
unior
.
J
'Ycrtaald
door s.
Predikant to
te AaltJUrg
vertaald door
S . VAN
VAN HOEK,
HOEK , Predikant
lalburg
M Ileesbeen.
lIee.rbem. Met
Met Plaaten
Plaaten en
en lCaarten
f{aarten.. In
In drie
drie Dee
ow
Deem..
len.. Ifle
lfle Dee!.
In den
den Ilaaae,
lIaage, by
by J.
J. C.C . Leeuweftyn,
len
Deel. In
Leeuweflym,
18oI.
111 gr
gr.. 8vo.
bl.
18o1 . In
8vo . 391
-9I bl.

zo veele
veele Berigten
Berigten en
de StaaStaayy zo
en Reisbcfchryvingen,
Reisbefchryvingen, de
B
betretfende,'
'er ieeds
leeds
ten van
B
ten
van Noord
Noord America betrefende
, aIs
als 'er
en den
den Nederduitfchen
Nedcrduitfthen Leezer
voorhanden,, en
voorhanden
Leezer onvcrmoeid
onvermoeid
flmerica

medegedeeld zyn,
I!yn, zal
zal die,
die, welks
welks Eerfle
Eeril:e Peel
Dee! wy
wythans
thans
medegedeeld
aankundigen, geene
geene onvoeglyke
onvoeglykeplaats
plaatsbekleeden
bekleeden.. . .
aankundigen,
Een
byzonder oogmerk
oogmerkfpoorde
fpoordeden
denjongen
jongen Reiziger
Relzlger
Een byzonder
\VF.LD aan,
om uit
uit Ierland,
1erland, zyn
zyn Vaderland,
VaderIand, in
in den
den
WELD
aan, om
De
Jaare 1795,
1795, de
de 44tlantifche
Atlantifche Zee
Zee over
OVel to
te f}eekeu.
1reeken. De
jaare
toenmaalige toeil:and
zyner Geboorte
Geboorte
toenmaalige
toeflandvan
van het
bet Land
Land zyner
1l1aakte bet
het by
by hem
hembedenklyk,
bedenklyk,ofofmen
menzyne
zyneveiligheid
veiligheid
maakte
(:11 toevlugt
toevlugt niet
niet zou
zl)eken inineen
en
zou moeten
moeten zooeken
eenvreemd
vreemd Land.
Land.
Bywilde
wilde met
met eigen
eigen oogen
oogenzien,
zien, het
bet waare
waare of
of valfche
By
valfche
der menigvuldige
menigvuldige verhaalen
verbaalen,, aangaande
den bloeienden
bloeienden
der
aangaande den
en
toe1land
Staaten van
van flme,
Ame~
en gelukkigen
gelukkigen toef{
and del'
der Vereenigde
Vereenigde Staaten
g-ica,
of een
een of
of ander
ander gedeelte
gedeel te van
rica, en
en zich
zich verzekeren,
verzekeren, of
van
dezelve, in
in geval
geval ecner
ecner aanil:aande
ndverhuizinge ,
dezelve,
aanfaande LL ndverhuizinge,
eene verkieslyke
verkieslyke en
verblyfplaats zou
zou kunkuneene
en aangenaame
aangenaame verblyfplaats
nen
opleveren..
nen opleveren
In
AllJcrica aangeland,
allngeland, doorreisde
doorreisde hy
byna geheel
geheeI de
de
In !America
by byna
Staa~
Staa-
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$tan.ten van
van Pcnfylvanicn,
JTir..
Paaten
Pcnfylvanicn , Delawt!re,
Delaware, Maryland,
Maryland, fir
en New-York
vervolgens ging
gang hy
by na
na
;:inien,
New-Jork:: vervoIgens
ginien, New-Jerfey
New-Yerfey en
de
heide Canadas,
Canadas, begeerig,
ook gelyke
gelyke kennis
kennis to
te
de heide
begeerig, om
om ook
neemen van
vanden
denftaat
f1:aat dier
dier Provintien,
Provintien, en
en zich
zich door
door eiei~
neemen
~(l1e
verzekeren,inin hoe
hoeverre
verrededeteteo
gcne waarneeminsren
waarneemingen toteverzekeren,
genwoordige
toeiland van
de Ingezetenen
Ingezetenen der
der Britfth~
nwoordige toeitand
van de
Britfche
Bezittingen
in 1merica
America beter
die
Bezittnngen
n
in
beter of
of erger
erger was,
was , dan
dan die
der
die bet
Engelfche juk
het Engelfche
juk thans
thans hebben
afgeder Staaten
Staaten,, die
hebben afgefchud
fchud,, maar
maar die
die to
te vooren
vooren met
met ~ezelven
dezelven Leden
Leden waren
waren
van
lletzelfde uitgeftrekte
van lietzelfde
uitgeftrekteRyk.
Ryk .
Veelal zyn
gewoon, Loffpraaken
Loffpraaken van
van Noord-time
Noord-Ame..
Veelal
z n wy
wy gewcon,
'rica
en 's
's L
Lands
]nwoonderen tote leezen
leezen:: dit
rica en
ands Inwoonderen
dit is
is hier
bier by
by
na bet
het geval
geval niet
niet;; en
verklaart de
lange
lange na
en verklaart
de jeugdige
jeugdige ReiReiziger
Schynt bet
het den
tiger deswegen:
deswegen : "„ Schynt
den cenen
eenen of
of den
den anderell,
anderen,
ik t2
t:! fchel'p
de Americaamm
dat ik
dat
fcherp over
over de
4mericaanen of
of de
de AmericaanBmericaan/chc Zeden
Zeden fpreek
fpreek en
en oordeel
oordeeI,, dan
vel'zoek ikikernftig,
ernftig,
dihc
dan verzoek
dat men
men dit
dit geenzins
geenzins aan
aan een
eenhaastig
haastig vooroordeel,
vooroordeel,. of
of
dat
eene
eene blinde
blinde partydigheid
partydiaheid voor
voor alles
alles dat
dat in
in Europa
Europa geg/:words, toefchryve
vonden wordt,
toe?chryve!! Ik
flak de
Lltlantifche Zee
vonden
1k flak
de litlanlifche
Zee
over,
ten tlerkfte
11erkfte vooringenomen
tcn voordcele
voordcele van
va~ hehet
over, ten
vooringenomen ten
en Volk,
Volk, dat
dat ik
ik wilde
wilde bezoeken
bezoekcn;; en
keerde ik
ik
Land en
Land
en keerde
TIlet
geheel andere
andere en
en ftrydige
flrydige gevoe!el1s
de oor
001'··••
met geheel
gevoelens tc
to rug,
rug, de
zaak daarvan
daarvan was
was niets
niets anders,
anders, dan
dan eene
eene bedaarde
bedaarde en
en
zaak
onbevool'oordeelcle
van 't't
onbevooroordeelde naauwkeurigc
naauwkeurige waarneeming
waarneeming van
gecne bet
het geval
geval., op
de plaats
plaats,, en
in bet
het Land
zelve,
geene
op de
en in
Land zelve,
aan myne
myne aandacht
aandacht opleverde
opJeverde."
aan
."
Wykunnen
kunnenonzen
on zenReiziger
Reiziger,, zonder
te lang
te worWy
zonder to
lang to
worden,
beenden, opopzyne
zyne
hecn- enen wederreize
wederreize na
na Philadelphia,
Philadelphia>
net
in
Deel , niet volgen,
in dit
dit DeeI,
volgen, noch
ook den
den breeden
breeden inhoud
inhoud
noch ook
del' XX
Brieven,, die
die dit
dit BoekdeeI
opgeeder
XX Brieven
Boekdeel uitmaaken,
uitmaaken, opgeeven.. In
In ',t
'.t algemeen
aan.,, dat
dat WELD
WELD met
met
ven
algemeen merken
merken wy
wy aan
verftand enenopmerking
opmerkinggereisd
gereisdheeft,
heeft, en,
en,fchoon
fchoondit
dit bet
het
vertand
eerfle Werk
is, 't
't geen
geen uit
uit zyne
zyne pen
pen vloeide,
vloeide, zich
zicb
eerfte
Werk is,
~eer weI
weet uit
uit to
te drukken
drukken;; fchoon,
fcboon, op
op zommige
zommige
zeer
wel weet
plaatzen
plaatzen,, cene
eene meerdere
beknoptheid in
van
meerdere beknoptheid
in de
de wyze
wyze van
voordragt het
aangenaamer zou
~ou gemaakt
gemaakt hebben
hebben..
voordragt
bet Werk
Werk aangenaamer
Gevoelig was
was by
hy vcor
veordedefchconheden
fchoonhectenenengrootfche
grootfche
Gevoelig
ditLand
Landzynen
zynenoogen
oogen boodt
boodt.. Zyvertooningen,, wee
welkedit
vertooningen
Zyiie
Tekenpen fchetfte
11e Tekenpen
fchetfie veele
veele derzelven
derzelvell;; en
en eenige
eenige der
der
tretfendfte deelt
treffendfte
deelthyby ininPlaat
Plaatden
denLeezeren
Leezerenzyns
zyns Werks
Werks
itede
mede;; zy
zy ftrekken
flrekken ten
ten cieraade
cieraadtl niet
niet aIleen,
ook
alleen, maar
maar oak
tel' ophelderinge.
oph~lderinge. De
De Ncderlandfcfic
Ncderlandfchc Graveur
Graveur AOOSING
ROaSING
ter
beeft de
oorfpronglyke des
des Fn^elfehen
Fn~c!fi:hen Werks
'Verksgeene
geene ononheeft
de oorfpronglyke
eeie
eele aaigedaan
aangeclaan;; en
de vvertaalcr
YAN HOER
HOE~ lkweet
zicb
en de
ertaaier VAN
:weet ziclt
zeer
zeer
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I. WELD
WELD
I.

zeer
wel van
zeer wel
van zyne
zyne taak
taak.. Eene
Eene enkele
enkeIe Aantekening
Aantekening hie!'
bier
en
daar is
is van
van zyne
zyne hand.
hand .
en daar
Wywillen
willen onze
onze Leezers
Leezers,, om
deezealgemneere
aJgemeene aanaan·
Wy
om deeze
merkingen
metvoorbeelden
voorbeeldentote onderfchraagen,
onderfehraagen,bet
bet een
een en
ell
merkingen met
ander van
van verfchillenden
verfchilIenden aart
aart onder
~t oog
oog brengen,
brengen. Niet
ander
onder 't
Niet
lang was
WELD in
in Philadelphia
Philadelphia geweest,
fang
was WELD
geweest, of
of het
het GevanGevangcnhuis aldaar
goed'
g'enhuis
aldaar trok
trok zyne
zyne aandagt,
aandagt, en
en wekte
wekte zyne
zyne goedkeurende bewondering
(*) . Min
keurende
bewondering (*).
Min vondt
vondt byh~genuegen
genuegen in
in
de Inwoonders
Inwoonders;; van
weI ken by
hy fchryft
fchryft:: "In
eene zo
de
van welken
„ In gene
zo
groote Stad
Stad als
aIs Philadelphia
Philadelphia,, waar
waar men
men menfchen
men [chen uit
uit
groote
zo veele
veeJe onderfcbeidene
onderfcheidene en
en verfchillende
verfchillende Gewesten
der
zo
Gewesten der
Aarde byeen
byeen vergaderd
vergadero vindt
vindt (als
(als Engelfchen,
Engelfchen, Ieren
leren,,
Aarde
.schotten,
Duitfohers,, Franfchen
Franfchen en
en gebooren
gebOOren Amcr
AmericaaSchoiten, Duitfchers
icaanen) kan
kan bet
bee niet
niet misfen
misfen of
of 'er
'er moet
moet een
een zeer
zeer groot
groot
nen)
onderfcheid plam
gewoonten
onderfcheid
plaatshebben
hebben inin de
de zeden
zeden en
en gewoonten
der
Inwoonders.. Het
Het is
is egter
egter zeer
der Inwoonders
zeer algemeen
algemeen opgemerkt,
opgemerkt,
niet aileen
maarzelfs
zelfs door
door IngezeIngeze~
niet
alleendoor
door Vreemdelingen,
Vreemdelingen, maar
tenen uit
uit andere
deelen van
van den
den Vereenigden
Vereenigden Staat,
Staat, dat
dat
tenen
andere deelen
de Inwoonders
Inwoonders van
van Philadelphia
zeer onvriendlyk
onvriel1dlyk en
en
Philadelphia zeer
de
onherbergzaam zyn
zyn omtrent
omtrentBuitenlanders
Buiten1anders.. Onder
Onder de
de
onherbergzaam
lieden
den eerften
eerfren rang
Stad ontdekken
ontdekken zich
zich
lieden van
van den
rang in
in deze
deze Stad
lloogmoed,, 1norkery
verwaandheid;; en
en het
hetfch
fehynt
laoognioed
Inorkery en
en verwaandheid
yynt
als ofofniets
dan het
het
ails
nietsbenhengelukkiger
gelukkigerzou
zoukunnen
kunnenmaaken,
maaken, dan
infrellen van
adelyken stand,
frand, die
die ben,
wettig, zo
zo
inftellen
van een
een adelyken
hen, wettig,
verre boven
bunne medeburgers
medeburgersverhief,
verhief, als
als 7,y
ZlY nu
:teeds ~
verre
boven hunne
flu reeds,
in hunne
hllnne verbeelding,
verbeelding, boven
dezelve waal1en
verbevj;:ll
in
boven dezelve
waanen verheveu
te
Het Volk
Volkopenbaart
openbaartinin bet
het algemeen,
aIgemeen. even
evenals
als
to ~n.
zyn. Het
vreesden zy
altyd eenen
eellen kwaaden
kwaadenaanflag
aanflag tegen
tegen hunne
hmme
vreesden
zy altyd
belangen, eene
eene koelheid
koelheid ell
agterholldelldheid, welken
de
belangen,
en agterhoudendheid,
welken de
genen, die
die hen
bezoeken, beledigen
beledigen en
en huiverig
buiverig
genen,
hen kOlnen
komen bezoeken,
ll1aakell.. In
In hunne
hunne byzondere
byzonderegezelfchappen
gezelfehapp~n heerscht
heerscht
inaaken
°er eene
droefgeestigheid, welke
'er
eene droefgeestigheid,
welke nooit
nooit eenige
eenige vrolykheid
vrolykheid
of
leevendigheid toelaat
toelaat;; en
en her
het is
is gebed
ongegeheel niet
met ongeof leevendigheid
woon,
de vermaaklykfle
vermaaklykfte huizen,
huizen, cen
cen groot
groot gezelfchap
gewIfchap
woon, inin de
van twintig
twintig tot
tot dertig
dertig perfoonen
perfoonen aan
aantotetreffen,
treften, in
in de
de
van
rondte van
van het
het vertrek
vertrek zittende
zittende,, en
en zich
zieh met
geene ananrondte
met geene
dere
uitfpanning bezig
dat
dere uitfpanning
bezig houdcnde
houdende dan
dan het
bet gefprek,
gefprek, dat
meestal
beflaat in
in een
een zagt
tagt gefluister
gefluister tusfchen
meestal beftat
tusfchen de
de genen,
genen,
die
naast elkander
elkander zitten
zitten."-Verdermerkt
merktbyhyopop,
, ell
ex
die naast
."- Verder
btengt 'er
de byzondere
byzondere ftaaltjes
ftaaltjes van
by,, "„ dat
dat mea
brengt
'er de
van by
men
on..
on,.
(*) Goeddeels
Goeddeels temt
thmtdit
die zamen
ZJmenulet
Illeteen
eenbreeder
breederverflag
verfla~
(*)
deswegtn van
in on
oas.
deswegen
van I<OCHEFOl1CAl1LT
t(OCHEFOUCAULT LIANCOURT,
LIANCOURT, te
to vinden
vinden in
en ~4h
2414
Mengelwerll voor
voor den
den Jaare
Jaare 1801,
bl. J19
Mengeiwerk
i8oz, bl.
179 en
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finder
laage Clasfes
des Volks
Vereenigde
de laage
Clasfes des
Volks in
in de
de Vereenigde
under de

Staaten
in 't'talgemeen,
algemeen, en
en byzonder
byzonder die
Philadeldie van
vall Philadel~
Staaten in
pnia, een
gebrek aan
aan befchaafdheid,
befchaafdheid, en
en eene
onbefehoft·
een gebrek
eene onbefchoftphia,
heid ontdekt,
elken vreem.
heid
ontdekt, welken
welken de
de aandaeht
aandacht van
van bylla
byna elken
vreem .
deIillg
verwondtring gaande
maaken..
deling treffen
treffenenen zyne
zyne verwondering
gaande maaken
Men
Mendenke
denkeegter
egterniet
niet,, dat
dat ik
ik deze
deze aanmerking
aanmerldng alleen
alleen
maak,
om dat
dat men
men in
in America
Amtrica niet
en die
die
maak, om
niet dien
dien e€rbied
eerbied en
oplettendheid
aan perfoonen
perfoonen van
van rang
rang bewyst;
bewyst , welken
opJettendheid aan
welken
wy
zien, dat
dat bet
het Gemeen
in Engeland
Engetand en
en lerland
fer/and gegewy zien,
Gemeen in
woonlyk
aan hun
hun betoont,
betoont, die
die boven
boven hen
hen verheeven
verheeven
woonlyk aan
~yn,
neen! ik
ik beklaag
beklaag enenveroordeel
veroordeel alleen
alleen hot
het gebrek
zyn, peen!
gebrek
aan
welke tusfchen
menfchen
aan burgerlyke
burgerIyke beleefdheid
beleefdheid,, welke
tusfchen menf<:hen
onder elkanderen
elkanderen,, hoedanig
hoedanig hUll
toeftand ook
ook zy,
zy; zoo
zoo
onder
hun toettand
zeer noodzaaklyk
en zoo
zoo begeerlyk
begeerlyk is,
is, en
en die
die geenzins
geenzins
zeer
noodzaakiyk en
Urydt, nach
noeh met
den
ftrydt,
noch met
met de
de wetten
wetten der
der natuure,
natuure, noch
met den
geest van
echte vryheid
vryheid ;; zoo
zoo als
als men
men zien
zien kan
kan in
in hot
bet
geest
van echte
gedrag der
der wilde
wilde Indiaanen
fndiaanen,, die
die de
de bosfchen
bosfchenvats
van dit
dit
gedrag
uitgef1:rekt
onder alle
aBe menfehen
uitgeftrektland
land bewoonen,
bewoonen , en
en onder
menfchen de
de
vryften en
en onafhanglyktten
onafhangIyktlen zyn.
In de
Staavrytten
zyn. In
de Vereenigde
Vereenigde StaaVolku uinintegendeel,
tegendeel, op
op dede bebeten geeft
ten
geeft het
bet gemeene
gemeene Volk
leefdH:e enen befcheidenf1:e
en barsch
barseh
leefdfte
befcheidenftevraagen,
vraagen,een
cen ruw
ruw en
antwoord ,, en
beJedigt eenen
eenen iegelyken
iegelyken,, die
voorantwoord
en beledigt
die het
bet voorkornen heeft
heeft van
van boven
boven hen
hen verheven
verheven to
te zyn
zyn;; alleen
allcen om
komen
oni
daJr tnede
ll1ede te
hem vol
vol-.
daar
to toonen,
toonen, dat
dat zy
zy zich
zich zelven
zelven met
met hem
komengelyk
gelykftellen
frellen en
en niets
niets beneden
benedcn hew
hemachten
aehten.. Ten
Ten
komen
geenen
Mn men
meneenige
eenige beleefdheid
beleefdheid van
van hun
bun verver~
geenen pryze
pryze kAn
krygen:
fchynen to
te begrypen,
begrypen, dat
datdit
dit onbeftaanbaar
onbeftaanbaar
zy fchynen
krygen : zy
is met
vryheid, en
en 'er
'er geen
den
is
met vryheid,
geen ander
ander middel
middel is,
is, om
om den
vreemdeIing to
te overtuigen,
overtuigen, dat
dat by
hy in
in cen
een land
land van
van
vreemdeling
vryheid is,
is, dan
hemtrotsch
trotsch enenbeledigend
beledigendtote behandebehandevryheid
dan hem
len." ---- Wy
Wyhebben
hebbendit
ditafgefchreeven
afgefchreeven,, om
om dat
dat in
len."
in
en die
die houding
houding veeler
veeler llmericaanen,
.dmericaanen, 't
't welk
welk
dit gcdrag
dit
gedrag en
ons
, de
ons zo
zo dikmaals
dikmaals in
in deeze
deeze Reize
Reize voorkomt
voorkomt,
de grond
grand
goeddeels
goeddeels fchynt
fchynt to
te zoeken
zoeken van
van des
des Reizigers
ReizigerS vaak`vervaak'ver.
tegen dit
dit Volk.
klaarden wederzin
wederzin tegen
klaarden
Volk .
Zeer opmerkelyk
opmerkelykisis de
de IV
IVBrief,
Brief, handelende
handelende over
over de
de
Zeer
Washington;; derzelver
dCl'zelver aanleg,
aanJeg, gefchiktgefchikt~
nieuwe Stad
Stad Washington
nieuwe
heid en
en aanftaande
aanf1:aande grootheid
grootheid wordt
wordt befchreeven
befchreeven,, alsalsheid
mede
mededen
dentegenftand,
tegenf1:and, dien
dien bet
betvoortzetten
voortzetten van
vanden
denaanaan~
bouwdeezer
deezer Stad
Stadnog
nogten
ten ,ware
Jaare 1796
1796 ontmoette
ontmoette.. Dat
Dat
bouw
dezel ve doorgegaan
en die
die Stad
Stad thans
thans de
de Zetel
Zetel des
des BeBe~
dezelve
doorgegaan ,, en
winds is
i" , weeten
weeten wy
wyuituitlaatere
Iaatere befcheiden.
befcheiden. By
By den
den
winds
volgenden Brief
genoegel1, WASx1NGTONs
wASHINGTONS
volgenden
Brief zal
zal men,
men, met
met genoegen,
&eliefde verblyfplaats
verblyfplaati Mount
MQUliI Vernart
Yernr:m,, zo
zo als
als dezelve
dezelve
geliefde
toel1
toes!
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toen
geIteld was,
ten wille
wllJe des
des Eigenaars,
Eigenaars, bezigtigen9
bezigtigen ~
toen gefleld
was, ten
en des
des Reizigers
Reizigers aanmerkingen
de Slaaven
Slaavtn,,
en
aanmerkingen wegens
wegens de
nog
door lien
dien Voortl;ander
Vooritander van
gehou..
nag door
van Menfchen
Menfchen --Rcgt
Rcgt gehou
den,, leezen
leezen..
den
De VIVIBrief
Briefgeeft
geeftons
ODSeeue
eellezeer
zeeronvootdeelige
onvootdeeligebe-be.:
De
fchryvil1g
van den
den ftaat
't is
is daar.
fch ving van
faat des
des Landbouws;
Landbouws ; 't
daar, dat
dat
de Landlieden,
gelyk de
de Schryver het
het uitdrukt,
uitdrukt, „
"zeet
andlieden, gelyk
de
zeer
.,, HyHyklaagt
wber en
en e'endi
e1eodiglee
leeven."
klaagt over
over de
de HerberHerber~
zober
yen ."
gel1, over
over de
de fpyze,
fpyze, over
overdedelompe
lampebehandelingen
behandelingen;; ten
ten
gen,
flot fchryvende:
"Onder
alle leevende
leevende fchepzelen
fchepzelen op
01'
clot
fchryiiende : „
Onder alle
den geheelen
zyn de
de ifmericaancn
Americaancn de
den
geheelen aardbodem
aardbodem zyn
de baatzug.l
baatgug=
tigften en
en gierigften
gierigften."
Zykomen
komenookookelders
eldersals
a1sgebeel
gelled
tigften
." Zy
onbandelbaar en
en lastig
lasdg voor
vaor..
onhandelbaar
VIIBrief,
Brief, daar
daar deeze
deeze den
den Generaal
Generaal
Opmerkelyk
Opmerkelyk isisdedeVII
en de
de viering
viering van
van diens
diens GeboorGeboorWASHINGTON betreft,
betreft, en
WASHINGTON
Eenbreede
breede Aantekening
Aamekening des
des SchrySchrytedag
befchl'yft.. Een
tedag befchryft
van WASHINGTON
01".
Wy
vers geeft
gceft byzonderheden
WASHINGTON Op
vers
byzonderheden van
WY
neemen alleen
aIleen over,
over, 't't geen
ollze Reiziger
Reizigerten
ten Plot
flat aanaanneemen
geen onze
tekellt.. "De
onbaatzugtigbeid
van
den
Generaal
WASDe
onbaatzugtigheid
van
den
Generaal
tekent
WAS,,
HING'PON is
is de
de geheele
geheelewereld
wereldgenoegiaam
genoegzaambekend
bekend Ret
Het
HINGTON
is opmerkelyk,
en het
het ftrekt
ftrekt hem
hem tot
tot eenern
eeneli eeuwigen
eeuwigen
is
opmerkelyk , en
geduurende zyn
~ynPrefidentfchap,
Pl'efidentfchap ~ nooit
nooit
roem, dat
dat hy,
roem,
by , geduurende
iemandvan
van zyn
zynGeflacht
Getlacbt tot
tot eelllgen
iemand
eenigen post
post van
van verttouwen,
Verttouwen,
of
van ryke
ryke belooning,
belooning, benoemd
bcnoemdheeft,
heeft ..niettegenftaande
niettcgenil:aande
of van
'er veelen
zyn ,~ die
die Mannen
vanverltand
verltand zyn,
zyn,
Mannen van
'er
veelen onder
onder zyn
en gefchikt
gefchikt om
de meest
meest belangryke
belangryke posten
posten van
van het
het
en
om de
datte van
van's
Befruur waar
te neemen."
Ten dage
Beftuur
waar to
neemen ." - -- Ten
's Voor·
Voorhem, alsalszitters
2itters verjaaringe
verjaaringewaren
waren de
de opwagtingen
opwagtingen by
by hem,
111ede
WASHINGTON,, veelvulveelvulmede der
der Dames
Dames b' Mevrouw
Mevrouw WASHINGTON
dig. „
" 'Er
'£r was,'
voegt WELD
'er nevens
neven~.,, "
geeD
was,' voegt
WELD 'er
„ geen
dig.
eene
van eenig
eenig aanbelang
aanbelang in
in 6en
oen geheelen
geheelen Vereeeene Stad
Stad van
Vereeeen ofofander
and~r gezelfchap
gezelfchap plaats
plaats
nigden Staat,
Staat, waar
waar niet
niet een
nigden
deze plegtigheid
plegtig'heid.. Hoe
Hoe zonderzonderhadt, ter
ter vieringe
vieringe van
badt,
van deze
fchyne,, 'er
'er zyn
egter menfchen
op het
het
ling dit
zyn egter
menfchen op
ling
dit ook
ook fchyne
zelfs Amcricaanen,
AllZericaanen, die,
niett~ent!a~mde zy
zy zelzeldie, niettegenttaande
LLalld,
and, zelfs
ven de
de eertlen
eerHen zyn,
zyn, om
omdie
dieStaatsgeiteldheid,
Sraatsge{teldheid, ivelke
welke zy
zy
ven
aan
en dapperheid
dappcrheid van
van then
dien Man
Man tote dandanaan de
de wysheid
wysheid en
ken hebben,
hebben, aan
aan andem
andere-Volken
Volkenaan
aantotepryzen,
pryzen,egter
egter zoo
zoo
ken
ongevoelig voor
vaor zyne
zyneverdienften,
verdienften, enenzoo
zoozeer
zeer van
vanalle
aile
ongevoelig
edele
ontblout zyn,
dat zy
zy weigerell
weigerer'J.
edele gewaarwordingen
getvaarwordingen ontbloot
zyn, dat
kunnen,, deel
dee1 te
aan den
den ]of
lof en
en bet
}jet vereeren
veleeren
to neemen
neemen aan
kunnen
(Her
zoo veel
veeI fchuldig
fc1mldig zyn
zyn.. Ili
It1
dier taleMen,
talenren, aan
aan welken
welken zy
zy zoo
de daad,
daad, deze
deze verkeerdheid
verkeerdheid en
de
en ondankbaarheid
ondankbaarheid gaan
gaan zoo
zoo
ver, dat
dat ik
perzoonen, in
ift
ver,
ik zelve
zelvemeerm~len
meermaalen verfcheidell~
verfcWdene perzoonen,
alal-
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a1le andere
weI...
alle
andere opzigten
opzigtenacbtenswaardig,
achtenswaardig, ontmoet
ontmoet beb,
heb, wela
ken volftrekt
voIftrekt weigerden,
hemdedegeringe
geringeheleefdheid
releefdheid tote
ken
weigerden, hem
bewyzen, van,
van,nanabet
het middagmaal,
middagmaal, op
op zyne
zynegezondheid
gezondhcid
bewyzen,
te drinken.
drinken. Het
Hetisis waar,
waar,dat
dat zy
zy hun
hungedrag
gedrageenigzins
eenigzins
to
zoeken to
te verontfchuldigen,
verontfchuldigen, door
dall
zoeken
door voor
voor te
to wenden,
wenden, dat
zy alleen
aIleen tegen
tegen hem,
hem,als
als Prefident
Prcefidem van
van den
denVereenigdeln
Vereenigdeu
zy
Staat,, en
en niet
niet als
als Generaal
Generaal WASHINGTON
WASHINGTON;y misnoegd
Staat
miSnoegd
zyn;; doch
dit is
is flegts
met wel
weI...
loch dit
flegtseene
eene gezogte
gezogte uitvlugt,
uitvlugt, met
zyn
ke zy
zy gedwongen
gedwongenzyn
zynzich
zich tote behelpen
behelpen ,~ om
om daarmede
daarmede
ke
hunlle handelwyze
handelwyzeeenigzins
eenigzins van
van ondankbaarheid
ondankbaarbeid vry
vry to
t6
hunne
pleiten.. Geduurende
Geduurendehet
hetoorlog,
oorlog,waren
waren'er'erverfcheideverfcheidepleiten
en niet
niet Loyalisten
Loyalisten alleen,
aIleen, welke
welke hunne
hunneuiterffe
uiterfte
nen, en
nen,
poogingen aallwendden
hem tote verwyderen
verwyderen van
van een
een
poogingen
aanwendden om
om hem
Beftuur, waarin
waarin by
by zichzelven
zichzelven zoo
onderBeftuur,
zoo roemwaardig
roemwaardig onderfcheidde.. Het
Het isis dedegeest
geest van
van onvergenoegdheid,
onvergenoegdheie, die
die
fcheidde
eenen voornaamen
trek uitmaakt
uitmaakt inill bet
het character
character der
der
eenen
voornaamen trek
Americaanen; als
als een
een Volk
Yolk befchouwd,
befchouwd, enendie
die thans
than/)
,e1mericaanen,
dezelfde kwaadwil1igheid
voortbrengt, welke
welke by
bytote voo
voo...
dezelfde
kwaadwilligheid voortbrengt,
ren veroorzaakte
veroorzaakte.. 1k
lk geloof
geleof zeker,
zeker, dat,
dat, al
al waren
waren hunne
hunne
ten
belangen door
een uit
uit den
gtzonden perzoon
perzoon bebe.
belangen
door een
den hemel
hemel gezonden
ftuurd, deszelfs
deszelfs daaden
egter, wet
weI verre
verre van
vaneene
eenealgeaIge.
ftuurd,
daaden egter,
mcene
goedkeuring weg
te draagen,
in tegendeel
veemcene goedkeuring
we ; to
draagen, in
tegendeel by
by veelen,
als bedrieglyk
en fchelmagtig
fchelmagtig,, zouden
zouden befchouwd
befchouwd
len, als
bedrieglyk en
pzigte van
van de
de OmOmworden:' - Hoe
Hoe eenigen
eenigen ten
ten o}
opzigte
worden."
--wemeling denken,
bleek onzen
Relziger, toen
toen by
hy zich
zich
wenteling
denken, bleek
onzen Reiziger,
den vierden
vierden Juny
den Verjaardag
Verjaardag der
aer OnafhangelykOnafbangelykden
Juny,~ den
Verklaaring van
America,, to
te Albany
bevondt.. „.,. De
Verklaaring
van America
Albany bevondt
De
Hospes kwain,"
kwam ," . gelyk
gelyk by
by optekent,
optekent, "„ zo
zo ras
ras by
verby verHospes
nomen
badt,, wie
wie wy
wy waren,
waren,ons
onszyne
zyneverfchooning
verfchooning
nomen hadt
maakenover
over de
de verwarring
verwarring en
en ongeregeldheid,
ongeregeldheid, die
die wy
ill
maaken
wy in
zyn
uit hoofde.
als hy
zeide, van
den
zyn huis
huis vonden,
vonden, uit
hoofde, zo
zo als
by zeide,
van den
Perjaardag
derAynericeanfche
Llfnerict!anfi'he
OnojIJotlgelJ'kheid,
of,
Yerjaardag der
Onafiaangel)ykheid
, of;
zo
als zommigen
het eigenaartigcr
eigenaartigcr noemden,
Amedes Amezo als
zommigen bet
noemden, des
'J'icaanfthen
warenalien
allen niet
niet weinig
weinig
Wy waren
s •icaanfchen Nabtromvs.
Nabercwws . vVy
verwonderd
deze taal
taal en
dezen perzoon
rerzoon.. Het
verwonderd over
over deze
en dezen
Het
die openlyk
verklaaontbreekt egter
egter niet
ontbreekt
niet aan
aan de
de zulken,
zulken, die
openlyk verklaaren, dat
zedert de
Omwenreling, nooit
nooit zoo
zoo veel
veei
ren,
dat zy,
zy, zedert
de Omwenteling,
rusts
in hunne
genoo ..
rusts en
en voorfpoeds
voorfpoeds in
hunne eigene
eigene wooningen
wooningen genooten
deze
ten hebben
hebben,~ als
alszyzy tetovoeren
voorenondervonden,
ondervond'en, toen
ton deze
Staaten
eene Volkplanting
Volkplanting van,
van ~ enen inin bet
het bezit
bezit deC'
Staaten nog
nog eene
der
Engelfthen
OnderdedePlanters
Planters van
van Virginiefl
Engelfchen waren.
waren . Onder
Virginie#
hoorden wy
meer dan
dan eens
eens een
eendergelyke
dergelyketaal
taal."
hoorden
wy meer
." Orrze
Reiziger fchynt
fchynt dit
dit met
met eenig
eerng geuoegen
gelJoegen tote melmelOnze Reiziger
den;
hier re
den ; C!..'
enl bier
re vergeeten
vergeeten den
den geest
geestvan
vanOnvet~Aoeg.
Onvergenoeg
Zlam
zaam-..
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2aamheid;
den Americaanen
Americaanm over
over 't
't algcmeen
door hem
hem den
algemeen
zaamheid ; door
toegefdueeven:
een geest
geest van
Onlicrgenoegzaamheid,,
toegefchreeven : een
van Onvergenoegzaambeid
nri~f" in
in de
de be
be...
die zich
zich bovenal,
IX Brief,
die
bovenal, uitwyzens
uitwyzens den
den IX
handeling der
der Staatszaaken
Staatszaaken Iaat
laat zien
zien,, en
en de
de ./fme,.i.
handeling
/4mericarmen onderfcheidt
onderfcheidt van
de Duitfchers
Duitfchers;y die
zicb bier
hier
van de
die zich
caanen
hebben nedergezet
nedergezet;; die
die egter
egter befchbuwd
befchouwd worden
worden als
als
hebben
met bun
hun gelyk
gelyk ftaande
fl:aande in
in GeldGeld- en
en Hebzugt,
Hebzugt,befchreebefchree·
met
als den
den Afgod,
Afgod, then
dien zy
zy aanbidden
aanbidden..
ven als
ven
Menfchenhandelmaakt
maakt'er,
'cr,volgens
volgensbet
hetberigt
berigt inin den
den
Menfchenhandel
IX
Brief,, een
aanmerklyken tal\.
Koophandel uit.
uit.
een aanmerklyken
tak van
van Koophandet
IX Brief
"„ De
meesten," fchryft
fchryft onze
onze Eeiziger
Reiziger,, "„ worden
worden uit
uit
De meesten,"
de
H anfe-StedM
<;n van
van Rotterdam
Rotterdam derwaards
Clerwaards gevoerd
gevoerd..
;efe-Steden cn
de Ha
De
Scbepen vertrekken
vertrekken van
America naar
naar deze
deze pp1aatzen,
De Schepen
van .Imerica
aatzen,
gelaaden
onderfcheid~ne foorten
fOOl'ten van
van voortbrengzevoortbtengze~
gelaaden tnet
met onderfcheidene
len:
aldaar ~angekomen,
nee men zy
zy zoo
zoo veelen
veelen van
van
len : aldaar
aangekomen , neemen
de Schippers
Schippers kunnen
kunnen verin,, als
als de
ver·
dcze Vreeindelingen
V reemdelingen in
deze
lokken om
om bun
hungeboDrteland
gebourteland vaarwel
vaarwel to
te zeggen,
zeggen, zonzonIokken
der dat
dat zy,
zy, voor
voorbet
hettransport,
transport, eenig
eenig geld
gela vorderen
vordt:ren..
der
By
hunne aankomst
aankomst in
in .Bmerica
America maaken
zy dit
dit in
in de
de
By hunne
maaken zy
geevenberigt
berigt van
van
openlyke
nieuwstydingen bekend,
bekend,enengeeven
openlyke nieuwstydingen
het
getal der
mectegebragt, en
en
bet getal
der genen,
genen , die
die zy
zy h~bben
hebben medegebragt,
der onderfcheidene
onderfcheidene handwerken,
welken dezen
dezenoefenen
oefenen ;;
der
handwerken, welken
finits,
kleennakers, timmerlieden,
die de
de zoozoofmits, kleertnakers,
timmerlieden, enz.
enz. Zy,
Zy, die
op in
v~rvoegen zich
zich daar
daar op
in memedanigen
danigen noodig
noodig hebben
hebben ,, vervoegen
nigte
aan 't
't fchip
[chip;; waal'
dan deze
deze arme
arme Duitfchcrs
Duitfchcrs aan
waar dan
nigte aan
aan
den
hoogften bieder
terwyl de
de Schipden hoogften
bieder vcrkogt
verkogt worden,
worden, terwyl
Schipper of
of Reeder
Reedervan
vanbet
het!chip
1'chipbet
hetgeld
gelddaarvan
daarvaninin den
den zak
zak
per
ftcekt."
ftcekt ."
Virginien is
to vrede
vrede bly. Over
Over 17irgint'en
is WELD
~ELD geheel
geheel niet
n.iet ~e
blyJkens
en XI
XI Brief.
Brlef. Het
Het Seminarie
Semmane to
te Williamskens den
den X
X en
Williamsburg ziet
ziet "er
tell toon
toon gefteld
ge(l:eJd in
in
'er deerlyk
deerlyk uit,
uit,enen wol'dt
words ten
burg
den
XU Brief.
Brief. De
Koophal1delvertoont
vertoont zich
zich zo
min
den XII
De Koophandel
zo min
aIs de
eenevoordeelige
voordeelige gedaante
gedaante.. KortKort.
als
de Landbouw
Landbouw inineene
om,alles
alles in
in cenen
cenen elendigen
elendigen ftaat
traat.. Men
Menleeze
Ieeze den
den XII,
XII,
om,
XIII en
Brief. In
In den
XVwords
wordtdit
ditmeer
meerafgeafge.
den XV
XIII
en XlV
XIV Brief.
en Dierbefchryvingen
Dierbefchryvingen.. In
In Oppcr
Opper-.
wisfeld door
door PlantPlant- en
wisfeld
Virginien is
meer met
met bet
het Land
Landenenook
ookmet
met dedeInIn..
Virginien
is h~
by meer
woonders bevredigd
bevre(llg;l.. De
lugtsgefl:.eltenis kweekt
woonders
De lugtsgefteltenis
kweekt gezond.
gezond .
heid;; de
rouwen zyn
zyn er
'(!r fchoon
fdloon:: ,~
men vindt
vindt onder
onder
de V
Vrouwen
, men
heid
die treffende
trelfende voor·
de
BCl'gbewqoneresfen
verfcbeidene, die
de Bcrgbew
qoneresfen verfcheidene,
voorwerpen zouden
iouden zyn
zyn voor
voorbet
hetpenfeel
penfeel van
vanden
denbesten
besten
werpen
Schildel',
Ret is
is in
in de
de daad
daad verrukkende
verrukkende,
groepen
, de
Schilder. Het
de groepen
van fchoone
fchoone V
rouwentote zien,
zien, welke
welkebier
hier zoms
zoms byeeii
byeell
van
Vrouwen
zyn, om
om kersfen
kersfen en
en andere
andere vrugten
vrugten in
in to
te zamelen,
die
zamelen, die
zyn,
op
op
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op deze
deze plaats
plaats ~, en
in den
den omtrek
omtrek van
van byna
byna elks
elks
op
en in
huis ,~ ir,
irl overvloed
wasfen.. Derzelver
gedaante en
en
huis
overvloed wasfen
Derzelver gedaante
houding is
is aanlokkende
en bet
het losf(~
houding
aanlokkende ;; en
losfe en
en ongedwongene
ongedwongene
\Ian haare
haare kleeding,
kleeding, die,
die, inin bet
het algemeen,
algemeen, uit
uit weinig
weinig
van
eenvoudig korsjet
korsjet en
en een
een rok
rokbettaat,
befl:aat ~
meer
sneer dan
dan cen
een eenvoudig
fcbynen
haar nog
nog bekoorelyker
bekoorelyker to
te rnaaken."
Het
fchynen haar
maaken ." - -- Het
gemeene
Volk inin deezen
deezen omtrek
omtrekfcheen
fcheen hem
hem toe,
toe, een
een
gemeene Volk
vryer
en openhartiger
openhartiger character
character to
te hebben,
dan dat
dat in
in
vryer en
hebben, dan
eenig ander
ander gedeelte
gedeelte van
Vereeni?den Staat.
Staat. Doc%
Dod\
eenig
van den
den Vereenieden
de
gemaklykheid, om
omaan
aandedebehoeften
behoeftento
te voldoen,
voldoen, hadt
hadt
de gemaklykheid,
"er
vermaak,verftrooijing
verftrooijing en
en dronkendronken'er zorgeloosheid,
zorgeloosheid , vermaak,
fchap ten
ten gevolge
gevolge.. De
De Vrouwen
Vrouwenwaren
warenniet
nietzozogenegenefchap
gcn tot
tot den
maar hadden
had den ,, in
in
gen
den drank
drank als
als de
de Mannen,
Mannen , maar
andere
opzigten,
gelyke neiging
neiging tot
en
andere opzigten
, eene
eene gelyke
tot vermaak,
vermaak, en
tlerzelver
zeer bedorven.
derzelver zedelyk
zedelyk characrer
character was
was even
even zeer
bedorven .--Hier wordt
wordt de
de woonin
wooningvan
vandendentoenmaaligen
toenmaaligen ViceViceHier
Prefident JEFFERSON,
JEFFERSON, (bans
(thans Prefident)
Prefident) in
in wiens
Prefident
wiens woowooning WELD
ning
WELD deezen
Brief fchreef
fchreef,, als
aIs :leer
bekoorelyk
deezen Brief
zeer bekoorelyk
voorget1:eld..
voorgefteld
Gewigtig en
en zeer
zeer onderrigtende
Gewigtig
onderrigtendezyn
zyndedeXVI
XVI en
en XVII
XVII
Brieven.. Men
Mentreft
treft 'er
'er de
de befchryving
befchryving en
en Afbeelding
Afbeelding
Brieven
aan van
beroemde Rotsbrllg.
Eene onmeetelyke
onmeetelyke SpeSpeaan
van de
de beroemde
Rotsbrug . Eene
lonk verdient
aand'lgt.
weIha~st
lorik
verdient bovenaI
bovenal onze
onze aand
•3 gt. Dan
Dan welhaast
wordt
menweder
weder's'sReizigers
Reizigers teonvredenheid
teonvredenheid over
over zyne
zyne
wordt men
ontmoetil1gen
ontmoetingen gewaar.
gewaar .
WELD is,
is, in
Brief ~ waar
hy aan
aan den
den oe.
oe.
WELD
in den
den XVIII
XVIII Brief,
waar by
ver van
de Potowmac
Potowmac komt
kornt,, ter
ter plaatze
plaatze waar
waar deedeever
van de
ze Rivier
Rivier door
door de
de Bergketen
Bergketen der
der.. Blaauwe
Bergen
ze
Blaauwe Bergen
lOJpt. eene
eene plaats
plaats door
JEFFERSON befchreeven
befchreeven ."„ als
als
loDpt,
door JEFFERSON
" een
een van
de tteffendfte
tteffendfie tool1eelen
en waarwaar·
„
van de
tooneelen in
in de
de Natuur.
Natuur, en
~,dig
eene Reize
Reize over
over de
de Atlantifohe
Zee ," niet
niet van
van
dig eene
Itlantifahe Zee,"
het oordeeI
./imericacnts, ichoon
1(:1100n by
by dedefraaiheid
fraaiheid
let
oordeel deezes
deezes Americaans,
niet ontkent
en die
die befchryft
befchryft.. _
Te Philadelphia
Philadelphia,,
niet
ontkent en
Te
naa eene
eene reis
reis van
drie maanden,
maanden, wedergekeerd,
wedergekeerd, geeft
geeft
naa
van drie
by
berigt van
van dedewaargenomene
waargenomene
weersget1:eltenisfe inin
by berigt
weersgefteltenisfe
dien tyd,
tyd, die
die zeer
zeer opmerkenswaardig
opmerkenswaardig isis.. De
De verveevervee.
then
lende Zomerhette
in Philadelphia,
Philadelphia> met
met derzelver
derzelver gevol
gevol..
lende
omerhette in
gen.
levert geen
uitlakkend tafereel
tafereel op
op..
gen, levert
geen uitlakkend
Ombet
hetveelvuldig
veelvuldig verveelende,
verveeJende, van
vanalleen
alleen in
in iImeAmeOm
rica
1'ica to
te reizen
reizen,, to
te voorkomen
voorkomen,, trekt
trekt hy,
twee
by , van
van twee
Etlgelfohen vergezeld,
vergezeld, na
113 New-pork,
New- Jork. am
van daar
daar zyne
zync
Engelfchen
om van
Reis
na Canada
Canaaq voort
voort to
te zetten
zetten.. Meer
opgeruimd is
is
Reis na
Mcer opgeruimd
dit
Inwoonders van
van NovNewdit gedeeIte
gedeelte des
des Reisverbanls.
Reisverhaals . De
De Inwoonders
Jork
wordenbefchreeven,
befchreevell, als
als zich
zich van
van a11e
aIle de
de oveove·
York worden
LI.TT.. 1802..
ri.
LETT
1802. No.6.
NO . 0.
SS
ri-
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van den
rige Steden
Stenen van
den Vereenigden
Vereenigden Staat
rile
Staat ,~ uitgenomell
uitgenomen
IDlsfchien Charles-town,
Charles-town, onderfcheidende,
onderfcheidende ~ door
hunne bebemisfcnien
door hunne
leefdheid, vrolykbeid,
herbergzallmheid,enenals
als inin deedeeieefdheid,
vrolykheid, herbergzaumheid,
~e opzigten
opzigten verre
verre uitmUl1tenJe
Ingezetenen van
ze
uitmurltende boven
boven de
de Ingezetenen
van
aile andere
befchryft WELD
WELD
alle
andere groot\!
groote Steden.
Steden . --- Voorts
Voorts befchryft
zyne Scheepsreize
Scheepsreize op
de Noord-Rivier
Noord.Rivier van
van New-,'ork
New-Jork na
na
zyne
op de
Aloemy,
een berigt
berigt van
Iaatstgemelde Stad
Stad;; en
Al
laity, met
met een
van laatstgemelde
en kokomen, met
ruetbet
het vertrek
vertrek van
van Albany,
Atbcmy, de
de ReisverdrietlykReisverdrietlykmen,
beden weder
weder boven,
hoven,fchoon
iChoonafgewisfcld
afgewisfclddoor
doorgewigtigewigtibeden
waarneemingen.. Dan
Dan wy
wyhebben
hebbenreeds
reeds genoeg
genoeg uit
uit
ger waarneemingen
ger
cen en
en tinder
ander oogpunt
doen kennen,
om bet
bet
cen
oogpunt dit
dit Werk
Werk doen
kennen, om
Leezeren aan
aan to
te pryzen
pryzen..
onlen
onzen Leezeren

R.tize In
In de
ie Ednrenlanden
Binr.enlanden van
"lIn 4frica
Africa., gedurende
gedursntle de
jaren
Reize
de 7aren
1795;y 1796
en 17,97
1797,, door
6()Or MUNGO
MUNGO PARE.
PARK.
Benevens
eetJ
Benevens eefs
1795
1796 en
,dar.hangzel,
ilarshang
el ,hehettendc.
behelzendeA"rdryks/tunriige
Aardrykshundige Opkelderingen,
Ophelderingen , door
door
den Majoor
Majoor RENNEt..
Met Kaartev
Kaarlen' en
en Plaaten
Plaaten.. A'aar
Naar de
de
den
RENNEL.
Met
ierde Uitgave
Ui/gave uit
uit het
het Engelsck
vertaaJd, Ifie
ljie Dee!.
In den
deIJ
derde
Engehch vertaald.
Deel. In
Ha4ge, by
by J.
J. C.
C. Leeuweltyn,
Leeuwi:liyo, i8oi
1801.. In
In gr
gr.. 81'(1,
Hate,
8vo .
aardigh.::;d
ter Vertaalingekan
aan de
de Nederlanifchft
:d ter
kan men
men aan
V aardighe
pennen,, of
of den
den Boekhandelaaren
Bflckhanddaaren., die
die dezelve
pennen
dezelve te
to werle
werk
V
ftellen.
Zeer onlangs
onlaugs trotren
en
troffen wy
wy aan.
aan, en
itellen, niet
niet ontzeggen . Zeer
V~rtaalinge

Nederlandfche

ont~e;;gen.

deeden
des veriiag
ver.Gag,, een
uitvoeri~er en
verkorte VertaaVertaadeeden des
een uitvoeriyer
en meer
meet verkorte
ling der
der Reize
Reize van
van sTEDAr1AN
lTED.iOlaN (*).
(*). In
In den
den voorleden
voorlede!) Jaare
Jaare
ling
aan, Reize
Reize en
in de
de Binnenlan
Binnenlfl1)..
kundigden wy
en OntdekkingclJ
Ontdekklngen in
kundigden
wy aan,
_eD van
yon Afiica
Afii~lI,
door den
den Majoor
Majoor HOUGHTON
HOUGH~ON en
en den
den Heer
Heer
ACV
, door
:tJIUNGO
i'ARK (t);
thani komt
kotnt ons
ons ter
ter hand
hana het
het Eerfte
Eerfie Oeel
(t) ; thans
Heel
MUNGO rARx
,'an
die zelfde
zelf;ie Reis
Reis op
op een
cellgraoter
grQo(erfchaal
fchaal..
van die
De
berkmnbt
van bet
bet eerst
eerst wegens
wegensdeeze
deeaeReis
Reisinin't't Ucht
Ucbt
:mt van
De berko
cegt.'eVene ent:nvertaalde
vertaalde geeft
geeft de
de Reiziger
Reiziger in
ill deezer
deezer voege
voege op
op::
gegeevene
.. De
De Gemagtiaden
Gemagtil:den der
der Afriiraanfche
Aftikanfohe Maatfchappy,
Maatfchappy, weldra
weldra na
na
„
lllyne
terugkomst uit
uit Afrika
Afrika ,I in
in aanmerkin&
dat 'er
'er
aanmerking neemende,
neemende , dat
xnyue terugitomst
(ell ge
ge{l,Iime
lyd zou
zoo nuedig
nG01llig z'n
zyn., om
zul" een
eenultvoerig
uitvoerig
om zulk
;4ime tyd
tell
verhalll
myueiteis,
Reis, als
als thans
tllal)S aan
aanhet
hctlicht
licht treedt,
trecdt, in
in or
or..
verhaal van
van myue
tie teto brengen,
zo fpoedig
fpoedig mogelyk,
mogelyk, aan
aaa
tie
breugen, en
en verJant;ande,
verlangende, om,
om, zo
nieuw>glerigheid, welke
welke velen
velen van
vanderzelvtr
derzelvtr leden,
leden. ten
ten aanaan·
de
de nieuwsgserigbeid,
..
ienc van
van myne
myneontdekkingeti
ontdekll.lngtn,, wei,
wilden aan
aan den
den dag
dagleglegwed witden
ziene
geD, to
te voldoen,
voldoen, befloten,
belloten, nit
uit al
al zulke
eD fchnft
fchnft....
gen,
zulke mondell'ke
mondelyke en
lyke berichten
berichten,, als
als itc
ilt in
by voorraad
'loon .lad,,
tyke
in l1aat
ftaatwas
was te
to gee'len,
geeven , by
een knot
1(ort uittrekfel
en ten
ten
een
uittrekfelvall
vanmyne
myneReis
Reistetodoen
doenopmaaken,
opmaaken, en
dienfte der
~iaar..
dienfle
der Maatfchappy
Maatfchappy te
to laaren
laatendrukken,
drukken, ~mede
altmede om
om daar
bJ
by
('")
Men zie
:tie ooze
Ol'ze Yades
Yaderl.
(.ettlflJ8[. VOQf
bl. ~i38
en 373
5N..
.. 1,euerosf.
voor x1&01,
Cot, b1,
538 en
(~) Men
Onze
als boven,
bovell, bt
hI.. 97.
La .. als
Ot
ze Yad.rl.
Yad.re . LeU.
97 •
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by cene
eene gegraveerde
Reisweg to
te voegen
voegm..
by
gegraveerde Kaart
Kaart van
van mynen
mynen Reisweg
In gevolge
gevoIge datl!van
de
In
daurvan wierd
wierd ter
'erdus
dusop
op deze
deze wys,
wys , door
door de
LedeR der
der Maatfchappy,
Maatfehappy, in
Stukjes, can
eanklein
klein gefchrift
gelchrift
twee Stukjes,
Leden
in twee
en dit
dit onder
derzelver LedeR
rondgedeeld.. Het
Het
vervaardigd. en
vervaardigd,
order derzelver
Ledeu rondgedeeld
eerf1e flukje,
fiukje, bet
het weak
welk blootlyk
blootIyk de
opg,ave van
van mynen
mynenreisreiseerfte
de opgave
wcg bevattede
bevattede,, wierd
ell
weg
wierd door
door den
den Heer
Heer BRYAN
BRYAN EDWARDS,
EDWARDS, en
bet twede,
etonige Aardrykskundige
Aardryksltundigc ophelderingen
ophelderingen
aaet
twede , behelzende
behelzende eenige
."
van
togt,, door
door den
den Majoor
M~joorj J~MJ!S
RENNEL opgefteld
opgefreld."
van mynen
mynen toot
Amps RENNRL
Het is
is dit
dit Werkje,
Werkje, het
hetwelk
welkalreede
alreedeininbet
hetvoorig
voorig jaar
jaar
Bet
in 't'c Nederduitsch
Nederduilsch vertaalJ
by PF.. BOHN
te Haarlem
Hallr/em
in
vertaalJ werd,
werd , eD
en by
aoHN to
in 'c'e licht
Hehe kwam.
boven
aangehaalde
plaatzehiervart
hiervaJl
in
kwam. TeTeboven
aangchaalde
plaatze
fpreckende, hebben
wy niet
niet kunnen
Imnnen nalaaten,
nalaaten, daaraan
daaraan den
den
fpreckende,
hebben wy
verdifnden lof
lof to
ce geeven
geeven;; en
en zal
zal bet,
het. ondanks
ondanks dit
die breeder
breeder en
ell
verdienden
volkornener Werk,
zyne waarde
waarde blyven
blyven behouden
behouden.. Uit
Vit de
de
volkontener
Werk , zyne
reeds gedaane
van dic
die korte
korte Rdsberigt)
den
reeds
gedaane opgave
opgave van
Reisberigt, kent
kept men
men den
Joop deezes
deezes Werks;
van den
den
loop
Werks ; die
die ons
ons ook
ook in
in de
de breede
breede opgave
opgave van
Inhoud der
derHoofditukken
Hoofd(l:ukken,
agter dit
dtt eerite
eerfte Deet
Dedgeplaatst,
geplaatst,
Inhoud
, agter
voor zo
zo verre,
verre, in
in de
de oogen
oogenvalt
valt..
voor
De Nederduitfche
NederJuitfche Vertaaler
Vertaaler van
De
van het
het voor
voor ons
ons liggend
liggend Werk,
Werk,
•• V.AN
ENDE, heeft
heeft dezelve
dezelve naar
naar dedederde
derdeUitgave
Uitgaveinin't'r
A.
VAN DBN
DEN EIDe,
twee H®ogduitfche
HiogJuit[che en
eene Fran/dte
oorfpronglyke vertolkt
vertolkt:: twee
oorfpronglyke
en eene
Franfche
Vertaaling, door
den kundigen
kundigen CASTEllA
vervaardigd, met
by...
Vertaaling,
door den
cASTEeA vervaardigd,
met by
voeging van
van deeze
deeze en
en geene
geene aantekeningen,
aancekeningen, wyzen
uit, met
voeging
wyzen uit,
met
welk eene
eene graagte
graagtedit
dieReisverhaal
Reisverhaal inin 't't oorfpronglyke
oorfpronglyke ontvanontvan·
welk
gen, en
en met
meewelk
welkeeneen
driftbethetin inandere
anderetaalen
caalen overgezet
overgezec
gen,
drift
j;;.. Reden,
Reden, derhalven,
derhalven, heeft
beefc by,
die ons
ons de
de Nederduitfche
Nederduitfche
ia
by, die
Vertaaling biedt,
zich to
te vleijen,
vleijen, zynen
Landgenootell
Vertaaling
biedt ,om
om zich
zynen Landgenooten
geen ondiensc
ondieosc to
te zullen
zullen doeu,
met bun
hundit
dltbelangryk
belangryl, en
en zo
zo
Been
doen, met
algemeen gezogt
gezogt Werk
Werk in
in hunne
hunneMoedertaal
Moedertaaltote leveren
levereD.. Dank
algemeen
Dank
verdient hy
Overzetting Diet
niet alleen
aileen, , mee
verdient
by door
door zyne
zyne Overzetting
met de
de AanAanVertaaler vermeerderd;
vermeerderd ; maar
merkingen van
van den
den Franfchen
Fran[chen Yertaaler
merkingen
maar bobov~nal, door
door zyne
zyneeigene
eigeneveel
vee Ilichts
lichts verfpreidende
verfpreidende Aantekenin
AantekeniDo.
venal,
gen, die
die getuigenis
getuigenis van
Z¥ne beleezenheid
beleezenheid ell
oordeelkunde
gen,
van zyyne
en oordeelkunde
daar by
by to
te voegen
voegen..
draagen, daar
draagen,
Wyzullen
zullen ons
onsthans
thanszetcen,
zetten,omom
1l:aaltjesvan
van's'sReizigers
Reizigers
Wy
ftaaltjes
'\\'aarneemingen,
vanverfcheidenerlei
verfcheidenerlei aart,
te brengen,
die
waarneemingen
, van
aart, by
by to
brengen, die
tot onderrigt
verlustiging Ivan
flrektot
onderrigt en
en verlustiging
ivan onze
onze Leezers
Leezers kuunen
kunnen firek.ken.
Onderdedeveelvuldige
veelvuldige Volken,
Volken, door
door PARK
PARK ontmoet,
ontmoet~ tref.
tref.
ken . Onder
fen wy
wy Serawoollies
SertMflOQllies aan,
aan, door
de Franfchen
Fran/chen genoemd
genoemd Sera.
Sera·
fen
door de
colets.
Goless. „"Zy
geeven zich,"
zich," fchryft
fchryfe by,
nan den
den
Zy geeven
by, "„ gewoonlyk
gewoonlyk aan
koophande\ over
over.. Voorheen
Voorbeen dreeven
dreeven zy
zy met
met de
de Frtln[chen
koophandel
Franfchen
Emoten handel
handel in
in goud
eo haven,
flaven, en
en Dog
nogtegenwoordig
tegenwoordiglevelevegrooten
goud en
ren
ren zy
zy eenige
eenige flaven
aan de
de Britfche
l1rit[c1Je Fai2oryen,
FaCl:oryen, langs
lungs de
Gamhaven aan
de Cam.
.
bee
ilell. Zy
Zy woxden
worden inin hunne
hunnehandelzaakea
handelzaaken voor
voortamelyk
tameIykoprecht
oprecht
en eerlyk
eerlyk gebouden;
maar zyn
zyn onvermoeid
onvermoeidininhunne
hunnepoo,,inpoo..;inen
gehouden ; maar
geo om
om rykdommen
rykdommento teverzamelen
verzamelen.
trek kenaannierkelyke
aanmerkelyke
gen
, enentrekken
voordeelen uit
l.lit den
den handel,
handel, dien
dien zy
zy in
in zout
zout en
voordeelen
en katoenen
katoenen
S 22
IynS
lyn-
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Jynwa:tt met
met afgelegen
afgelegen landen
land en dryven
dryven.. Wanneer
een Serawootlis
Seraw4oJ/i,,,
lynwagt
Wanneer een
kantle/lla,. van
van een
een togt
(ogt., dien
dien by
om den
den handel
handel ondernam,
ondernam,
handelaar
by am
nabuuren zich
zichaanftonds
aanftonds condrondte buis
to
huffskomt.
komt, vergaderf:n
vergaderen zyne
zyne nabuuren
om hem,
hem,amom
zyne
aankomft
gel uktotewenfchen
wenfcben..
om
hemhem
metmet
zyne
aankomFt
geluk
Dy deze
dfzegelegenheid
gelegenheidfpreidt
fpreidt de
en
By
de Reiziger
Reiziger zyne
zyne rykdommen
rykdommen on
miIddaadigheid ten
door aan
aan zyne
zynevrienden
vrlendeneenige
eenigekleine
kleine
milddaadigheid
ten toon,
toon, door
maar in
in geval
geval by
hyniet
niet wet
weigeflaagd
geflaagd is
is ,,
vereeringen to
te doen;
vereeringen
doen ; maar
is de
opwachting, die
die men
men by
by hem
hemmaakte,
maakte.fpoedig
fpoedigafgelooafgeloois
de opwachting,
pen, enenieder
ieder ziet
ziet op
op hem
hemneer
neerals
ats een
een man
man van
van geen
geen ververpen,
:l.ondt!r, zo
zo als
als zy
zy bet
bet
frand. die
die een
een lange
lange refs
reis lwn
doen ,, zonder,
Itand,
kon doen
uitdrukken., lets
lets nret
met z,i(;,1!
brengt!n, dan
dan het
he! hair
hair op
tip
uitdrukken
zicb terug
terug Ie
to brengen,

zyn heofd."
hooid."
zyn
't Verfl)g,
den Lotus
lotus gegeeven,
gegeeven, met
met eene
eene seer
zeer goede
goede
't
Verflag, van
van den
Afbeelding, wyst
wyst de
de opmeikzaamheid
"pmel kzanmbeid onzes
onzesReizigers
Reizigers uit,
uit,
Afbeelding,
ook in
in hot
het vak
der Plantkunde
Plantkunde;; welk
well{ verflag
verflag by
by dus
dusbefluit
befiuit:
ook
vak der
" Daar
Daar deze
deze heester
heester in
in Tunis
Tunis en
en ook
ook in
in de
de Negersryken
Negersryken gege„
von den words,
wordt, en
ell by
by aan
:Jan de
de Inwoonders
Inwoonders der
der laaaten
faau1en een
een
vonden
voeJzel veifchafc
vel [chafe ,, niet
niet ongetyk
ongelyk aan
a~n brood,,
brood ~ alsmede
a!smede eon
een zezevoedzel
kercn zoeten
zoe ten drank,
drank, die
die onder
onderhen
henzeer
zeergezocht
gezochtis,
is, kan
kan 'er
'er
keren
zeer weinig
weini8 twyfel
twyfel overblyven
overhlyven., of
of by
by is
is de
de Lotus,
Lotus, waarvan
waarvan
zeer
Lotophagi of
I'I.INIUS zegt,
zegt. dat
dat bet
het de
de fpys
fpys was
was der
der Lybifebe
LybiJehe LotDphagi
of
rLINIUS
Lotus-eeters. Met
Met bet
bet brood,
brood, van
van bet
bet meet
meet van
van deze
deze vrucht
vrucbt
.Lotus-eeters.
beb,, kon
kon een
een Leger
Leger zeer
zeer wel
weI ge,
ge.
gemaakt, dat
dat ik
ik geproefd
geproefd heb
gemaakt,
fpyzigd
zo als
als PLINHJS
PLINIUS zegt,
zegt, dat
dat in
in Lybie
Lybie zou
zou gegefpyzigd worden,
worden, zo
zyn;; en
en daar
daar de
de fmaak
fmaak van
van bet
het brood
brood zoet
zoet en
en aangeaangebeurd zyn
beurd
naamis,
is, isis bet
bet niet
niet to
te wachten,
wachten,dat
dat de
de Soldaten
Soldaten 'er
'er zich
zich over
over
naam
beJdagen zouden."
beklagen
zouden ."
's Reizigers
dikwyls zo
ao vreemd
vreemdals
als gege's
Reizigersontmoetingen
ontmoetingen waren
waren dikwyls
vaarlyk;; veel
by van
van trouwloosheid
trouwloosheid en
en verraad
verraad to
te iyden
Iyden..
veel bade
bath by
vaarlyk
Schranderheid en
hemmeermaalen
meermaalentote baate
baate,7
Schranderheid
en vinding
vinding kwam
kwam hem
oovcoal
hy ALIS
en van
van aHes
aHes beroofd
beroofd
gevangene was
was,J en
hovenal toen
toen by
ALIS gevangene
ALl weder
wedl'r to
te krykrywerd.
Aartig wist
van ALt
word. Aartig
wist by
by zyn
zyn Zakkompas
Zakkompas van
gen.
onderricht te
waar..•
„ ALI
ALI verlangde
verlangde zeer
zeer om
am onderricht
to worden,
warden, waar
gen . ,.
omdie fmalle
fmalle firook
ftrook yzer,
yzer, namelyk
namelyk de
de naald
naald van
van het
bet KORlKomom• die
pas, altyd
altyd wees
oestyn;; en
eenig..
en i1tik vond
vond my
my eenigpas,
wees Ua
na de
de Groote
Groote W
Woestyn
zins
bet beantwoorden
dezer vraag,
zins verlegen
verlegen met
met bet
beantwoorden dezer
vraag, daar
daar myne
myne
te wenden
wendenachterdocht
achterdocht zou
zou gegeeven
gegeeven hebben
bebben •,
onkunde voor
voor to
onkunde
als
de wezenlyke
wezenlyke waarheid
waarbeid voor
voor hem
hem verbergen
verbergen..
wilde ik
ik de
21s wilde
llloeder verre
verrt! haven
de
Deswegen
zeide ik
dat myne
myne moeder
haven de
Deswegen zeide
ik bern,
hem , dat
Zandwoec;tyn van
van Sahara
het ftukje
fiukje yzer,
dat bet
yzer , zo
zo
Zandwoestyn
Sahara woonde;
woonde ; dat
lang
in leeven
leeven was,
was. altyd
altyd naar
Ra3r dien
dien kant
kant heen
lang 'l.-y
zy in
been zou
zou wywyzen.
en my
my ten
ten gids
gids dienen,
dienen, om
om my
mybybyhaar
haartoIe brengen
brengen i;
zen, en
!loeb
dat bet,
bet. indien
indien zy
op haar
haar graf
graf zou
zou wydoch dat
zy dood
dood was,
was, op
wyzen.
befchouwde ALI
met verdubbelde
verdubbelde ver
ver·.
bet kompas
kompas met
Nu befchouwde
ALI het
zen . Nu
baasdheid,
het algeduurig
algeduurig in
in de
de rondte
rondte;; maar
maar ziende
ziende
keerde bet
baasdheid , keerde
dat
a\tyd naar
wees,, nam
hy bet
bet met
nam by
met
dat het
bet altyd
naar denzelfden
denzelfden weg
weg wees
groote
op. en
en gaf
saf hot
het my
myterug,
terug, to
te }tcnnen
groote behoedzaamheid
behoedzaamheid op,
kennen
gee-
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geevende,
dat by
hy dacht,
dacht, dat
dat 'er
'er tooverv
was,
geevende, dat
tooverymede
mede gemengd
gemengd was,
en
bevreesd was
was,
zulk een
eengevaariyk
gevaarlyk werktuig
wer~ tuig in
irl zyn
zyn
en dat
dat by
by bevreesd
, zulk
Zo redde
ook redde
zichdoor
door eene
eene
bezit
bezel te
to houden."
houden ." Zo-ook
by hy
zich
dat eenige
geestigheid,
geestigheid,byby het
bet onderzoek,
onderzoek, dat
eenige Moorfche
Moorfche Dames
Dames
wilden
doen ~~ oni
om zich
zich met
metei:?;en
oagentott:overtuigen
overruigtn,, of
of de
de
wilden doen
eigen oogen
plegtigheid
zo wel
weI tot
tot de
de Nazareners
Nazareners als
als
plegtigheid der
der befnydmg
befnyding zleh
zich zo
tot
uitftrekte
De Leezer,"
tot de
de naavolgers
naavo)gers van
van MAHOMET
MaHOMET
uidlrekte.. „"lJe
Leezer ,"
fchryft hy
zal ligtlyk
ligtlyk de
bcvrcellldin~ en
en verbaazing
verbaazing bebefchryfc
by,j „ zal
de bevreewding
vroeden,
die deze
deze onverwachte
onverwaehte verktaaring
verklaating my
inboezemde..
vroeden, die
my inboezemde
Ten
einde fiu
hu bet
het geuielde
gemtlde onderzoek
onderP:Oek to
te ontgaan,
ontgaan, dacht
daeht ik
ik
Ten einde
eene boertige
boertige wyze
te behandelen
behandelell..
het
best, deze
bet best,
deze zaalt
zaak op
op eene
wyze to
]k
dat het
bet in
in myn
myn land
Jk gaf
gaf haar
haar to
te keonen
keollen,, da£
land de
de gewoonte
gewoonte
niet
dit In
zulke gevallen
niet was,
was, dit
in zulke
gevallen aan
aan zoo
Zoo veele
veele fchoone
fchoone VrouVrouwen
gelyktote irergunnen
verguDllen;; m1ar
dat, in
in geval
geval zy
2y zich
zich alien
allen
wen tote gelyk
miar dat,
wilden veIwyJeren,
de jonge
jonge Dame,
opwie
wieikik
wilden
verwyderen , uitgenomen
uitgenomen de
Dame , op
wees
(kiezellde de
de jongile
jongtte enenbevalligfte
hevalligfle uit)
uit) ik
ik gereed
gcreed was
was
wees (kiezeude
aan
haare nieuwsgierigheid
nieuw~gierigheid to
te voldoen
voldoen.. De
De Dames
Damesfchepten
fchepten
aan haare
vermaalc inin deze
deze jokkerny,
Jokkerny, en
en gingen
gingen weg
wegonder
ondereen
eenhartlyk
hart)yk
vermaak
gelaeh;
en her
het jonge
jonge meisje,
meisje, aan
\Ian wie
wie ik
ik de
de voorkeur
voorl,eur gegee
gegee..•
gelach ; en
yen had
ha:l,, fchecn
feheen (hoe
(hoe zeer
zeer zyzygeen
geengebruik
gcbruikinaakte
maal,te van
van bet
bet
ven
haar verleende)
verleende) in
get!l1eu deele
dede mishagen
mishagen to
te
lecht, uat
recht,
dat ik
ik haar
in geenen
vinden in
in 't
't geen
g~en ik
ile gezegd
gezegd had
had;; want
want kort
kort daarna
daarna zond
zy
vinden
zond zy
my
voor myn
mYIlavondeeten
avondeelen wat
wat meel
meel en
en melk,"
melk;"
my voor
Altoos gelukte
gelukte het
het hem
hembybylange
lange
niet,zich
zichuit
uitverle,
verle,
Altoos
naauaaniet,
genheid,
den , die
dIe groote
groote tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
vangeest
geese
genheid y door
door von
vonden,
Ilanduiden,
meer voorbeelden
voorbeelden zoudep
zouden kunnen
kunnenaan
aan·.
aanduiden, wallrvan
waarvan wy
wy meer
haalen. to
te redden
redden.. HyHydecide
decIdeinindedefchaarsheid
fchaarsbeid van
van water,
water,
haalen,
welke by
hy dus
dus nadrukiyk
nadruklyk befchryfc
befchryft:: „" De
Dehette
hette was
was thans
thans
welke
meesta1 onverdraaglyk
onverdraaglyk;; de
de ganiche
ganlche natuur
natuurfcheen
fchel:n 'er
'er onder
onder to
te
meestal
bezwyk:en.. Ver
Verinin de
de rondte
rondte vertoonde
vertoonde het
het land
land aan
aan bet
het oog
bezwyken
oog
eene
uitgefirektheid van
zand, met
meteen
eenweinig
weinlgflechts
fleehtshalf
halfvolvoleene uitgeftrektheid
van zand,
wasfene boomrn
boom~nenenheesrers
heesters,, in
in wler
wier fchaduw
fchaduw bet
bet hongerig
hongerig
wasfene
Vee het
het verwellcte
verwelkte gras
en geiten
geiten
vee
gras aftchoor,
afichoor, lerwyl
terwyi de
de kemelen
kemelen en
de verfchroeide
verfebroeide bladeren
hladeren plukten
pluktcn..-Dag
- D:Jg
en nachtwaren
waren de
de
de
en nacht
londombezet
bezetdoor
doorbet
betvee
vee,
hc:t welk
welltutet
IlLet deedt
deedt dam
dati
bronnen condom
bronnen
, bet
dkander vocht
vocht om0111uiaar
U1aar aan
aan de
de waterbakwaterbakloeijen, en
loeijen,
en onder
onder elkander
ken to
te komen
komen;; zelfs
zelfs maaltte
de buitengewoone
buitengewoone dorst
dorst ververken
maakte de
fcheiden van
van dezelve
dezelre woedend,
woedend,terwyl
terwylanderen,
anlileren,diedieniet
nietfterk
fierk
fcheiden
genoeg waxen
waren om
omomombet
hetwater
watertotevechten,
veehten, hun
hundorst
dorst zochten
zochten
genoeg
te lesfen,
Iesfen, door
modder uit
uit de
de greppels
greppels by
by de
de
to
door deu
den zwarten
zwarten modder
bronnen op
optoteflorpen,
Ilorpen, bet
bet welk
welk zyzymet
metgroote
grootegraagte
graagte dee
dee-.
bronnen
den. fchoon
fchoon het
het meestal
was.. - - Deze
Deze
den,
meestal doodlyk
doodlyk VOOI
voor bun
hun was
groote fchaarsheid
fchaarsheid van
door al
a1 bet
bet Volk
Volk der
der LeLe·
groote
van water
water werd
werd door
gerplaats in
gevoeld;; maar
maar door
door niemand
niemand
gerplaats
in eene
eene groote
groote maate
maate gevoeld
meer dan
dan door
door my
myzelven
zel ven:: wantwant
ledemeet
hoezeer ALI my eenhoezeer
leden ten zak gaf, omALI
'er watermy
in to doen,een
en de Koningin
FAten zak gaf_ om 'er water in te doen, en de Koningin FA'l'UU my
myeens
ceniofoftweemaal,
tweemaal,toen
toenikikininnood
noodwas,
was ~'er
'er eene
eene
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kleene voorraad
voorraad van
van fchonk,
fcbonk twas
echterdede barbaarschheid
barball1schheid det
det
kleene
was echter
MoO/'en.
die aan
zoo groot,
groot, dat,
dat, wanneer
wanneer
Mooren, die
aan de
de bronnen
bronnen waren,
waren, zoo
myn
jongen de
de zak
zak zocht
zocht to
te vullen.
vullen,, hy
gewoonlyk voor
voor zyzy.
myn jongen
by gewoonlyk
ne vermetelheid
vermetelheid een
een pak
pak flagen
flagen kreeg
kreeg.. ledereen
frond "er
·er
ne
ledereen flood
verbaasd over
over,, dat
dat de
de flaaf
flaaf van
een Christen
zoeken dorst
dorst
verbaasd
van een
Christen zoeken
water to
te putten
putten uit
uit bronnen,
bronnen, die
die door
door de
de nlvolgers
n'lVoIgers van
van den
den
water
Proteet gegraaven
eenen tyd,
tyd. met
met de
de koorts
koorts
1'rooteet
gegraaven waren."
waren ." - - Op
Op eenen
op 't
't lyf,
Iyf. zogt
zogt PARK,
cenaffland
affiand van
vandedelegerpla,,ts
legerpla,.ts,, in
op
PARE , op
op een
in
den nagt,
nagt, zyn
zyn geluk
geluk zelve
zelve to
te beproeven
beproeven.. Op
giloei van
den
Op 't't geloei
van
't vee
afga:mde, kwam
welhaastaan
aandedebedoeide
bedoeldeplaats
plaatil..
't
vee afgaande,
kwam byhywelhaast
vond ik
" Aldaar,"
AIdaar ," vermeldt
vermeldt by
hy,, „"vond
ik de
de Mooren
Moot'en druk
drnk bezig
bezig
,,
te putten
putten.. Dtzen
Dtzenverzogt
verzogt ik
ik verlof
verlof om
om tote drinken
drinlten;;
met water
water to
met
dan ik
ik werd
werd weggejaagd
weggejaagd onder
onder vreeslyke
vreeslyke mishandelingen
mii;handelingen..
dan
Gaande egter
egter van
van de
de eene
eene brow
broilnanadede andere,
andere, kwam
kwamikikten
ten
Gaande
]aataen aan
eene ,I waar
waar flechts
nechts een
en twee
twee jongens
jotlgens
laatflen
aan eene
eenoud
oud man
man en
by was
was.. Aan
Aan dezen
dezen man
mandeed
deed
hetzeIfde verzoek
verzoek,, en
en
ik ik
hetzelfde
by
()ogenbliklyk reikte
een putemmer
putemmermet
metwater
watertoe
toe;; dall
oogenbliklyk
reikte hy
by my
my een
dan
tOt'll ,ik
deze1ve zoo
zoo flood
ftond aan
aan tote vatten
vatten,, herinnerde
herinnerde hy
zich.
toen
•ik dezelve
by zich,
dat ik
een Christen
Christen was
was,, en
en vreezende
vreezende dat
met
dat
ik een
dat ik
ik zyn
zyn emmer
emmer met
ruyne
lippen bezoedelen
bezoedt::len zou
zou,, flortte
flortte hyby het
myne lippen
bet water
water in
in den
den
en zeide
zeide my
my dat
dat ikik daaruit
daaruit drinken
drinken moest.
moest. Hoe
drinkbnk, en
drinkbak,
Hoe
bak geen
geen van
van de
de grootite
grootfte was
was., en
alreede drie
<lrie
zeer deze
zeer
doze bak
en alreede
koeljen bezig
bezig waren
Warenmet
met'er'eruit
uit tote drinken,
drlnken, befloot
beflootikik echrer
fehter
koeijen
'er ook
deel van
en, gaande
gaandt: op
kniecn
'er
ook myn
myn deet
van te
to Ileemen
neemen,t en,
op mYIl
myn knieen
legg_n,
ftak ikik myn
myn hoofd
leggen, flak
hoofd tusfchen
tusfchen twee
twee van
van de
de koeijen
in.
koeijen in,
en dronk
dronk met
metgrooten
grootenwellust,
wellust, hoe
hoezeer
zeer de
de hak
bak bykans
bykans ge
ge-.
en
heel leeg
en de
de koeijen
koeijen oni
om de
de laatfte
!aatfte mond.
heel
leeg gedronken
gedronken was,
was , en
mond.
vol
met elkander
elkander begonnen
begonnen to
te vechten."
vechten." --Het
Slothoofdvol met
Her Slothoofdftuk deezes
deezes Deels
Deels leert
leert ons
de Mooren
Mooren van
van naby
kennen..
ituk
ons de
naby kennen
Nederduitsch Taalkundig
Ttlolkul'ldig W'oordenboelc.
Door P.
P. WEXLAND.
WEILAND.
Nederduitseh
Woordenboek .
DOW
B.. C.
dmjleJdmn,, by
by J.
J. Allart
Allart., l801.
gr.
B
C. D.
D . TeTe4nafleldam
In gr.
I Soi . In
8~'o.
626 blA
hi.
8vo . 626

het Voorbericht
Voorbericht van
vandit
dit tweede
tweedeStuk
Stukdes
deseerflen
eerfien Deels
Deels
nn bet
Schryver zich
zich uit
uit over
over de
de onderfcheidene
onderfcheidene beoorbeoorlaat de
IIdeelingen,
laat
de Schryver
bet eerfle
eerae Stllk
dit Werk
geveld.. Wy
deelingen, over
over bet
Stuk van
van dit
Werk geveld
Wy

om bet
het weinige
weinige,, dat
dat onze
llebben
redeoen gevonden,
gevonden t om
lhebben geene
geene redenen
onze
eenigzins tetowederleggen:
beoordeeling zoude
zoude raaken,
raaken teenigi:ins
beoordeeling
wederleggen : zelfs
zelfs niet
niet
het geen
geen AnELUl'G,
volgens het
WEIbet
AnELurc, volgens
bet gevoeJen
gevoelenvan
van den
den Heer
Heer wsI~AND, koeltjes
koeltjes zoude
zeggen;; wanl1€er
by hoorde,
hoorde.dat
dat 'er
'tlr in
in
LAND,
zoude zeggen
wanneer by
bet beftaan
beftaan vall
een Ablativus
/lblativus abfolutus,
tlhfolulUS, door
ons Land
Land,, over
ons
over bet
van een
door
:zeer
taa!lmndige Mannen
hevig getwist
getWist isis:: ivy
wy zyn
zyn verze
verze-.
zeer taalkundige
Mannen hevig
kerd, dat
dat by
hy zelve
zelve dit
dit niet
dan een
een kwinkflag
kwinkflag zal
zal
kerd,
niet hooger
hooger dan
achten ,, die
die meer
wordtn..
nchten
meer aartig
aartigdan
dan afdoende
afdoende gebouden
gebouden moet
moot worden
deezen zyn
zyn aangevangen
aa-ngeval1gen work,
weI k, cp
cp
De Schryver
Schryver vervolgt
vetvolgt in
in deezen
De
de.
de.
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deze1fJe wyZ'l,
als by
heefc;; w.aarva:t
bet vol.
by het
het begonnen
begosnen heefc
waarvaa het
vol.
dezelfde
wyze , als
gende,
als eene
onze Leezers,
Leezers, kan
tan dienen
dienen::
gende, als
eene proe\1e
proeve voor
voor onze
of ytln
van den
dom; meerv.
meerv. do
"„ DOM
des doms,
doms, of
den dom;
..
Dom zz.. n.
n. m.
m . des
doet
men.
Domkerk, hoofdkerk
hoofclkerk;; te
Coetne ledife
ledife in
in den
Domkerk,
to Coelne
den d,m.,
deem,
men .
leideze to
te Keulen
Keu/en in
STOl(E.
in de
de Domkerk:.
Domkerk . MELTS
MELTS STOKE.
dd.. ii.. by
by leideze
dan flaps
by op
gebrom, hot
De
toren van
van eerie
eene Domkerk:
flapf hy
op 't
't geh"(Jm,
ke#
De toren
Domkerk : dan
der domklokke
den dum.
dam . VON'D.
Vorw . By.!wnderlyk
fro! .geebrom
Jgibrom tkr
domk/okke uit
uit den
grof
By¢onderlyk
UtrecLt de
de dom
don go
wordt
ife toren
toren van
de Domkerk
Domkerk to
te Utrecl,f
g~
wordt de
van de
noemd.
Zamenftellingen:: Domdeken,
Domdeken, Domheer,
Domizeer. Domheerfchap
DomhetrjChap.o
noemd . Zamentlellingen

Domkapittel, Domkerk,
Domklolr., Domkoster
Domkorter..
Domkapittel,
Domkerk, Domklok,
" WACxTER
WACHTER en
leideD dit
het verouderde
verouderde
.,
en lHRE
mRE leiden
ditwoord
woord van
van het
dat d~
d: I)omkerkeil
iuom,
thuomo, dd.. 1i.. geregt,
geregt, af,
af, flellende
fiellende dat
DomkerkeQ
duom, thuomo,

deze benaming
benamin~ van
vandededaar
daaraan
aanbehoorende
behoorendegeestelyke
geestelyke regt
regt..
deze
ADELUNG vindt
deszeIfi oorfprong
in
bank
ontleend hebben.
hebben. ADELUNG
bank ontleend
vindt deszelfs
oorfprong in
bet
Ita/iaan/cite domo,
duomo,, eene
eene hoofdkerk
hoofdkerk.. Anderea
bet ItaliaanJche
domo , duomo
Anderem
het tot
tot bet
het Lat
Lat.. domus
domus;; worden
de , in
in de
de middeleeu
middeleeu..
brengen het
brengen
wordende,
wen,
dus eene
eene kerk
kerk genoemd,
genoemd,als
aIs zynde
zyndehet
hethuis
huisvan
vandiem
diem
wen, dus
Helligen,, ter
ter eer
deze of
of gene
gene kerk
kerk gefticht
ge!l:icht was.
Heiligen
eer van
van welken
welken deze
was .
Naganderen
anderenilellen
Hellen,., dat
dat bet
uit de
voorfte lette
lette~.
Nog
het woord
woord dom
dom uit
de voorfte
ren
dezer drie
drie woorden
beftaat, Domino
Domino Opt#lIo
ren dezer
woorden beflaat,
Optimo Maximo,
Maxims, als
als
toegewyd aan
aan het
het Opperwezen
Opperwezen;; bewerende,
dat men
men deze
deze
toegewyd
bewerende, dat
woorden ouf.
by verkorting
en daar.
daarwoorden
o ul . by
verkorting D.
D . O.
O . M.
M . gefchreven,
gefchreven , en
van, naderhand,
naderhand, met
metweglating
weglatingder
der verkorting-tekenen,
verkorting -tekenen, Doss
DOM
van,
gemaakt heeft
gemaakt
heeft."."
Wy hoopen
hoopen,, dat
dat de
de Schryver
Schryverfpoedig
fpoedig gelegenheid
gelegenheid zal
zal vin
vin..
Wy
den,
omdit
dit eerfte
eerfl:e Deel
een ander
ander to
te doen
den, om
Deel door
door een
doen volgen.
volgen.
De Ongelukkige
Ongelttk1eige door
door haare
htlare Geboorte
Geboorte,, of
of Overblyfzel
Ol'erhlylzel der
der ge.
ge.
De
wettigde
Ruwheid. In
wettigde Ruwheid.
In III
III Deelen
Dee/en.. Uit
Vit hot
het Hoogduitsch
Hoogduitsclz.. To
Te
If/estzaondam,, by
van Aken
Aken,, en
te 4mfleldam,
hi
Westzaandam
by H.
H . van
en to
Amfleldam , by
I80r.. In
In gr.
gr. 8vo.
178 bl.
lJl.
J . F.
F . Nieman,
Nieman, i8or
8vo. 178
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ne verdienfte heeft deze Roman voorzeker : zy is kort ;
doch dit
dit is
is toch
toch hare
hare dnige
enigeniet
niet;; zy
is vry
vry bevallig
bevalIig en
doch
zy is
en
E
E
onderhoudend
onderhoud<!lld gefchreven
gefchreven,, zodat
zodat men
men ze
ze met
met deelneming
deelneming en
en

ne verdienfte heeft deze Roman voorzeker: zy is kort;

genoegen lezen
lezen kan
kan;; en
en indien
indien hec
het waar
waar is,
is, 't
't geen
het Voorgenoegen
geen bet
Voorllleldt, dat
dat zy
gegrond is
is „" op
Ene gebeurenis
gebeurenis,, die
di4:
bericht ons
bericht
ons meldt,
zy gegrond
op ene
voor
in een
voor weinige
weinige jaren
jaren in
cen Duitsch
Duitscb landichap
landJchapisis voorgevallen,
voorge\-alleI'l9
en gefchreven
ge(cbreven met
om dedeopmerkzaamheid
o;>merl,zaalJlheiddes
des al_
al.
en
met oogmerk,
oogmerk , om
gemeens op
op ene
ene wet
wet tote bepalen
bepalen,, waar
wa1r onder
onder in
in Duitschland
Duitscltlan4
gemeens
nag vele
vde daizenden
duizenden zuchten
zuchten,, en
en die
die zich
zich waarfchynlyk,
waarfchynlyk, in
1ll
nog
[pyt V{ln
aUe verlichting
verlichting en
en philofophie
philofophie ,, nog
eeuwen lang
lang zal
zal
.fpyt
van alle
nog eeuwen
fl:aande houden,
houden,indien
indienbethetalgemeene
algemeenegevoelen
gevoelell'er'erzich
zkhniet
niet
itande
dan kan
kan zy
zy van
van veel
veel nut
nut zyn
zyn in
in zozonadrukIyk tegen
tegen verzet
verzet';"
nadruklyk
;" dan
danige I.andt'n;
doch ons
ODS Nederlandsch
Nederlandsch Pabliek
Publiek kon
kon dezelve
dezelve
danige
Landen ; doch
wei ontberen
ontberen:: wy
kennenhier
hiergeen
geenzodanig
zodalliglyfeigenfchap
lyfeigenfcb:rp;; en
wel
wy kennen
en
leu fcboon
fcboon en
en eerbaar
eerba:u meisjen
meisjen is
IS in
veor geen
geen vaal
"/alll
tea
in ODS
ons Land
Land vcor
S
S t"

paari
pap"

tt6~
6a

DE
DE ONGELUKI{IGE
ONOELUKlCJ(lE

te koop,
befcherming der
Hoe zeer
zeer
to
koop , onder
onder de
de befcherming
der Wet.
Wet . Hoe
Land door
doorallerlel
allerlei foort
foort van
nn koophandel
koophandelbloeijen
bloeijen moet,,
moet 1
ons
ons Land
zodanig
zodanig een
een koophandel
koophandel zou
zou bier
hier door
door gene
gene wet
wet befcherming
befcherming
vinden.
vinden .
Ziet bier
hier de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis:: LouISA
LOUISA werd
werd door
door zekeren
zekeren
Ziet
waardigen Predikant
Predlkant ALBERT,
ALBERT. als
kind,, opgevoed;
waardigen
als zyn
zyn eigell
eigen kind
opgevoed ;
zy was
wasdedevrucht
vruchtener
eDerongelukkige
ongellllkkigeliefdedrift
liefdedrift vas
zynen overoverzy
van zynen
ledenen broeder
broeder;; een
een jong
jong boerenmeisjen
boerenmeisjen,, dat
ledenen
dat toen
toen by
by henI
hem
was hare
diende.
har~ moeder
moeder;; dan
dan gy
'ty zelve
zelve en
en alien,
allen, in
in dat
dat
diende , was
oord,
daar zy
woonde, hielden
hielden haar
haar voor
voor de
de dochter
dochter van
van
oord, daar
zy nu
nu woonde,
ALBF!RT.. Zy
Zy is
is verloofd
verloofd aan
een waardig
wdardig man
man;; doch
aan een
ALBERT
doch LINDLINDlIERO, een
verliefde op
baar, ontdekt
ootdekt bet
het gege.
BERG,
een auelyk
adelyk Heer,
Heer , verliefde
op haar,
heim
van hare
hare geboorte
geboorte,, en
en koopt
koopt haar
haar(daar
(daardedelandlieden
landlieden
heim van
met
hare kinderen
kinderen lyfeigenen
Iyfeigenen zyn
zyn,, en
en die
die 's
'$ landheers
Itlntiheers hen
met hare
hen
Ireedt,, ook
oole zyn
zJn hun
wordt) van
den Heer
Heerbarer
barer geboortegeboortetreedt
haan words)
van den
plaats
voor zyn
plaats voor
zyn paard.
paard. Zy
Zy words
wordthem
hem
gerichtlykovergeleovergele·
gerichtlyk
,'erd naar
naar de
zvn Slot
Slot ,f en
en legt
legt bet
bet
verd
de wet:
wet : hy
by ontvangt
ontvangt haar
haar op
op zyn
toe op
op hare
hare eer.
eer. Intusfchen
Imusrchen daagt
minnanl LINDBERG
LINDBERG
toe
daagt haar
haar minnaar
tot
tweegevecht,
dat deze
deze weigett
weigert,, om
om dat
dat party
party pier
nier
tot cen
een tweegevecht
, dat
van adel
adel isis;; doth
doth dese
dBSe verfchoning
verfchoning geldt
geldt niet
niet hy
enen Off .
van
by enen
cier,
minnaar van
van ene
ellebarer
harer vriendinnen
vriendinnen;; en
en daar
daar de
de
cier, den
den minnaar
Edelman geen
geen vriend
vriend van
van vechten
vechten is,
is ~ belooft
belooft by,
hy, haar
baar den
den
Edelman
volgenden dag
dag tote zullen
zullen overgeven
over;even;; dan
enen bedwel
bedwel..
volgenden
dan door
door enen
mendendrank
drankbrengt
brengtbyIJYbet
httmeisjen
meisjenthen
diennacht
nachttot
tot zyn
zynviii,
wil t
menden
en
vertrekt toen
toen terftond
terfiond naar
llaar Italian.
Italien. Doch
Docb haar
haar minnaar
minnaar
en vertrekt
dwingt hem
hem tot
tot vechten
vechten,, en
en by
by valt.
valt. LotJISA,
LOUISA,
voIgt hem,
volgt
hem , dwingt
intusfcben,
bleef van
hare zinnen
zinnen beroofd
beroofd;; doch
doch gelukkig
gelukkig
intusfchen , bleef
van hare
reefde zy
niet lang.
Ieefde
zy niet
lang.
Hoe zeer
zeer wy
wy nu
nu deze
deze LOUISA
LOUISA hartlyk
hartJyk beklagen
beklagen,, en
en zy
zy onHoe
on •
gelukkig hare
hare eer
eer verloor
verloor ,, zo
wyhaar
haartoch
tochgeenzins
geenzini
gelukkig
zo kun'1en
kun'en wy
aan onze
onze Vaderlandfcbe
Vaderlandfche Jonkvrouwen
Jonkvrouwen ininalle
aile opzichten
opzichten als
als
aan
een
'Voorbeeld aanpr
aanpryzen.
Ziet
haret
een voorbeeld
yzen . Z
:et hier
bier ene
ene kleille
kleine prQeve
proeve hares
„ Dat
grondfiellingen:: .,
Dat een
een jong
jong meisje,
meisje. hetwelk
hetwelk de
de wereld
wereld
grondftellingen
.,
wordt ingeleid
ingeleid ~, haar
weinigje fchoonheid
zoo voordeelig
voordeeJig
haar weinigje
fchoonheid zoo
• words
" mooglyk
mooglyk ten
teD Loon
toonfpreidt
fpreidt,, dat
jong Heer
haar zyne
zyne
„
dat een
een jong
Heer haar
byzondere opmerkzaambeid
betoont,
dat. vo)gens
•" byzondere
o p merkzaamheid betoont
, dat,
volgens den
den toon
toon
aan·
der welvoeglykheid,
welvoeglykheid, het
bet meisje
meisje zyne
zyne opmerkzaamheid
opmerkzaamheid aan•" der
"• neemt
neemt,, offchoon
offchoon bet
het hart
hart 'er
'er weinig
weinigbelang
btlangininflelt
fiele;; kart.
kort.
om,, onder
ons gezegd
gezegd,, dat
dat men
den jongen
jongen Heer
Heet bebe·
onder ons
men den
•" om
"• driegt,
hem weder
wederlaat
laatbedriebedrie·
driegt, en
en zich
zich voorbedachtlyk
voorbedachtlyk van
van hem
gell ;j dit
ztl,, ten
ten minfhm
dat
dit alles
alles zal
minflen wegenll
wegens bet
bet aangename
aangename,f dat
•,., gen
"• dit
Iistig bedryf
verfchaft,, uwe
zedekqnde voorzeker
voorzeker verver·
dit listig
bedryf verfchaft
uwe zedektrnde
"• ontfchuldigen:'
En op
op bet
bet Slot
Slot van
van LINDBERG
LlNDBE-JtO ,, toeD
ontfchuldigenl' En
toen
zy
zo zeer
zeer door
door hem
hem beledigd
bele~igd was
was,, al
al had
zy immers
immers zo
had hy
by dan
dan
nog
hare eer
eer geen
geweld gedaan,
gedaan. redeneerde
redeneerde zy
'I.y dus
dus by
by haar
haar
nog hare
geen geweld
zelve,, zy
zy ,, de
de beminde
beminde en
en verloofde,
verloofde, nit
nit eigene
eigene keus
keus de
de verver·
zelve
loofde enes
anderen:: „
"En
wat blyft
blyft my
my dan
danoverig
overig P~ loofde
enes anderen
En wat
1r
by by
by my
myaandringt,
aandringt t ~ ow
om myne
myneliefde
Hefda fmeekt,
fmeekt.
• wanneer
wanneer by
„
ver" vet-

pallni
paard

om.

DOOR HAARE
Yt00R
HAARE GEBOOlTl.
GEBOORTL.
alleen dan
n ..
- -= vervolgens
vervolgens dreigt
dreigt ?~ isis ftandvastigheid
fi:mdvastigheid aileen
dan vole
vol.
„
zyn geweld
doende ~ is
is 't
't verfiandig
om zyn
geweld tote trotfeeren?
trotfeeren? De
De
„" doende?
verftandig om
in befcherming
befcherming en
It belachlyke
belachlyke wet
dcugd in
en geeft
geeft
„
wetneemt
neemt myne
myne deugd
my zelve
zelve prys
prys!! --Het kost
kost flechts
flechts ene
ene kleine
kleine overoverHet
•.. my
winning,, zeide
zeide ARABELLA
ARABELLA;; zy
zy gaat
gaat my
met haar
haar eigen
eigen
my met
•" winning
"voorbeeld
En wat
wat isis bet
het dan
dan ook
ook ?
'? En
„
voorbeeld \loor.
voor. _
maitres? -- de
de naam
naamluidt
luidtzeker
zekerniet
nietfraai
fraai,, --....- dan
dan wat
wat
•" maitres?
"• ligt
ligt aan
gelegen'?? - - Is
niet het
alvermoIs het
het niet
het aivermoaan dell
deft naam
naam gelegen
werd itt
gen der
der liefde,
Hefde ~ dat
tot my
my trekt
trekt ?'? uit
uit liefde
liefd~ werd
ik
dat hem
hem tot
•" gen
de liefde
liefde wyst
"• gekocht
gekocht,, uit
uit Hefde
liefdegevangen
gevangen genomen.
genomen , de
wyst my
m
Indien
men bet
" deze
deze vorstlyke
vorstlyke verblyfplaats
verblyfplaats aan
aan.. Indien men
het we&
weI
„
dit verdient
verdient ten
minfien dankbaalheid,
•" overJenltt,
overdenkt , dit
ten minften
dankbaaiheid , het
bet
die 'er
'er mede
mede verbonden
Deemt de
de beleediging
beleediging weg,
verbonden is."
is."
" neemt
„
weg , die
Waarlyk dit
dit fpeet
fpeet ons
ons van
van bet
het anders
anders betninnelyk
beminnelyk meisjen
meisjen;;
Waarlyk
den Schryver
de fchuld
fchuld,;
en gaarne
en
gaarne gav~
gaven wy
wy den
Schryver van
van deze
deze Roman
Roman de
dan ivy
wy zien
zien bet
bet Voorbericht
nog eens
eens inin,, en
waarlyk ,, Le.
dan
Voorbericht nog
en waarlyk
Le:zer
het flaat
flaat 'er
'er duidlyk
dUidlyk:: „,. De
opfieller dezer
dezer gefchiedenis
gefchiedenis
zer !! bet
De opUeller
heeft
daar toe
toe van
een wel
wel onderricht
onderricht man
man ververheeft de
de bouwfiQffen
bouwflaffen daar
van een
kregen;
hy heeft
heefr zich
in bet
bet wezendlyke
wezendlyke geene
t;eeneveranderingen
veranderingen
kregen ; by
zich in
veroorIoofd."." Arme
Arme LOUISA
LOUIS!.!! wy
wy kunnen
kunnen u udan
danniet
nietverdeverdeveroorloofd
digen;; jammer
jammer dat
dat uw
minnaar het
Edelman zo
zo euvel
euvel
digen
uw minnaar
bet den
den Edelman
heefe afgenomen;
ware by
hy terug
terug gekeerd
gekeerd., misfchien
beefe
afgenomen ; ware
misfchien was
was uw
uw
verftand met
gekomen., ell
leefde gygy nu
01>
en leefde
nu nog
nog op
verftand
met hem
hem weder
weder gekomen
bet Slot
deugd wet
wel niet
niet,, maar
maar
bet
Slot van
van uwen
uwen koper,
koper, in
in eer
eer en
en deugd
toch
recht genoeglyk
genoeglyk I1
toch recht

Sj(Jo/teryen.. Korte
Korte Pertellingen
Jl"ertellingen uit
het Ryk
Ryk der
dey Waarheid.
il7aarheid.
Spookeryen
uit het
Door ss.. CC.. WAGENER.
Met Plaaten
Plaaten.. 311e
34e Stuk.
AII1f/eyDoor
wAGaNER . Met
SM . An
lerdam, hy
by W.
W . Holtrop,
dam,
Holtrop, i8or
I80r.. In
lu i2mo,
121110, 189
189 bl.
A

tl:'lyfelen geenzins
of dit
dlt derde
derde Stukje
Stukie van
van dit
dit Werkje
yy tvlyfelen
geenzins of
Werkje
W
van
den Heer
Heer
zal met
het zelfde
zelfde genoegen
genoegen
W
van den
zal
met het
en
ene gelyke
gelyke goedkeuring
goedkeurir.g door
onze Landgenoten
Landgenoren ontfangen
onrfangen
en ene
door onze
WAGENER
WAGENER

worden, als
als de
de twee
twee vorigen
vorigen,, aan
op zyn
zyn tyd
tyd den
den
worden,
aan welke
welke wy
wy op
verdienden lof
lof gaven
gaven ;; ahhands
althands bet
het is
is in
in denzelfdea
denzelfden fmaak
fmaal;:
verdienden
gefchreven,, met
hetzdf.ie doet
doe!;; en
ell de
de zestien
zestien hier
gefchreven
met hetzelfde
hier voorko·
voorko .
mende Verhalen
Verhalen dragen
dr~gen denzelfden
denzelfden flempel
fiempel van
echtheid en
ell
mende
van echtheid
geloof>Naardigheid.. Ons
befiek gedoogt
gedoogt niet,
niet, om
om nu
nu wedergeloofvaardigheid
Ons beftek
w eder .
cne uitvoerige
uitvoerige proeve
zo van
van den
den geest
geest dezer
dezer
oom
m ene
proeve te
to geven,
geven, zo
fiukjes,
derzelver nict
niet onbe"aIligen
ltukjes, als
als van
van derzelver
onbevalligen fchryferanr;
fchryftrant ; maar
maar
met een
een enkel
enkel woord
willen wy
wybet
beteerfte
eerfte Geval
Geval,, dat
dat hier
hier
met
woord willen
voorkomt, onze
onze Lezers
Lezers mededelen
mededelen::
voorkomt,
De
Heer VAN
FUNK, Zweedsch
Zweedsch Gezant
Gezant bybydede Porte
Porte ,, wa~
De Heer
VAN FUNK,
was
op
zekeren nagt
nage zeer
zeer toevallig
toevallig van
van den
den weg
weg afgedwaald,
a(~edwaa.ld, en
en
op zekeren
zendt zynen
Kamerdienaar,, om
om onderzoek
onderzoek to
te doen
do en ,, waar
waar by
hy
zendt
zynen Kamerdienaar
zi<.:h bevond,
of by
hyergens
ergens een
@en nachtverblyf
nac:htverblyf kon
kon vinden
vinden..
zich
beyond, en
en of
Var.
Var-

A

S.
8. C
c.. WAGENER,
Si'OOKERYEN..
WAGE NE R, Si00KERYEN

Verbaasd
ziet by
bet paarJ
paard van
Verbaasd ziet
hy het
van dezcn
zynen bedienden
bedienckntot
tot
dezcn zynen
hem
terugkomenzonder
zonderruiter
ruiter t, en
en vindt
vindt denzelven
hem terugkomen
denzelven een
een weiwei.
nig vender
verder dood
den grond
groud liggen
Jiggen.. Eindlyk
Eindlyk raakt
raakt by
hy on011pig
dood op
op den
der
dak ,, en
en ,t na
na nog
nog lets
iets te
aangetekend, werpt
werpt by
by
der dak
to hebben
hebben aangetekend,
,:ich
bed;; by
hy liet
liet de
de lamp
lamp branden
branden,, en
genoot maar
maar
zich oj)
op bed
en genoot
weinig
weinig rust
rube;; zo
zo dikwils
dikwils by
hyinfluimert
inlluimert., fiaat
zyn bediendo
bediende
fast zyn
voor hem)
wil hem
iets zeggen
zeggen;; maar
maar telkens
telken$ ontwaakt
voor
hem , wit
hem lets
ontwaakt hy
by
dan
vernemen wat
dan op
op het
het ogenblik
ogenbhk ,, zonder
zonder to
te vernemen
wat de
de overledene
overledene
begeert.. loevalIig,
pemzende op
dien herhaalden
h.erhaalden droom.
begeert
T oevallig , peinzende
op then
droom ,
valt zyn
op de
de tafel
tafel;; by
hy ziet
ziet zyn
zyn pen
pen zich
zich oprichten
optichten op
valt
zyn oog
oog op
op
'c papier,
en zeer
z~er duidlyk
duidlyk bewegen,
be".vegen. als
als ofof zyzyfchreef
fcbreef;; hy
't
papier , en
by
ziet geen
hand, ofofiets
iets dergelyks
dergelyks.. Natuurlyk
NatuurJyk is
is by
hy eerst
eerst vervelziet
geen hand,
fchrikt., doch
vat eindlyk
eindJyk moed,
fprillgt uit
uit 't
't bed,
vat de
d/:
fchrikt
doch vat
moed , fpringt
bed , vat
pen·,
en werpe
die op
op 't't papier
papier,, daar
daar zy
nu ook
ook liggen
liggen
pen
., en
werpt die
zy nu
1>lyft. - - Enigen
Enigen tyd
tyd daarna
daarna geraakt
geraakt hy
In den
den flaap
ilaap;; en
blyft.
by in
en
toen by
by by
by heideren
heideren dag
wakker wordt
wordt ,, itaac
pen,, t04;
toen
dag wakker
flaat de
de pen
tot
zyne verwondering,
verwondering, wederow
wederollloterend,
o\'erend,en en
fcbryfteven
evenals
als in
in
zyne
fchryft
den nacht.
nacht. Nu
Nu doet
doet by
hy onderzoek
onderzoek,, en
vindt dat
dat ene
ene grote
grote
den
en vindt
{pin,
die a3n
den zolder
zolder van
vanhet
he!laag
laagvertrekje
vertrekje hUlsvestte,
aan den
huisvesue,
fpin , die
llalll web
webaan
aanbet
hetuiterlle
uiteriie der
der pen
pen had
had vastgehecht
vastgehecht;; zo
zo richtte
richtte
haar
de pen,
pen, die
dlt:zyzyfilet
niet gebeel
gebeel toe
tot zich
zich haleu
halell kon,
kon, zeer
zeer natuurnatuurde
lyk
bet
overige had
had de
de tocht
tocht en
en zyne
zyne verbeelverbeelhet overige
Iyk zich
zich op;
op ; ding uitgericht.
uitgericht.
eling
,Levensgefchiedenisfen
vosr ji,nge
.nge lieden.
Ilds Deel
Levlnsge{cltietlenis[en lID1r
lieden. Ild#
Deel;; of,
fJf. Bet
Het
Leven van
van HUGO
HUGO DLL
DE GROOT.
GROOT. Door
Door C.
c. ROGCE
ROG~I!.. Te
Te Leyden,
Leyden,
Leven
du Mortier
Mortier en
en Zoon.
loon. In
iJ D.
In 12mo.
U-11JO. 198
198 bl.
by
D . du

"I.

an bet
het eerfle
eerlle Deel
dit Werkje
'c geen
an
Deel van
van dit
Werkje , 't
geen het
bet Leven
Leven
van
V
bevat,, hebben
met goedkeugoedkeuhebben wy met
V
van
bevat
ring reeds gewag gemaakt: niet minder heefc ons dlt twede
t

M.
M.

A.. vE
DE RU1TCR
RUlTOR
A

wy

ring reeds gewag gemaakt : niet minder beeft ons dit twede
DeeItje bebaagd.
bekaagd. BEt
van dezen
dezen groten
groten Staatsrnan
Deeltje
Het Leven
Leven van
Staatsman moge
moge
in den
eerHen opflag
opflag voor
voor Kinderen
Kinderen minder
minder belangryk
belangryk fchy[chy.
in
den eerften
dell grootften
grootfien Held;
de Eerw.
ROGGE weet
weet
Eerw. ROGGE
tnen
en dan
dan dat
dat van
van den
Held ; de
hetzeIve zo
zo bevatlyk
bevatlyk,, lee¥zaam,
onderhoudend voor
voor to
te
betzelve
leeraaam , en
en onderhoudend
dragen ;; dat
onze Vaderlandfche
Vaderlandfche Jeugd
jeugd met
met dit
dit boekje
boekje van
van
dat wy
wy onze
dragen
harte geluk
Overai vinden
hier by
de
haste
geluk kunnen
kunnen wenfchen.
wenfchen . Overal
vinden wy
wy hier
by de
gefchiedenis aanmerkingen,
de vorming
vorming van
vanbet
hetverfland
verlland
gefchiedenis
aanmerkingen, voor
voor de
en hart
hart der
der Kinderen,
Kincleren,ininverfchillenden
verfchillenden leeftyd
leeflyd,, zeer
zeer ge
~e.
en
{chikt;
ell de
de achtingwaardige
achtingwaardige Scbryver
Schryver heeft
heefc zynen
reeds wel
weI..
zynen reeds
fchikt ; en
,evestigden roem.
en als
als MenfchenkeWler
ais Kindervrierd,
Kindervriend ,
Menfchenkenucr esM als
gevestigden
roem, en
tioor dic
die Werkje
Werkje op
op nieuw
bevestigd.
door
nieuw b.vestigd.

lIIAGAZYN
VAN S'llEEXWOORnIN.
MACAZYN VAN
SPARElCWOORDIN.
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Magazyn van
opgehelderd door
en
Magazyn
vanSpreekwoorden
Spreek~'oorden •, opg~kelderJ
door Poorbeelde
VoorbeeldtHn en
P'ertellinten
Leesboek Poor
'l'oor de
de 3'eugd
jeuM.. l'j ee ::mffer~1mfler.
Yertellingen ,• tot
tot een
een Leesboek
dam,
by W.
W . van
van Vliet.
Vliet, 1800.
i8oo . In 8vo
186 bl.
bl. IldeDeel.
dam, by
8vo.. 186
tide Deel,
i8or
I80r.. 213
213 blhI.
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et eerfte
zo veel
veel goedkeugoedkeuet
eerfle Deet
Deel van
van dit
dit Werkje
Werkje vond
vond zo
ring
de Schryver
werd
ring by
by het
het publiek
publiek ,, dat
dat de!
Schryver daardoor
daardoor werd
H
H
aangemoedigd om
om betzelve
hetzelve voord
voord tote zetten
zttten,
en daarmede
aangemoedigd
, en
daarmede nog
nog

hoopt to
hoopt
te vervolgen
vervolgen;; by
hy he
be ft
ft,, uit
uit dankbaarheid
dankbaarheid voor
vaor dit
dit
gunftig
onthaal,, 'er
nu tutee
twee Plaatjes
Pla<::tjes bygevc
bygevoegd.
gunflig onthaal
'er nu
egd , zonder
zonder
daarom
daarom den
den prys
prys enigzins
enigzins to
te vermeerderen
vermeerderen.. Een
Een Hoogduitsch
Hoogduttsclt
Werkje
Werkje Iegde
legde by
by ten
ten grondilag
grondllag ,~ doeR
had onze
doch had
onze jeugd
jeugd Reeds
Heeds
in
en maakte
maakte met
metdani
danl,baarheid
gebruik van
van enige
enige
in bet
bet oog,
oog, en
baarheid gebruik
onderrichtende aanmerkingen
, hem
on~errichtende
aanmerkingen,
hem nopens
nopenshet
heteerfte
eerfie Deeltje
Deeltj~
medegedeeld.
Het verwondert
verwondert ons
0115geenzins,
geenzins. dat
dat dit
die Werkje
medegedeeld . Het
Werkje
zo veel
veel byval
byval vond
het is
is juist
zo
vond :: het
juistge[chikt
gefchiktvoor
voordedeVaderlandVaderlan&
fche Jeu
Jeugd;
wanneer men
menhethet
kinderen
eerstflechts
!lechts
fche
;d ; en,
en, wanneer
denden
kinderen
eerst
nu en
en dan
dan inin handen
handen geeft
geeft;; hen
ben nunudit
dit.
dandat
datftukje
[tukje,
nu
, dan
,
voor doet
voor
doet lezen
lezen;; lien
htn., by
by gelegenheid
gelegenheid van
van ene
ene wandeling
wandeling
of anderzins,
anderZlI16, het
ander herhalen
herhaleo doet
doet;; er
er zyne
zyne eigene
eigene
of
het een
een en
en ander
opmeridngeo byvoegt
byvotgt,, hctgeen
hdgeen niet
niet moeilyk
moeilyk isis;; en
zo in
in het
het
opmerkingen
en zo
daaglyk5
bet to
te pas
pas kome,
aao dit
dit of
of dat
dat
daaglyks Itven.
leven, wanneer
wanneer het
komt, aan
Spreekwoordherinnert
herinnert;; zo
wy, dat
dat deze
deze Verhalen
Verhalen
Spreekwoord
zo vertrouwen
vertrouwen wy,
eme
zeer guede
goedeuitwerking
uitwerkingzullen
zullen doen
doenopopbethetjeugdig
jeugdighart,
hart.elk
ell
one zeer
dat vele
en gevorderden
dat
vele km
kin leren
deren zlch.
zich, zelfs
zelfsininenenen
-evorderden ouderdom.
ouderdom,
nog met
met danhbaar
d~ntbaarvermaak
vermaakaanaan
boekjezullen
zullen herinneren
herinneren..
nog
ditdieboekie
Beeft men
men alle
alle de
de Verhalen
VerhaJen met
met hen
hen zo
zo doorlopen,
doorlopen. dan
dan eerse
eerse
Heeft
plaalfe men
het in
in hunne
hunne boekverzameling
boekverzameling;; zy
zy zullen
zullen 'er
'er alaI·
plaatfe
men bet
tyd nog
nog vermaak
vermaak en
en nut
nutuic
uie halen
halen in
in een
een ledig
ledig ogenblik
ogenblik.. W,
tyd
Wy
pryzen hec
bet dus
dusaan
aanalle
aile Oudcrs
Oud"rsenen1{indervrienden
1< indervrienden aan
aan..
pryzen

Nieuw
Prinlehoekvoor
voorKinderen,
Kinderen,behelzende
behe/zentle:: Onderwerpen
Onderwerpen uit
utt
New
Printeboek
het Ryle
der Natuur
Natuur,, der
der Wetenfohappen,
Kunjien en
het
Ryk der
Wetenfehappen, Kun/len
en AIlSAmba~htm, naauwkeurig
noouwheurigafgebeeld,
afgeheeld.enenin invyf Taalen,
Tan/en,
hev"Uebachten,
bev~ettet'Jle., befchreeyen.
befchreeven. No
NIJ.. IF
Te Zutphen,
Zutphen. by
DY H.
lyk
IF en
en Y.
Y. Te
H . C.
C . A.
A.
hieme . In
Thieme.
In 4to
4to.

T

",I

eide deze
deze Stukken
Stukken verdienen
verdienen dezelfde
dezelfde aanpryzing
aanpryzing als
als de
de
B eide
yorige;; de
de Onderwerpen
Onderwerpen zyn
zyn wel
weIgelrozen,
gekozen. de
de Afbeel
Afneel..
B vorige
dingen
en de
de korte
korte Ophelderingen
Ophelderingen duidlyk
dingen fraai,
fraai, en
duidlyk.. In
In de
de StukStukken, die
die wy
wy thands
thands aankondigen.
ken,
aankondigen, hebben
hebben wy:
wy : 1I.)
.) PLANTElf
PLANTErc
EN XNSECTEN
INSRCTEN:: de
de Chamekea
Chame/tea,, of
of Bergpeper
Bergpeper;; de
de roodgevlekte
t'oodgevlelcte
EN
dulle
Julie Kervel;
Kerve/; de
de Non
Non of
of Spinner
Spinner;; en
en zeven
zeven ondtrfcheidene
ondtrfcheidene
foorten van
van Paddeftoelen
Patklefloelen
Vit het
het DrEREN-aYK
DIEREN-RYK:: de
de Oly01,foorten
z2.)
.) Uit
fart
flltil;; de
de Brrjfel-as
Buffet-os;; de
de Kat
Kat -- de
de Bond
Hond - het
het Konyntje
Konyntje en
van
en de
de Kemelgeitebok
Kemelgeileoolt 'Van 4ngara
Angora;; met
met het
het Schaapkameel.
Scnaapkameel.
Voords
\'oords

B

,6+

NIIUW
NIaUW l'RINTI!BOJ!K
PRINTEBOEK vooa
VOOR KINOllQN.
KINDLMN .

Voords Vogelen
Roof-, Bosc/~-,
Bosch-, Zwem-,
Moeras ., Zing-fllJ.
---- Voords
Yoge/en:: Roo},
Zwe1lJ-. MoerflS.,
Zing-go.

gels en
en Hoenders;
Hoenders ; en
en van
eels
van deze
deze afgebeeld
afgebeeld:: de
gekrQond~ 4renrJ
de gekroonde
drend ;;
de
blaauwe Kraai;
de EXler;
de ekinee/eke
Kruip·eend;; de
tie blaauwe
Kraai ; de
Exter ; de
Chineefche Kruip-eend
de
Africaanfche Kraanvogel;
Kraanvogel ; de
de Indifche
Musch ; en
.Africlltm[cke
Indifche Mtlseh;
de gehooNide
en de
gehaornde
Phaiftll1l.
3) GonnN
GODJ!N EN
Minerva;; Neptunul;
de
Pha~
ant . 3)
EN NaTIEN:
NtTIEN : Minerva
Neptunus ; de
4ltenburgers
Hercules ; en
en de
Allenburgers;; -- Apollo
Apollo;; Hercules;
de Hottentot,
Hottentot, (Man
(IVIan en
en
Vrouw.)
4.) )<'
FABRIfiKEN
HAND'WERKEN Z
de Koperen·plaat.
Vrouw .) 4.)
AERIaKEN EN
EN I1ANDWKRKKN
z de
Koperen-plaat.
drukker -- en
werktuigen : het
het Touw;
Touw ; ondertiruJ:ker
en enige
enige eenvoudige
eenvoudige wer/rluigen:
onderfcheidene [oortel)
foorteu van
van HefuNolnen;
Hsfbsomen ; het
Hellend.vlak;; Kalrollen;
fcheidene
bet Hellend.vlak
Katrollen ;
Windlls;
Beitel. Eindlyk
uit de
NATUURLYK&
Windas ; Schroef,
Schroef, en
en Beitel.
Eindlyk 5.)
5 .) uit
de NATUURLYKE

~.BSCHl~DENIS:: Ene
Ene befrhryving
befohryving en
en afbeelding
afbee/tling van
van detie plaats,
plaals,
cnscuiEDENis
in de
waar
zich de
de aarde
aardeverliest
vertiesl;; --- en
waar zich
de Rhone
Rhone in
en van
van de
de mama.
pier,
men in
in Surinamen
nier, hoe
hoe me"
Surinamen de
de Reuzen-fang
Reuzen -JIang de
de huid
huitJ afafflroopt..
flroopt
Merkten
wy tote voren
voren aan
aan,, dat
dat de
be[clzr,vincen wat
al to
te
Merkten wy
de befchryvingen
wat al
kort waren
waretrininODS
onsoog,
oog, met
met genoegen
genoegen (wnnen
kunnen wy
wy dan
nu
kart
dan nu
berichten, dat
dat zulks
zulks by
bybet
betlaatfle
laatae Stuk
$tukreeds
reeds is
is verholpen
verholpen;;
berichten,
zynde
ene nadere
der voorna4mfje
voornaamjle Prent~ynde ene
nadere enen volledige
v~lledige Verklaring
Ferk/flring tier
Prenl"erbtJeldingen. bier
hitr voorkomende,
het Nederduitsch,
Nederduitsch, daar
daar
verbeeldingen,
voorkomende, inin het
achter
gevoegd, welke
welke 42
achter gevoegd,
bladzyden beflaat
bel1aat;;waardoor
waardoor voorzeker
voorzeker
42 bladzyden
zo wel
wei den
den Onderwyzer
Onderwyzerder
der Jeugd
Jeugdals
ab den
den Leerllng
LeerIing een
e~n aan
aan-.
zo
genamedienst
dienst isis gefchied.
gefchied.
gename

V""

,Plan
van ten
een nieuUI
nieuw en
en byzonder
ituut van Opvoedivg
Plan "on
IJyzonder Inf
InJiiluul
voor
Opvoeding voor
')ongelingen van
- I 4 jaaren
jlloren.. Door
Door jJ.. c.
fongelingen
van88-14
C . FEIGLllR.
FEIGLER . T6
To
J . H.
Devt1ller, by
b'J J.
1801.. In
In gr.
Deventer,
H . ter
ter Gunne,
Gunne, i8oi
gr. 8vo,
8vo, 3701.
37 bl .

nn de
de verbeteringe
verbeteringe van
bet Schoolweezen
Schoolwee~on,, ten
ten behoeve
A an
van bet
behoeve
in eenige
eenige
van bet
het aankoomende
aankoomende Geflagt
Geflagt,, heeft
,], van
heeft men,
men , in
jongstverloopene
jongstverloopene jaaren
jaaren,, met
met vlyt
vlyt en
ell een
eengoeden
goedenuitflag
uitOag de
de
zodanig , de
Lofverdienen
verdienen,, als
als zodanig,
Stigtingen,
hand geflagen.
geflagen. Lof
hand
de Stigtingen,
ginds en
en elders
elders in
Duitschland ,, onder
onder den
den naam
naam van
van PhilanPhi/anginds
in Duitschland
thropinia, bekend
Lekend.. Hoewel
het getal
getal van
welingerichte Schoothropinia,
Hoewel het
van welingerichte
Schoo .
len,, vooral
vooral ook
door den
den weldaadigen
weldaadigell invloed
invloed der
der MaatMaatlen
ook door
fcbappye:: Tot
TOI nul
van 't
'1 .Il1~e11Jeen,
onder ons
ons van
van tyd
tyd tot
tot
fchappye
nut van
4lgemeen , onder
tyd
tyd roeneemt
roeneemt,, - - aan
aan een
een lnfluuut,
lnfiltuut, op
op den
den Duitfchen
Duitfchen voet
voee
gefchoeid., ontbrak
ontbrak bet,
bet, tot
tot nog
toe t bier
Burger
gefchoeid
nog toe,
hier te
to Lande.
Lande. De
De Burger
FEIGLER koomt
koomt hier
hier ter
ter baane
baane,, om
omdit
dit mangel
mangelaan
aantotevullen,
vulIen,
FEIGLER
Veel belooft
belooft het
het Plan
Plan,, door
door hem
bem voorgedraagen.
voorgedraagen. Zorge
Zorge voor
"001'
Veel
hel Lic!.aaln,
en Zorge
Zorge voor
voor den
den Geest,zyn
Geesl, zyn 'er
'er de
de hoofdingrehoofdingrehet
Liciaam, en
dienten van.
vall. Daar
Daar toe
toe dieren
dier,en de
de algemeene
algemeene en
en byzondere
byzondere
dienten
fchikkingen, met
met veel
veel uitvoerigheids
uitvoerigheids bier
bier aangekondigd
aangekondigd.. In.
fchikkingen,
In .
dien bet
het Plan
Plan ,, zoo
zoo als
als het
het daar
daar ligt,
ligt, in
then
in zynen
zynen gebeeJen
geheelen om.
om.
yang kon
kon volvoerd
volvoerd worden,
worden, ware
warebet
het wenfchelyk,
wenfchelyk, dat
dat de
vang
de Ope
Op .
fteller, mids
zyne taak
taak berekend
berekend zy
zy,, waar
waar van
van wy
fteller,
mids hy
by vocr
voor zyne
wy
geene kennir
kennit draagen,
draagen, door
door gepaste
gepaste aanmoediging
aanmocdiginggefchraabd
gefchraagd
geene
wierdt.
wierdt.
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VADERLANDSCHN
VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,
LETTER-OEFENINGEN.
Verhandelingen
raakende den
den Natuurlyken
P'erhanddingcn,, l'aakende
NatulIrlyken en
en GeooenGevpen.
baarden Godsdienst
Godsdiemt ;~ ttitgegeewn
door TEYLER.'S
baarden
uitgegeeven door
TEYLER's God.
God.
XXfte Deel
Dee!.. Te
Haar/em,, b,
Ile/eerd
eleerd Genootfchap.
Genootfchap . XXJIe
Te Haarlem
by
.~..f Enfchedd
Enfchede en
I802. in
en Zoonen
Zoonen en
en J.
J. van
van Walr<~
Walrd i, z8oi.
lit
,gr
4to. 566
566 bl.
.gr.. 4to.
bl.

I

(EerJle
Berigt.)
(EerJle Berigt
.)

\y anneer TEYLER'S
TEYLER'S Godgeleerd
'V/anneer
Godgeleerd Genootfchap
Genootfchap,, "l
~
lV walk
welk,, byzohder
byzohder in
in de
de laatfte
laatite jaaren,
jaaren, zich
by uituitzich by
ftek bevlytigd
heeft,, om
om Prysvraagen
Prysvraagelluit
uit to
te fchryven,
fchryven,
itek
bevlytigd heeft
die op
de behoefte
behoefte van
en bet
bet Vaderland
VaderIanlf
die
op de
van den
den Tyd
Tyd en
de Vraag
voorfteJde;; 117ag
lIfag en
en behoort
behoort hat
het Bur.
pasfen, de
pasfen,
Vraag voorftelde
Bus'.
ser/yk
Bejluur cenigen
eenigen Invlocd
Imloed uit
tilt to
te oefenen
oeftnen,, op
op zaa
zaa..•
&erlyk Bejluur
"en van
van den
(len Godsdienst
GodsaietUt?
Zo ja
ja --- van
Vim svelken
we/ken aart
aaft en
en
ken
? Zo
uitgeftrektheid behoort
on.
uitgejlrektheid
behoort die
die Invloet1
Invloed te
to Z)'13?
zyn ? zagen
za gen wy,
wy, on.
cler
der de
de Dingers
Dingers na
na den
den Gouden
Gouden Eerprys,
Eerprys, Mr.
Mr . RHYNVI~
RFYNVrs
FF.ITH optreeden
optreeJen en
en dtn
dM Zilveren
Zilveren behaalen
behaalen (*).
(*). Thans,
Thans,
FEITH
het beantwoorden
beantwoordeneener
eener niet
niet ongelykfoortige
ongelykro6rtige Vtaaby bet
by
Vraage;; Kunnen
Kunnen Deugd
DeugdenenGoede
Goede Zeden,
Zeden,bybyeen
een Polk,
Polk, vocr'VrJvrge
al in
in lien
dien trap
trapvan
'Vcmzttiverheid
zttiverheidenenalgemee,Jheld,
algemeerlheid,ivaarita'
waaril3'
al
y , byzonderlyk
zy,
byzonderlyk onder
onder een
een sneer
meer vryen
vryen en
en RepublikeinRepublikeinz
fchen
fchynen gevorderd
gevorderd to
te wordan,
worden,eeeefthen Regeeringsvorm,
Regeeringsvorm,fchynen
,zen genoegzaatnen
'Waarborg vinden,
'Vinden~
tten
genoegzaamen [hun
fleunenenduurzaamen
duurzaamen waarborg

ilt de
de beste
bestt menfche!yke
en hulpmiddelen
hulpmiddelen vart
'Van.
in
menfchelyke vOlJrzorgen
voorzorgen en
H7"etgeeving,
en Opvoedistg
Opvoeding,, zondcr
zonder eenigesa
een/ge".
Jhetgeeving, Befchaaving
Befchaaving en
hoogeren en
meer kragtdaadigen
kragtdaadigen Invloed
1m/oed van
van GodsdienGodsdienhoogeren
en meer
Be
rippen
en
Praktyken
noodig
to
hebben
noodig
te
hebbcn?
En
fiige
Begrippen
en
Praktyken
Yge
? E,-x
P
'Wat
heeft de
de daadlyke
daadlyke O,zdervinding,
O;laervinding, onder
ondervroegere
vroegereert
en
vat beeft
laatere
yolken, hieromtrcnt
laatere Volken,
hieromtrmt geleerd?
ge!eerc!.' viel
viel hem
hem de
de GouGouden ten
ten deele
deele;; en
en maakt
maakt dus
dus zyn
zyn Antwoord
Antwoordhat
}jetEerfte
Eerfrl!
den
uit
flit
(*)
C*) Zie
Zie het
bet XVllde
DeeI der
der llerhastdelingen
llCt/lIztJrlelfngln vah
'VII" PEYCSf's.
TEYLER'.
XVIIde Deel
Codge/eerti
Genoatfohap,
01.. 339,
3S9, en
en onze
ooze ,/gent
JIg,m.. Praddrl,
F_dirt..
edgeleerd Genobtf
hap , bl
f"ttleroej'.. voor
voor 1798,
1798. bl
bl.. 1145.
J,etteroef
45.
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VERHANllF.LINC:tN
VERHANDLLINC

uit in
in bet
het nu
aangckondigde Deel
Dee! van
van de
de Werken
Werkel'lsled.
de6r
uit
nu aangekondigde
zes Genootfchaps
Genootfchaps..
zes
Moesteft de
de Beoordeelaars
Beoordeelaars vin
van de
de voorige
voorige VerhandeVerllandeMoestetr
ling deezes
deezes Schryvers
Schryvers zeggen
zeggen,, ," dat
dat dezelve
dezelve inin eenen
eenen
ling
gefchrceven was.,"
was,"
" meester(yken
mee.sterly~(en Styl
Styl en
en vol
vol gevoels
gevoels gefchrceven
,,
wymolten
mogenvan
vandedetegenwoordig
tegenwoordigvoor
voorons
ODSliggende
liggende het
het
wy
geeven.. DcDelnleiding
Inleidingdraagt
draagt'er
'er reeds
reeds
zelfde getuigenis
getuigenis gceven
zelfde
'blyk van.
v~n. Vermeld
Vermeld hebbende
hebbende,, welk
welk een
een onderfcheid
ontlerfcheid
blyk
'er tusfchen
en het
het tegenwoordig
Ge'er
tusfchen onze
onze Voorvaderen
Voorvaderen en
tegenwoordig Geten opzigte
raa~
llacht,, ten
opzigte van
van de
de groote
groote zaaken,
zaaken, in
in de
de V
Vraaflacht
ge vernaeld,
vermeld., plants
plaats hadt,
Ik zelf,
zelf,
ge
hadt, luidt
lurdt zyn
zyn woord:
woord : "„ Ik
,., waarom
waarom zou
zouikik bet
het verbergen
verbergen,, ben
ben op
op bet
het punt
punt gege,,
Woost,
omaan
aandeeze
deeze fchynbaare
fchynbaare Zegepraal,
Zegepraal, maar
maarinin
•" west
, om
se daad
daad Verwoesting
Verwoesting,, der
der Rede
Redetentenflachtoffer
flachtoffer :te
<te
•" de
verftrekken ,, en
en,
tegen
myn
gevoel
aan,
met
eene
,
tegen
myn
gevoel
aan
,
met
eene
•" verflrekken
.
louter wysgeerige
befpiegeling.,, even
even gemaklyk
gemaklyk en
eu
•" louter
wysgeerige befpiegehng
nut voorfpellen
voorfpellendea in
in bet
het afgetrQkkene
afgetrQkkene befchouwd
„" nut
befchouwd ,,~
onuitvoerlyk en
en heilloos
heilloos op
de faamenleevihg
faamenleevihg
als onuitvoerlyk
op de
•"aIs
" zelve
zelve toegepast,
toeg~past ~ weg.
weg. te
dweepen;; maar
de kreet
kreet der
del!
to dweepen
maar de
„
ellende,, het
het gezicht
gczicht van
verwo\!ste zedelykheid
zedelykbeid om
van verwoeste
om
•" ellende
my been,
heen, gaf
gaf my
my aan
aan my
myzelven
zelven weder.
weder. Een
Eenenkele
enkele
•$~ my
blik.,, uit
zelve gege..
el 'elopopdede Maatfchappy
Maatfcbappy zelve
uit myn
myn ftel(el
•~, blik
worpen, deed
deed my
myvan
vaneenen
eenenafgrond
afgrondterug
terug beeven
beeven ,,
•>, worpen,
"op
wiens rand
rand ik
ik my
werklyk beyond,
bevond, en
en gereed
gereed
my werklyk
• op wrens
,. was,
myne LandLand-enenNatuurgenooten
Natuurgenootentot
tot my
mytote lok10k..
was, myne
„
om menfchen
ken. 't
Werdmy
myklaarblykelyk,
klaarblykelyk, dat,
dat, om
menfchen
•" ken.
't Werd
men beginnen
"• to
te verbeteren
te maaken.,
beginllen
verbeteren en
en gelukkig
gelukkig to
maaken , men
"moet
met menfchen
menfchen en
en menschlyke
menschlyke nooden
nooden en
en bebe„ moet met
VILLAUME
~, hoeften
te kennen
kennen.. NECKER
en VILLAUME
hoeften grondig
grondig to
NECKER en
},
"konden
myne ziel
ziel op
op myn
myneenzaam
eenzaamboekvertrek
boekvertllek in
in
• konden myne
hal'lgen;; zelfs
voor
",, twyfel
zelfs helde
heldezy
zy over
over om
om voor
twyfel doen
doen hangen
Met
,'•1 VILLAUl\'fE'S
betooggeest to
te zwichten.
meerderen betooggeest
zwichten . Met
VILLAU~ E's meerderen
"• beider
de werklyke
werkIyke Maatfchappy
Maatfchappy
beider boek
boek in
in de
de hand
hand de
Op elken
niet meer.
elken
"• doorwandelende.,
ik niet
doorwandelende , twyfelde
twyfelde ik
meer . Op
"• ftap
dt! ervaaervaaNECKER door
door de
flap zag
zag ik
ik de
de Theorie
Theorie van
van NECKER
"• ring
bevestigd;; op
elken flap
ftap die
op elken
die van
van VILLAUME
VILLAUME
ring bevestigd
."• door
eigen ervaaring
ervaariDg tegengefprooken
tegengerprooken."
.' - _ Van
Van
de eigen
door de
bet
bet oogenlJIik
oogenhlikzyner
zynerdaadlyke
daadlykebefchouwing
befchouwing der
der MenMeneerst
{chen,
en van
van bet
bet gedrag
gedrag der
der geenen,
geenen, die
die voor
voor 't't eerst
ichen, en
~e
huichelden., om
den Godsdienst
Godsdienst to
te zekerder
zekerder
de deugd
deugd huichelden,
om den
te
kunnen beftryden
befhyden.,, verklaart
verder,, ,.,„ wanverklaart by
by verder
wanto kunnen
"• trouwde
ik alle
aile beginzelen,
beginzelen., die
die enkel
enkel by
by eene
eene ofgeafgetrouwde ik
elke
"trokkene
voortreffelyk fcheenen
fcheenen;; elke
befchouwing voortreffelyk
• trokkene befcbouwing
"• deugd,
't papier
'er my
Om 'er
my
deugd , die
die alleen
alleen op
op 't
papier blonk.
blonk . Om
voor
"„ voot
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nog , dat
~, voor te
to verklaaren
eischte ik
ik altyd
chat de
~,voor
verklaaren,, eischte
altyd DOg,
de
ervaaring onder
onder de
"„ ervaaring
de menfchen
menil::heneneninindedefaamenleeviaag
fllatnenleevbag
zelve ze
en dan
"zelve
ze bevestigde.
bevC?,stigde. Dan
Dan,, en
dan ook
ook alleen
aUeen;3 Was
was
"„ ik
ik verzekerd,
E~gelen 1n
verzekerd, dat
dat het
bet gem.
geenmy
my Engelen
in de
de TheoThenbeloofde, my
my geen
Duivelen 111
in de
de Praktyk
Praktyk baa
"• rie
rie beloofde.
geen..DUlvelen
baa..:
doordrongn, waag
waag
Van deeze
decze gevoelens
gevoelens doordro~~
•" ren
ren zou.
zou . --- Van
om de
"„ ik
ik bet
het,, om
de opgegeeven
opgegecvert Vraag
Vraag tote beantwoorden
beamwoorden..
my in
"„ Nimnier
Nimmer zal
tal ik
ik my.
in dfgetrokkene
a~etr~kkene befpiegelingen
befpieg.elit1g~n
of eene
eene waarheld,
Waarheid, die.
zo veel
veel menfchem.
melfchem .
verliezen; of
dl~ zo
•" verliezen,
heil en
m:latfchappelyk geluk
gelukflichten
fitchten ofofverwoestert
Ven\70e.slOl'l
en miatfchappelyk
•" heil
"„ kan
kan.,, enkel
enkel van
wat meer
meerfchranderheid
fchranderbeid of
of oefening
oefen1ng
van wat
„
redentwisten en
en betoogen
betoogen doen
doen afhangen
" in
in redentwisten
afhangen.. ILiertoe
Hiertoe
achte ik
ik my
hiertoe hemin
bemin ik
1k myne
myne medemy zelven
zelven.,, hietto!!
nlede·
•"achte
."
nienfchen to
"• menfcben
te zeer
zeer."
By eene
eene algemeene
algemeene ontwikkeling
ol1twikkeling der
voegt
By
der Vraage
Waage voege
FEITH
eene Ideaale
en werklyke
wtrklyke MaatMaar.
E'Er
rnt de
de voordragt
voordragt van
van eene
Ideaale en
fchappy,, en
en treedt
fchappy
treedt inin een
een byzonder
byzonder onder2000:,
onderzoek, Wlt
wat
';er
door een
meer vryen
vryen enenRepublikeinfcben
Republikeinfc-hen RegeeRegeeer door
een meer
verfulan wordt
wordt,, alsmede
alsmede in
welk een
een trap
trap
ringsvorm verflaan
ringsvorm
in welk
van 2uiverheid
zuiverheid en
van
en algemeenhej~
algemeenheidDeugd
Deugd en
en Zeden
Zeden ohdet
ohdr
een zod?
nige~~nRegeeringsvorm
Regeeringsvormgevorderd
gevorderd worden.
worden . Hp
een
zodmigen
Hi
toont bet
bet Verband
Verband tusichen
Vryheid
toont
tus1chen grooter
grooter V
ryheid en
en meer
meer
Deugd en
en Zeden
Zeden ;; en
en merkt
merJa op,
op,tot
totdit
ditilauk
voor.al
Deugd
:uk vooral
de aandagt
aandagt zyner
2yner Leezeren
Leezeren verzoekende,
verzoekende, dat
dat under
onder de
de
de
valfche Stellingen
StelIingen,, die
valfcbe
die eene
eene bedrieglyke
bedrieglyke Wysbegeerte.
Wysbegeerte,
dagen,, heeft
heeft weeten
te maaken,
in ODze
in
ooze dagen
weeten fmaal{lyk
fmaaklyk to
maaken , de
do
beide volgende
volgende behooren
behooren:: 1.
belang van
van bet
het alge
alge..
beide
i . Het
Het belang
men....n isis teffens
teffens dat
deF MaatMaatmean
dat van
van elk
elk byzonder
byzonder Lid
Lid der
fchappy.. !z.
!1. Wanneer
Wanneer wy
wyverlicht
verlicht genoeg
genoeg zyn
zyn om
om dit
dit
fehappy
door to
te zien
zien,, werken
werken wy
wyaltyd
altydbet
hetalgemteen
algemeen belang
bel:tng
door
ill de
de hand
hand,, wanneer
wanneer wy
wyenkel
enkel ons
OIlS eigen
eigen belang
belang bebein
vorderen..
vorderen
eeoe voordragt
voordragt ,~ die
die deezen
treffenden Schryver
Met eene
Met
deezen treffenden
Schryver
eigcn is,
is. aangetoond
aangetoond hebbende
hebbende,
dat 'er
'er geen
vrye en
ell
eigen
, dat
geen vtye
Republikeinfche Regeel:"tngsvOftn,
den duur,
duur, onder
onder
Republilteinfche
Regeeringsvofm, op
op den
eene zedenlooze,
zedenlooze, en
w-aare deugd
deugd ontaarte,
ontaarte, Natie
Natie
eene
en van
van waare
beftaan ~an,
zonder dat
dat by
hy,, verre
verre van
V«I1 bet
het geluk
geluk des
de9
betlaan
$an , zonder
Yolks to
te bevorderen
bevorderen,, van
van zelve
zelve in
in Regeeringlodsheid
Regeeringlodsheid
Volks
en in
in alle
alle rampen,
die haar
haar vergezellen
vergezelJen,, ontaarten
om:a.arrenerlb
eli
en
rampen , die
uitloopen
uitloopen zal
zal,, - - alsmede
alsmede welk
welk een
een verband
verband'or
'er is
i!
tusfcben Vryl1eid
en Deugd,
Deugd.zo zodatdat-dedeeerife
eedte,, eon
zondet
tusfchen
Vryheid en
e
de laatfte
laatfie,, een
een enkele
enkdeklank
klank?
een loutere
lOUtere harsfdn
harsfen..
de
, een
Thim
fthim zy
zy ,
1 - -- gaat
gaat hy
te bezien
celien,, of
of tauter
louter
by over
over om
om to
mem!chlyke voorztrgen
vO,)fzorgel1 deeze
dccz{t zuivere
zllivere enenalgemieene
a.l~eene
lnenscblyke
'I
T aiJ
11f-lJF"d
D
ealgd
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Zeden by
by eene
eene Natie
Zeden
Natie.,, niet
niet flegts
flegts tot
tot eell
een
genoegzaamen
en duurzaamen
,;enoegzaamen fteun
freun en
duurzannen waarborg
waarborg kunnen
kunnen
verftrekken,, waar
waar zy
zy werklyk
wl%rklyk reeds
reeds gevonden
gevonden worden;
worden ;
verftrekken
maar
maar ook
ook aanmoedigen
aanmoedigen en
en verwekken
verwekken,, waar
ze nog
wear ze
nog
niet
gdvonden worden;
worden ; waar
niet gevGlnden
waar ,, in
tegendeel,, de
tegenin tegendeel
de tegenovergeftdde gebr.eken
plaats vinden.
overgeflekie
gebreken ell
cn 011dctugden
ondeugdo plaats
vinden .
Hybefchouwt
befcaouwteerst
eerst.,, wat
wat de
de in
in de
de Vraag
Vraag voorgevoorgeHy
frelde Jf7eegcF/!1ing
toont,, dat
dat fle
ftelde
Wetgearing vermag.,
vermag , en
en toont
de Wetgce.
Wetgee~ing op
ot zidh
2fich zelve
ze/w", by
by eene
eene bedorven
bedorven Natie
Natie,, noch
noch
ving
Deugd verwekken
Nerwel{ken,, noch
noch,, waar
waar ze
ze by
by een
een Volk
Volk werkwerkDeugd
Iyk voorhanden
voorhtnden is,
is, fchraagen
fchraagen kan.
kan. Want
Want dat
dat zy,
zy ~
lyk
met den
den verborgen
vtrrborgen invloed
invloed van
van den
den Godsdienst
Godsaiens1vereeveree ..
met
nigd, een
een allerkragtigst
allerki'agtigst middel
nigd,
middelwordt
wordsam
om de
de Zeden
Zeden by
by
cene Natie
Natie to
te bevorderen
bevorderen en
en tote ondertteunen,
onderfteunen, zal
zal by
by
eene
vflrvolgens toonen.
toonen. -- Uit
Uit dit
Elit zelfde
zelfde oogpunt
oogpWlt bebevervolgens
fchouwt de
de Sehryver
Schryver vervolgens
vervol~9 de
de Befchaavi
Befthaavitlg.,
toont:
fchouwt
rg, toonhet onvermogen
onve,rmogen daarvan
daarvan op
op dedebevordering
bevordering van
van alge
alge'",
bet
meen Volksheil,
Volkslleil., en
en dat
dat Been
geen SSaats-Godsdienst
Stttats - Godsdiemt bier
bier
meen
het gewenschte
heil kan
kan aanbrengen.
aanbrengen. "Hy
mogt ,'"
bet
gewenschte heil
„ Hy mot,"
wyfchryven
fchryven bier
bier een
een den
deB Christlyken
Christtyken Godsdienst
Godsdiemt hoogst
hoogst
wy
'Vereerend gedeelte
gedeelte of
af,, "„ de
de Deugd
eltns Volks
Vo1ks,, door
door
vereerene
Deugd eens
graad van
eenen bepaalden
bepaa1den graad
van Befchaaving
Befcfiaaving;, fchraagen,
fchraagen ~
•" cenen
by was
was ontoereikende
ontoereikende en
zo dra
dra bet
bet then
dieD
•" by
en bezweek,
bezweek, zo
te bOVel)
•" graad
graad to
boven ging;
ging ; de
de verleiding
verleiding holde
holde dan
dan toomtoom100s voort,
en fleepte
fleepte in
veroverlng dikwcrf
•" loos
voort, en
in haure
haare verovering
dikwerf
byzonr
den Godsdienst
Godsdienst zelve
zelve mede.
Altyd voor
voor een
een byzonl"
•" den
mede . Altyd
."• der
der Volk,
en onder
onderbyzondere
byzondereomftandigheden
omilandigheden berebcre·
Volk, en
"• kend
kend,, miste
zyae uitwerking,
uitwerking, zo
zo den
drn Volkeren
Volkeren
miste hy
by zyne
"• gemeenzaant
gemeenz~m werden
wCi:rden,, beurtlings
beurtlings op
elkander invloeiinvIoeiop elkander
"• den,
den, en
en deugden
deugden enengebreken
gebrekenverwisfelden,
verwisfelden.. Alleen
Alleen
,., de
de Godsdienst
Godsditmst van
van JESUS
JESUS CHRISTUS
verm!lg dit
dit --CHRESTUS vermag
„
niet tot
eenen Staats-Godsdienst
Staats - Godsdienst verlaagd
verJaagd,, of
of tot
tot
tot eenen
•" niet
" eenen
eenen byzonderen
byzonderen Sedte
SeElert-t- of
Stetzel- Godsdienst mismisof Stelzel-Godsdienst
„
vormd -- maar
zo als
als hy
daar'1 eenvoudig
maar zo
by daar,
eenvoudig en
en God·
God•" vormd
Iyk,, als
als een
algemeene Godsdienst,
GodsdieDst, in
het Euangeeen algemeene
in bet
Euange•" lyk
"• lie
lie,, in
in zynen
zynen eigen
eigenluister,
luister,ftaat,
ibat'1leererrde
leerende dat
dat alle
aIle;
Menfchen gelyk,
gelyk, Kinderen
Kinderen van
van den
den zelfden
zelfden hemelhemel•" Menfcben
fchen Vader
zyn;; aile
tot Deugd
Vry•.n fchen
Vader zyn
alle Volkeren
Volkeren tot
Deugd ,.. Vryen Gelukzaligheid
Gelukz:lligheid roepende,
roepende, enenonderling
onderling tot
tot
heid en
•"beid
oogeveinsde..Broederfcbap
„~ ongeveinsde
Broederfchap en
en onbepaalde
onbepaalde Goe4willigGoedwillig" heid
heid verpligtende
verpligtende.. --_.deeze burner
immer in
in zyne
zyne
,,
---- Waar
Waar deeze
"• oorfpronglykheid
oorfpronglykheid gele0rd
bragt dezelve
delel ve Licht
geleerd werd,
werd, bragt
Licht,..
BefChaafdheid en
VOOl't -wanr
hy gedeeltgedeelt•'H Befchaafdheid
en Deugd
Deugd voort
waar by
naar die
die eigene
eigene
•" Iyk
lyk flegts
flegtsherfreld
hertteldwent,
weed, verdreef
verdreef by,
by, naar
"„ ntaarna"Deugd
Deugd en
en

\l'AN
TEVLER'S GODG
GODG.. GENOOTSCHAP,
WAN TEVLER'S
GZNOOTSCHAP,

t' maate,
en flaaverny.'
flaaverny.'~
tttaate,domheid,
domheid, ondeugd
ondeugd en

a6q
ta6q

Hier
Hier werpt
werpt
een onguniIigen
onguntligen oogflag
op KA1~iT,
JaY
oogflag op
KANT, then
dien by
hy to
te meermeer·
ty een
'lllaalen
(zie, behalven
behalven deeze
deeze plaats
plaats bl
hI.. 90,
hI..125,
125.,
Vaalen (zie,
go, ook
ook bl
i,26
1S!6 en
199) met
met eene
eene groote
groote maate
maate van
van fcherpheid
fcberpbeid bebeen 199)
bandelt,
onzes agtens,
agtens, naar
naar verdienfte.
verdienfte.
}aandelt, en
en ,, onzes
Voorts
bef.chouwt FEITH
de Opvoeding,
0f'lMeding, en
weI be
be-•
Voorts befchouwt
FEITH de
en wel
paald de
zonder dat
dat er
er eenige
eenige. Godsdienst
paald
de Opvoeding,
Opvoeding , zonder
Godsdienst
tot
gl'ondflag aan
treffend, hoe
hoe deeldeeltot grondflag
aan gelegd
gelegd worde.
worde . Hoe
Hoe treffend,
lleemingwekkend wordt
wordtdit
dit gedeelte
gedeeJte der
der Verhandelinge,
Verhandelinge,
tteemingwekkend
by uit
uit eigen
eigen ondervinding
ondervinding tpreekt
1preekt,, naa
naa betuigd
betuigd
als by
*Is
te hebben
hebbcn,, ," Leezer
Leezer!! ik
ik ben
ben Vader
Vader van
van een
eenaantal
aautal
to
$' Kinderen
Kinder~n geweest
geweest;; hunne
hunne zedelyke
l.edelyke opvoeding
opvoeding heeft
heeft
d,
"• my
my nanaaan
aan't't hart
hart gelegen
gelegen ,, en
en menigen
menigen flaaploozen
fiaap.Ioozen
nagt gekost''
gekost." Wvkunnen
kunnenonzen
onzenVerhandelaar
Verhandelaar
•", nagt
Wy
van
met
niietvolgen,
volgen maar
, maarvermeJden
vermelden zyne
zyne zame:ll:rekking
zameatrekking van
dit gedeelte
Zonder den
den invloed
invloed
dit
gedeelte zyns
zyns Al1twool'ds:
Antwoords : ,~ Zonder
" van
van den
den Godsdienst
Godsdienst op
zal de
de louteloute„
op het
het Geweeten,
Geweeten , zal
"re
Wetgeevingaltyd
altyd ininRegeeringloosheid
Regeeringloosheiti ontaarontaar„ re Wetgeeving
"~, ten;
ten ware
dan dat
dat cen
nog ruw
ruw enen onbeonbe·
ten ; ten
ware dan
een Volk
Volk nog
,~
fchaafd , en
en ORl
om .•
.; fchaafd,
en van
van alien
allen koophandel
koophandel '," r:ykdom
ry.kdom en
." gang
gang met
met vreemdelingen,
vreemdelingen, zo
zo als
als de
oude Spartaanen,
Spartaanen,
„
de nude
,, beroofd
ware ; 't
t'
Leroofd ware;
tbam het
het geval
gevalniet
meer
't geen
geen thans
niet meer
~,
De liefchaafdheid
Refchaafdheid zal
zal geene
geene enen,, is
is of
of zyn
zyn kan.
kan. -De
kele Deugd
Deugd fchraagen
fchraagen;; maar
allen iets
iets van
van derder·
„" kele
maar zeze alien
en uitgedrukt
uitgedrukt carafter
caracter,, en
"„ zelver
zelver oorfpronglykheid
oorfpronglykhoid en
en
"dus
van haare
haare zuiverheid
zuiverbeid,, affiypen,
en tallooze
tall ooze
„ dus van
afilypen , en
" nieuwe
nieuwe gebreken
gebreken met
met dedeweelde,
weelde,haare
haaregeduurige
geduurigegege„
" zellinne
zellinne,, doen
- Eindelyk
Eindelyk,, de
„
doers gcbooren
gebooren worden.
worden . -de
Opvoedingzal
zal een
een louter
louter anding
zyn, zonder
zander eenige
eenige
•" Opvoeding
onding zyn,
" vaste
vaste beginzelen,
even als
ais de
eukel naar
naar
„
beginzelen, en,
en, even
de moode,
moode, enkel
"„ de
of minder
minderopgang
opgangmaakende
maakendeenentelkens
teJkensafafde meer
meer of
"• wisfelende
wisfelende denkbeelden
denkbeelden der
der eeuw
eeuw gevormd."
gevormd ."
FEITH onderzoekt
onderzoekt vervolgens
vervolgens ,, of
of 'er
'er Deugd
zonder
FEITR
Deugd zonder
Godsdienst gevonden
wordt,, en
en of
of men
zonder Gods,
Godsdienst
gevonden wordt
men zonder
Godsdienst op
Zedekunde ftaat
ftaat kan
Het ontontdienst
op de
de Zedekunde
kan maaken.
maaken . Het
l{ennende hiervan
de behoorelyke
behoorelykc onderfcheionderfchei.
Icennende
hiervan wordt
wordt met
met de
dingen get}aafd
gefraafd ;; en
en geeft
geeft zulks
grond,, om
om wywy·
dingen
zulks hem
hem grond
aan to
te toonen
taonen ,, wat
de hooger
hooger en
en meer
meerkragtdaaktagtd.aaders
ders aan
wat de
dige Invloed
lnvloed van
van Godsdienf'ige
Godsdien1Hge l3egrippen
Begrippen op
en
dige
op Deugd
Deugd en
Zed.en
vermag.. Dit
wordt door
door de
de daadlyke
daad}yke OnderOnder.
Zeden vermag
Dit wordt
vinding onder
onder vroege
vroege en
en laatere
laatel'e Volken
Volken geftaafd
geiraafd.. In
vinding
In
dit gedeelte
de Schryver
Schryverdedetegenftelling
tegenfielling van
dit
gedeelte herneemt
herneemt de
van
den
Christlyken Godsdienst
Godsdiemt,, niet
als een
een Sraats-GodsStaats-Gods.
den Christlyken
niet als
fitnst, maar
maar a1s
als voor
voor alie
aileTVolken
gefchikt,
befchouwd.
~ienst,
Volken
gefchikt,
befchouwd .
T %3
Ly..
Ly.

910
970

VERHANDELIK
GEN
VERHANDELINGEN

Rorneinen worden
en
de Romeil1ctJ
bier naa.
en de
worden bier
naa
geg«an . Dan
by : ,,
Is het
bet noodig,
noodig , de
geg"an.
Dan vraagt
vra<rgt hy:
"Is
voorde voor.
agen , die
die vetvlogen
veivlogen zyn,
zyn , te
"• beelden
beelden uit
uit de
de dagen,
verto very,
daar onze
treurige leeftyd
aDze treurige
lec/tyti 'er
ge" duhbelen
duhbelen,, daar
'er ODS
ons de
de ge„" ducht(len
van aanbiedt
aanbiedt?"
De woorden
treurige leefduchtften van
'?" De
woorden treurige
Ice/iicht by
by toe
toe in
in eene
eene Aantekening:
Aantekening : "„ In
ryd licht
verte
tyd
In ZI)
zu~ verre
dagen, in
bezwangerd
"• deeze
deeze dagen.,
in de
de groote
groote beginzelen,
beginzelen., bezwangerd
"zyn
met "de zaaden
zaaden,, daar
vroeg ofoflast
laat volftrekt
volftrekt
• zyn met-de
daar vroeg
" Menfchengeluk en
en Menfchen
Menfchen-grootheid
-grootheiduit
uit ontfpiuiontfpfui„
Menfchen- geluk
verre van
",, ten
ten nlOeten,
ben ik
ik verre
van ze
ze treurige
tret,tr;ge dagen
moeten , ben
dagen te
to
In tegendeel
"„ noemen
noemen.. In
tegendeel,, OOD
zy vuurig
vuung gedankt
gedankt.,, dat
GOD zy
dat
beginzelen van
van onzen
oozen tyd
tyd kennen
kennen;; en
en Hy,
de
" wy
wy dede beginzelen
Hy, de
„
" Almagtige
Almagtige,, de
dat ze
ze niet
„
de Algoede,
Algoede , zal
zal zorgen,
zorgen, dat
Diet wewe.,;
der verlooren
verloon.n raaken,
raaken, dat
dat ze
ze eens
eens waardig
waardig beleefd
beleefd
„ der
~, worden:
ik noem
den tyd,
tyd, dien
dieD wy
wybeleeven,
beleeven,
„
worden : maar
maar ik
noem den
."„ treurig
treurig,, om
om dat
dat bet
het verderf
verderf der
der menfcben
merifchen.,, tot
toe
.n op
op dit
dIt oogenblik
oogenblik,, in
in op&and
opftand met
met dedebeginzelen
beginzeleu
„
q,
enz
'l' flaat,"
fraat," enz.
Hier flaat
<ie Schryver
Schryver bet
het oog
oog op
Franltryk, in
in den
Hier
Nat de
op Frankryk,
den
tyd der
der herbaalde
berhaalde Omwentclfnge;
tOLJllt, by
die
tyd
Omwentelinge ; dan
dan hy
by tount,
by die
Ichildery, „
" 'er
'er verre
verre af
aan de
de gedrochtgedrochtd'childery,
of te
to zyn
zyn van
van aan
lykd,aamenzweJ;ingto
te gelooven,
geloovan. die
die ons
ODS eene
eene HifloiHiftoi•~, lyke-Saamenzwering
du ?acobinisme
bet ftukje
llukje van
van ROBERTSON
re dIJ
')acobinisme of
of bet
ROBERTSON [dit
•" re
[dit
ovgetwyfeld ROCLSOO
RonlsON weezen]
weezen] poogt
poogt diets
diets to
te
moet ongetwyfeld
•~,meet
to tegendeel
maaken:: in
tegendeel '!I, ik
ik ben
ben zeer
zeer overtuigd
overtuigd,
dat
•~, maaken
, dat
zulk eerie
eene aJgemee.ne
over Europa
Europa on•AOj-, sulk
algemeene Saatllen~wering
Saamenzwering over
on" mogelyk
moge1yk is
is,, en
en zich
zicb ysoor
¥Oo~ bet
~ezond verdand
verftandzelfs
ze1fs
,,
bet gezond
Diet den
ken Jaat
(*)."" Sterk
Sterk is
IS de
de fchildery
fcmldery V<ln
•.,~ Diet
denken
Mat (*).
van
Fraflkryks toefland,
toefrand, in
Tyeperken v6
v66r
BONAPARFrankryks
in de
de Tyelperken
6r RONAPAR'T.ES Confulfchap
Confulfchap.. Met
Met dezelfde
dezelfde zwarte
zwarte verwen
verwen bybyfirs
kallS fcbi!dert
fchiidert by
ODS Vaderland.
Yader/and. Wy
'Vyvoor
voor ons
ons heh.
hehkans
by ons
ben die
die droeve
droeve ondervindingen
ondervindingen niet
Diet gehad
gehad ,~ waarop
waarop
ben
.FEITlI zich
zich beroept.
beroept. Min
Min algemeen
algemeen dan
dan by
byveronveronFFITH
wy , zzd
cerfi.e:t,, hoopen
hoop en en
en denken
denken wy,
het Zedebederf
Zedebederf
dertlelt
.1 bet
weezen;; groot
en -betreurenswaardig
-:betreurenswaardig genoeg
genoeg evenCVCJ.lweezen
groot en

LYOURGUS,
SOLON
LYGURGUS
, SOLON

wel..
we]
Ov(Weenkomftig met
met's
Schryvers toezegging
toezeggivg,, han.
Overeenkomilig
's Scbryvers
banc1elt by
by vervolgens
vervoJgeJls nader
nader en
en breeder
breeder over
overteen
tien ChristChristdelt
lyken
Iykm Godsdienst
Godsdienstenendeszelfs
deszelfseigenaartigen
eigenaartigenItavloed
lR.vloC\!;; hoe
hoe
ter)
tyde van
van CONSTANTYN,
ten f)'de
CONSTANTYN, en
en -daarnaa,
verbasterd;; hoe
daarnaa, verbasterd
hoe
door de
de Hervorming
Hervormingwel
weIeenigzins
~nigiins,
maar uiet
niet geheel
geheel ,'t
door
, maar
berher-

()
onze Vadert.
(*) Zie
Zie over
overdeeze
rlee:;:eSclarifren
ScluifcfD onze
YlltJeri. 1.,tlerQt[.
VOO(
LettarPef. voor
l8-oo, bl.
bJ. tl64,
.... en
en voor
voor i$oi,
180!, bl
bl.. 4"7z8oo,
17.
4,

VAN
V ,&X '1'T J!ZYi..
Y[ EE1\.'5
P'S GOOO.
GODO . GENOOTSCHAP.
GENOOTSCHAP .

1171
27t

fitrfleld
v.eelal een
1erftetd,
en nag
nog veelal
een Staats-Godsdienst
Staats-Godsdienst geblceven,
gebleeven,
1 en
ook
in ons
ons Nederland.
Nederland. Wat
en hoe
hoe bet
het waare
waare ChrisOok in
Wat en
Christendom
in 't
werkt, in
't breede
breedeontvouwd
ontvauwd hebbende.,
hebbende, maakt
maakt
tendom werkt,
de
Schryver eene
e.cne fpraakwending
fpraakwending tot
tot de
de zogenaamde
zogenaamde
de Schryver
Wysgeeren
die te
to breed
breed is
is voor
voor onze
Wysgeeren,, die
onze overneeming
overneeming ;;
dan
dan de
de fpraakwending
fpraakwending in
in 't
't Qot
(lot deezer
deezer Afdeelinge
Afdeelinge moe·
moeplaatzen : „
ten wy
"Heilige
van jFsus
JESUS!!
ten
wy plaatzen:
Heilige Godsdienst
Godsdienst van
_,
blyf gy
gy de
de fteun
ftl!un van
van dit
dit kommervolle
kommervolle Ieeven
leeven voor
vaor
,, blyf
" aBe
befcherming tete„
alleDeugdzaamen
Deugdzaamen en
en Goeden;
Goeden ; hunne
hunne befcherming
~,
Onder uwe
uwe verkwikkende
verkwikkende
9, gen
gen Bousbeid
Bousheid en
en Geweld!
Geweld ! Onder
~, fcbaduw
verbergt zich
en by
hy ziet
ziet hewoofchaduw verbergt
zich de
de Wyze,
Wyze, en
bewoo„
der Drif·
Drif
",, gen,
gel1, tnaar
1l1aar met
met zielrust
zielrus t ,, de
de verwoestingen
verwoestingen der
.'
bern been
been gieren
gieren.. Door
Door uUvoorbelicht,
vOO1:ge1icht.,
~, ten,
ten, die
die om
om hem
ziet hy,
alle de
de ellende,
ellende t verwarring,
verwarring., en
en bet
het
by, Qnder
under alle
•" ziet
de aarde
aarde onder
onder
"onmenschlyk
bloedvergieten,, daar
daar de
,, onmenschlyk bloedvergieten
~, wegkrimpt.,
wegkrimpt, bet
aannaderen, waarin
waarin de
Na.'
bet oogenblik
oogenblik aannaderen,
de Na.,.
door geen
bewoogen , door
"„ teen
tien,, .door
geen Geweld
Geweldnicer
meer bewoogen,
door geen
geen
.",, Bygeloof
Bygeloof meer
meer misleid,
misleid ~ door
door geen
geen Ongeloof
Ongeloof meer
me:;:r
"• bedroo„
bedroo~etl.,
l{ennen en
en tot
t0t uwen
uwen weldaaweldaaen, uwe
uwe waarde
waarde kennen
.",, digen
digen ,invloed
mvloed de
de toevlugt
toevlugt zullen
zullen tleemen.
rleemen. Dan
zult
Dan zult
~, gy.,
in uwe
uwe eenvoudigheid
eenvoudigheid begreepen
begreepen.,, en
en in
in um
,,
gy, in
uwe
,.
zl!iv~rbeid betracht.,
veilige
• zuiverbeid
betracht,cIt:
de waare
waare Gelykheid.,
Gelykheid , de
de veilige
."• Vryheid
Vryileid en
en dede ongeveinsde
ongevemsdeBroederfchap
Broederfchap aan
aan dedeaaraar9'
de Volkeren
doordezelve
de~lvetot
tot bet
het gege~, de
pie[chenken,
fchenken, en
en de
Volkeren door
uk doen
Menschdom, eenen
"• lIllk
doen naderen
naderell.. Dan
Dan zal
zal bet
het Menscbdo'Il1.,
eenen
, en
~ God
GodenenZaligmaaker
Zaligmaakererkennende
erkennende,
en naar
naar de
de GeboGebo• den
den van
",
van bet
het eigen
cigen Euangelie
Euangelie wandelende,
wandelende, zich
zich waarwaar.",, lyk
Iyk als
als Broeders
Broeders.,, als
aIs Kinderen
van een
een Huisgezii
Huisgezill
kinderen van
" befchouwen,
befchouwen~ en
en oorlog
oOl'log en
en dwitglandy
dwinglandyzutlen
zutIen'er
'erniet
niet
,,
•~ meer
!"
meer gevondeu
gevondell worden
worden!"
Kort is
is de
de laatfte
laatfte Afdeeling,
over de
de Godsdienf}ige
Godsdienftige
Kort
Afdeeling, over
in een
woord,dedeUitoefening
Uitoefenirig
Praktyken> waaronder
waaronder by,
by, in
Praktyken,
een woord,
den Openbaaren
OpenbaarenGodsdienst
Godsdienstverftaat
veril:aat,, over
over welks
welks
van den
van
nut en
en noodzaaklykheid
noodzaaklykbeid byhyiets
ietszegt,
zegt,enenalles
allesbetluit
bef111i1;
nut
l11et eene
een to
to
suet
eene Dorpgefchiedenis,
Dorpgefchiedenis, die
die ons
ons voorkomt
voorkomt een
zwak Plot
flot to
te maaken
ain cen
eenanderzins
anderzins zo
zo meesterlyk
meesterlyk
zwak
maaken aan
Stuk~.
gefchreeven Stuk
gefchreeven
Droeg FEITH
FEITH den
den Gouden
Eerprys weg,
weg.,bet
het was
wasniet
niet
Droeg
Gouden Eerprys
20nder moeite.
meeite. Hy
zonder
fly hade
hadt een
een fterken
fterkenMededinger.
Mededinger . Blykens
Blykens
1e Voorreden,
Voorreden, hadden
"de
badden dedeBeoordeelaars
Beoordeelaars moeite
mocite om
om tot~
beflisfen,
wien van
beOisfen, wien
van beiden
heiden zy
Gouden Eerpenning
£erpenning
zy den
den Gouden
zouden
20uden toewyzen
toewyzen:: want
behalvende
de klaarheid
klaarheid en
en bondigbondigwant behalven
beid,, welke
welke de
de eene
eene en
en andere
andere Verhandeling
Verhandeling kenmerkt
heid
kenmerkt,.,
badt elke
elke derzelven,
derzelven, buns
buns agtens,
agtens, zuike
zulke onderffheidene
onderfcheidene
badt
T 44
vcr.,
T
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,·erdicnfren.,~ als
a]s., teg~n
elkand~r opge~ogen,
verdienflen
tegen elkander
opgewogen , d$
&
fchaal
des oordeels
oordeels eenigermaate
eel1\germaate in
111 evenwigt
evenwIgt hielden
hieIden ;~
rchaal des
~~oewel
oewel dezelve
moesten ,~
dezelve?, daar
daar zy
zy eindelyk
einde1yk beflisfen
beOisfen moesten
een
overwigt bekwam
bekwam aan
desdes
eerftent
cen Bering
!2'ering overwigt
aandedezyde
zyde
eerften
Op de
der naamsAntwoords.. --- Op
de yerzogte
yerzogte uitnoodiging
uitnoodiging der
t}aamsAntwoords
ontdekkinge, openbaarde
opcl:baardezich
zichqls
"Is Schryver
de Lccftwaar
..
ontdekkinge,
Schryver de
Lcetlwaar.
tlcl1/cht Doopsgezinde
Doopsgezmde Leeraar
Leeraar JAN
die by
denthe
JAN BROUWEa,
BROUWER , die
by
Genootfchap eens
'll'EYI,Ell..'S Genootfchap
eens den
den Zilvaren
Zilvttren,en
tweemaalen
IrEYLER°s
' en tweettnaalen
den
zo
glen Gouden
Gouden ..Eerpenning
8erpenning hadt
hadt weggedraagen,
weggedraagen , en
en dus
dus zo
uaby voor
voor de
ele derde
derde keer
keer dien
diel] eerpalm
e.erpa]m verkreeg
yerkreeg..
uaby
De Leeraar
Leeraar 13ROUWER
lIROUWER hangt
hangt,. ter
ter Inleidinge,
Inleidinge, een
een
De
gansch
ongun{Hg Tafereel
Tafereel op
op van
van dedeOngodsdienttigOngodsdien1l:ig,gansch ongunflig
beid in
in het
het einde
einde der
telt onder
heid
der Achttiende
Achttiende Ee\Iwe;
Eepwe ; teat
onder
de Beflryders
Befttyders daarvaxa
daarvan NECKER
NECKER a~ en
en noemt
noemt lien
dien zyn
zyn
de
V9,.organger. Naa
Naa aangemerkt
aangeme~kt to
te hebbeu
nebbeo,, hoe
hoe ononVoorganger.
voe!-!lyk bet
het zou
zou weezen
weezen,
lets van
den Se&n-yver
Seltm -yver
voeglyk
, iets
van den
in
in dir
dit Gefcorift
Gefcbrift teto mengen,
mengen, g~eft
gceft hy
by pe
de Hoofd-waarHoofd-waarheden op
op,, die
den Eloofd-iu
Boofd - iphoud
van de
de IV
IVeerfle
eerfte
die den
oud van
heden
Geboden
der Sinaiti/che
Sin.aiti/chc Wetgeeving
uitl,l1aa~eD, met
Wetgeeving uittrtaaken,
met
Geb(den der
de daaraan
daaraan toegevoegae
ontdekking van
van der
Christenen
toegevoegde ontdekking
der Christenen
4
Leer
eens Toekomenden
Sta.ats eneneindelyken
eindelyken. Oordeels:
Leer
eens
Toekomenden Staats
Oordeels.
t
In dde
afdeelingell isis deeze
deez.e Verhandtling
Verhandelingon*
on~.
In
drie HoafdHoofd-afdeelingen
derfcIieiden.. InIn dedeeerlte
eerlte fpooL
[pOOLCc by
by de
de oorzaaken
oorzaaken on
en
clerfclieiden
Qen voortgang
van bet
het Zedenbederf
Zedenbederf en
en de
de verbaste
\'erbaste~.
cien
voortgang op
op van
l'ing by
een Volk
VoJl\:, dat
dat zonder
zonder Godsdienst
Godsdienst leeft
leett,, en
in
ring
by een
bierdQor zyn
Maatfch1ppel}~ geluk
geluk of
ge..
hierdoor
zyn Mnatfchippelyk
of Gemecnebest
Gemecnebest gea
Dit
heel verwoes!.
Dit qeel
der Verhandelinge
Verbandelinge is
is zeer
zeer
deel der
heel
verwoest . uitgewerkt, en
en befchouwt
bcfchouwt het
het fluk
ftuk uit
uit alle
aIle oogpunte~
uitgewerkt,
oogpunten
en itanden.
tlanden.
cn
Het tweede
tweede Hoofddeel
Hoofddeelftrekt
ftrekt ten
ten betooge
betooge van
van bet
het OnHot
Ongenoegzaame der
der Menscblyke
l\1~nscblyke Voorzorgen
Voorzorgen en
genoegzaame
en Hulpmid:'
Hulpmidtlelel'l ter
ter inftanc1hou~ing
en Col-de
Goede Ze
Zo-.
delen
inftanc houdingvan
vandedeDeugd
Deugd en
dell
ill een
een Gemecnebest
G(!meeIJ€best,, en
en het
het noodzaaklylie
noodzaakly~e val.1
den in
van
eeneD daartoe
daartoe medewerker
medewerkepden
Invloedvan
vanGodsdieiiftiGodsdienfticenen
den Invloed
Y,e Begrippen
Begrippen en
en PraEtyken
Practyken.. -- De
Verbandelaarmerlct
merkt
ge
De Verbandelaar
op,, dat,
om het
het groot
;root ,)ogI?erk
)o rnerk der
der Maatfchappelykl!
Maatfchappelyke
op
dat , om
Vereenigingtotetreflen
tretteD ,, elk
elk ~Volk
Yolk zich
zich tree
tw.ee vereischteu
vereischten
Vereeniging
moet vooritelien
voort1:elle,n:: (I)
(1) De
zorg ter
ter bevordering
en bebe.
bevordering en
moet
De zorg
itiering' van
Staatsbelangen ,, en
en to
te
fliering
van bet
bet Gemecucbest
Gemeeuebest enenStaatsbelangen
gelyk ter
ter behartj~in~
Le.
gelyk
behartiging vall
van 1]~
het geluk
geluk der
der byzond~re
byzondere Lem zo
zo verre
verre dat
dat,, eigenlylc
elgenlyk
aen
de Maatfcllappye;
den van
van de
Maatfchappye ; in
aan 1mB
ZdVCD aanbevolen
aanbevolen enentoevertrouwd,als
toevertrouwa,a]segn
e~ndeel,
deel,
aan
bun zelven
l1ogthans,
d~r welvaart
welvaart van
van bet
bet geheel,
geheel, door
vall
nogthans, der
door wysbeid
wysheid vau
Wtt ezz
en, Overheden
(If) D~
Overhedeu kan
kan vermeerderd
vermeerderd worden.
worden . (II)
Dc
Wet
wee~
wee-

e
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mogelyk ,, van
kwaad , dat
weering,, zo
zo veel
veel mogelyk
van alien
allen kwaad,
dat in,
in..
peering
breuk maaken
zou op
op 's's Volks
Yolks geluk
gel uk en
en de
de rust
rust der
del!
breuk
maaken zou
l,amenleeving;
der gemeene
gemeene
Zatnenleeving ; gevolglyk
gevolglyk de
de bewaaring
bewaaring zo
zo der
~Is
het toezicht
toezicht,, dat
dat eet4
eeq
41s byzonderc
byzondere eigendommen,
ei endommen , en
en bet
iegelyk,
en ook
ook het
iegelyk, en
het Vaderland
Vaderland ,, gehandhaafd
gehandhaafd worde
worde by
by
Dan , eer
zyne rechten
rechten.. --Dan,
overgaat am
dit ftuk
ftuk
zyne
eer hy
by overgaat
om dit
uit die
oogpunten to
te befpiegelen,
befpiegelen, en
uit
die twee
twee oogpunten
en te
to onderzoeonderzoe]{en,
of de
de Wetgeeving
Wetgeeving,, zonder
zonder medehuip
van den
den
medehulp van
ken , of
Godsdienst,, dit
dit dubbet
bereikeH kan
kan., onderzoekt
Godsdienst
dubbel doel
Joel bereiken
onderzoekt
by, of
of eenig
eenig Volk
Yolk op
op Aarde,
Aarde, buiten
buiten den
den hoogeren
hoogeren ininby,
vloed eener
vloed
eener gebiedende
gebiedende magt
magt des
des HemeIs
Hemels ,, zich
zich die
die opopoffering zyner
die gehoorzaamheid
gehoorzaamheid aan
aan de
de
offering
zyner Vryheid,
Vryheid , die
Burgeilyke Wet
en Overheid
Overheidzou
zoulaaten
laatenwelgevallen
welgevallen,,
.Burgerlyke
Wet en
die als
vtrbindie
ais de
de grondOagen
grondflagen van
van elke
elke Maatfchappelyke
Maatfchappelyke verbinteni~ befchouwd
moeten worden
worden;; en
dus, of
ofeenige,
eenige.,
tcnig
befchouwd moeten
en dus,
althans eene
eene vryere
vryereStaatsgefteltenis
Staatsgefteltenis,, die.
althans
die, tevens
tevens orde
orde
wIl,, vastheid
vastheid hebben,
het regt
regt handhaaven
){an
hebben , en
en bet
handhaaven kan
wil
gnder Stervelingen
Stervelingen,, witn
wien geenerlei
geenerlei eerbied
under
eerbied voor
voor God
GoJ
hunne pligten
pligten voorfchryft
voorfchryft.. Voorts
toont de
de SchrySchry.
hunne
Voorts toont
vet,, hoe
hoe noch
noch Wetten,
Wetten,noch
nochBefchaaving,
Befchaaving, noch
noch OpY
Op..
ver,
voeding,, noch
noch Kunften
Kunften en
en Weetenfchappen
Weetenfchappen,, zonder
zonder
voeding
Godsdienst, dit
dit doel
doel kunnen
kunnen bereiken
bereiken.. Zeer
breedGodsdienst,
Zeer breedfpl'aakig is
VerhandeJaar in
in dit
dit ftuk
ftuk;; „
,. eenige
eeni~e bebefpraakig
is de
de Verhandelaar
"• denkingen
denkingen ,"
zelve die
die breedfpraakigheid
breedfpraaklgheid
," fchryft
fchryft hy,
by, zelve
gevoelende,, „
" liepen
Iiepen verder
verder uit
uit,, dan
dan ten
tenftriktfteit
ftriktfte~
gevoelende
" vereischt
vereischt wel'd
de nuttigheid
nuttigheid en
en noodzaaklykheid
noodzaaklykhei~
„
werd om
om de
del' Godsdienftige
•" der
GodsdienftigePraktyken
Praktyken te
to doen
doen opmerken:"
opmerken :" dan
dan
hy
hadt zich
zicb tevens
tevens voorgefteld
voorgefteJd,, aan
aan to
te toonen,
toonen, „
" dat
dat
by hadt
'1 de
overige Kunften
den
,~
de overige
Kunften ell
en Weetenfchappen
Weetenfchappen met
met den
Godsdienst in
in bet
het naauwst
verband ftaan
fraan ,, en,
en, gelyk
gelyk
•" Godsdienst
naauwst verband
,.• zy,
zy, zonder
zonder deezeia,
deezen, of
of niets
niets. tot
tot de
de Volksverlichting
VoIbverlichting
"„ en
en Zedelykbeid
ZedeJykheid vermogen
toe to
te brengen
bl'engen,, of
of daardaarvermogen toe
aan nadeelig
nlldeelig worden,
haaren invloed
invloed ten
ten
worden , dat
dat zy
zy ook
ook haaren
•" aan
'9 goede
goede aan
aan deczelfs
peizeIf.'3 medewerking
medewerking bovenal
bovenal verfchulverfchul„
digd zyn."
„?' digd
zyn ."
, Met
het derde
derdc Hoofddeel
Hoofddeeltreedt
treedt de
de Verhandelaar
Verbandelaar tot
tot
Met bet
de Leer
Leer der
der Ondervinding
Ondervinding,, onder
onder vroegere
vroegere en
en laatere
laatere
de
Volkeren,, wegens
de noodzaaklykheid
noodzaaklykheid van
den GodsGodsVolkeren
wegens de
van den
dienst. --- Heidenen,
Heidenen, ,looden
Jooden en
en Christenm
tl'eeden hier
hier
dienst.
Christene;a treeden
ten voorfchyn;
het be1l:ek
wordt doorge
doorge.
ten
voorfchyn ; bet
beftek der
der Eeuwen
Eeuwen wordt
loop.en;;; en
alles ftemt
amtotebetoo-,
betoo-,
loopen
en alles
ftemt teto gader
gader overeen,
overeen, om
~en, dat
dat de
(Ie breeze
Vreeze des
des Heeren
Heeren het
het Begginzel
.Beginzd de!'
gen,
der Wysheid
Wysheid
IS;; - de
BROUWBR zyne
is
de Sprel.\k,
Spreuk, waal'mede
waarmede UROUWER
zyne Verhande
Verhande
li:ng tekende.
ling
tekende .
T 5
ODS
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R'S GODG.
COnG . tl:EN.
$1(. 'f,RRAND
VEJ..H~NlJ.. VAN
VAN TE
X EYYLL E.
GEN.
$T,t
Ons befek
beil:ekduldde
dulddeniet,
niet ~ meer
meerdan
dandeeze
deczehoofdtreu
hObfdtre~....
Ons
ken op
op to
te geeven
geeven uit
uit dit
dit wydluftig
wydluftig Stuk,
Stuk., ivaar*
waariI\
ken
Menschkunde en
en fchrander
fchrander Oordeel
zich aan
aan GeleerdGeleerdlvlenschkunde
Oordeel zich
lleid puwt.
Geenebladzyde
bladzydebykans,
bykans,ofofdezelve
dezelvedraagt
draagt
jleid
buwt . Geene
blyk by
by blyk
blykvan
vanBelcezenheid
Beleezenbeidenendaaruit
daaruitvoortvloeivoorlvloeiblyk
jenJe Aanhaalingen
Aanhaalingen;; de
de Verhandeling
Verhandelingisi~ 'er
'er.,, als
als 't
't wajende
ware ,~ mede
mede overlaaden
overlaadcn;; dan
dan,, met
met dir
dit alles,
alles, voor
Leevoor Leere
er onderzoek
onderzoek getteld,
van nut
zers,, op
op uitvoeril
uitvoer~er
gefreld, van
nut niet
niet
zers
(l~tbloot.. Hoe
Hoeferkfpreekend
fierkfpreekendisis het
fiet gevoel
gevoel in
in FEITH'S
FEITH'S
ontbloot
Verhandeling,, hoe
hoe medefleepend
medefieepend zyn
zyn Styl
Styl!! dan
dan ook
ook
Verhandeling
}loe beredeneerd
beredeneerd ,t boe
poe.• uitgewerkt
uitgewerkt de
voordrag t van
van
boe
de voordragt
JutOUWER!1
NROUWER
Vantwee
tweeandere
andereVerhandelingen
Verhandelingeninindit
dit Boekdeel
Boekdeel zulzulVan
len
len wy
wy bybyeene
eenevQlgende
YQlgendegelegenbeid
gelegenheid fpreeken
fpreeken.. -- OnOnper andere
andere Drukfeilen
op bl
bi.. 359
359 RARII
ItA lUI
Oer
Drukfeilenvonden
vondenwy
wy op
"nor
llAVII, en
en Stigt
Stigl voor
voor HIGT
HIGT..
vooor RAVII,

()ntlCf!zoek r!'its
dt1 oepi1erken.,
wtmr mode,
mede \I en
en de
de wys
wys ,\I
Cndcszoek
.a de
oogmetken, waar
Me de
de Lydens-gefchiedenis
Lydens-gefthiedenis 'Van
door ciet.
hoe
van den
den Heiland,
Reiland, door
ken Christen,
Christen, moel
mfJet overwoogen
overwoogen w01'den.
lets ter
worter voorken
worden. Lets
flIyner Medechristenen
Medechristencn voor
'Voor detie viering
'Viering der
det'
bereMing myner
bereiding
Lytlens-weeken.. Poor
/)oor JJ.. LL.. WOLTERBEEK.,
Predikrtnl
WOLTERBEEK, Predikant
Lydens-weeken
Ie Amflddam.
dmfteltlam, by
is
Amfleldam . Te
Te Brn/ieldarn,
by J.
J. A.
A . SwaIm,
Swaim, 1800.
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II: gr.
gr. 8vo
8vo.. 71
b?.
J,
71 hi.

welke
.moet etk
eflr. Clzti$tm
tie LydensLydem•
welke oogmerkcn moet
Christen de
Met
M
Metet.gefchiedenis
herlosfer over.gefthieJienis 'Van
don Goddelyken
Godrlelyken l7erlosfer
over--~van dan
oogmerlr.~n

flctgcn" en,
(lP 9todasri'
'haerlatri:gea Wyf
moet die
Die gefchiedenis
gefchiedenis
yreegen,,
en , op
wyr,~ moet
door
o'VcTW()gen
zat hy
hy die
die oogmnerken
oogmerken kunlamdoor hem overwv
en worden.
worden, zal
nen bereiken
bertiken?? lit
Dit is
van dit
dit
nen
is bet
bet belangryk
belangryk ooderwerp
onderwerp van
lets heeft
heeft
WOLTERlJEEK iets
Gefcbrift, waarmede
Gefcbrifr,
waarmede de
de Eerw.
Eerw. woLrERBEEK
willen bydraagen-)
tot de
de godvrucbtige
godvrucbtige vieringe
vieringe der
willeu
bydraagen, tot
der LyLydensweeken.
densweeken .
Eerst
WOI dt onderzoek
onderzoek gedaan
gedaan naar
naar de
de oog
oogmerken
Eerst woidt
merken
van
doorbet
betlaaten
laaten tote boek
boekftellen
fiellen der
derLydensvan God.,
God, door
Lydensgefchi
edenis.. De
De Euangelisten
Euangelisten hadden,
hadden, zoo
zoo by
by meent,
meent,
gefchiedenis
7edaarmede,
in 't
e't algemeen.,
ten oogmerke,
oogmerke, geloof
geloof In
in J
daarmede, in
all emeen , ten
Jus,
en, langs
tangs dien
weg, Jwltar
dies weg,
°waar
fus, als
alsden
den Zoon
Zoon 'Vtln
van God,
God, en,
geluk
bt:vordercn.,, en
meer byzonder,
'Hem , die
die
gelatk te
to bavordercn
en sneer
byzonder , Hem,
1eed,
te leeren
leeren kennen,
I) als
als den
genen, die
die dat
dat alles
alles
lead, to
kennen, x)
den genen,
leed
feed tot
totverzoeninge
verzoeningeder
derzonden,
zonden,enenweI
wel als
als den
den waaren.,
waaren,
van
Godaan
aandedeVaderen
Vaderen
bcloofden,
Mesfias;; a)
z) ala
als.
van God
beloofden,
hvIesfias
den
\f~u

nem
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116ft eeniggeboorenen
eeniggeboorenen Zoon
belange,.
Zoon van
van God;
God ; 3)
3) als
als den
den belange,
jien
Joosten, den
den edelften
edelften Vri~nd
2:ondaaren;; 4)
ais fiet
hoosten,
Vriend van
van zondaaren
4) als
bet
beste voorbeeld
voorbeeld van
beste
van navolging
navolgmg order
onder bet
het lyden,
lyden, waarwaarmede de
de Christenen
Christenen hAden
h,lddentoteworftelen
worftelen.. Dit
Dit tracht
tracl1t
mede
rie
Leeraar te
zoo uit
uit de
doorgaande handelhandelde Leeraar
to bewyae
bewyzenn ,, zoo
de doorgaande
wyze van
vandedeeertta
eerlll'Afgezanten
Afgezantenvan
vanjefus-,
.fefuS', als
als uit
uit de
wyze
de
Lydensgefchiedeniszel
ielve
ve..,, zoo
zoo als
als die
die door
d(lOr de
EuanLydensgefchiedenis
de Euante boek
boek gefteld.
gefl:eld. En
"<lit alles
alles oordeelh
oordeelt hy
gelisten is
is to
gelisten
En dit
by
001
het duel
doe I van
Goa geweest
geweest to
te zyn
zyn,, omdat
omdat de
de Eu~
ook bet
van God
Euangeliefchryvers door
Goddelyke verver·
angeliefchryvers
door eene
eene byzondere
byzondere Goddelyke
ordening gefchreven
gefchreven hebhen,
bebllen, en,
en, bybyalles,
alles, wat
wat zy
zyfpr-fpr~
ordening
ken en
en ichreven,
fchreven, bet
het Been
geen op
op de
de zaak
zaak van
van bet
het EuanEuanken
gelie betrekking
gelie
betrekkinghad,
had, door
door den
den Geest
Geest van
van God,
God , op
op
eene byzondere
byzondere wys,
wys,beftierd
befl:ierd geweest
zyn..
cene
geweest zyn
tlezen grond
grond worden
wordendan,
dan,inindedetweede
tweedeplaats,
plaats,
Op dezen
Op
oak de
oogmerken opgcgeeven,
opgegeeven, die
die elk
elk Christen,
Christen, door
door
oak
de oogmerken
de
overweeging der
der Lydensgefchiedenis,
Lydensgefchiedenis, moet
mbet zoekeq
zoekel.l
de overweeging
tc bereiken
bereiken.. Hy
Hy moat
moet Hem,
zoeken tote leelee.
to
Hem , die
die leea,
leed, zoeken
feD kennen,
kennen. als
als den
dengenen,
gellen,diediedatdatalles,
alles,tot
tot verzoeverzoeren
ning van
zyne zonden
zonden,, in
in bet
bet byzonder
byzonder'), 1eed,
als
van zyne
nin
leed , als
Goas eeniggeboorenen
een iggeboorenen Zoon,
Zoon ') als
als zynen
zynen besten
besten Vriend,
V fiend ~
Gods
die alles
alles Uit
edelfte, uit
uit de
belangeloos!e liefde
liefde tot
tot
die
uit de
de edelfte,
de belangeloos'e
hem onderging,
onderging, enenals
als bet
betbeste
beste voorbeeld
voorbeeld ',) welk
we!k by
hem
by
zicb, onder
ontler lyden,
ly<len, ter
ter navoiging
navo~ging behoort
behoortyear
voortoteftelft~l
zich,
It'D.. Dit
Dit alles
alles wordt,
in den
den _gewoonen
leertrant, over
OV1!r
len
wordt, in
gewoonen leertrant,
de borgtochtelykheid
borgtochtelykheid van
'8 Heilands
lyden, met
met gegede
van 's
feilands lyden,
ruoedetyke n ernst,
6l'n&t, uitgebreid,
uitgebreid~ en
aangetoonJ ~
moedehyken
en de
de wyze
wyze aangetoond,
op wollte
wente men
op
natnnziCh.
zich,ten
tendien
lieneinde,
einde,by
by de
de overweegmg
overweeging
Lydeosgef.chiedel'lfs, hebbe
hebbe to
te gedraagen.
e,edraagen. Wy
moeder Lydensgefebiedenis,
der
Wy moeten, (om
oogiett
ieet!; to
te-zeggen
ten,
(om nog
-zeggen v.an
van de
c ewyze,
wyze, waarop
waarop wy,
wp,
volgends ale
de aanwy.ztng
van den
den Schryver,
Sehryver~Jefus
moetetl
volgends
aanwyzing van
Tefus moetda
traeQten to
te lee~ren
lee'ren kennen,
als die
die alles
alles lead,
teed, tot
tot ververtrachten
kennen , als
2lcening der
der zonden,
zonden,enenwel
weItot
totverzoening
verzoeningonzer
ODzerzonZODzeening
den;)
moe ten ,zegt
zegtby,by.alle
ailetrekken
trekkeninincleze
dete ge
ge·
den
;) wy
wy moeten,
Heiland bewybewyfcbiedeHis,, welke
fchiedenis,
welke de
de onfcbuld
onfchuld van
van den
den Heiland
'Jen,
en zzyae
votkomenereinheid
reinheidininbet
bet helderst
belderst dagdagen, en
1e yatkomene
lkht
plaatlen, met
de grootite
grootfte naauwkeurigheid
naauwkeurigheid opzaopzakht plaatien,
met de
'ltielen')en
en dan
dan bybydaze
dezezyne
z~ onfbhuld
onfl::huld,, met
met alle
aUe aanaan·
~len,
~acht, fttdftnan,
fhHhtan, ~p
ernst,
dacht,
-opdezelve,
dezelve, met
met allen
alien mogelyken
mogelyken ernst,
mdcnken,
teneinde
einde tyne
tynevlekkenfoosheid
vlekkenioosheid diep
diep to
te gevoegevoenndcnken, ten
en cut
dit reino
reint! beefd
beeI'd van
van den
denHeiland,
Heiland,opopbetbetleeleet1~,
n, en
vendigst,
vdndigst, in
in oozen
onzen geest
geest tegenwoordig
tegenwoordig te
to hebben;
hebhen ; dan
dan
moeten twy
wy'1, teen
te9;en over
over dezelve
dezelvel-yal
onuitfpre~ktyk
moeten
al <.tat
dat onuitfpre
.klylr
zwaar 4 4¥den
iden fie
1enn , het
swaar
fte1iea,
het welk
wield aangeduan,
aangedaan,
walk nem
iem wierd
en
en
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en
ons daaruit
daaruit laaten
laate!! overtuigen
van 't~t geen
geen het
hetEuait+i
Euatl.
eu ons
overtuigen van
gelie
gelie OijS
ons leert,
leert,aaQgallude
aangaande bet
het oogmerk
oogrnerk van
van ZYfl
zyn lyden
lyden,...
tot
hiervan een
een regt
regt
tot verzocning
verzocning der
der zonden;
zonden ; en,
en , om
om hiervan
gevoeJ te
wy ook
ooknadenken
nadenken over
over onze
onze
gevoel
to hel:iben,
hebben , moeten
moeten wy
zonden , en
en den
al.s onmisbaar
zonden.,
den Verlosfer
Verlosfer aanmerken
aanmerken,, als
onmisbaar
voor
voor ons,
ons, enz
enz..
Die bet
eellS zyn
~yn,, omtrent
omtrent de
Die
het met
met den
den Schryver
Schryver eens
de
hoofdzaak
des Christendoms,
Chri$teBdoms.,enenzich
zichaan
aanzoodanige
zoodanigeleileibonfdzaak des
ding van
van gedachten,
gedacbten, aangaande
aangaande al
meent
ding
al het
het geen
geen men
men meent
in verband
verhand to
te ftaan,
tban, gewend
hebben;; kunnen
daarmede in
daarmede
gewend hebben
kunnen
dit
boekjen,, in
in de
de Lydensweeken
Lydensweek~n,, tot
tot ftichting
ftichting gc,dit boekjen
g-bruiken.
bruiken. De
fchryfftyl is
is ons
ons een
et:n weinig
weiniglangdraaIangdraa~
De fchryfftyl
dig
en het
het geheele
geheele ftuk
ftuk to
te vpl
vol van,
val"! P~~'!
dig toegefcheenen,
toegefcheenen, en
bar;
baalingen.
baalingen.
$eknapte
JJdr.napte Handleiding
Handleiding voor
voor Leeraars
Leeraarsvan
vanden
denKristlylEen
Kristlylcen.
Godsdienst, ona
en nuttig
Godsdiemt,
am verfiandig
verftandig en
mtttig to
te prediken,
pr.ediken, over
over
de
van JEZUS
ik Lydensgefchiedenis
Lydemge[chiedeniJ 'Vim
JEZUS CHRIST
US ,.; enz.
CHRISTUS
enz. enz.
enz.
Gevo/gd nraar
nGar hot
het Hoogduitsch
HOOf,tluitsch Van
van L.
L. CHR.
TTL..
Gevolgd
CHR . GO
GOTTL
SCHMID.
Te Rotterdam,
R.otterdam, by
by C.
den Dries
Dries en
en
SCIrMID.
Te
C . van
van den
Zoon,
18oz.. In
In gr
gr.. 8va.
Met het
ket Yo.orwed,
~oo bl.
Zoon, i8oa
Svo . Met
Voorwerk, 20o
bl.
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eze beknopte
Handleiding is,
is~ in
in eenen
van 't
't voorVOOfbeknopte Handleiding
eenen van
Deze
gaande
ftukjen geheel
geheel verfchiilendcn
verfchillend~ geest,
geest~ gefchregefchregaande ftukjen
ven. Men
Menontvangt
ontvangtdezelve
de~efvepit
pit dede band
\land van
vaneenen
eenen Rot
Rot..
wen,
terdamfChen
Kerkleeraar wiens
terdamfchen Ke!eera
wiens naam
naal11zich
zichuit
uit de
de onderonder.
`V' D.
D . 1\1.
il:aande- letters
niet moeielyk
laat fpetflaande
letters W,• G.
G . v.
M. niet
moeielyk laat
fpeEigen ondervinding
0 nrvinding van
van verfcheidene
veEfcheidene Iaaren
jaaren had
had
ien.. Eigen
len
bem bet
bet overgrgot
overgrQOt nut
nut dpen
doenkenneu
kennen,
welk door
door
hens
, het
bet welk
Leeraal'svan
vanl het
Cluistendom,
onderfcbeideneKerltKerkLeeraars
et, ....Christen
om, ininonderfcheidene
genootfcbappen ~ kan
kan getrokken
getrokken worden
uit eQn
genootfchappen,
worden uit
eGn Werk
Werk
van
tt. c.
van den
den Lutherfchen
Lutherfch~n Predikant
Predikant r..
c. Q.
SCHMID, on
en
G. SCHMID,
betiteld:: Der
Der Prediger
Preaigcr ininder
derPas
PasJionsze;t
oder ausaltjaonsze?t,~ oder
betiteld
wahl guter
{JuteI' and
undzweckmisfger
zwe.ckmasjiger
nehft
%whl
PastPasftonspreiiiten,
sonspredigten , nebst
'J}orausgejf.:iiir;kten kurzcn
erinnerungC'Q,, Lerpz
Leipz.. 1794l724.
vorausgefcuirkten
kurzen erinnerungen
))eVertaaling
Vertaaling van
van het
bet geheele boek,
boek, by
de 60o
600 bladz.
blaaz.
De
by de
groot-,•, vond
vond by
bytote minder
mi.ndel'geraadm),
geraadP.l}, omdat
omdathetzelve
hetzelve een
een
groot
minder
aantal Leerredene<
Leerrecreneu
bevat, waarvan
waarvan eenigen,
eenigen, by
by voorvooraantal
ti bevat,
heeld die
die van
vall PAULI,
P.AULl,. reeds
reeds in
in onze
ODZe taal
taal worden
wordengeleegel~
beeld
zen.. I-Iy
Iiy bcOoot
dalll'van,- met
lnet
beflootdaarom,
daarom, bet
bet wee.zenlyke
weezenlyke daaryan,
zen
weglaating der
der Leerredenen,
Leer-redenen, (alleen
(al1ee.n twee
twee derzelven
derzelven uitui:tweglaating
gezonderd) cn
~n van
V'al\alles,
alles, wat
wathetzelye,
hetzclve, onnoodigerwyonnoodigerwygezonderd)
ze, vergrootte,
vergrootte, in
in een
een beknopt
beknopt boekdeeltien
boeltdeeltjen z~am
te
ae,
zaam le
vatvat-
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owtt'en., en
en zynen
aynen Ambtsbroederen,
Ambtsbroederen., ininhot
hatHollandsclf
Hollandscli
vaten,
vertaald.,, aan
aan to
te bieden
bieden.. Men
Menvindt
vindt bier
hier dan
dan.,, "Ioor.
,ertaald
voor~erst., na
eenige algemesene
algemeene voorafgaande
na eenige
voorafgaande Aanmelkingen
Aanmerkingen
rerst,
over de
gebeele Oefcbiedenis
in bet
het:
over
de gebeele
Gefchiedenis van
van J:t;.sus
Jesus Lyden,
Lyden, in
algemccn.,
een
algecneen, en
en over
over de
de verfchiUende
verfchillendewyr.c;n,
wyzen, waarop
waarop een
teeraar die
kan.,
dezelve, in
in vyf~-en-twintig
vp:en-twintig
JL-eeraar
die behandclen
behandelen kan
, dezelve,
Afdeelingen be
be..
Afdeelingen, kortelyk
kortelyk gefchetst
gefchetst.. Deze
DezeAfdeelingen
Afdeelingen,
het
belzen,, eensdeels
eensdeels,, zoodanige
zoodanige aanmerkingen,
aanmerkingen, over
over bet
helzen
gedeelte van
JESUS Lydensgefchiedenis,
Lydensgefchie<ienis, in
in dezelve
dezelve verver·
gedeelte
van jnsus
vat,
die ten
ten doel
doel hebben
het geheel
gebeel gemaklyker
gemaklyker
vat, die
hebben ,, om
om bet
0verzien, enenhetzelve
hetzelve,
zoowel als
als deszelfs
deszelfs enente doen
to
doen overzien,
, zoowel
kele
daadzaaken, uit
een juist
waar oogpunt
oogpunt to
kele daadzaaken,
uit cen
juist enen waar
te doer
doen
befopouwen, gelegenheid
gelegenheid to
te geeven,
om 'er
'er een
een gezond
gezo:nd
befehouwen,
geeven, om
oordeel
te vellen.,
en., door
door bier
hier en
en daar
daar verfpreiverfpreioordeel over
over to
vellen, en,
de wenken,
wenken,eene
eenealzins
alzinsdoelmaatige
doelmaatige toepasfing
toepasfing daarvan
de
daarvan
deze aanmerkingen
aanmerkmgen volgen
volgen verder
verder
te bevorderen
bevorderen.. Op
to
Op deze
handelende perfboncn,
korte chara&erfchetfen
chara&erfchetfen der
der handelende
korte
erfoonen , of
of
Hever eenige
waarvan zich
~ich de
de Leeraar
Leeraar bediebedieliever
eenige wenken,
wenken, waarvan
nen
om die
nader te
to leeren
leeren kennen
kennen en
nen kan,
kan, om
die charaa}ers
characters nader
eD
te ontleeden.
ontleeden. Ook
deze korte
kortecharacterfchetfen
charalterfchetfen hebben
to
Ook deze
hebben
tell dool.,
denloop
loopder
dergefchiedenis
gefchiedenisdes
destotejuister
juister
ten
doel , om
om den
doem kennen,
kennen., en,
en., inin bet
bet byzonbyzonen naauwkeuriger
naauwkeuriger to
te doen
en
zedenkundige behandeling
behandeling derzelve
derzelve gemaklyker
der, de
der,
de zedenkundige
gemaklyker
zielkundige wenken.,
bete maaken.,
die.,, zonder
to
maaken , die
zonder deze
deze zielkundige
wenken, bezwaarlyk
nuttig enentreffend
treffend kan
kan uitvallen
uitvaUen.. Eindelyk
Eindelyk
zwaarlyk nuttig
worden dezelven
dez.elvell telkens
telkens befloten
van
worden
beflotenmet
met de
de opgave
opgave van
waarheden, zedenlesfen
zedenlesfen enz
enz.,
verfchillende ftellingen
ftellingen ,., waarheden,
verfchillende
.,
datgedeelte
gedeelteder
dergefchiedenis
gefcbiedenis ,i
die oogenfchynelyk,
oogenfchynelyk., inindat
die
waarvandedeAfdeeling
Afdeelinghandelt,
handelt.,liggen
liggenopgefloten,
opgelloten,ofofdie
die
waarvan
'er regelregt
uit vol
gen. Dezen
Dezen bevatbevat'er
regelregtenen ongedrongen
ongedrongen uit
volgen.
t~n zoo
zoo veele
ve~le wenken
wenkeninin zich,
zich., omtrent
omtrentbet
het gez!n
geen men
ten
men
over elk
elk gedeelte
gedeelte der
der Lydensgefchiedenis
Lydensgefchiedenis zou
zou kunnen
kmmen
over
zeggen.,
het zy
zy men
men dat
dat doe
doe by
by wyze
wyze van
van Toepasfing,
Toepasfing,
ze
en, bet
daaruit voorttellen
voorftellen
uiffiet
Fretverhaal
verhaal afgeleid,
afgeleid,bet
betzyzy men
men daaruit
uiten Themas
nE!eme tot
tot byzondere
byzondere Redevoeringen
Redevoeringen.. -Ten
-Ten
Themas neeme
en
tweet/en treft
treft men.,
twee Kerkelyke
Kerkelyke
tweeden
men , in
in dit
dit Werkjen.,
Werkjen, twee
de beste
beste enen nuttigfle
nuttiglte wyze,
Redevoeringen aan,
aan, over
over de
Redevoeringen
wyze,
men jnsus
JESUSLydensgefchiedenis
Lydensgefchiedenis.,, ter
tel" vermeerde~
waarop men
waarop
vermeerdering van
van Christelyke
Christelyke wysheid,
wysbeid., geloof,
geloof, deugd,
deugd., troost
troost
ring
Deeerfte
eerfte is
is
en gelukzaligheid
gelukzaligheid,, heeft
heef! teto befchouwcn.
en
befchouwen . De
den.,, ook
by ons,
ons.,door
dooranderen
anderenzyner
zynerSchriften,
Schriften,
van den
van
ook by
roem bekenden
bekenden REINHAR.DT;
de tweede
van den
den
met
met roem
REINHARDT ; de
tweede van
Hoogduit(chen Schryver
Schryver zelven.
zelven. -- Eindelyk
heeft de
Hoogduitfchen
Eindelyk heeft
de NeNegerlandrche
'cr nog
nog een
eenlystjeu
lystjen va
V!Illi Wcrkell
derlandfche Uitgeever
Ultgeever 'er
Werketa
byby.
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bygevoegd, over de
de Lydensgefchiedetiis
Lydensgefchiede11is gefchreven,
by.
gefehreven, bya
zonder dieniig,
dienfrig, zoo
zoo by
hy meent,
meent, voor
vJ!)or Leeraars,
Leeraars, en
en gegezonder
fchikt, om
hunbet
betwerk
werktoteverligren,
verlig~n, zynde
zyndevan
vanverfchil
verfchil_.
fcbikt,
om bun
in den
den
lendenaart,
aart,als
lenden
als uitleg-,characteruitleg-, charaEter-en!zedOO-kundig,
emzedeti-kundig , in
'UOrm van
vanVerhandelingen
Verbandelingen,, korte'
kortel Vorto~en,
norm
Vertoogen, l1eerredeeerredenen enz
cnz.,
en wet
weI ontleend
ontleetld van
van hun..
nen
. , en
hun., die
die verfchillende
verfchillende
het godsdienflige
godsdienftige vol
valgen,
dewyJ dit
dit
denkbeelden inin her
denkbeelden
en s detvyl
Werkjenvoor
voorLeeraars
L~eraarsvan
vanonderfclie
on~erfrl~tden
KerkgennotWerkjen
den Kerkgennotfchappenvervaardigd
vervaardlgdenenveetolkt
ve£tolktisIS.. Hier
H~eren
endaar
daarisis 'er,
'er,
fchappen
met een
eeo kort
kort woord,
woord ') bybyaangeteekend,
aangeteekend,) op
op war
\Vattrant
trant
met
zyne denkbeelden
denkbeelaen voordraagt,
voordraagt,
de Schryver
Schryver denkt
denkt,, of
of zyne
de
elk kiezen
kunne ,') wat
wat hem
hem bet
het beste
beste dunkt
dunkt..
opdat elk
opdat
kiezen kunne
eene proev9
pr,oeVg val1
Onze aandacht
aandacht valt,
Onze
valt, om
om eene
van de
de wyze
wyze
van behandeling
behandelingtote geeven,
geeven, opopdededrie-en
drie.entwintigfte
tWintigtre AfAfvan
wordendedegefchiedkundige
gefchiedkundigetsmfhandigomfra11digdeeling. Eerst
Eerst worden
deeling.
lJeelen, in
JESUS ilierf,
ftierf, gerangfchiJ{t.;
lieden,
in welken
welken JESUS
gerangfchikt, ; rutarna
daarna de
do
uitneemende grootlieid
grootJ1eid van
by
uitneemende
van bet
bet gedrag
gedrag van
van JESUS,
JEsus, by
zynen dood,
dood;inzonderheid
inzonderheid met
metopzicht
opzichttot
totzyne
zynelaatfte
laatftC
zynen
uitroepingen, aangeweezen,
en dan
dannog
nogiets
iet~ gezegd
geze.gd over
over
uitroepingen,
aangeweezen, en
bet gedrag
gedrag der
der omftanders,
omftanders, by
bydeze
dezeuitroepingen
Ultroepingen.. Hier.
bet
Hiereene charaterfchets
charaCterfchets van
van den
den flervenden
ftervenden JESU~~
op volgt
voIgt eene
op
Jesus ;
en eindelyk
eindelyk cene
cene opgave
opgavevan
vanonderfcbeidene
onderfcheidenevooritelien,
voorttelien,
en
die men,
men, over
over deze
deze ilofe
noffe predikende,
zou kunnen
kUIll1Qn behanbeGanpredikende, zou
die
delen.
Getrouwe aankleevers
aankleevers der
der Augsbul'gfcbe
Augsburgfcbe GeGedelen . -- Getrouwe
1Qofsbelydenis
en der
der Leere
KerkLeere van
van bet
bet Hervormde
Hervormde Kerkloofsbelydenis en
zullen 'er
'er denkelyk
denkelyk to
te veel
veel ill
genootfchap
genootfchap zullen
in misfen,
misfen, van
van
't
by de
de befchouwing
befchouwing van
van's
Hellands
geen zy
zy zich,)
zich, by
'a Heilands
't geen
lyden en
en dood
dood'), als
volgendsbetOOtt bnderricht
als daarmede,
daarmede, volgends
nderricht
lyden
\fan
diens Apostelen
Apostelen,, voornaamlyk
hooogd,
voornaamlyk beoogd,
en diens
Van jJEStJS en
voorll@llen.
Waaromheeft
heeftdedeVertaalev,
Vertaa~l', indien
itldl€D hy
by uok
ook
Voori
ellen . Waarom
onder dezen
~hen Ambtsbruederen
Am~tsbruederen,, onder
dezen. en
~11 genen
genen,, heeft
~eeft
zyhen
willen
daarvan zoo
zooweinig,
Welnlg,ofofwet
weIpints,
m~ts ..
willen nuttlg
nuttig weezen,
weezen, daarvan
met
vereischte duidelykheid
duidelykheid;, gemeld
zuUen
gemeld '?? Deze
Deze zullen
met vereischte
lDeet
behaagen hebben
hebben in
in do
de bygevoegde
bygevoegde Leerrede
Leerrede van
van
meer behaagen
den
uitmuntenden REINHARDT')
deze-drie
drie ftukftukREIN HARDT, waarin
waarin deze
den uitmuntenden
ken. als
<lIs dienende
dienende tot
tot eene
eene behoorlyke
behoorlyke overdenking
overdenking vart
vad
ken,
voortredelyke wywyJESUS lyden
op die
die zelfde
ze~fde voortreffelyke
lyden en
en dood,
dood , op
JESUS
2e,, die
uitgegeevene Leerredefien
Leerredefien kenkendie aUe
alle 's's Mans
Mans uitgegeevene
ze
merkt,
behandeld worden:
V~oreem ~ onze
onze overdenkinoverdenkinmerkt, behandeld
worden : Vooreerst,
gen
van JEsus
JESUS lyden
Jyden moeten
moetenopopwaarheid
waarheid gegroud
gegrond zyit
zyl1..
gen van
Stiptelyk
Schrifthouden,
houden, ea
eii
Stiptelykmoeren
moeten wy
wy ons
ons aan
aan de
de H.
H . Scbrift
de
onderrichtingen,, die
van geeft,i
geeft;
Schrift van
de onderrichtingen
die 'er
'erdede H.
H. Schrift
wy moeten
ook
onpartydig
beooroeclen.. T,n
t'Weeden ') wy
mQeten ze
ze ook
onpartydig beoordeelen
Tin tweeden,
'Yolledig
acbt is
tS geeven
de
volledig poogen
poogen te
to maaken,
maaken, -door
door acht
geeven op
op de
(logOog-
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ttogmerken,, omflandigheden
omfrandigheden en
en gevolgen
gevoIgcn van
v.a.n JESUS
JESUS
tjogmerken
Ten
derden,
wy
moeten
ze
ook
poogen
Yrucht
dood.
Ten
Jerden,
wy
moeten
ze
ook
poogen
vrucht~
.
.
dood
aau:r to
te maaken
maaifen,, door
vaniedere
iedereonderrichting
ondem'ichting,it van
van
door van
baar
elke vermaaning
en opwekking,
opwekking,enenvanvaniedere
iederevorrroos,
ver.troos...
elke
vermaaning en
ting, welke
ODS bier
bier aangeboden
aangebodenwordt,
wordt,dedetoepasfingg
toepasfing
zing,
welke ons
op oenzelven
onszelven to
te maaken.
De andere
andere Leerrede
op
maaken . --- De
Leerxede van
van den
den
ook baare
haare waarde.
waarde . - Mogelylv
Mogelykr wa
Eerw. SCHMID
SCHMID beeft
beeft ook
wa-.
Eerw.
de vertaaling
vertaaling van
nog eenige
eenige andere
andere uitgezochte
uitgezoehte
re de
van nog
re
weI toteverkiezen
verkiezen gege..
Leerredenen,
uit dezen
Leerredenen, uit
dezen Bundel,
Bundel, wet
weest boven
boven dedethands
tbands geleverde
geleverde Schetfen,
Schetfen. Sommi.
Sommi..
weest
gen althans
altbans zyn
ons zeer
zeer mager
magertoegefcheenen
toogefcheenen..
gen
zyn ons
Proeve van
van VoorJlellen
Poorftellen voor
voor acme
arme en
en minkundigeminkundige. ChrisChris.
Proeve
tenett,, door
Predi1r:ant t®
ttl
tenen
door GERHARDUS
GERHARDUS MASMAN,
MASMAN , Predikant
Utrecht.. Te
van Yzerworst,
Yzcrworst, i8ot
1801..
Utrecht
Te Utrecht,
Utrecht,b]byW.
W. van
in 88 va.
bJ.
In
vo. 94 bl
2estal
Kinderpreeken .
2..estal Kinderpruken.
Over MARCUS
MARCUS X
X:: 13-16.
Lu·
Over
13--I6. LtTCAS
II:: 5I,
52... MATTHEUS
MATTHEUS XXVIII
XXVIII:: 19
I9.. 22 TrMoTIMOCAS II
51, 52
THEUS III
III:: 15.
II: 1-1,
u, 12
12... en
en I
I JOANNES
THEUS
I5 . TITUS
TITUS II:
JOANNES
II:: ~8.
Door Denzelfden.
Denzel/den. Te
Te Utrecht,
Utrecht, by
by G.
II
28 . Door
G. T.
T. vall
van
Paddenburg en
en Zoon,
Zoon, i8oi
1801.. In
in il!2mo.
bl.
paddenburg
mo. !266
266 bl.

et is
al to
te waar,
en bet
bet is
is treurig,
treurig, dat
dat een
een
et
is maar
maar al
waar , en
groot aantal
aantaI fchamele
in bet
bet ftuk
ftuk van
van
H
H
groot
fchamele menfehen
menfchen in
den
volftrekt onkundig
onkundig is
is,, en
en dat
liat duizende
den Godsdienst volftrekt
duizende
Gods~ienst

Christentn van
van denzelven
denzelven inin bet
bet geheel
geheel gene,
gene, of
of wel
weI de
de
Christenen
ongerymdfte denkbeelden
denkbeelden hebben,
bebben, en
en hunne
hunne kinderen
kinderen als
als
ongerymdfte
het vce
vee maar
maar opgroeijen
opgroeijcn.. Hoeveel
Hoeveel troost
troost en
en
bet
en moed
mood en
lust
harren kunnell
lust zou
zou niet
niet de
de Godsdienst
Godsdienst in
in hunne
hunne harren
kunnen
hoezeer luiheid
frorten!! hoezeer
fiorten
luiheidenen ondeugd
ondeugd tegenwerken!
tegenwerken ! Deze
Dew
menfeben
tot goede
welkene
ene welweI.
menfchen tot
goede Cbrist~nen
Christenen te
to vormen,
vormen, welk
daad
dat niet
niet voor
Van waar
waar
daad ware
ware dat
voor de
de Maatfchappy!
Maatfchappy ! -- Van
komt
dit toch
toeh?? Zulke
Zulke menfchen
vaak Her~
komt dit
menfchen haddcn
hadden immers
immers vaak
Her .
ders, die
zich gaarne
gaarne tot
tot hen
hen nederlieten,
nederlieten.
ders,
die hen
hen opzochten,
opzochten, zich
en hunne
hunne kinderen
kinderen wilden
wilden onderrichten?
onderrichren? -- Veel
Veel was
en
was
hierover to
te zeggen;
dit veroorloven
ons niet
niet..
hierovex
zeggen ; doch
doch dit
veroorloven wy
wy ons
ware bet
bet,, dat
ieder Godsdienstleeraar
Godsdienstleeraar deze
deze
Wenschlyk ware
Wenschlyk
dat ieder
ellende van
naar waarheid
waarheidkende
kendeenengevoelde,
gevoelde,
ellende
van zyne
zyne Armen
Armen naar
en" alal kon
kon byhydan
danniet
nietalles
al!es doen,
doen, ten
ten mintlen
mint1:en jets
iets be.
en,
be.
en dezelve
dezelve zo
zo veel
veel verhielp
verbielp als
kon ;;
proefde,, en
proefde
als hy
by kon
wenseblyk ware
bet, dat
dat nietnand
l1iemand zodanige
zodanige weldadige
weldadige
tweenschlyk
ware bet,
pajingen tegenwerkte
tcgCflwerkte;; dat
gevoel.
pogingen
dat velen
velen zich
zicb opgewekt
opgewekt gevoelden;
den y

0o

G.
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c1en, om
omdaaraan
daaraan met
metzodanige
zodanigeLeeraars
Leeraarstotearbeiderr
arbeiden;; die
d:ttt
den,
niemand,
niemand,intusfchen,
intusfchen, dit
dit dndernam,
dndernam, dan
dandie
di~ daartoe
daartoe de
de
l10dige gefchiktheid,
gefchiktheid; eenvoudigheid,
eenvoudigheid, kunde
kundeenenliefde
1iefde be,
be"
rodige
2at;; en
en dat
zel venniet
nietliever
Iieververkozeir
verkozell
dat zodanige
zodanige Armen
Armen zelven
eat
van een
een of
of anderen
anderengodgeleerderr
gadgeleerdeI1
het armhartig
armhartig onderricht
onderricht van
bet
'beuzelaar, WIens
en onverftaanbare
onverfraanbare zogenoembeuzelaar,
wrens winderige
winderige en
zogenoemde oefeningen
oefeningen en
en catechrfatien
catechifati(!n juist
juist gefchikt
om
de
gefchikt ~n
zyn om
ieder nog
nog overgebleven
overgeblevenvonkje
vonkjevan
vangodsdienftig
godsdienftig gevoel
gevoel
ieder
te verdoven,
verdoven, en
en wiens
wienstwistredenen
twistredenen niet
nietsanders
andersnalanala.
to
ten dan
hoofdenenenyskoude
yskoudeharten!
harten! -lnde.
ten
dan warme
warme hoofden
Indedaad, het
het fmart
fmart ons,
{Jns,dat
datwy,
wy,over
over
gadsdienfrig
daad,
betbetgodsdientlig
onderwys van
vanfommigen
fommigenuituitdededoor
doorons
onsbedoelde
bedoeldeklasklas.
onderwys
fe, dit
vellen.
1`e,
ditharde
harde vonnis
vonnis moeten
moeten vellen.
Het Nederlandsch
Nederlandsch Zendelings-genootfehap
Zendelings.genootfthap had
bad oHder
anDiet
onder an.
ten gevolge
gevolge,
dat vele
vele Leeraaren
Leeraaren en
en andere
andere waarwaarl\eren ten
deren
, dat
dige mannen,
fommigeplaatfen
plaatfen.,, enen
enen nieuwen
nieuwen lust
lust
clige
mannen, op
op fommige
om toch
toch zo
zo veel
veel in
in hun
hun vermogen
vermogen is,
is, de
de
a;evoelden,
gevoelden
, om
hetChristendom
Clmstcndom
hunne
eigenegeloofsgeIoofsonkundeininbet
onkunde
by by
hunne
eigerie
genoten tote verhelpen,
verhelpen, en
en eich
~ich rhands
thands verledigen,
verledigen, om
de
genoten
om de
arme menfchen,
menfchen,vooral
vooraldezulken,
dezulken,die,
die,door
doordedetutertte
lliterfte
arme
het gebrek
gebrek aan
aan dede nodige
nodige kleding,
kledillg, de
de openopen.
:lrmoede enen bet
armoede
bare Godsdienstoefeningen
Godsdienstoefeningen niet
op to
te
bare
niet durven
durven bywonen,
bywonen, op
en, opopdaartoe
daartoe beftemde
befremde tyden
tyden en
en plaatfen,
plaatfen, op
zoeken, en,
zoeken,
op
ene eenvoudige
eenvoudige wyze
wyzetoteonderrichten
onderrichten;; en
en wie
wie is
is 'er,
'er,
ene
die
zulk ene
ene edele
edele bedoeling
bedoeHng enen belangloze
belangloze poging
poging niet
niet
die zulk
zegent! - De
De Wel
WeI Eerw
Eerw.. MASMAN
MASMAN 1Vas
da-arvan harte
harte zegent!
was daarvan
Dlede, reeds
niede,
reeds v66r
voor de
de oprichting
oprichting van
vanhet
betgenoemd
genoemd GenootGenootmede·oprichteren
€11 een
een yvrig
yvrig voorVOOl'fchap; (waarvan
(waarvanbyhymede-oprichter
fchap,
1bnder is)
is) begonnen;
geeft thands
en geeft
thands ene
ene proeve
proeve van
van
itander
begonnen ; en
zodanige Voorftellen
Voorfrellen in
in 't
't icbt
licht., of
verftandige en
of verilandige
en
zodanige
godvruchtige Christcnen
Christenen dezelve
dezctve doelmatig
doelmatig mogten
oorgodvruchtige
mogten ooren,, gelyk
gelyk men
men and=
andeJeeenvoudige
eenvoudigeenennuttige
nuttige
delen,
clelen , en
fillers aan
aan zoaanige
boekjes doet,
dezelve ook
boekjes
doet, dezelve
ook 4tlers
zodanige Annen
Armen
gefchenke wilden
wilden uitdeleh
uitdeleb.. Deze
V oorfrellen of
ten
ten gefchenke
Deze Voorftellen
of
Leerredenen
zyn 55 inin getal
getaI.. Dc
Deeerfte
eerfre handeit
handeh over
over
Leerredenen zyn
LUC.. XIX:
twede ovtc
over MATT.
't laat/atltzo ; de
de twede
MATT . XI:
XI : 55 't
Luc
XIX : 10;
ftce lid.
lid. De
drie overigen
meereen
eenaaneeugeaaneeugeDe drie
overigenhebben
hen meer
f
lchakeld
en geregeld
geregeld onderwyse
ondel'wys in
in de
de geloofsleer
geloofsleer der
der
fchakeld en
Hervormden
ten doel,
doeI ~ en
dezelvedede1313eereerIlervarmden ten
en woawn
wo=n in indezelve
Vragen van
van bet
bet Kort-btgrip
het
fie
Fort-b~g rip behandeld;
behandeld ; terwyl
terwyl bet
fe Vragen
DU
van bet
het Publiek
Publiekzal
zalafhangerr,
afhangel'l, den
den·- Leeraar
tot hat
het
Leeraar tot
nu van
uitgeven
del'volgenden
volgenden aan
aan to
te rnwdigen
moedigen..
uirven der
Ret
is indedaad
indedaad eens
eens ieders
ieders zaak
zaat niet
niet,, voor
zulke
get is
voor zulker
cliep
dikwils nog
daarenboven dikwils
nog fierk
iterk bebediep onkundige,
onkundige, ell
en daareAboven
voor
Voor..
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.oth
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.woroordceJde
te prediken
prediken.. Voor
enen Leeraar,
Leeraar,
vooroordeelde men[chen
menfchen to
Voor even
gewoon
eeneen
_gansch
totffpreklrn,
gew?on omomvoor
v~or
gansG:handcr
andcrgehoor
"gehoo~
fpreken,
is dlt
MASMAN IS
is
dit nog
nog moellykero
moeilyker. Ds.
is daarm,
daarin, naal'
naar on,
on$
1)s. MASMAN
oordeel, toch
tOcb vr~
voeoordeel,
vry weI
wel geOaagd;
ge(laagd,terwyl
terwylwy
wy gemaklyk
gemaklyk voe-

len,, hetgeen
hetgeen de
de Leeraar
Leeraar zegt
zegt in
in bet
het Voorbericht
Voorbericbt:. dat
dat by
by
len
zich
zich in
in het
het uitfprekcn
uitfprekcn van
van zodanige
zodanige worftellen
wJOrilellen korter
korter en
ell
eenvoudiger uitdrukken
by dezelve
dezelve op
cenvoudiger
uitdrukken kan,
kan, dan
dan wanneer
wanner by
op
het papier
papier ftellen
ftcll€n maN.
Offcbooh dcze
deze Voorftellen
Voorftellell
bet
moot . Offchoon
~aar Kerkenorde
Kerkenorde zyn
zyn uitgegeven
uitgegeven;, en
en dus
dus in
in 't
't byzonxaar
byzonoer
voor Christenen
Christenen van
van's
KerkgenoDtfchaRp be
be-.
der voor
's mans
mans Kerkgenootfcha
11::emd
welks geloofsleer
geloofsleer ook
overal in
in dezelve
dezelve door
door.
:ftemd s, welks
ook overal
1l:raalt,, waarom
waarom zyzyvoor
vooranderen
andcl'en misfchien
misfcbien minder
minder
ilraalt
zyn,, zo
hebben zzy tach
niets van
dien bitbit.
bruikbaar zyn
bruikbaar
zo hebben
toch niets
van then
twist, die
die ales
aUes goeds,
in fomntige
~n·
teren geest
geest van
teren
van twist,
goeds, in
fomniiae *n(lets ook
nog alal eenvoudige
eenvoudige Volksgefchriften,
Volksgefchriften, bederft
bederft;;
ders
ook nog
maar
kenmerkenoveral
overaIdendenChristenleeraar,
Christenleeraar, did
die uit
uit
maar kenmerken
overtuiging predikt,
hetgeen by
overtuiging
predikt, en
en anderen
anderen infcherpt,
infcherpt, hetgeen
by
voor hoogst
hoogst gewichtig
gewichtig houdt.
's Mans
bedocling isj~ edel
voor
houdt . 's
Mans bedoeling
edel,..
en zyn
zyn Loon
.toon ongemeen
ongemeell hartlyk
hartlyk:: 11Ite
zegt hy
in
en
IFie zoude,
zoude, zegt
by in
llet begin
begin van
van bet
het eerfte
eerfl:e Voorftel,
VoorileI, met
zulke arnte
arnU menbet
met zulke
men[chen nu
nu Been
geen medelyden
meddyden hebben
hebbm?? Arm
Armtote ivezen,
II'tzen, eenige
etnig4
fchen
".,cinige faaren
dat in
in zulk
zu!!e.
,veinige
~+aaren opop decze
decze aarJe
aarde te
to leevetl,
leeveo, en
en dat
eene armoede
c,n gebrek
gebrek,, en
en drm
IUJg de
de .genaaJemiJde
gene
armoede en
dzn nog
genaademidde ...
len Ie
dat kon
kon ik
ilt nie6
nielten
to misfen!
misfen l ad
oclidat
datdoct
duetmy
my arm,
aan, dat
langer zien
zien;; en
daarom heb
heb ii
iff. geleegenheid
ge!eegmheid Ilczoch,
el'~
langer
en daarom
ezocht e*
ook
gevonden , on;
oak gevonden,
om uu bet
h~t wtard
W'oo.rd Gods
Gods voor
voortote fellen
jt-ellen,3 o/,
op
een plaats
p!aats,, waar
'Waar gy,
gy, onam
uwearmoede
armoedeen en
flegte klede
Medc-.
een
uive
flegt8
'Trcn",, niet
niet van
daa" behoeft
benoeft to
te blyven
blyven;; en
daal'• ,zal
zrzt tltJ
ren
van dawn
en daat
t1U, alle
ally zondagen
zondagen op
tiit uur
onderwys in
nu,
op dit
uur,~ onderwys
in Gods
Gods 'WoonJ
woord
en in
in den
dell weg
Wf'iJ van
vanzaligheid
zaligheid gegeeven
gegeeven 'Worden,
tJ~OI' my
en
worden , d®or
tub
en eenen
eenen Broeder
Broeder,, die
die daartoe
daartoe ook
oakhart
hartenenlast
Illstheeft
neeli st
en
zoo wel
'We! als
als ik
Ilc.. Is
Is dat
dat ntt
niet cem
fiejds van
zoo
nu niet
ecne groote
groote liefds
vdn
~ns,, 9aa
faa van
yan God,
Gud, tot
tot uIt?
niel een
een grool
grtJot
? Is
Is tiat
dat nu
nu niet
ens
yoorrecht Wiar
en wilt
wilt gy
flU niet
niet wel
'We! een
cen trouvi
tr(JUW
voorrecht
voor It?
u? en
gy daar
daar nu
gebruik van
enz:
gebruik
van maaken?
maaken? enz:
Wat nu
nu de
de Kinderprceken
Kinderpreekcn betreft
betreft!: aok
wn kerkkerk.
Wat
ook deze
dezezyn
lyl{ goedgekeurd,
goedgekeurd, en
en alio
alio wel
weI byzonder
hyzonder voor
voar kinderen,
klnderen-,
lyk
die tot
tot d~t
behoren,, gefchikt.
gefcbikt.
die
dit zeIfde
zelfde Kerkgenootfchap
Kerkgenootfchap behoren
Hier
heeft de
de Leeraar
Leeraar ook
ook wederom
wederom een
een ganseh
gansch andcr
ander
Her heeft
geboor:: kinderen
kinderen van
allerlei iIand
gehoor
van allerlei
hand en
en opvoeding~
opvoeding * en
en
van verfchillenden
verfchillenden ouderdom.
Wygaveti,
gavett, eni~en
enigen tyd
tyd
van
ouderdom . Wy
geleden (*),
(*), reeds
reeds te
dat wy
bet houcien
h'ludell vall
geleden
to kennen;
kennen, dat
wy bet
van
,de·
04(*) J11g
PaJ.. Letteroef.
Lei/me[. 1801,
7a..
(v)
Aig P'49
1801, il.
bl, 78
LITT.. 18QZ.
UTT
1892 . NO.
NO .
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G
G.. MASMAN
HASMAN

goede Leerredel1en
Leerredenen voor
goede
voor kinderen
kinderen ten
ten hoogften
hooglten nuttf
nutti~
hielden
bieIden;; doch
voelden, hoe
hoe moeijelyk
moeijelyk het
het zy,
zy,inindezeldezeldoch voelden,
ve
ve wet
weItote flagen
flagen;; en
gaven toen
toen aan
en gaven
aan den
den Leeraar
Leeraar ROGGE
ROGGE
den
den welverdienden
welverdienden lof
loft. De
Predikant MASMAN
MASMAN flaagde
De Predikant
flaagde
ook juist
juist niet
niet geheel
twee eerfte
eerite
daarin ook
daarin
geheel ongehikkig.
ongehikkig . De
De twee
Leerredenen
vandit
ditzestal
zest:!l zagen
zagen reeds
reeds voorheen
voorheenhet
betlicht
licht..
Leerredenen van
1. Yefus
Kindervriend betoond
betoond aan
aan kinderen,
1.
JeJus als
als de
de beste
beste Kinder'9riend
kir.deren,.
die tot
gebragt wierden
,ricrden.. II.
als het
het beste
l}(Stt
die
tot Hem
Hem gebragt
Jefus als
II . JeJus
Kind,
Kind., het
ha Voorbeeld
Voorb~eld voor
'Voor alle
aIle kinderen
kinGeren.. De
vier oveoveDe vier
ten opfchrift
opfchrift:: 111.
III. De
iJe Leere
Lee1'c des
des Doops
Doaps
rigen hebben
hebben ten
rigen
tot
en opwekking
opwekking aan
nan kinderen
kinderen gepredikt
gepredikt..
tot onde1'wys
onderwys en
De ketmis
IV.. iJe
ken"is van
'Yttn de
ae Heilige
Reiligc Schrift
Schrift den
den kinderen
kinderen aanaanIV
gepreezen
gepreezm.. V.
V. De
De pligten
pligten van
'Van den
den Euan4elieEttanl4elie - GodsGodioorgefleld. V
aienst
kinderen vyoorgefldd.
VI.
De kinderen
kmderen op.
op..
dienst aan
aan kinderen
I. De
£ewekt tot
tot eene
met den
den Hecliee.
gewekt
eene 'VOordduurende
voordduurende gemeenfthap
gemeenfchap met
re Yef1tr,
'lefor,, uit
uit aanmerking
zyner naaderende
naaderendeteekomfle.
t('ekomjle.
re
aanmerking zyner
Ziet bier
de vyfde
vyfde dezer
dezer LeerL-eerZiet
bier bet
het hoofdbeloop
hoofdbeloop van
van de
redenen.. Na
ene korte
korte omfchryving
den text,
text, wor
Na ene
omfchryving van
van den
wor ...
redenen
den de
de volgende
volgende Vragen
Vragen hier
bier beandwoord
beandwoord:: I)
Is he~
den
i) Is
bet
yoor ons
ons -wel
'Wet noodig
noodig,, komt
komt het
het •'er
e1' wei
yoor
we/ opop aan,
aan, dctt
dat 'Ny
wy
in een
etn deugdzaam
gedrag en
en de
de betragting
betragting van
van zeedezeedein
deugdzaam gedrag
lyke
pligten leeven?
z) Welke
zyn dan
dandie
diepligten,
pNgttn, wel'welleeven P a)
lyke pligten
Welke zyn
ke ivy
wy moeten
moeien betrachten
betrachten?? g)
S) Op
Op welke
welke wyze
'Wyzc moeten
moeten die
di~
ke
pligten,, volgens
'Volgens Gods
woard.,, warden
warden waargenomen
'WaargenMnen?
pligten
Gods woord
?
4) fj
Welke
Chriltcn kinderen,
kinderC11 ') dede reereeelke zyrt
zyn 'VOO1'
voor OM,
ons, voor
voor Christen
4)
denen'1k die
die ons
op aandrinaanerindenen
ons daanoe
daartoc verpligten,
verpligten, en
en daar
dear op
Ben?
5) En
En hoe
hoe warden
'Worden W1
in float
flaat geflcld,
gejJcld, om
omin,
il1 d~
gen? 5)
wy in
de
rechte
deezer pligten
pli8tm to
te leeven
Iteven?? Op
de laatte
laatfie
rechte 7;etragtittg
etragting deezer
Op de
Vraag zegt
zegt de
de Leeraar
Leeraar:: . „
" Ik
wret die
die vraag
vraag niet
niet becer
betcr
Vraag
Ik weet
te beandwoorden,)
dan uit
mt myn
myntext
text,, de
de zaligmaaJc.ende
to
beandwoorden, dan
zaligmaakende
£enaade, die
die verfcheenen
'VCrftheenm is
is allen
allen menfchen
menfthen,, ondcl'wyst
,genaude,
anderwyst
~ns dat."
Ons beftek
beftek gedoogt
gedoogt niet,
niet, hem
hem in
in de
de verdere
verdere
ins
dat ." Ons
ontwikkeling
te voIgen;
willen wy
wyhet
betPlot
110t afafontwikkeling to
volgen ; echtel'
echter willen
fcliryven,, opdat
opdat onze
onze Lezer
Lezer beoordele,
bciiordele, in
in hoe
hoe verre
verre
fchryven
bier
de juiste
juiste toon
kinderen getroffen
getroffen zy.
Ziet
bier de
toon voor
voor kinderen
zy. ')'
„ Ziet
eens,
mynegeliefde
gelieioe kinderen
kinderen,
nu wet
wei verver ....
eens, myne
, zo
zo gy
gy my
my nu
:fraan hebt,
bebt, hoe
hoe aangenaam
aangenaam en
en opwekkend
f>pwekkend dit
dit voor
voor uu
taan
is;; gy
zoudt anders
anders wet
weI eens
eens kunnen
ktlnnenafgefchrikt
afgefchrikt wor,
wor..
gy zoudt
is
den,
dat deeze
deeze pligten
pligten van
van uu afgevorafgevor,den, als
als gy
gy vemeemt,
verneemt, dat
t1erd worden
worden,
mooglyk zwaar
zwaar en
en moeilyk
moeilyl\:toetoederd
, die
die u
u mooglyk
{chynen,
zoo dikdiki`ehynen, en
en daar
daar het
het hart
hart van
van jonge
jonge menfchen
menfchen zoo
~ls tegen
tegen opkomt
maar als
als de
de genaade
genaade Gods
de•...
vyls
opkomt ;; maar
Gods uu de
zi've
dus onderwyst,
onderwyst') dan
dan zyn
zynzyzyimmers
immersniet
niet zwyaar,
zwaar ..
ze4ve dus
niet lastig,
ligt en
Gymoet
moet nu
nu flit
niet
viet
lastig, maar
maax ligt
en a:mgel1a.iJll.
aangenaam . Gy
1I on
on..
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engemoedigd
wy zyn
zyn onbekwaam
onbekwaamomom
alles
angemoedigd dcnken,
denken, wy
ditditalles
te
toe, want
to betrachten,
betrachLen, wy
ivyhebben
hebben daar
daar geen
geen vermogc:n
vermo en toe,
want
als God
God bet
afs
het uuzelf
zelf wil
wi! leeren
leeren ~, dan
wi! By
'er uu ook
dan wil
Hy 'er
ook
hekwaam toe
toe maaken
maaken.. ---- Gy
behoeft ook
ookniet
niet to
te denden.
bekwaam
Gy behoeft
ken, dat
dat zal
zal God
Godaan
aanons
onsniet
niet willen
willen doen
doen;; wy
zyn
ken,
wy zyn
dat l1iet
mogen dat
dat
toch
kinderell, ivy
wy zyn
Loch kinderen,
zyn dat
niet waardig,
waardig, wy
wy mogen
Iliet
dat ivy
wy inin onze
onzejaaren
jaarell dat
dat ooit
ooit leeren
Ieerell
niet verwagten,
verwagten , dat
voor die
die gedachte
gedachte zoudt
zoudt gy
gy g-elyk
gelykhebben,
hebben, als
alsGod
God
zullen:
zullen : voor
eenige waardigheid
waardigheid in
in uu moest
moestvooronderftelien
vooronderftellen ;; maar
mailr
eenige
neen!! dat
is zoo
zoo niet!
Iliet! het
het isis genaade,
genaade, dat
dat isis onveronverpeen
dat is
diende
goedheid aan
afln onwaardigen,
waardoor Hy
Hyuudaardaardiende goedheid
onwaardigen, waardoor
'in
dus wil
wil onderwyzen
onderw,yzen,
'er uu alles
alIes toe
, en
en 'er
toe geeven,
geeven, wat
wat
in dus
gy
noodig hebt
hebt;; en
hoe gering
gering gy
zyt, gy
gy
gy noodig
en daarom,
daarom, hoe
gy zyt,
moogt toch
llloogt
toch ook
ook die
die genaade
genaade begeeren,
begeeren, en
en vrymoedig
vrymoedig
Hem verwagten
verwagten;; j'aa
hoe meer
meer gy
van
van Hem
as myne
myne Waarde.,
Waarde, hoe
gy
Uwe
onbekwaamheid,, uwe
Hwe onwaardigheid,
onwaardigheid~ uwe
uwenieti
nietiglwe onbekwaamheid
heid, onvermogen
onvcrmogen enellverdorvenheid
verdorvenheid moogt
moogtzien,
zien~hi
bidt
heid,
t
te fterker,
fterker, dat
0111
dies
te vuuriger,
vuuriger, hoopt
hoopt dies
dies to
dies to
dat God
God oni
Jefus wil
wi! die
die genaade
genaade aan
aan uu befteede
bei1:eede en
daardoor
Jefus
en uu daardoor
onderwyze en
en bewerke,
bewel'ke, om
omzoo
zoo tote zyn
zyn en
ef,J to
te leeven,.
onderwyze
leeven,
21s
Hy zelf
als By
zelf in
in zyn
zyn woord
woord uuvoorfchryft
voorfchryft.. En
En waarlyk
waarlyk
aIle vrymoedigheid
vrymoedigheid,, want
want gy
zyt van
vall
caartoe hebt
hebt gy
gy alle
daartoe
gy zyt
die
met uitgetlooten,
uitgeflooten., wie
ouden~ jonjondie genaade
genaade Wet
wie wy
ivy zyn,
zyn, ouden,
gtn.,, deeze
deeze zaligmaakenct'e
za/ig1l:f1akmc!e genaa'de
v(Jrftheenln allet
allen
,g'en
genaade isis vorfcheenen
'menfl:hen.,
voor ieder
ieder een
een to
te verkrygen
verkrygen zonder
zonckr onderondermenfehen, voor
fcheid ; iluit
iluit dan
dan ua zeive
ook niet
buiten, maar
maar zegt
zelve ook
niet blliten,
zegt
fcheid;
toch
„ zoo doe
toch veel
veeI:: "Aoo
ook aan
Geluk~
doe by
by ook
aan my!"
my!" ---.. Gelukkige
kinderen , die
kige kinderen.,
die in
in uwe
teedere jaaren
jaal'en reeds
reeds voor
voor dit
dit
uwe teedere
onderwyswoodt
wordtvatbaar
vatbaargemaakt,
gemaakt,enendoor
doorhetzelve
hetzeive reeds
reeds
onderwys
leereQ zoo
zoo to
te wandelen
wandelen ais
aIs uu bier
hier is
is voorvoorvroeg moogt
moogtleeret~
vroeg
gefchreeven.
mogen dan
danbun
hunhart
hart in
ill
gefchreeven. Andere
Andere kinderen
kinderen mogen
{ie zonde
en wereld
wereld ophaalen
ophaalenvoor
VOareenigen
eenigentyd,
tyd.,zyzyzulzul~
4te
zonde en
len, vroeg
vroeg ofoflaat,
Iaat, zich
zich dat
aat gewis
gewis beklaagen
beklaagen;; maar
kn,
maar gy
gy
niet
gy geniet
geniet in
in God
Godenenzynen
zynendienst
die·nstveel
veeIbeetere
beetere
niet.,, gy
genoegens .. gy
gy moogt
moogt,
dus opwasfende
opwasfende in
ill de
de vrees
vrees en
ell
genoegens,
, dus
veilig,jaa
jaa inin het
het beste
oeste vervel'dienst van
God,gerust
gerustenenveilig,
dienst
van God,
genat der
del'uitneemendfte
uitneemendfte zeegeningen
zeegeningenlkel/temaak,eneninin't't genot
maak,
ven,
ven, en
en zelfs
zelfs by
doodcindeloos
eindeloos elukkig
gelukkig
by en
en naa
naa uwen
men dood
2yn
2yn.. - Een
Een kind,
kind., wiens
wiens hart
hart door
door deeze
deeze zalfgmaakEnzaHgmaaktnde genaade
genaade veranderd
veranderd is
is.,, neetne
J1eelne veel
veel in
in mnolid
In'Opd eu
hart
de
en hart
deeze taal
taaI over
XIX. vs
vs.. (j6 en
rym:: Thus
]Jus
deeze
over uit
uitPfolm
Palm XIX.
en 7Z in
in ryin
kryg
van myn
myn plig#,
~ryg ik
ik 'Yal'l
pligtl, enz."
cnz. l' Het btykt
btykt uit
uit doze
dt'ze
Het
proeve genoeg,
genoeg, welke
welkeouders
oadetshunngrl
hunn~l} kinderen
kil1deren deae
d~Je LeerLeerproeve
J'edenen in
zullen geven
~veFl..
lredenen
in handen
handen zullen
V
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Ge-
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eeze leezenswaatdige
leezenswaafdige verzameling
D
eeze
verzameling van
van GeneeskunGeneeskundige ftukken
fiukken begint
begint met
de befchryving eener
eener
"
dige
met de
D
zonderlinge wan[cbaapeFl6
befraande Ult
zonderlinge
wanfchaapene Vrucht,
Vrucht , betlaande
ult twee
twee
bercbl'Yvin~

zodanig·•iineengewas[en
Idnderen, dat
dat de
beide hoofden
neengewasfen kinderen,
de beide
hoofden
zodanig
:i11 elkanderen,
elkanderen, oop
eene wonderlyke
fn
p eene
wonderlyke wyze.
wyze, met
met
twee achterhoofden
achterhoofden verfmoltep
ver[moltep waren~
terwyl ook
ook in
ill
twee
waxen, terwyl
het
inwenaig maakzel
maakzel verfcheidene
verfcheidene zonderlinge
zondcrlinge afwyafwyhet inwenslig
kingen
van den
dennatuurlyken
natuurlykenftaat
ftaat der
aer deelen
deelen aanwezig
aanwezlg
kingen van
waren.. De
Schryvervan
vanditditftuk
ftukis isde deFleer
HeerivzM.. J.
De Schryver
waxen
S.
MACQ.UELYN, Stads
DoCtor tote Delft
Delft,
dio niet
niet alleen
aIleen
MACQUELYN,
Stads Do9tor
, die
eene
naauwkeuri~e befchry
befchryving
van dit
dit wanfchepzel
wanfcbepzel
eene naauwkeuriae
ving van
maar dezelve
met zeer
beeft medegedeeld,
dezelve insgelyks
insgelyks met
zeer
heeft
medegedeeld , maar
naauwkeurigeafbeeldingen
afbeeldingen heeft
beeft opgehelderd
opgehelderd.·..
naauwkeurige
Hierop volgt
voIgt een
een Brief
Brief van
van eenige
eenige GeneesGenees- en
en Heel
Heel..
Hierop
meesters aan
aan den
Agent der
der Nationale
Nationale Opvoeding,
Opvoeding, tat
tot
meesters
den Agent
aanpryzing der
der Vaccinatie
Vaccinatie..
aanpryzing
Het volgend
volgend ftukje
fiukje bevat
bewt eenige
den
Het
eenige aanmerkingen
aanmerkingen van
van den
lteer Cc.. GG.ONTYp,
Med.. DoCtor
over bet
het
. ONTYp, Med
deer
Doctor in's
in 'sHage
Hage over
Perkinismus, of
of het
met zekere
zekere NaalNaalPerkinismus,
bet wryven
wr yven der
der buid
huid met
den, de
de eene
eene van
van welke
welkegeel
geelkoper
koperenen de
de andere
andere van
van
den,
yzer is,
is., uitgevonden
uitgevol1den door
door eenen
eenen PERKINS.
die ieder
ieder
yzer
PERKINS, die
paar
zyner naalden
naal<kn v~rkoopt
vyf Guineas
Guineas,, ~n
en
paar zyner
verkoopt voor
voor vyf
aan dezelve
dezelve eene
eenegeheime
geheunekragt
kragttoefchryft
toefchryft,
alJe
aan
, tegen
tegen alle
zoorten
van rheumaticke
rheumatieke enen jJjichtige
zoorten van
gelyk oak
ook
ichtige pynen,
pynen , gelyk
tegen kneuzingen
kneuzingen., verbrandingen
ontfieekingen der
der
tegen
verbrandingen ,'1 ontiteekingen
en oogen
oogen,, en
en verder
verder tegen
tegen axle
aIle zoorten
zoorten van
onbuid en
buid
van on&emakken, die
die met
met pyn
pyn verLeld
verLeld pan,
e;aan.,alsmede
alsmedetegen
tegen
gemakken,
aUe biermede
de PaarPaaralle
hiermede overeenftemmende
overeenttemmende zlekten
ztekten by
by de
Oen.
De van
vanverfchillende
verfchillende kanten
kanten ingekolnene
ingekomene berichbericb4
den. De
ten,, aangaande
aangaande de
de waare
waareverdienite
verdienfie deezer
deezer nieuwignieuwigten
heid,, loopen
loopen geweldig
geweldig uit
uit elkander
elkander,, en
en de
de Schr
Schryyheld
geenvast
vast beiluit
belluit neemeIi.
yer durft
ver
durft dienaangaande
dienaangaande nog
nog geen
neemer .
De Heer
Heer H.
:Josen, Stads
Stads Med.
DoCt.
De
H. VAN
VAN DEN
DEN $OSCII,
Med. Do
Et. te
to
Wageningen ,~ deelt
zyne waarneentingen
waarneetrlingen
lWageningen
deelt voorts
voorts mede
mede zyne
(lver bet
bet afgangweerend
afgangweerend vermogen
vr.rmogen der
der Radix
Radix LopeziaLopeziaover
1'Ja;
uitmuntende kragten
kragten by
hy niet
niet alleen
alleen heeft
heeft
isa, welker
welker uitmuntende
kvestigJ gezien
gezien,, in
in den
den verfmeltenden
verfmeltenden loop
loop der
der lonlon1evestigd
gezucbtigen ,~ die
die,, fchoon
fchoon doodelyk
doodelyk ininzynent
zynen aai'd
aatd,,
gezuchtigen
QOOf dit
dit midoel
laog in
ian gehouden
gehouden worwordoor
middel nog
nog lang
in toom
wom fan
den.
den ;
geh~l
geheel

a.8S
en ; maar by deelt ook twee gevallen mede, van ge..
Iltkkig geneezene Diarrhoeat: habituates, welke door
geene gewoone geneesmiddelen ') hoe· kragtig oak, te
t1JJ:NEESKUNDIG MAGAZYN.

bedwingell waren.
Verdientl:elyk is ook de waarneeming van B. J. SCHUUlUNG, LeCtor in de Vroedkunde in's Hage,) over het
vermogem der Natuur, in het affcheidcn van cen ver·
vuurd Been.
Hierop voIgt cen vry uitgebreid en naauwkeurig be.
licht, aangaande de Ziekten te Dordrecht,. in de Ja.aren
1794 en. 1795') waargenomen, door den Geneesheer
j. BODI'.L. Dit ff:ukje, in den fmaak van SYpENHA¥
en HUKHAM gefchreeven, is ze~r lee~en,swaard~g, ell
vernrckt tot eene genoegzaame proeve van de oplettend..
H~id en kunde des Schryvers.
Na hierop te hebben medegedeeld een Rapport van
den Commisfaris tQt de zaaken der Geneeskundige
Staatsregeling, omtl'ent het invoeren van Geboorte.,
Trouw- en Sterflysten, uit een geneeskundig oogpunt
befchouwd, gaan de Schryvers over tot de recenfie
van een aantal zo binnenlandfche als uitheemfche itukken, die hetrekking hebben tot een of ander genees ..
kUDdig vak. Zeer gewigtig zyn ') ten dien opzichte ')
de proeven van FERIUAR., over de geneezende kragten
vall het Rooqe Vingerhoedskruid, of Digitalis. pttr~
purta,. van welke wy niet kl,mnenafzyn ') eeo beknopt
bericht mede te deelen. De eigenfchap van dit middel, om de fnelheid van den polsOag te doen vermin,..
<1eren, gaf hem gelegenheid, om deszelfs gebruik te
Leproeven in verfchiUende ziekten, in welke eene zie..
keJyke prikkeling van het vaatge(!:el plaats heeft; ge..
Iyk het geval is der active bloed\vloeijingen, vooral
pie der Longen. De gift, in welke dit middel veilig·
kon gegeeven worden., vond hy zeer ongelyk in. de
verfchillende geftellen; zommige konden maar een half
p;rein verdraagen, terwyl andere tot 8. a '9 greinen konden gebruiken. Best beyond z.ich de Schryver by de
gedroogde bladen, welke by doorgaans gaf tot een
half grein teffens., in den beginne met even veel Opium,
om de walging tegen te gaan. Di1{wyls gaf hy eell
half grein, aIle 4, 5 of 6 uuren, naar maate de OInfrandigheden dtr aCHve bloedftortingen meer of mill
dringende waren; waardoor 't hem altoos gelukte, den
poIsflag te vertfaagen, en doorgaans. het kwaad te fruiV 3.
tC,ll.
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ten . Nooit
Schryver eene
ten.
Nooit zag
zag de
de Schryver
eene nadeelige
nadee1ige uitwerkil1~
uitwerking
van dit
middel, wanneer
wanneer het
bet met
met deeze
deeze behoorlyke
behoorlyke voorvoorvan
dit middel,
:lorge
wierd aangewend,van
aangewend, vandedegifte
gifte oogenbliklyk
oogenbliklyk to
te very
ver..
zorge wierd
l11inderen,zozoras
ras'er
'er eenige
eenige merkelyke
vertraaging in
minderen,
merkelyke vertraaging
in den
den
pots
begon to
In verfchillende
pols befpeurbaar
befpeurbaar begon
te worden
wordeu.. In
verfchillende
zoorten van
zoorten
van Teeringen,
Teeringen, meende
meende de
de Schryver
Schryver ook
ook goede
goede
mtwerkzels van
te hebben
hebben;;
uitwerkzels
van dit
dit midde1
middel waargenomen
waargenomen to
fchoon
by., over
over't't algemeen
algemeen,, meer
goeds ondervond
ondervond
Schoon by,
meer goeds
van
Yzer-Vitriool,, viermaal
viermaal 'Q
daags tot
tot vyf
vyf greinen
greinen
van Yzer-Vitriool
'e daags
~enomen , met
met Myrrhe
~enomen,
Myrrhe.. De
De Reda&eurs
Redacreurs belooven,
belooven, by
by
deeze gelegenheid
deezc
gelegenheid,, eene
korte pra&ifche
praB:ifche vergelyking
vergclyking
eene korte
der middelen
middelen,, welke
welke thans
thans bet
bet meest
meest in
de TeeringTeeringder
in de
welke wy
wyzeer
zeer verlanverIan·
ziekten gebruikt
ziekten
gebruikt worden;
worden ; naar
naar welke
gende
genoe zyn
zyn..
Niet minder
minder belangryk
belangryk is
is de
de verhandeling
verhandeIing van
van MARTIMAR TINiet
NEAU, over
over hot
het nuttig
nuttig begieten
begieten van
van koortzige
koortzige Zieken
Zieken
NEAU,
met koud
koud water
water;; te
weeten van
van de
de zodanigen
zodanigen,, wier
wier
met
to weeten
een rottigen
rottig-en aard
aard zyn
al gaan
ziekten
ziekten van
van een
zyn (T.yphus),
(Typhus), al
gaan zy
zy
clan zelfs
zelfs met
met longomfteeking
longontteeking gepaard
dan
gepaard.. InIn zodanig
zodanigeerie
eene
welke MARTINEAU,
koorts,, in
in welke
MARTINEAU, geduurende
geduurende vier
vier dagen.,
koorts
dagen,
en van
Laudanumliq.
liq. had
gebruik:
van den
den Koortsbast
Koortsbast en
van
van Laudanum
had gebruik
gemaakt, vond
vond by,
hy, aan
aan 't't einde
einde van
van den
den vyfden
vyfden dag
dag ,,
gemaakt,
den
des Lyders
Lyders zeer
zeer bedenkelyk
bedenkelyk,, dewyl
dewyl de
de
den toeftand
toeftand des
kragten
krarrten meer
meer en
en racer
meer verdweenen
verdweenen,, de
de hitte
hitte fleekend
1l:eekend
was, enen'er
'eT zich
zich beginzelen
beginzeJen van
ylhaofdigbeid vertoonvertoonwas,
van ylhoofdigheid
den,
metcon
eenpolsfiag
pOIsl1ag van
van Ino
den, met
i o Hagen
flageninin't'tminut,
minut, en
en
met eene
eene werking
werking van
van den
den Koortsbast
Koortsbast naar
naar beneden.
benedt!n •
met
." In
In deezen
deezen toeftand,
toeftand ~ (zegt
hI.. 138)
138) alal.,,
(zegt de
de Schryver
Schryver bl
wa:l1' dedeKoortsbast
Koortsbastaldus
aldus werkte,
werkte,enendedeziekte
ziekteontrusontruswaar
11amikik voor,
vaor"fchoon
fchoonikik buibuit-ende'voortgangen
maakte, nam
tende
voortgangen maakte,
ten flaat
Haat was,
de hitte
hitte van
zieken to
te weeten
weeten,, en
ell
ten
was , do
van den
den zieken
van myne
mynewooning
wooningook
ook
was,
eerst
van
to tewydwyd
of af
was,
dandan
datdat
ikikeerst
een Thermometer
Thermometerkonkon
Inatenhaalen,
haalen,eene
eenebegicting
begicting met
een
laaten
met
uit
koud water
water to
te beproeven
beproeven.. Men
Men nam
namden
denzieken
zieken uit
koud
bet bed,
plaatfte hem
naakend in
in een
een vat,
vat, en
en aldus
aldus bebebet
bed, plaatfle
hem naakend
~?ot
nem met
met groote
groote handbekkens
handbekkens vol
vol bronwater.
bronwater•
Root ik
ik hem
.t1y begon
begon hierop
hierop zodanig
zodanig to
te heeven,
beeven, dat
dat zyn
zyn vader
vader en
en
!ly
weI denken
denken konkonmoeder, die
die hier
hiell tegenwoordig
waren ~ wel
moeder,
tegenwoordig waren,
den, dat
dat ik
iI{ bun
hun noon
zoonomom't 'tleven
leven wilde
wilde brengen
brengen..
den,
hemtoen
toenaf,
af,enenbragt
bragthem
hemten
ten eerfen
eerrten
Mendroogde
droogdehem
Men
bed terug
terug.. De
Depols
pols floe&
flo~ nu
70 maal
maal:: de
zieke
in bet
het bed
in
nu 7o
de zieke
voeJde zich
zich verkoeld,
verkoeld, en
enbyhygaf
gattote kennen,
kennen,zich
zichin
in ververvoelde
fchei,den dagen
niet in
in bet
het hoofd
hoofd gevoeld
gevoeld to
te
fcheitien
dagen zo
zo weI
wel niet
beboln.. Zeer
Zeer vcrgenocgd
vcrgenocgd met
met dit
dit gevolg,
gevoIg, maar
maar Dog
nog
hcbb,.n
on··
on.
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IItlzeker, of
of bet
bet van
van duur
duur zou
zouzyn,
zyn,ging
gingikiknaar
naar bebennzeker,
»eden,, en
een uur
ULlr.. Toen
Toea ik
ik weder
h;:m
en wachtte
wachtte een
weder by
by hzm
veden
kwam,vond
yondik ikdendenpols
polsniet
nietfneller
fnelIer,, en
en de
de hitte
bitte was
was
kwam,
ook
niet wedergekeerd
wedergekeerd.. Ik
Ik beval
water weook niet
beval het
het koud
koud water
wedcr
aan to
te wenden
wenden,, indien
indien de
geduurende
der aan
de Lyder,
Lyder , geduurende
«en
nacbt,, weder
door dede hitte
hitte overvallen
overvallen wierd
wierd;;
weder door
den nacht
maar by
by fiep
mep goed,
goed" enen waasfemde
waas[emdezachtjes
zaehtjes uit,
uit. Daar
maar
Daar
ik nu
dagelyks voornam,
voornam, de
de begieting
begieting met
wa·
ik
nu dagelyks
met koud
koud watel"
te herhaalen
herbaalen,, als
hitte mogt
wederkeeren,, zo
zo
ter to
als de
de hitte
mogt wederkecren
~ag ik
ik my
mydaartoe
daartoe niet
nkt genoodzaakt
genoodzaakt.. De
De KoortsverKoortsverzag
eenmaal als
als opgeheven,
en duurduur.
fchynzels feheenen
fchynzels
fcheenen op
op eenmaal
opgeheven, en
tot
nu flegts
flegts in
in cen
een zeer
zeer geringen
geringen trap
trap voort
voort,, tot
den nu
den
~an
den veertienden
veertienden dag
dag,, wanneer
wanneer de
de eetlust
eetlust en
aan den
en de
de
llaap wederkeerden
weder1i:eerden,, en
en de
de zieke
zieke fpoedig
fpoedig
natuurlyke ilaap
natuurlyke
daarop zyne
zyne kragten
kragten en
De
daarop
en gezondl1eid
gezondheid wederkreeg."
wederkreeg ." De
Schryver meldt
meldt vervolgens
vervolgens,, dat
de
Schryver
dat by,
by , geduurende
geduurende de
dagen der
derziekte
ziekte,, well
weI voortging
het ge
ge...
volgende
volgende dagen
voortgtng met
met bet
bruik
van -den
-den Koortsbast
Kool'tshast en
en van
van bet
11et Laudanum,
Laudanum, doch
docb
bruik van
in
hoeveelheid,, om
om 'er
'er zulke
zulke gewiggewigin e.ene
eerie te
to geringe
geringe hoeveelheid
terwyl by
te verwagten
verwagten;; terwyl
11y het
het
tige uitwerkingen
tige
uitwerkingen van
van to
berigt,, aangaande
aangaande den
den afloop
afioop deezer
deezer ziekte
ziekte.,, bel1ui~
berigt
befuit
u1et de
de volgende
volgend.e gewigtige
voegee
gewigtige waarneeming:
waarneeming : „"lk
lk voe
met
hier nog
by, dat
dat ik
ik den
den Koortsbast,
Koortsbast,ook
ookinindedegrootite
grootfl:e
bier
nog by,
giftcn, nimmer
kragtig,, 't
't zy
ty"
giften,
nimmer kragtig
zy tot
tot wegneeming
wegneeming ~dcr
der ty,
phus., noch
noeh.ter
ter matigtng
matiging. der
del' verfchynzelen
verfehynzelen.,, gevonden
phus,
gevonden
beb.,, byaldien
byaldlen by
by niet
met in
In de
deeeril
eeril:e
twee of
of 'drie
dde dada.
:e twee
heb
gen gegeeven
gegeeven wierd,
wierd, wanneer
volgens mync
on-•
gen
wanneer hy,
by, volgens
mync on
Jel'vindmg.,, dikwyls
dikwyls de
de ziekte
ziekte kan
kan ftuiten
fruitel1:: maar
maar melt
men.
dervindtng
als
luoet hem
even zo
zo aanhoudend
aanllOudend doen
daengebruiken
gebruiken,, als
Inoet
hem even
iloodzaaklyk
de terugkomst
terugkomst cener
eener tusfchenpootusfehenpoouoodzaaklylc isis om
om de
~\!nde
te veihinderen
velbinderen.. Zal
de typhus
typhus
,zende Koorts
Koorts to
Zal 11y
by by
by de
~i1zaame werkingen
werkingen voortbrengen
voortbrengen,, zo
zo berust
berust alles
al1cs 01>
b€ilzaame
op
den tyd,
wanneer.,, en
en de
de gift
~Jft,, in
in welke
welke nien
men ze
ze gege·
tyd , wanneer
den
bruikt."
bruikt ."
Onder
de Berichten
Berichten vinden
vinden wy
onder anderen
anderen ge.
geOnder de
wy onder
wigtig
het volgende
voJgende:: „~,Het
Extraftum Cardus
Cardus BeBewigtig bet
Het E'xtraRim
21editti wordt
door Dr.
SEELIG,, van
Planen,, aangewordt door
Dr . SEELIG
veditti
van Planen
aangepreezen,
refolvem, vim
vitclem
preezen, als
als een
ecu Zlgt
zagt werkend
werkend rejolvens,
vin vitalem
excitans,
amatl!JJz tonicuna
tonicum,, diaphoreticum,
diaphoretieum, diureticurn
diarttieum
excitans , ainarumn
et
en als
als een
een middel,
middel, 't't geen
geen inin zeer
zeer veeveeet expettorans,
expetorans, en
le
ongeileldheden en
Ie ongefteJdheden
en ziekten
ziekten,, in
in den
den beginue
beginne geheel
geheel
aIleeu,
met groot
groot nut
nut kan
worden aangewend.
aangewend. Het
Her
allecn , net
kan worden
onderfcheidt zich,
zieh t volgens
't byonderfcbeidt
volgens den
den Heer
Heer SEELIG,
SEELIG, in
in 't
by.
V 44
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:wnder
daarinl van
andere amara,
amara.,dat
datbet
hetveel
veelSalpet
SaJpete!li
zonder daarinj
van andere
tevat., en
de verbinding
verbinding van
van hetzelve,
hetzelve, met
met desdeibevat
en door
door de
zelf.'i bitter
gedeelte., , een
der voorvoor.
zelfs
bitterenen verwarmend
verwarmend gedeelte
een der
treffelykfie geneesmiddelen
ill
treffelykfle
geneesmiddelen oplevert.,
oplevert , hetwelk
hetwelk ook
ook in
kool'tzige
zorn.
koortzige ongefteldheden,
ongefleldheden,bybywelke
welke andere
andere amara
amara zomtyds nadeel
nadeel doen.,
nut kan
kan worden
,vorden gebruikt
gebruikt..
tyds
doen , met
met nut
Hy
zegtondervonden
ondervondentote hebben
hebben,, dat
dat dit
dit extra&
extraet in
in
Hy zegt
catarrhale
meest als
als een
een fpecificum
fpecificum werkt."
catarrhale ziekten
ziekten ook
ook meest
werkt."
Gefchiedenis
Kristly!t.e Kerk
in de
M Achttiende
Acnttiem/a
Gefchiedenis vatt.
vain de
de Kristlyke
Kerk in
.Eetl1l'.. Door
Door A.
Lid van
van bet
het Zeeuwfche
Zeeuwji;he GeGe.
A . YPEY,
YPEY, Lid
Leuw
nootfChap, en
gewoon Boogleeraar
Hoogleeraar in
in de
de Kerklyke
Kerkly1cc GeGenootfehap,
en gewoon
fchiedenisfe, ,aan
IIJdrfchiedertisfe
aan de
de H~~$efchoo!
Hoo rrefchooltetoBardulfyk.
Harderwyk. IIIde
Te Utrecht,
Utrecht, by
van Yzerworst
Yzerworst,, i8oz
1801.. In
Itf
by w.
W. van
./Jee!.
Dce'. Te
:r,
8'110.
4Ho
bl.
.
430
bi
.
jr, 8vo
(Eerfte
Berigt.)
.)
(Serf e Berigt

et
wyfleeds
tteeds van
vandeezera
deezen
et welverdienden
welverdienden Iof
lof mogten
mogten wy
voongezetten Letterarbeid
fpreeken
geeft
M
Met Letterarbeid
fpreeken
(*) ,c*),
en en
geeft
}Jet
liggend Deel
Deel flofle
froHe om
bet thans
thans vaor
voor ons
ons liggend
om dit
dit Werk
Werk
M

des
te pryzen.
Denieuwe
nieuwebetretikingen,
betrel.kingen.,
des Hoogleeraars
Hoogleeraars to
pryzen . De
wa:ll'in by
ky door
door bet
het aanvaarde
aanvaarde Hoogleeraarfchap
Hoogleeraarfcbap gekoi
geko..
waarin
lllen irs,
is, verfchoonen
den vertraagden
vertraagden voortgang
voortgang deezea
deezes.
men
verfchoonen den
arbeids, die
die geen
vlugtig uur,
een gezetten
gezetten tyd
tyd
arbeids,
geen vlugtig
uur, maar
maar een
vercischt..
vercischt
Dit Derde
Derde Deel
Dee} vangt
vangt aan
aan met
met een
een algemeen
algcmeen berigt
berige
Dit
norens
de ITJ~iJt.e1J
in Frankryk
Frankryk en
en dede aangrenzende
aangreuzende LanLannopens de
iiden in
den,, geduurende
Behalven de
de
den
geduurende de
de Agttiende
AgttiendeEeuw
Eeuw Behalven
oorzaaken, die
elders werken
bet Deismus
f)dsmus to
to
oorzaaken,
die oak
ook elders
werken am
om bet
veroorzaaken en
en voort
voort to
te planten
planteD vinden
vinden wy
wybier
hier uiteenuiteen·
veroorzaaken
gezet
eigen zyu,
Daar to
to
gezet die
die .Frankr)'k
Frankryk meer
meer byzonder
byzonder eigen
zyu, Daar
lande
de verdrukking,
verdrukking, den
denProtefaiaten
Prot~ftallJm aangedaan,
aangedaan,
lande kOl1.
kon de
:riet nalaaten
denkendcn.,, docb
riet
nalaatenafgekeurd
afgekeurdtetoworden
worden by
by denkenden
dock
die,
Lands kennende
kennende.,
die ,geen
geen Christendom
Christendom dan
dan dat
dat hun~
buns Lands
,
daarvan walgden
walgden.. De
DeDeisten
Deisten waren
waren'er
'erdedePredikers
Predikers
daarvan
der Verdraagzaamheid.
Verdraagzaamheid. Hier
.Hier vinden
vil1den wy
wyzeer
zecr menschmenschder
kundig ontvouwd
ontvouwddenden
fnellen voortgang
voortgan~,
dien bet
htt OnOnkundig
fnellen_
, then
~door in Frankrj'le
maakte
gei'ooi''
in Frankryk
maaktebybyden
dentlilllvang
aanvang der
der OmOmwen..
wen
)(2
xL

(*)
bl. 352
35~.. Voor
11519, b14
bL.
Voor x799,
(*) Zie
ZAe c,'lze
eiize LelUrtJcj.
Zetteraef voor
voor 179S,
1792, b1,
tn
Il9.
Voor
1800,
hi.
193.
.
Voor
18oo,
bl
.
Y93
.
kn ir9
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~ntetinge ~ en
en de
de hoogte
hoogte,, welke
welke bet
het beklom
beklomten
tentilde
tyde
wentelinge,
des Schrikbewinds
Schrikbewinds van
van ROBLSPIERRE
RODE.SPIERRE;; eene
eene hoogte
boogte,,
des
welke
hier met
met fcbroom
fcbroom door
door bewysttukken
bewysftukken bebe·
welke men
men bier
\1estigd
tevens de
verbetering der
der tyden
tyden ververwestigd ziet,
ziet, doch
doch tevens
de verbetering
neemt.. Ten
Ten Plot
fiot eleezer
Gefchied.
deezer Afdeelinge
Afdeelinge merKt
merkt de
de Gefchiedtieenlt
fchryver
ta recht
recht op,
op, bet
het groot
groat onderfcheid
onderfcheid der
der t.eistem
I Jetstcn
fchryver to
;ddaar,
loopende
aldaar, inin het
bet eertle
eertteTydperk
Tydperk deezer
deezerEeuwe,
Eeuwe, loopende
tot bet
het Jaar
Jaar 1762
1762,, waarin
waarin CALAS
CALAS ter
doodiie~bragt;
~bragl;
tot
ter dood
werd , en
werd,
en bet
bet tweede
tweede,~ dat
dat het
einde der
bet einde
der EeUWIa
EeuwQ
bereikt.
bereikt.
Deeze
inleidende Afdeeling
vervangen door
door
Deeze inleidende
Afdeeling wordt
words vervangen
ons de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis der
der Grove
Grove Deisten
Dei'sten uit
uit
die,
die, welke
welke ons
11et
in Frankryk
Frankryk doet
doet kenkenlet eerfte
eertteTydperk
Tydperk deezer
deezer Eeuwe
Eeuwe in
Nen.. Onder
Onderdeezen
dee zenheeft
beeft VOLTAIRE
VOLTAIRE den
voorgang;; en
en
nen
den voorgang
leert
kennen,, zo
zo in
in
leert onze
onze Gefchiedfchryver
Gefc°hiedfchryverdien
thenMan
Man kennen
't geen
tot eere,
eere, als
als in
hemtot
tot fchande
fcbandeftrekflrek,t
geen hem
hem tot
in wat
wat hem
ke. Hem
Hem volgen
voIgen DES
DES LANDES
LANDES,
DE LA
LA SERRE
SF-RItE,, DE
DE
ke.
, DE
llUFFON,
HELVETJUS, en
D'ARBUFFON, GESNARD,
GESNARD, HELVETIUS,
en de
de Marquis
Marquis D'ARGENS,, veele
veele van
wiens Werkjes
Werkjes ,, in
in 't
Nedcrdnilscfl
van wiens
't Nederdnitsch
GENS
vcrtaald,, Diet
niet weil1ig
in ons
ODS Vaderland
VaderlaDd
vertaald
weinig roebragten
toebragten om
om in
het Dehnw
Del!1!JtJs te
verfpreiden.. De
min bekende
bekende Deis~
to verfpreiden
De min
Deist
bet
nOULANGER
l1uit dee
zen ftoet.
ftoet.
r,OULANGER fluit
deezen
Detrein
trein der
der minst
minst buitenfpoorige
buitenfpoorige Deisten,
Dei'sten, in
De
in gemekJe
gemelde
tydvak,, wordt
wordt geopend
geopend door
door Juffrouw
Juffrouw HUBERT
HUBERT,
getydvak
, gevolgd door
door TOUSSAINT,
TOUSSAINT, DE
ROUSSEAU.. Te
Te
volgd
DE PRADES
PRADES en
ell ROUSSEAU
treffend,, to
te fehoon
fcho011 ,, to
te billyk
billyk vinden
de vergelyvergelytre(fend
vinden wy
wy de
fdng tusfchen
tusfchen VOLTAIRE
ROUSSEAU,, om
om aan
aan een
een
king
VOLTAIRE en
en ROUSSEAU
gedeelte
van dezelve
ruimen . „
~edeelte van
dezelve geene
geene plaats
plaals in
in to
te ruimen.
" VOLVOLT
AIRE voorzeker
voorz0ker was
het met
niet to
te doen
doen,, om
om zyne
zyne tydtydTAIRE
was bet
genooten
methet
bet geen
geenbybyvoor
voorwaarheid
waarhcid
hieIdt,bekencfi
bekenc!
genooten,.. met
hieldt,
geen deezen
dee2Cn voor
voorwaarheid
waarbeidhiel-.
hiel-.
maar om
om 't
't geen
to maakeu;
nlaaken ; maar
den, bun,
hun, al
aI Iachende,
te ontvreemden,
~ich daar
daar ove·t
den,
lachende, to
ontvreemden,enenzich
over
te vervro]yken.
zyn doel
doe1 niet,
niet, zyne
to
vervrolyken . Het
Het was
was zyn
zyne medemellmedemenfchen
beter to
te maaken
en hun
huneen
eenhoogtr
hoogertrap
trap
fchen waarlyk
waarlyk beter
maaken,.. en
van ~leugd
deu~d to
te doerl
bekIimmen;; maar
maar om
om hunne
hunne harten
harten
vin
doen beklimnlen
te vcrpesten,
hen tot
tot hot
het bedryf
bedryf van
van daaden
daaden tote
to
verpesten, en
en hen
do(;n Komen,
hy zelf,
zelf,) alleen
alieen zynd6,
ongetwyfeld
doen
xomen , die
die by
zynde, ongetwyfeld
heeft moeten
verfoeijen.. Hy
Hyfprak
fprak veel
vee! van
va}} de
de deugd
deugd!t,
heeft
moeten verfoei}en
maar wilde
wilde ondertusfchen
ondCNusfchcn toch
toch liever
lit:ver deugdzaam
fehymaar
deugdzaam fchynen
zyn.. Met
Met bet
bet masker
masker der
nen dan
dan zyn
der deugd
deugd omhangen,
omhangen,
bezong
by heden
de deugd
Jeu~d op
op dedeverheven(te
verhevenfre toonen
toonen;;
bezong by'
heden de
en
morgen in
waare gedaante
gedaante tote voorfchyn
voorfchyntreetreeen morgen
in zyne
zyea waare
den,1e,
af met
met dedeverleidendite
verleidendfte
den,ie,fchlJderde
fchilderdehyby dede ondeugd
ondeugd of
V'erwen. Iredea.
gaf by
11y met
metdedevuurig(te
vuul'ig(legeestdrift
g~cstdrjft
verwen.
Ileden gaf
V 55
hoo~
V
hood

te
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hoog op
o~ van
van den
den Godsdienst,
Godsdienst, en
en morgen
morgen weder
wederfchool~
rehoot
hoog
hy dedediepgaandfte
diepgaandfi:e pylen
pylen van
vanfpotterny
fpotternyofaf opopdit
diteeteeL.
by
bledwekkend voorwerp
voorwerp,, of
of ondermynde
ondermynde met
met alle
aUe mogemoge,
bledwekkend
lyke werktuigen
wel'ktuigen van
van twyfelaary
twyfeIaary deszelfs
deszelfsgrondvesten.
lyke
rondvesten . _
Een geheel
geheel ander
was ROUSSEAU
ROUSSEAU.. Willen
Willen wy
zyne
Een
ander man
man was
wy zyne
oogmerkenalleen
aIleen beoordeelen
beoordeelen uit
uit zyne
zyneSchriften
Scbr~ften,, dart
dan
oogmerken
is by
is
by ecrwaardig,
eerwaardig, en
en verdient
verdienthy
by weI
wel medeJyden,
medelyden, maar
maar
geene veragtmg
v.eragting.. ROUSSEAU
ROUSSEAU was
was zich
zich zelven
zelven iteeds
ge-.
geene
Heeds ge..
lyk;; altyd
altyd dedegoedhartige
goedhartige,
de voor
voor wysheid
wysbeid,, voor
voor
lyk
, de
deugd,, voor
voor Godsdienst
Godi-1dienst ,~ voor
voor opvoeding
opvoeding,, ingenomen
ingenomen
deugd
lnenfchenvriend ;; die
zyne overtuiging
overtuigingmeestal
meestal,
zo bet
het
menfchenvriend
die zyne
, zo
raadpJeegde ,~ en
en anderen
anderen overreden
overreden wilde
wilde van
van
fchyut,, raadpleegde
fobynt
't geen
hy zelf
zelf omhelsde.
Hyhadt
hadteen
een afkeer
afkeer van
van de
de
't
geen by
omhelsde . Hy
Imn&tgl'eepen, die
gebruiken, Out
am
kunstgreepen,
die anders
anders de
de ong{:loovigen
ongloovigen gebruiken,
korteichtigen in
belang to
te trekken
trekken.. Zyne
Zyne dwaadwaa~
kQrt{.ichtigen
in hun
bun belang
lingen groeiden
vrugtbaaren wortel
wortel van
van misvermisverlingen
groeiden op
op den
den vrugtbaaren
fla.-nd, van
van eene
eene tote vlug
vlug werkende
werkendeverbeeldingskragt
vel'beeldingskragt ,,
fland,
een verbaasd
verbaasdluimachtig
luimachtig humeursgeftel
humeursgefi:el,, en
van
van een
van
en van
ten verdoovenCle
bypochondrie.. Was
hy
eene zyne
Was by
eerie
zyne gees
geesten
verdoovende bypochondrie
bezig met
met de waarbeid
waarbeidopoplosfe
losfefchroeven
fchroeven tote ftellen
ftellen,,
bezig
hy verbeeldde
verbeeldde zich
zicb haar
b:lar vaster
vaster tote zetten
zetten;; verzwakte
verzwakte
by
de gronden
gronden der
der deugd,
deugd, by
by was
was in
in den
den waan,
waan, dat
dat
hy de
by
ze werklyk
werklykfteevigde
fteevigde;; {potte
met hetgeen
hetgeen niet
hy ze
by
fpotte hy
by met
met
befpottenswaardig was,
was, byhydeedt
deedtzuiks
zulksuit
uit een
~n averechts
averecbts
befpottenswaardig
beoordeelen der
Bykende
kendezeker
zeker den
den Kristlykets
Kristlyken
beoordeelen
der zaake.
zaake . Hy
God5dtemt
niet van
van naby
naby;; en
daar dat
dat hy,
en van
van daar
by , te
to midmidGodsdsenst net
den van
van zyne
zyne droefgeestigheden,
droefgeestigheden, waar
door by
hy geduurig
geduurig
den
waar door
befl:ol'md werd,
werd, uit
uit denzelven
denzelven Been
geen troost
trQost to
te fcheppen
fcbeppen
bettormd
wist."." -- Dit
Dit alles
alles vinden
wy bier
hier breeder
breeder ontwikontwikvinden wy
wist
keld
ROUSSEAU beter
beter ontleed
ontIeed ,J dan
ons voorflaat
vooritaat
dan ons
keld ~, en
en ROUSSEAU
aangetroffen teto hebben.
YPEY mogt
mogt to
te regt
regt
elders aangetroffen
elders
hebben . YPEY
"Het
is waarlyk
een geluk
voor den
den KristKristfchryven:: ,
Het is
waarlyk een
geluk voor
fchryven
lyken
van welken
welken ROUSSEAU
wylen zo
zo
ROUSSEAU by
by wylen
lyken Godsdienst,
Godsdicnst, van
lioog
fprak,, dat
een Tydgenoot
Tydgenoot van
van VOLdat ROUSSEAU
ROUSSEAU een
VOLboog fprak
TAUtE
is;; en
en dat
dat ROUSSEAU
zynen bebemet zynen
TAIRE gewcest
geweest is
ROUSSEAU met
redeneerden
de zuivere
zuivel'e Zedeleer
Zedeleer van
van
redeneerden yver,
yver , zo
zo voor
voor de
11et
den opgeklaarden
opgeklaarden Natuurlyken
bet Euangelie,
Euangelie, als
als voor
voor den
Natuurlyken
onberekenbaare fchade
fehade eenigzins
eenigzins ververGodsdienst
de onberekenbaare
Godsdienst ~, de
~oed
heeft ,, welke
welke bet
het algemeen
algemeen doorbreekend
doorbreekend ongeloof
ongeloof
goed heeft
van
11:ichten moest."
VOLTAIRE noodzaaklyk
noodzaaklyk ftichten
moest "
van VOLTAIRE
pen des
des Gefchiedfchryvers
Gefehiedfehryversbeituurenbeftuuren·
Billykheid
Billykheid de
de pen
de,
beantwoordt by,
by,ten
ten aanziene
aanziene van
van MONTESQUIEU,
de, beantwoordt
MONTESQUIEU,
de
vraag,, "„ Is
onder de
de minst
minst buitenfpoo
buitenfpoo·.
Is deeze
deeze Man
Man onder
de vraag
Veelen dentellen J, of
niet ~"
denrige
rige Deisten
Deisten te
to tellen
of niet
? " aldus:
aldus : ", Veelen
ken
ken

oe
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ken
ja ;;
denk neen
neen.. Zeker
gaat bet,
~t, Elat
dat
ken ja
; ;-ikikvoor
voormy
my denk
Zeker gaat
zyne fchri£ten,
bier en
en daar,
daar, zicb
zich aanmerkingen
aanmerkingen
by
in zyne
fchriftClJ., hier
by in

heeft
Iaaten ontvallen
oL1tvallen,, waardoor
leer der
beeft laaten
waardoor hy
by de
de leer
der God
God
lyke Openbaaring
lyke
Openbaaring van
vanhaaren
haarenluister
luisterfcheen
fcheen tote willt
willen
:n
rerooven.. Maar
aan den
denanderen
anderen kant
kant isis bet
het niet
minMaar aan
Wet minberooven
der zeker,
dat by
by bier
hier by
by geene
geene kwaadwilligheid
kwaadwiIJigheid in
der
zeker , dat
in
het hart
hart hadde,
en geen
geen vyand
vyand van
van de
Godlyke Openbet
hadde , en
de Godlyke
Openbaaring
.eigerrIyk gc..'Weest
Dit wordt
wordt inin bet
het daarop
daarop
baaring eigetrlyk
geweest isis."
." Dit
volgend berigt
over deezen
deezcn Wysgeer
Wysgeergeftaafd
geftaafd..
volgend
berigt over
In het
bet tweed'!
tweede Tydvak
In
Tydvak deezer
deezer Ecuwe
Ecuwetreeden
treeden als
ais
grove
Deisten in
grove Detstetz
in Frankryk
Franleryk,, behalven
behalven de
de ongenoemde
ongenoemde
Schryver van
van /!,fprit
f
du
Schryver
du Judaisme,
te voorfchyn
voorfchyn DU·
Elm*
yadaisne, to
DUPUIS
en diens
diens Naavolger
VOLNEY;; twee
twee Schryvers,
Schryvers"
iuis en
aavolger VOLNEY
van
welken wywybier
hiereenig
eenigberigt
berigtaantreffen
aantreffen,, en
en eene
eene
van welken
o\T~rwyzing
Genootfchap
overwyzing op
op de
de hy
by TEYLER'S
TEYLER's Godgeleerd
Godgeleerd Genootfchap
bekroonde Verhandeling
Vcrhandeling van
VAN BEEK
CAL·
bekroonde
van jJ.. F.
F . VAN
BEEK CALK().EN,
te vinden
Deel;; waaromtrent
waaromtrent wy
xt~EN, to
vinden in
in het
bet XIX
XIX Deel
wy
aanmerken, dat
dat dit
weI ononaanmerken,
dit Deel
Deel herdrukt,
herdrukt, en,
en, zo
zo wy
wy wel
derrigt
zyn, in
derrigt zyn,
in bet
het Fransch
Fransch vertaald
yertaald wordt.
wordt .
In de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis der
der minst
minstbuitenfpoorige
huiteniroorige Dei"sIn
Deisten in
uit bet
ten
in Franlr.ryk,
Frankryk , uit
bet tweede
tweede Tydperk,
Tydperk, vinden
vinden wy
wy
vermeld,
hoe de
de Burger
Burger L.
REVEILLERE LELF..vermeld , hoe
L . M.
M . LA
LA REVEILLERE
PEAUx : zich
door de
P·EAUX~
zich door
de Eenvoudigheid
Eenvoudigheid der
der Christlyke
Christlyke
Godsdienstoefening
het gehoor
gehoor des
des Leeraars
Leeraars MARMAR ~
Godsdienstoefening onder
onder bet
R
oN getroffen
RON
getroffen voelde
voelcle.. MARMONTEL
zo menigvoud
menigvoud
MARMONTEL ,~ zo
in een
een ongunftig
ongunftig daglicht
daglicht enen onder
de Deisten
Ddsten gegein
onder de
pla3tst ~ oordeelt
oordeelt onze
Gefchiedfchryver dat
dat daar
daarniet
niet
plaatst,
onze Gefchiedfchryver
moet gerangfchikt
gerangfchikt worden,
en geeft
geeft hem
hem den
denverdienverdien·
moet
worden, en
den lof
10f..
den
Belangrykisis bet
het bier
hier geplaatfte
geplaatfte Historisch
weBelangryk
Historisch Berigt
Berigt wegens de
de 1TheopMtantrop:ynen;
de befchryving
befchryving van
vanderzelderzelgens
heophilantropynen ; de
voortgan~ en
ftrekt tot
tot
ver opkomst
opkomst,, voortgang,
ver
en werkzaamheden
werkzaamheden ftrekt
een bykomend
bykomend bewys
bewysvan
vanonzes
onzesGefchiedboekers
Gefchiedboekers ononeen
partydigheid
partydigbeid.. ",, Wie,"
WIe,"fchryft
fChryft byhyoncler
onder andere
andere,,
I ' moest
mnest voor
voor dit
dit Genootfcbap
Genootfcbap van
van Deisten
lJeisten geene
acll;,
geene achMaarinzonderheid,
inzollderheid, welke
welke Franschman,
Framchman.,
tmg hcbben?
ting
hcbben ? Maar
tlle belang
den Godsdienst
Godsdienst ftelde
fielde,, doch
die in
in zyzythe
belang in
in den
doch die
ne Gedsdienfige
Godsdienilige wenfchen
wenfchen?, door
door bet
het ongerymde
ongerymdebibine
gottifcne
't gene
hy voor
voor Kristlyken
Kristlyken'"Godsdienst
Godsdienst
gotti
;cbe van
van 't
gene by
KRISTUS en
en de
de Apostelen
Apostelen voorgefchreevoorgefchreehieid, i·nsms door
hield,
door KRISTUS
ven ,, zich
zich deerlyk
deerlyk vond
vond tote leur
leurgefteld
gefteld ,, moest
moest in
in dit
dit
ven
nu met
niet dederust
rust zyner
zyner ziele
ziele meencn
meencn tc
te
Gennotfchap nu
Genootfchap
zullen --vindcn,
weike by
hy elders
elders zo
zo Lang
Lmg tote vergeefs
vergeefs gege~Zul1en
vinden, wellce
zogt badt
hadt ?~ Gy
Gy Kristlyke
Kristlyke Godvrugtige
Godvwgtige Leezers
Leezers !! ververzogt
Leeld
beeld
j
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beeld
Fetid uu in
in een
cen Land
Land te
to woonen,
woonen , daar
daar gy
gy den
den Gods.
Gods.
dieltstvan
van Staat
Staat had
had leeren
leeren kennen,
kennen, als_
een 2:amen2amendienSl
als een

mangzel
van waarheid
waarheid en
en dwaaling
dwaaling,, waar
van eene
eene zeze~
mengzel van
waar van
kere
klasfe van
lieden ,, door
baaren fchyn
fchyn van
van heiligheiligkere klasfe
van lieden
door haaren
hald
overigen begoogchelende
begoogche1ende ',) zints
herd de
de overigen
zints 210
zo veele
veele eeueeuwen
party had
had weeten
weeten tote trekken
trekken;; --- daar
buiten
wen party
daar gy,
gy, buiten
dien,
Godsdienst kendet
kendet dan
dan deezen
deezen,,
dien , geenen
geenen anderen
anderen Godsdienst
(lvereenkomftig
de uitfpraaken
uitfpraaken uwer
reden bevonden
bevonden ~,
overeenkomftig de
uwer reden
Godsdienst der
Godsdienst
der Theojilatztropen;
dunkt u,
zoudt
Theofilantropen ; --- wat
wat dunkt
u, zoudt
gy
weI een
cen oogenblik
oogenhIikininberaad
beraadfteau
fraan,
onder de
y wel
, OIU
ozn uu onder
de
1.eden
van dit
dit Genootfchap
Genootfchap tote laaten
laaten aanfchryven
aanfchryven '1~
,eden van
Zoudt gy
gydedeVoorzienigheid
Voorzienigheid niet
niet danken
danken ,, voor
voor de
de gegeZoudt
legenheld,, die
vondt,, om
opeene
eene verflandige
verfiandige wylegenheid
die gy
gy vondt
om op
wyze haar
in gemeenfcbap
gemeenfchap lllet
met uwe
uwe medemenfchen
2e
haar,, in
medemenfchen ',) to
to
verbeerlyken,
alzo doende
verheerlyken , en,
en, aizo
doende ,, in
in de
de zorg
zorg voor
voor uwe
uwe
weezenlyke belangen
belangen beftuurd
beftuurd te
Gy ,') die
weezenlyke
to worden?
worden ? Gy
die
01' den
den Godsdienst
Godsdienst gezet
gezet zyt
zyt,, uu in
in zodanige
zodanige om(Ianomttanop
digheden
bevindende,, lOudt
dit buiten
twyfel doen;"
digheden bevindende
zoudt dit
buiten twyfel
doen ;"
--- geJyk
ODze Schryver
Schryver vermeldt
vermeldt dat
dat veele
veele Frangelyk onze
FranJchen
deeden by
by het
bet opdaagen
opdaagen deezes
deezes Genootfchaps
Genootfchaps,,
fchen deeden
omtrent
welks bepaalde
bepaaldebedoelin
bedoeIingen
bet Cbristendom
Christendom
omtrent welks
gen ,') bet
betrefl'ende
betreffende,, by
hy zyn
zynoordeel
oordeel opfchort
opfchort.. --- De
Dt: oorzaaoorzaaken van
van bet
het verval
verval dezer
doozerInftellinge
Inftellinge vermeld
vermeld hebbenhebbenken
de
de ,~ daar
claar het
het Genootfchap
Genootfchap ten
tell Jaare
Jaare 1798
179.8 uiteenging
uiteenf;ing,,
vervolgt
ooze Gefchiedboeker:
Metdit
dit alles
alles is
IS bet
vervolgt onze
Gefchiedboeker : ."„ Met
bet
eene
eene oncetwyfelbaare
oncetwyfelbaare waarheid
waarheid.,, dat
dat bet
bet Deismus
Deismus der
del'
Theojil'anJropm
hier door
door niet
niet isis uitgeroeid
uitgeroeid,, maar
maar in
in
Theofilan,tropcn hier
de harten
harten van
vanzeer
zeer veelen,
veelen, die
die tot
tot dit
dit Genootfchap
bede
Genootfchap behoord
zal blyven
blyven
l100rd hebben
hebben.,, fieeds
zyne diepe
diepe wortels
wortels zal
Reeds zyne
fchieten
fchieten ,~ en
en in
in de
de harten
arideren gezaald
gelJaaid worden.,
harten van
van anderea
worden,
langs 1l1eer
dan denen
eencn weg.
Even zo
20 weinig
weinig als
als bet
het
Tangs
meer dan
weg. Even
fpoedig verval
verval van
van bet
het Infl:ituut
Inftituut van
WILLIAMS.,, in
in
fpoedig
van WILLIAMS
Engeland,
.Engeland, de
de vernieti
vernietiging
het Detsmus
Deismus ten
ten gevolge
gevolge
ing van
van bet
had.,, even
even min
min ftaat
fraat het
te denken
denken ,~ dat
dat dedeteleurf{
teleurftelhad
bet to
elHng der
del' Franfehe
Franfthe Theofilantropen
Theo/ilantropen den
den voortgang
voortgang van
van
ling
het Deismus
Deismus order
onder hen
hen ftuiten
fruiten zal
zal.. Dit
Dit Deismus
DdstntlS,, 't
bet
t
wt:lkbet
hetzuiver-Re
zuiverfte is
is ,~ dat
dat men
uit de
de ganfche
ganfche Gefchie,
Gefchie.,
welk
men uit
denis kent
kent.,, moet
denis
moet voorzeker
voorzeker aan
aan veele
veele denkende
denkende FranFranfchen,
fchen., in
in hunnen
hunnen tegenwoordigen
tegenwoordigentoeftand,
toefraud., zo
zo naar
naar hunhun·
dat
lle Godsdienttige
Godsdien!1:ige behoeften
behoeften berekend
voorkomen,, dat
ne
berekend voorkomen
zy voor
voor zichzelven
zichzeIven geen
geen anderen
anderen Godsdienst
Godsdienst verkiezen
verkiezen
zy
zullen willen.
willen. 'Er
'Er zyn
zyn zelfs
zelfs aIle
denzullen
alle redenen
redenen om
om tote denken, dat
dat dit
dit zuivere
zuivere Deismus
Deismus zich
zich van
tyd tot
tot tyd
over
ken,
van tyd
tyd over
Luropa
.Europa.,, voornaamlyk
voornaamlykininminverlichte
minverlichtedeelen,
deelen,uttbreiuitbrei..
den
detk
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zal. Wat
zeggen? 'Er
den
Wat zal
zal men
men van
van deeze
deezc dingen
dingen zeggen'?
'Er
den zal.

is
om tote vreezen,
vreezen, dat
dat veelen
veelen zich
zich ,,
is gewis
gewis aUe
alle grond
grond om
1angs
van dede Kristenkerk
Kristenkerk zullen
zullen afzonderen,
afzonderen,
langs dien
then weg,
weg, van
en
en op
op zichzelven
zicbzelVen fraande
ftaande belyders
belyders van
van eenen
eenen natuurlyken
natuurlyken
Godsdienst zullen
worden . Dan
de Heer
Heerregeert!
regeert!'er
'cr is
is
Godsdienst
zullen worden.
Dan de
toch, aan
aan den
den anderen
my niet
toch,
anderen kant,
kant, zo
zo myne
myne inzichten
inzichtcn my
nict
e:eheel
datI dit
dit Thcojilan.
geheel misleiden,
misleiden, oak
ook grond
grond van
van hoop
hoop dat,
Theofilantropyn,rche Deismus,
Deismus, voor
voor veele
veele Franfthen,
Franfc/en, gelyk
'iropynfche
gelyk ook
ook voor
Voor
meer
in eerandere
anderemenfchen,
menfchen, uit
uit de
de overige
overige Roomfche
Roomfche Landen,
Landen,
een
ladder zal
zy zoetvoerig,
zoetvoerig, met
met een
cen
een ladder
zalworden,
worden, waar
waar by
by zy
langzaamen
tred~ tot
tot h€t
langzaamen tred,
bet waare
waare Kristendom
Kristendom zullen
zullen opklimopklimmen ."-De grond
breede open
open
men."
- De
gronddeezer
deezerhoope
hoopelegt
Iegtbybyinin 't
't breede
van bl.
2O2 tot
tot 1238;
.238 ; alzins
van
bl. !20Z
alzinsleezenswaardige
leezenswaardige bladzyden.
bladzyden .
Zy
kunneneenigzins
eenigzins ter
ter vergoedinge
vergaedinge dienen
de
Zy kunnen
dienen van
van de
mislukte pooging
mlslukte
pooging,, door
door TEYLER'S
TEYLER'S Godgetecrd
Godgeleerd GenoatGenootfthap
als bet
het de
de Vraage
Vraage uitfchreef
ui tfcbreef :: Welkt:
febap aangewend,
aangewend, als
Melke
is
de Oorfprong
OorjprongenenGefchiedenis
Gefcltiedenisderaer
is de
The TheophilantroP'Jop hilantropyven P enz.
enz.
'lien?
Naar 's's Schryvers
Schtyvers plan
plan volgt
voIgt een
een Historisch
Historisch Berigt
Berigt
Naar
van
van eenige
eenige welaangewende
welaangewende poogingen
poogingenter
ter ftuiting
ftuiting van
van
bet
aIge.meen Uefchouwd
befchouwd.,
in FrankFrank.
bet Deismlts,
Deismus, over
over 't
't algemeen
, in
Tyk
'l"yk en
de aangrenzende
aangrenzende Landen,
en de
Landen , geduurende
geduurende de
de XVIII
XVIII
Eeuw.. Hier
Eeuw
Hier vinden
vinden wy
wy vermeld,
vermeld, wat
wat BB.. LAMY,
LAMY, D.
D . VAM.
VAN.
CALONIA,
HOUTTEVILLE, VERNET,
R.OUSTAN, BONBONCALONIA, HOUTTEVILLE,
VERNET, ROUSTAN,
eV. DE
NET., M
Mev.
DE GENLIS,
GENLI!, BERGIEIil
en NECKER
NECKER gedaan
gedaall
NET,
BERGIEA en

hebben
hebben.. Celyk
GelykdedeHoogleeraar
Hoogleeraar veele
veele miskende
miskende groote
groote
Mannen
, doet
Mannenverdeedigt
verdeedigt tegen
tegen opfpraak
opfpraak,
doet by
by ook
ook NECNECKER,
KER., en
en betuigt
betuigt zyne
dat BARRUEL,
BAR&UEL,
zyne verwondering
verwondering „" dat
door
bet Werk
Werk van
«loor Partyzugt
Partyzugt gedreeven,
gedreeven., het
van NECKER
NECKER"
,
De l'Importance
l'Importance des
des Opinions
Opini{)nsreligieufes
religieufts"
durft houdeD
De
, durft
houden
voor een
een Gefchrift
Gefchrift.,, waarin
waarin niets
niets dan
dan Deisme
Deisme,, zo
ZI)
voor
niet Atheisme
Atheisme,
gevonden wordt
wordt.·'
De Gedenkfchrifters
Gedenkfchriftet1.,
Diet
, gevonden
." De
~m to
te dienen
dienen tot
tot de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis der
de,. Jakobynen
Jakobynen.,, van
van
cm
lIARRUEL., acht
acht onze
onze Schryver,
Schryver,toterecht,
recht ~ zeer
zeer partydig
partydig;
BARRUEL,
gefchreeven ;; waarom
waarom byhy'er
'er inin dedeGefchiedenis
Gefchiedenis der
der
gefchreeven
Franfche
Franfche Deisten
Deisten. geen
geen gebruik
gebruik van
van heeft
heeft kunnen
kunnen maamall·
ken
ken.. Deeze
DeezeAfdeeling
Afdeeling fluit
fiuit met
met de
de vermelding
vermelding van
vaa
fchikkingen., in
in Frankryk
Frankryk tegen
tegen het
het Ongeloof
gemaakt..
fchikkingen,
Ongeloof gemaakt
Zeer eigenaartig
eigenaartig laat
hier eene
cene
Zeer
laat de
de Gefchiedboeker
Gefchiedboeker hier
AfdeeJing volgen,
volgen.,ten
tenopfchrift
opfchrift voerende,
voerende., lets
lets over
oyer bet
het
Afdeeling
Genootfthap der
der Vrymetzelaaren
Vrymetzelaarm:: bet
het verband
vel'band,
waarin
Genootfchap
, waarin
deezen ftaan
ftaan,, of
hungebra5t
gebra~theeft
heeft ,., met
met
deezen
of waarin
waarin meD
men hun
de Jiluminaaten
llittminaaten ,., is
is grond
grond genoeg
genoegomombier
hlerterterplaatze
plaatle
de
des gewag
gewag tote vinden
vinden;; bovendien
bovendien kwyt
kwyt de
de Schryver
Scbryver
des
;deh
zich
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'!ich bier
bier van
van eene
eene gedaane
gedaane belofte.
belofte. Met
Metzeer
zeer veel
veeI bebezich
fcheidenheids en
en oorde~ls
oordecls behandelt
behandelt ~Y
by dit
onderweip,
fch~idenheids
dit onderwel
p :I
en
IS wet
weI verre
verre van
vandien
(hengeest
geest der
der Veroordeeling,
Veroordeeling, welwe1·
en is
ke
veelen,, ten
ten deezen
deezen dage
dage,, beheerscht
beheerscht.. --" Het
Het
ke veelen
„
fchryft hy,
by , "„ wat
," fchryft
war ons
ons betreft
betreft,, met
met
Genootfchap ,"
Genootfchap
eene opzetlyke
opzetlyke hand,
iets fchandelyks
cene
hand, iets
fchandelyks aan
aan te
to wryven,
wryven ,
\Vaar toe
geene voldoende
vuldoende redenen
redenen voor
voor als
als nog
nog
\vaar
toe wy
wy geene
kunnen
kunben vinden
vinden,, zou
zou gewis
gewis itrydig
ftrydig zyn
zyn met
met die
die onparODpar.
tydi~heid,
welke wy
wyfleeds
fteeds onder
onder net
bet fchryven
fchryven poopootydigheid , welke
In acht
te houden;
de eer
eer van
van een
een GenootGenoot.
en in
acht to
houden ; maar
maar de
'6en
f(:hap
met fteile
fteile uitfpraaken
daar
:hap met
uitfpraaken te
to willen
willen ophouden
ophouden ,~ daar
#c
inwendige gefteldheid
met kennen
\\'Y
deszelfs inwendige
gefteldhcid niet
kennen,, zou
zou
wy deszelfs
met
die zelfde
zelfde onpartydigheid
onpartydigheid even
evert min
minbeftaanbaar
beftaanbaar
met die
2yn.. Indien
lndien het
oogmerk heeft,
beeft,
net Genootfchap
Genootfchap een
een geheim
geheim oogmerk
zyn
't
welk van
van eenen
eenen nadeeligen
nadeeligen invloed
invloed is
is op
op het
net welzyn
weizyn
't welk
van
het algemeen
algemeen,, konrt
komt bet
bet ons
0115 aan
aan den
den eenen
eenen kant
kant
van bet
oogmerk filet
voor,
dat dit
dit oogmerk
niet tegen
~egen net
het ~ristendom
is;;
voor , dat
Kristendom is
doch aan
aan den
den anderen
anderen kant
kant willen
wIllen wy
wyniet
met ontveinzen,
ontveinzen,
doch
dat 'er
he\ eene
eene en
en -andere
-andere is,
is, 't
't We
welk. ons
ons zou
zou kannen
kunnen
'er bet
dat
doen
denken, dat
dat hetzelve
hetzelve al
al tegen
doen denken,
tegen het
net Kristendom
Kristendom isis.."n
De r!j:!denen
denen van
leeze men
men in
De
vandit
ait dubbelzinnig
dubbelzinnig oordeel
ootdeeI leeze
in
het
zelve;; en
en zal
zal zuiks
zulkstot
totveelerlei
veelerlei toelichting
toelichting
bet "\iVerk
Werk zelve
kunneD
dienen.
kunnen dienen.
Hiermede acht
acht de
de Schryver
Schryver zyne
zyne Gefchiedenis
Gefchiedenis vab
van
Hiermede
bet Deismus
Dei'smus in
in de
gecindigd;; dan,
dan, zyzy~
bet
de Agttiende
Agttiende Eeuw
Eeuw gedindigd
ner belofte
belofte gedagtig,
eenige Aanmerkingen
over bet
bet
ner
gedagtig , van
van eenige
Aanmerkingen over
Deismw to
te zulIen
voldoet by
hy hieraan
hieraan.. Dit
Defsmus
zullen 1Uededeelen,
mededeelen, voldoet
Dit
is een
opzichzelven
zichzelven,, waarin
veel fchoons
fchoons gegeis
een Vertoog
Vertoog op
waarin veel
vonden wordt,
wordt~ doch
dochwaarop
waaropniet
niet weinig
weinigaanmerkingeti
aanmerkinge'l1
vonden
20uden kunnen
kunnenvallen
valleD.. Deie
Deie veelvuldige
veefvuldige Uitroepingen
2ouden
Uitroepingen,')
welke ons
ons in
in de
de voorige
voorige Deelen
Deelen deezes
voorwelke
deezes Werks
Werks voorkwamenen
en hinderden
hinderden,, komen
hier weder
weder.. De
De HoogHoogkwamen
komen bier
leeraar weet,
met ons
ons ,~ dat
zy niets
niets afdoen
afdoen.. Deeze
Deete
leeraar
weet , met
dat zy
Aanmerkingen
279 tot
Aanmerkin~en loopen
loopen van
van bl
bl.. '1.79
tot 320
32.0..
Te
deezer plaatze
plaatze neemt
de Gefchiedenis
Gefchiedenis eene
eene wenwenTe deezer
neemt de
ding, en
en wordt
te belangryk
belangryk,, om,
om, 't
't geen
geen de
de Schryver
ding,
wordt to
Schryver
des
optekent,, bier
hier met
een enkel
enkel woord
te vermelden
vermelden..
des optekent
met cen
woord to
Meermaalen
vonden wy
wyons
onsgenoodzaakt,
genoodzaakt, in
in onze
onze bebe~
Meermaalen vonden
()ordeeling deezes
af to
te breeken,
oordeeling
deezes Werks
Werks of
breeken, en
en een
een tweede
tweede
te
belooven ;; gelyk
gelyk wy
bier me
de doen
doen..
to belooven
wy hier
mede
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Gezant[chap meat'
Thibet en
Boutan,.; behelzende
behelzcnde zees'
zeet
Gezantfchap
naar Thibet
en Boutan
merkwaardigc hyzonderheden
hyzonderherlen deezer
deezer Landert
Landen.,, tot
tot in
in
rerkwaardig?e
1793
~
door
SAMUEL
TURNER.,
der'}l.·oards
gezonden
TURNER,
derwwaards
gezonden
1793, door SAMUEL
op last
last van
van WARREN
WARllEN HASTINGS,
HAS'rINGS., Gauverneur
G()tIverneur van
wm
op
JJengalen.. Met
Met Aanteleeningen
lfle
,4antekeningen van
van jJ.. CASTERA.
CASTERA . IJte
Bengalen
Decl. Met
Met Plaaten
Plaaten.. Te
Tc 1lmflerdam,
Amjlcrdam, by
by W
W.. Holtrop,
Deel.
Holtrop,
1801.. In
in gr
gr.. 8vo
8'VO.. 462
bl.
462 bl.
i8or
ansch eigenaartig,
eigenaartig nuttig.,
ja noodzaaklyk
noodzaaklyk is
is bet,
het.,
ansch
nuttig, ja
G
Reizigers Dagverhaalen
dat de
G
dat
de Reizigers
Dagverhaalen van
van hunne
hunne OntmoeOntmoetingen cn
Bevindingenopilellen
opftellen.. Dan
Danininden
denloop
loop onontingen
en Bevindingen
~

zer Boekbeoordeelingen
Boekbeoordeelingen.,, dit
dit vak
vak betreffende
betreffende,, hebben
hebben
zer
wy to
te meermaalen
meermaalen bejammerd
bejammerd de
de wydloopigheid
wydloopigbeid dier
dier
ivy
zy
Dagverhaalen.,, wanneer
wanneer zy
zy gansch
gansch en
en gaar
gaar.,, zo
zo als
als zy
Dagverhaalen
'opgefleld
hcht gezonden.
zyn ,,worden
worden inin't't licht
gezonden . Schoon
Schoon wy
wy
o pgefleld zyn
-piet otltkennen,
otJtkennen., dat
~evallen. nuttig,
nuttig.,
-met
datzulks,
zulks, ininzommige
zommige ~evallen,
ja noodig.,
kan geacht
geacht worden,
worden., isis bet
bet er
er verre
verre af,
af., dat
dat
ja
noodig, kan
herhaalings zou
zou 'er
'er
zulks aizins
alzins plaats
plaats vinde.
Hoeveel
veelherhaalings
zulks
vinde . Hoe
vermyd.,hoe
hoeveel
veeIovertolli
overtolIigss we:;rgelaaten
vermyd,
weggelaaten kunnen
kunnen worden~
worden,
indien
zyne ReisbevinReisbevin.
indien dc
de OpftcHer
Opiteller eens
eens Dagvel'haals,
Dagverhaals, zyne
dingen door
door den
den druk
druk willende
willende gemeen
gemeen niaaken,
maaken., 't
zeldingen
't zelve ontdeedt
ontdeedt van
van alal dat
dat herhaalende,
herhaalende., van
vanalal dat
dat overtolovertolve
lige.,, waaraan
'waaraan dedeLeezer
Leezerniets
niets heeft
heeft,, dan
verveeIing!
dan verveeling!
lige
Dit denkbeeld
denkbeeld uit
uit te
onzer penpenDit
to drukken,
drukken, konden
konden wy
wy onzer
ne
en Beoordeeling
Beoordeeling
re niet
niet weigeren,
weigeren, by
by de
de Aankondiging
Aankondiging en
des opgemelden
verhaals van
des
opgemelden verhaals
van TUItN~l'l'S
TuRNirlt's G~zantfchap
Gezantfchap na
na
Thibet en
de Berigten,
Berigten, wegens
deeze
Thibet
en Boutan.
Boutan . Schoon
Schoon de
wegens deeze
fchaars
en
fchaars bezogte
bezogte Landen.,
Landen , zeer
zeer leezenswaarciig
leezenswaardig zyn.,
zyn, en
algemeen vermaakt
ons aver
over"'t
ons
't algemeen
vermaakt bebben.,
hebben, was
was de
de Iangwylangwyherhaalingen., waaraan
ligheid zo
ligheid
zo groot.,
groot, en
en waren
waren de
de herhaalingen,
waaraan de
de
te meermaalen
meermaalen herinnert,
herinDcrt., zo
zo menigvulmenigvulSchryver
zich to
Schryver zich
dig,
bet niet
Diet weinig
weinig tot
tot vermindering
ge.
dig, dat
dat bet
vermindering van
van ons
ons geJloegen
ftrekte. -- Te
meer had
bademen
meneene
eenefchikking
fchikking
noegen ftrekte.
Te meer
en
daaruit herkomflige
welfiandige bekorting
bekorting van
van derv
dell
en daaruit
berkomilige welflandige
Heere
magen verwagten,
verwagten, daar
daar by,
hy., wet
weI verre
verre
Heere TURN.n.
TURNER mogen
van
met verhaasting
verhaasting zyn
van met
zyn Werk
Werk in
in 't
't lielit
licht teto zenden.,
zenden,
het
nomtm prematur
prematur in
in annimi
annum van
van HORATIUS
het nonum
HoRATrus is
is te
to buibuiten
ten gegaan.
gegaan .
Eene
breede Iniciding
Inleiding ontvouwt
ontvouwt dedeaanleidende
aanleidendeoor001'gene breede
2aak
Het handlbelang
bandelbelang van
van Engefand
Engeland was
was
2aak deeter
deeper Reize.
Reize. Het
de
dryfveer;; tel'
Lama iinn OlJina
de dryfveer
ter gelegenheid
gelegenheid dat
dat de
de Lama·
China gegellorven
of aan
Ilorven was~
was, of
aan de
de Kinderziekte,
Kindexziekte, af,
of, ge1yk
gelyk n".t\'ll~srAv k-
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ge~ft,
aan geen
gel!n natuurlyken
natuurlyken good,
Joocf.
geeft , aan
volgens cene
" De
De waare
waare oorzaak
oorzaak van
van diens
diens dood
dood is,"
is ," voIgens
eeoc
„
Aantekening van
van den
den Franfchen
Franfchen Vertaaler
Vertaaler CASTERA
CASTERIl",
Aantekening
waar«
"zeer
moellyk to
te ontdekken
ontdekken;; het
het is
is egter
egter zeer
zeer waarn
„ zeer moeilyk
allededebewyzen
bewyzen van
fcbynlyk,
niettegenfraande aIle
van
fchynlyk , dat,
dat , niettegenftaande
cerbied,
de Reizer
Keizer van
van China
China den
dIm Lama
Lama overcerbied, waarmede
waarmede de
overdat deeze
deeze Hooge~
laaden
laaden beeft,
heeft,by
by toch
toch misnoegcl
misnoegd Was,
was, dat
Hooge .,
rriestcr
Engelfchen cte
de kornst
in Thibet
Thibet hadt
hadt toegetoege·
komst in
riester den
den Engelfchen
By bet
het to
te paste
pasfe brengen
brengen deezer
deezer Aantekeninge,
Aantekeninge,
Rthan."
aan ." By
moe ten wy
wyonze
onzeLeezers
Leezersverwittigen
verwittigen ,, dat
dat de
moeten
de AantekeAanteke.ifchen VertalVcrtaalers
svudigenblak
ningen
diens Fra
Fra71fchen
veelvuJdig en belang..
ningen diens
ISK zyn
zyn,, veel
veel lichts
Reis byzetten
byzetten,, en
en dus
dUB to
te
lichts aan
aan de
de Reis
ryk
.recht
in de
de Nederduitfche
Neclerduitfche VertaaIing
eene plaats
plaats aan
aan
Vertaaling eene
recht in
den voet
den
voet der
der bladzyden
bladzyden vinden
vinden..
De Nederduitfche
Nederduit[che Vertaaler
Vertaaler mogt
fc1.trY ven:: „
"Hoe.
mogt fchryven
De
Hoe.
dal1ige
poogingen de
de Britjche
Britfche kocnheid
gedaan hebbe
bebbe,
danige poogingen
koenheid gedaan
,
om
In Thibet
te dringen
dringen,, -- welke
welke voordeelen
voordee,len de
de
Thibet in
in to
om in
gevolgen diens
diens indrangs
indrangs geweest
1>.yn,, -- dit,
dit, en
gevolgen
geweest zyn
en ook
ook
de wyze,
waarop de
de Chineefche
wantrouw der
der EngelEngelChineefche wantrouw
dewy
ze , waarop
jche ftoutheid
ltoutheid den
toegang heeft
belet, deelt
deelt
fche
den verderen
verderen toegang
heeft belet,
naauwkeurig mede,
TURNER. zo
zo aangenaam
aangenaam als
als naauwkeurig
mede, [J10[,WW{nraauwTURNEn
/t.eurig ja
ja -- maar
kunnen wy
wy niet
niet zo
&eurig
maar aangenaam
aangenaam kunnen
zo volmonvolmon..
dig
zeggenJ neemende
neemendetevens
tevens gunlig
gunil:igvoorin
voorin ook
ook omtrent
omtrent
di zeggen]
aHes wat
wat byhyzegt
zegt aangaande
aanl;taande Boutan
Boutan,, een
fen Land
nog
ales
Land nog
minder bekend
bekend dan
dan Thibet
Thiliet.. - -- De
De Aardr~ykskunde,
Aardtylcskunde, de
de
winder
(ftconomie,
de Natuurlyke
Natuurlyke Historic
Historie ,j de
d€!
(Economic, de
de Zedekunde,
Zedekunde, do
Godsdienst,
de Staatkunde
Staatkunde,, de
de Koophandel,
Koopbandel, de
de VolksVolksGodsdienst, de
b(!ricbten des
des EnEn·
kunde hebben
hebbenom
omftryd
frrydbelang
belang by
bydedeberichten
kunde
get[chen Gezants
Gezants,, allen
zoo nieuw
nieuwats
ats getrduw
getrollweri
en
gelfchen
alien zyn
zyn zoo
waar.".
Met
recht mag
magbybydedeveelvu)dige
veelvuldigeAfbeeldinAfbeeldin·
waar
Met recht
gen,
die dit
en, behalven
bebalven gene
eeneKaart,
Kaart,ten
ten Beta
geta..
en, die
dit Werk,
Werk, en,
van elf
elf dit
vercieren, aanpryzen,
aanpryzen, als
als ter
ter
dit Eerfte
Eerfte D~el
Deel vercieren,
lIee van
plaatze zelve
getekend.. Veel
is 'er
plaatze
zelve getekend
Veel is
'er zeker
zeker over
over den
den
Eerdienst
der Lamas
Lamas gefchreeven
gefchreeven;; dan
vonEerdienst der
dan wydlufdger
wydluftiger vondit nergens
nergens dan
dan in
in deeze
deeze Gezant[chaps.
den
wy dit
den wy
Gezantfchaps- Reiz~
Reize
ontvouwd:
dit leezende
niat hebben
ontvouwd : terwyl
terwyl wy,
wy , dit
leezende ntet
hebben kun·
kunaan de
de hand
hand
llen naalaaten,
naalaaten. over
nen
over de
de met
met die
die dwaasheid
dwaasheid aan
en bele-efdheid
bele-efdheid des
des Engelfchen
Engelfchm
gaande infchiklykheid
infchiklykheid en
gaande
(;ezants ons
ons to
te verw3nderen.
verW,)nderen. Hoe
Hoe menigmaal
menigmaal werd
wenl
Gezants
by ons
ons bet
het denkbeeld
denkbeeld opgewekt
opgewekt:: voor
de uitbreiding
uitbreiding
by
voor de
van den
Handel heeft
heeft een
een Engelschman
Engelschman alles
alles veil!
den Handel
veil!
Van
zich allenthalven
naar de
de
Onle Reizigers
Reizigers fchikten
fcbikten zich
allenthalven naar
Onze
Godsdienstplegtigheden,, daar
gebruiklyk:: wy
wy zouden,
zouden,
Godsdienstplegtigheden
daar gebruiklyk
flea optocht
optocnt na
beUigen Berg,
Berg;
tell
na oen
oen Wiligen
ten bewyzoe
bewyze W!;t\'iQl,
L ierw, den
en
en
TON
te ver!l:aan
ver(taan
TON to
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BOUTAN
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en bet
bet daar
daar verrigtte,
verrigtte, kunnen
aanvoeren;; docb
de uituit.
en
kunnen aanvoeren
doch de
des verhaals
verhaals verbiedt
verbiedt ons
ons zulks
zulks.. Zy
Zy voegvoeg·
voerigheid des
voerigheid
den zich
zich ggarne
gaarne na
na de
de heerfchende
heerfchende gewoonte,
hoe onon·
den
gewoonte, hoe
gerymd en
en belachlyk
belachlyk dezelve
dezeIve ook
omdat weigeweige.
gerymd
ook ware,
ware, omdat
gastheeren zou
zou hebben
hebben kunnen
kunnenbeledigen
beledigen;;
ring
ring hunne
hunne gastheereu
eene
zeker zeer
zeer behulpzaam
behulpzaam om
cene infchiklykheid,
infchiklykheid, ztker
om veel
veeI tote
zien te
laate omzwerving
op zeker
zeker
zien
to krygen.
krygen . ----- Eene
Eene laate
omzwerving op
Gebergte deedt
deedt den
den Deb-Raja
Deb-Raja,, des
des verwittigd,
vel wittigd, zegzeg·
Gebergte
gen, dat
dat 'er
'er wilde
wilde dieren
dieren en
en booze
booze geesten
geesten waren;
gen,
waren ; en
en
Je1l
Heer TURNER
den raad
!a2d geeven,
geeven, simmer
uimmer zozolaat
laat
den Heer
TURNER den
gevoelde, fchryft
fchryft hy,
by,
meer to
te blyven
blyven wandelen
wandelen.. "Ik
meer
„ Ik gevoelde,
dat zulks
raad was;
fchool1 my
my nicts
niets
dat
zulks een
een wyze
wyze raad
was ; want,
want , fchoon
voor een
een nakend
nakend onheil
onheil kon
kon doen
doenvreezen
vreezcn,
is bet
het
voor
, is
echter
waar, dat
dat een
eenvreemdeling
vreemdeling altyd
altyd eenig
eenig
echter ook
ook waar,
gevaar
I00pt in
land, waarin
waarin de
de inwoonders
inwoonders vol
vol
gevaar loopt
in cen
een land,
vooroordeelen zyn
zyn,, en
over 't
't algemeen
tegen andere
andere
vooroordeelen
en over
algemeen tegen
natien zulk
zulk eene
eene veragting
veragting enenverbittering
verbittering bezitten
hezitten,,
natien
aat
niet dan
dan eene
eene langduurige
Iangduurige verkeering
verkeering met
hun
dat niet
met bun
dezelven zou
kunnen overw'nneno"
overwil1nen."
dezelven
zou kunnen
Onder
de Reisontnioctingen
Reisolltmoetingen of
of vreenidigheden
vreemdigheden op
Onder de
op den
den
weg
trof ons
ons inzonderheid
inzonderheid de
twee BrugBrugweg trof
de vermelding
vermelding van
van twee
gen;
kortheid der
del' verme'.ding
verme!ding maakt
die berigten
berigten
gen ; de
de kortheid
maakt die
Qvel'l1eembaar.
"Een
brug van
van een
een zeer
zeer vindingryken
vindingryken
overneembaar. „
Een brug
bouwaart, waarop
waarop egter
egter met
niet meer
meet' dan
dan een
een enkel
enkel mensch
bouwaart,
mensch
te
overgaan,, loopt
loopt van
zekeren (bieedfpraa(blcedfpraato gelyk
gelyk kan
kan overgaan
van zekeren
kig befchreeven)
befchreeven) berg
berg naar
naar dien,
dien, welke
welkevlak
vIakdaar
daartegen
tegen
kig
over is.
is. Dezelve
Dezelve is
twee fterke
fterke touwen
over
is gemaakt
gemaakt van
van twee
touwen
van de
de Liaise,
Liane, die
die weI
gedraaid en
evenwydig gefchikt
gefchikt
van
wel gedraaid
en evenwydig
zyn;; een
omringt deeze
Reizyn
een hoepel
hoepel oinringt
deeze twee
twee touwen;
touwen ; de
de Reizjger zet
en in
in elke
elke hand
hand deen
der
ziger
zet zich
zich inin den
den hoepel,
hoepel, en
6n der
touwcn vast
vast houdende
houdende trekt
trekt by
hy zich
zichzachtjes
zachtjes voort
voort,,
touwen
en geraakt
geraakt dus
dus over
over eenen
eenenafgrond,
afgrolld,then
dienikikniet
niet zonder
zonder
en
afgryzen
kon aanfchouwen
aanfchouwell.. Nogthans
Nogthans gaat
gaat men
men gegeafgryzen kon
meenlyk over
over deeze
deeze zonderlinge
zonderIinge brug,
brug, enen de
de geenen,
geenen,
meenlyk
die zulks
waagen, vermyden
vermydendaardoor
daardoorveel
veeIvervel'·
die
zulks durven
durven waagen,
en winnen
winnen verfcheide
verfcheide dagen
dagen uit
uit."."
moeidheid, en
moeidheid,
" Wy
Wykiommen
klommenvanvan
berg
gingenover
over de
de
„
denden
berg
of af
enengingen
ketting-brug Chouka-charttm
genaamd, welke
welke op
op een
een gegeChouka-chartim genaaind,
ketting-brug
Tingen afftand
am and van
het kastecl
kaste~l van
v.m ellOuka
over den
den
ringen
van bet
Chouktt over
Tehintc/Jicu
ligt.. -- Daar
Daarkan
kanniet
niet dan
dan een
e6n enkel
Tehintchieu ligt
enkel man
man
te
van Cliouka-charurn
Chouka-darttm komen,
komen, welweI·
to paard
paard over
over de
de brug
brug van
ke
1l:erk flingcrt
en welker
welker
ke fterk
flingertterwyl
terwylmen
mendaar
daar over
over gaat,
pat, en
toeneemende veerkragt
veerkragt geduuriglyk
gcduuriglyk noodzaakt
noodzaakt harder
harder
toeneemende
aan
te {happen
ftappen.. Men
Men moet
moethierby
hierby opmerken
opmerken,, dat
aan to
dat op
op
LETT.
18o~.. NO
NO.7.
X
de
E.TT . 1802
. 7.
L
X
de

met hem to gelyk de proef daar-
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de
vyf kettingen,
kettingen, die
die de
de dikke
dikke eiken
eiken planken
pJanken draagen,
draagen,
de vyf
fterke
bamboes liggen
liggen,
welkeniet
niet vastvastfterke horden
horden van
van bamboes
, welke
die by
elke beweeging
aan
gemaakt zyll,
geinaakt
zyn , en
en die
by elke
beweeging del'
der hrug
brug aan
den gang
gang raaken
l'aaken.. Ook
Ookisis'er
'eraan
aanelke
elke zyde
zydeeen
eentralietralieden
werk van
van bamboes
bamboes,
dat daar
daal" eene
eene foort
foore van
van leuning
leunin~
werk
, dat
vormt;, en
en den
den overtogt
overtogt minder
minder gevaarlyk
gevaarlyk doet
doet zyn
zyn..
vormt
Van
plaats, waar
waal'men
mendeeze
deezelaatife
laat(J;e zonderlinge
zonclerlinge Brug
Van dedeplaats,
Brug
aantreft,
is cene
eene afbeelding
afbeeJding;; oak
de brug
brug zelve,
ze[ve, in
in de
de
aantreft, is
ook de
daorfneede,
in plaat
plaat gebragt
gebragt..
doorfneede, in
Met vermaal't
vermaaR zal
zal men
men bet
hetelethifeeren
elechifeeren der
der BoutaraBoutanMet
niaanen leezen,
leezen, waarin
de Raja
Raja veel
veel vermaaks
vermaaks vondt
vondt..
riaanen
waarin de
Deeze was
wasook
oakeen
eengroot
grootliefhebber
Iiefhebber der
der Geneeskunde
Geneeskunde..
Deeze
~,
Dceze Vorst
Vorst beyverde
bey verde zich
zich om
am aan
aan den
den Heer
HeerSAV
SAUN„ Dceze
NDERS eene
eenekleine
kleine hoeveelheid
hoeveelheid van
vanalle
aileartzenyen,
artzenyen, die
die
DERS
bezat, to
te geeven,
en by
hy deelde
deelde hem
hem dedee]genfchapelgenfchaphy bezat,
by
geeven, en
daaraantoefchreef
toeiChreef.. In
In vergelding
vergeJding
pen mede,
mede, welke
welkebyhydaaraan
pen
vereerde
de Heer
Heel' SAUNDERS
SAUNDERSeen
eengedeelte
gedeelte van
van die
die
vereerde hem
hem de
dingen,, welke
welke zyn
zyn refs-apoth°ek
reis-apoth~ek beva
beva:t~.
De Raja
Rafa
:te . De
dingen
meendc,
waren ~ de
de
meende , geduurende
geduurende dat
datwy
wy nag
flogby
by hem
hem waxen,
praef to
te moeten
neemen van
van lets
iets,, dat
de Heer
proef
moeten neemen
dat hem
hem de
Heer
~AUNDERS gegeeven
gegeeven halt
hadt;; bet
het was
was de
de lpecacuanha
Ipecacuanha..
SAUNDERS
Zich verbeeldende,
verbeeldende, dat
dat dit
dit middel
van,ikik weet
weet niet,
niet,
Zich
middel hem
hem van,
welk ongethak
ongennk,, dat
hadt of
of meende
meendc to
te hebben
hebben ,~ kon
welk
dat by
by hadt
kon
geneezen,, nam
hydaarvan,
daarvan,volgens
volgensdedeonderrigtingen,
onderrigtingen ')
geneezen
nam by
die by
by wegens
wegens deszelfs
deszelfs gebruik
gebruik ontvangen
ontv<lngen hadt
badt,
eene
die
, eene
:Kleine
gift in
in;; doch
daar by
by zich
zicb niet
niet.. aIleen
deskleine gift
alleen aan
aan desdoch daar
zelfs uitwerkingen
uitwerkingen wilde
wildeblootffellen
blaotftellen,, noodzaakte
hy
zelfs
noodzaakte by
zynen gzn-,e
g~n~eshccr.
zynen
shccr . om
om met hem t\! gelyk de proef daarvan
tc neemen.
Hoewonderlyk
wonderlykdit
dIt ook
ook moge
moge voorko
voorko"•
van to
neemen . Hoe
men,
is het
ech:er niets
niets vreemds.
Nimmer neemt
neemt de
de
nnen, is
bet echter
vreemds . Nimmer
Raja eenig
cenig geneesmiddel
gen~es~l1iddel in,
in ,of
Arts moet
moet daarvan
da2rvan
Raja
of zyp.
zyp Arts
eerst
de helfz
helf~ inflikken
mihkken.. -- Verniids
Vernudsdedelpccacuanha,
Ipecacuanha,
cerst de
weike
de Deb
Debingenomen
ingcnomenhadt
hadt,
nietfehielyk
fchlClyk genoeg
genoeg
welke de
, niet
11a:\r
zin werkte
werkte., nam
nambyhycene
eenetweede
tweedegift
gift,
die
naar zynen
zynen zin
, die
welhaas~
van
eene
hevige
uitwerking
was
en
hem
twee
tivelhaase van eene hev~ge uitwerking was en hem twee
Byzeif
zelfwerd
werddaarvoor
daarvoorgeffraft,
geftraft,
dagen lang
lang afmatte
afmatte.. Hy
d..gen
dat by
hy deeze
deeze reis
reis zyn
zyneigen
eigen meester
meester badt
hadt willen
willen zyn
zyn;;
dat
en
toen wy
hemweder
wederbezochten
bezochten,
wasbyhyflog
nog zeer
zeer
en toen
wy hem
, was
zwak en
en zicklyk
zieklyk.. Zyn
Zyngeneesheer
geneesheer,
die veel
veel jonger
jonger en
en
zwak
, die
d.m by,
hy,herffelde
herftelde bet
het eerst
eerst."
Deeze
fterker wa.s
fterker
was dan
." --Deeze
Rajawas
waseen
eengroot
grootverteller
verteIler;; gelyk
gelyk alle
aile de
de onderhanonderhanRaja
deUngen met
mtwyzen.. Schoon
Schoon de
de Heel'
Heer TURNER
TURNER
delingen
met hem
hem uitwyzen
zich over
over de
de gcloofwaardigheid
gelaofwaardigheid of
of ongeloofwaardigheid
ongeloofwaardigheid
zich
van deszelfs
deszelfs berigt
bedgt wegens
wegens den
den£enhoorn
EMhoom
Dietuitlaate,
uitlaate,
van
uiet
ge
ge
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zoeken
ge100~en wy
wy,, dat
dat men
dit Dier
Dier mAsfchien
misfchien to
teo zoeken
men dit
gelooven
waar
de
Menfchen
met
die
ongehcbbe
in
het
Land,
waar
de
Menfchcn
met
dle
onge,
hebbe in bet Land
maklyke forte
maklyke
lrorte en
en ftyve
ftyve ftaarten
ftaarten zyn,
zyn, die
dieniea
nie1J kurnren
Immren
gaan
zitten, zonder
zonder eerst
eerst een
een gat
gat in
in den
den grond
grondtotegraagraagaan zitten,
yen
,
om
denzelven
daar
in
te
fteeken;
van
welke
de
;
van
welke
de
om
denzelven
char
in
to
fteeken
ven ,
Raja desgelyks
desgelyks eene
eene vertelling
vertelling deedt
deedt..
Raja
Thibet •
Van
breedfpraakige Dierberchryving
de ThibetVan breedfpraakige
Dierbefchryving kan
kan de
voorbeeldedieiien
dieflen;; 'er
afbeelding
fche Os
ten voorbeelde
'er gaat
gaat eene
eene afbeelding
fche
Os ten
nevens, met
een Landfchap
Landfcbap,, door
door den
DAVIS Op
op
den Heel'
Heer DAVIS
nevens,
met een
de grenzen
grenzen van
van Boutan
Boutan gettkend;
Reisgenoot
welken Reisgenoot
de
getekend ; welken
zy moesten
moesten agterlaaten,
agterlaaten, claar
van den
den
zy
daar het
bet wantrouwen
wantrouwen van
Regent
van Thibet
l'hibet niet
niet meel'
twee Eflgel[chcn
wilde
Engelfchcn wilde
Regent van
meer dan
dan twee
ontvangen..
ontvangen
:e
Vreemd,, wonder
wonder vreemd
vreemdisishetgeen
hetgeendedetwee
tweelaatfl
laatfte
Vreemd
Hoofdfl:ukken deezes
deezes Deels
Decls van
van Thibet
Thibet en
en de
de ThibetaaThibctaaHoofdhjkken
'lien
melden.. Dan
genoeg hebben
hebben wy
van dit
dit Deel
Deel ge
ge·•
Dan genoeg
wy van
nen melden
zegd, om
omLeezers,
Leezers,die
dieininbet
het vreemde
vreemdebebaageni
uehaagen· fchepfchepzegd,
pen>
ter leezing
leezing uit
Het
volgend Deel
Deel
Het volgend
pen , ter
uit te
to noodigen.
noodigen .
zal ons
ons gelegenheid
geJegenbeid verfcbaffcn
ander
zal
verfchaflenom
om bet
bet een
een en
en ander
van de
de Thibetaanetz
van
Thibetaanen te
to vermelden.
vermelden .

Curatoris Academire
Batava!,
Curatoris
Academia' Lugdullo
Lugduno Batavx,
Carmen,viro
viroprudentisfimo,
prudentisfimo, RUTGERO
RUTGERO JANO
~ANO SCHIMMELPEN
SCHI~MgL!'RN..
Carmen,
NINCR, J.
J. UU.. D.
AmbianenfemBatavoruin
llatavorum LeLe·
NINCIC,
D . ad
ad Pacem
Pacem Ambianenfem
gato ,, ConfeEta
falva Republicl,
redeunti dicatum
dicatum
gato
Confe&ta Pace,
Pace , falva
Republics , redeunti
II Junii
Cumhujus
hujusPacis
Pacisfolemnia
folemniapublice
publicecelecele·
11
JuniiMDCCCII.
MDCCCII . Cum
brarentur.
brarentt
r.

HI~RONYMI DE
BOSCH,,
HIERONYYII
DR BOSCH

De t1lgemeene
A!gemeetle Yrede
Prede,, gejloten
gefloten Ie
den 27/len
27/len van
De
to Am/ens,
4sniens , den
van LenLentemaand, 1802
1802.. Toegezongen
Toegezongen (Jan
de Nederlanders
Neder/anders,, door
temaand,
aan de
door
CORNELfS LOOTS.
Ultgefproken in
het Deparlemenl
dfr LetLetCORNELIS
LOOTS. Uitgefproken
in ket
Departement der
'Van dede 1llaat/chappy
Mlltlljchappy Felix
Felix Mentis,
den 2iflen
2Ijien van
tl!rkunde van
terkunde
Meritis, den
van
Grasrnaand , 1802.
Amjieldam,, by
hJ P
P.. JJ;. Uylenbroek.
Grlls1n(l(lud,
1802 . Te
Te Amfleldam
Uylenbroek .
In
gr. 8"0;
In gr.
mel de
de Vooraffpraak,
Yooraffproa1f:, 24
hi..
8vo ; met
24 hl
Op den
den dlgemeenen
.Illgemeenen Vrede
Vrede..
Op

D,or
Te Harlingen,
Harlingen, by
b,
Door ss.. STYL.
STYL. Te
V
V.. van
d(:r Plaats,
PJaats. I8®2
I S@ll.. In
In gr.
gr. 4to,
hi.
van der
4to, 88 bl.

LierMng op
van Lentemaand
Lentem(Jantl,, i8oa
1802..
Lierzang
op den
den Vrede
Urede 'Van
van den
den 27
27 van
Opgedragcn aan
(Ian Hoafdbefiuurders
Hoofdhefluurders en
eIZ Leden
Leden der
der Bataaffche
Batoaffchs
Opgedragen
Tot Nut
Nut van
von 't't A1remeell.
Uitgefproken ter
ter
IVloat[chnppy,
Maatfchappy , Tot
Algemeep . Uitgefproken
op dea
tle~ 21
Vergadering
von het
het Utrechtfche
Utrechtfche Departement
Departement,
Vergadering van
, op
21
van
Crasm(Jand, 18o2
,802..
Ie Utrecht.
van Crasmaand,
Te
Utrecht, by de
de Wed.
Wed . JJ.. van
van
Terveen en
In gr.
"I.
Terveen
en Zoon.
Zoon . In
gr. g},o.
8ro. 16
i6 bl.

"J

X 22
X

Eu·
fu-

See

VIEDEZANGIN..
VIEDEZANGEN

Europabevredigd,
lIevnd'gtJ. in
in Lentetn
LentemllllnJ.
ties Jall(s
IS02;
LierulIl..
Europa
and , des
Yaars i8oa
; Lierzang
Door den
tIenIrrindenkring,
Yr;ntIenltring. ter
ter Zin/preuk
Zinjpreuk voerende
"oerende:: Kunst
KaDst door
door
Door
VrindCchap volmaakter.
volmaakter. Te
Te 4m/leldasv,
AmjJeltJam, by
II, P.
P. J.
J. Uy1enUylen·
Vrindfcbap
broek. In
In gr.
gr. 8vo.
8vo. sJ 55 bi.
hi.
broek.

voeg.en bier
bier deeze
deeze vyf
vyf Dicbtftukken
Dicbtflukken byeen
byeeD , omdat
omdat ze
ze
yy voegen
alien,
elk op
op zyne
zynewyze,
wyze,bethethere
helldes
des Vredes
Vredes
allen, hoewel
boewel elk
W
W
en den
den roetn
roem der
der Helden
Heiden bezingende,
bezingende, van
van waare
waareDichterlyke
DicbterIyke
en
J

fchoonheid proeven
proeven opleveren
opleveren..
fchoonheid
waardige DE
DE BOSCH
BOSCH,, als
31s Geleerde
Geleerde en
en als
ais Dichter,
Dichter, beide
beide
Dewaardige
De
den eerften
eerften rang,
met roem
roem bekend,
bekend.bezingt
be~ifigt den
den lof
lof des
de~
'fan den
van
rang, met
verdienfielyken Gezants
Gezants,, de
de rampen
rampen des
des Oorlogs,
Oorlogs, bet
hetheft
heil
verdienftelyken
des Vredes,
Vredes, en
en de
de blydfchap
blydfchap,, over
over de
de fchoone
fchoone vooruitzigten
vooruitzigten
des
op toekomflig
toekomfiig Volksgeluk
Volksgeluk.. Om
Omeene
eeDekeuze
keuzeuit
uit bet
het menigvulmenigvuldig fchoone
fchoone en
en verhevene
verhe'fene bykans
byk:ms verlegen,
verlegeu, bepaalen
ons
bepaalen wy
wy ons
votgende fchets
fchets van
van de
de zegeningen
zegeningen des
delherftelden
herfielden VreVretot de
de volgende
tot
eene vrugt
de rampen
rampen des
dell Oorlogs
Oorlogs vervangende
vervangende ,, als
als et:ne
vrugt der
def
des. de
des,
Yerdienftelyke werl~zaamheden
d\>orluchtigen Ambaaverdienftelyke
werkzaamheden vall
van den
den doorluchtigen
Ambaw

Z

Cadellr.
fadeur.

l'at nos
nos alma
alma vocat,
vocat, comris
comtis qua
qua:: flore
fior.: capillis
capillis
Pat
Prodit, &&aufpiciis
aufpiciis exhilarata
exhilarata tuis
tuis..
Prodit,
I:.retA fronte
fronte videt
videt rediens
redieus in
in rura
rura co[onui
colonus
Lmta
NuncalimeJta
alimedta manu
manuquzerere
qumrereposfe
posCefuis
fuis..
Nunc
£I:fa
fuit conjux,
conjux, fed
fed,, qua
qll~ foret
foret utilis
utilis :egrre
xgrx
£gra fait
In devafl
devaftato
erat herbs
hnb'l folo
folo..
:ato non
non erat
In
Orabant
patrem preberet
pr:eberetpabula
pabulanazi,
nlti,
Orabant patrem
Pabula
at incultus
Incultus nulla
nulla ferebat
fl!rebat agee.
Pabula at
ager .
Suseipis
graviterque perorae,
Suscipis ilIorum
illorum causfam,
causfam, graviterque
peroras,
Unde
cibumfoboli
fobolL preparet
prreparet uxor,
uxor. habet
habet..
Unde cibum
Ills tuum
ex merito
melito repetit
repetit per
tuum ex
per prandia
prandia nomen,
nomen,
ilea
Nec
domusininlaudes
laudesdefrnit
definit ire
ire tuns
tlla~..
Nec domus
Navita,
nOll ventis
ventis ,, non
debellatua ab
llndis,
Na1ita, non
non debellatus
ab undis,
At piratarum
pir:it:lrum tradita
tradita prreda
gregi,
At
prxda gregi,
florruit expanfis
exp~nfis volitare
volitare per
per arequora
veIis.
Horiuit
quora velis,
Cumquefu2
fu!patrie
patri~ perdere
perdere puppe
puppe decus
decus..
Cumque
Munera Pax
Paxnivem
nive~fimul
timulacaerata
ratafecit
fecit olive,
olivre,
Adunera
Liber
in Eoas
Eoas per
pef mare
marecurrit
currit aquas
aquas..
Liber in
Unde
reduxlarge
iargA ditabit
ditablt merce
Penates,
Unde redux
merce Penates,
opes.
Qu~
pauire crescant
crescant civis
civts &.& UtblS
QuI patrme
urb .s opes.
Den Voorflander
Voorflander det
det Geleerdheid,
Geleerdheid. den
den tiezorger
Rezorger van
van bet
het
Den
Leidenfche
Hoogefchoolwaardig,
waardig,isishst
hHvolgende
volgendetafereel,
tafereel, de
de
Leidenfche Hoogefchool
van
nieuws verwakkerde
verwakkerde zucht
zucht ter
tef oeffeninge
oeffeninge vermeldende,
vermeldellde,
van nieuws
nevens
het Vredefeest,
Vredefeest J door
bet Hoogefchool
Hoo&efchooltote vieren
vieren..
sevens bet
door bet

At
At
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At defolatas
At
defolatas Pallas
Pallas ploraverat
ploraverat aras,
aras,
Debita
defertis nec
data thura
thura focis,
fods.
Debita defertis
nec data
Pacis in
in adventum
adventum mores
Pacis
mores repetuntur
repetuntur && artes,
artes,
Panditur optaue
Panditur
optatre dulce
dulcefalutis
falutis iter.
iter.
Tempia
recludumur, fua
Templa recluduntur,
fua dantur
danturdona
dona Minerva,
Minerva,
Nobile do6trinx
Nobile
doctrinz fplendet,
fplendet, ut
ut ante,
ante, jubar
jubar..
gelllinis conjunda
conjuncta Sororibus,
Sororihus, ardet
ardet
Gratia,
Gratia, clim
cam gewinis
Mollia
formofo rura
rura ferire
felire pede;
Mollia formofo
pede ;
Phrebeoque
juvat modulari
Phoebeoque juvat
modulari carmina
carminaplectro,
ple&o,
Mufarurnque
choris inferuisfe
inferuisfe manum.
Mufarumque choris
manum .
IIIud
nobilis ordo,
ordo,
Illud agit
agitLeidre
Leidn Doctorum
Dodorum nobilis
I1laBatavorum
Bacavorum lumina
lumina Gymnafii
IlIa
Gymnafii..
His
ducibus celebrare
celebrare diem
diem lntantur
lretantur alumni,
alumni,
His ducibus
QuA
nitidis
Quaprimum
primum
nitidisrifit
rifit oliva
oliva cooris
cOlllis..
Hoc
fel1um follemne
follemne parans
parans Academia
Academia cives
dYes
Hoc feflum
Undiquepacatos
pacacos inin fua
fua vota
vota trahet,
trahet,
Undique
recreans Concordia
Concordia Mu(a$
bemplumque
dabit, recreans
Exemplumque dabit,
Mufas
Quale
Quale juventuti
Juventuti det
dee bene
bene culta
culta decus
decus..
Het
Het Dichtfluk
Dichtiluk van
vanden
denverdienflelyken
verdienfielyken LOOTS,
LOOTS , hoewel,
hoewel,
bier
en daar
daar,, blyk
blyk vertoonende
vertoonende van
van den
den haast
haast,, met
wclkell
bier en
met welken
het, volgens
volgens bet
het Voorberigt,
Voorberigt,isi&opgefteld,
opgel1eld,doet,
doee,over
over't
geheel
bet,
't geheel
genomen
genomen,, sere
eere aan
aan den
den Dichter.
Dichter. Men
Men ontmoet
ontmoet 'er
'er ververhevene gedagten
gedagten,, met
met gepaste
gepaste woorden
omkleed,, en
en dat
dat
hevene
woorden omkleed
leerendig
vuur , welk
Ieevendig vuur,
welk zyne
zyne voortbrengzels
voortbrengzels kenmerkt
kenmerkt.. Ziet
Zlet
hier ter
proeve een
een tafereel
tater eel van
het door
door den
den Oorlog
Oorlog be
be-.
bier
ter proeve
van bet
roerd
Europa.
roerd Europa.

'It Zie
eensj!ags de
de aarde
~tlrde in
in kryg,
Itryg, verdeefd
verdedd in
in haar
haar belang,
bellini,
'k
Zie eensags
De
lickt, de
de ""heid
vryheid en
en den
den dW(JIlg:
dwang :
De duisterheid
duisterheid en
en 't
't lickt,
'k
Zie hier
bezw)ken,
'It Zie
hier der
der reuzen
reuzen kracht
/craclit voor
VOOT kloeke
kloeke list
list hezw)
ken ,
Daardedearmoede,
armoede,inintriomf,
Iriomf,opop't'I eigendom
eigendomdes
des ryken
,,!rIm..
Daar
eeen zee,
zee. op
op welk
welk een
een f
jirrmd
zy hare
haregolven
golYengiet,
giet,
Ceen
rand zy
Die harer
harer baren
Da,enkruin
kruinWet
nieevlakgefchoten
v/akgefchoten ziet
ziel..
Die
De
Debergfpits
hergjpits., boven
boven 't't oord
oord des
ties donders
lIonders zelfs
ze/fi "erheven,
verheven,
Ziet de
de oorlogsblikfems
oorlogsblikfems thans
met fIddring
firiflrz'ng am
om zich
zich zweyea.
zweytlJ.
Ziet
thans met
Deafgronden
afgronden braken
braken vuur
VYUTmet
ll1etakelig
akelig gerucht
geruI;ht;;
De
Het
fnet het
pulf" [met
het zwerk,
zweTk, enenweirlicht
weer/ichl door
door de
de lucht
lucht..
Hel pulfir
't Schuimbekkend
Zuitlen,
z/ch onl{cheurende
zyn balden,
ha...dm 1
't
Schuimbekkend Zuiden
, zich
ontfcheurende nan
aan zyn
Start,
als een
een wervelwind,
wervelwind, op
op de
de omgelegan
Siort, als
o1Hge/egm landen,
landen,
Terwyt 't
't verbolgen
verbolgen Noord,
Noord, uit
uit Ruslands
Rus/andsysgewest,
ysgeweS!,
Terwyl
weer op
op 't
'I Zuiden
Zuiden wreekt,
wreckt, en
en 't
't naaT
'-yn holen
holen press.
presl.
Zich weir
Zich
naar zyn
Is alles
niles kryg
kryg ,, eknde
eltnde en
en word,
moor",enenwoest
woestgeplonder
geplonder ,•
't, I Is
Endedeaard'
aard'zueht
zuchtwezenloos,
wezenloos,verdoofd
verdoofadoor
doord'oorlegsdonder
tf'oorl,gsdond,,...
En
Wat oord
oord de
de vorst
vorsl des
des dogs
dags op
op d'eeuwgen
d'eempgen togt
toge doerfnelt
dOflf'[neit,,
That
En
En of
of zyn
Z1n rierfpan
"ierlPan ryst
ryst,, of
of mat
matter
ler ruste
ruSle hell,
helt.
liyvindt
"indtalom
alomeen'
een' gloed,
glod, die
die woest
woest hem
f1alll in
in de
de eogen,
,ogm,
By
hem /laat
En
Enisisenmagtig
,mnagtig't't bloed,
/I/oed, dal
tifll de
de aard'
aard' daorweeR
d,ofWf,/tI,
11 droogen.
i'(JQKIII.
, to
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flrya -tie
de laotfle
Elk yolk
yolk zet
t.et it;
i,z lien
dim ftr:td
~} 't't .fPel:
Elk
laat/le kracht
kracht ep
jpel :
Men zwicht,
byt wetr
weer toe,
Men
zwick!, en
en byt
toe, als
als leeuwen
/eeuwen bits
bits en
en leI:
fel:
Notuur
ziel, als
(lts verflomd,
verflomd, de
de onbuigbre
onbuigbre menschheid
mensekheidtrotfen
frotfen
Natuur ziet,
AI 'I't leed
flaal en
gelyk onkwetsbre
onkwetsbre rotfen
yotfen..
111
leed van
van flaal
en '}Iuur,
vuur, gelyk
Dc
woere/ddeden flaan
Jlaan,, in
noodorkaan,
De waerelddeelen
in dezen
dezen noodorkaan,
AI wagglend
wagglend tegeneen
tege1teen:: hun
hun jongfle
jongfle f/md
Al
[lend fPoedt
fpoedt aan:
aan
'k
Zie volk
volk by
by volk
'}Iolk alreeds
01reeds in
in d'oorlogsvloed
d'oorlogsvtoed bedolven
bedo/ven:
'k Zie
Ook Neerland
Ook
Neerlana reikt
reikl zyn
zJn hand
handom
omredding
reddingnit
uit de
de golven
golven..
Te
Te fraai
fraai zyn
zyn de
de regels,
regels, ter
ter eere
eere van
van BUONAPARTE
BUONAPARTE gezon.
gezon .
:en,
.onafgefchreeven kunnen overflaan
cen, dan
dan dat
dat wy
wy dezelve
dezelve .onafgefchreevenkunnen
overflaan..

Dlaar hoe
wat oorlogsgod
(lorlogsgorl fnelt
fnelt door
nacht der
tier jaren,
jaren,
ltfaar
hoe!I wat
door de
de nacht
Uil
de oude
ollae heldenteeld
luMen/6ett! js ",or
'I/pits
[charm?
Uit de
voor 't
[pits der
der Fran{cfr6
Franfche fcharen
3
Een blikfcmende
hlikfcmende gloed
gloed brandt
brandtininzyn
zynfloute
floute vuist
vuist;;
Een
Onlzetter-d
is het
vuu", dat
dat door
doorzyne
%yneadren
adrenbruisclit
bruiseht;;
Ontzettend is
het vuur,
By flert
flIrt ver[chr;!t!yk
{ne!gewiekle henden,
Hy
verfehriklyk neer,
veer, met
met fnelgewiekte
benden,
ran't't kemet,oeg
hemel/,ooggebergte,
gebergu,Italic
lulfie op
op de
de lenden,
Imden,
Van
En tref:,
ontruTtt,
En
treft, grootseh
grootseh op
op trofeen,
trofeen, den
den Tybergod
Tybergod ontrukt,
Als een
een orkalm
den Nyl,
Nyl, die
die fidt/rend
voor hem
bultt..
Ills
orkaan den
fddrend voor
hem bukt
Hoe! zal
zal de
de hoef
hoef van
"tin 'I
komt flormen,
flormen,
Hoe!
't ros,
ros,woarop
waarop h'}
by aan
aan komt
Nochnicer
tlIur de
de ontheisterde
ontheisterde aarde
aarde ornwroeten
omwroefen en
en mi,rvormen
miwot'tHen 1
Node
Y
Offcheidt
:;;yn onagtige
magtige aria,
arm, met
met eenen
eenen wonder/lef,
wandct/ilif.
Offcheidt zyn
lJen chaos
chaos van
'}Ian Europe
Europe en
en 't
'I lichf
'J duister
Den
lieht van
van 't
duister of?
af?
Ja, BONAPARTE
BONAPARTE rukt
,.ukt hot
he! flagzwaard
jlagzUlaartJ nit
uit de
de fchede,
{chede,
.7a,
Maarwyd
Ulydhet
1~1aan
(Iandedezege
zege opop't
outer van
van de
de Vreae
Yrellt :
Moor
't outer
By zweert
ZlIIeert eene
lene eedler
eedler veel
Hy
veet dan
dan eertyds
eertyds Hannihal
Hannibal,~
Cerus' , dat
dat l.y
1,'1 dien
Gerusis,
then eed
eed volbrengen
volbrengen kan
kan en
en zal;
zal ;
Ceim volk
'Yalk is,
is, door
doOf' zyn'
z,n"• wrok
wrote,, den
he[choren,
Geen
den ondergong
ondergang befchoren,
Nern;; vrede
vrede en
en rust
rflsl heeft
heeft liy
Nern
by de
de [ckreijende
fchreijende aard'
aard' ge%woren.
gezworen .

Niet zonder
zonder verbaazing
verbaa~ng hooren
den gryzen
gryzen Dr
Dr.. STYL
STYL
Niet
hooren wy
wy den
met een
een edel
edel vuur
vuurman
v,anwelbeftuurde
welbeftuurdeverbeeldingskragt
vl!rbeeldingskragt de
de fnaafnaamet
ren tokke&en.
tokke1en. Gedartig
Gedagtig aan
voorgaand leed
leed,, en
en vooruitvooruit~
ren
aan voorgaand
ziende op
op toekomflig
toekom!!jg Volksgeluk
Volksgeluk,, zingt
zingt hy,
onder andere
andert:::
ziende
hy, onder
Om Neerland
Neerland heft
h'eft oak
oole ruim
z1n deel
detl gevonden
Ons
ruim zyn
gevonden,t
In de
de ongenae
ongenaeder
del'wisfelvalligheen
wis{elvallig/teen;;
In
Lens
£cns Pit
uit Berlyn,
Ber/yn, en
en menigrnaal
menigmaaluit
uit Laanden,
Linden,
Eer 't
'J Ireilgeflarnte
hei/gefJomle cum
verfcheen..
.der
aan onze
onze kim
kim verfcheen
Nuisis 't'I verlost,
verlost, gelatlters
!twas/en,
Nu
gelauterd van
van zyn
zyn kwaalen,
Ntl(lr
wensch vereend,
vereend. gevest
ge'Yest op
op vasten
vasten grand,
gnmtl,
N
.ar wenseh
Om in
in den
den kring,
/ering. vaartoe
waartoe 't'1 zich
zieh laat
loot bepaalen,
hepaa/e.,
Orn
Het troetelkind
troete/Kind to
Ie zyn
van's
Waorefds rand!
rond!
Bet
zyn van
's lVaerelds
1f7y zien
zitn eerlaug
eet'/avgeen
een11'Iastbosch
il'Iastbosclt honig
zweelen,
7Vy
honig zweeten,
Op fcherpen
[Chel'penhulst
hulstofofels
els Nareisfen
Narcis[e1lflaan
flallll.
Op
,
En
En Ceres
Cet'es,, in
een guide
guide walk
wolk gezeten
gezeten ,,
in een
Len rjkdom
r]la/oNlraa'n,
'f(I~n J ariens
"iens Wee"',
jreelds null
naaoithan
kan ftha!u.
fchadn .

.i,,,
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de Dichter
Dichter van
van den
den eerstgenoemden
eerst~enoemdenLierzang,
Lierzang t
de
hoewel,
zom ...
hoewel, over
over't't geheel,
gebeel, van
van verdientle
Terdienae niet
nie::t ontbloot,
ontbloot, is
is zorn
tyds minder
zyne Bunstbroeders
Kunstbroeders.. Behalven
Bebalven bet
het
tyds
minder vloeiende
vloeiende dan
dan zyne
in de
gebruik van
van Koopman[clltzp
de plaats
plaats van
van Koojhandel,
Koophaniel, zal
zd
Koopmanfchap in
gebruik
het drie:naal
weer, in
in het
volgende Couplet,
Co,up1ct1o aan
aan
bet volgende
het
driemaal voorkomende
voorkomende weer,
zommigen (looten
flooten..
zommigen
fROV(\)
"PROVO KLUIT,
SLUIT ,

Zit, KoopmtJn[clzllP!
Koopmanfchapl uw
Zie,
UfJI Helen
kie/en wenden
wende"
DenEleven
jleven [chuimend
weer near
nIJar Zee.
Ze~.
Den
fchuimend weer
Reel 't
't Oosten
Oosten zat
zenden,
Reel
zal zyn
zyn rykdom
rykdom zenden,
En fchatten
[challen j,,,ngen
re4.
En
brengen naar
naar uw
uw red.
Ja,, eer/(Jng,
vergetegen flranden
jlranden,,
eerlang , vergelegen
7a
Danreiken
rliken we
iVe uu weer
weer nyvre
nyvre handen
handen:
Dan
Ge
tltlrt[choufJlt dan
dlln onze
onze wimpels
wimpels weer
wIer;;
Ge aanfchouwt
Zy /laan
paan nu
nu vaster
vaster dan
dan voorhenen,
voorhenen,
Zy
Endedeoude
oudefcliandvlek
[cliandvlele is
is verdwenen
En
verdwenen ;;
Geen
ho.ononteert
onlllertdie
diewimnpels
wimpets meet.
meer.
Geen haon

De Lierzang
Lierzan~:: Europa
Europ" bevredigd,
hevr.edigd. doet
doct eere
eereaan
aanden
denVriell
Wen ...
De
denkring, uit
dezelve is
is voortgekoomen
voortgekoomen;; en
ell
denkring,
uit wiens
wiens midden
midden dezelve
men dedeedele
toont ,, dat
dat men
edeleDichtkunst
Dichtkunst met
metguile
guileverkeering
verkec:rin~
toont
nuttig en
weet to
te paaren.
paaren. Met
Met ongemeen
ongemeen genoe.
genoe.
nuttig
en aangenaam
aangenaam weet
gell hebben
hebben wywythen
dienLierzang
Lierzang geleezen
gcleezen.. Recht
dichterlyk
gen
Recht dichterlyk
is
teekeniDg, op
op den
den Vrede
VIedeflaande
fiaande..
is de
de volgende
volgende teekening,
Die hemeltelg
lzemelte/g,, die
all' jll'anden
Die
die ails
flranden
Nukiest
!riesl tot
tot haar
gerHsle wyk,
Nu
haar geruste
wyk,
Bejlryltt
haar fluwelen
jluwelen handen
Beflrykt mel
met haar
handers
Het vlak
ylak van
'Yon't'I eeuwigwoelend
eeuwigwoe!end ryk
1)1::
Het
Z'Y doet
tloet de
de felontroerde
felontroerde baren,
hllren,
Zy
IPaar/llngs zy
;;'1 zweeft,
zweeft, in
in 't
JVaarlangs
't einel'
eind' hedaren
bedaren,__
En groet
graet Neptuin
Nepluinrnet
met b7yden
b'lyden lagclz:
En
lagch :
Dezeegod,
zeegod, Lang
long inin 't'1 nat
nat bedolven,
hedoiven,
De
Ziel, vrolyk
vr(Jiyk ryzende
ryunde uit
uil de
de golven,
~o!ven,
Ziet,
Geen moordbanier,
1Jl0Qrdolinier, maar
maar vredevlag
vr"Jevlag..
Geen

II,
zynen fchelpenwagen,
fchelptnwl1ge".
Ily vierl,
viert, op
op zynen
Zyn zwemmend
zwemmendrosgefpan
rosgejpan den
dm team
tOlm;;
Zyn
De drietand,
drietand , inin zyn
zyn vuist
vuist gedragen,
gedragen.
De
Bejliert het,
eJfen fit
jlroom;
Befliert
het, 'an~s
Tangs den
den efen
oom ;
De
Ttitrms, die
die den
den god
god osxringen,
ofNr;ngen,
De Tritons,
Zien we
we in
in het
zee[chuim. vrolyk
1'roiyk fpringen
jpr;n:tHI:
Zion
he: zeefchuim,
Zy blazen,
Hazen, op
op hun
hun hoorngewas,
hoorngewas.
Zy
Den lof
lof der
der vrede
Yl'erie en
en zeevaardye
zeevaardye;;
Den
'I
all Neptunus
Neptunus heerfchappye,
heerfchappyl!,
't Roemt
Roemt all
LanlS d'onafmeetbren
d'ofia!meitbrm waterplas
waterfJllis..
Langs
X 4
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Het volgemle
volgende Couplet,
Couplet , blyk
Het
dat de
blyk vertoonende,
vertoonende, dat
de PrimM""
hritnleq
iring
prys fchat,
fchat, voegen
kring Ge1eerdheid
Geleerdheid op
op prys
voegen wy
wy 'er
'er nog
nog Devens.
nevens .
Een
nieuWIJ kryg
/rryg wordt
WfJrdt ondernomen
,nd,nIlJmen ;;
Een nieuwe
Mao",
fidder niet:
Maar , heilryk
heilryk mensehdom!
mensehdom I fidder
Wet :
Deze
eerjiryd zal
MI geen
geen bleed
blled doen
fJoen firoomen,
jiroomen.
Deze eerflryd
Daar by
hy de
de Ie
bietlt::
Daar
fc oonfle
oonfle latlwren
lauwren biedt
Een
drm; van
vanwyze
lI'yzeflervelingen
jiervelingen
Een dront
Zal
naar der
der Kunflen
Kunflm eerprys
eerp,ys dingen
dingen;;
Zal naar
t ayvrig op
op zyn
?:.yn kracht
kracht t,
Elk
volk, rayvrig
Elk yolk,
Streeft
langs gitbbrige
gltbbrige eeretrllppen,
Streeft haast,
haast, langs
eeretrappen,
Omfiryd,
{iryd, naar
naar't'/ koor
leoor der
der wetenichappen,
weten[chapp,n,
Om
Tot heil
heit van
van 't'I menfchelyk
men[clzel,k geflacht.
gejlaeht.
Tot
en GUALTHUR,
en
Jong,lingen legen
GUALTHUR, of
of de
de wyze
wyze om
em 7ongelingen
tegen Ontrlel.
Ontuclo
te
Een Boek
Bodeter
ler bevordering
bevordering van
vllnzedelyk
aedelylc enen huis
huis·.
to beveiligen.
beveiligen. Een
lyk
geluk . Onder
Onder de
lyle ~Ie.
ie Spreuk
Spreuk:: Per
ad altiora.
altiora. Te
Per haec
haec ad
Te Amfle,..
Imffer.
dam,
Warnars, 180
: . In
In 8vo.
8yo. 211
Jflm, by
by G
G.. Warnars,
1801.
!r{I bl.
"'.

ALEXIS
ALEXIS

in alletlei handen komen, zeg •
gen wy
wyopzetlyk
opzetlyknirc
nitt veel
veel van
van dit
dit nuttig
nuttig Werkje.
gen
Werkje . Voor
D
D
Kinderen is
Hinderen
is het
het niet
niet gefchikt
gefchlkt;; Jongelingen
op zekere
zekere jaren
jaren
Jongelingen op
aar onze
onze Letteroefeningen
Letteroefeningen in allellei handen komen, ze,"
aar

VOOI

mogen
wel lezen
lezen;; en
Vaders en
en Moeders
Moeders zullen
zullen
magen bet
bet zeer
zeer wel
en Vaders
zich
vooral niet
niet beklagen
beklagen,
zy bet
het zelfs
zelfs by
by herhaling
berhaling le
Ie-.
zich vooral
, zo
zo zy
zen , en
en den
zen,
den inhoud
inhoud ernflig
ernilig nadenken
nadenken;; zy
zullen 'er
zy zullen
'er vry
vry wat
wat
in aantreffen
aantreff~n,, dat
dat hun.
anders de
de onfchuld
onfchuld hunner
bunner
in
bun , zo
zo hun
hun anders
kinderen
, belangryk
wezen zal
kinderendierbaar
dierbaarisis.
b6langryk wezen
zal.. Intusfchen
Intusfchen houde
houde
men
in bet
het oog
oog,, dat
dat onze
onze Jongelingen
Jongelingen thans
thans doorgaans
doorgaans
men in
vry wat
wat vroeger
worden;; en
en wachte
wachte dus
dusvooral
vooralniet
niet to
te
vry
vroeger wys
wys worden
met voorzichtige
voorzichtige en
en nodige
nodige maatregelen
maatregelen.. Op
het een
een
lang met
lang
Op het
is zeker
zeker wel
weI wat
wat aan
aan to
te merken
mer ken;; en
en een
een ieder
ieder is
is
en ander
ander is
en
voorzeker niet
niet in
de gelegenheid
gelegenheid,, om
om alles
alles zo
%0 to
te doen
doen.,
voorzeker
in de
als het
hier wordt
wordt voorgedaan
voorgedaan :: ook
ook zal
zal 'er
'er weI,
als
het hem
hem hier
wel, hopen
hopen
wy,, in
in dit
dit gefchrift
ge[chrift,, gelyk
gelyk in
in de
de meesten
meesten van
van dezen
dezen card
aard,,
wy
wat overdreven
overdreven zyn
zyn.. Evenwel
Evetlwel isis het
het maar
maar al
al to
te waar,
waar,
vry wet
vry
men in
in een
een zozogewichtig
gewichtig ffuk
auk doorgaans
doorgaans onverandwoord'
onverandwoord·
dat men
dat
lyk
lyk onachtzaam
onachtzaam isis;; en
en dit
dll welgefchreven
welgefchreven Boekje
Boekje verdient
verdient de
de
opmerkingvan
vaniederen
iederenvriend
vriend der
der jeugd
jeugd..
opmerking

Nieuwe Ontdekkingen
Ontaek!riHgen van
GOTTFRIED IMMANUEL
IMMANU!LWENZEL,
WENZEL,
,1JIa
RVieuwe
van GOTTFRIED
ONtttrent tie
Sprflok der
de,. Dieren,
Dieren, op
op reden
retJen enen ondervinding
ondervifJlling gegetrent
de Spraak
grond. Uit
Vii bet
hel Hoof!;duitseh.
In lien
lInage, by
bJ JJ.. C.
C. Leellgrond.
Hooyduitsch. In
den Ilaage,
Leettweflyn,
weilyn, 1802
1802.. In
In 8vo
8vo.. 196
hi.
196 bl.

kunnenniet
niet ontveinzen
ontveinzen,
dat wy
wy by
by bet
het zien
zien van
van den
den
kunnen
, dat
Wyyzwellenden
zweJIendentitel
titel van
van dit
dit boekje
boekje,, op
op den
den omflag,
omflag,als
als in
in
W
welwel-
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DhEazrr.
I.
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onder anderen,
gezegd wordt,
~oordenboek
welken bet,
bet, onder
anderen, gezegd
wordt, een
een Woortlmboek
welken
der
Dieren-fpraak., van
meer dan
dan dertig
dertig fourten
foorlen., die
daar alle
aile
van meer
die daar
der Dieren-fpraak
werdenafgefchrikt
afgefchrikt om
het..
worden
opgenoemd,totebevatten,
bevatten, warden
worden opgenoemd,
om hot
dan by
zelve
in to
te zien
zielil;; dan
by bet
het lezen
lezen der
der Voorrede,
Voorrede, en
en hot
het
zelve in
zaaklyk
vanvanhet
kregen wy weder
weder
zaakl~' o'lerzicht
k overzicht
hotgehele
geheleWerk,
Werk, kregen
en meenden
meendendatdatdiedieongunftige
oogunlligeopvatting
opvattmg tote voorbarig
voorbarig
moed, en
cooed,
ware. Evt:nwel,
hetlezen
lelen van
van bet
het Werkje
Werkjezelzel·
geweest
Evenwel, bybyhat
geweest ware.
ve, werd
ons geduld
geduld bier
bier en
watveel
vee! gevergd
gevergd;';
ve,
word ons
en daar
daar wederom
wederom wat
zo
dat wy,
wy, ini1I goeden
goedenernst,
ernst, nauwlyks
nauwlyks weten,
weten, war
wac wy
1"Iy'er
'er
zo dat
onze
Lezers van
van berichten
berichten moeLn.
onze Lezers
moet_n .
Dat
de Dieren
Dieren bet
het vermogen
~-ermogen hebben
hebbenomam
zicbelkanderert
elkanderell
Dat de
zich
doen. verftaan
vernaan;; --- dat
dat dit
dit verinogen
verlDogen by
hUll van
van dat
dat der
der
te
to doers
by hun
onrlerfcbeidenisis;; -- dat
d3t elke
elke foort
DieMenfchen
zeeronderfcheiden
Menfchen zeer
foort van
van Diehare eigene
eigellc Spraak
SpraaJe heeft
heeft;; -- dat
van ononren hare
ren
dat ook
ook Dieren
Dieren van
cierfcheidene
derfcheidene foort
foort aan
aan elkanderen
elkanderen hl:t
bet een
een en
en ander
ander kunnen
kunnen tote
kennen
geven;; - - dat
trachten zich
kennen geven
dat zy
zy ook
ook trachten
zichaan
aandede Menfchen
Menfchen
dae zy
zy ook
ook hot
het een
een en
en ander
ander van
van de
de
te doen
doen verltaan
veritaan;; to
dat
Taal
Taal der
der Menfchen
Menfchen verftaan
verfiaan kunnen
kunnen:: --- dit
dit',,, en
wat meer
meer
en wat
van then
dien aard
aard is.
aile Waarheden;
toch voorzeker
voorzeker
van
is, zyn
zyn alle
Waarheden ; maar
maar toch
gene
nieuwe Ontdekkingen
Ontdekkingen;; daar
daar wy
vertrouwen, dat
sene nieuwe
wy vertrouwen,
dat iedere
Were
Boerenzoon
nagenoeg hetzelfde
hetzelfde heeft
met
Boerenzoon nagenoeg
heeft opgemerkt.,
opgemerkt ., en
en met
voorbeelden zou
fiaven;; hoewel
hoewel by,
by, zeker,
zeker, in
in de
de
voorbeelden
zou kunnen
kunnen Raven
wyze
wyze zyner
zyner verhalen
verhalen., en
in de
de gehele
gehele voordracht,
voordraeht, by
by den
den
en in
dezer rieuwe
nicuwc or
olJtdekklngen
te kort
zou fchieten
fchieten..
Schryver
Schryver dezer
tdekkingen verre
verre to
kort zou
Enige algemene
algemene Grondregels,
Grondregels, om
cle Spraak
Spraak van
van hat
het Dier
Di~r
Enige
om de
te
leren verftaan
verfiaan,, hebben
echter hunne
hunne waarde
waardt:;; zy
zy zyn
zyn
to leren
hebben echter
Ifgebrokene of
den:
tweeledige toonen
tonner.,, zyn
~yn uitdrukkiagen,
uildrukkit.gen.
deze : ~dfgebrokene
of tweeledige
jil zorgvuldigheid
zorgvuldigheid It
fnel op
op elkander
elkanier volgen
volgen..
die
to kennen
kennen geven
geven ;; --- fnel
de, wanluidende,
ie,
w#nluidende, Wet
niet eenflemmige
eenjlemmige toonen,
duiilen misnoegen,
misnoegen,
toonen, duiden
,ram[chflp en
en toorn
tOOrrJ by
by bet
het Dier
[)ier aan
tzan;; - fnel,
fnel, onduirllyk
onduirl/yk e;z
e:.
,eramfchap
haastig
:ng ;; - hllilstig uitgebragte
uitgeorogte toonen
loaner. verkondigen
verkondigen eene
eme goede
goed, tyd
tyimg
zacht
zyn de
de toonen
toonen,'an
vanvreugd,
vreugd, mllor
maar ongemeen
ZlIcht en
In welluidend
welluidend zyn
ongemeen
zlIfhter en
en welluidender
wel/uidender zyn
zyn de
t~ol1en der
der liefde
lie/de;; --- Jcherp
Jeherp ,,
zachter
de eaonen
doordringend, rasch
rasch op
op elkander
eJkonder volgende
,'o!ge/lde,, wanluidend
wanluidend en
en tlaar
dourdringend,
daar
jy lang
lang I/anhoudend
ZYll de
de toonen
tonnen der
der yverzucht
yverzucht;; ._-- eenledig
eenledig
by
aanhoudend zyn
en weeklaagend
weekillflgenadie
die van
vandroefheid
droe/heldenenweesnoedigheid
weemoedigheid.. - - Voorts
Voons
en
de Hear
Heer weivz
WENZeL,
" dat
dat de
Dieren toonen
toonen uitbrengen
uitbrengen ,•
meent de
meent
:L.L, „
de Dieren
„
voor bet
~, die,
die. ten
ten minflen
minil:en voor
hee oor
oor van
van den
denmensch,
mensch,letters,
letters.
•" dat
dat is
is zelfsja zelfs
zelf, geheele
gehcele
zelfs-enen medeldinkers,
medeklinkers, twetkl:.mken.
twerklanken, ja
de Dieren
Dieren Woorden~
lettergrepen, uitrnaken,
welken. zo
•" lettergrepen,
uitmaken , weaken,
zo de
Woorden .
boeken hidden,
had den •daar
daar inin zekerlyk,
zekerlyk, als
als woorden
van beteebe tee·
•" boeken
woorden van
•" kenis,
ken is , als
als tee
ken en van
bunn.e gedachten
gedachteu,, plaats
plaats vindeti
vlOdell
teekenen
van hunne
•tt zouden
." (Zo
zouden."
(Zo heeft
heefc bb.. v.
v. de
ietters a3.. cc.. e.
e. g.
~.
de Aap
Aap dedeletters
k. oo.. Yr.. ss.. tt.. uu.. en
de lettergrepen
lettcrgrepen fifl.. fchak
rehak.. uir
uir.. uis
ui"..
hh.. ii.. k.
en de
lOber. iir.
het Paard
Paard alleen
aileen m.l~1ol'
letters hh.. ii.. en
de
char.
r. oos.
s . gc;
ge ; bet
mam dedeletters
en de
lettergrepen
)t:ttergrepen hi
hi.. bib
bib.)
Hy wiigt
W11gt hat
het,, ene
ene proof
proef van
'Ian eeri
eell
.) Hy
Woordenboe-kder
derDieren-fpraak
Di~en·[praaktoteleveren
leveren ;; waaruit
waaruit wy
wy nietS
nie r-;
Woordeaboek
zul.
zui-

a. r.
5.
r. WWEl1ZltL
E IS Z E L

366

maar liever
~llllen
affchryven t maar
paar gefprekken
gefprekken overneovernezullen affchryven,
liever een
een pair

men, welke
heeft,opdat
opdat de
de Leier
Leer
mell.
welke dedeSchryver
Schryver beluisterd
beluisterd heeft,
aIleen hoe
hoe ver
ver bybyisisdedekennis
kennisdier
dier taal
taal gevor
gevor..
()ordele,
niet alleen
oordele, niet
derd isis,, maar
maar welke
welke belangryke
belangryke onderwerpen
onderwerpen byhydedeDfieren
-meren
derd
dan
doorgaans hoorde
hO(Jrde behandelen
behandelen.. De
De tekens,
tekens. die
die nan3an·
Ian zo
zo doorgaans
duiden,
dulden, op
op welk
wellt een
cen toon
toon het
het Dier
Dier,, en
of het
het fnel
fnel dan
en of
dan weI
wel
Jaugzaam
(prak, laten
laten wy
wy achter.
achter.
IaDgzaam fprak,
DE POEDEL.
POEDEL .
DE

Knur, Paf.
Pili. Knur
/{nu,... Paf
Pllf.. PaI.
Knur.
Paf,
Laat
l weg
Laat my
tlJ'J gaas
l(Ja.'
weg van
Ylln my!
my! of
if -- vaord,
YoortJ, zeg
ze~ ik.
ilt.
DE
p s..
DE Ito
mops
1Jaf
Btlf. Baf
Baj.. Baf.
Baf.
Baf. Baf
to zamtn
Lllilt ins
InJ Ie
zamln vrienden
vriendtn zyn
zyn!!
Laat
DE
DE I'OEDEL.
POEDEL.

Kaur. Paf
EHur.
Pllj.. Paf,
Pa!. Knur
Knur.. Knur.
Kmtr.
lle word
worlltoornig,
loornig. iklit zal
zoJuuverfc'ieuren
yerlei/euren..
1k
DE
YOPS..
DE MOPS

:ear.

BIIj.
.Eaf. Baf.
1JTees tech
loch geed
gHd t/
$ices
DE
DE POEDEL
'OIDI.L..

Pa-f
pttf.. Paf.
Pal· Paf.
pal·

Gy
:t.yt Ben
Cy zyt
ton vncmde
vrtemde Bond
Hand

(Nu wierp
(Nu
wierp men
men een
een been
been in
in de
de kamer
kamer.)
.)
Pij..
Pif
fflat is
dat y
-,yilt
is "fit?
P s,
Ii o
0'
s, naar
nllllr het
het been
been happende
lzappende..
YJIlt
)x M
InNr. Knur.
Knur. Knur.
Knu,..
Inur.
Gy
van.
Gy krygt
Itrygt 'er
'er xiets
"iets van.
DE POLS)EL
POLl)EL..
DE

J'lzj. Paf
P4f.. Paf.
Pllt.
Paf.
Paf Paf.
rfe!t, gierigaard.
zat!
F"rek,
gierigaard, n;mmer
nimmer zat!
Nu
een
gefprek
van
Katten:
Nu een gefprek van batten

£EN
KLEIN KATIE,
KATJE,
EEN KLEIN

J/iau ,• Miau,
Miau, Miau
Miau..
Auiau
lit bid
bid u,
u, last
laat 'er
'er my
toch uit!
uit!
Ik
my tech

EEN E OUDE
OUDE HAT,
KAT,
EENE

tlan de
de deur.
deur.
aan

aan it
ie dear.
deur.
aan

Wall, Waa,
Woa, Miau,
Miau, Mian
MiaN..
Was,
IA: vrees
fYees ""Y
kind;; fchenk
fchenlr. ens
ons de
de vryheid
vr,hlidf
1k
veer 1n3n
myn kind
IEIf

ZEN

OViI.DE
DItSPRAAR
SPlAAl!: DER
DI!!t TMEkEN
tJIllRltN.
.
ova

3 --f

tot het
het kleine
1r.leine Katjt.
RR EE NN EKAT
A T EE RR,, tot
Katje.

Fiau., Fiau
Piau..
Piau, Fiau,
Fiau,

Yrees niet,
flie:. katje
katje lief
/il/..
Frees

HET RATEE.
J:.lT}E.
HET

Br, Br,
Br, FUN,
FiIlU, Fiau
Piau..
Br,
Gl1eie kater!
kater! fchoone
[c1z()one kater!
kater!
Goede
DE RATES
XATElt.
.
DE
j}lr, Mr,
1Ilr,MrMr,
illr..
Mr,
, IJf
Aardigpoesje,
poesje, wat
wafben
benikiltvergenoegd
vergenoegd!
Aardig
!
EEN
ANDERE
KATER.
EEN ANDERE KATER.
Oua,
Oua,
Oua,
Oua..
Oua, Oaa, Oua, Oua
Dat duld
du/dikik niet,
niet, het
het is
is myn
katje..
Dat
myn katje
lIjJ;IDE RATERS
KATER ••
.
BRIDE
ja, 'la,
jo..
.7a,
Ya, Ya
DUll, Oua,
OUrl..
Oua,
Oua, Oua
Gy zyt
zyt een
len kind
ltifUI des
des deeds
1I00ds.. Ik
Ik word
word kwaad.
ItwatJd. Het
Het;s
Gy
is rays,
kalje..
vfPJn
yn katje
HET KATJE
KATJE.
HET
.
MitZTJ.
Fiau.
Miau,
lJ!Jjau.
.
Miau, Fiau, Miau, Mlau
Roudt tech
loch vrede
vrede met
metelkander,
elkander,bid
bidikika,II,opdat
opritZl'or,
''',isyneu
'.JntfJ
Houdt
INge, gees
gem: bleed
bloed vergoten
worde,.
vergoten worde
wege,

""fI.

Ziet daar
daar een
eenproefje,
proefj e, Lezer
Lezir!
watgygy
nietzaiza
Ziet
! wat
al,aI,byby
bethet
niet
goed verftaan
ver-i"taan der
verliest..
goed
der Dieren-fpraak
Dieren-fpraak als
als dede Heer
Heer WENZEL,
WENZEL, verliest
Voor 't't avenge
overige treft
treft men
in dit
dit boekje
ander Verhaal
Verhaal
Voor
men in
boekje een
cen en
en ander
nan,, waaruit
aan
waaruit de
de fchranderheid
fchranderheid der
der Dieren
Dieren blykt,
blykt, en
en dat
dat VOor·
voora1 veer
",or kinderen
kinderen zeer
zeer onderhoudend
al
onderhoudend isis;; terwy1
terwyl van
van deae
deze VerVerhalen fommigen,
fommigt;n, naar
naar ons
ons inzien,
inzien, zeer
zeer gefchikt
gefchikt zyn
het
halen
zyn om
om bet
te toetzen
toetzen en
en to
te fcherpen,
fcherpen. opdat
opdat zy
zy
oordeel der
der Kinderen
Kinderen to
oordeel
llich,, zo
als men
men zegt
zege,
geen knollen
knollen voor
lIoorcitroenen
cltroenen in
in de
de
zich
zo als
, geen
hand later
latcn ftoppen
flop pen ;
; waartoe
waartoe wy
vooral zouden
zouden aanpryzen
aanpryzelJ
band
wv vooral
geval van
van zelteren
zekeren koopmanshond,
de be
be..
het geval
het
koopmanshond , die
die zich
zich na
na de
traafnis zyn5
begaf, en
en agt
agt dagen
dagen
graafnis
zyrs meesters
meesters terftond
terftondopop weg
we, begaf,
daarna terug
van wien
wi~1l men
menvernam,
vernam,dat
dat by
hy inindaarna
terug kwam;
kwam ; en
en van
tusfchen aile
met zyn
zyn meester
meester was
wasdoordoortusfchen
alle de
do Steden,
Steden , rhe
die hy
by met
gereisd, had
in aile
gereisd,
had opgezocht,
opgezocht, en
en in
allehuizen,
huizen,waar
waardede koopman
koopman
bekend was
was,
dooreen
eenvreeslyk
IIreeslykgehuil
gehuil 's
's mJns
had be
be..
bekend
, door
mans dood
dood had
tend gemaakt
gemaakt;; egte
<:!Ie Gefchiedenis,
zelve naar
naar
kend
Gefchiedenis, die
die de
de Schryver
Schryver zelve,
wy vertrouwen,
vertrouwen.ims
'pes
nietalsalsgeloofbaar
geloofbaarzal
zltl willen
Willen opdringen,
opdringen.
wy
niet
al is
uit de
al
is zy
zy dall
dau uit
de geloofwaardige
geloofwaardigemond
mond van
van des
des Koopmans
Koopmans
alsmededat
dat van
van een
een anderen
anderell
Weduwezelve
zelve opgetekend
opgetekend;; --- alsmede
Weduwe
grmen Hond,
in Bohemen,
Bohemen, opopeen
eenDorp,
Dorp Jdaar
daar de
de Honden
groten
Hond, in
Hondea
de
gewoonte hadden
haddenmede
mede
hrk
galn,enendie
dle.
onder
de gewoonte
terterkcrk
to tegaan,
, order
de
tafel Jiggende,
den Schout
Schout bebede tafel
liggende, hoorde,
hoorde , dat
dat dede Ambtillan
Ambtman den
'la-I,
de ffopden
Ho~del1 dit
Jit voortaan
voortaan totebeletten
beletten;; en
die zich
toen
val, de
en die
zich toes
del!
des
J

soB
Z°8

G. 1J.. WENZEL,
OVER DE
DE SPRMAK
Sl'UAK DER
DiR DIERaN
DIERr::N..
G.
WENZEL, OVER

OCI> zondags
zondags vroeg
vroeg in
in dt:n
op weg
wegbegaf,
begaf, voor
vooriedere
iedere
des
den morgen
morgen op
aan bet
het vcn,;fler
vtn,;frer blafte,
van
boerenwoning aan
boerenwoning
blafte,by
by het
bet aangaan
aangaan van
den Godsdrenst
Godsdlenst aan
aan de
de kerkdeur
kerkdt'ur frond,
en enen
die
den
fond , en
enen Hond.
Hond, die
zich verltoutede
te komen
dood beet,
beet, enz.
enz.
zich
verlloutedeom
om evenwel
evenwel to
komen ,, dood
Wy
willen gaarne
Schryver toegeven'
toegeven:. „" dat
dat bet
het Diet
niet
u'
y willen
gaarne den
den Schryver
hilIyk zou
van hem
hemtoteeifchen,dat
t:ifcben, datbyhyzyne
zyneflof
fiofzou
zou>tebReb.
billyk
zou zyn
zyn van
ben uitgeput,
uitgeput, en
20 by
hV
ben
en dat
datmen
men het
bethem
hem weI
wel vergeven
vergeven mag.
mag, zo
; " en
wy gehier of
of daar
daar misfchien
misfchien to
te veel
veel of
of to
te weinig
weinig zag
zag;"
ell wI'
gehier
hI' ook
ookergens
ergenszegt,
zegt,dat
dat'er
'er een
een tyn
tyn
loven gaarne,
gaarne, hetgeen
hetgeen by
loven
om., by
by voorbeeld
voorbeeld,, de
de Slakken
SIa1eken to
te horen
horen
oor toe
toe behoort
behoort,, om
oor
fpreken;; maar
maar menen
menen toch
toeh,, na
na de
de lezing
lezing dezer
dezer nieuwe
nieuwe ontonto
fpreken
tiekltingen, gronds
gronds genoeg
genoeg tote hebben,
hebben,orn
omtoteverzeker
verze-ker n,
n. dat
dat
dekkingen,
2y , die
die met
met zulk
zulk een
eenfyn
fyngehoor
gehoorniet
nietbegunftigd
begunftigd zyn,
zyn, als
als ononzy,
ze waarnemer
waarnemer,, juist
juist gene
om zich
zieh over
over
ze
gene grote
grote reden
reden hehhen
hehhen om
dit geniis
gemis te
bedroeven;; de
de Dieren
Dieten nagenoeg
nagenoeg even
evel1 goed
goed verVerdit
to bedroeven
ftaan zullen,
zullen. als
als by
hy;; en
dat, het
boven anderea
anderen
ftaan
en dat,
Let geen
geen hy
by dan
dan boven
boort,. 'er
bygedacht. indien
indten men
'erzeer
zeergemaklyk
gemaklyk kan
kan wordell"
wordew bygedacht,
men
laoort
daar lust
Iusi: en
tyd toe
toe heeft.
hecft. - - Met
Metdit
dit alles,
aIles, de
de befcheidenbefcbeiden·
daar
en tyd
aartige en
onderhoudendefchryf
fcbryf-.
hetd, vernufrige
vernuldge gedachten,
heid,
gedachten, aartige
en onderhoudende
van den
den Here
Here WENZEL
WENZEL nopen
nopen ons
ons,, bet
bet Werkje
Werkjeter
ter leIe·
wyze van
wyze
zinge en
en nader
nader onderzoek
onderzoek aan
aan tote pryzen
pryzen..
zinge

GIMAL
GefehiedenistottotNut
Nut en
en Fermaak
Vermaak der
GU'JfAl. en
ttl LINA,
LINA. eene
eene Gefchiedenis
tier
Jeugd;; tn1J.
K. F
F.. LOSSIUS.
/lde Deel,
Deel, bevattende
hevRttende eene
eene
jeugd
ena . Door
Door u.
LOSSIUS . Ilde

Inleiding in
ill de
de Waarheden
Waarhedenvanvan
KristlykenGodsdienst
Codsdienst;;
Inkiding
denden
Kristlyken
en fllde
lIlde Dee!,
hevattende bet
het Onderwys
Ont/erw]s in
in de
vO(Jrnaamjie
de voornaamfle
en
Deel, bevattende
WaFJrheden van
vanden
den Kristl
Kristl.. C,dsd.
Te dmflerdam
Amfterdam,, by
h:; van
van
Waarheden
Gedsd. Te
Vliet en
van der
1801.. In
In 8vo.
Bvo. 353
353 en
en 275
275 bl
hi..
Wet
en van
der Hey,
Hey, i8oi

deze beide
beide Deelen
Deelenwordt
wordtdedegefchiedenis
gefchiedenis van
van
en
nn deze
en
IIgedaan
in denzeifden
denzeJfden (rant,
te voren
voren verfag
verflag
in
trant, waarvan
waarvan wy
wy to
hebhen, voortgezet,
voortgezet, enen bet
het onderwys
onderwysinin den
denChristeChristehebben,
LINA,
LINA,
~edaan

GUMAL
GUIVIAL

IY(ien Godsdrenst
Godsdlenst inin dezelve,
dtzeIve, met
metwys
wysbeleid,
beleld,ingekleed
ingekleeci.. AlAIlyken
le
,,pverdedegefchiedenis
gefcbiedenis en
en over
over de
cie leer
leer van
van Jefus,
Jefus,
le gcrprekken
gelprekken,over
zyn zoo
zooaandachtwekkend,
aandachtwekkend,en en
de afwisfelingin inbet
hetverhaal
verhaal
zyn
de afwisfeling
zootrefend,
treffend,dat
dat men,
men,dit
dit Werkjen
Werkjeneens
eensininhanders
handen
doorgaands zoo
doorgaands
Iigtter
terzyde
zydezal
zalleggen
leggen., zonder
zonder
;:enomtnbebbende,
bebbende.
genomen
bet het
Dietniet
ligt
geheel doorgeleezen
doorgeleezen to
te hebben
hebben.. Hier
en daar
daar zouden
wy
het geheel
bet
Hier en
zouden wy
het onderricht
onderricbt inin cen
bet
den Christelyken
ChristelykenGodsdienst
Godsdienst weI
wel wat
wat naauwnaauwen vol!ediger
vol!ediger verlangd
Op de
de gefchiedkundigefchiedkundikeuriger en
keuriger
verlangd hebben.
hebben . Op
ge verdichting
verdichting zou,
hier en
en daar,
daar. ook
ooknog
nogwel
weIlets
iets aan
aan to
te
ge
zou, hier
mer
ken vallen
vallen.. Maar
Maareen
eenervaren
ervaren Onderwyzer
Onderwyzerzal
zaldeze
dezekleine
kleine
Inerken
gehreken, onder
onder bet
het leezen,
leezen, gemakkelyk
gemakkelyk weeten
weeten to
te verhelverhel·
gebreken,
pen, en,
en,daar
daar't't noodig
noodigis,
is,wcl
wdiets
iets aanvullen
aanvuJlen enenverbet
verbetee·.
pen,
reno
herhaalen dan,
dan,desniettemin,
desnitttemin, onze
onze aanpryzing
aanpryzing va
ren . Wy
Wy herhaalen
vann
een
dat zoo
zoo gewi
gewi~tig
inhoud, als
als zonderlinb
zonderling is,
is,
;tig van
van inhoud,
een Werkjen.
Werkjen, dat
tell aanziell
wyt.e van
van behandeling.
behandeling.
ten
aanzien van
van de
de wyze
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N.
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H . VAN
VAN HERWERDEN,
ITERWERDEN, over
over het
bet Euange!ie
Euangelie vrm
van JOANJOAN1/de Ded.
Decl . Te
NES.
NES . Vde
Te Amjlertlam,
Arnflerdam, bbyy J.
J. Allart.
Allart. In
In
gr. 2vo.
€fvo. 532
532 blM
gr.
bl.
dit
Dee! der Vcrklaaring van bet EuangeIie
Johannes, komt de Eerw.
tot
IIdie_nvanuitmuntende
laatfte gefprekken van Jerus met zyne

n dit vyfd~
vyfde Deel der Verklaaring van bet Euangelie
van Johannes, komt de Eerw . VAN
VAN lIERWERDEN
HERWERDEN tot
die uitmuntende laatfte gefprekken van Jefus met zyne
gedaante van
van affcheidsredenen
affcheidsred~nen hebhebLeerlingen,, die
Leerlingen
die de
de gedaante
ben,
vervat zyn
zynininbet
hetdertiende
dertiende en
en vier
vier volgende
volgende
ben, enenvervat
Hoofdftukken
Wywillen
willenonzen
onzen Leezeren
Leezeren wederom
wederom
Hoofdftukken.. Wy
eenige
bceenige van's
van 'sMans
Mans uitleggingen
uitleggingenvan
van min
min of
of meet
meer bedenkelyke plaatzen
plaatzen,, in
deze voortreffelyke
voortreffelyke redevoerinredevoerindenkelyke
in deze
een kort
kort uittrekzel,
uittrekzel, mededeelen.
gen, in
in een
gen,
mededeelen .
H . XIII1
Xliii '1)
H.
de woorden
woorden,, dat
dat gy
gv doet,
doet, doe
doe
worden de
=7 worden
het
haastelyk, toelaatenderwyze
het haastelyk,
toelaatenderwyze gellomen
" )ESUS
geeft
genomen •.
.* „
JESUS geeft
JUDAS to
JUDAS
te verftaan,
wist;; dat
dat
verfl'aan,dat
datBy
Hy zyn
zyn voorneemen
voorneemen west
Hyhem
hemalsalsonverbeterlyk
onverbeterlykaanaanzich
zichzelven
zelvenoveiliet
ovelliet;; dat
Hy
dat
de
de tyd
tyd ter
tel' uitvoering
uitvoering ddaar
was, en
en kort
kart zou
zyn;; dat
dat
t.ar was,
zou zyn
H ybereid
bereid was
was enengewillig,
gewillig, om
ombet
h~t lyden,
lyden, waartoe
waartoe
Hy
JUDAS Hem
Hemwilde
wildeoverlevercn
over!everm,, to
te ondergaan;
terwyl
JUDAS
ondergaan ; terwyl
By ook
oak begeerde
begeerde,, dat
dat JUDAS
JUDAS vertrekken
vertrekken zou,
zou, 'en
'en uit
uit
Fly
zyn
zyn gezelfchap
gezelfchap fcheiden
fcheiden;; willende
willcnde in
in afzonderlyke
afzonderJyke gegefprekken den
den tyd,
tyd, die
die overig
overig was,
was, den
uenanderen
anderenDisciDiscifprekken
peJen heilzaame
heilzaamelesfen
lesfen en
en troostreedenen
troostreedenen toedienen
toedienen."
pelen
.'
By
H . XIV:
XIV : I6
By B.
WOldtbreedvoeiig
brecdvoedg gehandeld
over
iG wodt
ehandeld over
de
de benaaming
benaaming van
van Troocter,
Troorter, volgends
volgends de'
de Nederlandfche
Nederlandfche
aan den
den H.
H. Geest
Geest
Vertaaling, door
viermaalen aan
Vertaaling,
door Johannes
Johannes viermaalen
gegeeven
gegeeven.. VAN
VAN HERWERDEN
HER W ERDE N keurt
keurt deze
deze Vertaaling,
V ertaaling ~
en
en ook
ook die
die van
van Leeraar
Leeraarofoff7ernaaaner,
Permaancr, af,
af, en
en wil
wi! bet
hct
woord
Voorfpraak
verduitscht hebben,
hebben, zoozoowoord liever
liever door
door Voorfl
raak verduitscht
dat de
de H.
Geest daarmede
daarmedewords
wordtvoorgefteld,
voorgefteld. „" ala
als
dat
H . Geest
zulk een,
een, die
die de
de Discipelen,
DiscipeJen, inin bet
het bepleiten
bepleiten van
van hunhunzulk
ne zaak,
zaak, door
doorzyne
zynetegenwoordigheid,
tegenwoordigheid,raad,
raad,enenbethettoetoene
rlienen van
zou
dienen
van pleitredenen,
pleittedenen,eneninboezcmen
inboezemen van
van moed,
moed, zou
byftaan
." Eene
overeenkomt met
met
byfraan."
Eene beteekenis,
beteekenis, die
die weI
wel overeenkomt
LE
TT. 1802
J.ETT.
1802.. NO
No.2.
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H . VAN
VAN HER
II.
WEltDEN
HERWERDEN

die , waarin
waarin de
die,
Euangelist dit
Christus ge
ge..
de Euangelist
dit woord
woord van
van Christus
de belofte
belofte Matth.
bruikt
bruikt iI Hr.
Br . II:
II: I,
x, en
en met
met de
Matth . X:
X : 29.
2g .
Vs.
28 heeft
Jefus met
met de
Vs
• .28
heeft Jefus
de verklaaring
verklaaring:: Myn
Myn Vader
Fader
is meerder
meerder dan
dan ik,
is
ik, het
tegenwoordige bebebet oog
oog op
op zyne
zyne tegenwoordige
trekking, als
als ·des
-desVaders
Vaders Gezant.
Gezant . De
trekking,
De naaste
naaste beteekenis
beteekcnis
des
geeft ons
ODS bet
het denkbeeld
iemand, die
die
des woords
woords geeft
denkbeeld van
van iemand,
in waardigheld
of gezag
gezag boven
boven een
een antler
ander uitmunt.
in
waardigheid of
uitmunt . En
En
Jefus
beeft zich,
geheele leer,
leer, en
en ook
ook nog
nog in
in
Jefus heeft
zich, in
in zyn
zyn geheele
clit
VS.. 24,
Ge·
dit gefprek,
gefprek, vs
24, 31,
31, voorgedrangen
voorgedraagen als
als Gods
Gods Gezant,
om den
den wil
wiI des
aes Vaders
Vaders to
te doen,
doen, by
by
zant , gekomen
gekomen om
wien bet
dan frond,
ftond, Hem,
Hem, inin die
wien
het dan
die betrekking,
betrekking, met
mer ecre
eere
lla dat
dat Hy
Hyzou
zouvoleit
voleit digd
digd
en
en heerlykheid
heerlykheid tc
to kroonen,
kroonen, na
hebben
het werk
werk,, dat
Hemgegeeven
gegeeven had
had,
bebben bet
dat By
Hy Hem
, om
om
te
to doen.
doen .
By
twee verklaaringen
verklaaringen van
van bet
bet gegeBy H.
H .XV:
XV : 26
26 worden
worden twee
van den
den f/ader
tuigenis
tuigenis van
van den
den H.
H . Geest,
Geest, dat
dat By
Hy van
Vader uit.
Wt .
g aat, gewikt
'er,
't oorgaat,
gewikt en
en gewogen,
gewogen,en,
en,hoewel
hoeweI
'er,naar
naar't
001'aeeI
Kerkleeraar, vry
vry wit
wat tote
cleeivall
van den
den Amll:erdamf~hel1
Amlterdamfcheh Kerkleeraar,
den eeuwigen
eeuwigen enennatuurlyken
natuurlyken uitgang
uitgnng
zeggcn valt,
valt, om
zeggen
om den
des
Geestes hier
hier bedoeld
bedoeld tote achten,
achten, echter
echter de
de andeie
andelC~
des Geestes
uitlegging, volgends
des Gees
Gees-.
uitlegging,
volgends welke
welke aan
aan de
de werkingen
werkingen des
tes in
in den
moet gedacht
gedacht worden,
voorgetrokken,
tes
den tyd
tyd moet
worden , voorgetrokken,
als
meer overeenftemrnende
overeenHemmende,, zoo
zoo met
met de
de uitdrukking
uitdrukking
als meer
zelve,
zelve ,alsmetdbgripn,em dAposten als met de begrippen, die men in de Aposte~
len
len kan
kanvooronderftellefr
voorondert1:elle11 ,~ en
en met
met de
de gelegenheid
gelegenheid,, by
by
welke zich
zich de
de Heiland
Heilandvan
vandezen
dezenfpreektrant
fpreektrant bediende
bediende..
welke
H.
I I wordt
wordt door
door zonde
bepaaldlyk vervcrH . XVI:
XVI : 88-r1
zonde bepaaldlyk
fraun de
de , waara
an de
ooden, wegens
wegens de
de
ftaan
de groote
grootezan
zonde,
waaraan
de JJooden,
verfmaading van
van den
denMesfias,
Mesfias, fchuldig
fchuldig ftonden
fronden;; door
verfmaading
door
gerechtighcid
gerechtightid de
de rechtvaardigheid
rechtvaardigheid van
den perfoon,
perfoon, en
en
van den
ile zaak
zaak van
van jefus
Jefus;; door
oorde~l bet
het Goddelyk
Goddelykflrafgefirafgede
door oordeel
richt, waarauil
hndden,
richt,
waaraan zy,
zy, die
die Gods
Gods raad
raad verworpen
verworpen hadden,
zouden
De overtuiging
overtuiging van
dat
zouden overgegeeven
overgegeeven worden
worden.. De
van dat
oordeel zou
met grond
grond gefchieden,
gefchieden, omdat
omdat dedeoverlie
overfle
oordeel
zou met
den DuiDui·
deezer waereld
waereld geoordeeld
geoordeeld was.
Jefus bedoelt
bedoelt den
deezer
was . Jefus
vel.. Was
Wasdedeoverlie
overfiedezer
dezerwaereld
waereldveroordeeld
veroordeeld,, bet
het
vel
was dan
dan in
in Heni
Hem gebleeken,
gebleeken, wat
wat bet
het lot
lot zou
zyn van
van
was
zou zyn
alle
zyne onderdaanen
aUe zyne
onderdaanen,, die
die Jefus
Jefus vyanden
Waren en
en
vyanden waren
bleevell..
bleeden
XVII: 55 wordt
H.•.. XVII:
wordt de
de heerlykheid,
beerlykbeid, waarvan
waarvan de
de ZaZaH
l~aker fpreekt
fpreekt,, niet
niet van
de Middelaars-heerlykheid,
Middel;tars-beerlykhcid_
ltgmaker
van de
die Hy
by den
den Vader
Vader had,
had, dat
dat is,
is, die
van den
den
die
Hy by
die Hem
Hem van
Vader beftemd
beftemdwas,
was,voor
vaardedegrondlegging
grondlegging der
der waereld,
waereld,
Vader
maal' Van
Van de
de heerlykheid,
beerlykheid, die
die Hy
van
maar
fly als
alsGods
Gods Zoon
Zoon van
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omdat men
men
teuwigheid
bezat,, verftaan
verftaan --- omdat
eeuwigheid werkelyk
werkelyk bezat
geen voorbeeld
dat iemand,
iemand, alvoorens
geen
voorbeeld aantreft,
aantreft, dat
alvoorens by
hy aanaanwas,, gezegd
wordt iets
iets to
te hebben
hebben.. Paulus
weezig was
gezegd wordt
Paulus
weezig
genade, die
hem en
fpreekt
eene genade,
die hem
en anderen
anderen ge
ge.•
fpreekt weI
wel van
van eene
geeven ,, dat
dat is
is,, beftemd
was vddr
vddr de
de tyden
tyden der
der eeuwen
eeuwen,,
beflemd was
geeven
do~h by
hadden. Dit
Dit
!l T
T:m.
hy zegt
zegt niet,
niet, dat
dat zy
zy die
die hadden.
m . II:: 9;
g ; doch
verfchil t zeer
yke beverfchilt
zeerveel,
veel,enenbrengt
brengtmede,
mede, een
een daadl
daadlyke
be •
ziuin;.
Menzou
zouevenwel
even weIniet
niet zonder
zander grond
grond kunkunzitting . --Men
nen beweeren
beweeren,, dar
't p;een
nen
dat wy,
wy , letterlyk
letterlyk gefproken,
gefproken , 't
geen
ons gegeeven
gegeeven wordt,
ook hebben
hebben.. jJefus
ons
wordt, ook
efus beeft
heeft gezegd,
gezegd,
die
heeft,, dien
zal gegeeven
gegeeven svorden
worden,, en
hy zal
zal overoverdien zal
en by
die heeft
vloedelyk
bebbcn . En
en daar
daar nog
nog weI
vloedelyk hebbctJ.
En zoo
Z00 zou
zou 'er
'er hier
hier en
weI
iets meer
te merken
vall en. Malr
men moet
moet dezen
dezen
lets
meer aan
aan to
merhen vallen.
Maar men
lofwaardigen arbeid
arbeid beoordeelen,
beoordeeIen, naar
naar de
de grondregels,
gwndrcgels,
lofwaardigen
die de
waardigeGryzaart,
Gryzaart,inindedeverklaaring
verklaaringder
derSchrift,
Scln"ift,
die
de waardige
gewoon isis to
gewoon
te volgen
volgen,, en
en naar
naar Godgeleerde
Godgeleerde begrippen,
begrippen,
welke by,
hy, ter
ter goeder
_gaeder trouwe,
trouwe, meent
meentginds
ginds en
en elders
elders
welke
't hierin
eens zyn,
zyn, zullen
zullen
te ontdekken.
Die 't
to
ontdekken . Die
hierin met
met hem
hem eens
c100rgaands
in's
ophelderingen van
van's
Heilands
doorgaands in
's Mans
Mans ophelderingen
's Heilands
redenen genoegen
redenen
genoegen lleemen.
neemen .
Proeve
over de
de Waardy
Waardy en
Gezaa van
Proeve over
en het
het Gezag
van de
de Lecre
Lecre der
der
Apostelen.. Door
Door JJ.. CLARISSE
CLARISSE ,j Predikant
Apostelen
Predikant te
to Ellkhui·
Enkhuizen. Te
Te Hoorn
Hoorn,, by
by JJ.. Breebaart
Breebaart,, i8oi
1801..
In gr.
gr.
zen.
In
8vo
295 bl.
8vo.. 295
bl.

ee kundige
kundige en
en arbeidzaame
arbeidzaame
behandelt, in
in
behandelt,
dit gefchrift
gefcbrift,, een
een allergewigtigst
allergewigtigst onderwerp.
D
D
dit
onderwerp . Hy
Hy
wiI hetzelve,
in de
de daad
daad wel
weIdoorwerkt,
doorwerkt,flechts
flechts
ivil
hetzelve, [choon
fchoon in
CLARISSE
CLAAISSE

doen voorkomen
voorkomen als
als eene
eene proeve
proeve.. Alwie
Alwie nag
nag achting
achtiilg
doen
en
eerbied voor
va or de
de Leere
Leere der
der Apostelen
Apostelen heeft
heeft overoveren eerbied
behouden,, mag
mag den
den verdienftelyken
verdienftelykell Schryver
Schryver voor
voar de
de
behouden
tnannelyke verdediging
verdediging van
van derzelver
derzelver waarde
waarde en
en gezag
gezag
mannelyke
danken.
danken.
In eene
LeeIn
eene \fool'afgaande
voorafgaande Inleiding
Inleidingmaakt
maakthy
by zyne
zyne Leezers bekend
bekend met
met bet
het gevoelen
gevoelen van
van BAHRDT
BAHRDT,, STEINzers
STEINBART en
en anderen,
anderen, welk
weHrinindeze
dezeVerhandeling
VerhandelingtertertoettoetBART
fe gebragt
gebragt wordt
wordt,, en
en met
met de
de wyze
wyze,
waarop by
hy bet
het
fe
, waarop
poogt to
te wederleggen
wederIeggen.. Het
Het Werk
Werkzelf
zelf vervat
vervat Brie
(}rie
poogt
Hoofdftukken.
Hoofdftukken.
In het
het eerie
eerfle Hoofdfluk
Hoofdfluk worden
worden de
de Apostelen
AposteIen van
van orh
on..
In
derling verfchil
verfchil over
weezenlyke zaaken
zlaken vrygepleit
vrygepleit..
derling
over weezenlyke
Voorafwordt
wordtdedeftaat
thatdesdesgefchils
gefchilsbehoorlyk
behoorlykbepalald
bepaald..
Vooraf
Y 22
Dc
Y
De
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CLARISSE
JJ.. CLARISSE

D:
Eerw. CLARISSE
De Eerw.
CLARISSE merkt
merkt aan
aan,, dat
dat bier
bier meer
sneer op
op de
de
algemeene
dan op
op hot
kenmeralgemeene Leere
Leere der
der Christenheid,
Chl'istenheid, dan
bet ken
merkende
van eenig
eenig byzonder
byzonder Christengenootfchap
Christengenootfchap,, moot
moet
kende van
gelet worden;
dat men
men eenig
eenig verfchil
verfchil kan
kan toettaan
toefraan inin
gelet
worden ; dat
de wyze
wyze van
vanvoorftel,
voorfl:el, naar
naargelang
gelangvan
vanden
denonderfcheionderfeheide
denen aanleg
aanJeg cler
<;ler Sehryveren,
de perfoonen,
perfoonen, tot
tot welweIdenen
Schryveren, de
ken zy
zy fpraken,
fpraken, en
en het
het bepaalde
bepaalde ongmerk,
dat zy
zy,, in
ken
oogmerk, dat
in
het
fchl'yven,, beoogden
beoogden;; en
en eindelyk
eindelyk,, dat
dat 'er
'er zelfs
zelfs
het fchryven
eenig onderfcheid
onderfcheid,, in
in zaaken
weinig aanbelang,
aanbelang, en
en
eenig
zaaken van
van weinig
welke noch
noeh den
den grond
gronddes
desGeloofs,
Geloofs, noch
110ehdedeuitfpraauitfpraawelke
ken des
des Zaligmaakers
Zaligma.akers zelven
zelvenbetroffen,
betroffen, heeft
heeft kunnen
kunnen
ken
plaats hebben.
Hytracht
tracht dan
dan alleen
aIleen to
te betoogen,
betoogen, dat
dat
plaats
hebben . Hy
de
Apostelen van
van jefus,
Jefus, ten
ten aanzien
aanzien dei
det a'ecrflellingen,
leerJlellingel1,
de Apostelen
der plichte;a,
plichten, der
der infle!lillgen,
onderling niet
niet oneens
der
injiellingen, onderling
oneens zyn,
zyn,
zoodat de
zoodat
de een
een zou
ZOU leeren
leeren., hetgeen
hetgeen de
de ander
ander tegentegen.
fpreekt;
maar dat
dat veeleer
veeleer hurane
bunne redevoeringen
redevoeringen en
en gegefpreekt ; maar
fchriften, alien
allen te
eenen geest
geest ademen
en volvolfchriften,
to gader
gader ,~ ~~nen
ademen en
maakt eenfl:emmig
zyn.. Tot
Totdat
dat einde
einde beroept
beroept by
hy zich
zich
niaakt
eenftemmig zyn
terst op
de Kerkelyke
Kcrkelyke Gefchiedenisfen
Gefchiedenisfen en
Kerkvade.
eerst
op de
en Kerkvaderen der
del' drie
ais onweeronweerren
drie eerfl:e
eerfteEeuwen,
Eeuwen, waaruit
waaruit hy,
by , als
fpreekelyke
bewyst:: dat
dat 'er
fpreekelyke daadzaaken,
daadzaaken , bewyst
'er door
door de
de AposApostelen eelle
en over
over de
de wetelen
eerieChristelyke
ChristelykeKerk
Kerk verzameld
verzameld en
wereId
uitgebreid is
is;; dat
dat de
de Christenen,
Cbri.st<:nen, van
van dedeeerfte
eerfte
reld uitgebreid
Eeuwen
af,alle
alle Apostelen,
Apos tel en , als
als gelyk
gelyk in
in gezag
gezag en
en eeneenEeuwen af,
vormig in
in leere,
leere, erkend
erkend en
en geeerd
geeerd hebben
hebben;; dat
dat 'er
'er eene
vormig
eene
eenpaarige,, naauwkeurig
naauwkeurig overeen(temmende
overeenftemmende Keri
Kerldeere
eenpaarige
:leere
in de
de wereld
wereld verfpreid
veripreid is
is;; en
de alleroudfle
alJeroudfte fcheufcheuin
en dat
dat de
ringen onder
onder de
de Christenen
Christenen,
niet van
de Apostelen
Apostelen!J,
ringen
, niet
van de
maar door
door andere
andere wyd
wydenenbreed
breedverfchiliende
verfchillellde oorzaaoorzaamaar
ken, ontttaan
ontLtaan zyn
zyn.. J7ervolgends op
de ApostelAposteIken,
hervolgends
op de
Lucas, enendedeeigenhandige
eigenhandigegefchriften
gefchtiften
gefchiedenis
efchiedenis van
van Lucas,
de Apostelen
Apo.~telen
Apostelen.. Daaruit
Daaruit zien
er Apostelen
zien wy,
wy , dat
dat de
5aer
zich
van eerften
eerfren aan
aan,, by
by elkander
elkander en
en aan
aan elkander
elkander ,,
zich,~ van
als
als leden
ledenvan
van eell
Cdn lichaam,
lichaam, gehouden,
gehouden, uit
uit eenen
ddnen mond
mond
gefproken,, en,
en, inin hunne
hunneverrichtingen
verrichtingen,
met gemeengemeengefproken
, met
fchappelyk overleg
overleg gehandeld,
gebande1d, dat
dat zy
zy elkanderen
elkanderen altoos
aItoos
fchappelyk
en goedgekeurd
goedgel~eurd,, hot
het werk
metelkanderen
elkanderen gegegeprezen en
geprezen
work met
deeld,
elkanderen beroepen,
beroepen, en
deeld, iicb
zich op
op elkanderen
en de
de VoorzienigVoorziemgheid
vom den
den voorfpoed
voorfpoed van
vanelkanders
elkanders prediking
prediking ge
ge
heid voor
dan}\.t
door pun
hunzelven,
zelven, als
als door
danJ:t hebben;
hebben ; en
en dat
dat zoo
zoo weI
wel door
door
andere
wordt, dat
dat zyzyalien
allen
andere heilige
heiligeSchryvers,
Schryvers, beweerd
beweerd wordt,
dezelfde
voortgeplant hebben
hebben.. Op
Opdezen
dezen grondgranddezelfde Leere
Leere voortgeplant
flag
rusten, eensdeels
eensdeels gcfchikt.,
flag zuHen
zullenveele
veelevermaaningeu
vermaaningen rusten,
gcfchikt,
om den
denChristenen
Christenenzuiverheid
zuiverheid inin gevoelens
gevoelens,, en
en bet
het
om
aanaan-
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aankleeven
der eeniglyk
aan to
te beveeaankleeven der
eeniglyk waare
waare Leere,
Leere, aan
beveelen, anderdeels
anderdeels aandnngende
aandringende op
op eensgezindheid
en bet
len,
eensgezindheid en
het
vereenigd
in een
cen gevoelen
gevoelcn,, als
als ook
oak beftraffingen
beftraffingen
vereenigd zyn
zyn in
van bun
hun,, die
van de
de eenheid
eenheid des
des Geloofs
Geloofs afweken
afweken..
van
die van
Wy
Wyvinden
vindenhen
henzelfs
zelfs eenlemmig,
eeniremmig, inin zaaken
zaaken van
van minminder aanbelang
Zy erkenden
der
aanbelang.. Zy
erkenden elkanders
elkanders leerlingen
leerlingen en
en
medeheIpers
voor medebroeders
medebroeders,, rechte
demedehelpers voor
rechte leden
leden van
van dezelfde
gemeente,enenbelyders
belydersderzelfde
derzelfdeleere
leere;; gebruikten
zelfde gemeente,
gebruikten
aIs door
door andere
andere Ap.0stelen
en
zulke mannen.
zulke
mannen, als
Apostelen gevormd
gevormd en
met
hunne gevoelens
gevoelens vervuld
vervuld waren,
waren.ininden
dendienst
dienst der
der
met hunne
predikmg;
en merkten
merktenalle
aIle dedeleerlingen
leerIingen van
aIle Aposprediking ; en
van alle
AposteIen en
telen
en van
van aIle
alleAposto!i[che
Apostolifchemannen,
mannen, wie
wie ook.
ook, waar
waar
oak woonachtig,
woonachtig, enendoor
doorwie
wieook
ooktottotbet
hetgeloof
geloof overoverook
gemeengebl'agt.
gebragt, aan.
aan, als
alstetofamen
famen cen
een lichaam,
lichaam, eene
Une gemeente
uitmaakende. 'Er wordt
wordt eindelyk
eindel),k nog
nog iets
iets byte uitmaakende.
'Er
by.
gevoegd
van de
de gevolgen,
gevo]gen, welke
welkezouden
zoudenvoortvloeien
voortvlaeien
gevoegd van
aan de
de beftredene
beftredene meerueeuit
uit eene
eene vel'keerde
verkeerde toeftemming
toeftemming aan
ning
ning;; en
en beweerd,
beweerd, dat,
dat, indien
indien de
de Apostelen
Apostelen to
te famen
famen
oneens geweest
geweest zyn,
zyn, inin het
het weezenlyke
weezenlyke der
der voorgedraavoorgedraaoneens
gene Leere
Leere,, bet
het Christelyk
Christelyk Geloof
Geloof ofof wel
weI inin bet
het gegegene
heel niet
niet kenbaar,
of in
in bet
het: oneindige
heel
kenbaar , of
oneindige vermenigvuldig.
vermenigvuldigten eenemaal
eenemaal verdacht
verdacht is
is.. - Op
Op deze
deze grongronbaar, of
of ten
baar,
den bet
het geftelde
den
gefteldebevestigd
bevestigdhebbende,
hebbende, antwoordt
antwoordt de
de Eerw.
Eerw .
Schryver
ook nog
nogkortelyk
kortelyk op
op dedevoornaamfte
voornaarufl:e tegentegenSchryver ook
bedenkingen;; waarvan
waarvan wy
wy,, om
om onze
onzerecenfie
recenfie niet
niet to
te
bedenkingen
do~n uitloopen
uitloopen,, geen
byzondcr verflag
verflag kunnen
wydtotedo,-n
wyd
Been byzonder
kunnen
geeven..
geeven
Liever
deelen wy
wy nog
mode van
Lievcr deelen
nog een
een kort
kort bericht
l>ericht rucde
van de
de
wyze, waarop
waarophet
het tweede
tweede hoofdpunt
hoofdpunt van
van onderzoek,
onderzoek, in
ill
wyze,
het tweede
tweede Hoofdjluk,
Hoofdfluk, wordt
wordt ter
tel' toetfe
toet[e -ebragt
~ebragt;; to
te weebet
weeten, wat
wat 'er
'er zy
zy van
van de
de aanklacht
aanklacht der
bovengenoemden
ten,
der%ovengenoemden
en veele
veele anderen,
anderen, tegen
tegen de
de Apostelen,
Apostelen, alsof
alsof zy
zy de
de Leer
Leer
en
van hunnen
hunnen Meester
Meesterverlaaten
verlaaten hadden,
hadden, enen inin gewigtige
gewigtige
van
plln~en van
van hem
hem verfchilden
verfchildell.. Vooraf
Vooraf wordt
wordt wederom
punten
wederom
naauwkeurig bepaald
bepaald,
wat her
h:er eigenlyk
eigenIyk wordt
wordttegent~gen
naauwkeurig
, wat
gefproken.. Het
Het is,
is, zegt
zegt de
ten eeneeenegefproken
de Eerw.
Eerw . Schryver,
Schryver, ten
maale buiten
buiten tegenfpraak,
tegen[praik, dat
dat Jefus
Je[us redevoeringen,
redevoeringen, gegemaale
lyk wy
wy dezelven
dezelven nog
nog over
over hebben
hcbben,, zich
zkh in
lyk
in forumige
fommige
opzichten van
de redevoeringen
redevoeringen en
en brieven
opzichten
van de
brieven zyner
zyner AposteApostelen onderfcheiden
onderfcheiden.. Het
Het isis openbaar,
openbaar, dat
dat Jefus
Jefus AposteApostelen
gewigtige ftukken,
ftukken, meer
meer gezegd
gezegd
len, aangaande
len,
aangaande fommige
fommige gewigtige
en gefchreven
dan in
in de
de ons
ons bewaard
bewaard geblevene
geblevene
en
gefchreven hebben,
hebben, dan
redenen van
van den
denZali
Zaligmaaker
daarovcrtotevinden
vindenisis.. 'Er
redenen
niaaker daarover
'Er
is zeer
van Jefus
gehoudene redenen
redenen geboekt
geboekt..
is
zeer weinig
weinig van
efus gehoudene
Het
Yy 33
Het
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Het
is zel{er.
Het is
zexer, dat
dat Jefus
Jefus zynen
zynen Jongeren
Jongeren byzondere
byzondere onder",
onder4
wyzingen,
diemet
nietiiiill fchrift
fchrift gefleld
gefteJd zyn,
zyn, heeft
heeft medemedewyzingen, die
gedeeld . Ook
gedeeld.
Ookkunnen
kunnenzy,
zy, zonder
zonder van
van hunnes
hunnes Meester3
Meester.
ineening af
of tetowyken,
wyken, vry
vry wat
sneening
wat voorgedraagen
voorgedraagen bebben.,
hebben,
dat Jefus,
Jefus , by
by zyn
dat
zyn leeven
leeven,, niet
of willen
willen
niet had
had kunnen
kunnen of
7:eggen.
Hetdoel
doelvan
vanJefus
Jefusftrekte
ftrektezich
zichalleen
aIleenuit
uit tot
tot
zeggen . Het
het
oIk.. Het
onverftand en
en ongeloof
ongeloof van
bet Joodfche
Joodfche V
Volk
Het onverffand
van
zyne
Jeerlingen verhinderde
vanverfcheidene
verfcheidenezaazaazyne leerlingen
verhinderde hem,
hem, van
pen , ronduit
ronduit met
met hun
lten,
hUll to
te fpreeken
fpreeken.. Hy
gaf van
van fomfomHy gaf
migen
derzelven evenwel
evenwel zeer
zeer gewigtige
en
migen derzelven
gewigtige wenken,
wenken, en
deelde
hun, nanazyne
zyneopffanding,
opftanding,nadere
nadei-eonderrichtinonderrichtindeeldc hun,
gen
een en
en ander
ander dus
dus toegeffaan
toegeftaan zynde,
zynde ~
gen mede.
mede . Dit
Dit een
of bet
wordt dedeffrydvraag
ftrydvraagaldus
aldliSter
ter neder
nede!gefteld
gefreld:: of
het
wordt
voorlt:el der
vooril:el
derApostelen
Apostelen tegen
tegen den
den geest
geest Viln
van Jefus
Jefus Leere,
Leere,
of
eenigen hunner
verklaaringen tegen
tegen een
een of
of ander
ander zyzyof eenigen
hunner verklaaringen
ner
gezegcen ~nloopen
JnJoopen '?? of
of zy,
zy, 't
't zy
zy over
over't
ner gezegden
't gehed,
geheel, of
of
in zekere
zekere opzichten,
't zy
allen of
eene ananin
opzichten, 't
zy alien
of fommigen,
fommigen, eene
dele
Godsdienst·waarheden
hebben gehad
gehad
dei e Theorie
Theorie van
van Godsdienst
.waarheden hebben
en vo()rgcdraagen,
dan by,
hy, hunne
hunne enen onze
onze Meester
Meester 2~
vonrgedraagen , dan
en
Dit ontkent
fterkften.. Het
Het ontbreekt
ontbreekt.,
Dit
ontkent CLARISSE
CLARISSE ten
ten flerkften
zo
zo by
hy meent
meent,, geheelenal
geheelenal aan
aanbewyzen,
bewyzen, waarmede
waarmede men
men
zood"nige afwyking
afwyking der
der Apostelen
Apostelen van
van kunnen
hunnen Meester
Meester
zoo&nige
hy de
de ittukken
had moeten
moetenaantoonen
aantoonen.. Men
Men moet,
moet, om
by
ukken had
om
dezelveftaande
ftaande to
te houden~
dat zy
dezewe
houden, aanneemen~
aanneemen, dat
zy of
of moedmoedwillig of
of toevallig,
toevallig, zonder
merkwillig
zonder dat
dat zy
zy het
bet wilden
wilden en
en merkten,
de Leer
Leer van
van Jefus
Jefus verlaaten
verlaaten hebben.
Wat men
meo
ten , de
hebben . Wat
hier
kiczen, men
men vervalt
vervalt in
in fchroomelyke
fchroomelyke on.
bier ook
ook moge
moge kiczen,
on.
gerymdheden.. DeDeoudile
oudileeneneerffe
eerfte Christenen
Christenen hebben,
liebben,
gerymdheden
van den
den eerffen
eerften oorfpror'g
oorfprong der
del' Christelyke
Christelykt! Kerke
Kerke ofaf,,
van
itlltyd, als
als eene
eene vaste
vaste en
waarheid, gegealtyd,
en -onbetwyfelde
onbetwyfelde waarheid,
]oofd, dat
dat Jefus
door zyne
zyne Apostelen,
Apostelen, zuiver
zuiver'is
loofd,
Jefus Leer.
Leer, door
is
voortgeplant, en
Gemeenten,door
doorhun
hunge(ticht,
gefl:icht 2
voortgeplant,
en dat
dat de
de Gemeenten,
7.uiver Christelyke
waren.. De
De bewezene
bewezenc
zuiver
Christelyke Gemeenten
Gemeenten waren
eerpaarigheid der
del' Apostelen
Apostelen isis .liieruit
tJieruit teto verklaaren.
eerpaarigheid
verklaaren ,
dat bet
het punt
punt hunner
hunner verceniging
verceniging was
was in
in de
de Leere
Leere van
van
dat
Jefus.
Jeru~. Is
Is deze
deze niec
niet zuiver
gebJeven by
by de
de
zuiver bewaard
bewaard gebleven
Apostelen, dan
dan isis zy
zy nergens
nerg~ns to
te vinden
vinden.. Niet
Niet alleen
alleen
Apostelen,
hun karaecer
karacter Iydt
verdenking van
van afgeweken
afgewekentot~
bun
lydt by
by de
de verdenking
zyn van
van Jefus
Jefus,, maar
maar bet
het gezag
gezag van
van bun
hunMeester
Meesterzelf
zelf
zyn
wordt
aan bet
het wankelen
wankel en gebragt
gebragt.. - Op
Op deze
deze
wordt daardoor
daardoor aan
en andere
andere redeneeringen,
reden::eringen, over
de onwaarfchynelykbeid
onwaarfchynelykheid
en
over de
van
van bet
het voorgefl
voorgefteld
begrip,, volgen
volgen andere
andere bewysredebewysrede:eld begrip
~1en lynrecht
Iynrecht ontleend
omleend uit
uit daadzaaken,
daadzaaken, die,
die, naar
naar bet
het
i.en
vorded van
van cLARissz
CLARISSE,
tegen betzelve
betzelve vierkant
vie:rkant inlooinloooordeel
, tegen
ven ,
pen,

LEER$ DER
OVER
DE LEERE
DEn. APOSTELEN
Al'OSTELEN..
OVER DE

3IS
SIS

pen, en
en bet
het onwaarachtige
onwaarachtige en
en ongerymde
ongerymdevan
vanhetzelve
hetze]ve
pen,
.
Zoodanige
z
n
veelvuldige
verklaaringen
bevestigen.
Zoodanige
zyn
veelvuldige
verklaaringen
bevestigen
del' Apostelen
Apostelen omtrent
byder
omtrent Jefus
Jefus Christu~,
Christus, well{e
welke zy,
zy, byaldien
afgeweekcn wawaaldien zy
zy gebeel
geheel of
of ten
tendeele
deelevan
vanHem
Hem afgeweeken
em
ren, zonder
zonder huichelaary
buichelaary ofof zelfveroordeeling,
zelfvel'oordeeling, van
van .1
Hem
xen,
niet hadden
kunnen afleggen
afleggen;; bunne
be rich ten , omtrent
omtrent
hunne berichten,
nict
hadden kunnen
en omtrent
omtrtl1t die
die van
van andere
andere
hunne cigene
dgene bedryven
bedryven,, en
hunne
..Apostelen, en
en de
de berichten
berichten der
del' overige
overige GefchiedfchryGe[chiedfchryApostelen,
veren des
des Nieuwen
Nieuwen Verbonds
Verbonds desaangaande
desaangaande;; hunne
hunne eiei~
veren
genlyke gevoelens,
gevoelens, verlangens
verlangens en
genlyke
en bedoelingen,
bedoelingen, by
by hUl1~
hunne Euangel+eprediking
euangeliepl'ediking;; hunne
Leer van
van den
den ryken
rykcn ininne
hunne Leer
en innige
mnige be
trekking van
en alle
aIle
vloed
vloed en
betrekking
van Christus
Christus op
op hun
hun en
Cplistenen,
op alle
aile hunne
hunnevoorrechten
voorrechtenenenplichtsoefeplichtsoefeChEistenen , op
pingen;; veele
veele vermaaningen
waal'fchouwingen,, en
en
pingen
vermaaningen en
en waarfchouwingen
huq geheel
die van
van de
de Leere
Leere
hut}
geheel gedrag
gedrag omu"em
omtrent dezulken,
dezulken, die
van Jefus
Jefus atweeken
atweeken;; hunne
van
hunne volmaakte
volmaakte vel'zekerdheid
verzekerdheid van
van
zyn aan
aan de
de Leere
Leere van
van Jefus,
Jefus, en
en uitneemenuitneemengetrouw tote zyn
getrouw
van ziel
ziel deswegens;
aIle hunne
daaden,
de gerustheid
gerustbeid van
de
deswegens ; alle
hunne daaden,
als in
ftaande met
huhne prediking,
prediking, en
en tot
tot bebeals
in verband
verband flaande
met hunne
vestiging van
van dezelve
dezelve hebbende
hebbende moeten
en einvestiging
moeten dienen
dienen;; en
eindelyk de
de proefondervindelyke
proefondervindelyke eenpaarigheid
eenpaarigheid van
Jefus
delyk
van Jefus
en zyne
zyne Apostelen
Apostelen,, aangaande
bet
en
aangaande het
bet weezenlyke
weezenlyke van
van bet
Christendom.
Zoo
veele redenen
redenen pleiten
pleiten voor
de
Christendom . Zoo veele
voor de
overeenlremming der
Meester..
overeentlemming
der Apostelen
Apostelen met
met hunnen
hunnen Meester
van bet
het beftreden
beftreden denkbeeld,
denkbeeld,
Alwat men,
men, tot
tot flaaving
{having van
Alwat
Schryver van
van niet
niet
heeft te
heeft
to berde
berde gebl'agt,
gebragt, meent
meent de
de Schryver
veel
zyn,, en
meest neer
op
veel aanbelang
aanbelang te
to zyn
en nicest
neer teto komen
komen op
losfe vermoedens.
Hyantwoordt
antwoordtkortelyk
kortelyk op
op de
de voorVOOl"losfe
vermoedens . Hy
naamLl:e tegenbedenkingen
tegenbedenkingen..
naamfte
Hoofdftllk, bet
het kortfle
kOl'tfte van
van alien
allen ~, handelt
Het derde
Het
derde Hoofdjhik,
handelt
en bet
het Gezag
van de
de Leere
Leere der
der
over de
over
de GoddeIykheid
Goddelykheid en
Gezag van
Deverfchillende
verfchillende gevoelens,
gevoeJens, ook
ook over
over dit
dit
AposteJen.
Apostelen . De
en duidelyk
duidelyk bepaald
pUllt., opgegeeven,
punt
opgegeeven, en
bepaald hebbende,
hebbende, wat
wat
de Schryver
Schryveralles
alles tot
tot de
de
hy eeniglyk
eeniglyk beftrydt
beftrydt,, brengt
by
brengt de
beantwoording van
van deze
deze drie
drie vraagen
vraagen:: wat
wat wy,
wy, naar
naar
beantwoording
zelven ~ van
gezag to
te
het getuigenis
getuigenis der
bet
der Apostelen
Apostelen zelven,
van hun
hun gezag
denken hebben?
hebben'?wat
wat'er'erons
onsdedeGefchiedenis
Gefchiedenisvan
vanleere
leere 'I?
denken
en,
wat uit
uit Jefus
Jefus verklaaringen
verkJaaringen en
en beloftenisfen
beloftenisfen daar
daar...
en, wat
omtrent zy
op to
te maaken
maaken '?
? - - Ons
verOag zou
zou to
te
omtrent
zy op
Ons verflag
den Schryver,
Schryver, in
in de
wyduitloopen,
uitloopen, indien
indien wy
wyd
wy den
de wyze,
wyze,
dit uitvoert,
uitvoert, verdeI'
volgen.. Wy
durwaarop byhydit
waarop
verder wilden
wilden volgen
Wy durbelang flellen
ftellen in
verhandelde onderonder.
ven allen,
ven
alien, die
die belang
in de
de verhandelde
aandachtige leezing
leezing van
van bet
het geheele
geheeJe ftuk
ftuk
werpen, dedeaandachtige
werpen,
gerust aanpryzen
aanpryzen.. Men
moge, inin alles,
alles, den
CLAgerust
Men moge,
den Eerw.
Eerw . CLAy 44
RIS·
Y
RIS-
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RISSE niet
niet kunnen
menzal
zaI hem
hemechter
echter den
den ]of,
lof,
RISSE
kunnen byvallen,
byvallen, men

van zyne
zyne taak,
taak, met
met fchrandere
fchrandere oordeelkunde
oordeeikunde en
en kennis
kennis
van
van zaaken
~aaken,, bearbeid
bearbeid te
niet kunnen
kunnen ontzegontzegvan
to hebben,
hebben, niet
.gen.
Een weinig
weinig meer
meer toeleg,
toeleg, am
zich, behoudens
behoudens de
de
gen . Een
om zich,
Doodige
duide!ykheid,
kort uit
uit te
en zorgzorgnoodige duidelykheid
, kort
to drukken
drukken ,, en
vuldige affnyding
affnydmg van
van bet
het overtollige,
overtollige, zou
deze en
en gene
vuldige
zou deze
gene
fchritten van
Kerkleeraar,, en
fchriiten
van dezcn
dezcn roemwaardigen
roemwaardigen Kerkleeraar
en ook
ook
dit
nog meer
meervoortreffelykheid
voortreffelykheid bygezet
dit hetoog,
betoog, nog
bygezet hebben
hebben t,
en dezelven
meer genoegen
genoegenlaaten
laaten leezen
leezen..
,en
dezelven met
met nog
nog meer
Nadenkcn over
myze!ven,, door
over miyzelven
door jJ.. Cc.. LAVATER.
Nader2ken
LAVATER . Uit
Uit
het hH oogduitsch
het
oogduitsch vertaalt
vertaaltdoor
door M
M ... - - Tweede
weede en
en
Tt: Utrecht,
Utrecht, by
by de
de Wed.
'Verbeterae Uitg·ave.
verbeterde
Uitgave. Te
Wed . J.
J . van
van
Schoonhoven, I8o2
180z.. in
in gr.
N.
Schoonhoven,
8vo . 46
46 bl.
gr. 8vo.

llerbelangl'ykst isis het
in dit
dit klein
llerbelangrykst
bet onderwel'p,
onderwerp , in
klein GeGeA
fchrift behandeld.
die, in
in 't't algemeen,
algemeen,
A
fchrift
behandeld . Menfchen,
Menfchen, die,
voorgeeven,, de
kragt van
van zedelyke
zedeJyke enengodsdienftige
godsdienfrige
voorgeeven
de kragt

verpligtinge tote erkennen
erkennen,, en
eene toekoomende
toekoQmende verantverantverpligtmge
en eene
gemoet tote zien
zien - waaroni
waarom ligt,
ligt, by
woordelykheid to
te gemoet
woordelykheid
by
veelen van
hun, geloof
geloof met
metbetragting
betragting jammerlyk
overveelen
van hun,
jammerlyk overhoop'? InIn gebrek
gebrek aan
aan naadenken
naadenkenover
overhenzelven
benzelven wordt
wordt
hoop?
gewisfeIyk
het best
op die
die vraag
vraag
gewisfelyk bet
best voldoende
voldoende antwoord
antwoord op
gezogt.. Wylen
\Vylen de
de beroemde
beroemde LAVATER,
LAVATER, ook
oak van
van dat
dat
gezogt
verftand, en
zoo op
opanderer
and::rerals
als opopeig~n
eige;nverbetering
verbetering
verftand,
en zoo
en Neil
heil met
een warm
warmhart
hart bedagt
bedagt,, bet
heeftzich
zichhier
hier bet
bet
en
met een
naadenken over
over zichzelvep
zichzelvell ter
ter taake
taake genom
en.. Reeds
Reeds
naadenken
genomen
etlvke jaaren
jaaren geleeden
het licht,
licht, door
etlvke
geleeden zag
zag dit
dit Werkje
Werkje bet
door
w-ylen de
de godvrugtige
godvrugtige Vrouwe
VAN sCHAFFELAAR
SCHAFFELAAR verwylen
Vrouwe VAN
vertaald,, en
en door
door bezotging
bezol ging van
van den
den agtenswaardigen
agtenswaadigen
taald
Arnhemfchen Leeraar
Leeraar AA.. VAN
TIERG, die
die aan
aan bet
bet
Arnhemfchen
VAN DEN
DEN BERG,
menschlievend oogmerk
eer Vertaalfer
Vel'taalfl:er hier
weI
menschlievend
ougmerk der
hier mede
mede wet
de hand
hand wilde
wilde leenen
leenen,, "„ om
om bet
het onder
onder den
den gemeeJ1en
de
gemeenen
" man
maninIII haar
haar nabuurfchap
nabuurfchap to
te verfpreiden,
verfpreiden, aIs
„
alseen
eenWelkWelkje, by
by uitnemendheid
uitnemendheid gefchikt,
gefchikt. om,
onder den
den GodGodom, onder
•" je,
"• lyken
lyken zegen
zcgen,, ern(tig
ernfl:ig Godsdienfl:ig
over zigzigGodsdienftig nadenken
nadenken over
" zelven
te verwekken
ofto
te verfterken
verfterken en
zelven to
verwekken of
en te
to vermeeldevermeeide„
"ren."
Het Gefchrift
Gefchrift thans
thans zynde
zynneuitverkogt,
uitverkogt, heeft
heeft
ren ." Het
• rent'
de
waardige Man
Mantot
tot eene
eene nieuwe
nieuwe Uitgave
Uitgave wel
weI de
de hand
hand
de waardige
willen
Ieenen, met
meteenige
eenigeverandering
veranderingotntrent
om trent de
de GeestGeestwillen leenen,
Jyke Gezangen,
Gez<lngcn,agteraan
agteraangeplaatst
geplaatst.. Wat
Watdedetutvoering
Ultvoering
lyke
aangiiat. dat
zelfde vuur,
die kragt
kragt enen leevendigheid
JeevenJigheid
aangaat,
dat zetfde
vuur, die
Vo111
verbecJdinge,, wevke
welke LAVATERS
LAVATf:R.S meeste
meeste Schriften
Schriften
van verbeeldinge
kenken-
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vertoonen zich
zich ook
kenmerken,
hier in
seene kleine
kleine
ook bier
in geene
kenmerken , vertoonen
maate.
Menontmoet
ontmoet'er
'er den
deneinftigen
emfligen Christen,
ChrIsten, wiens
wiens
maate. Men
aandoeningen
uit bet
het hart
hart op
op hot
het papier
papier
aandoeningen onmiddelyk
onmiddelyk uit
wy ecre
Mans bevloeien.. Indien
Indien wy
eere bedenking
bedenking tegen
tegen 's
's Mans
be·
vloeien
handeling
mogen in
handeling mogen
in 't
't midden
midden brengen
brengen,, dezelve
dezelve zou
zou
zyn,
dar by,
hy, indien
il1dien niet
niet doorgaans
doorgaans,, immers
dikmaals
zyn, dat
immers dikmaals
eene
te hooge
hooge vlugt
vlugt iieemt
lleemt,, met
niet berekend
berekend voor
voor zeer
zeer
eene to
veelen,, niet
tot
niet inin fraat
ftaatom
om hunne
hunne gewaarwordingen
gewaarwordingen tot
veelen
hoogte op
te winden,
voor wien
wi en aldus
aldus de
de
gelyke hoogte
gelyke
op to
winden, en
en voor
den voorgeftelden
voorgeftelclen leiddraad
leiddraad van
van ZeifZelfnuttigheid van
nuttigheid
van den
onderzoek
Wat moet
zyn? Wat
War
gaat. „,,\Vat
moet ik
ik zyn'?
onderzoek verloren
verloren gaat.
ben jk?
"• ben
lk'? Welk
\Velkcenen
eenenweg
wegmoot
moetik ikinflaan
inflaanoin
am to
te worwar·
?' -" den,
als ikI moot
moet zyn
zyn '1"
- tot
tot een
den, zoo
zoo als
een antwoord
antwoord op
op
deeze vraagen
vraagcn kan
kan de
de inhoud
inhouddeezes
eeezesGefchrifts
Gefchl'ifts gevoegeNeeze
gevoegelyk worden
lyk
worden teruggebragt.
teruggebragt. Eerst
Eel'sr ommoet
eenen
ontmoet men
men eenen
reeks van
Schrifruurtexten , zoo
de algemeene
algemeene als
als bybyreeks
van Schriftuurtexten,
zoo de
eens Christens
Christens aanwyzende
aanwyzende.. Voorts
Voorts
zondere pligten
pligten eens
zondere
LAV ATER in
in het
V1l1 zichzelven,
zichzelven, bebe.
treedt LAVATER
het onderzoek
onderzoek vin
treedt
of, en
in hoe
hoc verre,
verre, zyn
zyn gemoedstoeftand
gemoedstoeftand
proevende. of,
proevende,
en in
met bet
het opgehangen
opgehangentafereel
tafereel overeenflemme
overeenJ1emme;; Wdarvan
met
waarvan
de uitflag
uitilag eene
eene fchroornlyke
fchroornlyke ongelykheid
ongelykheid aankondigt
aankondigt..
de
Wat ftaat
my nu
to vangen?
vangen? hoe
"• Wat
ftaat my
nu to
te doen
doen '?? wat
wat van
aan te
hoe
ik een
een beter
beter Christen
Christen worden
worden,, als
als ik
ik,, ach
ach
zal ik
• ,zal
:,
zulks thans
thans nonog niet
niet ben
ben'J? hoe
hoe zal
zal ik
ik Gode
Gode
• arm!
arm ! zulks
worden ? - - met
welbebagelyk,, en
en zalig
zalig worden?"
met ernftige
ernJ1ige
•~, welbehagelyk
beraadflaglOgen en
en gepaste
~epaste befluiten
befluiten daar
daar omtrent,
omtl'ent,eindigt
eindigt
beraadflagingen
Gefchrift..
het gemoedelyk
bet
gemoedelyk Gefchrift
Zie hier
yfwyze eene
eene proeve
proeve:: „
"Met
Zie
bier v~n
van de
de fchI
fchiyfwyze
Met
het wcinige
wdnige goede
goede,
dat lk
ontwaar wierd
wierd ,')
•" bet
, dat
ik in
in my
my ontwaar
vrede , wanneer
"te
vrede;; -- to
te vrede,
wanneer ik
in eene
eene
• to vrede
ik my,
my , in
fchielykvoorbygaande vergetyking
met anderen
vergelyking met
anderen,, die
die
„"fchiclykvoorbygaande
niet van
van naby
ik niet
naby kende
kend(~,, eenigzins
eeuigzins in
in 't
't een
een,, of
of
•" ik
ik niet
niet' wa" ander,
ander, beter
beter bevc,nde
bev(,nde;; -- to
te vrede,
vrede, dat
dat ik
„
ware,, gelyk
deze of
of gene
ge'l1e egtbreker,
egtbreker, bedrieger,
bcdr2~ger, ofte
ofte
gelyk deze
•" re
te vrede
vrede,, dat
dat ik
W oordlas,
las,
geveinsde;; -- to
•" geveinsde
ik Gods
Gods Woord
myinin de
de Kerk
Kerkvinden
vindenliet,
liet, aandagtig
aandagtig toehoorde,
toehoorde, de
de
•" my
niet geheel
geheel nalaatig
nalaatig was,
in
•" leerredenen
leerredenen beoordeelde,
beoordeelde, niet
was, in
het beoefenen
beoefel'len der
be•" bet
der miIddadigheid,
milddadigheid, en
en niemand
niemand my
my befchuldi$;de;; - to
te vrede
vrede misfchien,
misfchien, dar
dat anderen,
anderen, my
my
•" fchuldigde
voor eenen
eenen goeden
go eden ,, en
en deugdzamen
deugdzamcn mensch
mensch hielden,
hielden ~
•" voor
van nay
en veel
veel loflyks
loflyks van
my wisten,
wisten, en
en verhaalden,
verhaalden,leefIeef•" en
ik.ik,inineene
die zig
zigblindeblindeeene zorgcluoshc;d
zorgeluoshe ;d v()ord,
voord, die
•,. ddee de
lings voeddc
met dede voorourdeelen
vooroordeelen,, die
die ik
ik aangainaanga,m•" lings
voedde met
de do
de zwakheid
zwakheid der
der menfchen,
menichcn, hadde
hadde opgcvat
opgcvat ..••.""
„" de
NJa
Yy 55
Naa
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Naa verfcheiden
verfcheiden ananAere
gronden van
vanzelfbefchuldizelfbefchuldiNaa
sere gronden
gillge to
te hebben
hebben aangevoerd,
aangevoerd,belluit
befluit LAVATER
LA VATER:: „
"Nu
ginge
Nu
" -- die
die zondaar,
zondaar, die
die rampzalige,
rampzalige, die
die verlorene
verlorene zonzon·
„
die gezogt
en gezaligd
worden moet
die ben
ben
"• daar
daar., die
gezogt en
gezaligd worden
moet,, die
" ik
ik!! ik,
ik, die
die verdoemeniswaardigfte
verdoemeniswaardigfre,, die
die alle
aHe vergeverge„
ving verbeurd
verbeurd heeft
beeft,, en
en evenwel
evenwel ..••
en cvenwel,
cvenwel,
•" ving
. . . . en
op vergevinge
vergevinge hoopt,
hoopt, die
die uwe
barmbartigheid getergd
getergd
"• op
uwe barmhartigheid
heeft .....
en evenwel
evenwel ,, deze
barmbartigheid met
een
. . . en
deze barmhartigheid
met een
•" heeft
en fidderend
fidderend geloove
geIoove omhelst,
omheIst, - gansch
gansch zeer,
zeer,
zwak en
•" zwak
dropken uwer
uwer genade
genade dorst
dorst en
en fmachte,
1inachte, -" naar
naar een
,,
een dropken
en evenwel
evenweI hoe
hoe walchelyk
walchelyk hy
zich ook
ook befchout
befchout en
en
" en
by zich
,,
hoe onwaardig
hy ook
ook is
is .•••
almachtigen aanaanonwaardig by
. . eellen
eenen almachtigen
•" hoe
"„ blik,
blik, van
ontferming verwagt
verwagt:: eenen
eenen aanblik
aanblik
van uwe
uwe ontferming
der ontferming
ontferming van
Hem,die,
die, aan
aanbet
hetkruis
kruisvastgevastge•" der
van Hem,
beuIen bad
bad,, en
voor de
de zonde
zunGe
klonken,
zyne beulen
„" klonken
, voor
voor zyne
en voor
" der
der waeield
waeleldtlierf
fiierf.... ,. Wienlzult
gy aanzien,
aanzien, wien
wien zult
zult
Wienlzult gy
„
" gy
gy genadig
genadig zyn?
zyn'?den
denverflagenen
ver!lagenen van
van geeste,
geeste, die
die voor
voor
„
" uw
uw Woord
Woora beeft
beeft:: de
de oferanden,
offeranden, die
die uu welgevallig
welgevallig
„
zyn, zyn
zyn een
een gebroken
gebroken geest
geest;; een
een gebroken
gebrokeo ea
en verver·
•" zyn,
Gagen harte,
harte, zult
zult gy,
God, nict
niet verachten!"
verachten!"
gy, 6
6 God,
•" fagen
De Geestlyke
Geestlyke Gezangen,
Gezangen, welke
welke men
agter bet
het Werkje
De
men agter
Werkje
vindt,, voeren
voeren tot
tot Opfchriften
Opfchriften:: Berou
Beroft,.; Boete
Boete;; StrydStryd.
vindt
bede in
in dorikere
dOflkere uren,.
in zware
zware aanvechting
ilanvechting;; ,HartfterHartJlerbede
urea ; in
king in
in zware
zwareduisternis
duisternis,.; vurige
'lJurige Bede
Bede van
van eenen
eenen GoelGodking
zoekenden;; Dorst
naar Yerlosfing
Yer/osJing;; G(ie/oof.
zoekenden
Dorst naar
aloof.
Jaarkring
der Theophilantropynen
Theophilantropynen,
Godsdienflige
Godsdien/lige 51
aarkring der
, of
of
God
veteerers en
en Menfchenvrienden
Menfchenvrienden,.
cnz.. 33 en
en gale
4d~
God vereerers
, . enz
by G.
StukJe. Te
Te Am/lerdam
Amflerdam,, by
In
Stukje.
G . Warnars,
Warnars , 180I.
Mi . In
3vo.. 0-314
bl..
I4 bl
Lvo

Een
aantalllittrekzels
uit de
de zedelyke
zedelyke bedenkingen
bedenkingenvary
vall
~en
aantal
uittrekzels uit

SOCRATES, ISOCRATES,
ISOCRATES, ARISTOTELES,
~RISTOTELES, PLUTARPLUTARSOCRATES,
CHUS, EPICTETUS,
EPICTETUS, CICERO,
MARCUS AUAUCHUS,
CICERO, SENECA,
SENECA, en
en MARCUS
RELlUS;; dcrgelyken
van SAADI,
SAADI, een
Perfisch Wysgeer,
RELIUS
dergelyken van
een Perfisch
Wysgeer,
van ZOROASTER,
Vedam der
der Indiaanen
Indiaanen;; van
Van
ZOROASTER, uit
nit den
den l7edam
Van WILWILLIAM
PENN, LA
LA BRUYERE,
FENELON, YOUNG,
¥OtJNG, FONFONLIAM PENN,
BRUYERE, FENELON,
TENELLE,, VOLTAIRE
VOLTAIRE,, ROUSSEAU
ROUSSEAU,, D'ALEMfERT
D'ALEMtlERT,
,
TENELLE
FRANKLIN, en
anderen;;envortsigRednvor en voorts eenige Redenvoerin.
FRANKLIN,
en anderen

gen en
en Lofzangen,
Lofzangen, -- maaken
maaken den
den inhoud
inhoud uit
uit van
van dit
dit
gen
GodsdienJlige
derde en
deze Godjdtenftige
derde
en vierde
vierde Stukjen,
Stukjen, waarmede
waarmede deze
Jaarkring wordt
wordt gefloten
gefloten.. Wy
Wyhebben
bebben,, reeds
reeds een
cen en
en
.7aarkring
andermaal, onze
ODze gedachten
gedachttu over
over deze
deze Verzameling,
Verzameling, die
die
andermaal,
tot
tot

•ODSDIEfSTIGE JAARKRING,
.OD~DIENSTtGE
JAAR.KRING.
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tot een
een richtfnoer
richtfnoer van
van Godsdientl;ig
Godsdienl1:ig onderwys,
ZOO
onderwys , zoo
tot
in
de openbaare
openbaare byeenkomfl:en
byeenkomil:en,, als
als in
de hujsgezin
lluisgezin...
in de
in de
nen,, zal
zal moeten
dienen,, vrymoedig
geuit (*)
(*).. Het
Bet-.
moeten dienen
yrymoedig geuit
nen
geen ivy
wy toen
toen daarvan
daarvan gezegd
gezegd hebben,
hebben, past
past oQk
oak op
op dedegeen
.e Stukjens
Stukjens..
ze
Cot) Zie
Zie Letteroej.
voor 1799,
1799, hl
hI.. Ji56,
56, en
1800, bi,
bl. ISQ.
(*)
Letteroef. voor
en voor
voor i8oo,
x5e .

De Staatkundige
Staatkundige /!ancl/Javing
van der
del' Ingezetenen
Inglzetenen Ge
Ge..
De
Ilandhaving van
Leven aangcpreezen
aangepreszen,, etZ
in eenige
eenige ProePrMzondheicl en
zondheid
en Leven
en in
'Yen
voorgedragen, door
door MIATTHIAS
MATTHIAS VAN
J.\!Jed.
yen voorgedragen,
VAN GEUNS,
GEUNS, Med.
Doaor,Profesfor,
Profesfor, Archiater,
Archiater, enz.
Utrecht.. Uit
hlJt
DoSor,
e nz. tIec Utrecht
Uit host
Latyn vertaald,
'I!ertrtald, door
door H.
H. A.
Md. DoC/;.
Latyn
A . ~AKE,
BAKE, Med.
Dolt. Pr~/ef!.
Pr~zle .
Inz.. tteo Leiden
Leiclen.. Met
Met bygevoegde
b)'gevoegcle Verhandelingen
Verhande!ingen van
enz
van
den Schryver
Schryver en
en een
een Brief
Briefvan
van den
den Vertaaler
Vertaaler.. Te
Te .dl/1
den
4hn-..
/terdam,
Mot, In
gr. 8vo.
bl.
flerdam, by
by J. t%llart,
AHart. 180r.
In gr.
8vo . 538
538 hi.

J.

eeds
ngt-en-twintig jaaren
Beds voor
voor agt-en-twintig
jaaren liet
liet de
de beroemde
beroemde
R
Hongleeraar
zyne gedagten
gedagten gaan,
gaan, over
over
R
Hoogleeraar
zyne
den nuttigen
nuttigen invloed
invlocd der
Burgeilyke Wetten
en des
des
den
der Burgerlyke
Wetten en
VAN GEUNS
VAN
GEUNS

Staatsbeiluurs, op
der menfchen;
Staatsbeftuurs,
op de
de gezondheid
gezondheid der
menfchen ; waar·
waarvan by
by de
de eerie
eerfte blykcn
blykcn gaf,
gaf, in
in eene
eenc Voorleezing,
V oorleezing, over
over
van
eene daartoe
daartoe betlckkeIyke
eene
betiekkelyke ftoffe,
ftoffe,ininbet
betGroninger
Groninger Ge.
Ge .
nootichap
Pro excolendo
excolendo jure
pat rio.. Dit
Dit ftukje
ftukje aldaar
aIdaar
nootfchap Pro
jure patrio
met vcel
veel genoegen
genoegen gehoord
zynde,, wierd
wierd de
Schryver
met
gehoord zynde
de Schryver
'er door
om zyne
zynegewigtige
gewigtige tank
taak verder
verder
'er
door aangemoedigd,
aangemoedigd , om
te v~rvolgen;
't geen
hy deed
deed inin eene
eene plegtige
ple~ige RedeRedeto
vervolgen ; 't
geen by
voerIng ,~ door
door Z.
m het
het Jaar
Jaar
voeriifg
Z . H.
H. Gel.
Gel. te
to Harderwyk.
Harderwyk , in
1778,
uitgefprooken,, en
vervolgens aan
aan dezelfde
1778, uitgefprooken
en vervolgens
dezelfde HooHoogefchoole,
eene tweede
tweede Redevoering
Redevocring., gehouden
gehouden in
in
gef
choole , in
in eene
1787;; wordende
worden de eindelyk
eindeIyk bet
bet geheele
gehec:Ie onderwerp
onderwerpafgeafge.
1787
Inaagureele Redevocring,
daan in
in eene
eene lnaugurce!e
Redevocring ~ tote Utrecht,
Utrecht, in
in
daan
bet
bet Ja'llr
Jar 11791.
79 1.
Deeze Redevoeringen
Redevoeringen,, van
van tyd
tyd tot
tot tyd
tyd in
ill bet
het ooroor4
Deeze
fpronglyke
in 't
't licht
eene al
al...
fpronglyke in
lichtgegeevcn
gegeeven zynde,
zynde, droegen
droegen eene
gemeene goedkeuring
goedkcuring weg,
weg,enenverwekten
verwektenherhaalde
herhaalde aanaangemeene
zoeken om
om des
des Schryvers
Schryvers toeftemming
toeftemming to
te bekomen
bekomen tot
tot
zoeken
eene Nederduitfche
Nedel'duitfcl1eVertaaling
Vertaaling,
die ook
ook eerlang,
eerlang, door
door
eene
, die
den kundigen
lq.mdigcn Leidfchen
Leidfchen Geneesheer
Geneesheer BAKE
BAKE,
wierd daardaarden
, wierd
geil:eld.
vond bet
het dede Schryver
Schryverdienftig,
dienftig,
gefleld . Ondertusfchen
Ondertusfchen vond
eenige kortelyk
zaaken nog
nognader
nadertote bebeeenige
kortelyk voorgcdraagene
voorgedraagene zaaken
werken, zo
zo omomannaanbethetverhandelde
verhandeldeeenig
eenigmeerder
meerderlicht
licht
werken,
by to
te zetten
zetten,, als
by verfchillende
verfchillende gelegenheden
gelegenheden
by
als om,
om , by
gemaakte zwaarigheden
~waarigheden en
entegenwerpingen,
tegenwerpingen,opoptoteloslosgemaakte

fell,
fen,
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fen . Hieruit
Hieruit zyn
zyn agt
agt verfchillende
fen.
verfchillende ByvoegzeIs
Byvoegzels geboogebooren , te
ren,
van meerder
meerder uitgebreidheid
uitgebreidheid dan
dan bet
het gegeto zamen
zamen van
beele
heele vVerk.
Werk .
Na eene
Na
Inleiding fpreekt
eene gepaste
gepaste Inleiding
fpreckt onze
onze Schryver
Schryver over
over
noodzaakelykheideener
cenerf}aat1hatbet
aanbclang enendedenoodzaakelykheid
bet hoog
hoog aanbelang
kundige
handbaving van
VJn der
der Burgeren
Burgcren gezondheid
gezondheidenenIeIe·
kundige handhaving
ven ; welke
welke flfl:offe
ven;
:offewGrdt
wordt afgehandeld
afgehandeld in
in drie
drie Hoofdfruk
Hoofdftuk-..
ken, welker
welker eerfte
eerfre de
van gezondheid
gezondheidenenlichaalichaaken,
de waardy
waardy van
melyken
welvaart fchetst,
fchetst, boven
boven alle
aIle andere
andere voordeelen
voordeelen
melyken welvaart
eener
door de
de
eener Burgermaat[chappye,
Bur ermaatfchappye, welke
welke gewoonlyk
gewoonlyk door
Staatkundigen worden
worden aangepreezen
Staatkundlgen
aangepreezen;; terwyl
in bet
het
terwyl in
tweede IHoofddeel
de lichaamelyke
lichaamelyke
tweede
dat de
-loofddeel wordt
wordt betoogd,
betoogd, dat
welvaart
zeer waardig
zy van
van de
de zorge
zorge
welvaart een
een zeer
waardig voorwerp
voorwerp zy
der Overheid,
Overlleid, toegelicht
toegclicht door
zynde alal.
der
door Geneeskunde:
Geneeskunde : zynde
Ie byzondere
zorg voor
voor gezondheid
gezondheid en
en ]even,
leven, zonder
zonder
le
byzondere zorg
cene ftaatkundige
fraatkundige handhaving
handhaving,, onvoJdoende.
Waarna
cene
onvoldoende . Waarna
in bet
het derde
derde Hoofdftuk
Hoofdfl:uk eenige
eenige flukken
fl:ukken ter
ter verhandeling
verhandeling
in
fraatkundige handhandworden voorgenomen,
voorgenomen,opopwelke
welkede deftaatkundige
worden
baying van
van gezondbeid
gezondheid en
en leven
leven,, vooral
vooral in
having
in ons
ons GeGemeenebest,, nuttiglyk
nuttiglyk zou
toegepast worden.
meenebest
zou kllnnen
kunnen toegepast
worden .
Dit
del'de Hoofdftuk
Hoofdfruk isis zeer
zeer uitvoerig,
uitvoel'ig, enen verdeeld
verdeeld
Dit derde
fraatin twee
twce Afdeelingen
AfJeelingen,, wier
wier eerfte
eerfre loopt
loopt over
overdedeftaatin
kundige zorge
zorge ter
ter bewaaring
bewaaring,
dat isis infl
infrandhouding,
kundige
, dat
•andhouding ,
tegenwoordigc gegevermeerdel'ing en
en beveiliging
beveiliging van
vermeerdering
van de
de tegenwoordige
zondheid en
en bet
het leven
leven;; waartoe
waartoe voornaamelyk
voornaamelykinin aanaanzondheid
merking komen:
10.. De
bevordering der
der deugdzaamdeugdzaammerking
komen : i°
De bevordering
de
heid en
en der
der welverkrygbaarheid
welverkrygbaarheid van
beste en
heid
van de
de beste
en de
eenvoudigfl:e levensmiddelen.
2,0.. De
De bezorging
bezorging der
der zuizuieenvoudigfte
levensmiddelen. 2°
verheid en
en reiniging
reiniging van
de lucht
lucht.. 33°.
Waakzaamheid,
verheid
van de
0 . Waakzaamheid,
tot bet
het afweeren
afweeren van
van algemeene
algemeene en
en byzondere
byzondere befmetbefmet.
tot
voorzorgentegen
tegen bet
het vallen
vallen in
in
telyke
telyke ziekten
ziekten.. 4°
4 0 .• De
De voorzorgen
het water
water en
en bet
het verdrinken
verdrinken.. 5°
So.. De
beveiliging van
bet
De beveiliging
van
het kinderbaaren
kinderbaaren en
en de
de eertte
eerfre intrede
intl'ede in
in de
de wereld
wereld..
bet
6°.. De
De bevordering
bevordering van
vanlichaamstterkte
lichaamstterkte,, bekwaamheid
60
bekwaamheid
en
en vaardigheid
vaardigheid van
van ledematen
ledematen en
en zintuigen,
zintuigen. door
dooroefenoefenen fpelen,
fpelen, naar
naal' bet
het voorbeeld
voorbeeld der
der oudheid
oudheid..-fchoolen en
fchoolen
Dit alles
alles afgehandcld
gaat de
de ,Schryver,
Schryver, in
in de
de
Dit
afgehandeld zynde,
zynde , gaat
tweede Afdeeling,
Afdeeling, over
overtot
totdedeftaatkundige
fraatkundige zorge,
zorge, als
als
tweede
en noodigfte
noodigfl:e waarborg
waarborg der
derIngezetenen,
Ingezetenen, tot
tot
de grootffe
grootfl:e en
de
aene goede
goede herftelling
herfrelIing van
gekrenkte gezondheid
gezondheid en
en
eene
van gekrenkte
redding in
in werklyke
werklyke levensgevaaren
levensgevaaren;; by
by welke
welke gelegengelegenredding
De afwecj
afwecling
ing van
van alle
alle ongepaste
ongepaste
heid by
hy aanpryst
aanpryst:: 110.
heid
0 . De
en nadeelige
nadeelige hulpe
huJpe enen dienstbieding
dienstbieding:: to
te weeten
wee ten ,, bet
het
en
wecren van
van Kwakzalvers,
Kwakzalvers, enenvan
vanniet
niet behoorlyk
behoorlyk onderonderweeren
zocht
zocht
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zocht zynde
zynde perzoonen
in aIle
alle vakken
vakken der
der GeneesGeneeszocht
perzoonen,, in
kunde.
daaril:clIing enen befcherming
kunde . zQ.
2° . De
De daarftelling
befcherming van
van weIbewelbeKonstoe(lenaars en
en van
van goede
kwaam~
goede hulpmiddelen,,
bulpmiddelen.,
kwaamc; Konstoeffenaars
in
vakken der
de.r Geneesoeffening
Geneesoeffening..
in aIle
alle de
de by?:ondere
byzondere vakken
sU.
bezorging van
goede, geheel
gehcel kostelooze
kostelooze hulpe,
3" . De
De bezorging
van goede,
hulpe,
voor desbehoevenden,
de Steden,
Steden, maar
maar
voor
desbehoevenden, met
niet flegts
flegts inin de
ook ten
ook
ten platten
platten lande
lande.. 4"
40 •. De
voorziening in
in kragtdaakragtdaaDe voorziening
dige
en welgereeden
welgereeden byftand,
byl1and, ter
tel' redding
redding in
in
dige middelen
m~ddelen en
baastige
toevallcn, ongelukken,
haastige toevallen,
ongelukken , en
en ter
ter afwecring
afweering van
van
plotslyk
infielling van
het noodig
plotslyk levensgevaar.
levensgevaar. 50.
5° . De
De inftelling
van bet,
noodig
onderwys
en de
de oeffenmg
oeffenil1g ~, tel'
aIle de
de
onderwys en
ter vorming
vorming van
van alle
Konstoeffenaaren \ler
der Genees-,
Genees-, Heel.,
Heel-, VerlosVerlos- en
Konstoeffenaaren
en AitAltfenybereid -- kunde.
kunde.
fenybereid
Na
het afhandelen
afbandelen deezer
deezer Hoofdftukken
Hoofdf1:ukken,
Na bet
, in
in welke
welke
bet gebeele
begreepel1is,
is, volgen
volgen deeze
dceze agt
agt ge
ge-.
bet
geheele Werk
Werk begreepen
wigtige Byvoegzels:
I u.. Over
de waardye
waardye van
van het
het bebewigtige
Byvoegzels : i"
Over de
tod
to~,, tel'
het groot
groot aanbelang
aanbelang cener
cener
ter bevestiging
bevestiging van
van bet
gel1eeskundige
Staatsregeling.. !!o.
de voorkeur
voorkeur
geneeskundige Staatsregeling
2" . Over
Over de
van bet
het voedzeI
van
voedzel uit
nit Graane~n,
Graanen, boven
boven dat
dat van
van de
de AardAardappelell.. 3°
So.. De
aanpryzing van
vanbet
hetBier,
Bier,als
ais dede beste
beste
appelen
De aanpryzing
Volksdrank
Volksdrank,, in
in ons
ons Vaderland
Vaderland,, verdeedigd
verdeedfgd.. 44°.
0 . De
De
beoordeeling van
en van
van de
de TheeTh~e- en
en KoffyKoffybeoordeeling
van den
den Wyn
Wyn en
dranken , met
dranken,
met betrekking
de Volksgezondheid
Volksgezondheid..
betrekking tot
tot de
5".
de verderflelyke
verderfielyke werking
del' Sterke
Sterke DranDranOver de
working der
5" . Over
ken op
op de
de Volksgezondheid
Volksgezondbcid ,, en
het verbaazend
verbaazend vertier
vertier
ken
en bet
dier Dranken
in ons
ons Vaderland
Vaderland.. 66°.
De vergelyking
vergeJyking
dier
Dranken in
° . De
van
van Wyn,
Wyn, Bier
van de
de confumtie
confumtie van
Bierenen Sterke
Sterke Dranken,
Dran'ken ~
in ons
ons Vaderland
Vaderland.. 70
70.. Over
Over den
den verbaazend
verbaazend grooten
grooten
in
van Koorn,
Koorn, welken
welkenonze
onzeBranderyen
Branderyenverilinverl1invoorraad van
voorraad
den.
den. 8"
8" Over
Overbet
hetgeweldig
gewcldigverlies
verlies aan
aan Brood
BroodenenBier
Bier;;
voorts de
de armoede,
armoede, huislyke
huislyke ellenden,
ellenden, bet
het zedenbederf,
zedenbederf,
voorts
en de
de verdere
verdere dergelyke
dergelyke gevolgen
gevolgen van
van 't't verftooken
verfl:ooken
en
del' Graanen
Graanenenenvan
vande degeldverfpillinl
geldverfpillingen
in den
den SterSterder
;en in
ken
ken Drank
Drank..
Zodanig is
is de
de belangryke
beIangrykc inhoud
inhoud van
van dit
dit gewi~tig
gewi~tig
Zodanig
Werk
Werk,, 't
't geen
den beroemden
l.:eroemden Schryver
Schryver niet
niet weinig
welOig
geen den
tot
tot eere
eere verftrekt
veril:rekt.. Daar
Daarbet
hetomnogelyk
onmogelyk isis,, dat
dat alle:
ane
Konstbeoeffenaars, over
zo veele
veeJe denkbeelden
denkbeeluen en
en voorvoorKonstbeoeffenaars,
over zo
ftellen, aIs
Werk
op dezelfde
dezelfde wyze
wyze
ftellen,
alsininditdit
Werk voorkomen,
voorkomen, op
zouden denken,
denken,zou
zoubet
hetniet
niet bezwaarlyk
bezwaarlykvallen,
val1en, tegen
tegen
zouden
het een
een en
en ander,
ander, eenige
eenige aanmerkingen
aanmerkingen to
te voorfchyn
voorfchyn to
te
bet
brengen
brengen.. Dan,
Dan,omom
l::efl:ektoteblyven,
blyven,bepaalen
bej)aalen
by by
onsons
beflek
wyons
onsliever
liever tot
tot bet
het affchry
af[cbryven
zinfneden
wy
ven van
van ecnige
ecmge zinfneden
uit
flit
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het Werk
Werk zelve
uit
zelve.,, om
daaruit des
des Schryvers
Schryvers.. 111:1.
uit het
om daaruit
wa.
1"lier
Leezers to
te doen
doen kennen
kennen ;;
bier van
van voordragt
voordragt aan
aan onze
onze Leezers
waartoe
hebbenuitgekipt
uitgekipt zyne
zyne denkbeelden
denltbeelden over
over
waartoe wy
wy hebben
de nuttigheid
van het
bet daarftellen
Van kundige
kundige Vroed.
Vroedde
nuttigheid van
daarfrellen van
vrouwen..
vrouwen
"„ Daar
Daar immefs
immers (zegt
(zegt de
de Schryver)
Schryver) de
de vrouwelyke
vrouwelyke
2edigheid
tedigheid,, die
regt de
de bewaarfter
bewaar1l:er van
van alle
aUe haare
haare
die te
to regt
deugden
deugden genoemd
genoemd wordt
wordt,, aIles,
van
alles, wat
walldede bereddillg
beredding van
bet baaren
barrren en
en verlosfen
verlosiell betreft,
betref[, onder
byna alle
aIle VolVol.
bet
onder byna
ken,
van alle
aIle tyden,
tyden, ain
amdedewelgeoeffende
welgeoeffende enenzagtaarzagtaar.
ken, van
tige
bedieningvan
van Vroo;!dvrouwen,
Vroedvrouwen, die
tige bedienin~
die ook
ook ~, door
het
door bet
Roomfche
Roomfche RLgt
Rx:gt,, met
met den
den naam
llaamvan
vangeneeskonftige
geneeskoniHge
Vrouwen
Vrouwen vereerd
vel'eerd,, en
en met
met byzondere
byzcmderevoorrechten
voortechtell be=
be~
giftigd
in de
de eerfte
eerfte plants
plaats ileecfs
HeedS beeft
giftigd zyn,
zyn, in
heeft opgedraaopgedraagen
en toeveftrouwd,
toevertrouwd, laatende
laatende aan
dentoetoegen en
aan de
de Mannen
Mannen den
gang, tot
tot deeze
allecn ininongewoonfi.
en
gang,
deeze geheimenisfen,
geheimenisfen, alleen
ongewoon~,en
refit
zwaare gevallen
regt zwaare
gevallen over
over;; -- en
en daar
toch Pkne
~ne
daar ook
ook toch
ge eel tegenovergeftelde
en halldelwyze~
haudelwyze, otizer
zo
geneel
tegenovergefi:elde denlcdenk- en
onzer zo
Wrlichte en
w4reld,~ by
by zeer
verlichte
en fraaije
fraaije w~reld
zeer veelen
veelen nog
nag Been
geell gegereeden
naamelyk ,, met
die
reeden ingang
ingang vindt,
vindt, waardoor
waardoor men
men naamelyk
met die
ouderwetfche fchaamachti
fchnamachtigheid
den fpot
fpot dryvende
dryvende,, en
en
ouderwetfche
heid den
op
de Vroedvrouwen
Vroedvrouwenmet
metverachting
verachting nederziende,
nederziende, onze
onze
by de
vrouwen
vaneenig
eenigaanzien
aanzientracht
tracht in
in to
te boezemen,
dat
vrouwen van
boezemen, dat
zy,
zy, ook
ook inin gewoone
gewooneenennatuurlyke
natuurlykebaaringen,
baaringen, dan
dan eerst
eerst
in
recht
recht goed
goed verIosfen
verlosfenzunen,
zuiren,wanneer
wanneer zy
zy een
eon Man,
Man , in
Be. post
post eener
eener Vroedvrouwe,
zicn gefteld
ge1l:eJd zullen
zullen
e1
Vroedvrouwe , voor
voor zich
bebben
zo kan
kanikikniet
llietnalaaten,
nalaaten, zulke
zulke openbaare
openbaareinin·
hebben ;; zo
tichtillgen aan
welke, aan
aan braave
braave enen bc
be ...
fichtingen
aan te
to pryzen,
pryzen, by
by welke,
kwaameVrouwen,
Vrouwen,welke,
welke,vol,gens
vo)gens myne
myneeigene
eigene voorvoor.
kwaame
filaalige
by het
het onderwys
onderwys aan
Mn dezulke
dezulke
flnaalige ondervinding,
ondervinding , by
g;egee\Ten, door
door dedeNatuur,
Natuur,tdttotbethetleeren
leerenenenuitocffe
uitocffe..
gegeeven,
ben van
degeJyk gefchikt
gefchikt zyn,
eene
fleji
van dat
datwerk,
werk, weI
wel degelyk
zyn, cene
volledige kennis
]{ennis,, in
in de
de befchouwing
befchouwingenenuitoeffening
uitoeffening
volledige
der
door opentlyk
opentlyk aangeftelde
aange1l:elde onderwyder Verloskunst
Verloskunst,, door
onderwyzers ,, dierwyze
dierwyze worde
worde voorgedraagen,
voorgedraagen, dat
zers
dat die
die Vrouwen
Vrouwen
grondig opgeleid
opgeleid worden,
omniet
nietalleen,
aIleen,
daardoor regt
regt grondig
daardoor
warden, om
fn aBe
van verlosfingen,
verlosfingen, de
noodige
fii
allegewoone
gewoone gevallen
gevallen van
de noodige
byftand en
en hulp,
hulp, zo
zo als,
als, van
van oudsher
oudsher en
en nog
nog hedenhedenbyftand
daags, by
by de
de meeste
meeste Burgeresfen,
Burgeresfen, van
vanhaarlieden
haarIieden ververdaags,
behooren tote kunnen
kunnentoebrengen
toebrengen;; --wagt wordt,
naar behooren
tvagt
wordt, naar
maar ook,
'Zodanige voorkomende
hindernisfen en
ell
maar
ook, om
om -zodanige
voorkomende bindernisfen
ufwykingell van
van den
den gewoonen
gewoonen weg
wegtoteregt
regt tote brenbren.
ufwykingen
l\1.U1dige handgreepen
handgreepen,, bered
bered kunneti
kunnetl
gen, welke,
welke, door
doorltundige
Len,
WQr~
wor-
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en de
de kragt
eener Vrouwe
Vrouwe niet
niet te
worden,
'vorden , en
kraut eener
to boven
boven
gaan;
eindelyk,, am
dusdanige gewigtige
gewigtige zwaaen eindelyk
om dusdanige
zwaagaan ; -- en
rigbeden,
niet,, dan
bet aamvenden
righeden , welke
welke niet
dan door
door bet
aanwenden van
van
of omflagtigen
der kunst,
kunst , opgeomflagtigen toeftel
toeftel der
-werkmigen,
we-rktteigen , of
opge.
rUlmd
kunnen worden
worden,, in
in tyds
tyds te
to onderkennen,
onderkennen, en
en die
die
ruimd kunnen
ten fpoedigften
aan tc
to melden,
melden , opdat
ten
fpoedigflen aan
hiertce de
opdat men
men hiertce
de
bulp
alpulp eens
eons Vroeumeesters,
Vroedmeesters , die
die tot
tot dit
dit kunstbedryf
kunstbedryf al:teen
gewettigd is,
is, tydiglyk
tydiglyk mnge
inroepen."
ken gewettigd
moge inroepen
."
Geen
der verfchillende
verichillende Byvoegzels
den SchrySchryGeen der
Byvoegzels hebben
hebben den
ver
voorzeker meerder
moeite en
en tyd
tyd gekost,
gekost. dan
dan het
bet
ver voorzeker
meerder moeite
inwinnen
der berichten
berichten,, uit
de betrekkelyke
betrekkelyke
inwinnen der
dit welke
welke hy
by de
hoeveelheid van
van gegiste
hoeveelheid
heeft opgemaakt
gegiste Dranken
Dranken lieeft
opgemaakt ,~
welke bier
welke
hier to
te lande
lande jaarlyks
jaarlyks,, door
elkander gerekend,
gerekend"
door elkander
gebruikt worden.
worden . Na
gebruikt
aIle dedehiertoe
hiertoe vereischt
vereischt wor'wotNa alle
den
de vergelykingen
de grootfte
grootfle naauwkeurigheid
naauwkeurigheic.l
dende
vergelykingen met
met de
te hebh€l1
opgemaakt,, befluit
befluit de
to
hebben opgemaakt
de Schryver,
Schryver , dat
dat in
in
ons Gemeenebest,
vier-en-twintig ankers
en
ons
Gemeenebest , tegen
tegen vier-en-twintig
ankers Bier
Bier en
drie
ankersWyn,
Wyn , wel
dtie ankers
wei vier
vier ankers
ankers Sterke
Sterke Drank
Drank gogebruikt
worden ; terwyl
bruikt worden;
de jaarlykfche
jaarlykfche confumtie
confLlmtie van
van
terwyl de
Jtnever"„ voor
voor ieder
ieder perfoon
perfoon,, door
elkande'r gerekend,
Jenever
door elkande*r
gerekend,
Gngeveer
vier vyfde
van een
cen anker
anker bedraagt
bedra:tgt:: waarwaarbngeveer vier
vyfde van
nit blykt,
een aanzienlyk
aanzienlyk gedeelte
gedeelte van
uit
blykt, welk
welk een
van den
den drank,
drank,
'Vooral van
den gemeenen
gemeenen man,
man,het
hetvloeibaar
vloeibaar vuur
vuur der
der
vooral
van den
gedeftilleerdewateren,
wateren, voorheen
voorheen zo
zo fpaarzaam
fpaarzaam gebruikt,
gedeflilleerde
gebruikt,
in onze
onze dagen
dagen uitmaakt.
uitmaakt.
in

Nog nooit
nooit geopenbaarde
voor TabaksfabriTabaksfabrigeopenbaarde Voorfchri/ten
Poorfhriften voor
Nog
fears,, Tabakshandelaars
Tabakshandelaars,, Tabaksrookers
Tabaksrookers en
en TabaksTabakskeurs
fnuivers,
jnuivers, OM,
om, opopdedegoedkoopfle
goedkoopfle enen beste
bestt: wyze,
wyze, iedere
iedere
Uit- en
en Inlandfche
Inland/ehe flort
en Snuiftabak
Snuiftabak to
tt:
Uitfoort van
van RookRook- en
vervaardigen,
vervaatdigen, enz
tJJZ.
Uit het
het Hoogduitsch.
lioogduitseh. Te
. Uit
Te Zutphen,
Zutphen,
by
H . CC.. A.
A . Thieme,
Thieme, 1Bo2
by H.
1.802.. In
In 8vo
8vo.. 59
bl.
59 bl.

dit kleine
kleine Werkje
komen een
een aantal
aantal werkmanieren
werkmanieren
Tnndit
Werkje komen
voorfchriften voor
voor,, ter
ter bereiding
bereiding van
vanallerleije
allerleije
1 enenvoorfchriften
van SnuifSnuif- en
byeenverzameld door
door
zoorten van
zoorten
en Rooktabak,
Rooktabak, byeenverzameld
een man,
man,die,
die,zozoals
als byhyverzekert,
verzekert,omtrent
omtrentdertig
dertig jaajaaeen
ren lang,
lang, in
in Duinkerken,
Duinkerken, inin Holland
Hollandenenelders,
elders ,als
als
ren
Fa~{toor gediend
gediend heeft
heeft., waardoor
waardoor by
hyinindedegelegenheid
gelegenheid
Falttoor
is gekomen,
omdedevoornaamfte
voornaamflehandelvtyzen,
handelwyzen. in
in DuinDuinis
gekomen, om
kerken
kerken en
en in
in Holland
Holland gebruikelyk
gebruikelyk,, to
te leeren
leeren,, en
en de
de
voorfchriften
to bekomen,
bekomen , volgens
voorfchriften te
vol gens welke
welke de
de voornaamvoornaam·
bereid worden.
Over't't algemeen
algemeen kontt
komt ons
ons
ite Zauzen
Zauzen bereid
worden . Over
dit
dit

I

ire
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dit
ZOOft belangryk
belangryk voor
voor;; doch
of bet
het
slitWerkje
Werkje in
in zync
zync zoort
doch of
in
de uitwerking
uitwerking ten
ten vollen
vollen aan
aan den
den veelbeloovenden
veelbeloovenden
in de
Titel
vuldoet,, zuBen
bedreevene Handelaars
en
Titel voldoet
zullen de
de bedreevene
Handeiaars en
Fabrikeurs
deeze produkten
Fabrikeurs,, in
in deeze
produktell,, bet
het best
bebest kunnen
kunnen beoordeelen
oordeelen..
Gefchiedenis
van de
Gefchiedenis van
de Krist/yke
Kerk in
de 4chitiende
Achttiendt
Kristlyke Kerk
in do
A . YPEY
Ecuw.
Door A.
YPEY.. liMe
Ee
tw. Door
111de Dee!.
Decl.
.)
(Tweede Berigt
&1i8&')
(Tweede

"'e
Gefchiedenis der
der Christlyke
Christlyke Ketke
Kel'ke in
in de
de AgttienAgttien.L.T
door den
den Hoogleeraar
Hoogleel'aar
van welks
MdeGefchiedenis
e Eeuwe,
Eeuwe, door
van
webs
YPE
Y,
YPEY,

IlIde Deel
Deel wy
wy-aanvanglyk
.aanvanglyk berigt
berigt gaven
gaven C*),
geIIIde
(*), nam,
nam, gelyk
wyaanmerkten,
aanmerkten,ter
terplaatze,
plaatze, waar
w,aarwywy
z~lveIlnotIoolyk wy
't 'tzelve
ten, eene
ons,, Z0
de uitvoerige
uitvoerige
ten,
eene wending,
wending , die
die ons
zo _wcgens
wegens de
aankondiging der
voorgaande Afdeelingen,
Afde.elingen, als
als de
beaankondiging
der voorgaande
de belangrykheid der
gcnde , deedt
langrykheid
dervol
volgcnde,
deedt bef
beOuiten,
om anderanderuiten , om
werf
werf onze
onze Leezers
Leezers • daarover
te ondei,houden
ondel.houden..
daarover to
'sHoogleeraars
Hoogleeraars.plan
plan bragt
bragt meae,
mede, naa
naa de
's
de afgemeene
algemeene
Lotgevallen der
der Chhristenkerke,
Christenkerke, zo
zo-• voordeeli
voordeelige
als nanaLotgevallen
g•e als
Ueelige, vermeld
Gefchiede...
ileelige,
vermeld te_to hebben,
hebben, de
de hyzondere
byzondeie Gefchiede
nis
onJertcheidene Genootfchappen,
waarin de
de
nis van
van de
de onderrcheidene
Genootfchappen, waarin
Christlyke Keik
Kelk ongelukkig
ongelllkkig verdeeld
verdeeld is
is,, to
te bock
boek to
te
Christlyke
11:ellen.
Dan,char
d.lardeeze
deezeGefchiedenis
(;eichiedenisveel
veellichts
lichts ontontflellen . Dan,
vangt van
de Wysgeerte,
Wysgeerte, Taalkunde,
Taalkunde, en
en Studie
Studie van
van goe
goe..
vangt
van de
den Smaak,
Smaak,een
een trits
trits van
van Weetenfchappen,
Weetenfchappen, ten
ten naauwnllauwden
Uen aan
aan elkander
elkander verknogt
verknogt,
en altoos
alt60s van
van eenen
eenen voorvoor.
1ten
, en
of nadeeli~n
der Christlyke
Cbristlyke KerKer.
of
nadeeli°en invloed
invloed op
op den
den ftaat
Nat der
ke
en de
de Theologifche
Theologifche Studie
Studie,, oordeelde
oordeelde by
by to
te recht,
recht.,
ke en
Z'yl1en arbeid
arbeid aan
aan een
eenoverzigt
overzigt van
vandeeze
deezedrie
drie belangbelang.
yynen
'tyke
ten toewyden.
tyke -Stukken
-Stukken te
to moe
moeten
toewyden .
In de
eer11:e plaats
een Historisch
Historisen
In
de eerfte
plaatsontI1loeten
ontmoetenwy
wy hier
her een
Ve.rfJag van
van dedeGefleldheid
Gejleldheid der
der Wysgeerte,
Wys.geerte,gedrturchde
getlltuteitdt
Verflag
Aehttiende Ecuw.
De ftryd
fl:ryd tusfcben
de 4chttiende
de
Eeuw . De
tusfcben de
de Wysgeerte
Wysgeerte van
van
ARISTOTEI.ES en
en die
die van
DESCARTES wordt
wordt naar
naar cisch
cisch
.AEUSTOTELES
van DESCARTES
vermeld, alsmede
alsmede wat
THOMASIUS ten
ten deezen
deeztn aanziene
aanziene
vermeld,
wat THOMASIUS
verrigtte. Zeer
Zeer juist
juist en
verrigtte.
en vereerend
vereerend voor
voor ons
ons Vaderland
Vaderland
is het
onzes Gefchiedboekers
Gefcbiedboekers:: „"Menigmaais
bet fchryven
fchryven onzes
Menigmaalen isismet
aangemerkt,
'len
met grand
grond door
door onze
onze Landgenooten
Landgenooten aangemerkt,
dat., in
in bet
bet vak
yak der
der fchoone
fchoone Weetenfchappen,
Weetenfchappen,alit
\lit ons
ons
dat,
VaVa(*) Zie
Zie bier
bier boven,
bl.. zsr.
(*)
boven, bl
28S .
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walk men
men
VaderIand bet
het meeste
meestelicht
Iicht is
is opgegaan
opgegaan,, 't
't welk
Vaderland
men
in andere
andere Landen
baat heeft
heeft genotnen
genom ell ,, terwyl
terwyl men
Landen tote baat
in
zich
bey verde om
omhetzelve
hetzelve dan
dandaar
daarhelderer
helderer to
te
zich zeer
zeer beyverde
doen
branden.. Deeze
Dfezeaairmerking
aamnerking geidt
g(tJdt,, zo
elders,,
zo elders
doen branden
dan vooral
vooral hier,
hier, ten
ten aanziene
:lanziene der
der Gefchiedenisfe
Gefchiedenisfe van
van de
dan
FiIo(oofy ;~ daar
ken dei."
'ilocoofy
daar het
bet bekend
bekend is,
is, dat
dat dCi!
de eerfte
eerfte von
vonken
der
zyn door
door
Filofoot1rche geleerdheld
in THOMASIUS
geJegd zyn
Filofoofifche
geleerdheid in
THOMASms gelegd
Ilet beftudeeren
befiudeeren van
ollzen
bet
van het
bet voortreflyk
voortreflykWerk
Werk van
van onzeh
fcl)randeren
D~
Qver fret
ITet rech&
fc1
randeren Landgennot
Landgenoot HUGO
HUGO DE
: GROOT,
GROOT, aver
rcch$
¥:.~'!
Oorlog en
en JFrede,.
welks donkere
donkere zyde
zyde by
hy nadernader..
van ©oriog
redc ; weeks
mpdd uitftcekend
uitftcekend wist
op to
te hcldercu
hcldercll,;'
THOMASlUS
wist op
." THOMASIUS
-was bet,
het, die,
die, ondauks
ondauks de
de tegenwoelingen
tegenwoelingen .del'
Theolu.
was
der Theolugap
ten ,, 0111
ARISTOTELES to
te handhaaven,
vryer
gapten
om ARI$TOTELES
handhaaven, eene
eene vryer
wyze van
vanphilbfopheeren
philofopheeren wist
wist in
in to
te voeren,
voereo, en
ea eene
eene
wyze
omwemeling to
te wege
wege bragt,
bragt, die
die den
omwenteling
den ouden
ouden ARISTOTELES
ARISTOTELES
yap
deh tbroon
als balling
ballibg llitdreef.
va
an dell
throon bonsde,
bonsde , en
en als
vitdreef.
BAYLE,
die,, fchoon
fcboon gem
gecl1Inbooreling
Inbooreling>\* door
zyne
$AXLE , die
door zyne
lange inwooning
hier to
te lande
large
inwooning hier
laude aIs
als een
een Vaderlander
Vaddrlander mag
mag
gegroet worden,
komt bier
hier voor,
voor,als
aIs dedeaanleidende
aanleidende
,gegroet
worden , komt
oorzaak tot
vail
oorzaak
tot de
de veel
veelopgangs
opgangsmaakende
maakende 'Wysgeerte
Wysgeerte van
LEIBNITZ.. LOCrl::E bragt
bragt der
der Wysgeerte
WMsgeerreveel
veellichts
lichu
Loci€E
LEIBNITZ
..toe;
en ook
ook dit
dit licht
licht mag
mag deels
deels gezead
gezead worden
wordenininons
on~
.toe ; en
Vaderland opgegaan
opgegaan to
\e tyn;
po-.
Vaderland
zyn ; althans
aithans heeft
heefthy,
hy,wcgens
wegens po
litieke omfiandlgheden
l!..nge/aJJd verlaaten
verlaaten hebbeude,
te
litieke
omflandigheclen P-ngeland
hebbende, to
AmjlerdliJm de
de laatfle
laatf1:e hand
aan zyn
zyn mecSterfluk„
me;::!iterfruk.
.flmflerdam
hand geJegd
gelegd aan
oy£r 't
&enen
~itneemenden meaver
't Menschlyk
Menschlyk Vtrftand.
UerJfand.E
cnen }iitneemenden
medebelper ter
ter verbetering
vondt LOCK&
LOCK)!;
dehelper
verbeterIng der
der Wysgeqrte
Wysgeerte vondt
in
NEWTON ,~ een
ren Man,
metverfchuldigde
verichuIdigde oudarfchei
ond3rfchei....
in NEWTON
Man, met
ding Bier
hier gedagt
gedagt;; desgelyks
desgelyks on,ze
onze Landgenoot
's GRAding
Landgenoot 's
GRAVESANDE ,~ then
dien grooten
grooten bevorderaar
bevorderaar van
van wiskundil
wiskul1dige
VEsANDE
e
bewyzen en
VOOl'ts treede
ti'eedl;
bewyzen
tastbaare proefneemingel1.
proefneemingen . Voorts
en tastbaare
WOLFF ~ met
met zyne
zyne Volgelingen,
Volgelingen, to
te voorfchyn
voorfchyn..
WOLrF,
De Ekle0ijehe
Ekleftifthe Wysgeeieu
Wysgeeleu volgen
vOlgCll;; en
De
en ondet
wider deezen.
deezett
worden met
metonderfcheiding
onlilerfcbeiding gedagt,
gedagt 7 HOLLMANN,
HOLLMANN, CRUCRU"
warden
~IUs en
en E;WGELHARD,
~I'IGELHARD; dIe
Philoiophitchen Leerslus
die den
den Philofophitchen
Leerftoel te
wydberoemJ.
iloei
to Oroningen
Groningen bekleedda,
bekleeddo, en
en zich
zich wydberoemcl
maakte,
door andere
anderewysgeerige
wysg.eerigetwistichriften,,
twist[chriftell., als
als
maakte , zo
zo door
door
door zyn
zyn fchryven
fchryvefl tott:g~n
den grgoten
gr90ten MUSSCUEN"
ge. n den
MUSSCIIEN
DROEK.. De
De Duitfche
Duitfcbe Wysgeeren
\Vysgeeren ERNESTI
ERNEST! en
GOTT~
I3ROFK
en GuTT-SCHED worden
worden gedagt
gedagt,, en
en zy
zy gdvol
gevoIgd
vaq een
een al
alae.
SCHED
d vat}
; emeen
verllag eeniger
\Vysgcercn, wier
wier
xneen verflag
ceniger uitmumenae
uitmuntende ~iVysgeeren,
Naamen genoemd
genoemdenenWier
wiervoornaanifte
voornaamfre Werl€en
Wcr){en aangeaan3cNaamen
weezen worden.
weezen
worden .
Met
deezer vermelding
vermelding komt
komtonzc
OJ1ZeGefcli4edboeket
Gefcbiedboeket.
Met deezer
ttt
tot den
den Ilooogleeraar
Hooogleeraar IMA
U:C~.-\NV;:r..
IL" ~T,, w,:1
wd cens
Nv Iv RANT
eens
U:'l'T.
NO.
Ii
TT. 1~Q2.
I$42 . 4N
,) . e.
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~
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met
c~ naam
tran den
allelVerbryzetende~ beftempe1cl
befrempdtf44
met ddn
naam Van
den alletverbryzelenden
dewy] by
Leerftelzels
dewyl
byalter
aller voorgaande
voorgaandeWysgeeren
Wysgeeren
Leeritelzelsaartaatt.
tastte , en
tastte,
voor bet
bet zyne
zyne zogt
zogt tote doen
doen zwigten
zwigten.. Wy
en voor
Wy
mogen
mogen bier
bier niet
niet onvermeld
onvermeld laaten
laaten ,J dat
" zo
zeer,
dat „
zo zeer
naaf de
de taal
taat onzes
onzes Gefcbiedfchryvers,
Gefcbiedfcbryvers t de
de Koningsberg
..
naaf
Koningsberg[che
Filofoof van
veele geleerden
geleerden toe
toegejuicht
fche Filofoof
van veele
ejuicht werd,
werd ,
als
den 2:elukkigett
gelukkigen man,
man , die
en den
als den
die ten
ten laat
laatllen
dell tempel
tempe}
der wysbeid
wys1leid voor
voor bet
het denkend
denkend gedeelte
gedeelte des
des mensch.
der
mensch.
dorns
ontflooten hadt,
zeer werd
hy niettemin
niettemin van
doms ontflooten
halt, zo
zo zeer
werd by
van
een greeter
grooter aantal
aantal anderen
anderen gering
gering gefchat
gefchat,, om
om dat
dat hy
een
by
alles ingekleed
ingekleed badt
hadt in
in cene
eene onverttaanbaare
onverftaanbaare TerminoloTerminoloailes
gie -gie
- of
of verfmaad
verfmaad,, om
om dat
dat hy
by op
op de
de puinhoopen
puinhoopen val)
van
aIle dogmatifche
flelzels een
nieut\' DogmatismtlS
zocllt
alle
dogmatifche ilelzels
een nieuty
Dogmatismus zoche
to
te vestigen
vestigen .... of
of veracht
veracht,, om
oin dat
dat de
de weg
weg ,, welken
weiken hy
by
infloeg, te
to veel
veel op
op bet
Sc~pticismus, 't
infloeg,
bet Scrticismus,
't welk
byhee'tte
heette
welk by
dat
te bettryden
bettryden,, uitliep
uitliep --- 0of geheel
to
gebeel veroordeeld,
veroordeeld, om
om dat
door zyne
zyne Filofuofy
Filofoofy de
de grondbeginzelen
grondbeginzelen van
van den
den ChristChrist.
door
lyken
fcheenen ondermynd
ondermynd to
worden . " - l¥ken Godsdienst
Godsdienst fcheenen
te worden.~'
en tot
tot opheldering
opbeldering ftrekkend
ftrekkend Gefchrift
Gefchrift
EEen
en verdeedi~end
verdeedigend en
by eenigen
eenigen zyne
zyne agting
agting ryzen
ryzen ~,
diens Wysgeers
deedt by
diens
Wysgeers deedt
doch
nam op
opverre
verre nana alle
ane bezwaaren
bezwaaren niet
niet weg.
loch nam
weg . ,,
raakten de
de onderfcheiden
denkende WysgeeWys ee" Allengs
Allengs raakten
onderfcheiden denkende
ren tegen
tegen elkanderen
elkanderen aan
aan 't
't woelen,
zo dat
dat ten
ten laat
IaatRel1
ren
woelen, zo
en
bet vuur van een heeten twist overal uitbarstte, worGende
vanuitbarstte,
beide
kanten
met
bet
vuur van eenhetzelve
heeten twist overal
wore dende
betzelve van
beide eenc
kanten met geestdr
eene geestdr ift
ift
aangeftookt, waarvan
waatVlmmen
men
jaarboekender
derletteren
letteren
aangefookt,
in indede
jaarboeken
1Iechts
voorbeelden aantreft
aantreft.. Eene
Eene menipte
meni!.(t(!
llechts weinige
weinige voorbeelden
van geoefende
geoeft!nde pennen
pennell waren
warenininbeweeging,
beweeging,ter
terflableflagle ..
van
veritlg voor
voor en
en tegen
tegen de
de beginzelen
beginzelen van
van KANT
K.ANT intein~e·
vering
ligt; in
in kleine,
kleine, zo
als groote
werkeR, die
die bet
bet
zo weI
wet als
groote werken,
fiat,
eene na
na bet
het andere
enopopzich
2;ichzelven
zeJven thans
thans
eene
andere uitkwamen,
uitkwamen, en
eene kleene
kleene boekery
boekery uitmaaken
uitmaaken."
cene
."
't Is
en tegen,
tegen,
't
Is deeze
deeze overvloed
overvioed van
van Scbriften,
Schriften, voor
voor en
wllaruit bier
hier bet
bet voornaamfte
yoornaamil:e words
WOJdt opgedischf,
opgedischf;, met
met
waaruit
verflag van
van de
de hdofdleerttellingen
hdofdleerttellingen deezes
'en
verflag
deezes Wysgeers,
Wysgeers, 'en
de
de voornaamfie
voornaamfie Lotgevallen
Lotgevallen dier
dier Leere
Leere inin Duitlchla#d,
DUitsch/n,d 3'
Luropa . „
In ons
en elders
elders in
m BUropa.
" In
ons Vaderland
Vaderland- beeft
beeft die
die
en
nieuwe Wysgeertc
Wysgeerteverdeedigers
verdeedigers,, thaar
maar ook
ook beftryders
beQryders..
nieuwe
Onder de
de verdeedigers
verdeedigers mogen
mes.recht
recht getekt
getekl warworOnder
mogen mq
d.en,, behalven
bebalven anderen
anderen,, deeze
deeze drie
drie Wysgeeren!
Wysgeeren : PPAUden
AvJ.usS VAN
VAN HE
Ht.MERT,
laatst Hoogleeraar
de RemonRemon3.U
.MERT, laatst
Hoogleeraar oy
by de
ftranten to
te ti'mfterdam
Amfterdam;; jJ.. H.
Doctor in
in de
de
firanten
H. HEUMAN,
IIEUMAN , Doftor
Filoii)fy to
te imflerdam
Imflerd(zm;; en
en w
w.. sSRVAAS
IlBIWAAS}, DDooor
in
Filofbfy
odor iu
de Genceskunde
Genccskunde to
te Dclftsha,
D,ljtshaj'6n."
de
en ."
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DeHoogleeraar
Hoogleel'aardoet
doet een
eenoogllag
ooglIag vallen
vall en .op
inDe
op den
den invloed deezer
deezer Wysgcerte
op de
de belangen
beIangen van
van het
het
vloed
Wysgcerte op
MenschdomenenChristendom,
Christendom,terwyl
terwyl'er
'er nog
nogeen
een hevige
hevige
Menschdom
ftryd is,
is, over
het Kantiaanfehe
Kc;ntiaanjche Steizel
Stelzel zelve,
ftryd
over bet
zelve, tusfcheu
tusfchen
mcestal verbitterde
verbitterde togentegenenthufiastifche vereerders
enthufiastifche
vereerders en
en mcestal
il:anders.
In 't
breede gewaagt
gewaagt by
hy van
vanbet
betverfchit
ver[chil
Randers . In
't breede
tusfchen KANTS
KANTS en
en FICHTES
FICHTES Wvsgeerte
Wysgeerte;; van
Voor~
tusfchen
van de
de vooren
tegenfchriften dier
dier itrydende
{trydende VPartyen
PJrtyen.. „
" Men
Men]can,"
lean.,··
en tegenfchriften
zegt
by, VAN
der Wysgeerell
Wysgeerett
zegt by.,
VAN HEMERTS
HEMERTS beoordeeling
beoordeeIing der
tot KAN'fS
tyd de
uit dee~e
Schrit~
tot
KANTS tyd
de zync
zyne maakende,
maakende, "„ uit
deeze Schriften
zien.,, dat
dat bet
het gene
gene van
van oudsher
oudsher onder
onder de
de FilofonFilofooten zien
fen beefs
heeft plaats
plaats gehad
gehad,, bet
bet verketteren
fen
verketteren naamlyk
naamlyk van
van
~lkanderen,
niet ophoudt.
MenItelt,
tlclt., men
elkanderen, niet
ophoudt . Men
men bewyst,
bewyst, men
men
wederlegt,
menverkettert
verlcettert elkanderen
elkanderen.,, en
en dit
dit Diet
niet zelzelwederlegt, men
den
met eene
eenebitterheid
bitterheid,, welke
welke geen
geen getlacht
geOacht minder
den met
minder
dall dat
Elkeen
cenbeyvert
beyvert zich
zicl1
voegt • dart
voegt,
datdef
derWysgeeren.
Wysgeeren . Elk
om ofaftote breeken,
breeken, 't't gene
gene zyn
zyn mededinger
mededinger gebouwci
gebouwd
om
beeft...
heeft
."
" Wordt,"
Wordt,"vervolgt
vervolgt YPEY
YPEY,I "„bet
bet Systema
Sy.stema van
„
Van KANT
KANT
van veelen
veeJen voor
vaor zeer
zeer donker
danker gehouden
gehouden,, nog
nag meer
meet
van
1"clJynt zulks
zulks van
FICH:tES Systema
waar to
te zyn:
Ichynt
van FICHTES
Systema waar
zyn : altoo~
altoos
Fichteaancn,~ verklaart,
'CHAD
der eertle
eerlle Fichteaanen
verklaart, dat
&CHAD,~ cen
een der
dat by
by
zelf
niet aileen
iu bet
het eerst
eerst Diet
niet verftondt
vel'itondt ;; maar
zelf Diet
alleen het
bet in
maar
dat ook
oak de
de meesten
Oleestender
dergenera,
genen, die
die als
aIs Schryvers
voor
dat
Schryvers voor
en tegen
FICHTEzyn
zynopgetteeden,
apgerteeden, bet
het niet
gevat hebheb..
en
tegenFICHTE
Diet gevat
ben.. Dit
Dit zo
zo zynde,
zynde; is
is bet
het alleen
aIleen am
deeze reden
reden ..,
ben
om deeze
was , en
-denklyk,
dat,, wa;,
FJCHTE,, en
SCHAD. beidetl
beidell
denklyk , dat
en FICHTE
en SCIIAD,
1norken ~, van
van eene
eene ophanden
ophanden zynde
zyndealgemeenivording
algemeetllVording
inorken
deezer
nieuwe Filofoofy,
Filofaofy, hunne
hunnevoorfpellingen
voorfpellingen Wet
nietlige
lige
deezer nieuwe
bewaflTheid zullen
zuBen worden.
Metdit
ditalles
alles h~eft
h':eft de
bewaarheid
worden . Met
de Wys.
Wys-,
geerte van
in Duitschland,
zeer veele
veele aan1angeerte
van FICHTE,
FICHTE , in
Duitschland, zeer
zyn REINHOLD,
RElNHOLD, JACOBI,
Eangers;; als
hangers
als daar
daar zyn
JACOBI, SCHMI.I).
SCIJMID,
BERGER en
en anderen,
anderen, die;
dan d&=zelve
BERGER
die, zy
zy mogen
mogen dan
,°zelve vet
vet..
ftaan,of.ofDiet
nietverttaan,
veritaan, haar
haar verre
verreverheffen
verheffel1 boven
bovendi,a
die
Run,
\7:111 KANT
KANT,
gezag daardoor
daardoor dus
dus., over
over her
h~t ge
~e..
van
, wiens
wiens gezag
ned genomen
genom en ,, eenigermaate
fehynt gedaald
gedaaJd tote zyn&'
zyn.~
.heel
eenigermaate fchynt
Het tweede
tweede Historisch
Historisen Per/lag
Petflag loopt
laopt over
de Taal.
Het
Taafm
over de
1unde
en Studie
St"dit; van
Win goeden
goeden $maak.
in het
kunde en
Smaak , in
bet Tydperk
Tydperk.,.•
't
bearbeidt.. De
De Vr$ag
Vraag;; beaUc
't geen
geen onze
onze Gefchiedbueker
Gefchiedbueker bearbeidt
heeic
men in
in de
de Taalkunde
Taalkunde en
en Studie
Stuaie V,lIl
men
van goedee
goedee $maak"
Smaak ,
ftaande deeze
vorderingel1 7einaakt
tremaakt y'I fchroomr
(chroolUl:
ftaande
deeze Eeuw,
Eeuw , vurderingen
hy
niet, tot
tot genoegen
genoegen van
van den
den Lieftiebber
Lielocbber der
der fchoone
1choontt
by Diet,
Weetenlchappen;
Volkomen met
met jaja to
fe beantwoorden
beantwootden..
Weetenichappen , volkomen
Taalkunde toch
toch en
en Studie
Stlldie van
van g()(!.J.;ll
l.ya,. naar
ll;l.U.'
Taalkunde
goe4 n Sm.l<Jl;
Sim ." zya,,
Z ~
z;tll
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twee vriendinnen
die van
zyn
oordeeI,, twee
vriendinnen,, die
zn oordebl
vail

elkancTere~
elkanddrei

met
gefcheiden worden,
dat zy
beidc
niet kunnen
kunnen gefcheiden
worden , zonder
zonder dat
zy beidC
Ikwynen;; en
die'), blyvende
in elkanders
elkanders gezelfchap
geze1fchap j;
en die
blyvende in
Vwynen
ook
altyd een
een gelyk
gelyk lot
lot l1ebben.
ook altvd
hebben.
Hy
Hy vangt
vangt aan
aanmet
metdedereuzef#appen
reuzeffappen tote vermelden
vermelden,,
flaande
deeze Eeuwe.,
Eeuwe , in
0osterfche Taalkunde
1l:aande deeze
in de
de Oosterfthe
Taalkunde;; en
en
toont,
hoe de
Leidfche Hoogle~raar
toont., hoe
de Leidfche
ALBl':R.T SCHULHoogledraar ALBERT
SCHtJLnaa veel
TENS.,
veel tegenfabds
tegt:nflands.,, de
de gemeene
gemeene Leermeester
Leenneester
TENS , naa
werd
van alien
allen.,, die
die zich
zich ter
ter uitlegging
uitlegging der
der Schriften
Schriften
werd van
des
Ouden Testaments
bekwaam it
maaken, in
des Ouden
Testaments zogten
zogten bekwaam
te maaken.,
itt
en buiten
buiten ons
Vaderlat'd;; hoe
hoe aan
-aan zyn
zyn licht
licht,, en
en dat
dat
en
ons Vaderlard
van zynen
zynen Zoon
JAN JACOB
en van
van 2ynen
2yneI1
van
Zoon JAN
JACOB SCHULTENS
SCHULTENS en
Kleinzoon HENDRIK
HENDRI\t ALBERT
veelen hurt
hUll
Kleinzoon
ALBERT SCHULTBNS.,
SCHULT
s , veelen
licht
Mannen in
licht ontftaken
ontfraken.. Laatere
Laatere Mannen
in en
en buiten
butten ons
ODS VaVa.
liet voetfpoor
voetfpoor der
derlatld.,, het
der SCHULT£NSEN
derlatid
SCHULTENSEN bewande.
bewandelende
worden bier
hier met
met lof
lof gedagt
gedagt.,, en
lende ,., worden
en de
de Mannen,
Mannen ,
en elders
elders in
in dit
dit vak
yak uittlaken
uitibtken of
of nag
noguitftee
uitftee-,
die bier
hier en
die
ken,, opgenoemd
opgenoemd;; en
en bovenal
bovenal MICHAeLIS
en HERDETt
HERDE:ft.
MICHAeLts en
ken
niet vergeeten
ve:tgeeten ,., en
de arbeid
arbeid van
van KENNICOTT
niet
en de
KENNICOTT op
op ayne
zyne
waarde gefteld
gefteld..
waarde
C riekfchr:
riekfeheLiteratttur
Literawur ziet
de G
Nederlander me't
In de
In
ziet de
de Nederlander
met
ftreelend genoegen
den voorgrond
voorgrond Nederlandfthe
iireelend
genoegen op
op den
Nederlandfche
Taalfakkels geplaatst;
detelve niet
niet vergeeten
vergeeten ,, by
by
'I`aalfakkel`s
geplaatst ; en
en dezelve
de opnoeming
opnoeming der
der Mannen.,
Critiek des
de
Mannen , die
die in
in de
de Critiek
des N.
N.
Testamel1tsallergelukkigfte
aUergelukkigfte vorderingen
Testaments
vorderingen gemaakt
gemaakt hebben,
hebben,
benevens de
de Engelfchen
En£elfchen en
en Duitfchers.
benevens
Duitfchers,
Dit zelfde
zelfde mag
men ten
ten aanziere
aanzieI¥! van
de Latynfche
Dit
mag men
van de
Latynfche
Literatuur ze
zeggen,
die groote
Literatuur
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'en
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in cene
cene
vreemdelingen
men in
zuivere Volkstaal
Volkstaal prediken
prediken."
weinigen,, in
in de
de
zuivere
." 'Zeer
Zeer weinigen
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Hoogefcboolen in
in dp
d~
r)p
Franekerfche Hoogefchoolen
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vel::! bcerfchende
lwerfchende bastaardy
bastaardy zulzul"l
fchen
~en verbannen
(*)..
fen
verbannen C*)
Tcrwyl wy
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,wage
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wen
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dit, in
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met reden
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zo
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taal te
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verheugden ons
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de op
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vervulling
daarom,
. , wannedr
wy de
op hancten
nde vervulling
daarom
van onzen
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doorden
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per PADDENBURG
PADDENBURG zagen
zagen aankondigen
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doorlazen,,
en doorlazen
per
nlet grt'tigl1eid,
Deel deezer
deezer Vertaalinge
Vertaalinge,,
retigheid, het
bet Eerfl-e
Eerfle Deel
met
~oras
in 't
't licht
verfchenen.. Van
Van hetzelhetzellicht W1S
was verfchenen
%oral L~hct
"bet in
ve moeten
maeten wy
wythans
thansonzen
onzenLeezeren
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eenig bericht
bericht
ve
geeven.
geeven .
Vooraf
gaat eerie
ee'ne korte
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Voorrede van
van den
den Vertaaler,
Vertaaler ..
Vooraf gaat
'",aarin deeze
deeze reden
reden geeft
geeft van
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zynt! onderneeminge
onderneeminge..
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het ongynilige
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van den
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-ART
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van
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wilde den
bet
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Hy wilde
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ftellenomomdede zaak
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ook van
van eenen
eenen anderen
te befcbouwen,
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kennisfe bet
het
to
befebouwen, enendaardoor
charaCter van
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CICERO te
Daanoe was
de
to beoorde.elell.
beoorde-elen . Daartoe
was de
chara&er
Vel'taaling noodig
noodig:: want
behalven dat
dat niet
niet alien,
allen, bier
hier
want,~ behalven
Vertaaling
te lande.
tip: zyn
zyn,, is
is Of)k
het ooroorook bet
to
lande, het
bet Engelsch
Engelsch mach
machtig
fprong:lyke Werk
niet gemaklyk
gemaklyk to
te bekomen
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fchoon
fpronglyke
Werk niet
meer don
6411tens
tens gedru
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Deeze uituitwear
It , zegt
zegt de
de Vertaaler.
drukkil1.g dunkt
dunkt ops
OPS wat
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heel flaauw
flaauw.. Hoe
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dikwyls
drukkiq
~n in
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herdrukt hebbe,
hebbe, is
is den
den OpOpmen
fngeland het
bet Werk
Werk herdrukt
li:el1er
bezit dairdllt;'lrfieliervan
vandit
ditBericht
Berichtniet
netbekend;
ekend ; maar
maar hy
by bezit
van den
den acht/len
achlflen Druk
Druk,, die
die to
te Londen
Londen in
in bet
bet jaar
jaar
van
1767
werd uxtgegeven
Ultgegeven ~, in
in dri.e
in 8vo
8vo.. De
N
1767 werd
Brie Deelen
Deelen in
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gedrukt ; en'
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dat
de
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zal zyn.
dit is
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Uitgaaf van
van 176
zyn . Doch
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Cene kleinigheid
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dank
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„
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aig met
met bet
het onderwerp,
oilderwerp, dat
dat by
by behandelt,
behandelt., en
en zyne
zyne
,,
~, Flistorie
Historie gelykt
dat
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laatfte
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kanmenaanmerken
menaanmerken bed
laatfie-gedeelte
van bl
hi.. XXV
tot: XXXIV
laatfte-gedeslte del'
derVoorreden,
Voorreden, van
XXV tot
XXX1V,t~
behelzcndc „
" eeme
eeNe koitc
kOi IC fchets
iCbets Van
V<lI'l bet
het Roiueinfche
Romeinfcht:
L-ehelzende
&raatsbeftuur van
V,f\ndeszelfs
de'szelfseerfte
ee·rfl:e inflelling
infteHing door
RO ..
•" &aatsbeftuur
door RO,
." MULjV,c
MULTJ.~ tot
tot.. dcn
den tyd
tyd van
van CICERO's
CICE.RO'S gcboorte,"
g,eboorte," met
met
9,
eenige van
Vun de
de voornaamfte
voornaamfreveranderingen,
verallderingen,da,arin
daarinvan
valltydd
tyd
eenige
tot tyd
tyd voorgeval
vool'gevallen.
tot
len .
Het geheele
geheele \Vei
WeI/{,
verde€ld in
in Twaalf
AfJeeliIlgell
Her
k. is.
is• verdeeld
Twaalf Afdeelitneu
of l-Ioofdftukken,
Hoofdftukken, waaJ:van
de eerfle
eerfie Vyf
Vyfbet
betDee]
Deelttituit~
of
waarvan d€
maal,cm.,, dat
dar ons
ons: nu
nu bezig
bezig houdt
houdt.. Qpfchriften
opfchriften hebbens
hebben.
raai;era
ieeze Hoo+iiftuk1en
HQ.Qtaftuk~eR nier
wen: Illaar
deel.e is,
me~ een
ellJ{eL
4eeze
maar deeze
is, me,,
een enl
:eL
woord, de
de inhoud
illhoucl.. 1:L· De
De Afkontst,
Afkontst, Ge\}oorte,
wooed,
Geboorte, OpvoeGpvoe~ing,. Letteroeferiingen
Lettero.efeningen,, en
en eerfle
eeriie openbaase
opet:leaal:e verrichtinverricbtin.
ding,
~en ~'an
,,:1:1 CICl-:R.O
:lIs Redenaai·.
den Duder
sen
cICEko als
Redenaai • , toll
too d,at
dat by,
by, den
ouder,..
~m. van ~o
'30 jaaren
jaaren heieikt
telcikt hebbende,
tot ,Qu~e/lor
.Zut£!lor wierd.
wierd.
clonivan
hebbende, tot
:::anretreld, - vhD
vlm bl
01.. 1-75])it Hoofdftult
Hoofdttulf behelst
behelst
san~eileid,
r--75. Dit
em uitintn
uitmUlitcnd
val). wvelingerichte
welil1gerichte iludien,,
ttudien"
ecn
tcnd vool'beeld
voorbeeld . van,
cnvermoeideraaiatigheid,
t.am<ihg!::eid, met
oordeel beft
beflu.urde
leeronvermbeide
met oordeel
turde leerzaamhe ,d, dat
dat on.zcn
fongelingen niet
te. fterk
frerk
zaamheZ,
omen fongelingen
niet
tek ter
ter naval
navol-..
.gin~e kan
lam worden
worden aangeprezeik
aangeprezell. U. CIC-ERO'S
ringe
11.
Cie. .Ro's Ge~
Ge-1cl:l~deujs
Verrichtingen van
zyn Oj4orfchap
Oureftorflhap tots
to~
3claedenis en
en Verrichringen
van zyn
;;t.m zyn
onder ande°en,
al1de~en, zyne
b~
Conftrlfchap : w:larin
waarin,~ onder
zyne he;,an
zyn Confulfchap:
-van b'
vaIt, -'Van
b1.1n-118:Ij~hulJigil1g
kbuldiging VJIl
van cC.. \1'ERRF.S
VERR.r S valt,
. 7/ -178 . -III. De
Cefckiedenis van
van CICERO'S
fchap , waarwaarIIt.
De Gefchiedenis
CICERO'S ConfuI
Confulfchap,
in hy
de. zamenzweerhl~
vr.n cATILINA
CATIL1NA met
met uitfteekertuitfieekeniin
by de.
zamenzweering vr.n
~e wyslLeid
wyslH~~d verydelde
verydelde,, en,
door voorzichtig
voorzichtig beleid
beleidttr
te'
te
en , door
paa
paa
•,~
•"
•"
•l '
•"

[.1:,VEN ~AN,
M. ':P.
LEVEN
VAN, M.
CICLRO.
T . CIStR.O.

!9^1

,naren met
met onbezweken
onbezweken moed,
moed, den
den onder
ondergang
liaaren
ang der
der Room
Room,..
fche
Vryheid,
wa~ braaf
fche V
rybeid, dede verdelging
verdelging van
van alles
alJes wat
braaf en
en edet
edel
Van hot
'\\ras,
- van
van bl
bI.. 179
..... ~79. --- IV.
IV. Van
het
*as, voor!nvatn,
voorkwam, -179-n79Confulfchaptot
tot op
op dede ballingfcbap
ballingfrnap van
van (ICERO,
OICERO, welke
welke
Confulfchap
hem berokkend
berokkend werd
werddoor
door de
de vyandfchap
vyandfcbap van
van CIESAR,
C}ESAR,
hem
en de
de trouwloosheitl
trouwloosheid van
van POMPEJUS,
ronder welken
welken de
de
en
POMPEjUS, zonder
fnoode
niets zoude
hebban tegeb
t~gelJ den
den
fnoode CLODIUS
CLOIIUS niets
zoude vermogt
vermogt hebben
V . CIRedder
van bl.
Reddell des
des Vaderlands,
Vaderlands, -r
- ' van
bI. a8o --4o2
401.. ---- V.
zyne zegepraaJende
zegepraalende terugkomstt
terugkomst,
CEltO"S Ballingfchap
BaIlingtchap tot
tot lyne
cERO°s
--- van
van bl
hI.. 403-476.
4;3 - 476.
Wywenschten
wenschtenhartdlyk
bartelyk eene
eene volkomen
volkomen goedkeugoedkeu"
Wy
ling ie
geeven aan
aan den
den arbeid
arbeid van
ring
fe \<.unnen
kunnen geeven
van den
den !leere
Heere
ZILLESEN, en
pry zen oprecht13-k
opreehtl)k zyn
m bet
het
ZILLESEN,
en pryzen
zyn oogmerk
oogmerk in
mededeelen
niededeelen deezer
deezer Vertaalinge
Vertaalinge lian
aan onze
onze Landgenooten.
Landgenooten .
Maar wywyzynzyn
onzen
Leezeren
waarheiEl
fChuldig ,1
Maar
onzen
Leezeren
de de
waarheid
ikhttldig
en kunnen
kunnen daarom,
daarom,tot
totOns
bns leedweezen,
}eedweezen, den
den Vertaaler
Vertaaler
en
geenen onIepaalden
(lncepaalden ]of
lof toezwaaien
toezwaaien.. Wy
Wyzyn
zyn dus
dus ge
ge...
geenen
tlOndzaakr
met onderfcheiding
onderfcheiding to
te handelen
handelen,, en
en zullen
zullen
noodzaakt met
daar·toe
wat w
w;y
in de
de Vertaalinge
Vertaalinge goedgoeddaartoe eerst
eerst zeggen,
zeggen t wat
y in
},euren;
vervoIgens over
byzonderheden onze
onze
keuren ; vervolgens
over fommige
fommige byzonderheden
aanmerkingen mede3e€len.
meda::leden.
aanmerkingen
De ftyl
fiyI van
van den
denVertaaler
VertaaIerisis doorgaans
doorgaans vloeiende
vloei:ende,, ea
en
De
meestal zuiver
zui ver.. Met
l'eden heeft
beeft by,
hy, bier
bier en
en daar,
daar, eene
eene
meestal
Met reden
al to
te lange
in twee
twee gefplitst.
gefplitst. De
De Opdracht
Opdrach1!
al
lange zinfnede
zinfnede in
aan den
door MIDDLETON
reeds voor
nan
den Lord
Lord HERVEY,
HERVEY, door
MIDDLETON reeds
voor
clen eerfien
eerften Engelfchen
geplaatst, en
in den
den
den
Engelfchen Druk
Druk geplaatst,
en nog
nog in
achtften behouden,
Nederachtfteri
behouden, isis met
met recht,
recht, ais
als vo,)!:
voar den
den Nederduitfchen Leezer
",an geen
geen belang,
beJang, wechgelaten
wechgelate~.. guitfchen
Leezer van
Zo kunnen
kunnen wy
wyook
ookmet
nietafkeuren,
afkeuren,dat
dat de
de menigvuldige
menigvuldige
Zo
nit Latynfche
Schryveren, vooral
vooral uit
uit CICERc
C:tcERO'
plaatzen uit
plaatzen
Latynfche Schryveren,
zelvcn,, niet
zyl!1 overgenomen
overgerromen uit
uit de
de aantekeningen,
aantekeningen,
zelven
niet zyd
Die dezelve
dezelve begeert
begeert nanate,
te,
malr alleenlyk
alteenlyk aangewezen.
maar
aangewezen . Die
leezen, weet
hierdoor,, waar
waar by
hy ze
ze kan
kan vinden
vLnden;; voor
voor
leezen,
weet hierdoor
den enkel
enke! Nederduitfchen
den
Nederduitfchen Leezer
Leezer waren
waren zy
zy gemeeI
geheel overover
buiten nood·
tolIig, en
tollig,
en vergrootten
vergrootten de
de dikte
dikte des
des bocks
boeks buiten
nood.iaaklykheid.
Eenige bygevoegde
aantekeniggen, b.
gaaklykheid . _
Eenige
bygevoegde aanrekeningen,
b.
v.op
bl.. I5,
IS, 17,
36, 41,
-41,47,
hebben haare
haa:re nut
nut....
v . op bl
17, !'L6.
47, hebben
26, 36,
tigheid.. -- In
In bet
het Engelsch,
EngeIsch, ten
ten minften
minlten in
in de
de Uitr
Uibl
tigheid
f;aaf, welke
wy gebruiken,
gehruiken, zyn
zyn de
de geldfornmen,
geldfommen, waar,
waar.
gaaf,
welke wy
van de
de Schryver
Scnryver 1preekt,
lpr{;lekt, ellkel
ponden
van
enkel opgegeven
opgegeven by
by ponden
fierling;; de
de Vertaaler
Vertaaler heeft
heeft to
te recht
recht iinn den
tekst do
de
flerling
den tekst
Roomfche iknertin
Jeflertie;z geplaatst
geplaatst,, en
in de
de
Roomfche
derartin en
en fefiertie;
en in
aantekeningen de
waarde daarvan
daar-van inin ons
ons hedendaagsch
hcdendaagsch
aantekeningen
de waarde
~eld.
- Nog Nog
heeft
laatstgemelde eenen
cenen weezena
wcczen,'I'!
geld. heeft
de de
laatstgemeide
ly.
Z
5
l¥~
Z 5
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lyken diet}st
by da
lyken
dietlstgedaan
gedaanaan
aan zyne
zyne Leezereg,
Leezerea, door
door by

aanluIaling.en uit
uit den
den $rutus
lJrutus en
en den
den Orator
Orat&r van
van clc
eIcEl
aanhaalingen
)10
waaruit eenige
eenigo.
telkens het
bet getal
getal des
des Hoofdttuks,
Hoofdtluks, waaruit
]LO telkens
plaats Qlltleend
is,, te
in plaatze
plaatze V"dn
Qat der
del'
glaats
ontleend is
to voeg<:n,
voegen, in
van dot
bIadzy.den,, zonder
melding. der
der bedoelde
biadzyden
zonder melding
bedoelde Uitgaave,
Uitgaave, m
zu
ais in
gefchiedt.
als
in bet
bet En~elsch
Engelsch gefchie
t.
Ongaar~e komen
komenwywytottotbet
bet gebrekkige
gehl'ekkiie deezer
dee.zer Vertaa
Vertaa..
Ongaarne
linge;; maar
en onze
on~ hoog$chting
hoog3Cbtingvoor
VElor bet
bet
nmaar de
de Waarbeid,
Waarbeid, en
'linge
Werk van
van MIDDLETON
nQodzllakenons,
ons"betbetislet
met to
te verver·
ZNerk
MIDDLETON noodzaaken
bergen.. Van
drukfeilen willen
niet fpreeken,
fpreeken, fcboon
Van drukfeilen
willen wy
wy niet
fchoon
bergen
wyverfeheiden
verfcheiden zinftoorende
ziaftoorende zouden
aantoonen.
wy
zouden kunnen
kunnen aantoonen.
In
vaneenigeeenige Qitgeftrektheid
zynzyn
zy naauwe
naauwe·.
In een
een Wedt
Werk van
uitgeflrektheid
lyks geheel
geheel te
afftanddes
(lesVertaalers
Vertaalers
lyks
to vermy~n,
vermy4n, enendedeafftand
van de
de drukpers
drukpers maakte
maaktedit
dit nog
l10g moeilyker
moeilyker.. Maar
Maar dies
dies
van
to
meer bad
te meer
bad men
meneenen
eenen bekwaamen
bekwaamenenenoplettenden
oplettenden CorCorreCtor
mooten ,gebruiken in
in een
van zozoveel
veel aan
aan·•
ret or moeten,gebruiken
een Werk
Werk van
helang,
en dat
dat zo
liO zeer
z.eer zich
zich cQIlderfcheidt
dageIyks
belang, en
nderfcheidt van
van dagelyks
uitkomende ,tlukken
1l:ukken.. ---- Maar
Maar wy
wyhebben
hebben zanmer;lanmeruitkomende
kiogen van
van meer
meergewicht
g.ewichtenenvan
vanverfchillenden
verfchillenden as
aatt.
kingen
;t .
Eenige voorbeelden
voorbeelden daarvan
daarv1n zullen
zullen wy
~bybrengen
hybrengen,
en
Tenige
, en
l1ierin ODS
bepaaien tot
tot de
Voorreden en
en bet
bet Eerfle
Eerfie
hierin
ons bepaaien
de Voorreden

iHoofdt1:uk.
k ofdltuk.
Tot de
de eertle
eerfte foort
foort hrengen
wyplaatzen
plaatzen,
die ververTot
brengen wy
, die
keerd,
althans gebrekkig,
g.ebrekki~, ve
ve~taald
In de
de Voorre.
keerd, althans
;taald zyn~
zyn, In
Voorreden leezen
leezen wy,
bl. IV,
reg. 4.
di.ege..
den
wy, bl,
IV, reg.
4, van
van eenen
eenen roem,
roem, diege
i-ottd
is op
op de
de omverwerping
omverwerping en
en de
de varwoesting
v,rwoesting van
nel
io id is
van hes
mens.&hlykc gejlagt
geJlagt,.; qit
op de
de omkcering
omkeering wm
menschlyke
4it moest
moest ~yn,
zyn, op
van
I/o/ken en
en de
de verwoesting
'Yt-rwocSling v'Y.. h.
hI.. V,
reg. 8.
holken
h . m.
m. g.
g.
bl
V, reg.
8.
wordt let
het Eugelfche
E{lgeJ.f(!h~ cenfurers,
cenfurers, in
in plaatze
berispers,
plaatze van
van berisper's,
words
.ald, r.
vertaald beodrdeelaars
"eorftrdeeI4 ars,.; ,ald.
4. V.
v. o.
door daadaar. a.
o. things
things door
vertaald
tien, in
itl' plaatle
- bl
bI.. VI,
plaatze van
van zaalten.
zaaken . -VI, rr.. 5,
5, zouden
zouden wy
wy
den,
trained bar
by the
tke fame
fame discipline
discipline,, liever
Hever vertaalen
vertaalen op
op dedetrained
:selftie vyze
,yyze [of
[of nlilir
denuljden regel]
regel] .pgevo,ed,
dan door
door
naer denzelfden
opgevoed, dan
zelfzie
denzelfden lecfregel
lecfregcf ~°skid
gekid. -greattratzsac~ions
tromaCtions
denzelfden
__ 21Atthethegreat
'WiI niet
niet zeggen
fie h'andelingen
h,m(/elingen,, zo
zo als
als wy
wybier
hier leezen
leezell
wil
zeggen de
hI.. VIII,
at de
de groote
gro~te verrichtingen
verrichtingen;; rr.. 2!2.
is
g„ maar
maar al
s2 is
bl
VIII, rr.. Sh
& jJo!ite
verta.aI4, een
in plaatze
pl~tze van
writer vertaal4,
een 'Yoornaam.,
van
,.e
polite writer
voornaam, in
.1'1 befth~afti,
of keurig
keuri: Schryver.
Schryver. -- bl
hI.. IX,
15 ,*
befchaafd , of
IX , rr.. 15
irn
moest, in
geileeltc, geweeet
gewee~t ~yn,
Z9
incest,
in plaatze
plaatze van
van een_grool
eenroot edeeltc,
zyn, ze
'Vee! als
als ik
ilt. kMtie.
hI.. X,
8, dat
dat is
is in
z~/k eons
ume als,
als ~
veel
konde. -- bl
X, rr.. 8,
in zzdk
1.
is in
zulle eene
leno ads
als met
met de
de zyne
zyne overeenko11l:~,
en
overeenkowt, en
1 . dat
dat is
in zulk
zo als
als;; de
de woorden,
as is
is analogous
to it,
it, zyn
zyn bier
hier over
zo
woorden, as
analogous to
over
bet hoofd
hoofd gezien
gezien.. --- bl
hI.. XI,
mon of
offptrit
[plrit zyn
niet
bet
XI, rr.. z,.. men
zyn niet
mannen van
v~rjialld,
maar mannen
ald. r.
mannen "Ian
r 3..
rnannen
van verf
and, maar
van raoul;
wed; ald.
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1fler t.. ycrwaamJ,
[vain].. - bl
hI.. XV,
17. profligate
profligate
XV, r.r. 17.
ydel1
verwaand, [vain]
eene
laage
ziel,
bet
muest
mind
zegt
veel
meer
dan
eene
laage
ziti,
bet
moest
zegt
veel
meer
dan
mind
. en
zyn eene
eene fnoodc
fmode ziel.
ziel. -- bl
hI.. XVU,
r. ay
!lJ.
en het
het recht
recht vats
vata
XVII, r.
zyn
eigentkm verkrygt,
verkrygt,l1.. en
en hem
hemrecht
recht geeft
gee!t on
om het
het zyn
zyn ei.
ti.
eigendom
moet voor
gm to
te noemen
noemen.. -- bl
hI.. XIX,
r. 17 vv.. oo.. moet
voor nieunieuXIX, r.
gen
we ftaan
ftaan weinige
weinige:: de
de Vertaaler
Vertaaler fch
fchyntt in
in de
de haast
haast new
new
we
gelezen to
te hebben,
behben, in
in plaatze
plaatze van
van few
few;; of
of 'er
'er isis in
in zvn
zyn
gelezen
XXVI,
exemplaar van
van bet
betEngelsch
Engelscbeene
eeoedrukfeil
drukfeil.. -- bl
hI.. XXVI,
exemplaar
verdreven of
r. ar
ZI.. voor
uitpeblZnnen 1J.. verrireVtn
of uitgedreven,
uitgedreven, ex,
ex"
r.
voor uitgebannen
pelled. - bl
hI.. XXVII,
overvtonnen
vervver..
v . overs
•o nnen 11.. veroverpelted.
XXVII, rr.. a~.. v.
ten..; 'er
is onderfcheid
onderfcheid tusfchen
tusfchen conquer
c~nquer en
en vanquish
vanquish;;
den
er is
ald.. r.
r. 33.. v.
v. wetten
1vetten 11.. reehten
rechtetl,, rights
rights;; aid
ald.. rr 8.
8. vv..
aid
regceringsvorm 11.. /1aatsregeling,
conjlituti(Jn;; aid
ald.. r.
r. 16.
16 .
rcgceringsvorm
/laatsregeling, con/lstution
XXIX, r.
v. waardigheden
waardighedm 11.. eertekens,
eertekens, enfigns.
enjigns. -- bi
hI.. XXIX,
r.
v.
5. vv.. O.
(Jordeetaars 11.. raadgeevers,
adyiftrs.. raadgeevers, advifers
5.
o . VOOI'
voor oordeelaars
Ill.. XXXI,
r. S.
3. Vv.. yolk
YOlk lI.. gepettpel,
bl..
gepeupel, populace.
populace . bI
bl
XXXI, r.
XXXII, rr.. !la V.
puUieke ambten
overheidsambten ;
v . 0o voor
voor publieke
ambten 11.. overheirlsambten;
XXXII,
ambt, maar
een omrocper
omroeper heeft
beeft ook
ook cen
eell publiek
publiek ambt,
maar geene
geene
een
magijiracy ,l dat
dllt bier
hier in
in bet
het Engelsch
EngeIsch ftaat
ftaat en
moet
magi/lracy
en moet
~laan. -- bl
hI.. XXXIJI,
v.. fehande
fthande I1.. ergernis
ergernis en
en
Ram
XXXIII , rr.. 6.
6. v
'Verongelyking.,, fcandal
fi:andal and
alld injury
injury.. -Uit de
de VoorVoor~
Uit
verongelyking
reden zouden
zouden wy
wymeer
meerdergelyke
dergeIyke voorbeelden
voorbeelden kunnen
kunnen
reden
aanbaaIen;; maar
maar wywywillen
willen'er'ereenige
eenige uit
uit bet
het eerfte
eerfte
aanbaalen
in de
de aant.
Hoofdftuk byvoegen
hyvoegen.. BI.
Bl. 3.
3. leg
reg.. 55 v.
aant.
Hoofdftuk
v . o.
o . in
219
zouden
VOOf (chatting,
[chatting, liever
leezen, aIs
Never !chwwing
fchouwing leezen,
zouden wy.,
wy, vooe
rereter
Leantwoordendeniet
niet alleen
aIleen aan
aan bet
het Engelfche
EngelfChe rebeter Leantwoordende
view, maar
aan de
de zaak
zaak zelve
zelve.. ---- hI.
bl . 9.
9 . r.
Y. ~.
a. wordt
wordt
viein,
maar ook
ook aan
Tribes
IFyvertaald door
door gc.jlachten.
gajl'achten . Het
Iiet moe~t
moest zyn
zyn 07
yTribes vertaald
De
ken (*)
(*).,, zo
zo als
als bet
hI.. 55 to
te recht
recht gefteld
gefteld is
is.. De
ken
bet op
op bl
Tribus
R wtiCd- , of
'Yan het
het platte
platte land,
waren
Tribus Rsasticce,
ofIf/ykim
Wyken van
land, waren
grooter acbtinge
achtinge dan
te
Tribus Urbance
Urbanise of
of
to Rome
Rome inin grooter
dan de
de rrihus
Stads
niet alleen,
aIleen,
tot de
de eerfte
eerfte behoorden
behoorden niet
,ScadsWyken:
Wyken : doch
doch tot
die
nunne landhoeven
landht>even leefden
lec/den.,, zo
ais wy
hier leezen
leezen
zo als
wy bier
die op
op hunne
in
navoJginge van
zich ter
deezer
die zich
ter deezer
in navolginge
van MIDDLETON.,
MIDDLETON , die
pJaatze
uitdrukt~ maar
die lee/leef
plaatze niet
niet rechl:
rechtnaauwkeurig
naauwkeurig uitdrukt,
maar die
tien
dt inkomflen
inleomjlen hunner
hunner landgoederen,
landgoederen., of
ofdie
die eenig
eenil
den 'Van
van de
landgoed
btzaten., fchoon
zy incest
meest hun
verblyf in
in de
fchoon zy
hun verblyf
de
landgoed bezaten,
Stad
hielden,, gelyk
bet is
is bier
biet:
gelyk CICERO
zelve. Maar
Maar bet
Stad hielden
CICERO zelve.
de
plaats niet
dieper inin deeze
deezeftoffe
ftoWe to
te treeden
treeclen.. ....
de plaats
niet om
om dieper
bl .
bI.
(.)
te zeggen
zej:!gen dat
dat eene
eene 1Ijk
lantlop kurt
h4are land(*) Het
Het isis waar,
waar, to
Wyk 01
toeneren
mislyk kllnken
klinken;; maar
kan rel
l~ el
lee}'de . zoude
zoude mislyk
maar men
men kan
goederen !eefde.
lpreeken
IIIellter Burgess
BurGel i lot
tpreeken van
van Wylfen,
Wyken, welker
tot het
het platte
platte IRmJ
land ,,~.
be.

nHrtn.
heeren .

~+

e.
0 . MIDDLE1'O~
MIDDLETON

To v
o . het
ware erode
cle f'cchte
rechte VOOf'lVt~,.
voerm ry
bI.. TIII ,.. rIl.. 10
V.. o.
het ')JIare
eitl.tk ,~ lI.. de
bl
the, proper
proper objects
pen,, the.
ob.z.«ts,.; ald
ald.. rr.. 88 v.
is zeddykhei~
,pcn
v. oo.. is
zedelykheid
voor zedigheid
zedigheid waarfchyne1yk
\v.a~rfohynelyk eene
eene drukfeil
druh:feil;; ald
ald.. r.
r . Ii v.
v.
voor
dat beroep
o.
ber{)ep,, that
thaf profesfiot
profesjiQfJ... Het
die zttak,
zaak, 11.. dat
Her
o . die
woord
rhetoriciaf~ betekeut
betekeot iemand,
die onderwys
onderw,ys geeft
geeft
woord rhetorician
iemand, die
in
in de
de kunst
kunst van
van wel
weItote fpreeken
fpreeken;; maar
is -dat
maar is
dat het
bet denk~
denkbeeld, hetgeen
hetgeen wy
llechten aan
aan Rederrker,
Reder.jker.., bergeen
bergcen wy
beeld,
wy bechten
wy
bier vinden
hI.. 13,
Pro('f.l-lltil1tirm betekent
hetekent
]bier
vinden bl
13, rr.. ~l
20~ --Prolauntiation
niet besvoording
o£'J,I1(!ording (bl
(bi.. 14,
I~) maar
maar uitfpraak.
uitfpraak. --- OR
Op.
Diet
14, rr.. 12)
dezelfde bladzyde,
b'lallzyde, wat
watlaager,
laager, leezeii
leezen wy,
dat CICERO'S
dezelfde
wy, dat
CICERO'S
Vader
zynen Zoon
" ftelde
ftelde onder
den
Vader zynen
Zoon „
onder het
bet opzicht
opzicht v.:.an
van den
" Dichter
A.II..Ci-IIAS, die
die '"
~c Rome
toen CICE-.
Dichter ARCUIAS,
Rome kwam,
kwam, toen
cICE-,
„
. . . te,
RD [cbier
aan bet
het buffs
bnis van
fchier (*)
(*)vyf
vyfjaren
jarenoud
oud was,
was, en
en gan
van,
•" RO
."• LUCULLUS
WCULLUS wierd
wierd opgevped
opgevpecl."
Het Engelsch
Engelsch luidt,
luidt')
." Bet
to Rome
,,,hf.)l Cicero
Cicero WCN
about five
jive years
years
came to
Rome- ,•••
. . syhen
vho .came
wt about
.liI,
(md lived
liv~d in
il1 the
thp family
jtlQ1ily of
ell moet
moet verver·
of LU-'ltlltts...,
Lueujlus,, en
eld, and
waraneer CUCERO
vyf jaarefZc
jaaren
CltERO otntrent
omtrent v§f
taald worden.,
taald
worden, di,;,
die, wamzeer
.ttd
was,, te.
te. ROlfle
en zyn,
zyn. verblyf
vublyf had
aan het
h.8t
Raise kw.am,
b,,am, en
had aan
and vas
/1uilf va~
I,UCULLUS.. Zo
Zo als
als nu
nuhet
h,et Nederduitsch,
Nederduitsch. in
in
huts
van LUCULLUS
den tekst
tekst ftaat
fia;lt,, zoude
zoudc men
mennatuurlyk
llatuurlykbefluiten
belluitell..
, dat
den
dat
CICERO.. aall
wierd opgevoed
opgevoed..
arilhet
bethuis
huis van
van LUCULLUS
LUCULLUS wierd
cIczno
Het &1gelsch
is niet
piet vry
van eenige
eenige dubbelzinnigheid
dubbelziniligheid;.;
j1et
Engelsch is
vry van
ftboon to
to live
liVe verre
ven:.e 'Ly
opgtvoel/ worden
worden to
te betekeoetekezy van
van opgevoed
fthoon
nen:: maar
in de,
de. R-.edenvoerin.g
van CICERO
pr.o:;Archii!
maar in
Eedenvoerin. van
CICERO pro
Archia
nen,
c.. 33 ftaat
dat „"de
Gebroeders.
ftaatmet
met ronde
ronde woorJen.,
woorden , dat
de Gebroeders
c
~.,
LUCl1LLUS,, zoras
~oras 4I4CU1AS
4rtemAS to
te Rome
kwam~ denzel
denzel-.
Rome kwam,
• LUCULLUS
huis llamen."
namen" by zich
zich in
in huis
- bl.
r. s6,
26, ftaat
ftaat::
bl . 28,
2$, r.
•." yen
ven by
'J.VflMin
de zoofz
$OOf~ wzn
POMPEJ,US den
den Canful,
CQl1/fJI, en
den
raArin do
van Q.
Q . POMPEJUS
en dent
Jcnoonzoon.vatra
'van SYIrJ-·h
W§rden emgcbragt
~gcb,.agt.. Bit
Dit den
den voor
voor
fchoonzeon
sYry~.4 wgrden
tie i$
en
is eene
eene dru~fout
dru11fout1 ~maar
maar bet
bet moest
moest geheel
geheel wech.,
wech , en
do
gelezen worden.
worden . De
voor
werd gelezen
De Zoon
Zoon van
van Q,
Q.
werden word
voor 'J},Mrd1:11
POMPEpJS
w.as de
de Schoonzoop
Scboonzoop vap
vap SYLLA.
SYLLA.
Men
zie.
Men zie.
poMPEJUS was
Al'PIANUS,
de bello
bello civil
civili,
p.. SS4,
zo
Steph ; en
APPIANUS , de
.e , p
384, Ed.
Ed . 8lepl1;
en zo
:beeft ool;
ool~ MIDDLETON
MIDDLE;£,ON.. -No~ ilechts
llechts ddn voorbeeld
beeft
1Vo0
voorbeeld
van
deezen aar>
aar~.: . In
is een
een weez;enlyk
onIn het
het Engelscn
Eugelsl is
van deezen
weezenlyk onder..
der

-wng.

een

(*) Voor
KlJter zoude
zoude ook
ookbeter,
betel, pasten
pasfeo 'I11trfflt,
uiet al.
al..
(*)
Voor f€hicr
ettltreot, Wet
leen uit
uit hoofde
het Engelfche
Engelfehe about,
ahollt, maar
dewyI c1cEI
creEl(
Teen
hoofde van
van bet
maar dewyl
llO t naar
naar alle
aile waarfchynelykheid
waarfchynelykheld,, ten
ten Iyde
van AR
AR·•
uo,
tyde dtr
der komst
komst van
CRUS
te Rome,
1'uim 55 jaaren
jaaren oud
oud was,
was,als
aIs zynde
zynde geyorea
ge.J>orcll.;
cniAS to
Rome, ruim
op
den 3l van
van Januarius
Januarius van
het Jaar
Jaar 64-7
na Rome's
Rome'sI3ou
ilou-.
van bet
647 na
op den
wil'g.
AltCHIAS kwam
kVlamtote Rome
Romein inbetbetJaar
Jaar652,
65~,als
ais MARIos,
MARlUS,
wing. ARCH1AS
drch. ce.. 3.
e.'l.
Drat.. pro
pro .drch.
e*t C~l:tJU]S
enrui.vs ,onfuls
confuls 1V;an~n.
egar&n , Orat
3 . en
en waal'"
waar.
(.-;bynelyk runt
jut'st met
met op
op den
deniften
lfiea of
of ~del1
dag des
jaar~~
:den dag
des jaars:
&bynelyk

]on

t~VEN VAN
T.. CICERO.
CICERO,
?,EVER
VAN An T

al

derfcheid tusfcben
betrekkdykt Voornaamwoo1'den,
de betrekkelyke
VPoornaatnwoorden, wh~
who
tlerfcheid
tusfchen de
bet
eerfte
wordt
by
Schryvers,
die
niet
ge
en
which:
bet
eerfte
wordt
by
Schryvers,
die
niet
ge...
:
which
en
heel onnaauwkeurig
zyn,alleen
aIleen gebruikt
gebruikt van
van perfooneez
pM'foo1Jetz;;
heel
onnaauwkeurig zyn,
het andere
alleen van
zaakefJ.. Of
Ofwhom
whomhehe draws
draws aa very
'Yer"l
bet
andere alleen
van zaaken
(lmiable picture,
piCture, moest
moest dus,
dus, bl
hI.. 68,
17, niet
niet
68 , r.
r. 16
i6 en
en 17,
amiable
'Vi/tarvaf) by
hy een
een aangenaam
-aal1genaam taferee6
tafereel
vertaald zyn,
vertaald
zyn , waarvarl
t. w.
RosCIUS, by
zee'
fi;hetst;; maar
maar,, van
van welkcn,
welfr.en, t.
w. R06CIUS;
hJ cene
cene zeer
Mew
beminnelyke
a/bedding tnaatt.
beminnelyke afbeelding
maalt .
Wy
Wyzouden
zoudenhierby
bierbyeene
eenereeks
reeks van
van *echgelaten,
wechgelaten, of
of op
op
verkeerde
Aantekeningen kunnen
kunnen voege11:elde, Aantekeningen
voeverkeerde plaatzen
plaatzen geftelde,
gen, zo
zo groot,
groat, dat
dat wy
wywaarlyk
waarlylttwyffelen,
twyffelen, of
ofniet
niet den
dell
gen,
Heere ZILLESEN
ZILLESEN ongelukkigiyk
ongelukkiglyk eenige
eenige flecht
fiecht uitgeuitge..
Heere
voerde nadruk
in handen
handen gegevoerde
nadruk van
van het
bet Engelfche
Engelfche Werk
Werk in
vallen,, en
en de
de Vertaaling
Vertaaling daarnaar
daarnaar gemaakt
zy.. Maar
Maar
gemaakt zy
vallen
ODS bericht
bericht is
eene taak
taak moe'
moe...
ons
is reeds
reeds tetolang,
lang,cncn wy
wy zyn
zyn eene
de,, waaraan
waaraan wy
wy met
mettegenzm
tegenzinarbeiden
arbeiden,, als
als moetende
moetende
de
berispen,, hetgeen
hetgeen wy
wy van
vanharte
harte wenschtcn
wenschtcn tote pryzen,
pryzen.
berispen
Misfchien
moet ook
ook niet
niet op
op rekening
rekening van
van den
den VertaaVertaaMisfchien moet
ler,
Engelfchen Druk,
by ge.
geler, maar
maar van
van den
den Engelfchen
Druk , wefken
welken by
bruikte,
rueerbruikte, gefteld
gefteld worden,
worden, dat
dat in
in de
de Aantekeningen
Aantekeningen meermaalen eene
eene 1l.. ,, welke
welke by
by MIDDLETON
MIDDLETON de
eerite letter
letter is
is
de eerite
niaalen
van
het woord
liber, is
is aangezien
voor bet
bet capitaal6
capitaaU:
aangezien voor
van bet
woord fiber,
getalmerk
en dus
dus als
als de
noemer van
van een
een Bock
Bock aanaande noemer
getalmerk II,, en
gemerkt;
dan bet
het gevolg
gevolg was,
was,dat
datbet
beteerstvoleerstvol..
waarvan dan
gemerkt ; waarvan
gende
getal gerekend
het lioofdfittk
Hoofdfiuk aan
gende getal
gerekend wierd
wierd bet
aan te
to wyzen,
wyzen,
terwyl MIDDLETON
het Boek
Boek bedoelde.
bedoelde. Zo
Zo bebedaarmede bet
MIDDLETON daarmede
terwyl
in de
de Voorreden
hoorde men.,
b. v.;
Voorreden hl
hi.. XXV
in de
de
v., in
XXV in
hoorde
men , b.
aant.. niet
leezen POLYB.
POLYB. 1.
1.6.
of L.
L. VI.
VI.niet te
to leezen
6. maar
maar Lib.
Lib. of
aant
in
uit DIONYS.
niet II.. 2.
8~.
in dezelfde
dezelfde aantekening
aantekening Uit
DIONYS . HALle.
HALIC . niet
2, 82.
maar L.
II.. p.
- bl
bI.. :XXVII
uit den
den zelfden
zelfden Schry
p. 82.
82. XXVII uit
Schry-..
maar
L . II
ver niet
niet II.. 5.
!29~·. ntaar
maar L.
- en
bI.. 73.
L . V.
V . p.
p . !2914.
2ga, . -en bl
73 . in
in de
do
ver
5. 292
aant. reg.
v.
o.
niet
In
Yerr.
I.
I.
6.
maar
In
Verr.
.
o
.
niet
In
Verr.
I.
I
.
maar
aant.
reg. 14
6.
In
.
err
14 v
L. I.
I. 6.
- Van
Vanfoortgelyken
foortgelyken aart
aart is,
is, dat
dat in
in de
de aant
aallt..
L.
6. -(z) op
op bl
bi.. 70
70 ftaat
11:aat Ttlcit.
II~ 5.
5. in
in plaatze
Tacit . dnn.
.dnn. II,
plaatze valJ
van
(2)
XI, 55.. De
Vertaaler fchynt
fchyntbet
hetArabifche
Arabifchecyffergetal
cyffergetal
De Vertaaler
XI,
II
yoorbet
hetL,atynfche
Latynfche II,
II, of
of eencir
eenell
x i aangezien
aangezien te
to hebben
hebben voor
EU6elfcben Druk
Druk gehad
gebadtote hebben,
bebbel1,waarin
waarmdie
die misflal;
misl1ag;
Engelfchen
be;aan
be,
aan was.
was .
h de
Gel1acbten enen:Buigingen
hi
de Geflachten
guigingender
derNaamwoorden
Naamwoorden i:t
U
4e Heer
Heer ZILLbsEN
ZILL1;.S£N niet
niet naauwkeurig.
Zo vinden
vinden wy
de
naauwkeurig . Zo
de
wy de
wOJrden Taak,
Taale., Rechtbank,
R.e.htbatJk,Markt,
Marlet,Drift,
Drift,
L,st:.', in
wo,)rden
Lyst%,,
in bet
bet
gel1,acht geplaatst
~~plaatst;; daartegen
Ny4,. AfAfma'melyke
rnelyke geflacht
daartegen Trek,
Trek, iVyd,
ma,
i:e&r,
Arent, 1rap, in
111 het
De buigin_
bUIginkeer, Irent,-Trap,
bet vrouwelyke.
vrouwelyke. - - De
~el1 UitRi;rte;ls
(JitlJrjtqu,l D®sleindins
l),~kilUllns,, Gcwoon;atas,
G~womllm, La.ndhr;cvcns.,
gen
Landhoevens,
Ttu·
Tu
f-
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VAN3i
lr.. T.
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Tus[chenf'uimtens,
alJe in
Tusf
Itenruimtens, Motitens,
Mocitens, Gez~8r1efJs,
Gezeadens, welke
welke alle
in de
de

Voorredcn ofof bet
bet eerfte
eeril'e Hoofdftuk
Hootdil'uk voorkomen,
in
Voorreden
voorkomen , in
plaatze van
van Uiterften,
Uit~rften, Doeleinden,
Doeleinden, G~oonten
Gewoonten enz.,
plaatze
enz., ZVll
zvn
C!mbetwistbaare taalfouten.
taalfouten. Durven
Dttrvetz te
(~ie Voolr.
bl..
onbetwistbaare
to (zie
Voorr . bl
VII, rr.. II)
welke, hoezeer
hoezeer thans
tbans
ii) is
is eene
eenewoordvoeging,
woordvoeging,welke,
VII,
by veelen
veelen in
in zwang,
naar onze
ODze gedachten
gedachten niet
niet is
is goed
goed
by
twang , naar
is van
van den
te keuren
keuren.. Durven
Durven is
den zelfdeu
zelfden aart
aart als
als Jamto
kunnen en
en mogen,
mogetz, waarachter
zal plaatzen
plaatzen.. Zo
nen
waarachter niemand
niemand te
to zal
Zo
hebLen
oak mm~ermllalen,
in bet
het vervolg
vervolg des
,bebLen wy
wy oak
ermaalen, in
des Werles.
Werks,
aangetroffen:: 117,
plaatze van
ons ontontontbreeken, in
in plaatze
van ons
aangetroffen
Wy ontbretken,
plaatze van
van doen
,misfen:: laten,
laten, in
in plaatze
dotn.. B.
v.
hreekt, of
breekt,
of wy
wy ,misfen
B . v.
(wantdit
dit eischt
eischt tot
totPlot
flot Dog
nog eene
korte opheldering)
opbeldering)
(want
eene korte
bi. 63,
gezegd~ dat
dat SYLLA
SYLLA de
de overover1, v.
v. o.
o. wordt
wordt gezegd,
bl,
63, rr.. 12
het grcif
graf kad
had laten
laten neemen,
blyffeis
MARIUS uit
uit ket
neemen, als
als
fels van
van MARIUS
b]
of by
hy flechts
flechts bet
het toeg~laten
niet bevolen
bevolen had.
In bet
het
toegelaten en
en nret
had. In
rut misbruik,maar
misbruik, maarniet
niet in
in
dagelyks fpreeken
fpreeken duldt
duldt men
men dit
dagelyks
cenen deftigen
deftigen fchryfftyl
fchryffryI..
eenen
De
bron van
van al
al dit
dit gebrekkige
gebrekkige komt
byDe bron
komt ons
ons voor
voor bykans geene
geene andere
andere to
te zyn
dan Overhaasting
Overlzaasting.. Het
Het hapert
hapert
kans
zyn dan
ReCtorniet
nietaan
aan kundigheid
kunuigbeid;; maar
den Middelburgfchen
Middelburgfchen Recor
den
maar
hy heeft
heett zich
den tyd
tyd niet
niet gegund,
by had
had bebeby
zich den
gegund, wellcen
weaken by
booren, to
te neemen:
en bierdoor
hierdoor kottlt
Ultmuntend
kontt cen
een uitmuntend
booren
neemen : en
Werktote voorfcbyn
voorfchyn in
in eene
eene gedaante,
met
Werk
gedaante, weU{e
welke wy
wy met
leedweezen
Mogedeedee·
leedweezen en
en medelyden
medelyden aanfchouwen.
aanfchouwen . -Moge
ze gebrekkige
gebrekkigeuitgaaf
uitgaaf ras
ras uitverkoft
uitverkoft,, en
den Vertaaler
VerraaJer
ze
en den
gelegenheid gegeven
om door
door een
een naauwkeurig
naauwkeurig
gelegenheid
gegeven worden
worded om
te verbeteren
verbeteren!! Dit
Dit wenfch~n
nazien zynen
zynen arbeid
-arbeid to
nazien
wenfchen wy
wy
van barte
barte:>, en
hiermede een
einde aan
aan eene
eene
en maaken
maaken hiermede
een einde
van
taak, tot
tot welke
waarheid en
en oprechtheid
oprechtheid ons
noodzaak·
taak,
welke waarbeid
ons noodzaakten, maar
waarvan wy
wy ons
ons gekweten
gekweten hebben
hebben met
mettete·
ten,
maar waarvan
genzin.
genzin.

Het mer/onzordigjle
myn Leven.
Lcv",. Door
Door A.
,Net
merkwaardigfle '}oar
.7aar van
van myn
A . VON
VON I'KOTOT4mflerdam, '"
W. Smit,
ZEBUIl..
Amjlerhm,
H.. Gattman,
vanlllan, J.
J. W.
zesvB
by H
Smit, cn
en W.
W.
Holtrop, 1802.
In cr.
II Deelen
Dee/en.. Te
Te [amen
hi..
i 8oz . In
gr. 8"0.
famen 477
Holtrop,
8vo. II
477 bl
en beroemd
beroemdMan,
Man,
maar
fiillen kring
des hUisrylcell
en
maar
diedie
in il'ldendenflillen
kring des
hdislyken

Jevens eenvoudig
eenvoudig daarhenen
daarhenen leefde,
recfde, wiens
wiens zagte
zagte en
en aanaan·
E levens
E
ziel voor
voor de
de genietingen
genietingen van
van vriendfcbap
vriendfcbap en
en huwhuwioenlyke ziel
~oenlyke

lyksgeluk gevormd
fcheen. een
Echtgenoot, en
en gflyksgeluk
gevormd fcheen,
een belllind
bemind Echtgenoot,
gea
zurk een
een Alan
!\fan words,
wordt, zodra
zodra byhyden
denvoet
voetinill
lukkig Vader
Vader;; zulk
lukkig
RU51and
aet, om
om met
metzyn
zyngezin
gezinzyne
zynebloedverwanten
bloedverwantentotebebe·
Rusland zet,
lIocken. enverboeds,
QDverhoeQ,opopbevel
bevel
Keizetaller
aUer Rusfen,
Rusfen,
2oeken,
vanvan
dendt:n
iteizer
van
van
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ltO'l'Z nun's MURWAARDIG$TE
Ml.UWAA1DlGiTlt lAAlI.I
3AA2a
A.
VOPI IOTZBBUE'S
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a-*

\Ian vrouw
vrouwenenkinderen
kinderenafgefchtiurd,
afgefch~urd t en
en naar
tlaar Siberien
Siberiett wegge
wegge ...
Van
Deept. zonder
doen tot
tot zyne
zyne verandveranc.t·
fleept,
zonder iets
letshoegenaamd
hoegenaamd te
to mogen
mogen doen
woording, ja
ja zonder
zonder dae
woording,
dat men
men de
de moeite
moeite Decmt.
neemt, om
om hem
hem oot
ook
maar enigzins
enigzins to
te onderrithteD,
het dan
dan eigentlyk
eicentlyk is,
maar
onderrichten, wat
wat bet
is, waatwaar.
van men
menhesft
hem verdacht
verdacht biekd
bield of
ofbefchuldigt
befchuldigt;; --- even
eVell on
on..
van
\'erwacht
wOrdt by
by wederom
wederomvrygefteld
vrygelleld,, en
in de
de armen
armetl
v
en in
erwacht words
van echtgenote
eehtgenote en
en kinderen,
kindereD,door
doordenzelfden
denaeIfdenVorst,
Vom,overla
overla-.
van
den
met weldaden
weldaden en
en eere.
eere. De
De vending
vmdmg en
en bet
het ontwerp
ontWtltp van
vall
den met
-2odanig ene
ene Roman
Romanware
wareinindededaad
daadbet
hetvernuft
vernufe van
van den
den be
bl-.
zodanig
roemden vote
VON KOTUllue
en de
de uitweriting
uirwerldng aan
aan niee
Dieroemden
waardig , en
EoTZEaue waardig,
mand
beter dan
dan aan
aan hemzelven
hemzelventoevertroowd
toevertr~wd.. Dan
Danwywyheb-m
heb_
mand beter
ben
hier gene
maar ene,
tne, tot
tot in
10 de
de kletnite
klem11e byzon
byzon...
ben bier
gene Roman,
Roman , maar
derheden
toe., ware
ware Gebeurtenis
Gebeurtenis;; bet
het is
is de
de i.~fclJ;e'e1Jis
gefchiedenis "lJa
derheden toe
van
bel
j4ar van
"lJn des
lies 6chryvers
S&nT,Vers eigen
_igen leven
le"en;; en
he: merklVuMg/I,
merkwaardigIle jaar
en w'l
wy
hebbe'll deze
hebbetr
deze Gefchiedenls
Gefchiedenis uit
uit de
de pen
pen van
van bemzelveu,
hemzelven, ,nen
. nen MaR.
Mast
van zo
zo veel
veel gevoel
gevoel., door
door ayne
Jyne Schrifren
Schrifren ah~m
en
van
alom bekend.
bekend , eu
.ht en
en beniind
enen Man.
Man, die
by velen
vdt:n zo
hOGgfeii.:ht
beOliDd;; enen
die daarotn
daarom
by
zo hooggea:
Qveral oak
zo veel
vee belangneming
belangnelning inboezemt.
inboezemt. Wy
Wyverwacbte.
verwa<;bt(..
overal
ook zo
den
waarJyk zeer
zeer veel
veel., toeD
toen ona
ons dit
dit Werk
Werk ter
ter hand
hand kwam.
kwam ,
den waarlyk
~n zyn
zyn ook
ookininooze
onzeverwathting
verwathtinggeenzins
geenzinstoteleur
leurgetteld
gelteld..
en
Zyne cer
rer vorderde
vordcrde van
vanhem
hemeneeneopheldering
opbelderingbybVzozovele
vele ononZyne
derfeheidene
gerucnten;; de
de belangneting
belangneming van
vanbet
hetPubliely
Publieilt
derfcheidene gerucJIten
crong
hem tot
tot dezelve
dezelve;; by
by uieende
Ulecode de
de uitgave
uitgave dezer
dezer Gelchie
Gelchie-.
drong hem
denis ook
ook verfchuld'tgd
verfchuldigd teto zyn
den Vorst,
Vorst, die
die hem
henl eerse
eerse
denis
zyn aan
aan den
zo veel
veel ongelyk
bad aangedaan
aangedaan., maar
maar hetzelve
hetzelve ook
wederollt
zo
ongelyk had
ook wederonr
had vergoed
ver&oed met
met zuik
zu1k ene
cne uitmuntende
uitmuntendeedelmoedigheid
eddmoedigbeid;; b,
had
by
hbield
ield bet, eindlyk, vo r en beil gen plicht van dankba r, het. eindlyk, voor enen beiligen pHeht van dankbaaroo
beld, aan
tbands regerenden
regerenden jongen
jongen Keizer
Keizer ,t die
"it hem
heid,
aan den
den thands
hem Qaa
aax
z1ne oude
fJutie kranke
irlllli, tJlfJeJe.r,
,,, II/1II
dl MUISe",
heeft weder
weaer..
zyne
moeder , en
aars de
Muzen , beefs
le/chfJnkell
weldaden van
"on zytess
lC:;fIllS vader
"",thr vermeerderd
'YertJIfwderd;; ea
~
gefchonken ;; tie
de weldaden
hem,
van zyn
hem, olfchoon
offohoon thands
tkantis buiten
buite" de
de grenzen
,renae" "an
111" R'JA:,
vow
Ryk, voor
1I1100S
101 zyn
z,n getrouwflen
gelrouwjlen ()ntlertlaa.
gemaa/tl.
Moos for
onderdaan heeft
beefs gemaakt.
Wat bet
bet eigentlyk
eigentlyk geweest
zy, waaroin
waarom VON
VON XKOTZEBUE
naar
Wat
geweest zy,
OTZEBuE naar
Siberien
d:it met
met Keizer
Keizer l'AUL
hee
Siberien >1JIoest,
'moest, isis een
een gebeim,
gebbim, dat
PAUL III
in bet
~raf
te zyn;
~i-et bier
hier de
.graf fchynt
fchynt ,egaan
gegean to
zyn ; althllnds.
ahhands,ziet
de enige
enige ophelde
ophelde ..
tlDg,dlt: de
Ilder zelve
ring,dic
de lyder
zelve ooit
ooitda3tomtrend
daaromtrend ontvj~,
ontving, en
en dat
dat nog
nog
wei reeds
reeds wederom
wederombuiten
buiten bet
het Ryk
Rykenennanades
desi{eizers
ilcizers dood
dood:
wel
•" In
In Koningsbergen
KoningJbergen (zegt
(zegt by)
ik .den
lWT.AI8,iOW_
by) yond
vond ik
den Grave
Grave KVTAI
SOW,
„
l ' den
dtn gunfleluig
gunfieli.llg en
Keizer
en dagelyki
dagelyks vertrouwden
vertrouwden gezel
gezel vln
van Keizer
Zoo iemand
iemandmymyoplosfing
opJodingwegens
wegensde de
aorzaak
V311'
•" PaUL.
PAUL.
Zoo
owrzaak
vattt
If myne
velbanning konde
kOllde geeven,
geevtu, by
hy was
was het
het;; lk
„
myne verbanning
ik kende
kende hen\
bent
"• federt
federt langen
(y,l;; maar
maar waarlyk
waarlyk in
in eenen
eenela tyd,
tyd. dat
fllat bet
het on
langen rya
on ...
"gefchil1t
geweest zyn
zyl'l,, hem
helll et:n
eenige vraag
Vlaag I, my
my
• gefchilktzoude
zoude geweest
een eenige
"• betreffcnde,
betrefftnde, te
Hotgecn ik
ik my
myininPetersburg
Peter~burg niet
met
to doen.
doen . Hetgeen
durfde verttouten,
ver1touten I durfde
ik bier
hier zonder
%01!Ider bedenken
bedenken dodoen:
•,. durfde
durfde ik
en :
•" itt
daarom rnynen
mynen wenscb
wenschvan
vanlie
ae 11lO~
weeik bf:tuigde
betuigde hem
hem daarom
mo~en Wee[en, was
Wac eigenlyk
tiIienlyk den
den Feizer
1\,elzcJ' tot
tlDt zulk
2ulk esa
<MIlllttuitengewoo+n
,oqitencewoOQ
•" ten,

n" ~"
,
P
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gedrag, omtrent
omtrent my
my ;
had bewogen?
bewogen? F..-----s Hy
), gedrag,
\ had
Hy andwoorddo
andwol)rdJ~

" my
meteene
eeneongeveinsde
ongeveinsdeopenhartigheid
openhartigbeid:: dat
dat 'er
'er over
over 't't
s,
my met
~ algemeen
geeJ1e eigenlyke
eigenlyke aanleidende
aanleidcnde porzaak
porzaakdaartoe
daartoe voorvoor~,
algemeen geese
h handen
maar dat
dat ik
ik by
by den
den Monarch
Monarchalleenlyk
alteenlyk als
al~
,,
harden was:
was : maar
,',
Schryver verdacht
verdacht was
geworden:: Gy
G1 hebt
Itebt lock
Joch gezien,
gezien.
,, Schryver
was geworden
en hoe
gaarne by
van cent
";, voegde
voegde h$'
hy daarby
daarby 1, hoe
hoe fpoedig
fpoedig en
hoe grJtlrne
"-J "Im
ten"
by bewees
IIUlaalihg
leruE iUlam;
MUlees uu zulks
zulks da•" dwaaf
g terug
kwam ; h,
by heminde
beminde uu;; hy
da~, gelyks,
en zoude
zuutle 'er
'tr ufj in;n't'tvervolg
"ervolgnogn~gflerker
flerlterblykets
bl'Jlten yarn
vart.
y,
gelyks, en
hibben,"
Het was
wasdus
duaniet
niet anders
anders dan
dan een
een inval,
iovlIl,
•"gegeven
gegeven hebben
:' Het
ene luim
den Keizer
Keizer;; en
wie weet
weet hoe
hoe vele
,ele £lachtoffers
•
luim "an
van den
en wie
flachtoffers
van zulke
zulke zyner
zyD~rluimen
luimenininSiberien
Siberien hun
bUll graf
graf vonden
vanden!! - --+
van
dankII zeiden
zeiden wy
menigmaal by
by bet
bet lezen
lezen van
van dit
dit boek
God
God dank
wy wenigmaal
boek
ddat
bet by
by ODS
ons ~o
zo niet
met is,
noch ooit
ooitzo
zo worden
worden kan!
kan! Go
God
dat bet
is, noch
voor zulk
zullc ene
ene Monarchid
Monarchic:
beware iederen
iederell rechtfchapen
rechtfchapen man
beware
man voor
en zulk
zulk enen
enen Heerfcher!
Heerfchet! Intusfchen willen
de volvolen
Intusfchen
willen wy
wy de
.gende woorden
van VON
VON KOTZEBUE
KOTZEBUE gaarne
hier affchryven
affchryven en
en
gende
woorden van
gaarne bier
ook de
de ODze
'8 Mans
hart eer
eer aan
aan;; ~n
zy doell
doen 's
Mans hart
ook
onze makeD:
maken : zy
en overa!
overal
~etuigt dit
dar zy
zy dedeongeveinsde
ongeveinsde taal
taal van
van dat
dat hart
hart
getuigt
dit Werk,
Werk, dat
tl:yn:: ,,
" Zachtlyk
Zachtlyk ruste
ruste de
asfche van
een' man,
man, die
die in
in de
de asfche
van een'
de daacJ
daad
zyn
het grootfle
grootfie gedeelte
hem
„" bet
gedeeltevan
van de
de fcbuIlI,
fchuld, W3afover
waarover men
men hear
'Ilanklaagt. op
zynen moeielyken
moeielyken (land
Hand in
in vroegere
vroegere dagen
dagen •,
op zynen
•" aanklaagt,
op de
de omftandigheden
omftandighedenvan
vanzynen
zYllenleeftyd,
let:ftyd, en
en opopdie
dielieden,
Hedt:n,
••, op
welken hem
hem omringden
omringden,, terug
terug Kandt;
werpen;; een
konde werpen
een man,
man,
•" welken
), die
is waar,
dikwyls misgreep
misgreep in
in de
de aniddelen
middelen
i~
die zich.
zich, wei
wel is
waar, dikwyls
"„ om
ombet
bet goede
goede tote bewerken
bewerken;; doch
doch die
die echter
echter altoos
altoos het
ht:t
;, goads,
EDell" bet
het rechtvaardige
rechlvaa,dige begeerde
begee,de.. en
en wel
wei zonder
zonde~' aanzien
aanzien
j,
;, des
des perfoons
perfoons -die tallooze
taUooze weldaaden
weldaaden zaaide
zaaide;; doch
uit
die
doch uit
zag opfchleten.
;, dat
ni~t anderk
anders dan
dan vergiftigde
ver~ift'gde planten
planten zag
y,
dat zaad
zaad niet
opfchieten,
been bloeiden
bloeiden,, en
en in
in wief
wier
welke veelkleurig
veelkleurig om
om hem
hem been
•" welke
;,
verwelkte."
volgendeze
deze re
.re~,
." -Hier Hier
volgen
i, uitdamping
uitdamping by
by verwelkte
...els van
onbekenrlen Diehter
Dichter nopens
zy...
gels
van enen
enen onbekenden
nopens hem,
hem , kQn
kort U3
na zy
Ben dood
dood::
men

J

On
Ie eonnut
conn';t trop
tro; peu,
lui tie
fte eonnut
conm~t perfonne
perfonne,;
On le
peu, lui
AESf, toujours
toujours p,es/4,
A&f,
presfe, bouillant,
bouillant, imperieux,
imperieux,

Aimahle,feduifant
letluirant meme
Aimable,
mime fans
fans la
la couronne,
couronne,
Fou/ant gouverner
gouvernerfeat,
[eul, tout
tlJut voir
Yoir,, tout
tout faire
Youlant
faire tnieux
mieux,I
It fit
fit beaucoup
beauCrlup d'ingrats
It'if/grall - et
et mourdt
tnott,lit malheureux
maJlzelireux..
Il
Daar het
het niet
niet nodig
is, een
cen enke!
enkel woord
te zeggen
zeggen van
Daar
nodig is,
woord to
van dell
den
bevaUigen fchryftrant
fchryftrau£,, en
bet van
vall zelven
zdven fpreekt,
fpreekt, dat
dnt.• men
men
en bet
bevalligen
bier, behalven
behalven de
de eigentlyke
eigemlyke gefchiedenis
gefchiedenis van
Schryver t
bier,
van den
den Schryver,
de ene
ene fchilderachtige
fchilderachtige tekening
de andere
andere ,t veelvuldige
veelvuidige
de
tekening op
op de
en gedurig
gedurig zeer
zeer belangry
belangri..
aandoealyke
aandoeolyke trekken
trekken en
en wendingen,
wendingen , en
ke
anecdoten gal
zal aantrefFen
aantreffen;; zouden
zouden wy,
wy, nanaalleen
aileen nog
DOg gd
ge..
he anecdoten
meld
te bebben,
hebben,dat
dat hetzelve
het2JeJve met
fne goede
goed.e Kaart
Kaart van
meld to
met ene
van Rus.
RusIiIIld
ell 1Yoord-Tartary
HOOf4· Tartary:.
het gezicht
iezicht van
'folilolsl" ca
Cljl
, en
en bet
van Tobolsk,
saud en
nor,
no~

UJ:T MERKW'AARAIGST.E
MERKWAARJ)IG5TE JUIl
MET
JAAItVAN
VANMYN
MYN LEVEN.
LEVEN.
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dat ook
ook de
nog; twee
twee andere
andere Platen,
Platen, isis verfierd,
verfierd, en
en dat
de Vertaling
Vertaling
no
over bet
het geheel
geheel lof
lof verdient
verdient., de
kunneu nederleggen,
nederleggen. zo
zo
over
de pen
pen kunnen
wy niet
niet meenden
meendenmenigen
menigenLezer
Lez~rdienst
dienst to
te doen
doen met
met nog
nogenig
enig
wy
nader
nader verfag
verflag van
van den
denloop
loopder
dergefchiedenis
gefchiedenis..
zich, met
met zyne
VON ICOTZEBVE
KOTZEBUE begaf
begaf zich,
zyne vrouw,
vrouw.drie
driekleine
kleine
VON
en bedienden,
bedienden, op
op reis,
reis, voorzien
voorzien van
van een
een pas
p:ts op
op
kinderen,, en
kinderen
naam en
en bevel
bevel van
van PAUL,
PAUL. den
Keizer aller
aUer Rusfen,
met bet
het
naam
den Keizer
Rusfen, met
zyne
echtgenotehare
haregoederetf
goederel1
eenvoudige oogmerk,
oogmerk,omom
eenvoudige
metmet
zyne
echtgenote
en
bloedverwanten,, na
na ene
ene driejarige
driejarige afwezigheid.
te bezoebezoe.
en bloedverwanten
afwezigheid, to
ftil in
in Weimar
Weimarleefde,
Jeefde, was
was by
hy toch
tach als
als HofHofken.. Hoewel
Hoewelbyhyftil
ken
toneel- dichter in
Koninglykelldienst
dienst;; en
daar bet
het
toneel-dichter
in Keizerlyken
Keizerlyken Koninglyken
en daar
enigzins bedenklyl,
weI gemaklyk
gemaklyk uit
uit Rusland
Rusland
enigzins
bedenklyk was.
was, of
of men
men wel
terug
zo had
hadbyhyzich
zicheencenfchriftlyk
fchriftIyk verlof
verIof uit
terug kon,
kon , zo
uitWeenen
Weenen
dat hem
l1echts vier
vier maanden
maandenverlof
verlof gaf
gaf.. HoeHoeverzorgd,, dat
verzorgd
hem fechts
zeer by
hy zich
zich niets
niets to
te verwyten
verwyten had,
had, noch
nochfcheen
fcheen to
te kunnen
kunnen
zeer
vrezen, had
had byhy toch
toch zeker
zeker onverklaarbaar
onverklaarbaar treurig
treurig voorgevoel,
vrezen,
voorgevoel,
en
zekere ongunflige
ongunfligc voortekenen
en zekere
voortekenen of
of kleine
kleine wenl<en,
wenken , die
die hem
hem
de reis
reis voorzeker
den docn
fala Deum,
Ii mens
de
voorzeker had
hadden
doen il;aken
oaken ((fi
jrs fata
Deum, fi
mens
non heva
l.eva fuisfet,
fuis/et. om
met VIRGILIUS
te fpreken);
het drindrinnon
om met
VIRGILIUS to
fpreken) ; dan
dan bet
gend verlangen
verlangen zyner
zyner echtgenote
echtgenote werkte
werkte ferker
fierker.. Reeds
aan de
de
gend
Reeds aan
grenzen was
wasbevel
beveltot
totzyn
zynarrest
arrest;; en
het verleende
verleende pas
pas
grenzen
en door
door bet
had
PAUL hem
hem alleen
aileen naar
naar zyne
zyneStaten
Stltenwillen
willen lokken
lokken.. hen
~en
had PAUL
oud bekende
bekendeenenvriend
vriendhad
hadden
dentreurigen
treurigenlast
last;; zyne
zyne papieren
papieren
oud
werden verzegeld
verzegeld., en
en men
men zond
zondhem
hem
zyne
fJmiJie naar
naar
metmet
zyne
familie
werden
den' Gouverneur
te Mietau.
Hier,, meende
meende by,
by, zou
zou men
men die
die
den'
Gouverneur to
Mietau. Hier
papieren onderzoeken
onderzoeken,, dus
dus vreesde
vreesde by
hy Diets
niets;; doch
toen de
de
papieren
doch toen
Gouverneur daartoe
daartoe genen
genenlast
last had,
had. enendeze
dezenaar
naarPetersburg
Petersburg
Gouverneur
en by
hy zelve
zelve oolt
derwaards moest
gebragt worden,
moesten. en
ook derwaards
moest gebragt
worden,
moesten,
zyn gezin
gezin intusfchen
intusfchen volftrekt
volftrekt niet
toen voelde
by
zyn
niet verder
verder mogt.
mogt, toen
voelde by
toch zyn
zyn gevaar
gevaar.. Bet
;:tffcheid van
de zynen
zynen was
was alltraandoen
alltraandoen..
toch
Het affcheid
van de
lykst;
troostede hem,
hem. beloofde
beloofde vooi
vooi de
de zynep
zyneIltote zorzormen troostede
lykst ; men
gen, bericht
berich~ te
moeder ,, en
dat hy
aall
gen,
to doen
doen aan
aan zyne
zyne oude
oude moeder
en dat
by aan
zyne vrouw,
vrouw. en
en zy
zy aan
aan heir
hern,, zou
zou mogeti
mogen fchryven
fchryven;; ydele
ydele
zyne
alles vergeten!
verge ten ! Zeker
was gezongczon.
woorden! bet
het werd
werdalles
woorden!
Zeker Bofraad
Hofraad was
den om
om hem
hemtotebegeleiden
begeJeiJen;; een
cen zeer
zeer onaardig
onaardig man
man., en
en voor
den
yoor
VON KOTZEBUE
KOTZEBUE vooral
vooral een
een zeer
zeer ongefchtkt
ongefchlkt reisgenoot
reisgenoor.. Des
Des
VON
anderen daags
daags ontftelde
omilelde hy
daar by
hy zeer
zeer duidlyk
duidlyk
anderen
by geweldig,
geweldig, daar
zag, dat
dat men
niet op
op den
den weg
wegnaar
naarPetersburg
Petersburg bleef
bleef;; en
en kort
kort
zag,
men niet
Courier, die
iaf de
de Courier,
die cen
ogenblik waarnam.
dat de
de
daarop gaf
daarop
een ogenblik
waarnam, dat
Hofraad afwezig
afwezig was,
was, hem
hemdedetreurige
treurige zekerheid,
zekerheid, dat
dat by,
Hofrand
by,
geheel onverhoord
en van
vanalle
aUe de
de zynen
zynenverlaten
verJaten,, de
de wyde
wyde
geheel
onverhoord en
wcreld
ingevoerd;; de
de postpas
postpas luidde
Iuidde:·
Op bevel
bevel van
f,YM
wereld werd
werd ingevoerd
: . Op
van zyne

Keizerlylre Majefleit
Mnjefteit enz
enz.. van
naar Tobolsk
Tobolslr,, den
de". Beer
Keizerlyke
van Mietatl
Mietau naar
Heer
Ho/raad SCHTSCHEKATICHIN
met IEMAND,
DIEN HY
BY ZICIl
SCHTSCHEI{ATICHIN Met
IEMAND, DIEN
HY BY
Hofraad
ZICFI
JIEEFT,
yergezeld 'Yan
een' Senaats
Senaals Courier
Courier., in
in dienst
dienst "an
IIEEFT, vergezeld
van een'
van tie
de
Kroon, enz
enz.. NNuu eerst
eerst dagt
zo mooglyk,
mooglyk,tote ontvluch
ontvluch·.
Kroon,
dagt by,
by, om.
om, zo
ze!,cren nacht,
am niet
niet;; het
len;; het
ten
bet gelukte
gelukte hem
hem op
op zekeren
nacht, dan
dan om
bet
~nige. dat
van nu
nu toch
tQch enig
enil:
Ltnige,
dathybyhierby
hierbywon,
won, W3i
was de
de ruening
mening van
s..
A
blilLInT. 1802.
LE'IT.
1802 . :rw.
No . S
A aa
be
.
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VON
VON IOTZEBU!
KOTZEHUE

bericht to
te bebben
hebben %lerzorgd
\1erzorgd aan
anderen vermogenden
bericht
aan enen
enen en
en andereri
vermogenden
voorfpraak;; ook
ook kwam
kwamzynzynbrief
briefzyne
zyneechtgenote
eehtgenote in
in handen
handen..
voorfpraak
De omflandigheden
omilandibheden kunnen
niet opgeven
opgeven:: hy
nam zyn
zyn
De
kunnen wy
wy niec
by nam
toevlueht tot
edelman,, vond
\'ond edele
edde menfchen
menfehen,, voorat
vooral
toevlucht
tot enen
enen edelman
maar ook
ook enen
eDenlagen
lagenverrader
verrader,, en
ell
ene zeer
zeer edele
edele vrouw;
ene
vrouw ; maar
was kort
kort daarop
daarop den
dell Hofraad
Hofraad wederom
in handen
handen.. Zyne
Zyne lanianwas
wederom in
ge,, vermoeiende
vermoeitnde,, en
en dikwils
dikwIIs gevaarlyke
gevaarJyke reis
reis was
was akelig
akelig en
en
ge
naar. Eindlyk
Eindlyk bereikte
btreikte hy
vond in
in den
den Gounaar.
by Tobolsk.
Tobolsk. By
Hy vond
Gou •
verneur een
een menschlievend
menscblievend man,
!lIan, enenonderfcheidende
onderCehtidende welwil
weiwil..
verneur
Jendheid en
en achting
aehting;; fpoedig
fpoedig ook
algemene belangneming
belangneming en
en
lendheid
ook algemene
vrienden.. Doch
Doch bier
bier niogt
mogt byhy niet
niet blyven
blyven:s de
vrienden
de Gouverneur
Gouverneur
14 dagen
dagen;; doeh.
te veel
veel wagende.
llIoest by
hy zyne
zyne
gaf hem
gaf
hem 14
doch, to
wagende, moest
en nu
numogt
mogeby by
fitehtsterterfluik
fimk zien,
Zltn, die
dIe
vryheid beperken
aeperkell;; en
vryheid
flechts
hy
Heme zag.
Hier fchreef
fehred hy
aan den
denI{ei
l{ei..
by ene
ene Memorie
Memorie aan
by 't't lieffle
zag . Hier
zer,
tot zyne
zyne verdediging
verdediging,, die
me.
zer, tot
die bier
hier hoofdzal,e1yk
hoofdzakelyk wordt
wordt inedegedeeld,
en door
door den
den Gouverneur
Gouverneur verzonden
verzonden werd,
werd. Htt
degedeeld, en
Het
ellen dig Stadje
woning zyn
zyn;; hier
hier vonci<.
ellendig
StadjeKurgan
Kurgan moest
moest zyne
zyne woning
vond,
by
verbanby toch
toch deelneming
deelnemingenenliefde
liefde., en
en in
in zekeren
zekeren al
ai suede
lUt'de verbanSOKElLOF enen
enen vriend;
waszyn
zyntoeftand
toefrand alter
aller-.
nenen SOKOLOF
Mend ; evenwel
evenwel was
nenen
akeligst,allerakelig!t voor
voor een'
een'man
als KOTZEEUE
KOTZEBUE.. Gelukkig
Gelukkig
akeligst,-allerakelig5t
man als
was
hem tote Tobolsk
Tobolsk een
een SefllectJ
ter hand
en dit
dIt
was hem
Yeneca ter
hand gekomen;
gekomen ; en
boek werd
werdzyn
zynalles
alles.. Wy
Wyvinden
vindenhier
bierene
eneoverzetting
oveuettingvait
vall
boek
verrcheidene plaatfen
plaatC~n uit
uit dozen
dezenzynen
zynengeliefden
geliefdenSchryver,
Schryver,die
diealle
aile
verfcheidene
gaan o,'er
en wenken
wen kengeven
geventot
tot zelfsmoord
zelfsmoord;; waargaan
over den
den dood,
dood, en
waaruit
dus den
den toeftand
toeiland van
van zYIl.
oed kunnen
kunnen opmal,en.
uit wy
wy dus
zyn, gem
gemoed
opmaken .
By
hleid zich
zieh echter
eehter ftaande
fiaan·le., en
en l)eraamde
een plan
plan om
tocll
By hield
beraamde een
om toch
hy wachtte
waehtte zyne
by zich,
zich, zo
etnmaal
te ontvluchten
ontvluchten;; by
eenmaal to
zyne vrouw
vrouw by
zo
brief maar
was,, tn
zy de
de fcheiding
[cbeiding had
had
baar
baar zyn
zyn brief
maar geworden
geworden was
en zy
pverleefd;; zyn
zyn plan
plan was
was wet
weiuitgedachc
uitgedacbt,, en
met hare
hare hulp
hulp
overleefd
en met
zyn zyne
zyne woorwoorfcheen bet
het uitvoerlyk
uitvoerlyk ;-,,dan,God
;-" dan, God dank!
dank! (bet
(het zyn
fcheen
den) by,
by had
had zich
zich verrekend
'lerrekend."." Onverwacht
Onverwacht komt
Iwmt een
een CouCouden)
rier
van Tobolsk
Tobolsk:: de
de Keizer
Keizer had
rier van'
van den
den Gouverneur
Gouverneur van
had VON
vox
KOTZEBUE
naar Petersburg
en dit
dit wei
zy.
Petersburg ontboden.
ontboden, en
wel eer
eer hem
hem zytOTZEEuE naar
ne Memorie
Memorie nog
nog ikon
'kon geworden
gewor,it:n zyn
zyn;; zyn
zyn geleider
geleider waehtede
ne
wachtede
bern reeds
reeds;; by
hy vcrtrekt
vcrtrekt terflond
terfiond •, en
en na
na vele
vele aangename
aangename en
en
hem
dikwils zeer
zeer aandoenlyke
aandoenlyke ontmoetingen,
ontmoetingen. is
is by
hY'
onaangename,
onaangename, dikwils
eindlyk
wei in
in ene
ene foort
Coort van
eindlyk daar.
daar, nog
nog wel
van gevangenis,
gevangenis, doeh
doch hy
by
ontmoet nog
nog denzelfden
denzelfden dag
vrouw en
en kinderen
kinderen,, en
is den
ontmoet
dag vrouw
en is
den
volgenden
reeds volkomen
vry..
Hy ontving
ontving zyne
zynepapieren
papLeren
volgenden reeds
volkomen vry
By
terug:
cne hem
bern onbekende
onbekende weldadige
weldadige hand
den
terug : ene
hand had
had hem
hem den
grootilen dienst
diellst gedaan
gedaan;; bet
het doorhalen,
van een
een
grootften
doorhalen, namentlyk,
namentlyk, van
hemtoch
tochvoor
voor
altydininSiberien
Slberien had
had
onfcbuldig woord.
dat hem
onfchuldig
woord, dat
altyd
by die
die gunflige
gunfiige verandering
verandering van
des KeiKei~
kunnen houden
houden.. Of
Of by
kunnen
van des
~r~
aan deze
deze papieren
papieren., of
aan zeker
zers gevoelen
gevoelen jegens
jegens hem
hem aan
of aan
zeker
Drama, „
., De
De 6ude
Lyfioetfier van
PiTliRlII." (*) teen
toen joist
juist in
ill
rude Lyfkoetfter
Drama,
van awTERIII,"(*)
Pe·
Pe.
De Nederduitfclie
Nederduitfche Vertaling
Vertaling van
van dit
dit Stukje
Stukjc isis beoordeeld
beoordeeldinin or.ze
or.ze
(("')
•) De
Lettlfoe/f. voor
voor i8co
lSCO;y bl
bl.. 350.
Letteroef.
35c .
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gemaakt had
Petersburg vertaald
diepen indruk
indruk gemaakt
had
vertaald,t en
en dat
dat een
een diepen
Petersburg
den Monarch,
Monarch,totedanken
dankenhad,
had,ofofmisfchien
misfchien aan
aan die
di~ gene,
gene,
op den
op
zichbethetlhefst
Ilefst verplicht
verplicht zou
voelen. zyne
zyne be
be-.
aan
welke byhyzich
aan welke
kou voelen,
minue
echtgenote, daar de
Keiz~r ten
toegezonden onderonder'
minde echtgenote,daar
de Keizer
ten hem
hem toegezonden
KOTZEBUE weder
verzegdd
fchcp!en brief
VON KOTZEBUE
weder verzegeld
fchcpten
briefvan
vanMevrouw
Mevrouw VON
bleef voor
een diep
diep geheim
geheim..
en terftond
terftond verzonden
en
verzonden had.
had, bleef
voor bern
hem een
wasvry,
vry,enenbetuigdc
betuigdc fcbrifdyk
fchrifclyk zynen
dank.. De
Genoeg, byhywas
Genoeg,
zynen dank
De
Vorst benoemde
bcnoemde herb
hemtot
tot DireEteur
Directeur van
van bet
het Hoogduitfche
HQogduitfche
Vorst
Hoftonee1;; een,
een. in
in meer
meer dan
dan een
ern opzicht,
opzicht, voor
voor hem
hem onaanonaanHoftoneel
gename en
en gevaadyke
gevaatlyke post
post
waarvan by
hy zich
zich tote vergeefs
vergeefs
gename
waarvan
te ot,tfiJan;
kort daarop
wilde de
op de
de
zoctlt to
zocht
outfdan ; en
en kort
daarop wilde
de Keizer
Keizer hem
hem op
a<lngenaamfre
een gefchenk
geCchenk doen,
doen, omombethetgeledene
geledene to
te
aangenaam(te wyze
wyze een
y gaf
in
vergoeden ;; hby
vergoeden
gaf last,
last,om
om teD
ten Cchoon
fchoon Goed
Goed der
der Kroon,
Kroon, in
de nabuurCch3p
Friedenthal gelegen,
gelegen, voor
de
nabuurfchap van
van zyn
zyn Landgoed
Landgoed Friedenthal
voor
hem uit
Ult to
te zoe
zoe"en.
Vervo/gends moest
de Schryver,
Schryver, op
op
hem
•, en . Vervolgends
moest de
Ene befchryving
befchryvingvervaardigen
vervaardigen van
vanbet
betgeliefd
geliefd ververhoog bevel,
bevel, ene
hoog
blyf des
Miehailow[che Paleis.
Pale;s.
blyf
des Keizers,
Keizers, het
bet nieuw
nieuw gebouwd
gebouwd Michailowfche
Menigmaal fprak
fprak bybyhemhem
op het
allervriendlykst toe,
toe. en
en
Menigmaal
nu nu
op bet
allervriendlykst
waii 's
's Vorften
Vorflen gunftel
gunlteling;
des daags
daags v66r
;ng ; en
was
en nog
nog des
v66r VAUL'S
PAUL'S dOQd
dood
gaf hy
hem zyne
zynevreugd
vreugdtotekennen,
kennen,dat
datdie
diebefchryving
befchryving page
nage-.
gaf
by hem
noeg voltooid
voltooid was
was.. Van Keizer
Keizer ALEXANDER
ALEXANDER verkreeg
verkreeg
noeg
Van
hy, o'
oJ! zyn
zyn dringend
dringenu aanhouden,
aanhouden',eindlyk
eindlykverlof
verlof om
omterug
terugtote
by,
keren naar
naar zyn
zyn Vaderlan
VaderIan.i.
vertrok met
behoud van
van zyn
zyn
en vertrok
met behoud
keren
.-1, en
den tytel
tytel van
Collegie- Raad;; en
de SchrySchrypenfioen en
en den
penfioen
van Collegie-Raad
en hoewel
hoewel de
dnt de
de nnam
van ALEXANDER
ALEXANDER ieder
;etJer [chuldever 'er
'er byvoegt:
naam van
fchuldever
byvoegt : dat
Ioos man
zyne zekerheid
zeke,.heid waarborgt
wanrborgt,, zo
gel oven wy
loos
man van
van zyne
zo geloven
wy hem
hem
toch gaarne,
gaarne, dat
dat de
de tranen
tranen hem
hemuit
uit de
de ogen
ogen fprongen,
fprongen, toen
toen
toch
hy op
op de
de grenzen
grenzen bet
het wachthuis
wachthuis voorby
voorhy reed,
reed, de
by
de f1agboom
fagboom
achter hem
viel,, en
en de
de Pruisfifche
Pruisfifche Adelaar
Adelaarhem
hem toewenkte_
toewenkte .
achter
hem vies
Wyzeiden
zeiden van
van harten
harten God
dank! vernemende
vernemende dat
dat by
hy'er
'er uit
uiC
Wy
God dank!
was,, en
dachten :: procul
proeu! IIs 3ove
Joye ,, procul
procul aa fulmine
tulmine;; en
en zyn
zyn
was
en dachten
weI verzekerd
verzekerd dat
dat niemand
niemand door
doordit
dtt boek
boekzal
zal uitgelokt
uitgelokt worwel
wordtn om
omeen
eenreisje
reisje naar
naar Rusland
Rusland to
Ie doen
doen..
den
het Aanhangzel,
Aanhangzel ,over
de Memoires
Memoiresfecrets
feerels fur
fur la
ta Rusfie,
RusJie,
Vdn bet
Van
over de
zeggen wy
wy niets,
niets, omdat
omdal wy
lily deze
deze Memoires
Memo;res niet
niet gelezen
hebzeggen
gelezen hebben;; en
een ieder
ieder voelt
voelt weI,
dat VON
VON KOTZEBUE,
KOTZEBUE, als
als hy
eenben
en een
wel, dat
by eenruaal
party kiest,
eenen Schryver
Schryver to
te weermaal party
kiest,voor
voor dede taak,
taak, om
om eenen
wezrberekend isis.. Liever
Liever fchryven
fchryven wy
wy nog
noglets
iet.
leggen,
leggen, zeer
zeer weI
wel berekend
af, ter
tot het
zyne
af,
ter proeve;
proeve ; bepalende
bepalende ons
ons tot
bet ogcnhlik,
ogenblik, daar
daar hy
by zyne
Vrouwwederziet
wederzlet::
Vrouw
..,, Ik
Ik was
was zoo
zooeven
evenmetmetdendenHeere
Heere
StaatsraadFucxs
FUCHSin
in gege~
Staatsraad
fprek getreden,
getreden. toen
t!>en GRAUMANN
GRAUMANN inh
warn. met
met de
de vreugde
vreugde van
van
fprek
inkwam,
een' hemelling
hemelling op
op't't gelaat
gelaat:: "„ Uwe
Uwe vrouw
vrouwisis 'er,"
'er ," zeide
zeide hy;
een'
by ;
„" ik
wederhouden."
Ik
ik heb
bet) baar
haar niet
niet langer
langer kunnen
kunnen wederhouden
." Ik
HeerStaatsraad
Sta~tsraad FUCHS
was zoo
zoo
juichte luidkeels
luidkeels.. - - De
juichte
De Heer
FUCHS was
befcheiden,, dat
dat by
hy ons
OD'Sverliet,
lierliet, ten
ten erode
dude onze
onze eerfte
eerfte vreugvrellgbefcheiden
de door
zyne tegenwoordigheid
tegenwoordigheid niet
nid to
te flooren
flooren.. _
Myn
de
door zyne
Myn
waar·
waar.
AA aa 22.
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GRAUMANN vertrok
vertrok weder.
waarde GRAUMANN
weder . waarde
Beevende
ilc
Beevende fiond
fond ik
bet vengfier
vengfier ,, het
bet welk
aan
recht tegen
tegen over
aan het
welk recht
over de
de huisdeur
huisdeur
zag hem
hem rpyne
was
lPyne CHRISTEL
was -- zag
CHRISTEL inleiden
inleiden --- ging
ging wagwaggelend naar
naar de
de kamerdeur
kamerdeur,J ell
en --- zy
geJend
zy lag
lag in
in onmagt
onmagc ininmy'
my
ne armen
ne
armeD."."
"• Weg
metalle
aIle pooging
pooging om
omeene
eenebefchryving
berchryving van
van dit
dit tootooWeg met
Wee
leezeJ.die
diehetzelve
,hetzelveniet
niet gevoelt
gevoelt..
neel
neel tetogeeven
geevent -1-Wee
denden
leezer,
_
~
6 God!
God! --- jn,
ja, 'er
'erzyn
zyn oogenbIikken.
oogenblikken, welke
welke tegen
tegen een
een
geheele {eeks
reeks van
van jaaren
jaaren opweegen
opweegen --- ook
een reeks
reeks van
geheele
ook een
van
rampvolle
jaaren:: - - voor
aile de
der waereld
waereld had.
rampvolle jaaren
voor alle
de goederen
goederen der
h ad .
dit oogenblik,
gedachten van
van: myn
doorge!J:aan lylyde
de ik,
ik, dit
oogenblik, de
de gedachten
myn doorgeftaan
den, Wet
den,
niet bebben
hebbenwillen
willen ultroejen
uitroejen -- het
het onuitfpreekiyk
onuitfpreeklyk genot
genot
van
dit oogenblik
oogenbllk ging
ging alles
alles te
van dit
to boven."
boven ."
Met behulp
.,• Met
behulp van
van GRAUMANN
lieve echtge
echtge..
GRAUMANN hielp
hielp ik
ik myne
myne lieve
op een'
eell' noel
fioel:: ik
knielde voor
noote
noote op
1k knielde
voor haar
haar neder,
neder, Jag
lag myn
myn
hoofd in
haar' rehoot,
fchoot, en
en weende
weende -- 6~!! gelyk
hoofd
in baar'
gelyk lk
ik n00it
nooit geweend
geweend
heD!
- zy
zy bekwam,
bekwam J boog
boogzich,
zich, vol
vol van
van liefde,
liefrle, naar
heb! --naar my
my
neder, en
neder,
en vermengde
vermengde,, zucbrenne,
baare tranneD
myzuchrende, haare
trannen met
met de
de mynen
bet duurde
kondeD fpreeken
fpreeken
nen -- bet
duurde lang,
lang, zeer
zeer lang,
fang, eer
eer wy
wy konden
_ ook
ook myn
mynvriend
vriend liep,
Iiep, zwygende,
de kamer
kamer op
op en
en neder
neder,t
zwygende, de
en
genoot 'bet aandoenlykfe
aandoenlykfie gezicht.
gezicht. J'1 gy
goede, reder
redet
en genoot'bet
Ja
gy goede,
lyke, oprechte
man! uw
lyke,
oprechte man!
uwedel
ede1hart
hart werd
werd inin dat
dat oogenblik
oo~enblik ver
ver-.
gy aan
aan my
myen
en de
de mynen
mynengedaan
gedaan had
bad::
golden voor
het geen
geen gy
golden
voor bet
gy
van een
u gewislyk
maar
gy waatt
waart getuige
getuige van
een tooneel,
tooneel, zoo
zooa ass 't
't u
gtwislyk maar
zelden in
grooten fchouwburg
fchouwburg der
der wereld
wereJd voorkomt,
voorkomt, en
en
zelden
in den
den grooten
had dit
die tooneel
tooneel helpen
helpen voorbevoorbeuwe
edehnoedige vriendfcbap
vriendfcbap had
uwe edelinoedige
."
reiden:'
reiden
"• Toen
Toen dedeeerfte
eerfie storm
florm der
der verrukking
verrukk:ng bedaarde,
bedaarde, en
ell de
de
chaos oozer
zich ontwikkelde
ontwikkelde;; toen
wy wewechaos
onzer gewanrwordingen
gewaarwordingen zich
toen wv
der fpreeken
fpreeken konden,
daartoe vonden
vonJen ::.•-- - 6
() hoe
hoe
der
konden, en
en woorden
woorden daartoe
was 'er
'er toen
toen niet
niet to
te vraagen,
te vertellen,
vertellen, te
veel was
veel
vraagen, to
to beandwoorbeandwoordlkw.yls braken
brakenwy....,yonsonsei ei~en
gefprek af,
af, terwyl
terwyl
den!! --- hoe
hoe dikwyls
den
yen gefprek
wy, lagchende
lagchende,, de
de traanen
traanen van
vallelhanders
ell;3nders lippen
lippen kuschtenl
kuschten!
wy,
dnt onze
onze graven
graven zich
zich geopend
geopelld hadden,
hadden, als
als
Het fcheen
fcheen dat
Her
of wy
wyter
tef nieuwe
nieuwevereeniginge,
vereeniginge,verheerlylrt,
verheerlyJ!t, naar
naar eene
eene betere
betere
of
thanseen
eenb!ik
blikopopbet
hetlyden
Iydender
der aardaardwereld opvoeren,
opvoeren. enenthans
wereld
fehe verganklykheid
verganklykheid terug
terug wierpen
wierpen."
fche
."
., Myne
Mynebeminde
bemindeechrgenoote
echtgenooteverhaalde
verhaalde mymyhaar
haarnoodiot,
noodlot,
•
hee
van onze
onzefcheiding,"
fcheiding ," enz
enz.. Wy
Wy kunnen
kunnen
federt
federt
bet oogenblik
oogenblik van
bier
den Schryver
Schryverniet
nietverder
verder volgen
volgen;; doch
doch het
bet volgende
volgende to
to-.
bier den
neeltje behoort
behoort bier
hier nog
nog::
neeltje
•" Zeker
tegen den
den avond
avond gebeurde,
gebeurrle, ververZeker voorval,
voorval, hetweik
hetwelk tegen
en vergrootte
vergrootte onze
onze wemoedige
wemoedige vreugde
vre'ugde:: de
de Rusfi
Rusfi..
nieuwde en
nieuwde
fche
myn reisgenoot,
rei~genoot, had
- hetgeen
hetgeen ik
ik vergevergefche Koopman
Koopman.. myn
had -melden -- gehoopt,
gehoopt,reeds,
reeds. in
bericht van
van
ten heb
heb to
te melden
ten
in Moscou
Moscou bericht
zyne vrouw
vrouwenendochter
dochterto tezullen
zullenontfangen
ontfangen:: by
by was
wasuitge
uitgc
zyne
omzekeren
zekerenbloedverwant
bloed\>erwantopoptotezoeken,
zoe ken I enenkeeide
ke~jdc met
met
gaan om
gaan
bly.
bly
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diepile fmart
fmart op
op zyn
„ Ik had
had
blylten
van de
Zyn gelaat
gelaal terug
terug:: "Ik
de diepfte
blyken van
zende hy
by op
"„ my
zoo gevleid
gevleid,,"" zelde
op eenen
eenen eeuvouwigen
eeuvouwigen en
en
my zoo
dan nu
God my
my veei
veel verdriets
verdriets toetoena'iven toon
nu heeft
he eft God
naiven
toon- - "„ dan
myne dochter
docbter zyn
zyn dood
dood!"
"„ gefchikt
gefchikt! 1myne
mynevrouw
vrouw en
en myne
! " -fprak
By
[pral\. 'er
'er voords
voords niet
niet meer
van --fplalt vervolgends
vervolgends
Hy fprak
meer van
vreinig,
en dikwyls
dikwyls zag
zag ik
lk hem,
hem, op
zelfs zeer
zeer'.., weinig
t
en
op zyn
zyn rytuig,
rytuig,
zelfs
verborgen Weellen.
Weehen . By
in den
gryzen baard
baaru,, in
in 't'r verborgen
onze aanaanin
den gryzen
By onze
komst in
in Petersburg
Petersburg bleef
bleef hy
ook met
men mymyin indezelfde
dezelfde kakakomst
by ook
mer.. Toen
myll vrouw
VIOUWbybymymy
kwam,
een hoek,
hoek,
Toen myn
kwam,
zatzatbybyinineen
mer
en verflrekte
verfrrekte tot
tot een
een zwygende,
zwygende , zuchcende
zuchtende getuige
getuige van
van ons
ons
en
dag brak
by onze
den ganfchen
ganfchen dag
beak hy
onze vreugde,
vreugde,
geluk.
Geduurende den
geluk . Geduurende
ook niet
niee door
dooreen
eeneenige
eenigefyilabe,
fyllabe,af,af 'maar
,maarzat
zaeflil,
fii!, en
en zag
zag
ook
va or zig
zig neder."
neder."
voor
",, Thans,
nu bet
bet reeds
reeds duister
duister was
geworden,, kwam
Thans , nu
was geworden
kwam
zyn
IwAN 6EMENOWITSCH
zyn Courier
Ccurier plotslings
plotslings binnen
binnen:: IWAN
6I!MENOWITSCH,, awe
uwe
""OUIII
'e,.! - - By
rees, als
en dochte,.
dochter zyn
zyn 'er!
Hy tees,
als uit
uit een
een zwaa.
zwaavrouw en
ren
, op
op ping
naar de
ren droom
droom ontwakende
ontwakende,
J::ing fuisfelende
fuisfelende naar
de
deur,
en, ziet
vrouw en
en kind
zyne armen!
armen ! _
deur, en,
ziet I Ivrouw
kmd lagcn
Jagcn in
in zyne
Bet was
waseene
eeneherhaaling
herhaaling van
vall mytl
myll eigen
eigen zwygend
zwygend feesuoofeesttooHet
neel,, en
was nog
nag aandoenliaandoenJrker,
wegens de
de langte
langte van
van den
den
en was
ker, wegens
neel
tyd, dien
dien by
by van
van zyn
zyngezin
gezingefcheiden
gefcheiden ,geweest
geweest was
was.. By
tyd,
Hy
zag
zag zyne
zynS! vrouw
vrouwvoor
voorde delaatfle
laatfle maal
maal als
als een
eenranke
ranke vlugge
vlugge
vrouw;
als een
tamelyk dik
hy haar
ba~r
vrouw ; en
en als
een tamelyk
dik moedertjen
moedertjen yond
vend by
weder:
by verliet
verliet zyne
dochter als
als een
van agt
agt jaa
jaa:•..
zyne dochter
een kind
kind van
weder : by
ren;; en
en tbans
tbans flond
frond zy
zy year
voor tern
tem als
als eene
eene fchoone
fchonne biooblooten
langen tyd
maagdvan
vanzestien
zestien jaaren
jaaren:: langen
tyd bield
bieid zyn
zyn ge.
ge..
zende
zende maagd
luk
hembuiten
buiten zichzelven
zichzelven vervoerd
vervoerd;; alle
aile oogenblikken
luk hem
oogenblikken nam
nam
zyne dochter
by de
de kaars
kaars,, en
en belichtte
belichtte zyne
dochter aan
aan alle
aUe zyden
zyden;; by
by
by
bet vriendelykfte
vriendelykl1e geiaat
traanen in
zy.
bet
gelaat vloeiden
vloeidenonophoudelyk
onophoudelyk traanen
in zynen langen
langen baard,
baard. en
en bybykonde
kondeniets
niets meer
meeruitbrengen,
uitbrellgen, dan
dan
nen
een dikwyls
dikwyls herhaald
berhaald ftamelend,
frallleknd, ach!
ach! - ach!
ach! -- ach!"
ach!"
ten
De
geen Roman.)
Roman .) Niet
De bekeerde
bekeerde WVeduwe,
Wedtlllle, (raarfchynelyk
(waarfchynelyk geen
Niet verver·
Te Zwolle,
Zwolfe, by
hy TT.. de
de Vri
Vri,, 1801.
In gr.
gr, 8vo.
II DecDeetaald,
taald. Te
8vo. II
i8oi . In
Te famen
len.
famell 296
296 hl
bl..
kn . Te

et fchynt dat deze gefchiedenis bet lezend publiek verzO'rgd wordt
iemand,, die
zelve niet
niet weet of
of dit
die
zo?rgd
words door
door iemand
die zelve
H
H
"erhaal waar
wanr of
of verdicht
verdicht zy
zy,, en
en,, daar
daar dezelve
dezelve Wet
niet vertaald,
verttlo/d ,
verhaal

et fchynt dat rl.eze gefchiedenis bet Iezend publiek ver·
Wt:t;t

althands door
door hem
hem niet
n!et vertaald
vertaald is,
is, by
hy bet
het handfchrift
handfchrift er.
er.
althands
gens gevonden
gevonden heeft
beeft;; waarfchynlyk
waarfchynlyk dan
dan verloren
verloren door
door e,een
of
gens
-n of
fraai vernufc
vemufe,, of
of dat
dat het
op enige
enige andere
an,lerebuitenbuitenander fraai
ander
bet hem
hem op
gewone wyze
wyze zal
zal ter
ter han-I
banJ gekomen
zyn..
Wy geloven
geloven
gewone
gekomen zyn
Wy
niet, dat
da: 'er
'er veel
zyn,, byaldien
braldien hetzelve
betzelve
echter niet,
echter
veel velioren
verloren zou
zou zyn
llCoie ware
Vlareaan
aanbet
hetIicht
Iichtge'5iagt
ge')) :Igt ;; niet
niet omd~t
bet werkje
werkje jw
JU!;t
ncoit
omdat bet
:t
zo gehr.el
gl:hLel flccht
fkcht isis;; lllJ.ar
omd .• t het
V00r::'t
zo
maar omd,+t
bet !liets
niets hoegenaamd
hoegenaamd voor
..~t
AJ.'\. aa 33
erc
r,1:. eit
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BEneRDE WEDUW!.
BEEEERDE
WEDUWE,

lheeft
boven een
llet:ft boven
een aantal
allnr:!1 andere.
vert3(Jlde en
en niet
niet vertaalde
vertaalde,,
andere, vertaalde
waarfchynly)(e
en onwaarfchynlyke
ollwaarfchynlyke Romans
Romllns,
hoedaOlgen 'er
'er
waarfchynlyke en
, hoedanigen
velen
zyn ; en,
en, near
naar ons
ons nordecl
oorded,, dit
dit bock
bock juist
juist wei
geen
velen z}n;
wel Been
toch ook
ook wdnig
gotd,, zal
zal kunnen
kunnen flichren
fiichcen..
kwaad,, maa.kwaad
maar toch
wf inig gord
De bekeerde
Weduwe „
De
bekeerde Wr.duwe
" behoorde
behoorde (om
hare eigene
eigene woorden
(om hare
woorden
•" to
masfa van
te gebruiken)
gebrulken) tot
tot die
die kleene
kleene masfa
van vrouwen
vrouwen., welke
welke
vermoogerid isis flechts
den 8dnigenmaal
Oeches eell
eemgenmaal Iiet
en
•"vermoogeDd
lief te
to hebben,
hebben, en
,. die,
zy haaren
haaren Geliefden
Geliefdenderven
derven,
het leeven
Jeeven verver~,
die, wanneer
wanneer zy
, het
achten,, en
en even
even gelyx
gelyK de
de tortel
tortel hy
zyn gaagaa•" acnten
by het
bet I'emis
Bemis van
van zyn
ken,, van
van liefde
liefde en
gevoel wegtreuren
wegtreuren."
Intus(chen was
•,. ken
en gevoel
." lntusfchen
was
toch haar
haar lot
Jot zo
zo treurig
treurig niet
niet:: een
een fraai
fraal,, braaf
gevoelig
toch
braaf ell
en gevoelig
haar door
door zyne
zyne liefde
Hefde,, en
en zy
zy gaf
b'af hem
Jongeling bekeerde
Jongeling
bekeerde haar
hem
bare hand
hand.. Zodat
Zodat wywydan
danuituitdeze
dezegefchiedenis
gefchiedenis ieren
ieren kunkunbare
nen., niet
Ie laten
laten zinken
by zulke
zulke lieve
nen
niet te
to fpoed!g
fpoedig den
den moed
moed to
zinken by
lieve
die fomtyds
fomtyds nog
nog we',
wei fpoediger
fpoediger dan
dan
fentimentele Weeuwtjens,
fentimentele
Weeuwtjens, die
anderen
hebben uitgeweend
uitgeweend,, en,
om enen
enenlevendigen
levendigen jongen
jongen
anderen hebben
en , om
doden vergeten
vergetell!!
echtgenoot, 'den
echtgenoot,
den beweenden
beweenden doden

"„ Het
vengfter openl
zich,, en
en Steven
Steven vliegt
vliegt ',r
Bet vengfler
opens zich
'er flit,"
nit,"

uit
Gellert't Fabelen,
Fabelen, zou
IOU,, in
in ons
oog, een
een goed
goed motto
mottozyzytl
uit Gellert's
ons oog,
i
voor dit
die baek
baek..
voor
De gefchiedenis
gefchiedenis wordt
hier in
in Brieven
Brieven verhaald,
verhaald, en,
gelYk
De
wordt bier
en, gelyk
doorgaans
in dit
dit foort
foort van
werkjens,, 'er
'er lwmen
een aanaandoorgaans in
van werkjens
komen een
tal perfonen
perfonen en
en gevallen
gevallen in
in voor,
met de
de hoofdgefchiedenis
hoofdgefchiedenis
tal
voor , met
dezer bekeerde
bekeerde Weduwe
Weduwejuist
juist niet
niet in
in bet
het nauwst
nauwst verband.
verband.
dezer
De poezy
poezy,, die
die wy
wy hier
hier en
en dear
daar aantroffen
aantroffen,, is
is vloeijend
vloeijend,,
De
en
vobral niet
niet van
van het
hetilechtfle
llechtf'te foort;
zodat ons
ons de
de versjes
vers jes
en vobral
foort ; zodat
wei bet
het best
best van
vall bet
het gehele
f;ehele werk
werk behagen
behagen.. Ziet
Ziet hier
hier een
een
wel
proefje:
protfje

,i Proeg
Proeg onlangs
onlangs aan
ten weeuw,
weeuw, wier
wier vaderlooze
vader/ooze weezen
wuzen
'k
aan ten
lk ,• diep
diep in
in 'I
gekleed had
had in
in Gods
Godshuffs
huis gezielf,
Ik
gezien,
't zwart
zwart gekleed
0; wier
wier vernoegt
vernoegl gelaat
gelaal de
de kalrnte
Italmte WQS
Ie leezen,
Op
was to
kezen,
Wie
hoar, na
na /
gemis, zoo
ZQO zacht
zachl een
een rust
rust kost
kOSI Lien?
bien?
Wie haar,
.I:atlt'
oar gemis,
Dt wcduw
U'cdrtwblikte
Miltle op
en,, mel
een traan
Iraan in
ill de
de oogen,
oogen.
De
op my,
my, en
met een
Sprak
zy. k Itvertrouw
l'ertrouwopop God,
God.die
dierondom
rondiimNeil
heitverfpreid,
ver/preitl,
Sprak zy,
Die simmer
tlimmer ons
om ka
ka.tyd.
in zyn
zyn mededoogen
mededoogen.,
Die
.tyd, dan
dan in
En ons
om vertroosting
yertroosting feheekt
fcl1enkl door
zyn VOORZIENIGHEID
VOORZIENIGHEID..
En
door zyn
Toen God
God myn
mynweerhelft
weerhelflriep
rioJ heb
heb ik,
ilt, als
als vrouw,
vrouw, geleeden,
geleeden.
Toen
zagVoorzienig
Poorzienig eid,
cid, naast
naasl my,
my,als
IIts Moereer
Moeder flaan
fiaan;;
Maar'k'kzag
Maar
Zy goot
goot vertroosting
vertroosting uit,
uit. in
in onzer
onzeraller
aller zielen
zieten;;
Zy
fchonk gez~ndheid
mynvaderdervend
vaderdervendkroost
lcroost..
•Zy fchonk
gezondheid lIan
ran myn
Wy zien
zien geen
rampen hier,
hier, in
in It moeilyk
moeilyk leeven
leeven ,, krielen,
krielen,
Tay
geen rampen
Of GODS
GODS vooaziENLGIIEIV
VOORZIllN1GIlE1D fchenka
[chenla in
in tile
trQest!!
•
die rampen
rampen troost

Het
Het

1lET
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Het hl!teugeld
of 1lkmaar
dlkmaar op
op den
den zeventienden
l,even#enden van
van
Bet
beteugreld Geweld.
Geweld , of
fooneellpel in
in v'Jf
vyf Bedr'Jven.
Bedryven . Door
Door WILlIynmaand
1799.. [oonee/lpd
Wynmaand 1799
w1LTe 4lkmaar,
C . Muil\wan,
Mulaman, 1$01.
LEM HOFDYR
HOFDYK..
Te
dtkmatJr, by
by C.
LEM
i8c1 . In
In
8vo.
hI..
8vo . 236
236 bl
en vry lang gerekt fiuk • (nu, het fpeelt ook van 's mor.•
gens tot's avonds!) dat zich t:venwel onder een pypie
E
E
met genoegen lezen laat, en enlg goeds kan doell, door de

en vry Lang gerekt iluk , (nu, bet fpeelt onk van 's mor
gens tot 's avonds 1) dat zich evenwel onder een pypje
met genoegen lezen laat, en enig goeds kan doers , door de
vele en
redenetlllgen over
over bet
het een
cen en
en anan.
vele
en doorgaan&
doorgaans gtzonde
gezonde redenermgen
der
der voorgevallene
vaorgevallene in
in then
dien tyd
tyd ;j het
het ftaatkundige
fiaatkundige,, den
last der
den last
der
inkw.lrtiering.
onpartydigheid,, die
daarby plaats
plaats had,
inkw .irtiering , de
de onpartydigheid
die daarby
had, ell
ea
wat zo
zo al
al meer
meer van
vandien
dien aard
nard is
is;; tuwyl
en
wat
tcrwyl een
een minnaar
minnaar en
in het
het fpel
fpel komt
kamt., en
en een
een lief
Jief
minnares
minnares natuurlyk
natuuriyk oak
ook in
vrouwtje , dat
dat h"ren
haren man
man voor
vrouwtje,
voor dood
dood hield,
bield, maar
lnaar hem
hem toch
tach
nag
levend vindt
vincit,, bier
hier ook
aok ene
enerot
rolfpeelt
[peelt.. Ter
Ter bevordeb~vorde
nog levend
ring
intusfchen , van
kon het
ring,, intusfchen,
van algemene
algemene verbroedering
verbroedering kon
het fluk
fiuk
bier en
al enTgzins
en:gzins anders
zyn ;; en
en op
op bet
bet totobier
en daar
daar toch
toch nag
nog al
anders zyn
vrezen wy,
wy , zou
y minder,
minder , dan
dan by
neel), vrezcn
zou 't't vj
VI Y
by de
de lezing
Jezing,,
neel
voldoen.. 4lkmaar
dlkmalZr eene
eene gedagtenis
gedagtem's ,, en
del' Bataaffche
Bataof/Che Natie
Natf~
voldoen
en der
tent
bevi1u/eJyke opcave
de toenmaalige
toenmaalige bedryven
bedryven en
en ge.
geeene bevindelyke
opgave vlln
van de
fPrekken aldaar
alJaar,, --- naar
nallr vermogen
,'ermogenter
lerafwisfelende
afwilfdend, herin
herin-.
fprekken
nering
was de
turing gefchikt
Ke/i:hikt,, --- aan
aan to
Ie bieden
bieien,, was
de bedoeling
bedocling,, welke
welke
dit fluk
heeft;; dit
dit Zyll
ei~ene woor,`en
woor,~en van
van
dit
Jluk ten
ten oorJProng
oorfprong heeft
zyn de
de eigene
den Schryver
Schryver;; uit
uit dit
befchouwd, laat'Zich
laat ""lien
den
ditoogpunt
oogpunt d:1U
dan oak
ook befchouwd,
bet fluk
fiuk,, gelyk
gezegd.. hebben
hebben,, onder
een pypje
pypje met
met gege.
het
gelyk wy
wy gezegd,
onder een
Boegen
lezen..
noegen lezen

Zonderlinge Levensgevallen
Wellevreeden.. Een
Een aanatmZonderlinge
Levensgevallen van
van Jan
dan Weltevreeden
genlln1JlLeesboekje
Leeshoekje voor
yoor IRinderen
/{inderen.. In
In Zamenfpraaken
Zamen[praaken tustUj~
genaam
fchen
Meester en
Jchen een'
een' Meester
en zyne
zyne Leerlingen
Leerlingen.. Door
DIJor HH,. ESSENBERG,
ESSENB!!RG,
GERRITSZ.. Te
Te Amfleldam,
by JJ.. 1:"'el.
In 8vo.
8vo. 59
S9 bl
bl..
GERRITSZ
.4wfleldam, by
'Tel . In

D
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D ee beroemde
berotmde cnMPE
CAMP!! deed
deed door
door zynen
zynen kobinfon
~..t)Mnfon Crufoe
Crufo~ det
der
Jeugd enen
enen zeer
zeergewichtigen
gewiehtigendier
dierstst;; en
ell de
3eugd
de oude
oude Roman
Roman
van then
dien naam
naam vergelykende
vergelykende., verliest
verliest zyn
nittlekend werle
van
zyn IYitflekend
werk
niet alleen
alleen niets
niet.,, maar
maar men
men hewondert
bewondert zozoveel
veel tote meer
meer den
dell
niet
uitmuntenden Kindervriend
Kindervriend;; en
en ieder,
ieder, die
die zyne
zyne kinderen
kinJerell
uitmuntenden
hunne aandacht
aandachtopopalles
aJlesleren
lerenvesti
vesti-.
leeslust wi!
leeslust
wit illboezemen,
inboezenlen , hunne
gen,, ene
ene menigte
menigte nutti7,e
nutti;:e kundlgheden
aanbtengen,, en
en de
de
gen
kundigheden aanbrengen
uitmuntendfl:e zedelesfen
zedelesfen diep
diep in
in bet
het hart
hart drukken
drdken, , geve
geve ban
hun
uitmuntendfle
dat
werkie in
~ht nuttig
nuttig werkie
in handen
handen,, herwelk
betwelk zy
zy lezen
leZen en
en herlezen
herlezen
zul\en., altyd
altyd nog
met een
cen nieuw
nieuw en
en groot
groat vermaak
\'erma:lk.. zullen
nog met
De
De Burger
Bur6er XSSENBEPo
:£SSE:-lBERG had
had waarfchyniyk
waarlchyniyk hetzelve
betzelve voor
voor zich,
zich.
by het
bet vervaardigez
vervaaIdl~ell van
van dit
dit zyn
zyn optlel
oplM;; dan
dan Esst;NBLRG
ESS£~lIERG is
is
by
geeD
geen

Z.,, LEVEN
LEVEN VAN
VAN JAN
JAN WELTEVREEDEN
WlZLT£VREEDEN..

~!4
,1. Tg H.
N BEE
a 0G2.
H. EESSS5EE N
BERG

geen cAnara
CAMPR!! Alen
Men kan
kan evenwel
evenwel aan
aan eerstbeginnenden
eerstbeginnenden dit
dit
geen
2yn boekje
baekje seer
zeer wel
weI in
in handen
banden geven
geven;; en
en wy
wy geloven
geJoven
zyn
zelfs,, dat
dae fommigen
fommigen bet
het verhaal
verhaal van
van dedelotgevallen
lotgevallen van
van
zelfs
Jan Weltevreeden
Wellevreeden,, bet
het welk
welk bier
hier enen
en en leermeester
leermeester,, op
op een
een
fan
gantsch niet
niet zeer
Dorp in
in Gelderland
Gelder/and,, wordt
wordt
gantsch
zeer onvernultlklyk
onvermaaklyk Dorp
in den
den mord
mondgelegd
gelegd,J gantsch
gfl'J/Sch Wet
niet zeer
zeer onvermaaklyk
onverml1f1klyk zullen
zullen
in
vin~ien!
vinden!
Nieuwe Nederduitfche
Nederdt/it[c1re en
en Maleidfcle
lIfaleid[c"e Woorden[chat
en Spraak
Spraalt.•
Nieuwe
Woordenfchat en
leunst, ten
len gebruike
gebrt/ike van
van Nederlanders
Nederlanders,, die
tlie naar
flatlr de
de InInkunst,
dien gaan
gtlan.. Amflerdam,
.Amjierdtlm, by
/;1 W . Holtrop,
Holtrop, igo2
1802,. In
In 8vo.
8v17.
dies
104 bl.
bl.
zoo

w.

lles, wat' wy, der Maleitfclie Taale onkundig, van dit
Werkje kunnen zeggen, bepaa!t zich tot het uitfchry.
A
A
ven van het );oree Voorberigt van deezen woordlyken in.

lies , wat' wy, der Maleitfcbe Taale onkundig , van dit
Werkje kunnen zeggen , bepaalt zich tot bet uitfchry.
ven van bet korte Voorberigt van deezen woordlyken in.
boud ::" Hoe
Hoe zeer
zeer verlegen
verlegen men
men ftaa
itaa in
in een
een land,
lJOd,
houd
„
" welks
welks Volkstaal
Volkstaal ODS
vreemd zy
zy., kunnen
kunuen welligt
welligt zeer
zeer veevee.
ons vreemd
,,
" len
len weezen
weeten of
of hooren,
die dit
dit leerboekjen
in handen
handen nee.
nee.
leerboekjen in
„
hooren , die
men;; en
ell hoe
hoe aangenaam
aangenaamenenvoordeelig
voordeelig bet
hetinzonderheid
inzonderheid
•" men
hun zal
zal weezen
weezen,
welken op
op Batavia
BattlYia of
of wel
wei in
in een
eenig
;g ander
ander
, welken
•,J bun
mingedeelte der
der Afiatifche
Afoat/fohe gewesten
gewesten komen,
vooraf, ten
ten minkomen , vooraf,
•" gedeelte
"• iten
ften eenigerwaate
eenigermaate,, bekend
bekend to
te zyn
zyn met
metdedetaal
taal des
des lands,
lands,
"„ gevoelt
gevoelt elk,
elk, die
die zich
zich in
ill zodanig
zodanig geval
gevlll bevindt
bevindc.. 't
't Is
Is
" hierom,
een der
der zaak
zaak kundige
Imndll~e,, door
door eigene
eigene ondervin
ondervin-.
dat een
„
hierom , dat
ding in
in de
de Indien
IndUn beleerd
beleerd,, zynen
zynen rnoederlander,
rnoederlander. ware
het
ware bet
•" ding
I'
heeft willen
willentell
tel] dienfte
dIenfle flaan
flaan."
gaarne heeft
."
„ fieches
flechts in
in deezen,
deezen , g:tarne
Dit, nogthans,
nogthans, moeten
moeten wy
wy'er
'er byvoegen,
byvoegell, dat
dat de
de Schikking
Schikking
Dit,
beter
weezen,
en dedeonderfcheidingen
onderfcheidingen der
dec ononbeter ZOLI
zou kunoen
kunnen weezen
, en
derwerpen
naauwkeuriger en
meer beantwoordende
beantwoordende nan
nan de
de
derwerpen naauwkeuriger
en meer
daar
bovengeplaatfte
geplaatll:e hoofd-opfchrifren
hoofd-opfchrifren;; van
daar boven
van welke
welke zommige
zommige
ons
toefchynen overgellaagen
overgeaa~en to
te zyn:
by voorbeeld,
voorbeeld. onder
de
onder de
ons toefchynen
zyn : by
Afjeeling,
Schryfgereed[chappen, voigt,
voIgt, naa
naa derzelver
clerzeh'er
Eenige Schryfgereedfchappen,
Afdeeling, Eenige
opgave, zonder
zonder eenige
eetlige onderfcheideng,
onderfcheidmg, bl
hI.. 13,
enz.;
ell
opgave,
God enz
. ; en
13, God
zeer onderfcheidene
eindigt
onderfcheidene zaa
zaa·.
een mengelmoes
mengelmoes vall
van zeer
eindigt deeze,
deeze , een
ken
voorgefield hebbende.
het woord
woord Kofykan
Kofylran.. --met bet
ken voorgefteld
hebbende , met
fchynt de
III
de Spelling
Spelling vall
het Maleitsch
Mn/eilsch fchynt
de Opfteller
Opil:elJer niet
niet
In de
van bet
vast:: op
de eene
eeoe plaats
plaacs vinden
vinden wy
wy Hoog,
Eoog, ring;;
up
Tingi ; en
en op
vast
op de
eene
Tiengie..
andere, Hoog
Hoog,J Tiengie
eerie andere,
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Bijlor.
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in Academia
Academia Groningana
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et is overbekend, dat de beoefening der
der Syffema...
tifche Godgeleerdheid, in de I:1ati1:e jaaren, mer...
H
n
kelyk van gedaante is vcranderd. Men l1eeft een aahtal

et is overbekend , dat de beoefening
Sytlemid
i 1 tifche Godgeleerdheid , in de laattte jaaren, merT
kelyk van gedaante is veranderd . Men lieeft een aahtal
Kunsttermen en
en ottnutte
01111utte gefchilvraagen
gefchilvraagen uit
uit de
duistere
duistere kunsttermen
de
GodgeI'eerde Stelzels
Stelzels Wveggeworpen,
weggeworpen, is
is omzichttger
omzichtiger ge.
Godgeleerde
eworden
in de
de keuze
keuze van
van plaatzen
plaatzen uit
worden in
uit de
de H.
H . Schritt,
Schritt,
die
tot verklaaring
verklaaring 'en
bevestiging van
byzondereleerleerzlie tot
en beve~tiging
van byzondere
begrippen
moeten diehen,
(liehen,enellheeft
heefc de
de geheele
geheeIe wyze
wyzevats
vad
begrippen moeten
uitJegging en
det Godsdienst
Godsdienst..
en \~etdediging
verdediging der
4\l'oordracht,
4oordracht , uitlegging
~eer eene
andere gedaante
gedaante doen
dden aatnieemen
aatuleemen,. In
Tn ons
seer
eene andere
ons Va'"
Va,.r
derland
ook de
de meeste
meesteHoogleeraars,
Hoogleera!lrs,ininbet
het on
on~,
derland hebben
hebben ook
rlerwyzen
vandeze
dezeweetenfchap,
weetenfehap, langzamerhand
langzamerhand..eelt
derwyzen van
een be~
be ,
teren leertrant
echter, hebben
bet
teren
leertrant llangenomen.
2angenomen . Geenen,
Geenen, echter,
hebben het
totot
hierto geWagd,met nvoledigverbterdSaniel hiertoe geWaagd, met een volledig verbeterd Sltll1enftel
dat lnerkelyk
van dd
d~
ftel van
van Godgeleerdheid,
Godgeleerdheid , dat
nierkelyk afwykt
afwykt van
(Jude,
goedgekeurde,, Academifchll
tot hlertoe
hiertoe rueest
meest goedgekeurde
Academifchct
nude , tot
openlyk,inin druk,
druk,totevoorfchyn
voorfch)rntote treeden
treeden ;;
Leerboeken, openlyk,
Leerboeken,
zoo als
als men
men 'er
"er van
van tyd
tyd tot
ginds en
en elders
elders ".
zoo
tot tyd;
tyd, ginds
vooral
het nabuurig
nabuurig Duitschland,
Duitschland,veelen
veeleniii
in '.t
vooral itt
in bet
't lieM
licht
2i'et
verfehyneh.. Prof
Prof.. MUtTINGHE
l\WlS"TINGH:E is
is de
eeri1:e, diodie
zit verfchyneh
de eerfle,
zoodanig Leerboek
Leerboek,, geheel
gehcel gefchikt
gefchikt naar
naar den
dengeest
geest ect
ez!
zoodanig
fmaak.
van den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen tyd
tyd ,1 in
in handen
geeft II
fmaak van
handen geeft,
waarin by
behanJ.
twaarin
by hiet
tiietaIleen
alleenvan
vandedegewoone
gewoone orde
orde van
van behanl
deling
der onderfcheidene
onderfcheidene leerbegripIeerbegrip~
deling,f en
en famenVoeging
famenvoeging der
pen,
maar ook
ook van
'Van dede meest
meest aangenomene
aangenomene wyze
wyzevats
van
pen , maar
uitdrukking en
en verklaaring
verklaaring derzelveri
derzelven dikwyIs
tutdrukking
dikwyls merkelyk
merkelyk
'er zich
op toelegt
toelegt,a om
om de
dff zui
zui~,
verfchiIt, en
verfchilt,
en 'er
zich dcor..gaans
daorgaans op
vere Bybelfche
Byt!elfche leer
l~er,, olltdaan
van fchoolsch
fchoolsch ontuig
ontui~ en
en
vere
ontdaan van
ille
duiaelyl\: voor
voortote draagen,
dratlgen"
U11e menfchelyke
menfchelyke byvoegzd::
byvoegzcii,J duidelyk
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en met
bewysgronden , alien
en
met de
de zekerfle
zekerile hewysgronden,
allen gebouwd
gebouwd ot1
co
eene
uitlegkunde der
te flaaven
11:aaven..
cene gezende
gezende uitlegkunde
der H.
H . Scbrift.,
Schrift, to
Waarbybyhandelt
handeltover
overgefchilftukken,
gefcbiIl1ukken, waaromtrent
waaromtrent buibuiWaar
ten
het Hervormd
]lervormd Kerkgenootfchap,
Kerkgenootfchap, waaraan
waaraan de
de Hoog
Hoog-..
ten bet
leeraar getrouw
getrouw blyft
leeraar
bIyft,, eene
andere leiding
leiding van
eene andere
van gedachlgedach4
ten gevo~lgd
)rdt , daar
ten
gevolgd w\'V,irdt.,
daar zict
zict men
men hem.,
hem , doorgaans,
doorgaans,
omzichuge
met epaste,
ol11zichtige befcheidenheid
befcheidenheid en
en gematigdheid
gematigdheid met
&epaste
trrymoe~ligheid , en
en verftandige
gehechtheid aan
\1rymoeJigheid,
verftandige gehechtbeid
aan tt geen'
geen
hy voor
voor waar
waar aatmeemt,
aanneemt, famenpaaren
famenpaaren;; zoodat
zoodat ook
anby
ook anders denkendel1
's Mans
gefchryf,, zonder
zonder aanftoot
aanftoot!J, ja
ja
tlers
denkenden 's
Mans gefchryf
tvvydurven
durven zeggen
zeggen met
met genoegen
ivy
genoegen,, kunnen
kunnen gebruikena
gebruiken.
Zn
bygevoegde Aanceekeningen,
In veele
veele bygevoegde
Aanceekeningen., wyst
wyst de
de Schryve>
Schryver
den
den jongen
jot1gen beoetenaar
beoetellJar der
der Godgeleerde'
GodgeIeerde' weetenfcbap
weetenfchap
naar de
beste Schryvers.,
men nader
nader onderondernaar
de beste
Schryvers, van
van welken
welken men
rieht en
het ter
ter nedergefchrevene.
richt
en opheldering,
opheldering, omtrent
omtrent het
nedergefchrevene#
kan bekomeri
bekomen.. De
Devoornaamfte
voornaamfte oude
oude Godgeleerden
GodgeJeerden zyn
zyn
kan
in 't
't geheel
Nieuwel'e Schrvvers,
Schrvvers, die
die
in
geheel nie;t
niet vergeeten.
vergeeten . Nieuwere
;t
tot verbetering
b~t Theologisch
Theologischftelzel,
ftelzel,
't hunne.,
hunne, tot
verbetering van
van het
min
of meer
meer bygedraagen
hygedraagen hebben,
hebben; maaken
maaken evenwel
evenwel ver
ver
min of
bet
het grootfte
grootfl:e getal
getal uit
uit.. De
De bekende
bekende Leerboeken
Leerboeken van
van
en MORUS
DOEDERLEIN
MORUS worden
voornaamelyk gepregepre.
DOEDERLEIN Itn
worden Voornaamelyk
zen
en telkens
telkens aangehaald
aangehaald;; en
en fchynt
fchynt de
de Hoogleeraar
Hoogleeraar
zen en
met
zoo bekend
bekend en
met den
den laatstgencemden
laatstgenoemden inzonderheid
inzonderheid zoo
en
vertrouwd,
dat die
die roemwaardige
roemwaardigeSchryver
Schryverniet
nietzelden,
zeIden ')
vertrouwd, dat
ook
claar by
hy niet
niet genoemd
worut, bykans
bykans woordeiyk
woordtlyk
ook daar
genoemd words,
gevolgd
is. en
en de
de geheele
gebeele fchryftratnt,
fchryftrant., naar
van
gevolgd is,
naar dien
then van
MORUS, als
[chynt..
MORUS,
als gevormd
gevormd fchynt
Zie hier
hier bet
het kort
kort beloop
beloop van
van dit
oit voortreffelyk
voortreffelyk Werle.
Zie
Werk .
Het is
is verdeeld
verJeeld in
Boeken.,, waarvan
waarvan het
bet eerfte,
eerfl:e.,
Het
in twee
twee Boeken
dat
ook byna
byna twee
t...vee derden
derden van
van bet
hetgeheel
geheel uitmaakt,
llitmaakt.,
dat ook
met de
de meeste
meeste oplettendheid
oplettendheid en
naauwkeurigheid be
met
en naauwkeurigheid
be..•
werkt is
is.. Daarin
Daarin behardelt
behandeIt de
de Hoogleeraar
Hoogleeraar de
de geopengeopen.
werkt
baarde Godsdienstleer
GodsdienstIeer in
in dier
dier vQege,
dat by
hyeerst
eerst eenieenibaarde
voege, dat
ge algemeene
ge
algemeene aanmerkingen
aanmerkinf£en.,, over
over den
den Godsdienst,
Godsdienst, en
eg
weI
inzonderheid over
Geopenbaarden Godsdienst,
Godsdienst.,
wel inzonderheid
over den
den Geopenbaarden
]aat
en daarna
daarna de
byzondereleeringen
Ieeringen van
laat vllorafgaan,
vuorafgaan, en
de byzondere
van den
den
Godsdienstonderfcheidentlyk
onderfcheidentlykuitlegt
uitlegt.. In
In de
de algemeene
algemeene
Godsdienst
aanmerkingen, verklaart
verklaart de
de Schryver
Schryvereerst
eerst bet
het denkdenk~
aanmerkingen,
beeld van
Godsdienst,, in
in 't
't
beeld
van Godsdienst
't aIgemeen
algemeen befchouwd;
befchouwd ; 't
geen aanieiding
aanleiding geeft
geeft,, om
om over
over bet
het aanzyn
aanzyn eener
eener God~een
Godvan dat
dat hoogfl:e
Ileid,
id, over
over de
de volkomenheden
volkomenheden van
hoogfte Weezen,
Weezen,
en over
over de
natllur van
den mensch
mensch,, zoo
zoo veel
veel to
te zegzegen
de natuur
van den
gen,, als
aIs naderhand
moest kunnen
kunnenvooronderfteld
vooronderiteld word
wor.
gen
naderhand moest
~ell:: waarop
waarop bybyJan,
dan,metmet
opzichttottotdedeverfchilJcnde
verfchi1lcnl1e
deu
opz4Clit
bron..
bron.
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'61'ODnen, w:U1ruit
gefchept Woibdt,
\totdt,
vsaaruit de
de Godsdienstkennis
Godsdienstkennis gefchept
bronnen,
eene
nadere beichryving,
beichryving, zoo
van::den
eene nadere
zoo van
den Ntituurlyken;
Natuurlyken,
als
den Geopenbaarden
Geopenbaardel\ Godsdienst
Godsdienst,, laat
vol gen.
van den
last volgeii,
als vall
Over
Over den
den Geopenbaarden
GeopenbaardenGodsdienst
Godsdienstwbrdt
wordtinzondera
inzonder;.
heid zeer
heid
zeer uitvoerig
uitvoerig gehandeld.
gchandeld. Na
Naalvoorratns
alvoori!tls over
de
over de
noodzaaklykheid,, nuttigheid
nuttigheid,, mogelykheid
tl10gelykheid en
waar.
1loodzaaklykheid
do waar.
fchynelykheid eener
eener bovennatuurlyke
ge...
fchynelykheid
bovennatuurlyke Opertbaarlhg
Openbaarihg gd
fproken to
te bebben,
ondcrzoek naar
uaar de
bewy.s.
fproken
hebben , doct
doet hy
by onderzoek
de bewy_s_
gronden, waarop
waarop nien
men zich
zich van
van het
bet werkelyk
werkelykbe(tain
befra 111
an
van
zoodanige Openbaaring
Openbaaring kan
kan overtuigen
overtuigen;; welk
aUes
'an zoodanige
welk alles
vervolgends op
de Openbaaring,
Openbaaring, in
in de
de gewyde
gewydeSchrifSchrifvervolgends
op de
words . ten
vervat s~ toegepast
toegepast wordt.
- De De
leeringen van
van
ten vervat
leeringen
den
Geopenbarden Godsdienst
Godsdicnst worden
wordentot
tot deze
deze hoofd
hoofd..
den Geopenbaarden
puntel1
gebragt:: Van
Van de
de Godheid
Godheid in
pun ten gebragt
in 't
't algemeen.
algemeen,
Hlertod
dd Hoogleeraar
ook de
Hiertde bren,t
bretlJ;t de
Hoogleeraar ook
de Leer
Leer van
van de
de
$chepping
doorgaan$
ScheQping en
en Voorzienigheid,
Voorzienigheid, die
die men
menantlers
anders doorgaan~
In
behandelt. Van
in afzonderlyke
afzonderlyke Hoofdilukken
Hoofdlhlkken behandelt.
Van God
God
den
den Zoon
Zoon en
en den
den Heiligen
Heiligen Geest
Geest.. Van
Vall
den Vader,
Vader , den
de Engelen
Engelen en
en menfchen
menfcheninin't'talgenleen
algenieen.. Vad
dert
de
\ati dell
Elorfpronglyken ftaat
fiaat des
menschdoms.. Van
Van deszelfs
deszelfs
oorfpronglyken
des mezischdoms
en daardoor
daardoo:t onge
onge..
tegenwoordigen, gantsch
tegenwoordigen,
gantsch bedorven,
bedorven, en
lukkigen
Van Gods
Godsgenadevolle
gemdevolle gezind
gezind...
lukkigen toefland
toeftand..
Van
heid, om
om zondige
zondige enen elendige
elendige menfchen
n1eufchen to
te behouden
behoudell
heid,
door Jefus
Jefus Christus
Cbristl'ls..
Van den
den Perfoon
Perfoon des
des eeuwig
eeuwig~.
door
Van
gez~~enden Verlosfers
Verlosfers.. Van
Vanden
dennederigen
nederigcnftaat,
fiaM, artaar
waar .
gezeaenden
onder dedemenfchen
menfchenvrywillig
vrywilligvetkeerd
vetkeerdheeft,
beefto
iinn .tty
1 y onder
Van zyn
zynverrichte
verricbte werk
wcrk als
als Godsdienst-Leeraar
Godsdienst-Leeraar.. Van
Van
Van
bet
het lyden
lyden,, dat
dat Hy
Hy ondergaan
ondergaan heeft
heeft ,~ ter
tet ver
verwervil1g
;nerving
Van vergeeving
vergeeving der
der zonden
zonden.. Van
Van zyn
zyn onvergeiyke-van
onvergelykelyk voorbeeld
voorbeeld,, en
en van
van den
denglorievollen
glol'ieVdlIen flaat
1hat,, waartof
lyk
waartoe
By, door
doorGods
Godswonderkracht
wonderkrachtuituitdendendciod
doodverrezen,
verrezell.
Hy,
na zyne
zyne hemelvaart,
bemelvaart, is
is verheven
verheven.. Van
Van de
de voorwa
voorWalll';...
na
den,
om in
in het
het heii,
heil, door
Jefus verworven,
verworven.,tote.deelert
deelell.
den, out
door Jeans
(geloof
(geloof en,
en' bekeering),
bekeering), rn
t:11 van
van de
de behoefte
behoefte vats
van boveIt
boven....
fiatuul'l¥ke huip,
hulp, en
en krachrdadige
Juacut<ladige werkingen'
werkingen' van
den
hatuurlyke
van den
Heiligen Geest,
Geest, ter
ter voilbrenging
volbrcngir:g vJ.a
alwat plichtmat
plicbtlllatig
Heiligen
van alwat
geluksgoeccret1,
die waare
waare Christencn
Christenc11deeldeel·
is.. Van
Vandedegeluks_
is
~oederen, die
verbetering:
achtig worden:
Vergeeving der
der zonden
zonden,; verbeterirtg
achtig
worden : Vergeeving
van hart
hart en
en leeVen,
leeven, de
be'1'unfriging van
van Goa
Go.!
van
de byzonJere
byzondere be*unfliging
en Jefus
Jefus Christus,
Christus ~ enen eindeloozc
emdelooze zaigheid
zaligheiJ in
1n bet
het toetoeen
komende
komelldcleeven
leeven.. Te
Tedeter
dezerplaats
plaats w3rdt
WJ1\lt ook
aoli gehandeld
gebandel,t
over bet
het tegenovergeflcLd
tegenovergeitc!.:1. ongeluk
ongeluk van
vanalle
alle ongeloovi
ongeloovi..
over
~el1.. Verder
Verdei' ,~ van
van dede verfchillende
vcrfchillende wyz
WYZ(,Il,
W,l:lrCP c(
gen
n , waarop
I), iz
], P!;l
Go~
l:
Gor

t
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Godebehaagd
beha:1~dheeft
beeft,
onderfcheidenetydperken
tydperken;
dt
Gode
, inin onderfcheidene
~ d(t
Leer der
der Verlosfing
Verlosfing bekend
Leer
bekend te
to maaken;
maaken ; en
en van
van Goda
Gods
eeuwigraadsbefluit
raadsbefluit over
over bet
het geluk
gelukenenongelulc
ongelukvan
vanieder
ieder
eeuwig
Van de
de Christelyke
Christelyke Kerk
Kerk.. Van
den H.
mensch. Van
mensch.
Van den
H . Doop
Doop,..
en 't
't H.
Vanbet
het Kerkbeftuur
Kerkbefl:uur.. --In
Avondmaal . Van
In
en
H . Avondrnaal.
het tweede
tweede Boek
Boekgeeft
geeftdedeHoogleeraar
Hoogleeraareen
eenkort
kort overzicht
overzicht
bet
van de
de voornaamtte
voornaamlte gefchilpunten
gefchilpunten over
over de
.de Christelyke
Christelyke
van
Leer, ingericbt
illgl!ricbt naar
der byzondere
behande:de
Leer,
naar de
de orde
orde der
byzondere behandelde
leerftukken.. Sommigen
Sommigenderzelven
derzelven zyn
zynuitvoerig
uitvoerig en
ell
leerfukken
l1aauwkeurig behandeld
behandeld;; anderen
anderen flechts
flechts ter
ter loops,
loops, en
en
naauwkeurig
met verwyzing
verwyzing naar
naar andere
andere Schryvers,
Schryvers, gemeld
gemeld..
met
eene tweede
tweedeuitgave
uitgave zal
zal bier
hier en
en daar
daar nog
nag wel
weIietg
iets
In eene
In
aan to
te vullen
vullen enen toteverbeteren
verbeterenvallen
vallen;
terwyl dan
dan
san
s tertwyl
en ander
ander weggelaaten
weggelaaten of
of be.
be..
daarentegen ook
een en
daarentegen
ook het
bet een
kort zal
zal kunnen
kunnencriorden
worden.. Een
Eengebrelc
gebrekvan
vandit
dit LeerLeerkort
is, dunkt
dunktons,
ons,toteweinig
weinigevenredigheid
evenredigheidinindedeuit}
uit..
boek is,
boek
voerigheid der
de byzondere
byzond!!re leerfuk=
leerfl:uk~
voerigheid
der behandeling
behandeling van
van de
ken.. Het
Hetis,
is,ones
onzes
oordeels,geenzins
geenzinsgefchikt
gefchikttot
tot eene
cene
oordeels,
ken
handleiding voor
lang
handleiding
voor Atadernifche
Aeademifche Voorleezingen.
Voorleezingen . Hoe
Hoe lang
Hoogleeraar zyne
zyne leerlingen
leerlingen moeten
ophouden,
zal de
zal
de Hoogleeraar
moeten ophouden
,
wanneernunuvervolgends
vervolgends over
over meer
meerdan
dan7©0
700bladzyden
bladzydenss
wanner
in bet
het breede,
Desnietin
breede , zal
zalgecommentarieerd
gecommentarieerd worden'?
worden? Desnietgeno..,
temin danken
den Prof.
Prof. voor
ter han~
temin
danken wy
wy den
voor dezen
dezen ter
hand geno
men arbeid,
arbeid, waarvoor
waarvoor by
hy zoo
zoo geheel
gebeel berekend
berekend is.
men
is, Elk
Elk
liefbebber der
der Godgeleerde
GodgeJeerdefudie
ftnaiebehoort
beboortzich
zkbdit
dituituitliefhebber
1'l1untend boek
boek aan
aantotefchaffen
fchaffen.. Wy
Wybelooven
belooven'er
'er onS
ons
inuntend
veel goeds
van voor
voor aankomende
aankomende Godgeleerden
GodgeJeerden,, die
die
veel
goeds van
moeds genoeg
genoeg hebben
bebben tot
tot een
Qen vry
vry onderzoek,
onderzoek, en
en ooh
ooI~
moeds
voor verder
verder gevorderden,
gevorderden,die
dieniet
niet alal to
te zeer
aeer gehecbt
~ehecbt zyta
zyn
voor
aan den
den ouden
oudenfleeter
flenter.. Allerwege
Allerwegeontdekt
zlch bet
bet fnefneontdekt zich
aan
en de
de uitgebreide
uitgebreide geleerdheid
geieerdheid van
van den
den ververdig oordeel
oordeel en
dig
werk,1
dienttelyken Schryv~r.
Wybefchouwen
hefchouwendit
dit zyn
zyn werk
dienitelyken
Sehryver . Wy
'Wat de
de behandelde
behandelde ftoffen
fl:offen aangaat,
wat
aangaat , ~ls
als de
de rype
rype vrucht
vrucht
van
eene veeljaarige
veeljaarige oefening
van eene
oefeningenen nadenking,
nadenking , en
eh wenwen'er alle
aIle beminnaars
van ,J3ybelfche
Bybelfl;he QQdgeleerd
~eleert;l....
fchen
fchen 'er
beminnaars van
•1Icid
i~ van harten
harten geluk
geluk medei
medt.
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Huts- en
en Handbook
Handboek,, of
of Befpiegelingen
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ftJhristeiyk
hristelyk Huise!ken Dag
des 5aars
Jaars;; ter
ter bevordering
be'Vordering van
'Van Geloof
Geloo/
elken
Dag des
in 5`
J.. CC.. en
en Christelyke
Christdyke Godzaligheid
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Door JJ.. LL..
in
.
en
iweedon
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EWALD,
Datt.
der
Gadget.
en
tweed'()n
Predikan~
Doet
.
der
Godgel
E WALD ,
arm do
de St
St.. Stefanus
Stefanus Gereente
Gemeente to
te Bremen
Bremen.. Uii
Uil hot
heft
aan
~oagd. door
door jJ.. CLARISSE,
CLARISSE. Pred.
Pred. to
te Enkhuizen
Enkhuizen.. Ifla
lfte
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Te Utrecht
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by W.
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ecm Book
Boekvan
vanden
denverdienftelyken
verdienftelyken
1l wederom
wederom een
wiens
fchryfwyze
aver
Godsdienil:ige
onderwerpen
wiens
fchryfwyze
over
Godsdienftige
onderwerpen
A
A
op nieuw
nieuw
om 'er
'er op
wytote over
overbekend
bel,endvooronderftellen,
voorondor!l:ellen., om
wy
EWALD%
EWALD,

een breedfpraakig
breedfpradkig verOag
van to
te geeven
geeven.. Men
Menzal
zal bet
het
een
verlag van
de aankondiging
aankondiging des
des
echter niet
niet overtollig
cchter
overtollig rekenen,
rekenen, by
by de
onzenLeezeren
Leezereneenig
eenigbeiicht
belicht
tegenwoordigen Werks,
Werk£,onzen
tegenwoordigen
doel enenaanieg
aanleg,
en den
den heerheer~
van deszelfs
deszelfs byzonder
byzondcr doel
van
, en
fchenden denktrant,
denktrant, daarin
daarin gevolgd,
mede tote deelen
deelen..
fchenden
gevolgd, mede
Dit Christelyk
Christelyk HuisHuis- en
en Handboek
Handboekisisgefchikt,
gefchikt, tot
tot
Dit
bevordering van
van bet
het nuttig
nuttig gebruik
Bybel,, by
by
hevordering
gebruik van
van den
den Bybel
bet dagelyks
dagelyks legzen
Jerzcn van
vandat
d:lteerwaardig
eerwaardigBoek,
Boek,
in frille
bet
in ftillt,in zich
zich godvruchtige
godvruchtige overdenoverdenafzonderingen,, en
en bevat
bevat in
afzonderingen
tot opwekking
verfrerking van
Godsdienf1:i~
kingen,, tot
kingen
opwekking enen verfterking
van Godsdienfti~e gevoelens,
gevoelens, dan
eens in
in den
van gebeden
gebeden en
en al
aI~.
ge
dan eens
den vorm
vorm van
leenfpraaken,, dan
wcderomininden
dentoot)
tOOD van
dan wcderom
van onderwy~
onderwyleenfpraaken
zingen
Somtyds worden
wordengezegden
gezegden of
of
zingen en
en opwekkinl!en.
opwekkingen . Somtyds
Schrift verklaard,
verklaard, fomtyds
fomtyds bet
leerf1:ukken
het hart
hart
lecrftukken der
der H.
H . Schrift
meer dan
dan bet
het veritand
verftand bezig
VODrelken
elkon dag
meer
bezig gehouden.
gehouden . Voor
dag
is
of befpiegeling
befpiegeling befremd,
v{)or enenis eene
eene overdenking
overdenking of
beftemd, voor
bdlaan doorgaands
doorgaands vyf
vyf of
of zes
zes
kelde
Zy beflaan
kelde dagen
dagen twee.
twee . Zy
lfladzyden.
grondfl,agderzelven
dellzelvenisisineestal
meestaI eene
eene plaata
plaat~
bladzyden. DeDegrondfiag
wit
doch ook
oak wel
weIeene
eenenatuurlyke,
natllurlyke, nienmenwit den
den Bybel,
Bybel , doch
iChelyke
aaudoening,, of
ook eenig
e,enig verfchynfel
verfcbynlel of
gf ininof ook
fchelyke aandoening
Voor de
de maand
ma:md Maart
Maart zyn
zyn
richting
richting inin de
de Natuur.
Natuur . Voor
van eenige
eenige voor
voor...•
grootendeels
grootendeels gepaste
gepaste befchouwingen
befchouwingen van
l,laame
vaanne Hukken
ftukken uit
uit de
de Lydensgekhiedcnis
Lydensgefs hiedenisvan
van den
den ZaZadanworden,
worden,bier
bieren
en elders,
eloers ')
ligmaker
gefchikt.. Nu
N uenendan
ligmaker gefchikt
de
ov.er een
een en
en denzelfden
denzelfden Bybeltext,
Bybeltext, van
de overdenkingen
overdenkingen over
van
Men ontvangt
dell
ontvallgt
dent eenen
eenen,dag
dagtot
totden
denanderen,
anderen, vervolgd.
vervolgd. Men
daardoor,
fommige gedeelten
gedeelten uit
uit de
Leevensgeover fommige
de Leevensgedaardoor , over
f.chiedenis
gezegden ~
fchiedenis van
van Jefus,
Jefus, en
en ~dele
andeie Bybelfcbe
Bybelfche gezegden,
",el
eens meer
meer omitandige
omllandige enen volledige,veelal
volledige, veelal ook
ook zeer
zeer
We1 eens
menziet
zjet echter
echter ongaarongaar~
sewigtige
jewigtige ophelderingen,
ophelderingen, maar
maar men
n
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EWALD
EWALTA

ne
ne de
de overdenldng
ovel'denking van
van her
ber geleezene
~eli;eZelJe,, of
of onderrichting
onderrichtin§
desaungaande, dus
dus afbeeken,
afbreeken ..ependient
dienttoch
toch des
des ande=
ande~
desaangaande,
ren daags
daags bet
het vorige
vodge nog
nog wel
weI eetis
eells to
te Jeezen
den
ren
Jeezen ,~ om
om den
draad
kunnen volgen.
draad to
te kunnen
volgen. Ret
zaI bebe·
HIet geheele
geheele We,rk
Weak zal
ilaan uit
by het
het laatfle
laatfte,, zal
zaI men
ilaan
uit vier
vier Deelen,
Deelen , ell,
en , by
men
den
den beminnaaren
beminnaaren van
v:tn ZWALD
EWALD ook
ook 's
Mans Beeldteni$
Beeldteni$
's Mans
levereD.
leveren.
be
De arbeidzaame
arbeidzaama CI,ARrSSE
zegt van
de Vertaaling,
VertaaIing, ii
j~
CLARrssE zest
van de
het Voorbericht
Voorbericht j
=-~,, Dezelve
~s doorgaands
getrouw;;
het
Dezelve is
doorgaands getrouw
meestal
woordelyk . Oak
meestal zelfs
zelfs woordeIyk.
Oak: daar,
daar, waar
waal' de
de Schryver
Schryver
andere
denkbeelden aan
aan den
den dag
dag Jegde,
legde, dan
dan ik
ik my
my van
van
andere denkbeelden
~ommige zaken
zaken von
VOTIn,, leest
iu ~deze
<deze Overzetting
Overzetting,,
zommige
leest Gy,
Gy, in
Z1'!lC, en
en niet
niet myne
myne gevoelens.
AIleen dan,
dan, wanneer
wanneer'er
'er
xyne,
gevoelens. Alleen
blykbaar eene
eene vergisfing
vergisfing en
was ino
ill';
blykbaar
en onnaauwkeurigheid
onnaauwkeurigheid was
gefloopen,
min of
~ef1oopen, -- of,
of, waar
waul' zyne
zyne uitdrukkingen,
uitdrukkingen.. min
of
~,eer,, van
van de
de Leere
Leere der
der Hervormde
Hervormd~ Kerb
l\erk afweeken
afweeken,9
deer
_ heb
ik de
de vryheid
vryheid gebruikt
gebruikt,, om
om - zoo
zoo zacht
zacht en:
heb ik
fpa::rzaam als
als mogelyk
was - eenige
eenige verandering
verandering in
in
fpaanzaam
mogelyk was
zyne
woorden to
te brengen
brengen.. Dit
Dit is
is echter
ge~
zyne woorden
echter zeldzaam
zeldzaam gefchied;; en
en aJtyd,
of
altyd, zonder
zonder hem
hem onrecht
onrecht aan
ann te
to doen
doen,~ of
ichied
bet nut
van zyn
zyn Gefchrift,
Gefchl'ift, voor
voorLezers
Lezersuit
uitandere
andere
bet
nut van
christengezindten,
to verminderen."
verminderen ." Wy
Christengezindten, te
Wykunnen
kunnenhier,
hier,
tot gcrustfreIling
die bet
be~ Leerftelzel,
Leerfrelzel, in
in bet
het
tot
genustflellingvan
vin hun,
hun , die
Hervormd
Kerkgenootfchap gevolgd,
gevolgd, ter
tel' goeder
ITervormd Kerkgenootfchap
goeder trouwe
trouwe
toettcdaan
.. byvoegen,
daan zin
zyn,
byvoegen, dat
dat ~k
de Eerw.
Eerw . Schryver
Schryver zyne.
zyne
;
to,-g
volkomene inflemming
infremming met
met de
de meest
meestkara&erizeerende
karacterizeerende
volkomene
1,ec1'11:ellingen
in dit
dit Wcrk,
overal doet
doet
Leerttellingen del'
derHervoxmden,
Hervormden, in
Werk, overal
doorftraalen.
By- zegt
zcgt zelf,
doorflraalen . By
zelf, in
in het
bet Voorbel'icht:
Voorbericht : "„ Het
Hex
tegcllwoordig Werk
Wer~is,
is,uitfuitenderwyze,
uitfluitelldenvyzc, voor
voorzulke
zulke..
tegenwoordig
alles
VVercereren
ereereren vall
van Tc[us
Tefus ge[chreeven,
gefchreeven ,voor
voor welke
welke ]efus
Jefus alles
:is, waar
waar voor
voar Hem
HemdedeBybel
BybeIveiklaart
vel klaart:: of,
om bepaalct
bepaald
is,
of, om
te fpreken,
fprcken, vaor
nietalleen
alleen Leeraar
Lecl'aar -- \Toor4
Voor~
to
voor welke
welke By
By net
'heeld -- en
en Martelaar
Marte1aar voor
en Deugd,
_
beeld
voor Waarheid
Waarheid en
Deugd, -.3
- Arts
Arts voor
bunl1c zieke
zieke Na~
maar pok
anaar
pok Zonuenvergeve:c,
Zondenvergevex, --voor hunne
Na'tUur. --- 1-HeIrer
Hoofd en
en 1Heer
'tuur,
lelter in
in allen
alien Dood,
hood, :- Hoofd
-Jeer der
der
Chrjstcnheid, en
en del'
is.. ---- Alles
Alles
Christenheid,
der gehee1e
geheele Menschheid
Menschheid is
jn dit
goed tote doen,
doen't
in
dit Bock
Bock dknt
dient weI
wel tot
totaanfpooring,
aanfpooring, om
om goed
',ill ]cfus
op to
te volgen
volgen:: niaar
maar de
cam
Jefus Geboden
Geboden op
de beweegre.
beweegredenen daartoe
daartoe worden,
"vorden, in
ill hetzelve
11etzelve,, minder
mindel' uit
uit de
na ..
denen
de natum ell
dan we],
weI, uir
uir de,
de.,
tuur
en gaede
goede gevolgen
gevolgen der
der Deugd,
Deugd, dan
OilS vocrkomende,
Liefde van
van den
den Vader
Vader en
en van
van jefus
]e[us
ons
vocrkomende, Liefde
ontle~nd,
en daar
daar door
door gepoogd,
gepoogd,vertrouwen
vertrouwen
Jefus.
ontle
;nd, en
op op
jjefus,
TVoc1rdell
en Wederticfde
\Vcder!icfde voor
Hemtote verwekken
verwekken;;
'ti%oo
den en
voor Hem
Christen de
de fterkfte
frerkfte bewee~regen
x\....clke
elhe voor
voor den
den Christen
beweqrec1cn isis"
om
ant

en
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:'-gververGeboden opoptote volgen
volgen.."" En
En een
cen wejn
weln:·g
Geboden
Het is
minder te
to doen~
doen, om
om den
der:: „"Ret
is den
den Scbryver
Schryver minder
den
der
Lezer iets
iets to
te geven,
geven, dat
dat by
hy to
te onthouden
ontllOuden heeft
heeft;; dan
dan
Lezer
weI, lets
iets by
by hem
hem op
op to
te wckken,
dat den
den geheelen
geheelen dag
dag
wekken, dat
wel,
hem byblyft
byblyft en
en toeneemt,
toeneemt, enenverfcheidene
verfcheidene denkbeelden
denkbeelden
hem
en gewaarwordingen
gewaarwordingen by
by hem
hem verwekt,
verwekt, welke
welke lechts
flechts by
by
en
Langs dien
dien weg
weg
nem zelven
zelven ontftaan
ontfraan en
hem
en opgroeijen
opgroeijen kunnen.
kunnen . Langs
k04nt men,
men, tot
tot een
een eigen
eigen Christelyk
Christelyk leven
leven,, en
en wordt
wordt
kant
men, voor
voor zich
zich zelven,
zelven, waarlyk
geJUcht. - De
Detoeleg
toelegis,
is..
men,
waarlyk geflicht.
11et boek
boek zull
zulk: eene
eene volledigheid
volledigheid to
te geven
geven,, dat
dat men
men
bet
'er geen
gewigtig Leerttuk
Leer(tul~ des
des Bybels
en geenen
geenen ChrisChris'en gewigtig
Bybels,~ en
'er
te1yken Pligt,
Dit kon
kon echter
echtergeenszins,
geenszins,
telyken
Pligt, in
in mis1en
mislen tal.
Al . Dit
."
ftelzelmatig ;; bet
het moest,
moest. als
als by
by gelegenheid,
gelegenheid, gefchieden
gefchieden."'
ilelzelmatig
Menkan
kanniet
nietnalaaten,
nalaaten, deze
deze vernieuwde
vernieuwdepooging
pooging van
van
Men
den achtingwaardigen
achtingwaardigen Schryver
Schryver toe
toe tote juichen
juichen.. Het
Het
den
dagelyks leezen
leezen van
dit Werk
We'rkkan,
kan,even
even
dagelyks
van dit
alsals
datdatv van
ail
STURM
en TIEDE,
TIEDE, en
en dergelyke
dergelyke anderen,
anderen, groote
groote nutnut,GTURM en
tigheid hebben.
Wyzouden
zoudenbethetechter,
echter ~tot
tot dat
dat einde,
einde,
tigheid
hebben . Wy
wat (minder uitvoerig
uitvoerip;• ,, en
en ook
oak daardoor
daardoar voor
voor elk
elk nieer
meer
wat,minder
verkrygbaar gewenscht
gewenscht hebben,
hebben.
verkrygbaar
~1l1 zyiie
zyt1e
gem

,)e
IJe Peinzende
Peinzende Kristen
Kristen Van
van PETRUS
PETRUS BROES
BROES in
in eene
cene d'cr
Ver..
zameling van
vanGodsdienflige
GodsdienfJige Befpiegedingen
BeJPiegelingen gevolgd,
gevolgd,
zameling
door A
A.. L.
Lid van
van verfcheiden
verfcheiden LetLetdoor
L . KALDENllACH,
KALDENBACH , Lid
terkundige Geiaoodfchappen
Ge!wodfchappen.. Met
Met Plaaten
Plaaten.. Te
Amftelterkundige
Te Amfleldam, by
by J.T.. B.
B. Elwe,
I80r.. In
In gr.
8vo. 521
521 bl.,
bl., meg
dam,
Elwe, IBor
gr . 8vo,
met
t.ene II'oorrede
f700rrede van
XLI bl.
bl.
eene
van -XII

en
kent den
den Peinzenden
Peinzendcn Kristen
Krlsten van
van den
en kent
den AmfrerdamAmfterdamM
fchen Kerkleeraar
Kerkleeraar
(*). De
De aibeidzaame
a~beidzaame
M fchen
is op
het leezend
Ieezend
is
op het
het denkbeeld
denkbeeld gevalIen,
gevallen, om
om het
DENBACH
DENBACH

BROES (*) .
BROES

KAL4
KAL-

Godsdienfrig gedeelte
van
Godsdienttig
gedeelte onzer
onzer Natie
Natie eene
eene navolging
navolging van
's Mans
befpiegelingen,, grootendeels
grootendeels over
dezelfde of
of
's
Mans befpiegelingen
over dezelfde
foortgelyke
m handen
handen to
te geeven.
itoffen
foortgelyke ondel'werpen,
onderwerpen, in
geeven . De
De ftoffen
va~ deze
deze Godsdienftige
Godsdienil:ige befpiegelingen
befpi~gelingen zyn
zyn:: Be
De cenzaamcenzaamvan
de naorbenjlon
morgenfJond.,
mtddag., de
de avond,
avond,dedenaclat,
nacht.,
hetd., do
hcid,
, de
de middag,
het graf,
mimedandflof,
danl:ftof,heilig
heilig doel
doe! der
der herlosfing,
Verlosfing,
het
graf, ruire
begccrte ;z,-:ar
Gods tcgenwoordigheid,
tcgcmvoordigheid., gedachten
t:edachtcn van
van ccn
em
begeerte
car Gods
Christen
over
de komfle
komjle ten
ten oordeel,
oOl'deel., het
Christen o'
.er de
het w:rlangen
verlangen !Zaar
naar
den
</c/J dood
dood opgewekt
opgcwekt,, ,laagend
jaagend uitzien
uit::.ien t4aar
dm dood
doodgegenaar den
1]J(1,-
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atigd, em
een pervend
f ervendChristm
Christenaan
aanzyne
zyneDochte.r
Dochter ,UNd-\
?uNa
?'fatlgd,
-ulitlbybyhet
betgraf
grafvan
van haaren
haaren Vader,
Vader, Jlof
:tu1id
ftof tot
tot weenen
weenen J;
Got!
rtch'tvaardig, het
God isis rech'tvaardig,
bet nut
nut der
der tegenfpoed-M,
tegenfpoeden, onlang$
onlangs
,was ik
kravk , de
WrJf
ik Jr.r,!ll!,
tyd', de
ife waereld,
'WlJereld, dierbaare
dierbalJre Lybel,
]jybel, (}~
de tyd,
A
o. de.s
(fa
de Godsdicnst
Godsaicnst,, 1'fearu;heid
1ao
des Heeren,
Heeren, do
rtedri_gheidvoor
voor God
God en
en
nl'£{chen,
uitztcht in
in de
de toekornst,
toekomst, ')IIy
zu!len elkanderen
elkanderen
7n~rfchen, uitzicht
wy zullen
'l'cderzieIJ,
befchimpt& 1'efus
Je/lls tnym:
eere,, Jlefus
Jefus 'Ver.
lpedtrzlen , de
de befchimpte
myne eere
ver .
hoogd myne
de florm,
Jlorm, de
de Heel'
Beer
hoogd
mym fterkte,
fterNte, overJlrooming,
overflrooming, (Ie
oegeert , onderwcrping,
flachtmatll, overdenking
overdenking,, Adam
1'e;eert,
onderwerping, nachtmaal,
4dam
""iil
hem,
vigilenenikikinin,
hem,jlotzang
flotzang(J(1fJ
aan God.
God
Hoe
het toekome,
dat niet,.
Schryver zelf
zelf,, maar
Hoe bet
toekome , dat
niet, de
de Schryver
maar
Q,e
Predikant WOES'l"aOFF,
cene Voorrede
Voorrede voor
voor dit
dit
4e Predikant
woESrRoFF , eene
\\Terk geplaatst
geplaatst heeft,
beeit, is
is ons
ons raadzelachtig
raadzelachtig,.< Hoe
Hoe bet
het
\ferk
daatmede zy,
daatmede
zy, wywytwyfelen
twyfeJengeenzins
geenzins aan
aan bet
het goed
goed o(
oogmel'/{ van
van den
den Schryver
Schryver en
en Voorredenaar,
Voorredenaar, om,
door de
de
work
om, door
gemccnmaa~ingvan
vanditdirgefchrift
gefchrift,, jets
iets goeds
te flichftlch·
gemecnmaaking
goods to
ten,
en willen
wIllen ook
ook gaarne
gaarnevoorbnderftellen,
voorbnderftellen, dat
dat een
een
ten , en
a~,ntal
aan 's
~s Mans
Mans wyze
wyze van
van denken
denken,, over
a ntal Leezers,
Leezers , aan
over
Cod.'1drenftige onderwerpen,
gewoon,'er
'er zich,
zich, in
in hunhun.
Godsdienflige
onderwerpen, gewoon,
ne Godsdienftige
l1e
Godsdienftige afzonderingen
afzonderin~en,, tot
tot goede
en nuttigd
nuttige
goede en
i,cJachten en
en gezi;tdheden
gezjij,dheden do.:)r
zal vinden
vinden;.;.
gedachten
daor opgewekt
opgewekt zaL
l~,:tar
e.:hter
dat wy
onr.,aar kunnen
kunnen e,
:hterook
ook niet
niet ontveinzcn,
ontvemzen , dat
wy,~ on.eer
m'Germa-alen heldefer
heldeter begrippen,
bcgrippen, klaarklaar42Y l1et
bet Jeezen,
leezen, me€rrhaalen
tier uitdrukkir.gen,
over 't
gebt:eJ eene
ceDe! anderd
andere leileitier
uitdrukkirgen, en
en over
't geheel
dil1g van
van gedachten
gedachten,, danrin
verlangd6Il.. De
De bbyge.
din
daarin verlangden
gevvc:gde Prentverbeeldiagen
Prentl7erbee1dift£en,
die bet
bet MTerk
'Werk kostbaat
k{)stbaar
vocgde
, die
11l:d{en,
zouden, naar
naar ons
OJ.'lS inzien,
inzien, zonder
zonder wezenlyk
wezenJyk
i} :,Then, zouden,
vel lies
kilnvei
liesv~~r
voorden
denLeezer,
Leezer,weI
wel achterwege
achterwege hebbelJ
hebbeu kun11.:nn 1hlyyel1.
Meer gepast
g~past zyn
zyn dedemeeste
meestedichtregels
dkhtl"egels,,
••l yyen . Meer
n.
W;Jarmede
elkebefpiegeling
befpiegelingwordt
wordtbefloten
benoten..
warme
e elke
Zie bier
hier,, tot
tot ecnc
proevc, daar
dalr 't't boek
boek opcovalt
opc,lvalt,,
Zie
ecre proeve,
den inhoud
inhoud der
der Befl;itgeiing,
13efj:liegcling, die
die!: ten
ten opfchrift
opfchrift heeft
beeft:
den
Btt verlangc;s
veriafl[rCll 71aar
dm Dood
Dood opgewekt
opge,ve!et ..
Bet
war drna
.,~ Treed
Treed vniet
niet fidderende
fiddcr~nde terug
~ gy
terug,
gy die
die den
den naam
naam van
van e
,,
llW !even
leven geeerbiedigd
geeerbiedigcr- hpbt
h~bt,, gy
gy zuft
zuft'
ecn' Christen
in izw
een'
Christen in
111et fierven
graf.. Deeze
Deeze akelige
akeHge kerker
kerker zal
iiiet
flerven in
in het
her graf
zal uw
uw
a11'C(sch lichaam
eeuwig inin haare
haare bdeijens
bOeijens
aarcisch
lichaam niet
niet voor
voor eeuwig
kluisteren,, en
en inin hl,t
h.:!t ftof
ftof !aaten
Het zal
zal
laaten woonen!
woonen ! IFet
kluisteren
:r.~ch uit
t!it den
ecuwigennanacht
des Doods
Doods,, der
der vergetet
vergetet.
zich
den ecuwigen
cht des
hdd weder
weder opbeuren
opbeuren,, en
ell uwe
uwe zuivere
zuivere ziel
zieI zal
zaI boven
boven
heid
het Uitfparfel
Uitfpanful zweeven,
daar dronken
dronken worden
worden van
van
het
zweeven, en
en daar
b::melfche vreugde;
e.;ne vreugde
vreugde ,., welkers
welkers allergeringallergeringIfemelfche
vreugde ; eene
eeIl~ veel
veel &iootore
i'jfOotore bevalligheid
hevalli,heid uu in
in ververff.:ce deeI
deel me~
me ; eene
:iUkking voeren~
voeren- zal',
z,i}, clan
dan de
prachtigfl:e vermaaken
efer
de prachtigfte
vermaaken deer
,ukking
\VaeWae-
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Gy zult
zuIt bet
den nacht
nacht des
des.
bet akelige
akelige graf,
graf, den
Gy
:poods
~egepraalend overweldigen,
overw~ldigen '-ene?ininheerttyken
beeriyken Luisluis..
oods zegepraalend
ter ,~ als
als de
de 'helderblinkendc
betderblinkend~ hemellichtetl
Iiemelhchteq,, bet
bet verlaa.
verla a..
ter,
ten.
De
Kooren
der
E~gelen
zuBen
op
u
wacbten
met
De
Kooren
der
Engelen
zullen
op
u
wachten
met
fen .
Overhunne heerlyke
beerlyke palmtakken
palmtakken en
kroonen, om
om uu als
als Overhunne
en kroonen,
winnaartote verfieren
verfieren..
winnaar
"Acb !! myne
myneZiel
Ziel reikhalst
reikhals~ na~r
fchoon-•
„Ach
naar bovenhemeHche
bovenhemelfche fchoon
bed.en.,, naar
naar voorwerpen
"he niet
met verwelken.,
terwy1 ze
ze
heden
voorwerpen die
verwelken , terwyl
van
na,ar U,
U ~ naar
naar11Dreikhalst
reikhalst zy
zy;; van
befchouwd worden
worden;; naar
befchouwd
wien alles
alles wat
ontftelde fchaduw~
wien
swat ik
ik zie
zie flechts
flechtslamme,
lamme, ontffelde
fchaduwfrekken uitmaaken!
t'rekken
uitmaaken !
"Myn
(,)orverlangt
verlangttoteluisteren
luisteren naar
naar de
de verrukkelyke,
verrukkelyke,
Myn por
eenftemmige liederen
liederen,, die
die den
den Vader
Vader der
del' Geesten
Geesten prypryeenftemmige
zen;; het
het is
is afgemat
van den
den klank
klank der
del' ydele
ydele toonen
toonen.,,
afgemat van
zen
van de
uwerverachters
verachters,. Myne
Myneziel
ziel ,, die
die naar
naar
$Gan
de ftemme
ftemme uwer
ongeftoorde eenftemmigbei~
eenffemmigheid haakt,
naar zuivere
zuivere ,') ongeHoorde
haakt ..t
vrede, naar
vrede,
naar de.
de. ftille
ftille
ftreeft uit
ftreeft
uit dit
dit flagveld
flagveld der
der tweedracht
tweedracht ,~ naar
woonplaatfen der
der hemelfche
hemelfche liefde
liefde,, ---- uit
uit de
de dorre
dorre
woonplaatfen
zandwoestyn ,, naar
naar bet
bet beloofde
waar levendige
levendige
;tandwoestyn
beloofde Land,
Land , waar
bronDen van
van zaligheid
zaligheid vloeien
uit de
de toverveldett
tovervelden
bronnen
vloeien -- uit
~er zinnelykheid
zinnelykheid,, waar
waar ons
ons elke
elIce voetfap
voetftap inin verzoeverzoeder
king brengt
brengt,, naar
naar df'n
geen beheking
den Iusthof
lusthofvan
vanGod,
God, Wilar
war geen
land van
~trieglyke vreugdc
ons aanlacht
;l.anlacht,,- - uit
uit dit
dit land
van
drieglyke
vreugde ons
vreemdelingfcHap, naar
na,ar het
het VaderIaJJd
der Geesten
Geesten..
vreemdelingfchap,
Vaderland der
"„ Hoe
Hoe vroiyk
vrolyk zie
zie ik
ik elken
elken henen
henen ylenden
ylenden dag
<lag-,•, elk
elk
vervloogen uur
na!! Hoe
Hoeblyde
hlydeziet
zietdedeverlicbte
verlichte ziel
ziel
vervloogen
uur na
lichaam ,, dat
dat in
in 't
't kort
neder,
kort ryp
ryp
r eder, op
op haar
haar verwelkend
verwelkend lichaam
! zoete
naam,,'. gy
gy
is om
't graf
te zinken
zinken.. pood!.
zoete naam
is
orn in
in 't
graf to
Dood
brengt
wenfchen in
in beweeging
beweegmg ---- naar
naar uu
hrengt aUe
alle myne
myne wenfchen
linachten
heimel~ke,, de
de naamlooze
naamlooze begeerten
begeel'ten mYlls
myns
z'machten de
de heimelyke
harten,
Gyontrooft
ontrooft my
myniets
niets van
van't't goede
goede dat
mit ikik bebeMarten . Gy
~lt;
my alle
aIle de
deezer Wae~
zz
tt ; c~
en fchenkt
fchenkt my,
my, wat
wat my
de Ryken
Ryken deezer
Wac
reId met
geld
niet geeven
geeven kunnen.
kunnen .
" Welk
Welk een
een ftemme,
ftemme,lieflyker
liefiyker dan
9an fnarenfpel,
fnarenfpel, klinkt
kI1nkt
„
my in
in de
de ooren?
Doren? -- was
wie roept
roept my'~
haar,
6 ik
ik kenne
kenne haar,
my
my? .....
. .. 0
zy
die ftenlme
ftc1T\me myner
mynerdierbaare
di~rbaare ontflapenen
ontJ1ap~nen.,
z isis de
., die
die IDr
my,
fot
well us ten noodigen
lloodigen..
tot hunn~
hunne wellusten
~, Spoedjg
zal lk
wederzien, 8 0dierbaare
dierbaareZielen
Zielr.n!! en
„
Spoedig zal
ik uu wederzien,
en
vreugde -vol
-vol,, verrukkelyk
wederzien!! Hoe
fIoe zal
zal uw
8a vreugde
verrukkelyk wederzien
uw
~2ngezicht,
glanzende van
te zien,
zien, mx
te gemoetq
gemoete,
aangezicht , glanzende
van God
God to
my to
Jagcben
Welke engelachtige
engelachtige toonen
]Ngchen !! Welke
toonen zuBen
zullen van
van uwe
uwe
lippen vloeiien
VIOeijCll!! 'Welke
hemelfc-he gebeurtenisfen
gebeurtcnisfen zult
zult
lippen
Welke laemelfc-he
~y my
my mededeelen
l11ededeelen!! hoe
liefderyk zult
in de
de
gy
hoe liefderyk
zult gy
gy my,
my , in
!iemel11:he
welke gevieu
&evletl-'
he.nelfche gebruikell,
gebruikeu , onderwyzen!
ouderwyzen ! Met
Met welke

W-aereld.
-aereld .
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gelpe
de lofzangen
lofzangen der
der Onilerf,
Onfterf\
elfle begeertens
begeertens zal
zal ik
ik van
van uu de
lylten
aanleeren
!.
Welke
zalighedel!
zullen
zkl1
voof,
yken
aanleeren
!
Welke
zaligheden
zullen
zich
voot.
fMymy,, byby elke
elke nieuwe
nleuwe gewaarwording
gewaarwordmg,, ontwikkelen
ontwikkelen!!
Met
Metwelk
welkeene
eeneverflomming
verfrommingzal
zalik~k,, in
in bet
het licht
licht vatl
vaIl
den Oneindigen,
Oneindigen, random
myzien
zien ;1 Welke
Welke onbegrensde
onbegrensde
den
rondom my
uitzichten in
in fchoonheid
fchoanheid en
en orde
orde!! welke
welke eenflemmige
eenftemmige.,\
uitzichten
Waereld vol
Qntelbare Spheren
Sphereu;; welk
welk eene
eene Waereld
val wonderen
wonderen,,
ontelbare
aIles vol
den Oneindigen
Oneindigen,
alles vervuld
van zyne
zyne
alles
vol van
van den
, alles
vervuld van
heerlykheid en
van zynen
zynen lof
lof!! -'
heerlykheid
en van
wegge3
Heeft eene
eepe hemelfche
hemelfcbe hand
hand bet
het voorhangfel
voorhangfeI wegge!
„" Heeft
fchooven,, die
dIe mynen
mynehonfterflyken
onfierfiyken oogen
oogen deeze
deezezalige
zalige
fchooven
of zweeve
zweeve ikik reeds
reeds ontlichaamd
ontlichaamd
uitzichten ontrukte
ontrukte ?'j! of
uitzichten
onder de
de Serafynen?
Serafynen ~ welke
welke verrukkingen
verrukkingen om
myinin't't
under
om my
ronde!! hoe
hoe zyn
zyn alle
alI~ myne
myne wenfchen
wenfchenverzadigd
verzadigd!! welk
welk
ronde
cen uitzicht
uitzicht,, door
daor ontelbaare
ontelbaare ryen
van Geesten
Geesten.t, die
die
ryen van
cen
tot GOD
opftygen ;~ en
en in
in 't't opftygen
opftYgen gedurig
gedurig Godlyker,
Godlyker,
tot
Gun opftygen
feliyoen,!. IkIkZIe,
van aetheri
aetheri~:
fcliynen,!,
zie,omringd
omringd met
met myriaden
myriaden van
:Cc4e Zonnen,
den Hemel
Hemel der
der Hemelen
HemeIen!
Hoefchittert
fchittert
fche
Zonnen, den
! Hoe
de Throon
Throon van
van den
den gezalfden
gezalfden Koning
Koning!! welke
welke fchaaren
fchaaien
de
heiligen om
heenen!! Met
Met vuuriglyk
vuuriglyk gevougevouvan laeiligen
van
om Hem
Hem heenen
wen~ harden
handen ftaan
fiaan ~yne
Verlosten, de
Qe Zielen
Zielen die
die Hens
Hem
zyne Verlosten,
wette
naarvolgden,, voor
voor Hem,
en hooren
hom·en zyne
zyneliefdevolle
liefdevolle
naarvolgden
Hem , en
woorden !!' Alleen
AIleen de
de taal
taal des
kanititdrukken
iIitdrukken ,,
des Hemels
Hemels kan
woorden
wat zy
zy gevoelen
gevoelen;; Eeuwighedeti
Eeuwighedet1 alleen
aIleen zyn
zyn de
de maate
maate
wat
'Van hunne
hunnegelukzaligheid
gelukzaligheid.. -- Myn
uitzictit..dringt
Myn uitzicht
dringt nog
nog
van
hooger,
doch een
een onafmeetbaare
onafmeetbaare luchtkring
luchtkring ftuit
fiuit my
ia
booger, doch
my to
rugge! Met
Metdit
ditlicht
licht vergeleken,
vergeleken, is
is eene
eene Zon
een glimgUmon een
rugge!
mend
ftOfKen.. -- flier
Hier woont
de Oncindige
Oncindige,, alleen
woont de
alleen bebemend flofken
fchouw,d van
vanheilige
beilige Engelen,
Engelen, die
die den
den glans
glans van
van ,?;yn
fchouwd
zyn
Aangezicht
voor alle
aIle gefchapeneh
gefchapeneh verbergt
verbergt..
Aangezicbt voor
" Myne
Myne Ziele
Ziele bedek
bedek u,
aanbid!! gedekt
gedekt,, en
vall
en aanbid
en vatln
„
u , en
verre,, aanbidden
Alle wellust
wellust
aanbidden zelfs
zelfsdedeEngelen!
Engelen !- -- Alle
verre
Alle fchoonheden,
fchoonheden , die
die de
de
vloeit
vloeit uit
uit deeze
deeze haofdbron.
boofdbron . Ane
Engel
of die
die Menffchen
Menfchen van
van deeze
deeze aarde
aarde
ltngel bewondert
bewondert of
loI<ken, zyr
zyncue
qe Araalen
frraalen die
di~ zich
zieu in
iu deeze
d~z(: lichtzee
lichtze~ uit.
uit·
lokken,
gieten.
gieten .
daar valt
valt bet'
het' voorhangfel
Zyzyn
zynge-c
gel(
"„ Doch
Doch daar
voorhangfel weder!
weder! Zy
weeken,
welken gcen
geen lJaam.,
naam ,
week-en , die,
die, hemelfche
hemelfche gezichten"
gezichten., welken
geene
vergelyking waardig
waardig is
is?'
word't wederom
wederom
Het wordt
geene vergelyking
?" Het
frhemerig
heenen;; ik
banden wewefchemerig om
om my
my heenen
ik gevoel
gevoel de
de banded
Doclt
der.,
nogaan
aan deeze
deezeaarde
aarde keetenen
keetenen.. ---- Doeb
die my
my nog
der , die
:tas
als ver.zengde
dr~aden afvallen
afvallen ~; ras
ras zal
zal
xas zullen
zullen zy
zy als
verzengde draaden
ik
aangeboorne Hemellucht
inademen,, en
daar. Zytl,
en daar,
zyn ,
de aangeboorne
Hemellucht inademen
1k de
wat geell
Been
W<iar
mynVexlosfer
Vexlosferleeft
leeft;; C!D
genie~en ,, wat
waar myn
en by
by UUgenieten
oog
oog
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gezien, wat
wat nimmer
nimmer eenige
eenige ziel
ziel,, in
in profetifche
profetifche
beteljad wat
wat geen
Been Engel
voorgevo~ld,
Engel
verruKkingen,
heeft voorgevoeld,
verru
kingen , heeft
kan afmeeten
afmeeten,
alles 'wat
beteid bebt
hebt,, de~
geeneIf
Iran
, alles
'Wat Gy
Gy bererd
deu geene4
diee UU liefhebben
liefbebben..
d
" Ras
zal ik
waar myne
myne verver·
„
Ras zal
ik daar
daarzyn,
zyn, 0Smyn
myn God!
God ! waar
langenvolle Ziel
beter kennen
kennen;; dieper
in de
wegeq
langenvolle
Ziel U
U beter
dieper in
de weger}
uwer Wysheid
en in
in de wonderen
wonderen ewer
uwer Almacht
AlmachtiniJ?uwer
Wysheid ,~ en
dl:ingen;; waar
waar zy
zy uwe
uweonuitfpreekelyke
onuitfpl'eekelyke volmaaktheid
volmaaktheid
dringen
zniverder beminnen
I,an!! waar
waar Serafynen,
Serafynen, fchoon
z'uiverder
beminnen kan
fchoon Gy·
Gy
hen minder
minder lief
lief gehad
ftryd yverentle
yverende in
Len
gehad hebt,
hebt, am
om ftryd
in uwe
uwe
verheerlyking,, de
brandende neigingen
neigingen van
harte
verheerlyking
de brandende
van myn
myn harte
aanblaazen!! waar
waul' my
myieder
ieger oooogenblik
nieuwe beweegrebewecgre..
aanhlaazen
enblik ttieuwe
denen oplevert
oplevert om
lief to
tehebben
denen
waar Gy
Gy myna
myna
om UU lief
bebben !!.•'waal'
krachtelooze dankvaerdigheid,
met trieuwe
nieuwe -krachten~
Zull
krachtelooze
dankvaerdigheid, met
krachten, zult
:f!e.vken, om
uwen naam
naamtotevereeren
vereeren..
jterken,
om uwen
„
" Dat
Dat hoopt
hoopt myne
myneziel
ziel van
van die
die onfterflykheid,
oniterftykbeid, die
die Gy
Gy
my beloofd
beloofd hebt
hebt:; S0 deeze
deeze hoope
hoope verrukt
verrukt my
buiten
my
my buiten
my zelven
zelven!! Dat
toch,, dat
dat tocli
die tyd
my
Dat toch
toch die
tyd fpoedig
fpoedig koo
koo ..t
me,, in
in welken
ik UU waerdig
waerdigkan
kanliefhebben
Iiefbebben';`; in
me
welken ik
in weI,.
we1~
in
ken geene
geene gedachte
harten van
van UUivegglydt
wegglydt ;; in
ken
gedachte mynes
mynes harten
welken geene
te behaagen
behaagen
welken
geene traagheid
traagheidmynen
mynenyver
yverom
om U
U to
ontzenuwt;; in
niets van
van UUaftroont
aftroont;; in
in welweI.
ontzenuwt
in welken
welken my
my nrets
ken Gy
Gymymy
aIlesininalien
allen zyt
zyt !!
ken
alles
~? Ach
Ach laat
Iaat my,
Ziele !)
!) }aat
„
my , (dit
(dit fmeekt
fmeekt UU myne
myne Ziele
hat my,
my,
zoo lang
lang ik
ik nog
in dit
dit Ieven
'gaa waggelen
altoos bebezoo
nog in
leven'gaa
waggelen '., altoos
von den worden
worden gdlykvormig
gclykvormig aan
aan deeze
deezezallge
zahge hoopehoope.
vonden
l;aat
myneoverage
overigelevensdagen,
levensdagen,ininuwen
uwenlof,
lof,met
metftille
ftille
Laat myne
tevredenheid in
wi!", ,met
met heiligen
heiHgen yvet
tevredenheid
in uwen
uwen wil
yver am
om voot
voor
te wandelen,
wandelen ~ voorbyfnellen
voorbyfnellen..
UU to
,,
" Gy,
Gy,. die
die U
om my
myl*en
heenen
in vollenbloei
bloeivertoont,
vertoont-:.
U om
in vollen
fchoone
wek. my
'geduurig op
op tot
tot zynen
zynen lof
lof!·!•
fchoone Natuur,
Natuur, wekmy teduurig
Gyon(terf3yken
oncterfiyken,, die
my heenen
heenen zweeft
zweeft,, vervult
Gy
die om
om my
vervult
mynhart
hartmet
metgetiachten
getlachten,, die
die myner
roepint{
geduurig myn
geduurig
myner roeping
wxardig
wanrdig zyn
zyn!! Gy
die 't
't zelfde
Gy die
zelfde Geloove,
Geloove, dezelfde
dezelfdeHoope:
Hoope;
met my
myvereenigt,
vereenigt, hat
laatons,elkander
ons ,eJkanderverfterken
verfrerken in
in deeze
deeze
met
gevoelens..
gevoelens
" Zie!
Zie! het
het uur
zien wy
den oever
oevet
,,
uur hreekt
breekt aan!
aan! Reeds
Reeds zien
wy den
gelukzaIige Spheren;
reeds .ftrekken
der gelukzalige
der
Spheren ; reeds
,ftrekkendede Hemelbe
Hemelbe J.,
wooners
woon~rs,, onze
oDze bekende
bekeudt; Vrienden
Vrienden,, ous
ous de
armen toe
toe,,
de armen
OID ons
ons tote ontfangen
ontfangen:'
®m
."

flOg gezien ,
fang

's
's Schryvers
Schryvers weluitgevoerde
weluitgevoerde Beeldtenis
Beeldtenis prykt
prykt op
op den
des
¥egra.reerden
Titel.
gegraveerden Titel.
?r:;~
rya
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'rye Gedagten
fiver den
KinderoWp . Door
rrJ~
Gefiact~.. ~'Y~r
t/en KinriertJqqp.
J)oo~lllethophilur
Alethophilur..

Glom
to bekoomen
Alom te
bekoomen.. i8or
I80I.. In
In gr
gr.. CvQ
8vll.. 64
bl.,
64 bl
. , met
me6
fen~ Voorrerien
gene
yoorreden'Va;J
vqnXXXII
$X211 qt.
eil,

ons oolhekende,
anhekende. Schry.v.erc
van dit
dit ftukjen,
frukjen, die
die zic4
zic"
ee ons
Schryver van
van 4lethophilus
4lethop1zilus verkiest
verkiest to
te ver- .
onder d<:n
onder
den na:\lll
nam van
D
D
bergen
zien. weleer
weleer ,om
redenen,, zoo
bergen , had
had zic4
om goede
goede redenen
zoo hy.
by.
~

~

ver~.

l11eende, by
by do
de Kinderdoopers
Klnderd,oopers gevoe
gevoegd"
onder vvelken
\velken
ineende,
gd, onder
jaar~J.1 Clods
Gods woord
woordheeft
heeftgeleerd
geleerd.. Thans
Thans!J
by byna
byna agt
agt laaren
by
,
113 eel
~ naauwkeuriger
n:).auwketlriger onderzoek
OJ1derzoek,, van
van zyne
zynedwaaling`
dwa.~ling·
is
&vertuigd',, is
is ~Y.
evertuigd,
by. te.
to raade
raade geworden,
geworden , eene
eene volkomene
volkomene
wedef1eggin,g
in fchrift
fcllfift to
te ftellen
ftellen, , waarmeda
;legging ~.zelv(l
derzelvq in
waarmede,
wede
by dan
dan nu
nu openlyk
openlyk,~
by
,tg voo.rfchyn
voo.rfchyntreedt,
treedt,By
Hy ,·zegt,
zegt, zicb.
zich
Diet toege1egd
men~
niet
toegekegd te
to b.ebbeo
tLebben OPt
op, fierlyke
fierlykewoorden
woorden van
van rnenm
fchelyke,
wysbgid1 -of
fchelyke. wy~hAi<l
·of vinding,
,ap betooning
betoonmg van
vinding, maar
maar np
van
redelyke geestelyke
geestelyke kracht
kracht,
tot overtuiging
overtuigingonder
onaerdeft,
de!\
redelyke
, tot
gocldelyken. Zegen.
~gen,. Eene
Eenemenigte
menigtevan
vangrove
grovetaa1fb
taalfo1,Jtell
goddelyken
ten
zouden wy
wyechter
echter gaarne
gaarne vermyd
vermyd gezien
gezien hebben
hebben.. Hy'
zouden
Hy
verder,, zeer
~eer dikwyls
di~wyIs gefchrootnd,
gefchroomd. to
te hebben
l'crhaalt al
al verder
verhaalt
hebben
zicb to
te verzettent
verzetteu tegen
tegen leLeeringen
van anderzins
underlins zeer,
zee.r.
zich
eeringen van
wyze bybelkundige
bybelkundige en
en godvruchtige
godvruchtige Mannen;
dat
wyze
Mannen ; maar
maar dat
l1y dit
weder. to
te boven
kwam"
metdedegedach,te
gedachte,.
#ry
dit dan
dan weder.
boven kwam
, met,
,
dat het
het niet
niet ~yne
Jefus Leer
Leer is,
is, die
die zich
zich tegen
tegen..
dat
zyne ~; maar
maar Jefus
dezelve verklaart.
verkIl\art. Hy
Byftelde
ftelde ziclm
~ich hierby
voor, dat
dat
clezelve
hierby weI
wel voor,
veele anders
anders waardi
waardige
l,mndiie Nlannen
Mannen,, verre
verre bohoveele
en kundige
g•e ' en
hem verheven,
verheven, hierdoor
hierdoor hunne
hunne achting
achting zouden
zoudt!n gegeven here
ven
krenkt vin
vinden;
dan dacht
da~ht by
by ook
ookdaarentegen,
daareutegen, dat
dat
krenkt
den ; maar
maar dan
~uIke. waardige
eigenbelang,
eigen roem
waardigeMallnen
Manned ook
oo genbelang
, eigen
roem
;ulke
()f menfchengunst
menfchengun8~ voor
VQor eenr
een~ redelyke
reilelyke overtuiging
overtuiging der
delOf
waarheid in
Cbristus opofferen,
opofferen., en
en dus
dus hunne
hunne verandeverandewaarheid
in Christus
:fing van
van gevoelen
gevoelen volgenda
volgends -Jefus
Leer geen
geen afbreuk
afbl'euk
ring
•Jefus Leer
Ofzulke
zulke asnaln·
aan hunne
hunne achtingwaardigheid
achtiQgwaardigheid doen
doen kan
kan.. Of
aan
lllel'kjngen wei
acer gefchii
gefchiktt zyn,
anders denkendenken·
mu.erkingen
wel zeer
zyts ,0)l1
ox anders
doen veranderen
veranderen,, kornt
ons twy
twy~,
den van
van gevoelen
gevoelen to
te doen
den
komt ons
.
felachtig \rOo:l;,
Degeheele
geheelefchryftoon
fChr)1ftoon-in
·in dit
dit werkjen
is
felachtig
voox . De
werkjen is
ons: veel
'er zoodanig
gc,.
ons,
veel te
to )1e£~ig
beftig toegefcheenen,
toegefcheenen ,om
om 'er
zoodanig ge
VQlg
Somtydsvalt
valtbyhyzelfs
zelfs in
in het
het
rolg va.n
van te
to veJwacbten.
verwachten . Somtyds
()nheufche,, waaronder
waaronder wywyrekenen
rekenen,
geen bl
hI.. 50
ge..
onheufche
, 't't geen
5o get
2egd wordt
wordt;; „" En
Enechter
echter fchynen
fchynen de
de Voortanders
Voor!l:anuers der,
det:
uegd
jijptlerd90p
aail 'et
!let doopwater
doopwatertoch
tocheenige
eenigt:heilzaatne
heilzaatne
nderdo,p aan
;
waartoe ook
ook an.ders
anders die
die N~amlys,-:
Naamlys
~racht
toe~fchryven,, waartoe
racht toe
te nn der
der gedoopte
~" De
Demeeste
meestevoorftanders
voorftanders
gedoopte Klnderen
Ktnderen'i"
vau
V~l

bVAI% DEN K1t*fl i DOOP .

de Roomschgezinden
"an
Roomscbgezinden zblfs
zelfs Diet
Kinderdoop ~; de
niet
Iran aell
den KinderdoQP

ltitgezonderd, zullen
zullen deze
deze gevolgtrekking
gevolgtrekking afkeuren
Ool:
~itgezonderd?
afkeuren.. Dole
~al
weinig byval
byVal vinden
v5nden omtrent
omtrent 't
't geen
geen by
hy ,, in
in de
aI hy
by weinig
de

XXIV, beweert
v oorreden
b}'. XXIV,
beweert;; "„ Zal
Zal 'er
'er eene
eene algeaIge ..
oorreden bl
meene vereeniging
rnoe1i
ineene
vereeniging der
der Christenen
Christenen koomen,
]women , dan
dan moet
.;lit leerftuk
leerfruk; de
de Heilige
Heilige Doop,
be..
Doop , nltar
near onze
onze wyshejd
wysheid be.
Oit
fchouwd.
het cerf
eerflea punt
overeenkomst in
in gevoelens
gevoelen~
punt van
van overeenkomst
fchouwd, het
zyn."
Dellkelyk zou
zouonze
onzeSchryver
Scbryver,
zooda, alvorens
alvorens zoodazyn ." Denkelyk
ilige algemeene
algemeene vareeniging
vereeniging by
by to
nige
te treeden
tr~eden,, naar
naar zyne
zync
wysheid. nog
van overeenkomst
overeenkomst
vvysheid,
nog al
al meer
meer zulke
zulke punten
punten van
vastfrellen.. Hy
Hydrukt
druktzich
zichten
ten minften
minfren ook
ook over
over andere
andere
vastftellen
gefchilfrukken,, die
met den
den Kinderdoop
Kinderdoop in
in geen
geen verver..
gefchilftukken
die met
band ftaan
fraan,, in
in 't
't voorbygaan
voorbygaan,, vry
frerk uit
uit;; b.
b. v,
v.
band
vry fterk
f)ver
de Frfzonde
Erfzonde,, die
in eene
eene breedvoerige
breedvoerige aanteeaantoeever de
die hy
by in
kemng poogt
poogttote wederleggen
wederleggen,, over
dePra'destinatie
Prredestinatie.;
kemng
over de
en andere
andere Itellingen
1tellingen der
Contra·- Remon
en
der zoogenaamde
zoogenaamde Contra
Remon-..
firanten..
ltranten
" Met
Met opzicht
opzicht tot
tot den
in die
d~
den I\inderdoop,
Iinderdoop , hebben
hebben wy')
wy, in
boekjen, niets
aangetroffen.,, dat
dat niet
niet zeer
en
boekjeri,
nets aangetroffen
zeer dikwyI~.
dikwyls , en'
()ok met
met meer
meer befcheidenheid
befcheidenheid,, door
door anderen
anderen gezegd
gezegd is
is..
ook
Bedaarde voorftabders
voorftailders van
den IKinderdoop
behoeven,,
Bedaatde
van den
inderdoop behoeven
onzes
onzes erachtens
erachtens.,, niet
niet to
te vreezen
vreezen,, dat
dat zy,
door dit
die
zy , door
gefchryf')
hunne achting
achting zullen
zullen verliezen
verliezen by
byverftandiverfrandigefchryf , hunne
ge Christenen
Christenen.. Zy
laaten elk
elk zzyne
vryhtid,, in
in eene
eene
ge
Zy laaten
ne vryheid
zaak,
die zy
dat door
zyne AposteApostezaak , die
zy meenen,
meenen , dat
door Jefus
Jefus en
en zyne
len
len niet
niet duidelyk
duidelyk isisbeflist
befiist,, en
verlangen Christelyk
Christelyk
en verlangen
naar
naar het
het tydftip
tydftip,, wanneer
het verfchil
verfchil van
van gevoelen
gevotlen,,
wanneer het
over een
een vry
vry algemeen
algemeen ,~ en
en,, zoo
zoo zy
zy oordeelen
oordeelen ,'1 niet
niet
over
en door
door deszelfs
deszelfs oudheid
onnut, en
onnut,
oudheid eerwaardi~
eerwaardig gebruik,
gebruik, by
by
de langgewenschte
langgewenscbte vereeniging
vereeniging der
der Christenen
Chnstenen,, niet
niet
de
langer zal
langer
zal in
in aanmerking
aanmerking komen.
komen .
's Mans
's
Mans deukwyze,
denkwyze, over
over het
het onderwyzen,
onderwyzen, op
op de
de Hoo
Hoo...
~efchoolen, in
taal, waarover
hy zich
zich;;
gefchoolen,
in de
de Latynfche
Latynfche taal,
waarover by
de Voorreden
Voorreden bl
bI.. IX
IX,, dins
dli3 uitlaat
uitlaat;; „"Hoe
veel
in de
In
Hoe veel
1lelpt hier
die niet
niet gelegen
gelegen is
is
Jielpt
biereene
eenegoede
goede redenkunde,
redenkunde, die
die drooge
drooge Scholastieke
Scholastieke bevattingen
bevltttingen,, welke
welke op
op de
de
in die
in
Hoogefchoolen by
fommige Hoogleeraaren
Hoogleeraaren nog
nog ingang
ingang
Hoogefchoolen
by fommige
-winden;; maar
maar in
in de
de algemeene
algemeene volksbegrippen
volksbegrippen of
of gegevinden
meene(n)
meene(n) zin
z~n:: hoe
hoe zeer
zeer toch
toch die
dieafgelleetene
afgel1eetene en
en nagenotgevolgde ftelzels
frelzeIs van
en GodgeleerdGodgeleerdvolgde
van oude
oude Wysgeerte
Wysgeerte en
heid voor
Verlicbting nadeelig
nadeeJig zyn
zyn,, is
is genoeg
belheid
voor de
de Verlichting
genoeg bekend!! Hoe
Hoe veel
veel nut
nutzoude
zoudebet
hetdoers,
doen, indien
indien by
by eene
eene
kend
eenvoudige 'Vysgeerte,
op den
den algemeene(n)
algemeene(n) zin
zm rusruscenvoudige
Wysgeerte , op
teijqe,
11et onderwys
onderwys in
in de
de Godgeleerdbetd
Godgeleel'dhei,Q in
in Qnhe
Qllie Men
.Me!:'
te
de , bet
~er.•
cl,r

MIZ
ft,

VltY£ GEDe
GED••-tI.U'l:N
'a\r}<;1t :fmN
ICINrJEP..DOOl'.
VIs1
DEr "tittEit
D rr ICINDEp
.D00p.

derduitfche
taai ook
ook gehouden
gehouden wierd
detduitfche taal
wierd;; tcrwyl
tcrwyl veele4
veeIeit
~ich foms_
foms, nutteloos
nutteloos veele
vee1e jaaren
jaaren op
die. dOQde
Latyn..
rich
op die,
doode Latyntoeleggen, en
en zelfs
bet onderwys
onderwys in
fcbe taal
taal toeleggen,:
zelfs het
in dezelvd
dezelve
fche. ; Ja
niet regt
regt verftaan
verfuian;
Iieden bierhier.
niet
ja veele
veele onvermoogende
onvernloogende lieden
door ook
ook belet
beIet worden
worden,, veel
vee! beloovende
beloovende kinders
kindel's tot
tot
door
deze bediening
bediening op
op tote leiden."
Ieideri." Deze
Deze denkwyze
denkwyze zal
z.11;;
deze
vertoouwen wy
by hun
hun,, die
die tbevoorzicht
toevoorzicht over
onZ(!
vertrouwen
wy ,.,.• by
over onze
Itcademiel1 en
en Gyntnafen
Gymnaften hebben
hebben,, weinig'toejuiching
weinig'toejuiching
Academien
vindel;1.. Men
Menzegt
zegtwel
weIeens
eens,, arr
ors non
non hahabet
oforem 44
bet oforem
vinden
lIeft ignornntesn.
ignot'ftntetn. Indien
A!ethophilus niet
niet tot
on-.
rift
i(dien 4kthophilus
tot deze
deze on
weetende verachters
verachters van
van 't't geen
geen zy'Cfniet
niet verftaan
verftaan be=
he.;
weetende
hoort ,"ftaat
nogthatls zeer
zeer leelyk
leelyk,, door
door zooda.
zooda~
hoort
- ftaat het
bet hem
hem nogthans
nigen voorilag
vool'flag,, otlkun
ohkundea en
veeI;tl gepaard
gepaard
rligen
en dOl11l1eid,
domheid , veelal
met meesterachtige
meesterachtige zelfsverhefing,
zelfsverheffing,die
dieover
overalles
aUesbeflisbei1is,let
fende uitfpraaken
uitfpraaken doet
doet,
in de
de', hand
hand tt
te "erk-en.
fende
, in
werken .

•
'Yernandetingen
tel' bevordering
bevon!ering der
de,.
t'erhandelingen en
en JPaorneemingm,
Waarneemingen, ter
Genees.,
Heel-,T'ei'losrcf'los- enen' Scheikunde
ScheikfJndc.. file
Jjle Deels
Deets ado
Ge
ees-, Heel-,
2de
Stuk.. Te
Te Leyden
L~ydcn;y by
by A.
en J.
/n gr.
A. en
J. HOllkoop.
Houkoop. In
Stuk
gr.

8vo.. 150
bl.
150 bl.
wo

in dit
ee in
dit Stukje
Stukje voorkomen4e
voorkontende Ver~andeIiI1~n
\lerhandelin n zyn:
zyn
W.
over het
het mwendlg
gebruikvan
van'bet
bet:
D
V W.
over
inwendig gebrui
D
Phosphorzuur.. Uitwerking
Uitwerking van
vanhet
het Phosphorzuur
PhOsphorzuurinin bet
het
Phosphorzuur
G.. HERDER,
G
HERDER,

LEN'l'IN.. Vermogen'der
Vermogen'der LoogBeenbederf, door
Beenbederf,
door Docror
Do&or LENTIN
Loogdoor Dr.
w.. A.
zouten in
zouten
in de
de Geneeslwnde,
Geneeskunde , door
Dr. W
A . STUTZ.
sTUTZ.
Kleine Bydrage
tot de
de Longeteering
Longeteering",
Kleine
Bydrage tot
de ./EtiOlogie
£tiologie van
van de
enz.
VAN HILDEBRAND
HlLDEBRANJj.. STOI.LER,
STOLLER, over
over de
de nood~
noodenz. door
door VAN
zaakelykhcid
van een
een fpoedig
fpoedig en
en welberaden
welberaden befluit
beOuit in
in
zaakelykheid van
de Heelkunde.
ARNEMANN, Byzonderheden,
betreffende
de
Heelkunde. ARNEMANN,
Byzonderheden, betreffende
de Operatie
den Staar
Staar;; en
VerOperatie Van
van den
en c.
c . w.
W. HUFELAND~
HUFELAND, Verde
handeling
betreffende bet
bet Misbruik
Mis9ruik
handeling en
en Waarneeming,
Waarneeming, betreffende
van' bet
het Opium
by pasgebooren
pasgebooren Kinderen
Kinderen..
van
Opium by
Inzonderheid
zich, onder
onder bet
het leezen
leezen ,, oDze
Inzonderheid hepaalde
bepaalde zich,
onze
3911dagt op
het laatstgenoemde
Iaatstgenoemde ftukje
ftukje van
atmdagt
op bet
van HUFELAND
HUFELAND ~,
kortelyk van
deezen inhoud
inhoud.. DoCtor
Do&or SCHWEICKERT
SCIIWEICKERT
kortelyk
van deezen
wierd geroepen
geroepen by
by een
een meisie
meisje.,, aan
het well£,
wierd
aan bet
welk , kort
kort nt!
na
de
verJosfing,tot
totftilling
frilling der
onrustigheid, by
by vergisvergis4
de verlosfng,
der onrustigheid,
flng
was eene
eene fterke
fierke doffs
dofis van
van een
een ouderouderfing gegeeven
gegeeven was
belacblyk zamengetleld
zamengefield Opiaat
Opiaat,
011~
wetsch
en belachlyk
, bekend
bekend onwetsc en
der
van Requies
Requies Nicolai.
Nicolai. Het
Kind wierd
wierd
der den
den naam
naam van
Het Kind
eerlang
aangedaan door
door ftuipen
fillip.en,, die
een gege..
die ras
ras door
door een
eerlang aangedaan
Ju(ten
tlaap VllD
eindi;den ,a <loch
doeh needs
deeds .,,
e~nige Uw"en
wren eindigden
xusten fiaap
van e~niae
,~~
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~edUlrrende den
den tyd
tyd'• van
van zes
zes dagen
dagen,, wederkeerden
wederkeerden t.,
gedutrende
'voora!,
zo ras
1'as 'er
'er eenig
eetzig voedzel
voedze! of
geneesmiddet aarr
arm
vooral, zo
of geneesmiddel
den 'mona
wierd gebragt
gebragt.. Geduurende
Geduurende vyf
vyf dasen
dagen was
was
den
;pond wierd
bd
wederkeerende ftuipen,
fiuipen., fpruw
het Kind,
Kind, door
door de
de fieeds
Reeds wederkeerende
fpruw,~
enz. in
in levensgevaar
Ievensgevaar,, Qoch
den zesden
zesden dag
dagherftelherftel~
4och op
op den
enz.
de bet
het;; en
en daar
claar de
de moeder
moeder,, reeds
reeds geduurende
eenige
geduurende eenige
de
dagen,, cen
~en harden
harden knobbel
knobbeI aan
aan de
de onderkaak
onderkaak had
had bebe·
dagen
fpeurd ,, beyond
beyond men
men thans
thans,, dat
'er eene
fnytanden
fpeurd
dat 'er
eene der
der fnytanden
was doorgekomen
doorgekomen.. Dat
Dat men
men,, in
in den
den beginne
beginne,, deeze
deeze
was
onverwagte
verfchynzelen,, vooral
vooral,, daar
daar 'er
'er,, volgens;
volgen~
onverwagte verfchynzelen
den
loop der
der natuure,
natuure, aan
aan geen
geen tanden
tan den krykryden gewoonen
gewoonen loop
gen
te denken
denken was
aan bet
het,, voor
voor een
een eerstgeboorea
eerstgebooren
gen to
was •. aan
Kind geheel
geheeI ongefchikt
ongf!fchikt,, Opiaat
Opiaat toefchreef
toefchreef ,, was
was niet
niet to
te
Kind
verwondere~ doch
het uitkomen
der tand,
tand ~
verwonderek;
doch dat
dat men,
men, na
na het
uitkomen der
niet oogenbliklyk
oogenbIiklyk begreep
begreep,, dat
dat aIle
alle de
de hier.
hiex vermelde
vermelde
Met
toevallen,, niet
aan het
het Opiaat
Opiaat,, maar
maar aan
aan de
de geweldige
geweldige
toevallen
Wet aan
werking van
van bet
het tandenhaalen
t:mdenhaalen,, in
in de
de eerfte
eerfre dagen
nil
werking
dagen na
de geboorte
geboorte,, moesten
toegefchreeven,, is,
onmoesten worden
worden -toegefchreeven
de
is, onzes achtens
achtens,, eene
eene kortzichtigheid
kortzi.chtigheid ,, welke
welke men
men niet
niet van
zes
van
een dagelykfchen
dagelykfchen Geneesheer
Geneesheer,, laat
laat 1han
een
ftaan van
van een
een KoKoninglyken Hofraad
Lyf~~dicus,, zou
zou verwagten
verwagten!
ninglyken
Hofraad en
en Lyfmedicus
De Vertaaler
Vertaaler had
hadzyne
zynetoejuichende
toelUlchende lofrede
lofrede,, op
dit.,
De
op dit,
in zyne
oogen, zo
zo overheerlyk
overheerIyk ftukje
ftukje van
van HU'ELAND
HUFELAND ,.,
in
zyne oogen,
dus cok
nok wel
weI kunnen
kunnen terug
terug houden
houden!! Schoon
bet
dus
Schoon wy
wy bet
anderzins met
en met
met zyneu
zyneu Schryver,
Schryver, eens
eens zyn,
zyn.,
anderzins
met hem,
hem, en
nooit, aan
tedere kinderen,
llaapmiddelen moet
dat
dat men
men nooit,
aan tedere
kinderen, flaapmiddelen
moet
voorfchryven, dan
dan iningevallen
gevallen van
vandedeuiterfte
uiterfte noodzaanoodzaavoorfchryven,
kelykheid.
kelyl
heid .
Achter deeze
deeze Verhandelingen
VerhandeIingen volgen
voIgen eenige
eenige gewigtigewigti.
Achter
ge
in de
de eerfte
eerfre plaats
plaats ,~ eene
eene
ge Waarneemingen
Waarneemingen ;; en
en weI,
wel , in
Van dede Geneezing
Geneezingeens
eensverfchriklyken
verfchriklyken Beenbederfs
Beellbederfs,,
van
door middel
middel van
van bet
het Phosphorztiur
Phosphorzuur,, gedaan
gedaan door
door
door DocDoc .
tor HARGENS
HARGENi,, te
Hierop
voIgt eene
tor
Kiel. -Hierop volgt
eene WaarWaarto Kid.
neeming ~, ftrekkende
ftrekkende tot
tot bevestiging
het niet
niet onbeonbeneeming
bevestiging van
van bet
kend nuttig
nuttig gebruik
Aluin ~, in
in aanhoudende
aanhoudtnde
kend
gebruik van
van den
den Aluin
Buikpynen;; aoor
GEBEL,, te
Frankenftein, in
in
Buikpynen
door DoCtor
Door GEBEL
to Frankenftein,
Silejien..
De Lyder,
Lyder, bybywien
wien
middelgebruikt
gebruikt
Stlefien
De
ditdit
rniddel
gewoone geneeswyze
geneeswyzt! tote vergeefs
vergeefs
wierd, nadat
wierd,
nadat men
men de
de gewoone
had aangewend
aangewend ,, bekwam
oogenbIiklykverligting
verligting:l, met
had
bekwam oogenbliklyk
met
aile vier
[erupel Aluin
Aluin,, met
alle
vier uuren
uuren te
to gebruiken
gebruiken een
een fcrupel
met
een
half grein
zyne geheele
geheele pynelyke
pynelyke
cen half
grein Opium:
Opium : zynde
zynde zyne
met bet
het zestiende
zestiende poeder
pocder geneezen
geneezen.. "Even
z()
kwaal met
Jwaal
„ Even zo
,. (fchryft
(fchryft hy
bi. 281)
28I) heeft
heeft my
de Aluin
Aluin van
van een
eenuituit,,
by bl.
my de
h
>, muntenden
muntenden

dienst
die., door
dOOf
dienst geweest,
geweest, bY
by eene
eene vrOUWi
vrouw ; die,

de
"22 de

3j
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•, de heevigite
heevigfte fmerten
fmerten,, zich
zich nicer
meer brullende,
brul1ende, da
datl
.~ fchreeuw~nde
wentelde;; reeds
de
~,
fcbreeuwende over
over .den
den grond
grond wentelde
reeds by
by de
;, tweede
pyn,, en
en by
bydedevier
vierde
,,
tweede glfte
gifte vermmderde
verminderde de
de pyn
•de
"„ was
was dezelve
dezelve geheel
gehe~l verdweentm."
verdweenen ."
beru;:bt bevat
bevat een
een eenvoudig
eenvoudigniiddel
triiddeI teteo
Het l volgende
Het,
volgende bericht
n de
b~'aaking by
by Zwangere
Zwangere
~n
de walging
waIging etc
en gettadige
geftadige b.raaking
Vrouwen,
rouwen , medegede~ld
medegedeeld door
door den
den Lyfmedicus
Lyfmedicus M1tR,MAR .
QAJlDj to
te Oldenburg
Oldenburg!: z.ynde
dit het
zynde dit
het volgende:
vblgende :
VW8RD3
a lb . opt.
opt . 3ij
..
3ij..
13tMagnef.
Magnef alb.
Acta. Tartat.
Acid.
Tartar . Esftnt.
Esfent. 513.
30 .
Elaeofacch.
Citrii 3i..
Elaeofacch . Citr

M.
F. PlIlv.
M. F.
Puly.

Om
Vantydtydtotto~tyd
tydeen~entheelepel
tbeelepelvol
volvan
vandit
ditpoedei
poeders9
Om Van
onder een
een halve
halve the~kop
geduuQ.
under
theekop met
met water
water gemengd,
gemengd, geduu
re,nde de
de opbruisfching,
ophruisfching, ,in
.in teto neemen.
Hetfpreekt
fpreeki:
rende
neemen . --- Het
van zelve,
zelve, dat
dat dit
dit poeder
poeder niet
niet alleen
aIleen van
van
van nut
nut kan
kan zyri
zyn
in
geval, maar
maarin inallerleije
al1e!le!je zoorten
z?onerivaii
val1
in 't
't ~angeha~lde
aangehaalde geval,
braakmgen,
In welke
van dede opbruisfching
op15rUlsfchmg en
eli van
van
braakingen, in
welke men
men van
de ontwikkeling
ontwikkeling der
der vaste
vaste lueht
nut kan
kan verwagverwag.
de
Iucht eenig
eemg nut
ten;; hoedanige
gevalIel1 dagelyks
ten
hoedamge gevallen
dagelyks voorkolllen.
voorkomen,
Tot
flot dienen
den Hoogleer
Hoogleer..
Tot Plot
dienen de
de aanmerkingen
aanmerkingen van
van den
~ar BRUNNINGHAUSEN,
Witrtzbzwg,over
Qverdede uit2ak
uitiak.:.;
aar
BRUNNINGHAUSEN, toteWurtzburg,
king der
der Baarmoeder,
Baarmoeder, en
en over
over de
de verbetering
verbetering der
king
der Moe~
Moc .
derfchyven.
derfchyven .
Disfertatatio Chemico-Me-tica
Inauguralisdedeefficacitate
efficacitate
Disfertatatio
Chemico-Medica Inauguralis
Principii Oxygerinetici
Oat isis:;
Principii
Oxygennetici ininCorpus
CorpusAnimale
Animale &c.
&c . Dat
8cheien Geneeskundige
GetJetskundigeInwydings
Inwydings
Verhande!ing,,
Schei- en
- -Verhandeling
over
het 'lltrmogen
van het
het zuurmaakend
zuurmaakendbeginzel
beginzel op
op
ever het
vermogen van
het
dierlyk liehaam
lichaam,, zo
zo in
in den
den gezonden
IJczonden,, als
als in
den
het dierlyk
in den
ziekelyken
flaat:: ter
ter bekoming
bekoming der
der Doltoraale
Doftoraak ivaarwaarziekelyken flaat
tligheid
de Geneeskunde
Geneeskunde ~, aan
de Leidfehe
Leidfche Hooge
Hooge..
digheid in
in de
aan de
Schoole, ,verdedigd,
DE PINTO
PINTO Junior
Junior..
Schoole
verdedigd,door
doorAARON
AARON DE,
Tc
1802.. In
In gr
gr.. avo.
du Saar,
Saar, I8o2
8vo . 72
Te Leiden,
Leiden, by
by D.
D . du
72 bl.
bl.

Schryverdeezer
deezerweltiitgewerltte
weI4itgewcrkte en
en leezenswaardiIeezenswaardiee Schryver
ge
Verhandeling
heeft
een
verfbndigen
middel ..
D
ge Verhandeling heeft een verftandigen middelweg; ingeOagen,
tllsfchen de zulken, die, omdat zy niet
D

wea ingeflagen, tusfchen de zulken, die, omdat zy niet
vall hunne
hunne ouderwetfche
ouderwetfehe ge
ge...
overreed
overreed kunnen
kunnen worden,
worden , van
liefkoosde itellingen
ftellingen of
af to
te gaan
gaan,, alles
alles,, wat
wat tot
tot de
de zcP
Z(J
liefkoosde
klangryke
gntdekkmgen dex
del; hedendaagfche
lledenc;laagfche Scheikunde
Scheikunde
belangryke 9ntdekkingen
b~..
be+

A.
IN'1'O, DISSULTATM
X>lSSERTATIO.
A. DE
DR P
PINTO,

M5
0
1k

~trekking lleeft; zonder behoorlyk onder~oek, verwel'';
pen;
zodanigen, die
die met
met dezelve
dezelve tote VeiN
\rer:.
ten ; en
en tusfchen
tusfchen de
de zodanigen,
re
aIle levensverrichtingen
levensverrichtingen uft
uft PnetimrJ.
re wegloopen,
wegloopen, eiiedalle
Pnpgrde
fcfche beginzelen
f'tfche
willen afleidef
afleideir;; ja
bl:!t ml:l:.
beginzelen willed
ja zelfs,
zelf's, war'e
Wafe lit
mod
gelyk,
gaarne zouden
zouden willen
willen opdringe1,
opdringen., dat
daI bet
11et
elyk , ons
ons gaarne
g xygZne de
1.!xyg~fle
des levers
levens en
de bron
bron des
en allef
alley verfchynzelen
verfchynzele3i de$
del
levendell
fichaams zel've
zelve zy:
verder 1bandd
ftaamla
levenden fichaams
zy : terwyl
terwyl t.y
zy verder
bouden , da~
dat alle
Jlouden"
aIle ziekten
ziekten liaaren
naaren oorfprong
oorfprongheetiieti
heemen uir
uit
eene
overtoI1igliej~,, of
het 211Uf..'!
dene overtolliglieici
of .uit
.uit llet
hetgebrek
gebrek vah
vah her
emir
ihaakeffd beginzel
maakelfd
beginze1.. --- Na
eellJ'ge voorloopfge
voorlo'opfge aannieraanll1ef...
Na eenige
kingen , verdeeli
tingen,
verdeeH: oDze.
Schryver
zyne
t~ak in
in dria
onze Schryver
zyne
tank
drid
Hoofddee1en;
het vermogef
vermogen vati
van
Iloofddeelen ~ ~n
en lianq,elt,
handelt, Il u , a,ver
Over het
fJet
tuurmaakend beginzel
begmtel,, zb
20 in
m den
den ge~onden
gezonden ;~ Ills
bet iuurthaakend
als
in den
den ziekelyk
n toetfand
in
ziekefyk'eIi
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en de
de
naa den
getroffene
Hachlyk,althans
althans lang]ang~
getrofene Vredesvoorwaarden.
Vredesvoorwaarden . Hachlyk,
duurig, kwam
kwambykans
bykansalien
allendedeondernomene
ondernomenevermeestevermeesteduurig,
ring deezes
deezes hoogst
hoogst belangryken
bdlangryl<en Eilands
Eilands voor
VOOl..
ring
Niet
vreemd,dat,
dat.,in inditdittydsgewricht,
tydsgewricbt,bet
hetverlanverIanNet vreemd,
gen
was, om
die
gen groot
groot was,
om den
den Man
Mantoteleeren
leeren kenlen
kemlen,, die
zo geruimen
geruimen tyd
tydaldaar
aldaar eene
eene groote
groote en
weieen zo
een
en fteeds
Beds weihadt,, en
en als
als 't
't ware
gefcbaapen
felende rol
rol gefpeeld
gefpeeld hadt
felende
ware gefchaapen
fcheen, om
daar eene
eene Heerfchappy,
Heerfchappy, van
van Frankryk
onaffcheen,
om daar
Frankryk onaflJangelyk,
op to
te richten
richten.. Een
Een en
en ander
ander Nieuwspapier
Nieuwspapier
hangelyk , op
gaf des
des ftukswyze
ftukswyze narigten
narigten;; doch
die veel
veel ollaangevulds
doch die
onaangevulds
gaf
open • ,., en
en plaats
plaats lieten
voldoening..
openlieten voor
voor voikomener
volkomener voldoening
Wyneemen
nee men'er
'erde
de AfAfDeeze biedt
biedt dit
dit Boeksken
aan.. Wy
Deeze
Boeksken aan
beeIding
TOUSSAINT LOUVERTURE
nit over;
terbeelding van
van TOUSSAINT
LOUVERTURE uit
over ; terpt geheele
geheele Stukje
Stukje dient
dient om
de hier
hier opgegeevene
opgegeevene
wy!
w}•1 Qt
om de
Chua,
te wettigen
wettigen.. "TOUSSAINT
Chira, (trekken
rtrekken to
„ TOUSSAINT LOUVERLOUVERTUKE is
is van
eene' middelmaatige
middelmaatige geftalte,
gefralte, en
en,, zo
zo 't
't
TURE
van eene'
fchynt, van
van eene
eenetedere
tederegefteldheid
gefreldheid;; zyrie
zyrie oogcn
fraan
fchynt,
oogen ftaan.
leevendig., derzelver
derzelver opflag
opOa~• is
is fnel
fnelen
en doordringend.
doordringend . Soleevendig,
Soniets tegen
ouverQJoei.
ber van
"aart,, verzet
verzet zich
zich niets
tegen den
den ouverwoeiber
van cart
den yver,
yver, waarmede
waarmcdebyhytot
totbet
het flaagen
flaagen zyner
zyner pntwerpen
den
ontwerpen
arbeidt;
by rydt
rydt wel
weI to
te paard,
paard., en
en marcheert
marcheert een
een gegearbeidt ; by
'heelen dag
zonder zich
zich to
te vermocijen
vermocijen;; byna
beelen
dag zonder
byna altyd
altyd komt
komt
Jty
aileen, of
alleen.,, aan
aan den
den elndpaal
eindpaal zyzyby alleen,
of genoegzaam
genoegzaam alleen
of ouderhoorigen
onderhoorigen
ner togten,
ner
togten, daar
daar zyne
zyne Aides
Aides de
de Camp
Camp of
bern
geduurende cene
eene marsch.,
fomtyds van
van vyftig
vyftig of
of
hem geduurende
marsch, fomtyds
zestig mylen,
met eene
eelle onbegrypelyke
ollbegrypelyl{efnelheid
fnelheid ter
ter uituitzestig
mylen, met
kunl1en volgen.
voJgen. Hy
Hyflaapt
llaapt
voer
gebragt., niet
voer gebragt,
niet hebben
hften kunnen
den..
!i:hier altoos
f'chier
altoosgckleed,
gekleed,enen gunt
gunt zeer
zeer weinig
weinig tyd
tyd aan
aan den
C;
pP
e cc 3
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flaap en
en zyne
zyneniaaltydenn
maaltyden.. Zyn
Zyn gewoone
gewoonekleeding
kleeding is
is die
die
flaap
van eenen
cenen Generaal
Generaal;; zyn
zyn hoofd
hoofd is
is altyd
altyd in
in een
een doek
doek
van
byden
denmilitaimilitai.
p;ewikkeId,
en daar
daar boven
boven op
op draagt
draagt by
gewil
keld , en
ren hoed.
hoed. Zyn
humeurisistreurig
treurig en
xen
Zyn humeur
en ftilzwygend;
filzwyg end ; hy
by
fpl'eekt maar
dan nog
nogzeer
zeerflegt
flegt..
fpreekt
maar weinig
weinig Fransch,
Pransch, en
en dan
AIle zyne
daaden zyn
zyn met
meteene
eenefluier
l1uier van
eeoe zo
zo ononAlle
zyne daaden
van eene
doordringbaare huichlary
huichlary overdekt
overdekt,
doordringbaare
, dat>
dat, alhoewel
alhoewel zyn
zyn
leeven
greeks van
en trouwlooshetrouwlooslieleeven een
een vol
volgreeks
van vel'raaderyen
verraaderyen en
den
by nog
nog de
de kunst
kunst bezit
bezit om
allen, die
koden zy,
zy, by
om allen,
die by
by hem
hem kogemen, to
te bedriegen,
bedriegen, aangaande
aangaande de
de zuiverheid
zuiverheid zyner
2Yner gemen,
voelens.. De
De Marquis
Marquis D'HERMONA
n'HERMoNA,, een
vermaard
voelens
een vermaard
Spaamch
Officier,, zeide
zeide van
op
van hem.,
hem, "dat,
„ dat, zo
zo God
God op
Spaansch Oflicier
"„ aarde
aarde nederdaalde,
hy geen
geenhart
hart ken
konbezitten,
bezitten, waar
waar...
nederdaalde, by
"„ van
de uiterlyke
uiterIyke icbyn
ontzag illbeezemde,
dan
van de
fchyn meer
meer ontzag
inboezemde, dan
TOUSSAINT LOUVER
TURE."
Zyn karakter
karakter
" dat
dat van
van TOUSSAINT
„
LOUVERTURE
." Zyn
is een
is
cen verfchriklyk
verfchriklykmengzel
mengzel van
van dweepery
dweepery en
en wreede
wreede
l1eigingen;; hy
begeeft zich
zich koeltjes
koeItjes van
't altaar
altaar na
neigingen
by begeeft
van 't
na eell
een
bloedbad,
en van
van't't gel)ed
gebed tot
zamenzwee·.
bloedbad, en
tot de
de heimlyke
heimlyke zatnenzwee
ringen der
der trouwloosheid.
gaat altyd
altyd vergezeld
vergezeld van
Hy gaat
van
ringen
trouwloosheid . Hy
Priesters., voor
by grooten
grooteneerbied
eerbied veinst
veinst;; zy
zy
Priesters,
voor welke
welke by
Proclamatien opffellen
zyn bet,
bet, die
die gemeenlyk
gemeenlyk zyne
zyoe Proclamatien
opfiellen:
zyn
onlangs badt
hadt by
hy drie
drie.. biechtvaders,
een Ita1iaatffchen
Italiaafl[chm
onlangs
biechtvaders , een
Priester,
MARTINI genaamd,
den Pastoor
Pastoor van
van de
de Kaap,
Kaap,
genaamd, den
Priester, MARTINI
en den
MOLIERE, die
in deeze
die ook
ook in
deeze Stad
Stad woonachtig
woonachtig
en
den Abt
Abt MOLIERE,
was.. Voor't
Vaar'toverige
overigeisisal
al die
die uiterlyke
uiterlyke fchyn
fchyn van
van ootoot·
was
moed niets
niets anders
hy noodig
noodig
moed
anders dan
dan een
een masker,
masker, waarmede
waarmede by
geoordeeld heeft
heeft de
tlechte gevoelens
zyn hart
hart to
te begeoordeeld
de flecbte
gevoelens van
van zyn
bedekken,
metmeer
meergoed
geedgevolg
gevolg
overdedeblinde
blindeligtligtom met
over
dekken , om
geloovigheid der
der Zwarten
Zwa:rten tote heerfchen
heerfchen.. Zo
Zo by
by in
in dit
dit
geloovigheid
opzicht zyne
verder trekt
trekt,, en
en bebet-)pzicht
zyne fchynheiJigheid
fchynheiligheid nog
nog vender
Taatfien trek,
trek, lydt
lydt bet
het geen
geen twyfel,
twyfel.
kwaamisistot
totthen
dienInatften
kwaam
of hy
met bet
bet verheeven
verbeev.en denkbeeld,
denkbeeld, dat
dat de
de Zwarten
Zwarten
of
by ,.,. met
van hem
hem hebben
hebben,, en
e:n door
van
door de
de Priesters,
Priesters,die
diehem
hem omomringen,
onderfieund, 'er
'et:toe
zich .als ceo
ringen, onderfteund,
.toe komen
komen zaI,
zal, om
om zich,als
een
te doers
doen befchouwen,
ys-.
door God
Godingegeevenen
ingegeevenen to
door
befchouwen, en
en de
de ys
felykfle gruweldaaden
gruweldaaden inin den
den naam
naam des
fe1vkfte
des Hemels
Hemels to
te ge
ge-.
bieJcn.. TOUSSAINT LOUVERTURE,
TOUSSAINT
LOUVERTURE, daarenboven.,
daarenboven,
bieden
begeert tloch
der Negers,
Negers. noch
l10ch de
de overoverbegeert
noch de
de Vrybeid
Vryheid der
hy haat
haat de
ae Mulatten
Mulatten tot
tot den
den
heer[ching der
heerfching
der Blanken;
Blanken ; by
toe, welk
welk geflacht
gefiaCllt by
hybyna
bynaheeft
heeftuitgeroeid
uitgeroeid;; hy
Jood toe,
dood
by
veragt de
zynen, welke
welke by
hy tot
tot werktuigen
werktuigen voor
zyvoor zyveragt
de zynen,
J1e eerzuchtige
eerzuchtige .gevoelenl
gebruikt, en
wier vermoorvermoor·
•gevoelena gebruikt,
en wier
ne
ding by
hy in
in koelen
koelen bloede
bloede beveelt
beveelt,, zodra
zodra zyne
ding
zyne magt
magt
2ich tc4n
een oogenblik
in gevaar
gevaar ziet.
ziet. Hy
heeft van
van hat
het
oogenblik in
Hy heeft
zich
vcr·
vcr-
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vertrouwen zyner
vertrauwen
zyner eerfle
eerfl:e weldoeners
weldoeners cen
cen misbruik
misbruik gege·
by heeft
zyne party..
arty, de
de Spanjaarden
heeft Zylle
Spanjaarden,, Enge.
Enge.
luaakt;
tnaakt ; by
Frankryk onder
onder 't
KoJaQd, de
Mulatten, de
de Blanken,
lanken, Frcmftryk
't l{o..
land,
de Mulatten,
Franfche Republiek
zyn Bloedllinglyk Befluur,
Beftuur.., de
Repubhek,, zyn
Bloed~
vinglyk
de Franfche
verwantfcbap, zyn
Vaderland en
en den
Godsdiellst, welweIverwantfchap,
zyn Vaderland
den Godsdienst,
ken
l1Y voorgeeft
voorgeeft tote eerbiedigen,
eerbiedigen, verraaden
verraaden.. --- DusDusken by
TOUSSAINT LOUVERTURE
LOUVERTURE,..
afbeelding van
danig is
is d\'!
danig
de afbeelding
van TOUSSAINT
befchreeven , een
een treffend
wiens
Ieeven ,') uitgebreider
uitgehreider befchreeven,
treffend
wiens leeven
zalople~eren,
opIelieren,waartoe
waartoededeeereervoorbeeld van
van misdryven
misdryvenzal
voorbeeld
zucht
kau gceven,
geeven, 2:0
zo deugd,
deugd, opvoeding
~ucht aanleiding
aanleiding kaJ,1
opvoeding ell
en
haare buitenfpoorigheden
niet bedwingen."
bedwingen ."
eer
buitenfpoorigheden niet
eer hanre
Dit
Dit Boekdeeltje
Boekdeeltje faaft
llaaft alle
alIe die
die haatlyke
haatlyke CharaflerCharattet'~.
trekken~ GeIllkkig
dat hy
in de
Verdeediging V.lll
St..
trekken
Gelukkig dat
by in
de Verdeediging
van St
Domingo tegen
tegen de
de Franfchen
Franflhen is
is te
ge..
Domingo
to kort
kort gefd,looten,
gefc$ooten, gelyk
de jongtie
jong1teNieuwsmaarcR
Nieuwsmaaxen vermeldeu
lyk de
vermeldel1..

Reize in
in Hongaryen
Hongaryen,, enz
enz.. door
do Of' ROBERT
ROBERT TOWNSON,
TOWNSON,
Reize
L.. L.
D. enz.
het Engelsch.
Engelsch. llde
llde Deel.
Ded. In
In
L
L. D.
enz. Vit
Uit het
tien Haage
Haage,, by
by JJ.. C.
C. Leeuweflyn
Leeuweil:yn,, 1;801.
in gr
gr..
den
x8oi . Lt
svo. 380
hI..
8vo.
38o bl

onzen Engclfchen
EngtlJMen Reiziger.
met deli
dell
ontmoeten onzen
y ontmoeten
R-eiziger, met
aanvange van
van bet
het Tweede
Tweedeenenlaatfte
laatfie Deel
Deel deezes
deezes
W
Wy
aanvange
C*),, of
of bet
het X
onor ons
aangepreezcn Werks
door
ons aangepreezen
Werks (*)
X HoofdHoofd~

<leel, to
te Debretzin
Debretzin,.; eene
plaats, die
die de
eener
ueel,
eene piaats,
de vool'regten
voorregten eener
Stad bezit,
bezit, [choon
is, en
en misfchien
misfchien
Stad
fchoon dezelve
dezelve een
een Dorp
Dorp is,
grootfl:e Dorp
in Europa
EVTopa.. De
De Inwoonders
Inwoonders zyn
zyn
bet grootfle
Let
Dorp in
'er, vaor
voor 't
·cr,
't grootfte
grootfre gedeelte,
gcdeelte, CalvillistetJ,
van eene
eene
Calvinisten , van
droefgeestige leevenswyze
en kleeding
kleeJing.. Die
heeft
droefgeestige
leevenswyze en
Die Sette
See heeft
bier
bier haar
haar voornaamfle
voornaamfre Leerfchool
Leerfchool,, die
die zich
zich in
in geen
geen
bloeienden
bJoeienden flaat
fraat bevindt
bevindt.. Koophandel
KoophandeImaakt
maakt'er
'er de
de bron
bron
der
del' welvaart
welvaart uit
uit;; en
en welke
welke daar
daargedreeven
gedreeven jwordt
Iwordt,.,
vermeldt
vi;rmeldt onze
ooze Reiziger
Reiziger breedvoerig
breedvoerig;; bovenal
bovenal de
de ZeepZeepmaakeryen, de
de Bakkeryen,
Bakkeryen,enenbet
hetvervaardigen
vervaardigen cener
eener
maakeryen,
wollen
il:oft'e, Guba
GuUrt geheeten
geheeten.. Geheel
Geheelniet
niet ftuaakte
fillaakte deedeewollen floffe,
.e plaats
plaats onzen
onzen Reiziger
Reiziger;; by
hy noemt
l10emt ze
ze „" de
de laatfte,
laatHe.
ze
waar byhyzich
zich ter
ter wooning
wooningzou
zouWillen
willennederzetten
nederzetten ;; een
waar
een
diepe
diepe Calvini/tifche
Crtlllilliftifche droefgeestigheid
druefgeestigheid doordringt
doordringc alles
alles."
."
Deeze plaats
plaats verlaatende
verlaatende,, reist
reist TOWNSON
TOWNSON na
na Groot
Groot
Deeze
Ifaraditi, in
in het
befcbreeven;; by
hy
Waradin,
het volgcnd
volgend Hoofdil:uk
Hoofdfluk befcbreeven
vonta:
vonck
(*)
Zie once
(*) Zie
OD~e Faderl,
raded, Letteroef.
Letteroef. voor
voor I8oz,
1801, bl
hi.•.;28.
US.
C
c
4
C c 4

geheele bewerking der Wyn
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I . TOW·NSO~,
Sis
verndt deeze.
deeze een
een cler
der aartigite
aartigfieSteden
Steden in
in Hongllrj'tm,
Hong#ryen, ell
yondt
e.
1ll
aHe opzlgten
Debretzin.. Hy
in ales
opzigten bet
bet tegengeil:elde
tegengeftelde van
van Debretzin
Hy
'werd
'er heuscb
ontvangen, bezag
bezag "er
'er de
de byzonderhe=
byzonderhe:.
iverd 'er
heuscb ontvangen,
den, onder
de Baden.
Baden . Eene
den,
onder andgre
aud~re oe
Eene vuurig
vuurig befchreevene
bef~hreevene
ontmoeting
eener baadende
baadende Schoone
Schoone doet
ontmoeting eener
doet ons
ons zien,
zien, hoe
hoe
verre onze
fomberheid vervreemd
vervreemd was
was..
verge
onze Reiziger
Reiziger van
van fomberheid
#
daardaar
reisde
by hy
voort
reisde
voortnanaTokay,
Tokay,enentrof
trof on
on-.
- Van Van
der
een grooten
grooten hoop
hoop Zigeuners,
Zigcttners, of
of zwervender den
den weg
weg een
zwervende Heidens,
H . is
is aan
aan Tokay.
Tokay, desde
HeMens, aan
aan.. - - Het
Het XII
XII H.
des~
St1fs
en Wyn
Wyn.
Grond,
SteeQ.foorten en
elt
zelfs'Wyngaarden
Wyngaarden en
, Grond,
Steerlfoorten
Zoutmagaoyn gewyd.
gewyd . Byzonder
Zoutmaga2!yn
Byzonder breed
breed is
is by
hy over
(Ner den
den
Tokayer-wyn:: deeze
wordt,
a.lleen in
in kleine
kleine
beroemden Tokayer-wyn
beroemden
deeze words
, alleen
onderfcheide deelen
deeIen deezer
deezer landftreeke
landil:reeke
boeveelheden, inin onderfcheide
hoeveelheden,
gemaakt,
menverkoopt
verkoopt
dien,zelfs
zelfsdaar
daarter
ter plaatze,
plaatze,
gemaakt, enenmen
dien,
denzelven 4ufbruche,
.dufbruche, en
en by
hy
zeer
zeer duur.
duur . Hier
Hier noemt
noemt men
men denzelven
wordt gemaakt
gemaaktdoor
doorbet
hetmengen
mengenvan
vaneeneeodeel
deellaf~oete
half-.
wordt
lafzoete half
gedroog8e gerimpelde
gerimpeJde Druiven
de gewoone
gewoone.. Men
Men
gedroogde
Druiven onder
onder de
vindt
de geheele bewei'king der WYllr.
vindt bier
hier een
een verflag
verOag vvan
an. de
~aarden
in Tokay.
Deevengemelde
evengemelde1lufbruche
Aufbrucheisis de
de duurduur..
gaarden in
Tokay . De
fte
die ergens
bier
lle Europifche
Europifche Wy!).,
Wyrn, die
ergens gevonden
gevonden wordt:
words : bier
in bet
wordtdedebeste
bestealtoos
altoos gefchat
gefchat op
in
het Land
Land wordt
op eene
eene dukaat
dukaat
de vies
vIes.. "„ Eens
Eens hield
bield ik,"
met
ik," fchryft
fchryftTOWNS8N,
zowNS©N, „" met
de
ecllige
in bet
het Koffyhuis
Koffyhuis to
te
eeirige vrienden
vrienden het
bet middagmaal
middagmaal in
PtJt;
hadden maar
maar eenen
eenen eenvoudigen
eenvoudigen maaltyd
maaltyd,
Pest A wy
wy hadden
,
V{)or welken
welken wy
wyeen
eenzeer
zeermaatigen
ma:ttigen prys
prys betaalden
betaalden:: bevoor
be119.1ven
haddtn wy
wyook
ookeenigen
eenigen To
To-.
Ii
1venden
dengewQa-nen
gewgonen Wyn
Wyn hadden
kllyer;; toen
kwam om
omdedeverteeringskosten
verteeringskosten to
te
kaycr
toen de
de knegt
knegt kwarn
ontvangen,
vroeg by
byaan
aanelk
elk,
boe. veele
veele gdazen
gilazen by
hy van
van
ontvangen, vroeg
, hoe
g','dronken hadt,
met
denzelven g,,dronken
denzelven
hadt , en
en toen
toen verhoogde
verhoogde by
by met
ftuivers) voor
elk glas
glas
twintig Kreut.zers
twintig
Kreutzers (om~rent
(om€rent agt
agt ttuivers)
voor elk
gelag van
elken dri11ker
Reihet gelag
bet
yan elken
drinker van
van Tokayer-wyn."
Tokayer-wyn ." Ooze
Onze Reiziger v,v+nd!ndtdendenSmaak
-ziger
Smaak niet
niet aan
aan den
den Prys
Prys geevenn!digd
geevenredigd .e
lIet hoogloopen
geeft
3-let
boogloopender
derHOl1gaaren
Hongaaren met
met deezen
deezen Wyn
Wyn geeft
hem gelegenheid
gelegenheid om
over andere
andere Volksvooringenomenhebem
cm over
Volksvooringenomenhe .
<:len aJdaar
dat de
de
ilen
aldaaruit
uittetoweiden,
weiden, als
alshet
betPlantgoud,
Plantgoud, en
en dat
in Tarwe
Tarweveran
v~ran
vQorkeflykheid des
voortreflykheid
des gronds
gronds de
de Rogge
Rogue in
.
,,:lert.. Voorts
VOOlltS hehelst
heheIst deeze
deeze afdeeling
afdeeling een
een berigt
alert
berigt van
van de.
de
grondsgefteltenis daaromiheeks.
grondsgefteltenis
daaromtreeks .
Te
de vlakte
vlakte verlaaten
verla:lten en
en een
een heuvelagtig
heuvelagtig Lands
Lanet
l e Tokay
Tokay de
betreeden hebbende
hebbende,, gil1g
van zynen
zynen weg
wegaf-,
af, op
op
hetreeden
ging by
by van
h5t -omvangen
berigt, dat
oat KruidKruid- enenDelfftofkunde
Delfftofkundehier
hier
but
ontvangen berigt,
~n ruim
fuirn onthaal
ontbaal zouden
zoudenaantreffen
aantreffen.. Hoe
Hoezeer
zeer by
hy dit
dit
€en
bcwaarheid vondt,
het XII[
XII[ H.
uit? gehed
begeheel bebcwaarheid
vondt, wyst
wyst bet
H . uit,
~emd tot:
tot' een
Berigt van
van Delfftoffen,
Delfftoffen, doorvlogtel1.
met
Aemd
een Berigt
doorvlogten met
Mi..
Mip
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tJlineraa,lkundige
aanmerkingen ',) zeer
.~er leezetiswaardig,
leezet1sWaardig.
1lneraalkundige annmerkingen

doormengt het
het met
met aanmerkingen
aanmerkmgen van
van eenen
eenen anandoormengt
geettVWend
deren
aa~t;; onder
onder anderen
anderen toont
toont by
riend der
der
deren aart
by geen
Jooden to
te zyn
zyn..
,7ooden
Het
befchryft Cafchau,
de Hoofdil
Hoofdftad
Cafchau, de
:ad van
van
Het :XIV
XIV H.
H . befchryft
Opp,et'~Hongar~n;
de Baden
Baden van
van Rank
Rank;'; Opaalmynen
Opaalmynen..
~}ppzr-Hongaryon ; de
Wie
lust,heeft,
Reiziger- in
Spelonken,
.heeft, den
den Reiziger
in diepe
diepe Spelonken,
Wie lust
verge..
die zeer
zeldzaame verfchynzels
verfchynzels aanbieden,
aanbieden ~ tote vergedie
seer zeldzaame
zellen,)
voldoen;; de
zellen, zal
zal hier
bier zyne
zyne begeerte
begeerte kunnen
kunnen voldoen
de waarwaar.
gedaan ,, zyn
zyn keurlyk,
keurlyk, doch
doch to
te
neemingen, in
in dezelve
dezelve gedaan
neemingen,
veelvuldig om
om zelfs
zelfs am
aantoteflippen
flippen..
veelvuldig
Een dag
dag to
te Rofenau
Roftnau,
een kleine
kleine '), tamelyk
weI gege.
Een
, een
tamelyk wel
Stad,
z.etel van
vaneen
eenBisfchop
Bisfchop,
vertoefd
bouwde
bouwde Stad
, deciezetel
, vertoefd
SchmOlnitz en
en desgelfs
des~elfs Bergwerken.
bebbende, bezog
bezogtt by
hy Schmolnitz
bebbende,
Bergwerken .
In 1glo
Iglo werd
werd by
by door
door de
de Regeering
Regeering voor
voor een
een France
Fra!~'"
In
fchen
£Chen ,?acobynfchen
JacobJnfchen Zen4eling
ZenqeliBg gehouden,
zyn pas
pas
gehouden, dewyl
dewyl zyn
-in 't
't Fr"anseh
Fhmsch gefchreeven
gefchreeven was.
Dit gaf
gafaanleiding
aanleiding tot
tot
-in
was. Dit
uit welke
eene ongelegenbeid,
engelegenbeid, geestig
geestig verhaald
verhaakl;; doch
eene
doch uit
welke
hy
door kundiger
kundiger dan
dan die
die Stadsregeerders
Stadsregeerders gered
gered werd
werd:
by door
de
voorzitter was
een Kleermaaker
Kleermaaker,, then
dien byhyden
dentitel
titel
de voorzitter
was een
J/iuftrisjimus,, inclytus
inclytus,, &
& invifts
inviftus KOHLKOHLgeeft
geeft van
van izlluftrisfimus
MAN,
Sarto-r. Meermaalen
Meermaalen viel
viel bybyinin deeze
deeze verdenverdenMAN,) Sartar.
king '1 op
zynen terugtocht
terugto£ht uit
uit Hongaryer,
Hongaryen, door
Duttsell..•
king,
op zynen
door Duitsch
land. -Onze Reiziger
Reiziger woonde
woondeeene
eene Vergadering
Vergadering
land.
Onze
des Graaffchaps
Graaffchaps by;
gelegenheid
hy dedefter~r
des
by ; te
to welker
welker geleb
nheid by
ke vertoogen
vertoogen,, over
Vryheid der
der Drukpersfe,
Drukpersfe, daar
daar
ke
over de
de Vryheid
gedaan,, vermeldt.
inhoud van
van bet
gedaan
vermeldt. -- DitDit
is isdedeinhoud
bet XV
XV
Hoofddeel..
tloofddeel
Het volgende
voIgendeisiseen
eenatlergewigtigst
atlergewigtigs-t Iioofdfluk
lfoofdftuk,, en
en
Het
voert ten
tenapopfchrift:
Ken uitftap
uitftap ir.
A/pen..
voert
fchrift : Een
in de
de Karpatifchc
Karpatifche ti1pen
En
de verfcbynzelen
verfcbynzeIen,, en
en de
de waarneemingen
waarncemingen,'I trekken
trekkeD
En de
op cene
eene Ollderhoudende
de aandagt
aamlagt;;terwyl
op
onderhoudende wyze
wyze de
terwyl tUsfcben·
tusfchengemengde voorvallen
voorvallen alles
aJ les verleevendigen,
ver leevendigen" en
de by'.
gemengde
en de
by .
gevoegde fchoone
fcboone Plaaten
Plaaten bet
het oog
bekooren.. Wy
Wywil.
wII.
gevoegde
oog bekooren
len hier
vermelden, oni
om met
met des
des ReiRei.
len
bier eeno
eeno ontmoeting
ontmoeting vermelden,
I,
zigers
zigers verbaaltrant
verhaaltrantonze
onze Leezer!;
Leezers bekend
bekend te
to maakdD.
maaken . lip
deeze Alpen
omKruidKruid~ en
en MineraalkunMineraalkuRdeeze
Alpen ornzwervende,
omzwervende, om
dige
te doen,
doen, zat
zat TOWNSON
TOWNSON'S
in
dige waarneemingen
waarneemingen to
's avonds
avonds in
een
zyne verblyfplaats,
verblyfpJaats, by
het vuur
vuur.. ---- „" Ik
Ik
een rots,
rots, zyne
by bet
was,"
fcbryft by,
by, „ "niet
lang bier
hier geweest,
geweest, en
en onleonlewas," fchryft
niet lang
eig met
bet nazien
nazien van
het weinige,
weinige, dat
dat ik
ik verzameld
dig
met bet
van bet
verzameld
in 't't H
oogduitsch hoorde
hoorde aanfpreeken,
aanfpre.lken,
bad, toen
had,
toen ik
ik my
my in
Hoogduitsch
met den
delltitel
titel van
van Hoogwelgebooren
HOOogwe/geboo}'tn!! In
In ~ulk
met
zulk eene
eene eenzaa..
eenzaa .
C cc 55
llle
C:
arto

fly
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verwyderd van
mecel,
eel, en
~n zoo
Zoo verre
verre verwyderd
van de
de waereld,
waereld, en
en wet
wei
me
in den
den nacht,
nacht ~ een
te ontvangen,
ontvangen, en
en met
met zulke
zulke
in
een bezoek
bezoek to
te worden!!!
Hoewel gem
geene
titels aangefprook~n
titels
aangefprooken to
worden ! ! ! - - Hoewel
.vertelling van
barsfenen vloeide,
vloeide,
vertelling
van nimfen
nimfen door
door myne
myne harsfenen
kon
koo ik
ik my
myegter
egter niet
niet begrypen
begrypen,, van
van waar
wanr de
de gezegengezegende flew
ftem kwam,
kwam,anders
andersdan
danvan
vanden
deneenen
eenenofofanderen
anderen be.
he...
de
mel bode ,, die
die gezonden
myals
als Konirq
K021it~g van
van
gezonden was
was om
om my
znelbode
Perfim
te begroeten.
Toenikikopkeek,
opkeek,zag
zagikikniet
niet een,
cen,
fen to
begryeen, Toen
Per
maardrie
drie,, -- geene
geene hemelfche
hemelfcbe afgezanten
afgezanten ,, maar
maar arme
arme
maar
met ingevallen
ingevallen oogen
en gefcbeurde
gefcheurde kleederen
kleederen..
duivels met
duivels
oogen en
Ach!hoe
hoedikwyls
dikwyls
verbeterendedeuiterlyke
uiterlyl{czinnen,
zinnen, die
die
Ach!
verbeteren
de doolingen
doolingen van bet
bet gemoed,
getrouwe wachters
wacbters over
over do
getrouwe
gemoed,
deszelfs misvattingen
misvattingen,
en fieteugelen
beteugelen deszelfs
deszelfs ydele
ydele
deszelfs
, en
Deeze lieden
lieden waren
waren geene
geene KruidenzameKruidenzame..
droomeryen !! Deeze
droomeryen
Jaars, noch
maar Goudzoekers,
en Schoen.
laars,
nochGemfenjaagers,
Gemfenjaagers,maar
Goudzoekers,enSchoen,
of orttwetp-maakers
OIItwel:/J-maakers van
van Kesmark,
Kesmark, en
en die
die alien
allen meer
meeroff'
o(
of
min met
met de
de goudzoekkunde
goudzoekkunde doortrokken
doortrokken waren,
waren, welke
welke
min
verzochten om
om verlof,
verlof, dat
dat zy
ouder myne
rots mogten
Ulogten
verzochten
zy onder
myne rots
fchuilen,, en
en zich
vuur warmen
warmen.. De
De onveronvf,lrzich by
by myn
myn vuur
fchuilen
verwon-..
faagdbeid en
en flandvastigheid
ftandvastigheid deezer
deezer lieden
lieden is
is verwon
faagdbeid
derenswaardig;; zelfs
ftouter dan
zelfszyn
zyn zy
zy nog
nog flouter
dan de
de GemGemderenswaardig
fenjaagers.. Deeze
Deeze arme
armezielen
zielen hebben,
llcbben, even
even als
als zulke
zulke
fenjaagers
dat
droefgeestige ZedenJeeraars,
dxoefgeestige
Zedenleeraars, die
dievan
van meening
meening zyn,
zyn, dat
van fmerten,
fmerten, en
de deugd
deugdbeftaat
beftaat in
ondergaan van
en in
in
in bet
bet ondergaan
de
welbet volbrongen
volbnmgen van
vandedeGene
eeneofofandere
anderebittere
bitteretaak
taak,, welbet
ke
de natuur
natuur niet
niet gaarne
gaarne uitvoert,
uitvoert, en
en achteloos
achte100s verkeeverkee.
ke de
ren
trent de
de kleine
kleme dienilen
dienften van
ren om
omtrent
van goedwilligbeid,
goedwilligheid, welke
welke
ons
eigen hart
hart inboezemt,
het ongeluk
ongeluk gehad
gehadtote geloogelooons eigen
inboezemt, bet
ven,
dat mynen
mynenenenfchatten
fchatten alleen
alleen te
in de
ven, dat
to vinden
vinden zyn
zyn in
de
hoe hooallerongenaakbaarfte
de rotfen
rotfen;; hoe
hooallerongenaakbaarfle gedeelten
gedeelten van
van de
ger
deeze zyn
zyn,, hoe
zy bedekt
bedekt zyn
hoe meer
meer zy
zyn met
met ftleeuw
fneeuw,,~
ger deeze
tit isisweI
wel
en
aan flormwinden
frormwindell blootgefleid,
blootgefield, en
en ~lit
en aan
en ook,
ook, en
des
bet gevaarIyktle
gevaarJykfte van
van alies
aJles,, aan
aan mist
mist en
en dampen
dam'pen
en ,, des
bet
beleete
die to
te doorzoeken
doorzoeken.. Zy beleeto greetiger
greetigerzyn
zyn zy
zy om
om die
den
openbartig aan
$an my,
my Jdat
datzy,
zy,fints
fintsdedelaatstverloolaatstverloo.
den openhartig
pen
twaalf jaaren,
jaaren, deeze
Alpen bezocht
bezocht hadden,
haddeu , en
en
pen twaalf
deeze Alpen
of byna
niets,, of
byna
weI
het zelfde
zelfde oogmerk,
oogmerk , en
en niets
weal met
met bet
niets,
den , en
en dat
dat zy
omtrent vyftig
vyftig ponniets, gevonden
gevonden bad
hadden,
zy omtrent
ponden
fierlings by
verlooren badden
badden;; cchter
echter
den ilerlings
by dit
dit werk
werk verlooren
boopten
even als
als de
de Goudmaakers,
Goudmaakers'.l
huneiateinboopten zy,
zy, even
datdat
bethethun
delyk
redeneering over
Valfche redeneering
over eindelyke
eindelyke
delyk zou
zou gelukken.
gelukken . Valfche
Zy zegoorzaaken
beeft hun
hun eenigzins
eenigzins daartoe
daartoe gebragt
gebragt.. Zy
oorzaaken heeft
zegvan
God
niet
vergeets
gen:
dat
deeze
groote
werken
dat
deeze
groote
werken
van
God
niet
vergeefa
gen :
gegc-
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gefchapen zyn, en
en dan,
dan, wyl
zy onkundig
onkundig zym
zyn Van
van derder.
wyl zy
zelver aangelegenheid
huishouding der
der uatuur,
natuul'.
zelver
aangelegenheid in
in de
de huishouding
fchryven zy
zy aan
aan dezelve
dezelve dat
dat gene
gene toe
toe,, voor
voor 't
't welk
fchryven
welk
deeze nooit
naamellyk bet
het voord'loorddeeze
nooit beftemd
beftemd geweest
geweest zyn,
zyn, naamel&k

."
brcngen
wn Goad,
Gaud,Zilver
ZilverenenEdelgefteenten
Edelgefteenten."
brengen van
na Vafe
z.
Ret XVII
Kesmark na
Yafet$.
Het
XVII H.
H. bevat
bevat de
de Reis
Reis van
van Kesmark
1<:n 's's Schryvers
Schryvers reisontmbetingen,
reisontmt:>etingen, en
en aanmerkingen,
aanmerkingen,
En
zo
die bet
het hoofddoel
hoofddoel zyner
zynerreize
reizebetreffen,
betreffen, als
als die
die toetoe·
zo die
vallig
voorkomen ,'.I ftrekken
ftrekken om
om hem
hem mdt
vallig voorkomen
met genoegen
genoegen to
te
vetgezel1en.
ve7 ezellen .
De nabyheid
nabyheid van
van Wieliczka,
vermaard door
door de
de PoolPool..
De
Wieliczka, vermaard
fche Zoutgroeven,
keiziger om
om die
die to
te
fche
Zoutgroeven , noopte
noopte onzen
omen Reiziger
gaan
bezigtigen..
Men
heeftz,ulke
zulkc fchilderagtige
fcnilderagtige begaan bezigtigen
Men beefs
be
rigten van
van deeze
deeze onfchatbaare
onfchatbaare Zoutgroeven
Zoutgroeven gegeegegeerigten
dat," gelyk
zeven, „" dat,"
gelyk onze
onze Reiziger
Reiziger fcbryft,
fchryft, "elk
ven,
„ elk ze·
dig
voor dof
dof en
en laf
laf moet
moet gegedig verhaal
verhaal van
van dezelve
dezelve nu
nu voor
houden worden.
worden. Ik
Ik zal
zal my
myderhalven
derhalven bepaalen
bepaalen by
by die
die
houden
welke voor
van
dingen,, welke
dingen
voor my
my •, als
als Natuuronderzoeker,
Natuuronderzoeker , van
belang waren."
zal de
de befchryving
befchryving en
en de
belang
waren ." Men
Men zal
de daarmede
daarmede
gepaarde opmerkingen
opmerkingenniet
niet zonder
zonder vrugt
vrugtleezen
leezen;; terwyl
gepaarde
terwyl
keurlyke
Plaatenbier
bier niet
niet alleen
aIleen tot
tot cieraad,
cieraad, maar
maarteftetkeurlyke Plaaten
fens
ter toelichting
toelichting dienen
't geen
wegens deeze
deeze
fens ter
dienen van
van 't
geen wegens
Zoutgroeven
Dit maakt
maaktbet
bet grootfte
grootfte gegeZoutgroeven gezegd
gezegd wordt.
wordt . Dit
deel te uit
VOOl'tS zich
zich maar
deelte
uitvan
van bet
bet XVIII
XVIII H.
H . -- Voorts
maar
twee of
of drie
drie uuren
uuren rydens
rydens van
van Cracau
bevindende ,#
twee
Cracau bevindende
was zyne
zynenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid to
te groot
groot,, om
die vermaarvermaar·
was
om die
de Stad
Stad geen
geen bezoek
bezoek to
te geeven
geeven.. Hy
Hybezag
bezag'er
'er bet
bet bebede
zienswaardigfte.
Bet komt
.komt'er
'erininveele
veele opzigten
opzigteQ
zienswaardt
fte . - - Het
agteraan.. In
der Hoogefchoole
Roogefchoole vondt
vondt by
by
agteraan
In de
de Boekery
Boekery der
ill bet
zo nieuw
nieuw als
als
iii
betvak
vak der
der Geneeskunde
Geneeskunde geen
geen Boeken
Boeken zo
~o ERHAAVE;; zelfs
zelfs waren
Schriften van
dien groogroo.
.SonRHAAVE
waren de
de Schriften
van dien
ten Man
daar nog
nog niet
niet voorhanden
voorbanden.. Op
Opzyne
zyneterugreis
terugreis
ten
Man daar
na Pribilini
Prililini is
is zyn
zyn opmerkzaam
opmerkzaamoog
oogbezig
bezig met
met dede voorvoorna
werpen der
der Natuurlyke
Natuurlyk..: Historie
Historie..
werpen
In Pribilini
Pribilini terug
terug gekeerd
gek~erd,, geeft
geeft hy
by in
in het
betXIX
XIX H.
H.
In
eenig berigt
berigt van
de groote
Demanovo genoemd.
genoemd.
eenig
van de
groote Spelonk,
Spelonk, .Demanovo
De Bergwerken
Bergwerken van
van Herrengrund
verfchaffen hem
ruiDe
Herrengrund verfchaffen
hem ruime itoffe
1l:offe tot
tot keurige
keurige waarneemingen
waarneemingen.. Breed
Breed is
is bet
het
me
Leevensberigt, 't
't geen
bier van
Baron BORN
BOR.N
Leevensberigt,
geen wy
wy bier
van den
den Baron
aantreffen (*).
(*). Diens
Diens Vrymetzelaary,
Vrymetzelaary, en
zyn LidmaatLidmaataantreffen
en zyn
fchap
fchap
(*) WY
Wyhebben
hebbenonlangs
onlangs bet
het Leeven
Leeven van
van dien
dien Baron
Baron in
in ons
ons
(")
117engedwerk geplaats
1I1engelwerk
geplaats~:
hoofdzaaklyk komt
komt dit
dit oveIeen
bet:; hoofdzaaklyk
overeen met
met bet.
geen
geen
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{chap by
by de
de Illuminaaten,
llluminaaten., 't't welk
welk hen;
hern an
m111 veele
veele on.
on..
(chap
aan((enaamhedenblootftelde
blootftelde.,
wordt bier
bier verdeodigd
verdeooigd.
aangenaamheden
, wordt
Dat by
hy bybydedeOeestlyken
GeestlYkenininzwaaren
zwaarenhaat
matmeest
m(i).Cstverver:
Dat
'\taBoo, zal
niemand in
in twyfel
twyfe1 trekken,
trekken., die
die zyne
zyne fcherp
fcherp.
vallen,
za niemand
bekt:lende Monachologia
Monachalagia. leest,
leest, welke
b~ ten
t~n Jaare
Jaare 1783
1783-.
bekelende
welke by
uitgaf~j ten
dat Keizer
Keizer JOSEPH
JOSEPH bezig
bezig was
was met
met het
het
uitgaf
ten tyde
tyde dat
maaken zyner
zyner verbeseringen
verbeteringen in
in de
de Kerk
Kerk;; kuik
zulk een
een
ntaaken
ftherp hekelfchrift
bekelfchrift opoptie
zou in
in geenen
geenen ananfcherp
de Mollniken
Monniken zou
deren tyd
tyd gedoogd
gedoogd geworden
geworden zyn
zyn.. Dus
Dusworden
worden zy
zygegederen
fchetst:: wy
wy geeven
geevendedebier
hiergeplaatfte
geplaatfie Vertaaling
Vertaaling van
vall
fchetst
',sBaroos Latyti,
LatylJ" in
in bet
het Werk
medetote vinden
'linden..
'cDarons
Werk inede

s,
NNII{ .
" DE
BE MO
MONNIX.
" Affchildering'
AffchildtrinJ( vast
van aenzelven.
Een hebzugtig,
hebzugtig,ftin,
ftil1:t
denzelven . Een
„
kend, morsfig,
morsfig,dorttig,
oorftig,lafhartig
lafhartig dier,
dier ~ dat
datliever
liever bona
hOllo
tend,
ier lydt,
lydt~ als
als 1{dan}
arbeidt.. -- Zy
Zy (de
(de Monniken)
Monniken)leelee.
ger
dan} arbeidt
ven van
van roof
roof en
woeke}";; -- zy
zy geeven
geeven voor,
voor, dat
dat de,
de
ven
en woeker
'Wllereld alleenlyk
gefchapen zy
zy;; wvaereld
alleenlyk om
onk hunnentwil
hunnentwil gefchapen
f-Y' gebruiken
het geheim,
gebeim, gaan
gaan echte€
echter
V,y
gebruiken de
de Vrollwen
Vrouwen inin het
nooit tot
tot den
fl!aat over,
leggen hun
kwost
nooit
den buwely"ken
huwelyken flaat
over, leggen
hun kroost
ten vondeling,
vondeling, wooden
woedentegen
tegenhun
huneigen
eigengetlac1&
geOacllJ:,, en
ten
en
'Wallen hunnen
vyanduit
uit eene
eenehinderlaag
hindedaag aan
aa.n~.
vallen
hunnen vyand
Eene onnutte
'" Het
Bet nut
nut WIN
denzelvtn.. Eene
onnutte ballast
ball{!st den
den
van denzelven
„
aarde.
Gefchapen om
om de
de vrucht
vrucht (van
te verver~
(van anderen)
anderen) to
narde . Gefchapen
flinden.. -- Van
de Orde
Ortieder
del'Dominikaanen
DominikaanenofofPredikheePrediltheeVan de
flinden
wyn,
'J"en
~egt by
hy:: --- Zy
hebhen een
een uitneemenden
uitneemendell reek
reuk;; wyn,
ren zegt
:*
Zy hebben
en kettery
zy van
van verre
verre.. By
heeft,alals'
een veelveel~
Hy heeft,
s • eon
kettery rieken
neken zy
en
vraat;, geitadigen
gefiadigen honger;
de jonge
jonge ((Monniken,
- de
de
anniken, hunger ; de
vraat
Nieuwdingm of
door hunger
honger ge
ge.
worden door
1Vieuavelingen
of Proevelingen)
Proevelingen) worden
toetst.
Ouden,
terzydeftelling Wan
Vjln allti!
ally zorzormetmet
terzydeftelling
toetst . -- DeDeOuden,
gen
en werkzaamlaeden,
werkzaambeden, geeven
geevenzich
zichover
ovefaan
aan de
de wellusten
weUusten
gen en
des
blliks, gebruiken
~ebruiken fappi
fappige
rusdes buiks,
e fpyzen,
fpyzen, liggen
liggen week~
week, rusten
rekken den
den flaap
flaap tot
tot ver
ten zagt
zagt en
enwarm,
warm, rekken
ver op
op den
den dag.,
dag,
~n
volgens de
zorgen zy,
zy,
en volgens
de leeveniwyze
leevenswyze van
van een
een Zwyn,
Zwyn, zorgen
dat
fpekvet
'dat -alalhun
hun voedzel
voedzel inin vet
vet verandere,
verandere, en
en zy
zy fpekver
Dieswegen hebben
hebben zyzydoorgaans
doorgaan-s dikke,
dikke, laag
laag
worden.
worden . Dieswegen
afhallgende
dikbuikige Ouden
worden onon~
de dikbuikige
Ouden worden
afhangende buiken;
buiken ; de
der
het meest
meest geacht
geacht.. Zy
Zyhaaten
haaten de
de aan
aan God
ge~.
God ge
der hun
hun bet
heiligde
jufferiyke kuis.chheid,
werpen zich
zkh toomtoom~
en werpen
heiligde jufferlyke
kuischheid , en
laos
Zy zyn
zyneene
eene foort
[oort van
van
laos in
in de
de armen
armen van
van Venus.
Venus . Zy
weeq
weeq
Reize breedel:
breeder
geen
hier eantreffen
~antreffen;; docb
geen wy
docb alles
allesisisinin deezc
deeze Reize
wy hier
\litgewerItt.
uitgewerkt.
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bet geheele
menschlyke geflacht
weezens;
die het
geheele menschlyke
geflacht en
en het
bet
weezens , die

gezond verfland
doodlyken haat
gezond
verftand eeneii
eeneu doodlyken
haat toedraagen
toedraagen;; wee·
weeover wier
wier fchepping
fcbepping dedeScbepper
Scbepperderder
natttut zich
Zicb
zens,
tens, over
nattttit
."
nooit
heeft."
lnooitberoemd
beroemd heeft

laaten wy
onz~n Reiziger
Reiziger vergezellen,
vergezellen, daaa
daar
Dan laaten
Dan
wy onzen
by de
hy
de Smeltwerken,
Sl1leltwerken, met
met verre
verre van
van Netlfohln,
Neufohln, bezt,;bezig,
tigt
Sckemnitz, de
de voornaamfie
van Neder.
Nede,..
tigt,~ en
en Schemnitz,
voornaamfle Myn-fl:ad
Myn-ftad van
bezoekt ; alles
Hongarj'en, bezoekt;
Hongaryen,
allesvol
vol delfftofkundige
delfkofkundige aanmer.
aanmerkingen;
waartoe by,
na Kremnitz
Kremnitz voortreitende,
by , na
kingen ; waartoe
voortrelzende, ook
ook
overvloedige gelegenheid
vindt, alsmede
alsmede op
op zyJlen
zyuen weg
overvloedige
gelegenheid vindt,
wei
tla Konigsberg.
iua
Konigsberg .
In bet
XX Hoofddeel
Hoofddeel bezoekt
bezoekt hy
het Monniken.
MonnikenIn
bet XX
by bet
St. BenediCt
Beneditxus
de zeer
klooster
us ,, de
zeer aanzienlyke
aanzienlyke Stad
Stad
klooster van
van St.
Tyrnau. Naa
Neitra,
alsmede Tyrnau.
veele niet
niet onbevallig
onbevallig
Neitra, alsmede
Naa veele
befchreevene Reisontmoetingen,
Reisontmoetingen., bereikt
bereikt by
hy Presburg,
PreSbUFj,
befchreevene
en
geeft eene
befchryving van
van die
die Stad,
Stad, welke
welke als
als de
de
eene befchryving
en geeft
Hoofdflad
Hoofdftad ties
des Koningryks
Koningryks mag
aangemerkt wordenr
worden.
mag aangenzerkt
Bykon
konniet
niet nalaaten
nalaaten op
op to
te mer
merken,
dat de
de losbandige
losbandige
By
en, dat
leevenswyze
van Weenen
Wetntn ook
ook Presburg
Presburg befmet
befmet halt
hadt..
Ieevenswyze van
Een
ftaaltje, daarvan
bygebragt, isis zeer
zeer Clerk,
fterk, en
Een ftaaltje,
daarvan bygebragt,
en met
met
leevendige kleuren
kleuren befchreeven.
leevendige
befchreeven.
verliet ooze
Reiz.iger,, en
en meteen
rtleteen Bonga
PPresiJul'g
eshurg verliet
onze Reiziger,
Honga-..
yyen;; een
een Koningryk
Koningryk,, 't
't geen
niet zonder
londer aanaan.
ryen
geen by
by „" niet
doeoing koii
kon verlaaten
verla~ten ;
~ dikwyls
dikwyIs zag
zag bybyachter
achter uit,
uit, oni
ont
doening
deszelfs edetmoedlge
te zeggen
zeggen voor
voot
deszelfs
edelmoedige Inwoonders
inwoonders dank
dank to
bet vriendlyk
en om
ombutl
nun tevens
tevens
bet
vriendlyk onthaal,
onthaal,bem
hem gegeeven,
gegeeven, en
alien
openbaaren voorfpoed
voorfpoed toe
allen openbaaren
toe to
te wenfchen.
wenfchen. De
Dc
Hongaaren ,"
met deeze
deeze woorden
woordeneindigt
eindigt onze
onze Reizi
Reizi..
Hongaaren
," met
ger zyn
"zyn
eene edele
ger
zyn Werk;
Werk, „
zyn eerie
edele foort
foortvan
van menfcben;
wenfchen ;
en
onder bet
bet groot
groot aantal
aantal van
VoIken,, onder
onder welke
welke
en onder
van Volken
ik gereisd
gereisd heb,
een van
van die,)
die, welke
.welke ik
ik bet
he.t meest
meest hoogboogik
heb, een
acht.. Deeze
Deeze kieine
kleine fchatting
[chatting van
van lof
lof ben
ben ik
ik bun
bun ververacht
en ik
ik betaal
betaal die
die met
metzeer
zeer groot
groot genoegen
genoegen."
fcbuldigd, en
fchuldigd,
."
Wytreffen
treffen op
op dit
dit Werk
Werkeen
eenvry
vrygoed
goedRegister
Register aan,
aan,
Wy
-en verheugen
verheugen ons
ons daarover
daaroverii bet
bet RR.e~istermaaken
fcbynt
en
egistermaaken fchynt
cenigzins ult
uit de
de. mode.
eenigzins
mode .
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I1isputatio
Historico-Critica de
Jli~pu~atio Historico-Critica
de PANETio
'AN&:TIO Rhodio
Rhodio Philofopht
PhiIofopbO
St01CO..
Stoico
Datisis:
Dat
l/iltori[che en
en Kritifche
Kriti[clze Perhandeling
Per!Janrlelin~ over PANmTIUS
PANI!TIUS,
em
Ilistorifche
, eem
SIO;st:!z Philofoof
Phi/fJfoof van
"an Rkodus,
RkfJri,U, door
door F.
F. G.
G. VAN
VAN LYNDEN
LYNDEN ,
Stoisch
Leeuwaardenaar,dewelke
dewelkedit
dit Stuk,
Stuk,met
metdedeachter
achterhetzeive
hetzeiv~
Leeuwaardenaar,
gevoegde Thefes,
Tbefes, op
op den
den i2den
uden Juny
Juny 1802,
1802, in
in de
Gehoor-.
gevoegde
de Gehoor
zaal
to Leiden
zaal der
der Philofophifche
Philofophifche Faculteit
Faculteit te
Leiden,, onder
onder voor
Voor..
zittinge van
Hoogleeraar WYTTEWEACH
WYTTllI/1:IACH,
in 't
't openbaat
zittinge
van den
den Hoogleeraar
, in
openbaat
verdeedigd heeft.
heeft.
verdeedigd

0""

byvoegen.. onder
onder het
ltet bewonderen
bewonderen deezer
deezer overfchoone
overfchoone
O byvoegen
O
Akademif(!he letteroefFening
letteroeifening en
en vorderingen
vorderingen t
proefe van
van Akademifehe
proeve

nder het
bet leezen,
Jeezen, en,
en. zozoals
als wywy'er'eralal aanftonds
aanfionds moetelt
moetell
nder

kwamellons
onstote bfnnen
brnnen de
de bekende
lJekende Vcrfen
V~rfen Van
van
kwamen

JUVENAUS.
J

JUVENALIS

I

SUmmala quid
'luirl faciunt?
[aciunl? quid
'luirlprodest
prfJ/est Pontice
Puntice II long&
long'
Stemmata
Online
cenferi?2 -- Ordine cenferi

-

-

lI4ISERUM
EST ALIOllUM
INCUMBEll.E lAM
....
UISERUM EST
ALIORUM INCUMBERE
FAMm

In de
de daad
daad,, van
van dit
dit laatfte
laatfie moeten
onderfieIlen, dat
dat onmoeten wy
wy anderfiellen,
on
In
ze
jonge Schryver
Schryver een
een diep
diep gevoel
gevoel hebbe
hebbe.. Uit
Uit edel
edel bloed
bloed
ze jonge

ill deeze
deeze Verhandeling
Verhandeling bewy.
voortgefproten,
ziet men
men hem
hem in
bewy .
voortgefproten , ziet
verdienfien
zen
geeven, hoe
hoe by
bydoor
dooreige
eigewerkzaamheid
werkzaamheidenenverdienflen
zen geeven,
zich
te maaken
ruaakenden
denluisterryken
luisterryken naam,
naam, lien
dien
zich waardig
waardig zoekt
zoekt to
by voert
\foert..
.
by
't
hoe 't
't oud
zeeraanzienlyk
aanzienlyk geflacht
geflacht der
der
bud enenzeer
't IsIsbekend,
b6kend , hoe
VAN
heeft voortgebragt
voortgebragt,, die
die aan
aan de
de RepuRepu.
mannen heeft
VAN LYNDENS
LYNDENS mannen
en in
bekwaamhebliek
vee} nut
vernrekten ;, en
in bekwaamlte·
21s eer
eer verflrekten
bliek tot
tot 200
zoo veel
nut als
oen
uitmuntten.. Veele
'er '(roorhanden,die.
uit de
Veele Stukkeft
Stukken zyn
zyn 'er
voorhanden,die, uit
de
den uitmuntten
van Lunenbufg,
nog
pen
VAN LYNDEN
LYNDEN van
Lunenburg, den
den nog
pen van
van den
den fleere
Heere VAN
daarleevenden
vanonzen
onzenStudent,
Student,voortgevloeid
voortgevloeid"., daarleevenden Oom
Oom van
van
eenen ifder
i~der kunnen
kUll.1len overtuigen
overtuigen;; en
dat wylen
en dat
wylen de
de Heer
Heer
van eenen
VAN
Vriend en
en Ilegunf
Begunfiiger
de Vriend
iger van
van
VAN LYNDEN
LYNDEN "lIn
van de
de Y'()t'$t,
Worst , de
SECUl\fDUil, een
is
den
een Ridder
Ridder is
PETRUS BURMANNU!
BURMANNUS SECUNDUS,
den vermaarden
vermaarden PETRUS
geweest,
in dede orde
ordeder
decGeleerden
Geleerden hoogst
hoogst beroemd
berofmd.
geweest, ook
ook in
,
zulks
kan niemant
niemant tegenfpreeken
tegenfpreeken;; terwyl
ons
terwyl Teelen
veelen met
met ons
zulks kan
voorB!itterS!I11Tt. voorkennis
draagen., hoe
een VAN
VAN LYNDEN
LYNDEN "an
van Slitterswyk,
kennis draagen
hoe een
maals
de Provincie
Provincie van
van Zeeland
Zeel~nd den
den Eerilen
EerUen Edele
Edele hebhebmaals by
by de
bende
gereprrefenteerd,, z!ch
thans aan
aan de
de beoeffening,
beoetreninlt der
der
zich thans
bende gereprmfenteerd
booge
Letterkunde,deszelfs
deszelfs zoo
zoo zeer
zeer geliefkoosde
geliefkoosde bezigheid,
bezigbeid a
hooge Letterkunde,
gebeel
geheel beeft
heeft overgegeeven.
overgegeeven.
Met
een oog
oogopopzulke
zulkeuitmuntende
uitmuntendevoorbeelden
voorbeeldengevestigd,
~etestigd,
Met een
PALLAS uu
flu drie
drte
heeft
Voed1terling van
de LEIDSCfl&
beeft onae
once Voediterling
van de
LEIDSCHE PALLAS
jauqp
dienst befleed
befieed;; ell
dat zy
1.ydeszelfs
des:l;elf, naarilignaar1Ugen dat
in haaren
haaren dienst
jaar ji ill
heicl
heid
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eene meer
meer dan
dan gewoone
gewoone wyze
wyze reeds
reeds heeft
heeft
beld
!Ieid eft
en vlyt
vlyt op
op eene

't welk
willen
biervan levert
levert bet
willen beloonen,
beloonen, biervan
bet Stuk,
Stuk, van
van 't
welk wy
wy nLl
ntt
melding doen,
doen, veelvuldige
bewyzen .
DIClding
veelvuldige bewyzen.
Het
onderwerp van
van hetzelve
betzelve pryst
prylt zich
zich by
uitneemenheid
Het onderwerp
by uitneemenheici
wie toch
niet met
met opgetogenheid
aan'
toch las
las niet
opgetogenheid,, of
aan ; wie
of wie
wie hoorde
hoorde
~ict'
van CICERO
miet met
met verrukking
verrukkiog fpreeken
fpreeken van
van bet
bet Werk
Werk van
CICERO OYet'
oven
tie
bet uit
uit de
de Grickfche
Griekfcbe Schrifcen
Schriften was
de Plichten!
Plichten! en
en daar
daar bet
was van
van
den
den Stoicynfchen
Stoicynfchen Wysgeer
Wysgeer PANJETIUS,
PANSTIus, dat
dat die
diewelfpreekende
welfpreekende en
en
fcherpzinnigeRomein
Romein zyne
zyne denkbeelden
fcberpzinnige
denkbeelden over
over deeze
deeze belangbelang~
ryke
fioffc veelal
natuurlyk gedreeven
ryke ftoffc
veelal ontleende,
ontleende,wordt
wordt men
men natuurlyk
gedreeven
van verlangen
van
verlangen,, om
den Grooten
Grooten Leermeester
Leermeester van
van zulk
zulk een'
een"
om den
Grooten
Leerllllg nader
nader to
te leeren
leereD kenDen.
Grooten Leerling
kennen.
Deszelfs afkomst
afkomst en
Deszelfs
en vaderland
vaderland te
te
weetell
to weeten,
weeten , to weeteir
dell
aanleg en
der Studien
Studien van
den aanleg
en de
de onderwerpen
onderwerpen der
van J.>ANJETIUS,
PANATIUS, wie
vie
de Kcenen
ge~enen waren.
waren , wier
by bywoonde
, de
de
wier lesfen
leafen by
bywoonde,
reizen, die
die
de reizen,
hy
deedt,, waar
byzyn
zynverblyf
verblyfhieldt
hiefdt,, en
by deedt
waar by
en welke
welke Romeinen
Romeinen
en
naderhand door
door hem
hem onderweezen
en Grieken
Grieken naderband
onderweezen wierden,
wierden, wat
wat
door
hemwierd
wierdgeleerd
geleerd en
geJyk
alles
door hem
en gefchreeven
gefchreeven- gelyk
ditdkalles
in eene
eene naauwe
met de
in
naauwebetrekking
betrekldngftaat
fiaat met
de middelen,
middelen , waartloor
waardoor
deeze
Rhodier in
deeze Rhodier
in het
bet vak
yak der
tot eene
eene hoogte
hoogte
der Wysbegeerte
Wysbegeerte tot
Is
geklommen , hoedanig
hoedanig eene
een man
man als
is geklommen,
eene zelfs
zelfs e~n
als CICEao,
CICERO, zon
zon...
der
van zulk
zulk eenen
eenell Voorganger,
Voorganger,veelligt
veelIigt nimmer
nimmer zoude
zoude
der bulp
hulp van
hebben
hebben kunnen
kunnen bereiken
bereil,en., en
waardoor by
by tevens
tevcns op
op deli
deq
en waardoor
bodem
bodc:m van
vankennis
kennis en
en waarheid
waarheid planten
planten heeft
heeft doeo
voortkodoesvrtk,
men,, waarvan
waarVan misfchien
misfchien ook
nog heden
heden ten
ten dage
dage de
de
men
ook wy
wy nog
vruchten
vruchten., zonder
zonder dat
dat wy
wy 't
't weeten
weeten,, plukken
plukken,, daar
daar zelfs
zelfs de
de
dwaalingen van
een Heiden
van zo
zo een
een verheven
verheven orde
orde ons
ons
dwaalingen
van een
Heiden van
Christenen
tot groote
groote leering
leering kunnen
kunnen verftrekken
Christenen tot
verfirekken gelyk
gelyk
dit aIIes,
de deelen
deeIen uitmaakt
uitmaakt van
van een
een zeer
teer opener.
opmerdit
alles,zeggen
zeggen wy,
wy, de
kelyk
kelyk geheel
geheel,, als
als in
in zich
zich bevattende
bevattende de
de wording
wording en
en bet
het
zyn
een Weezen,
Weezen , 't" welk,
I'.,n van
van een
weIk,door
doordeszelfs
deszelfs zielsvermogens,
zielsvermogens,
nageflacht een
een grooten
grooten invloed
invloed heeft
heeft kunop tydgenooten
tydgenooten enennageflacht
op
kunnen
nen hebben
hebben;; zo
zo is
is dan
daD ook
ook door
door den
den Heer
Heer VAN
VAN LYNDEN
LYNDI!N
van
van de
de opgenoeuide
opgenoeulde punten
punten een
een zo
zo veel
veel mogelylt
naauwkeumogelyk naauwkeurig verflag
verflag gedaan
gedaan,, en
en geene
geene moeite
moeiteontzien
ontzien,, om
om nit
uit de
de
rig
Oudheid
op to
te delven
delven al
al wat
hemdaartoe
daartoefcheen
fcheenvan
vaneenieeniOudheid op
wat hem
gen diensc
dienst to
te zullen
zulJen weezen.
gen
weezen .
In
In bet
het byddnzamelen
byeenzamelen der
deronderfcheiden'
onderfcbeiden' overblyfzelen,
overblyfzelen, die
die
by
by deeze
deeze zyne
zyne navorfchingen
navorfchingen hem
hetn zyn
2:1n onder
onder 't
't oog
geko..
oog geko.
men
men,, is
is by
met veel
veel fmaak
fmaak tote work
werkgedaan
gegaan, , en
en met
met zo
zo veet
veel
by met
kunde
kundeenenoordeel
oordeel,, dat
dat een
cen opinetkzaam
opmetkzaam enengeoeffend
geoefi'end Leezer
Leezer
daaraan wel
weI ras
rasontdekken
ontdekkenzalzalde de
beginfels,
de gtondtrekgtondtrek4aaraan
beginfels
, de
ken
Grooten Man.
Man , die,
ken van
van den
dell aanftaanden
aanftaanden Grooten
die, met
met zyn
zyn verftand
verfiand
vede denkbeelden
denkbeelden to
te gelyk
gelyk kunnende
kunnende omvatten
omvatten,, en
en dezelve
dezeIvc
veele
eens overzien,
overzien, alal aanflonds
aanfionds dedebetrekkingen,
betrekkingen,die
diezezeonderOllderin edns
in
lingmogten
mogtenhebben,
hebben,ontdekt,
ontdekt,de de
verstafgelegene
afgelegenetot
totelkander
elkander
Rng
vetst
wr:et totc: doen
doennaderen,
naderen, enendie
die in 4dn
4~n vetbahd
vetbatld tote famen
famen brengt.
btcngt.
weet
Ver-.
Ver

m

F.
r.

too
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Verfcheide
der oude
oude Schryveren
Schryveren heeft
by merkelyk
Verfcheide plaatfen
plaatfen der
heeft b,
me.rkelyk
toegelicht., hiertoe
reeds ververtoegelicht
hiertoe in
in aaat
float geUeld
gefleldzynde
zynde door
door zyne
zyne reeds
kreegene uitgebreide
uitgebreide kennis
kennis. in
leel lukkenvan
vandede
kreegene
in de
de byzondere
byzondere leeltukken
onderfcheidene Schoolen
der Philofoophen
Philofoophen van
vall Griekenland
Griekenland ;•
onderfcheidene
Schoolen der
en wel
weI byzonderlyk
byzonderlyk in
ill die
die van
van dede Zenoniaanfthe
ZeooniaanfcbeofofStoicynStoicynm
en
fche
fche Gezinte.
Gezinte .
Het naargaan
naargaan van
van dat
dat altes
alles moest
by dedeverklaaring
verklaaring der
del
Het
moest hem
hem by
gevoelens
vanzynen
zynen Wysgeer
Wysgeer to
komen •, vergevoelens van
te meer
meer to
te flade
ftade komen
vermids
offchoon tot
tot laatstgenoemde
laatstgenoemde School
behoo:ds PAN&TlUS,
PANITIUS , offchoon
School behooin
niet eeniglyk
reode I, niet
eeniglyktetovrede
vredemet
met hetgeen
hetgeen in
in dezelve
dezelve wierd
wierd
rende
geleerd; iIhaar
de begrippen
begrippen van*
van. ande
ande-.
geleerd
Ihaarvry
vrydenkende,
denkende, ook
ook met
met de
ren
zyn voordeel
voordeel gedaan
gedaan,, en
en een
een eigen
eigen flelfel
ficlfel van
ren zyn
van gedachti!ll
gedachten
qver deeze
deeze en
en geene
geene punten
punten zich
zich zelven
zelvell gevbrthd
gellbrmd had
had.. Die
Die
ever
Leeraar, daarenboven,
daarenboven, weinig
weinig behaagen
behaagenvindende
vindende inin bet
het dorre
dorre
Leeraar,
van de
Caandery , of
en doornige
doornige der
der fpitsvindigheden
fpitsviDdigheden van
de CllfJnriery.
of (op(OPe
en
dat wy
wy klaarer
klaarer (1reeken)
fpreeken) van
van dedeStoicyofche
Stoiq'l1fche formulieren,
formulieren, had
had
dat
meestal
lieftalige van
Soirati[chen
meestal het
bet praktikaale
praktikaale en
en lieftalige
van den
den Sokratifcljett
leertrant gevolgd;
en zeer
zeer met
met PLAT0
ingeDoIiien,, diets
dietl hy
PLATO ingenomen
by
ieertrant
gevolgd ; en
den
HOMERUS dec
plagt te
warenhierbierder Philofoopben
Philofoopben plagt
to nOimen,
noemen, waren
den HOMERUS
door
de: onderwyzihgen
onderwyzibgen van
van PANJETIUS
op een
tEellveel
veelbevallibevalli·
door de
PANJETIUS op
ger leest
Stoicynen..
ger
leest gefchoeid
gefchoeid clan
dan die
die van
van de
de overige
avenge Stoicynen
Offchoon nu
nu uit
uit deeze
deeze Veihandeling
Velh:mdelinl;; genoegzaam
genoegzaam blykt,
blykt;
Offchoon
dat de
de Opfteller
Opfieller vall
dezelve reeds
reeds by
ondervinding weet
weet 1
dat
van dezelve
by ondervinding
hoe in
in eene
eene goede
goede Kritiek
Kritiek omtrent
omtrent de
de oude
oude Schryvers
Sc;bryvers hH
hoe
hd
vooral daarop
dat men
menniet
nietblootelyk
blootelyk beruste
beruste in
in
vooral
daarop aankome
aankome,J dat
den tekst,
tekst, zo
als die
uitgaven der
den
zo als
die in
in de
degewoone
gewoone uitgaven
der boeken
boeken wordt
wordt
geleezen,
maar denzelven
delUeiven beproeve
beproeve aan
aan de
de kundigheden
kUDdigheden.,
geleezen , maar
die men
men heeft
heeft ten
ten aaniien
aanZlen van
de onderwerpen
onderwerpen daarin
daarin verver..
die
van de
bancleld, en
en then
dien met
met de
de oude
oude handfchriften
handfchrlften vergelyke
vergelyke;;
handeld,
befpeurt men
nogthans dat
dat one
on~e i1dept
daept in
dit fborr
iliorr van
zo befpeurt
zo
men nogthans
in dit
van
Scheikunde
niet is
is befmet
die anders
anders de
de jonte
JOIl!>_
Scheikunde niet
befinetmet
met de
de kwaat,
kwaal, die
Liefhebbers der
der oude
oude Letterkunde
Lctterkunde zoo
zooligt
ligt aangrypt,
aangrypt, van
naam·
Liefhebbers
van naam1Jk hunnen
hUllnengeest,
geest,dikwerf
dikwerf nog
oog maar
maarzeer
zeerfchraal
fcbraal voorzien.
lyk
voorzien . veel
veel
te vroeg
vroeg uit
uit tetoputten
van emendatien
tmendatien (om
(om
puttendoor
door het
het maak~n
maaken van
to
ons van
van deezen
deezen konstterm
konstterm tote bedienen)
bedienen).. Eene
verandering ,,
ons
Eene verandering
die de
de vermaarde
vermaardeStraatsburger
Straatsburger Geleerde
Geleerde BRUmcit
BRUl'IC/t in
zeker.
die
in zeker,
Grieksch Puntdicht
Puntdicht heeft
heeft gebragt,
hem toterecht
reche
Grieksch
gebragt, wordt
wordt door
door hem
;tIs onnoodig
aangemerkt.. Hy
Hy heeft
hteft hetzelve
hetzeIve aangehaald
aangehaald in
ill
als
onnoodig aangemerkt
syn
gebeel, gelyk
gelyk mede
mededddedichterlyke
dichterlyke enen fcboone
fchooneVertaaling,
Verta:lling,
zyn geheel,
door den
den oni'erffelyken
onfteriFelyken DE
De GROOT
dam"an gemaakt.
gemaakt. HetHet.
door
GROOT daarvan
zelve wordt
in de
de Griekfche
Grfekfcbe dntkofDgie
gevonden;; eh
en daar
daar
Anthologie gevdnden
zelve
wordt in
de Heer
Beer JERONIMO
J&RONIMO DE
DR aoscrt
BOSCH by
zyne uit4ave
uit&3Ve van
van dit
dit
by zyne
de
Werkdedevoornoemde
voornoemdeVertaaling
Vertaalingheeft
heefc gevoegd
gevoegd., neemt
neemt onze
onze
Werk
YAN LYNDEN
LYNDEN hieruit
hieruit eene
zeer gevoeglyke
gevoeglylle aanleiding,
aanlciding, om
eene zeer
on
VAN
beleefdelyk en
naar waarheid
waarheid ter
ter neer
neer toteftellen
fteUen,, dat
die.
dat die;
beleefdelyk
en naar
?;eer geleerde
geleerde man
ook door
door dit
dit gefchenk
gefchenk de
de Beminnaare1Y
Beminnaarcn
zeer
man ook
verplicht heeft,
\let ftaaije
"auic 11s4ceteu
l~UeIeJl teD.
hiO&!ten verplicht
beeCt. De
De Heer
fleer
tc, hoogiten
det
j
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say

Lands Hoogefchool
Curator
van '3
Hoogefchool vergunne,
vergunne, dat
dat WY
wyoils
O/1s ver
ver..
Curator van
's Lands
langen naar
Jangen
naar de
de uitgave
uitgave der
aer verzarnelng
verzamelmg van
vandeszelfs
de~zelfs LatynLatyn.
fche dichtllukken
dichttlukken by
by deeze
heufchelyk te
to kennen
kennen
fche
deeze gelegenheid
gelegenheid heufchelyk
geeven.
geeven.
Intusfcben mogen
wyniet
~iet nalaaten,
nalaaten. den
den 1Kenneren
bier nog
nog
Intusfehen
mogen wy
enneren bier
weI uitdrukkelyk
uitdrukkelyk aan
te kondigon
kondig6ll,, dat
dat zy
zy in
in deeze
deeze Verhan.
Verhan..
wel
aan to
dding zullen
zullen aantreffen
aantreff'en eenige
eenige vry
vry duistere
deling
duistere plaatfen
plaatfen uit
Wt STOsToBrEus,die
door den
lllEUS
, die door
Jen Student,
SI udent, op
op het
het voetfpoor
yoetfpoor van
van den
den floogg
Hoog>
leeraar WYTTENBACH,
WYTTENBACfl, met
met kleinen
kJeinen omOag
verbeterd en
leeraar
omtlag verbeterd
en opgeopgeen nu
en fchoonen
fchoonen zin
nu een
een zrer
Zt;er klaaren
kJaaren en
zin op*
op..
helderd worden.
helderd
worden , en
lever
en;; wyzende
hy zeer
zeer oordeelkundig
oordeeJkundig aan,
aan. bet
het onderonderleveren
wyzende by
fcheid,
geen in
in de
betekenis der
der woordell
woordea
't geen
de Philofophifche
Philofophifche betekenis
fcbeid, 't
r4lWITIC
ell "~Top!1NtllJlrlJl
heeft. En
(Chroomen w'f
voor
rotioree en
xarop9 etara plaats
plaats heeft.
En fchroomen
wy vooc
eons niet
daar nog
nog by
by to
te voegen
voegen., dat
dat het
van 't
't we1
ons
niet daar
bet nut
nut van
wel
vatten
dier betekenisfen
betekenisfen zich
zich verder
verderuitflrekt
uitfirekt,, dan
dan veelea
veelen
vatten dier
zich misfchien
Zlch
mbfchien zullen
zullen verbeelden
verbeelden;; gelyk
geJyk,, indien
zulks bier
hier
indien zulks
de
plants ware,
aan to
te coonen
toonen..
de plaats
ware, niet
niet moeijelyk
moeijelykzou
zou zyn
zyn om
om aan
Wyders vinden
vindenwywy't 'tgehoele
gehaeieStuk
Stukopgefteld
opgeil:eJd in
in een
Wyders
een Lat9n
Latyn
Jan een
een zeer
zeer goed
goed gehaite
gehalte..
Veele
fpre~kmanieren en
en taaltaalvan
Veele fpreekmanieren
wendingen
vlycigen
wending en van
van den
den Maaker
Maaker doen
doenonsonsdenden
vlytigenleezer
Jeezer
van CICERO'S
onvergelykelyi{e fchriften
fchriften terflond
terf'!:ond bemerken;
van
crcERO'S onvergelykelyke
bemerken ; en
en
de kleuren,
kleuren, de
de fchaduwingen
fchaduwingen,
de tinten
tinten,, die
die hy
aan zyne
zyne
de
, de
by aan
uitdrukkiFlgen daardoor
heeft weeten
weeten to
te grieven
gt;even,, tekenea
tekenell
uitdrukkingen
daardoor heeft
reeds een
graad van
van bedrevenheid
bedrevenheid ,, om
om RomeinRo:nein.
reeds
een zeer
zeer hoogen
hoogen graad
{che bewoonlingen
op den
dentoets
toetsvan
vanhaaren
baarenGriekfcben
Griekfcben ooroorfche
bewoordingen op
fprong to
te brengen
brellgen,, en
en alzo
alzo de
de kracht
kracht en
en betrekkelyke
betrekkelyke waar
waae·,
fprong
de van
van de
de eerstgenoemde
eerstgenoemde naauwkeurig
naauwkeurig tote bepaalen
bepaalen..
de
De gedaante
gedaante,, waaronder
deeze Verhandeling
Verhandeling to
te voorfchyn
voorfchyn
De
waaronder deeze
is gekomen,
in een
een ander
ander opz,gt
opz,gt ons
ons uicermaate
uicermaate
is
gekomen , heeft
heeft nog
nag in
aeer behaagd.
Zy,, die
die a:m
bebandcling der
der zog.enaamde
zeer
behaagd . Zy
aan de
de behandeling
zogenaamde
Clmjique AuEteuren
Aufteuren gewoon
zyn, weeten,
weeten. hoe
hoe dezelve
dezelve voorvoorClasfsque
gewoon zyn,
maals plagfen
plagten te
overlaaden met
met vragten
vra~en van
van notes
nfJoun
maals
to worden
worden overtaaden
zo zwaar
zwaar.
dat dezelve
dezelve.- den
dell tekst
tekst als
alII 't'r ware
ware verpletterden
verpletterden.,
zo
, dat
den Leezer
Leezer,, die
die dezclve
door tote worftelen
worfte1en,, ondet
ondee
en den
en
dezelve had
bad door
den arbeid
arbeid zo
bezwyken,, ten
ten mintlen
minften zeer
zeer flerk
fierk
den
zo a1
al ni~t
nit bezwyken
2uchten deeden.
deedeD. Een
Een ydele
ydelepraal
praalvan
vangeleerdheidafchatten
gel<:erdbcicl~rchatten
zuchten
was hiervan
hiervan niet
niet ielden
oorzaak;; docb
wy gelooven,
gelooven, dat
dat
was
ielden de
de oorzaak
docb wy
beczelve fblJ}tyds·
namnit
uit een
cen gebrek
gtobrek aan
aan
betzelve
fbWtyds'ook
ook zynen
zynen oorfprong
oorfprong nam
de vereischte
vereischte fchranderheid
fcbranderheiol in
in den
den Uitgeever
Uirgeever ,, ow
om tote vinden
vinden
de
de lyn
Iyn van
vall affchoidinge
affcheidinge tu.f..:hl!n
bet overtollige
overtollige en
en bet
het volvolde
twf :hen bet
Hrekt Iloodzaaklyke.
flrekt
noodzaaklyke.
Dit laatfte
laatfie althans
wei meest
ttleest't't geval
getal to
te zyn
zyu
Dit
althansmeenen
meenen wy
wy we]
'Ian zodanige
zodanigeletterkundige
letterkundigefchriften
fchriftcll,, die
die ook
nag heden
heden van
van
van
ook noe
tyd tot
tot tyd
tyd under
onder't
gtleide van
van dergelyke
dergelyke colosfaale
colas/aale randterandretyd
't geleide
kt:ningen hun
hun intred
intree in
in de
wacreld doen
doell,. De
De liouwmeesters
tlouwmeesters
keningen
de wacreld
van dezelve,
dezelve, indien
indien zy
zy alal aan
aan 't't ligchaamlyk
ligcbaamlyk oog
oog nog
nogeenige
eenige
van
g,de,lenheid overlaaten
overla;tten,
omden
delleigeutiyken
eigeiltlykentekst
tekst tote vinden
vinden.,
gelegenheid
, ow
I.!TT. 1802
Ii:102.. I'jo.
D Jd
U(1tll
LJTT.
NO . p!j.l..
1)
doen
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voor die
doen bet
bet ten
ten ntinflen
minften voor
die van
van de
de ziel
ziel fcbemeren,
doen
lchemeren , als
ti's
tleeze naar
naal bet
het groote
groote voorwerp
voorwerp omziet
omziet,, 't
't geen
over alle
aile
deeze
geen over
de overige
overige denkbeelden
denkbeelden heerfehen
heerfchen., en
en van
van dezelve
dezelve bediend
beditnct
de
mOfst worden
worden.. Die
Die verwarringen
verwarringen zyn
zyn bet
bet best
best of
af te
moest
to wenden
wenden,J
door zulke
zullle uitweidingen
uitweidingen achtelaan,
van een
een uittrekuittrekdoor
achteraan, by
by llyze
wyae van
zel, tote plaatfen
plaatfen.. De
Leezer vindt
vindt dan
wau_
zel,
De Leezer
dan een
een rechten
rechten weg,
weg,waar_
op by
by kan
kan voortwandelen
voottwandelen ,~ zonder
zonder gevaar
gevaar van
tel
©p
van omdoolen.
omdoolen , ter
oOlzaake der
der rnenigte
bypaden.
oorzaake
menigte van
van bypaden.
Het proeffluk,
proeffruk s 't
't geen
geen ons
ons thane
thans bezig
bczig houdt
bouclt.
is van
deeZ(f
Het
, is
van deeze
geheel vry
vry.. Trouwens
Trouwensdit
dit zoao wet,
wei.ale
als den
den fchoonen
fchoonenflyl
fiyl der
der
geheel
VerhaRdelinge, hadt
hadt men
noodzaaklyk to
te wagten
wagten van
van eon
een Aan
Aan..
Verhandelinge,
men noodzaaklyk
komeling voor
voor de
de geleerde
geleerde wacreld,
waereld. door
door den
den grooten
grooten WIT
w~'l'..
komeling
TENBACH opgetoogen
opgetoogen.. De
De Geometrifche
Geometrifche gang
gang Loch
toch is
is een
e<en
TENBACR
der uitmuntende
uitmuDtende eigenfchappen
elgenfchappen van
van alle
aile de
des door.
door.
der
de Werken
Werken des
luchtigen Opvol~ers
van wylen
wylen den
den Hoogleeraar
Hoogletraar RUHNK.E
R UHNK,t~
luchtigen
Opvolgers van
.
welke die
lIlUS;; en
en wy
wytwyffelen,
twyft'elen, of
of de
de vorfnen
vormen,, welke
die wetenfchap
wetenfchap
rrws
aanbiedt by
by een
een letterkundig
letterkundig Onderw€rp,
zoo veet
veel
aanbiedt
onderwerp, immer
Immer met
met zoo
bekwaamheidgebruikt
gebruiktwierden
wierden.
betzelveisis gedaan
gedaan in
in de
de
bekwaamheid
, alsalabetzelve
Voorrede, die
die by
by voor
voor ayne
zyneuitgave
uitgave van
vall Platarchus
P//Jll1rcnus heft
heef,
Voorrede,
geHeld.
gefleld.
Zulke modellen
modellen zyn
ZyD gewis
gewis voor
voar de
de fludeerende
fiudeerende Jeugd
vall
Zulke
Jeugd van
cene onuitfpreeklylte
onuitfpreeklyke waarde;
en 't
't kOl'l
niet misfen,
of van
vall
kon niet
misfen, of
cene
waarde ; en
dezelve moest
Inoest veel
veei overgaan
overgaan inin een
een geest
geest van
van zoo
zoo veel
veel yver,
yver,
dezelve
zoo veel
veel opmerkzaamheid,
en verdere
verdere begaafdheden
begaafdheden,, a18
die
als die
zoo
opmerkzaamheid , en
van onzen
onzen VAN
VAN LYNDEN
LYNDEN i; ja
ja hiervoor
hiervoor moest
moest dezelve
dezelve to
te meer
meer
van
nMr maate
maate die
die was
was voorbereid
voorbereid door
den
vatbaar weezen
weezen.
door den
vatbaar
, naar
Profesfor VAN
VAN VOQRST,
VOORST, cen
Mandoor
doorzyne
zyneSchriften
Schriftm alom
alOll1
een Man
Profesfor
Seer voordeelig
voordeelig bekend
bekend,, en
en wien
wien men
men den
den roem
roem van
van een
een
Seer
diep~
Godgele<!rde niet
niet kan
kan weigeren.
weig«reB.
en weldenkenden
weldenkenden Godgeleerde
diep. en
Onze edele
edele en
en vrye
vryeFries
Friesgenoot
genootdiens
diensgefladig
gefiadig onderwya
onderwys
Onze
:reeds
vroegfte jeogd
jeugd;; en
hy erkent
erkel\t in
in zyne
en by
zyne Voor
Voor ...
reeds van
van zyne
zyne vroegtle
}'Cde,
een warm
Warmgevoel
gevoelvan
vandankbaarheid,
dankbaarheid, het
bet voorrecht,
voorrecht,
cede, met
met een
door de
de befteltinge
befielling,e van
van zynen
zynen waarditen
waardfien Vader
bejedoor
Vader bem
hem bejegend,
v:m federt
feoen veele
veale jaaren
zo braaven
braaven
gend, van
jaaren tot
tot beden
heden by
by ceDen
eenen zo
en verlichten
verlichten Leidgrnan
Leidsrnan to
te hebbon
hebben mogen
IDOgen inwoonen.
inwoonen.
De
en
De
T!Jefu, achter
achter de
Dispulalio geplaatst,
geplaatst, zyn
de Disputatio
zyn!llede
mode zeer
zeer weI
wet gee
ge .
Thefts,
koozen.
vruchten van
van een
een zeer
zeer goedeti
goeden fmaak
fmaak.. De
veren vruchten
De verkoozen , en
deediging
van deeze,
d@eze. ale
als van
van de
tie Verhandeling
Verhandeling zelve,
telve, heeft
heeft
deediging zo
zo van
den
Oefendens bybyeene
eenezeer
zeertalryke
talryke Vergadering
Vergadering den
den groot
groot-.
den Defendens
flen
inleggen,, zo
zo door
door dedevaardigheid
va:lrdigheid enenjuistheid
juistht!id
lien lof
lof deen
doen inleggen
zyner
two orden ,, als
als door
eene
zyner an
antwoorden
door de
de verbaazende
verbaazende blyken
blyken V&Il
van eene
van gebeugen,
geloof ffhier
[chier to
te
beleezenheid
vastheid van
beleezenheid en
en vastheid
geheugen, 't't geloof
boven gaande
gaande.. Immers
was bet
bet niet
niet anders
allders,, dan
als Gf
Immers was
dan ale
of hy
by de
de
boven
beste
Griekfche Schryvers
Schryvers van
buiten kende,
kende ,
beste Latynfche
Latynfche en
en Griekfche
van buiten
gelyk
men fpreekt
fpreekt.. 't
om 't
't even
even,, of
uit
gelyk men
'tScheen
Scheen hem
hem om
of hy
by uit
PJlltO,
llit Cicero,
't onvoorzienst
onvoorzienst,, eenige
woordelyke
Plato, of
of uit
Cicero, op
op 't
eenige woorJelyke
aanhaalingen
te doen,
zyne Aanvallers
Aanvallers af
te keeren
keeren..
oni zyne
of to
aanhaalingen had
bad to
doen , Qm
Be·
Be.
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Behalven cenige
eenige Studenten,
Studenten, inin verfchillende
verfchilleDde takken
takken van
van WeWe·
Behalves
zicb ten
beste onderfcheidende,
nu on
on-.
tenfcoappen zich
tenfchappen
ten beste
onderfcheidende, en
en den
den nu
, was
bngs tot
tot Doctor
Dollgr Yuris
Juris bevorderden
bevorderden WYCKERHELD
WYCKERHELD uISDOM
DISDOM,
wa$
langs
ook nog
nogininbethetftrydperk
ftrydperkgetreden
getredeneen
eendrietal
drietal Matlnen
Mannen,, be.
beook
roemd door
doorhunne
hunnegeleerdheid
geleerdheidenentalenten
calenten,, en
en twee
(wee van
van
roemd
hetzelvezeer
zeeraanzienaanzienwelken onder
onder het
het voorig
voorig Bell=
Befluur
welken
by by
hetzelve
1yke
posten bekleedden
beltleedden.. De
De Heer
Heer vAN
VAN LINDEN
LYNDEN torch
tach genoot
genoot
lyke posten
de eer
eer van
van onder
onder zyne
zyne Opponenten
Opponenten ook
ook to
te hebben
Heet
de
hebben den
den Heer
TiDEMAN. laatst
laatst Griffier
Heer
Griflerder
der Staaten
Staatenvan
van Overysfc1,
Overysfel, dell
den Heer
TYDEMAN,
VAN WESELE
WESELE SCHOLTEN,
5CHOLT!N, voormaals
voormaals Raad
Raad enenPenfionaris
Penfionaris der
der
VAN
Stad Delft,
Delft, en
den Heer
Heer VAN
VAN BUCK
BEECK CALKOLN,
CALKOlN, Hoogleeraar
Hoogleeraar in
in
Stad
en den
de Natuurlyke
Natuurlyke Wysbegeerte
Wysbegeerte en
en Wiskunde
Wiskunde tote Leiden
Leiden,, en
en hieldt
hieldt
de
ook tegen
tegen deeze
deezegeoeffende
geoeffendeLetterhelden
Letterheldenzyne
zyneStellingen
SteUingen zoo
zoo
ook
wei ftaande,
fiaande. dae
tweede dier
dier genoemde
drie Heeren,
Heeren, met
met
wel
dat de
de tweede
genoemde drie
al de
de fraaiheid
fraaiheid van
van taal,
taal, bern
zo natuurlyk
natuurlyk eigen
eigen., en
en vol
vol
al
hem zo
van bet
bet levendige
levendige en
en aangenaame
aangenaame der
der genie
genie., die
die hem
hem kenken·
van
merkt, by
by 't't eindigen
eindigen van
zyne tegenwerpingen,
tegenweTpingen. den
Heer
merkt,
van zyne
den Heer
Pnefes WYTTENBACH,
WYTTENBACH. voormaals,
voormaals, benevens
PrZefes
benevens den
den wydberoemden
wydberoemden
Prof~sfor cans
eRAS,, te
zyren Leermeester
Leermeester,
met den
den
Profesfor
to Amfiirdam.
Amfterdam, zyren
, met
Defendens,
als eenen
zoo voortreffelyken
voortreffelyken Discipel,
Discipel, geluk
geluk
Defendens
, als
eenen zoo
en deezen
dee zen opeulyk
openlyktoejuichte
toejuichte.. Wy
Wydoen
doendit
tlit een
een
wellschte,, en
wenschte
en ander
ander met
met den
den Heer
Heer VAN
VAN WESELE
WESELE SCHOLTBN
van gantgaoe·
en
SCROLTzN van
fcher harte
harte..
fcher
The hundred
hundred Thoughts
Thoughts of
of aa Young
YoungLady,
Lady,published
published in
ill English
English
The
and French
French,, by
by A.
A. JJ.. LRMIERRE.
To which
which are
are added
added moral
moral
and
LEMIRRRE. To
Apologues and
andMiscellanies
Miscellanies;; and
and alto
alfo an
an allegorical
allegorical De·
Apologues
Defcription ofofa aYoung
to the
the Land
Land of
of HapHap.
fcription
Young Man's
Man's Journey
journey to
pinesr. With
With aa Map
Map and
and Plate.
Plate. A
new Edition
Edition., Reuifed
Revifed
pinesf.
A new
and Corrected
CorreCl:ed.. London:
printed for
for .7.
J. Mawman
MawmMH., 1801.
and
London : printed
z8or .
In
In I2mo,
J73 PP
pp..
12m0, 173

et het
der uitgave
uitgave van
van
et
bet berigt,
berigt, aanga:Jnde
aangaande het
bet oogmerk
oogmerk der
M
dit
Mejuffrouw
M
dit honderdtal
honderdtal Bedenkingen
Bedenkingen van
van Mejuffrouw
vermaarde Kostfchoolhoudfler
KostfchoolhoudUer [e
kunnen wy
ons
vermaarde
ce Londen,
Londen , kunnen
wy ons
GILLET,
GILLET,

wei
vereenigen.. "Met
uilgave (fcbryft
Cfchryft de
de Burger
Burger LELEwel vereenigen
„ Met dedeuitgave
"• MIERRE)
MIERRE) in
in twee
twee taalen,
taalen, de
Ellgelfehe en
en de
de Franfche,
Franfche, heeft
heeft
de Engelfche
" men
men niet
niet flegts
flegts het
lieden bedoeld,
door
•
het nut
nut van
van jonge
jonge lieden
bedoeld, door
bet zedelyk
zedelyk nut
nut,
welk zy
zy kunnen
kunnen aanbrengen
aanbrengen,, maar
•,. het
, welk
maar ook
ook
..„ om
om hun
huneene
eenegemaklyke
gemaklykehandleiding
handleiding to
te geeven
hun ge
ge-•
geeven om
om hun
"• heugen
bezigbeid tote verfehaffen
vcrfchaffen ,, en
en zich
zich in
in bet
het overzetteri
overzetten
heugen bezigheid
nit de
in de
de andere
andere taal
taal to
te oefFenen."
oeffenen." Over
't gege•., uit
de eene
eene in
Over 't
heel
deeze gedagten
gedagten eenen
eenen geest
geest van
van ingetogenheid,
ingetogenheid,
heel ademen
ademen deeze
zelfbeftuur
uitgebreide goedwiIIigbeid
trent den
den naasnaaszelfbe(tuur en
en uitgebreide
goedwilligheid om
omtrent
ten
ten.. Diep
in 't
't geheugen
geheugen geprent,
geprent, en
en langs
langs then
dien weg
weg zich
Zic!:l
Diep in
den
toegang tot
het hart
bart baanende
baanende,, kunnen
kunnen zy
zy van
van groo.
groo.
den toegang
tot bet
DDd.
d s

te
to
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te nuttigheid
nuttigheid zyn
zyn., zoo
ZOO voor
voor elk
z!ch refzerto
elk mensch
mensch voor
voor zich
ven., als
als ill
gezelligt: zamenlecving.
Agter de
de Ovenieniein.
ven
in de
de gezelliglr
zamenleeving. Agter
Overdenkin •
gen ontmoet
ontmoet men
meneen
eenaantal
aarJtai Zedelyke
Zedelyke Verhaalen
VerhaaleR en
en Fabelen,
Fabelen.
gen
en aan
aan bet
het
die insgelyks
iusgelyks eene
ibekking hebben;
die
eene heiIzaame
heilzaame firekking
hebben ; en
eiude van
van bet
het boelcsken
boeltsken eene
eene zinnebeeldige
zinntbeeldige befchryving
befchryving van
einde
van
de Reize
Reize eens
eens Jongelmgs
Jongelmgs na
het Land
van Geluk
GeJuk., door
de
na bet
Land van
door
!Caart opgehelderd
opgehelderd,, firekkende
de Baai
Baal der
der On0,,eene i(aart
cene
flrekkende van
van de
Land der
der CelukGelulllund" , en
en voortloopende
voortloopende tot
tot aan
aan bet
het vaste
,'aste Land
kunde
:alighe;d,, welks
welks oever
oever door
door de
de Vuurhaak
van den
den CodsGodszaligheid
Vuurbaak van
diensf
wordt aangeweezen
aangeweeZe1I.. Kundige
Onderwyzers zouden
zouden,,
dienst wordt
Kundige Onderwyzers
in zommigen
onzer roemwaardige
roemwaardige Franfche
Franfche Schoolen,
School en , van
van het
het
in
zommigen onzer
een voordeelig
voordeelig gebruik
gebruik Runnen
maaiten.. Een
lief
Werkje ten
Werkie
kunnen maaken
Een lie$
is voar
betzelve geplaatst.
geplaatst.
Plaatje is
Plaatje
voor hetzelve
Uie bet
h,t Hoegduitsch
Hosgduitsck vertaald
!lerlaa!d door
door J. F.
Uit
F. N.
N.
Te
Aken,, en
en to
Ie dmfleldam
dmflek/al1l by
h,
Te Westzaandal1l
Westzaandam by
by H.
H . van.
van . Aken
J. F.
1801,. In
In gr.
227 4/JI.
J.
F. Nlem:m,
Niemsn, 18oi
gr. 8vo.
avo . 227
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"„ IInnwensch
de meeste
meeste ligtzinnige
ligtzinnige menfchen
menfchen huil;vest
huisvest den
(de)
de
den (de)
het verlangen
verlangen,, om
om ene
enebegane
beganefout
fout daardaarwensch en
en het

door tote verontfchuldigen
verontfchuldigen,, dat
zy de
de Esorzaak
oorzaak daarvan
daarvan niet
niet in
ill
door
dat zy
tt: huis
huis hoort
boort,, mar
maarinil'l andeandezicbzelven., waar
waar zy
zy werklyk
werklyk to
zichzelven
ren, die
die 'er
- Het
Het gewelen
gewelen wykt
wykt nimmer
ren,
'er door
door lyden.
lyden, zoeken.
zoeken . nimmer
uit de
de menfchelyke
menfcbelykeziel
ziel,
dikwyls nhet
zich ook
ook inin flaap
flaap
uit
, hoe
hoe dikwyls
ec zich
wanneer ook
ook de
de firoom
aroom der
laat wiegen;
laat
wiegen ; en
en wanneer
der luidrucbtige
luidruchtige
vermaken den
den booswicht
booswicht in
in ene
ene bedwelmende
bedwelmende verdoving
verdoving met
met
vermaken
zo komt
komt'er
'er toch
wcheindelyk
eindp.lyk een
eenflit
fiit uur
zicb voortfleept
voortfleept., zo
zich
uur ,, dat
dat
by niet
niet ontwyken
kan,, dat
dat hem
den fpiegel
fpiegel voor
voor bet
het gG
ge,.•
by
ontwyken kan
hem den
:aicbt houdt,
waaruit hem
hem tot
tot zyne
zyneverfchrikking
verfchrikking alle
aile zyne
zyne
zicht
houdt , waaruit
lIlisdryven met
met derzelver
derzelver onvervalschte
onvervalschte haatlykheid
haatlykheid te
misdryven
to gemoet
gemoet
die
ilralen.. Dan
Dan zou
zon bybygaarne
gaarne dede inwendige
inwendige kweUingen
kweUingen,, die
flralen
hem pynigen
pynigen ,, ontwyken
hy zelfs
zelfs dedegeringfle
geringfie vlekvlekhem
ontwyken ,, terwyi
terwyl by
in bet
het charakter,
charakter, dat
dat by
by beledigde
beledigde,, opzoekt
opzoekt,, om
zyn
ken in
ken
om zyn
gedrag to
te rechtvaardigen
rechtvaardigen."
Aanmerkingenvan
vandit
ditfoort
foort ververgedrag
." Aanmerkingen
dan zy
zy komen
komenbier
biertote fpaar
fpaar-.
fieren
fiereninindededaad
daad deze
deze Roman;
Roman ; dan
voor., en
en wekten
wekten by
by ous
OJilI den
den wensch
wensch:: mogt
mogt toch
toch bet
het
zaam voor
zaam
gebeeI meer
zyn in
in then
dien coon
toon,, in
in dezen
dezeo geest
geest,, en
en met
deze
geheei
meer zyn
met deza
bedoeJing!1 dan
deze gefchiedenis
gefchledenis,, die
bedoeling
dan zou
zou deze
die zich
zich ou
nu reeds
reeds met
met
so veel
veel genoegen
genoegenlezen
lezenlaat,veel
laat, veel goeds
goedskunnen
kunnenflichten
fiichten.so
.---Ziet hier
hier bet
verhaal :
Ziet
bet verhaal
MARIA MULLER
MULLER,, de
de fchone
fchone,, welopgevoede
welopgevoede dochter
dochter enee
ene.
MARIA
welgezt:ten burgers
burgers,, was
was volkomen
volkomen naar
naar hare
hare neiging
neiging aan
aan
welgezeten
een braaf
braaf jongling,
jonglin~, verloofd.
verloofd. Deze
Deze
harea Neef
baren
Neef LODEWYK,
LOnewYz. , een
was op
op reis
reis.. MARI&
MARU had
had zich
zich intusfchen
intusfcben in
in hare
hare verbeelding
verbeelding
Fvas
een ideaal
ideaal van
een
van manlylte
manlyke fchoonhe!d
fcboonheid en
en volkomellheid
volkomenheid gev()rmd,
gevormd,
11'aaraan haar
haar LODLWYK
LODI.WU toch
toch niet
niet beLndwoordde
bcindwoorddf.'.. Zy
Zy bebe·
waaraan
fchouw~
fchouw-
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fcbouwde d1t
dIe ook
hoe ]anger
langer hoe
meer als
als een
een Idegal
fdehl,, dat
dat
ook hoe
hoe meer
fchouwde
geen wezen
wezen had
had;; toen
toen zy
zy,, by
by toeval,
toeval, KAREL,
KAREL, Graaf
Graaf van
van WodWodgeen
mar, leerde
leerde kennen
kennen.. Zy
Zymaakte
maal,re op
ophem
hemenen
enendiepen
diepenindruk
inJruk ;~
mar,
zy gevoelde
en al
al fpoedig
fpoedig bragt
meisjen zo
zo ver
ver ,, dat
da! zy
gevoelde ,,
en
bragt hy
by bet
bet meisien
nooit gelukkig
gell1kkig te
met Karen
haren LODEWYK
LODEWY·K.. De
De Graaf
Graaf
nooit
to zullen
zullen zyn
zyn met
was door
door zyne
zyne ouders
ouders voor
voor JOSEPHINE
JOSEPHINE beftemd
befiemd ,, ene
eoe uitmunuitmunwas
van hogen
ho!!en rang.
rang. Hy
Hy isis edelmoedig
edelmoedig ge<
ge.
tende jonge
jonge Dame
tende
Dame van
om MARIA'
MARIA'S
onvoorzichtigheid niet
niet to
te misbruiken
misbruikel1l; by
hy
noeg OM
S onvoorzichtigheid
noeg
haar openhartig
openhartig zyne
oprecht,, fchryfc
fchryfc haar
zyne betrekkin
betrekkin·.
bemint haar
haar opreeht
bemint
~en, en
endoet
doethaar
haardedevleijendfte
vleijendfievoorilellingen,byaldien
voorHellingen, byaldienzyzybebegen,
fluiten kon
desniettegenllaande met
hem tote le
Ie..
lluiten
ken om
om desniettegen(taande
met en
en voor
voor hem
Dan nunuziet
ziet dede eerbare
eerbare MARIA
MARIA den
den afgrond,
afgrond, beeft
beeft tete-.
ven.. Dan
ven
rug,, en
en wit
wil den
den Graaf
Gra3f niet
niet wederzien
wederzien.. Deze
Deze huwt
huwtinmiddels
inmiddels
rug
lO~PHINE,, die
diE:,, near
naar den
den wensch
wenich harer
harer ouderen
ouderen,, bzar
baar hart
hart
JoAPHINE
moet,, en
en Karen
baren geliefden
gdiefden aan
aan hem
hem opofferen.
opoifcren.
dwingen meet
dwingen
MARU'S Vader
Vaderfterft,
fierft, en
en zy
zy woonde
woonde zinds
zinds by
by hare
hare Moeie
Moeie ;;
MARIA's
zyn huwlyk
l,.iet vindt
vindt haar
haar de
de Graaf
Graaf.
verzwygt zyn
huwlyk., en
en haalt
haalt
bier
, verzwygt
huwlyk over,
over, terwyl
terwyl by
enen
ha:lr tot
tot een
haar
een zogenaamd
zogenaamd geheim
geheim huwlyk
by enen
fchelm tot
tot het
het verrichten
verrichten der
plt:chtigheid bad
fchelm
der plechtigheid
had omgekocht.
omgekocht.
Nu bewoont
bewoont zy
zy ,• met
met hare
bare lVloeie,
een van
van zyne
Moeie , een
zyne Landgoede.
LandgoedeNu
en by
ren. daar
daar hy
baar van
van tyd
tyd tot
tot tyd
tyd bezoekt
bezoekt;; en
by de
de vaste
vaste
ren,
by haar
den dood
dood zyns
zyns Vaders
Vaders opentlyk
opentlyk
overtuiging, dat
overtuiging,
dat hy
by haar
haar by
by den
zy hier
hier volkomen
volkomen ge'
als
erkfunen zal
zal,, leeft
leeft zy
ge·
ass zyne
zyne Gemalin
Gemalin erkennen
JOSEPHINE werd
werd intusfchen
intusfchen moeder;
zy beminde
be min de
lukkig. - - JOSEPHINE
moeder ; zy
lukkig.
nu
haren Geinaal
Gemaal met
met al
al haar
haar hart
hart;; ook
by achtede
achtede haar
nu haren
ook by
haar hoog.
hoog,
zyn hart
hart was
was aan
aan MP
l\H.RIA
gehecht.. Ongelukkig
Ongelukkig brengc
brengt
maar zyn
.RIA gehecht
maar
toeval de
Gravin opopbetbetverblyf
verblyfder
derlaatfle
laatfie.. Nu
Nu ziet
2iet
liet toeval
het
de Gravin
:MfoRU hoe
hoe zy
zy fchandelyk
[chandely k hedrogen
bedrogenis,
is, ontvlucht
ontvlucht terflond,
terfiond, en
en
MARIA
vruchteloos.. De
De Graaf
Graaf is
is woedende,
doec
aile naarfpormg
alle
naarfporing is
is vruchteloos
woedende, doer
zyne Gemalin
Gemalin zeer
zeer onverdiende
onverdiende verwytingen
verwytingen ,, en
en verlaat
verlaat haar.
zyne
hear,
om haar
weer tote zien
zien.. MARIA
MARIA guaakt
grjaakt intusfchen
intusfchen by
by
ore
haar nimmer
nimmer weer
zeer
brave landlieden
landlteden;; hier
haar LODEWYK
LODEWYK,, die
juist
die juist
zeer brave
hier vond
vond haar
vergeeft haar
aile!, en
verfmaadc
daar
daar Houtvester
Houtvester was;
was ; hy
by vergeeft
haar alles,
en nu
nu verfmaadt
zy zyne
zyne hand
hand niet
niet.. Dan
hare gezondheid
gezondheid was
onclermynd.
Dan hare
was ondermynd,
zy
en
niet lang
lang daarna
claarna moest
de echtgenoot
echtgenoot haar
haar ten
ten grave
grave
en niec
moest de
KAREL ontving
tyding van
en cen
fen
leinen.
ontving de
de tyding
van haren
haren dood,
dood, en
leiden . KAREL
lkef,
waarin zy
zy hem
hemvanvanhare
hare
vergiffenis verzekert
verzekert.. Hy
Br'ef, waarin
vergiffenis
Hy
is
wil zich
zich nit
nu met
met de
de Gravin
Gravin verzoenen
verzoenen;;
is diep
diep geroerd,
geroerd , en
en wit
dan
het isis to
te laat
laat:: ti~ze
zy onze
onzefcheidbrief
ftheidbrief ,• zdde
doze brief
brief zy
zeide zy,
zy,
dan bet
hem die
die van
van MARIA
haar befluit
belluit was
en haar
was onheronherhem
MARIA teruggevende;
teruggevende ; en
kInd.
Joeplyk;
zy leefde
leefde nu
nu aileen
alleen voor
voor hilar
haar kind.
roeplyk ; zy
Ret
hindert ons
ons in
in deze
deze Roman,
Roman,dat
d,ltdedeVerleider
Verleider een
een zo
Htt hindert
zo
edeldenkend
en over
over het
hetgeheel
geheel zozobeminnelyk
beminnelykisis;; z()
edeldenkend man
man en
zo
dat
dat toch
toch
dat ieder
ieder geveelig
gevoelighart
hartbyby het
h_t Jezen
lezen dl'nl;en
denken moet:
meet : "„ dM
de
den tot
tot
RAREL en
en JOSEPIlINE
JOSEPHINE niet
fliergedron,gen
gedron,gen had
hadden
de Ouders
Ouders KfoREL
het
dan ware
warealaldie
die ellende
ellende enen alal die
die ondeugd
ondeugd niec
niet
het huwlyk!
huwlyk! dan
,ebeurd."
wyons
ODSvan
vanganfcher
ganfcherhaste
haneverklaren
verklaren te.
te.
gebeurd. " Hoezeer
Hoezeer wy
gen
D
d 33
D d
ger.
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gen zodanig
dwang,
zoisis her
bet took
tocb wensckiyk,
wenscklyk, dat
dat ieie.
zodanig eDen
enen dwang
, zo
gen
der
in ene
ene so
zo gewichtige
gewichtige zaak,
zaak, zyne
zyne ouders
ouders raadplege
raadplega
der kind,
hind, in
en volkomen
voikomt>n vertrouwe.
vertrouwe. De
zodanig ene
CDe RomaQ
en
De •'lezing
lezing van
van zodanig
Roman
tan der
der jeugd
jeugd daarom
daaromwelligt
welIigt nadelig
nadelig zyn
~yn.. Ene
kan
Ene gc:,fcbiedenis
..khiedenis
dan oak
ook door
doorouders
ouElersvooral
vooral to
te
voor ouders
ouders gefchreven,
gefehreven, en
voor
en dan
lezen, in
in den
den gefchikten
gefchiltten toon
toon omom
ouderbartto tetreffen
treffen.,
lezen,
bethet
ouderhart
meer goeds
goeds ftichten,
fikbten, en
kon meer
kon
en misfchien
misfcbien menig
menig ungelukkig
ongelukkig haw.
haw.
Iyk verhoeden
verboeden..
lyk
welken MARIA
MARl4 hare
hare fchuil.
fchui!.
De eenvaudige
eenvoudige landlieden,
landlieden, by
De
by welken
bebhen ons
ons vooral
vooral behaagd
behaagd.. De
De man
man vond
yond haar
baar
plaats nam
plaats
nam,t hebnen
op den
den weg,
weg, en
tn nam
namhaar
haar op
op zyne
zyne kar
kar;: wy
willen hem
zelve
op
wy willen
hem zelve
voor
oozeLezers
Lezerslaten
laten fpreken
fpreken::
voor onze
" lk
heb, zeide
zeide by,
hy, Gods
Gods zegen
zegen ryklyk
ryklyk ondervonden
ondervonden.. Ik
lit
,,
Ik heb,
'Was voor
voorteen
tIen jaren
jartn een
boerenjon~en,, en
en verwierfitet
verwierf 4Jlet
was
een arme
arme boerenjongen
menen myn
myn fpaarzaam
fpaarzaam ftukjen
ftukjtn brood
brood.. Myn
MynHeer
Heerhad
hadeen
cenuituitdienen
gebreid landgoed,
gewoonzyn
ZYLl koorn
Imomvele
vele nuren
nuren ver
Vel
gebreid
landgoed, en
en was
was gewoon
te vervoeren
vervoeren.. Daar
Daar by
by nu
nu zag
zag dat
dat ik
ik trouw
trouw was,
was,enenhet
betlielie·
to
ve
vee wel
wei verzorgde,
verzorgde, so
zo droeg
droeg by
hy bet
het my
op, en
en ikik moest
moest
ve vee
my op,
vele vrachten
vrachten doen,
die my
mygelukten
gelukten.. LVSJE, dedehuffs.
huis.
vele
doen, die
Lvsje,
meid., was
was ene
eDefrisfche
frisfche meid,
en ik
ik oocdekte
dat zy
ZJ
meid , en
oncdekte weldra,
weldra, dat
meld
altyd een
een vriendlyker
vriendlyker gezicht
gezieht maakte
maakte,, wanneer
wanneer ik
ik to
te iug
lug
aityd
danwanneer
wanneerikikvertrok
vemok',,, \Vaar
uit ik
ik befloot
benoo! dat
dat zy
z'I
kwam, dan
kwam,
waar uit
my genegen
genegen was
was.. Ik
Ik mogt
mngt haar
haar insgelyks
in5gelyks wei
Iyden t want
z'J
my
wel lyden,
want zy
had
zwarte oogen
oogen en
en rode
rode wangen,
en was
was flerk
fierk en
handig,;
had zwarte
wangen , en
en handig
maar ik
ik dacht
dacht:: KOENRAAD,
KOE1'lRAAD, ga
ga niet
niet 20
fehielyk te
maar
zo fchielyk
to werk!
werk! --meer dan
dan dat
dat tot
tot eoe
liet 'er
ter
'er behoort
behoort sneer
'er
ene goede
goede vrou\\'.
vrouw . Ik
Ik liet
niets
merken, dat
dat zy
zy mymywel
weIbeviel,
beviel.maar
maargaf
gafacht
acht op
op
niets van
van merken,
baar, en
en deed
onder de
de hand
hand onderzoek
ondel'zoeknaar
naarhaar
haar gedrag
gedrag..
deed onder
haar,
En nu
nu zag
zag ik
ik zelf,
zelf, en
ook van
van anderen,
anderen. dat
dat zy
een
Ln
en hoorde
hoorde ook
zy een
I'lyti:g, eerbaar
eerbaar.. verdraaglyk
verdraaglyk meisjen
meisjen was,
dateen
eenieder
ieder bet
bet
vlytig,
was, dat
zyne gaf,
gaf. en
en ftil
fiil en
en ordentlyk
ordentlyk voor
voor zicb
zicb henen
beneDleefde
Ieefde.. Nq
zyne
Nu
Zy
eels!! vraagde
ik:: LvsjE,
LYSJE, wilt
Zy wierd
wierd
eerst
vraagde ik
wilt gy
gy my
my bebben'l
hebben? tot over
over de
de ooren
oorcn ,, hield
hieid de
rood tot
rood
de voorfcboot
voorfchoot voor
voor de
de oogen,
oogen,
gaf my
de hand,
hand,enenzeide
zeide ja!
ja! -- Dat
was nu
nu wel
weI alles
alles goed
gaf
my de
Dat was
goed ,,•
van.nunutoteleven
Ieveo?
- LYsjE
LYSll!. had
niets dan
een paar
paar
dan waar
waar van
dan
y -had niets
dan een
en ik
ik had
tot heden
heden 'er
'er
fterke annen
fberke
armen eo
en et!Il
een eerlyk
eerlyk gemoed.
gemoed , en
had tot
Jlog niet
iets van
loonterug
terug to
te leggen,
leggen.
niet aao
aan gedacht.
gedacht, om
om iets
van myn
myn loon
nag
eellfpeler
fpeler noch
Doeheen
ceDzuiper
zuiper was
was,, zo
zo
want offchoon
offchoon ik
ik noch
noeheen
want
ik tocb
tocb des
myneJl dans,
dans, en
en verzuimde
verzuimde
beminde ik
beminde
des Zondags
Zondags mynen
myinindedeherberg
her bergtote doen
doen vinden,
vinden, waar
waar ik
ill: my
dan
niet om
niet
om my
my dan
ook deed
deed gelden
gelden.. Dan
Dan dit
dit wierd
wield nu
nu anders.
anders. It
Diet
Ik ILwam
kwam niet
ook
meer 't't huis
huis uit,
uit, enenbefpaarde
befpaardeelke
elkeftuiver
1l:uiver voor
VOOI: myne
myne volvolmeer
maakte bet
bet even
even zo
zo ,t en
na eeit
eel)
gende
buishouding. LYsJ!!.
en na
gende huishouding.
Lvsiz maakte
paar jaren
jaren hadden
W'l reeds
reeds zozoveel
veelgefpaard
gefpaard,, dat
dat wy
een
paar
hadden wy
wy een
huisjen en
en enen
enen tuin
tuin konden
kondenkopen,
kopen,diediejuist
juist in
in bet
het dorp
dorp to
te
huisjen
koop
waren.. Omdat
Omdathet
bethuisjen
huisjen bouwvallig
bouwvalIig was,
was, bekwamt'D
bekwamen
koop waren
v.ry bet
aet voor
WOOlenen
enengelingen
~dngenprys,
prys,enenikikbefteedde
befieedde alle
aIle myne
wy
myne
vrJc
vrye
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to verbeteren
verbeteren en
en in
in enen
"'rye
het te
goeden flaat
fiaat
avonden, om
orn het
enen goeden
vrye avonden,
Eindelyk nam
nam ik
en ik
haar
ik LYSJE,
LYBJE. en
ik verkreeg
verkreeg in
in baar
te
to brengen.
brengen . l':indelyk
gOilde, vlytige
vlytige vrouw.
Wy werkten
werkten in
in daghuur,
daghuur, en
en LYSJE
ene
ene goede,
vrouw . Wy
LYSJE
op deze
fpon
buitendien;; op
deze wyze
wyze verdienden
verdienden w'l
nog buitendien
wy
fpon nog
ryklyk he~een
en konden
konden nog
nog enen
enen fpaar
fpaar-.
ryklyk
hetgeen wy
wy nodig
nodig badden,
hadden, en
Daar deze
penning
terug leggen
leggen.. Daar
deze nu
nuallengs
allengs vermeerderde,
vermeerderde t
penning terug
kocht
kar, omdat
ik bier
bier mede
weI
kocht ik
ik een
een paard
paard en
en ene
ene kar,
omdat ik
mede wel
wist om
te gaan
gaan,, en
en deed
deed voor
voor mynen
mynen voormaligen
voormaligen Heer,
Heer, die
die
wist
om to
my nog
nogaltyd
altyd wel
weizetten
zetten mogt,
mogt,vrachten
vrachten voor
voor geld
geld.. Thans
Tbans
my
heb
ik zo
zo veel
veel overgewonnen,
overgewonnen, dat
dat dedehaver,
haver,die
dieher
bet paard
paard
heb ik
01' myn
myneigen
eigenakker
akkergroeit,
groeit, enendat
dat ik
ik bet
het koorn,
kootn, dat
dat
vreet,
vreet, op
kan IlOpen.
kopen. Daar
Daar by
lk
vervoere,, zelfs
zelfs kan
by ben
ben ik
ik gezond
gezond en
en
1k vervoere
vrolyk.. Kotn
Kom ikik tote huffs,
huis, zo
zo verheugt
verheugt zich
zich myn
myn hart
bart in
in her
het:
vrolyk
lyf,
wanneer 1k
lyf, wanneer
jk myne
mynevriendlyke
vriendlyke vrouw
vrouw enell de
de vier
vier gezonde
gezonde
gegeven heeft
beeft.. Dan
Dan rust
rust ik
kinderen :zie,
;zie, die
die zy
zy my
my gegeven
1k my
my
kinderen
weder
myne huislyke
weder uit,
uit, bezorge
bezorge myne
hUlslyke zaken
zaken,, neme
neme 'er
'er enen
enen goegoe.
en ryde
den
dag van
van., en
ryde dan
dan weder
weder de
de wereld
wereld in
in.. 6
~ Gy
weet
den dag
Gy weet
een vrolyk
vrolykleven
Ieven dit
dit isis.. Alles
Alles wat
niet,
Mejuffrouw!! welk
welk een
Met, Mejuffrouw
wat
ik heb
helJ,, heb
eigene vlyt,
vly@, en
myn vertrouwen
vertrouwen op
op
heb ik
ik myne
myne elgene
en myn
1k
God tote danken,
clank en ,die
diemymy
nimmer
beeft
verlaten, enendit
dit maakt
maakt
God
nimmer
heeft
verlaten,
goed bloed,
bioed, en
en vrolyke
vrolyke dankbare
dankbare harten
harten ""
goed
De Lezer
Het
gezegde zy
zy genoeg
genoeg.. De
Lezer voelt
voelt wel
weI,, dat,
Het gezegde
dat, hoewel
hoewel
goedlceurmg
niettentenvQllen
vQllenwegdraagt,
wegdraagt,'er
'er
deze
Romanonze
onze
deze Roman
goedkeuring
niet
toch zeer
in voorkomt,
voorkomt , dat
veel in
dat ons
ons dezelve
dezelve van
van zeer
Zftr vele
vele
toch
zeer veel
van lien
dien flempel,
itempel, doet
doet onderfcheiden
onderfcheiden..
andere, van
andere,

Yerzoening
Rust..
Verzoening en
en Rust

Een Vervoig
1Te,,,olg op
op ROTZEBUE'S
KOTZEBUE'S Menfchen
Menfchen..
Len
en lierouw
Rerouw.. Tooneelfpel.
Tooneelfpel. DOl,
JULIUS VON
VON SODEN
SODEN.. Te
haat en
Mat
Door JULIUS
Te
Amflerdam,
Wed. JJ.. 111611
.dmf/erdt1m, by
by de
de Wed.
U~ll,, 1801.
In 8vo
8"0.. J46
hi.
i8oi . In
146 bl.

an dit
dit Vervolg
op bet
het waarlyk
waarlyk fchoon
[choon en
en aandoenlyk
aandoenlyk
an
Vervolg op
V
van
durven wy
wy den
denLiefhebber
Liefhebber van
van bet
het
Stuk van
V
Stuk
durven
vermaak beloven
bel oven.. Boven
Boven alle
aile aanmerkingen
aanmfrkiogen is
is
Toneel ook
ook vermaak
Toneel
ROTZEBUE
KOTZEBUE

het wel
wei niet
niet;; evenwel
evenwel., de
de gebreken
gebreken zyn
zyn niet
niet van
van then
dien aard,
aard,
het
of zy
zy worden
worden door
doortreffende
treifende ell
in het
lopende fchoonhe
fchoonhe..
en in
het oog
oog lopende
of
den meer
meer dan
dan opgewogen.
had zyne
zyne fchuldige
[chuldigeEchr_geE<:htge-den
opgewogen . IMEINAU
MEINAU had
note verzoening
verzoening gefchonken
~efchonken;; dallrmede
eindigde KOTZEBUE
KOTZEBUE zyn
note
dairmede eindigde
zyn
hier ontmoeten
ontmoeten wy
Stuk:: bier
wy de
de Echtgenoten
Echtgenoten,, enige
enige jaren
Jaren later,
later,
Stuk
wederom gefcheiden
gefcbeiden.. MEINAU
ME1NilU voelde
voelde no-,
nog allnhoudend
bewederom
aanhoudend de
de be.
Jediging;; de
lie bedwelming
betlwelmillg., dus
dus zegtr
zeg. hy,
'llCrdween,, maar
maar her
het
lediging
by, verdween
urandentl gevoel
gevoel zyner
z.yner fehande
flkantle bleef.
blet{. Nu
Nu had
had hy,
hy, zyne
zvne Vrouw
brandend
Vrouw
m bet
bet buitenfporigst
buit~nfporigst gewoel
ell genot
genot der
verlatende, in
verlatende,
gewoel en
der wewe.
reId, vergeefs
vergeefs verftroijing
verfl:roijing gezocht
gezocht.. Ply ontmoet
dell
reld,
fly
ontmoet den
zyne Echtgenoce,
Echrgenote, - haar
baar zelve
zelve,, de
de kwynenkwynenVerleider van
Verleider
van zyne
EULALIA;; -de EULALTA
de
enokuvren
igtdeonm rKin ook nu verenigc de ontmoetillg der Kinderen het
het ouderhart
ouderbart andermaal
andennaal;; en
en (dat
(dat den
den Lezer
L~;I;er of
ofAAanderen
anfehonfchott.
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Vl!llZ0EllirifQ
ENTRUST,
llUST, TOONIU.LSPEL.
VEnZOENnc0 EN
TOONELLSPELe

fchouwer voor
voor hot
het vervolg
vervolg vooral
voorlll gaust
ntt
fchouwer
gerust fu:..!.t)
fht) het
het wordt
wordt nu
duidlyk:l EULALIA
EULALIA fchond
fchond eigentlyk
eigentlyk nooit
nooit het
het huwlyksbed;
huwlyksbed ; zy
zy
duidlyk,
verloor
I
kort na
het verlaten
verlaten van
haren Geuiaal,
GelllaaL,.. hare
verloor,
kort
na het
van haren
hare be~
bewustheid;; en
en de
de Verleider
VerIeider was
van haar'
haar'
was niet
nietininaaae
Nat om
om van
wustheid
fchriklyken
toeftand eell
eeu misbruik
misbruik te
to maken;
maken ; zy
fchriklyken toeiland
zelve., in
in..
zy zelve
tusfchen, hield
onteerd.
tusfchen,
hield zicll
zich voor
voor onteerd.
Zlet hier
trelfend Toneel.
daar MEINAU
MEINAU haren
hareD Verleider
Vedeidet
Ziet
hier een
een treffend
Toneel, daar
tot
ontrnoet:
tot een
een Tweegevecht
Tweegevecht ontmoet
S C IiO
0 N T 1I A L..
SC
IIOONTHAL

MEUUU! Om' sHemels
Hemelswile!
wille IvergevingI
verge\fing! verzoening,
verzoening t
Om's
MEINAU!

nan de
de intrede
intrede der
dec Eeuwigheld
nan
Eeuwigheid !I --MEINAU.
MEINAU .

(De plaats
met zyn
Nar! -- niet
niet hier!
hier! --- (Dc
plaals tIIel
z,n voet
'Yoet "fmelen
DMAr!
afmeten.•
•dee.)
De afftand
afftand is
is z<>
zo goed!
goed ! - .) De
SCKOONTIIAL.
SCHOONTHAL .

Verzoening I Verzoenjng!
Verzoening!
Verzoening!
MEl
h" piJlool
pijlOol affchietentle.
M E 1 NN AAu,
u, het
affchietende.
Hal
Ha!

S
II AA L,
If"
SC
C HII O0 O0 NN TT 11
L, na

eenige flilte.
jliltt.
eenige

Vel'fchriklyk Wezen!
zyt gy
verzoend'l
Verfchriklyk
Wezen! zyt
gy nu
nu verzoend?
Schiet toe!
toe I -Schiet

MEl
M E IN
N AU,
A U,

verwildertl.
verwilderd.

Ii5CHOONTHAL
c H 00 N T 11 At..

Dat
zal ik!
ik! - Gy
Gy wilt
wilt myn
- ik
ik (l1j
1re8f1 bet
Itel tfpl.
Dat zal
myn dood?
dood? -(F1 heart
floot tegen
flool
tegen z'Jn
zyn 'JIool'noofd.)
voorhoofd.)
in zyne
zyne IIrtl1en
val/enlt..
MMEl
E IN
N AU.
A U, in
armen vallende
Ongelukklg,.e
I
wat
Wilt
gy
doen?
Ongelukkigel wat wilt gy doen?
S
C II 0 0 N T II A .
L..
SCHOONTHAI

U
verzoenell!
U verzoenen1
MEl
M
E IN
N AU,
A U,

lk ben
verzoend.
Ik
ben verzoend.

aanlzoutlend in
in zyne
zyne 4r1iJerl.
armen .
aanhoudend

A
A

L GEM
E E
ENE
L
G E M E
N E

VADERLANDSCHE
VADERLANDSCHJ

LETTER-OEFENINGEN.
LETTER-OEFENINGN,
Perhandelingen, uitgegeeven
uitgegeeven door
door TEYLER'S
.Verhandelingen,
TEYLER's Godge/eerti
Godgeleerd
Genootfchap . XX/le
XX/Ie Deel.
n,el.
Genootfchap.
(Tweede
lJerigt.)
(Tweede Berigt.)
uitgefchree.
Dee belangryke
belangryke en
en naar
naar tydl'omfrandigheden
tydsomfl:andigheden uitgefchreeD
ven Prysvraage
Prysvraage van
D
Godgeleerd GenootGenootyen
van
Godgeleerd
fchap, wegens
wegens de
de Nood,,aaklykheid
NoodLaaklykheid van
den Invloed
Invloed des
des
fchap,
van den
TEYLER'S
TEYLER's

Godsdiensts tot
tot het
der Burgerlyke
Burgerlyke Maatr'chapMaat 1chapGodsdiensts
bet Geluk
Geluk der
pye it]
ill 't't algemeen,
en in
in een
een vryen
vryen Staat
Staat in
in 't
't byznnbyzonpye
algemeen, en
der, droeg,
droeg, by
by de
de Uitfchryving,
Uitfchryving, eene
eene algemeene
algemeene goedgoed.
der,
keuring weg.
Meer dan
dan twintig
twintig Stukken
Stukken dongen
dongen na
na den
den
keuring
weg. Meer
Eerprys
Eerprys;; en
hadden veele
veele eene
eelle zo
zo aanmeraanmeren onder
onder deeze
deeze hadden
kelyke
konden l-ehandeld
behandeld wor.
worke!yke waarde,
waarde, dat
dat ze
ze alle
aHe niet
niet konden
den met
metdie
die onderfcheiding,
onderfcheiding, welke
welke zy
zy verdienden
verdienden.. Hoe
den
Hoe
breedvoerig ook
zo fterk
11:erk om
den voorrang
voorrangdindin.
breedvoerig
ook de
de twee
twee zo
om den
gende
Verhandelingen van
van FEITH
gende Verhandelingen
FEITH en
BROUWER warm,
waren,
en 13ROUWER
konden de
de Leden
Leden van
van dat
dat Genootfchap,
Genootfchap, en
en DireCteuren
konden
Dire9euren
der Teyleriaanfche
Teyleriaanfche Stichting,
het niet
niet laaten
laaten berusten
der
Stichting, bet
berusten by
by
de uitgave
uitgave dier
waarvan wy
wyberigt
berigt gagade
dier twee
twee Stukken,
Stukken, waarvan
ven.. Dan
Dan bobovena!
trok hunne
hunne aandagt
aandagt eene
eene Latynfche
Latynfche
ven
venal trok
Verhandeling, ter
ter zinfpreuk
zinlpreuk voerende
voerende:: Subktt0a
Sftbfa4P adver
adver..
Verhandeling,
fitS Deos
Dcos pietate
pietate fidem
/idem etiam
etiam &
& focietatem
Jocietatem humani
ge.
fns
humani generis, &
unam
e:cce!lentisjimamvirttitem,
virtUtem,jufitiam
jttflitiamtolli
tol/i.
neris,
& unam
excellentisfimam
necesfe eft.
Op den
den uitgeloofden
uitgel()ofden Zilveren
Zilveren Eerptys
ontnecesfe
ef . Op
Eerprys ontdekte zkh,
JOAN MELCHIOR
MELCHIOR KEMPER
KEMPER,
dekte
zich, als
als Schryver,
Schryver , JOAN
$
Hoogleeraar iii
if) het
het NatuurNatuttr- en
en Burgerrecht
JJurgerrecht aall
Hoogleeraar
aan
'$ Lands
Op verzoek
verzoek der
der
's
Lands Hooflefchool
Hoogefchool teto Harderwyk.
Rarderwyk . Op
Genootfchapsleden, hadt
hadt by
by de
de goedheid,
goedheid, als
als best
beSt bebe.
Genootfchapsleden,
voegd om
omzyne
zynegedagten
gedagten in
in het
het Nederdultsch
Nederdu.itsch over
over td
te
voegd
brengen,, de
de vertaaling
vertaaling op
zich to
te neemen,
en gelukgel ukbrengen
op zich
neemen , en
kig uit
uit to
te voeren
Voeren..
kig
Waardig,
hoogst waardig
waardig is
is deeze
Waardig , hoogst
deeze Verhanc1eIing
Verhandeling om
mn
eene plaats
plaats by
de voorgemelde
voorgemeldetote bekleeden
bekleeden,, en
en di
di~
gene
by de
ISO'2.. NO.
10..
Deel
TLETT.
F.TT . I202
NO. 10
EE ee
bet
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Peel
Genootfchaps Werken
Werken op
Deel van
van 's
'5 Genootfchaps
op tote cieren
cieren.. Zy
ZY
kan ten
kan
ten overtuiglyken
overtuiglyken blyke
blyke ttrekken,
ftrekken, datde
dar deSteller
Stellerder
det
V
oorreden voor
voor dit
dit Deel
Deelzich
zichaan
aal1geene
geenegrootfpraake
grootfpraake
Voorreden
fchuldig
maakt , wanneer
fchuldig maJkt,
wanl1eer by
by van
van den
den overvloed
overvloed der
der
fchoone
ingezondene Stukken
gewaagt.. Immers
Immers deeze
deeze
fchoone ingezondene
Stukken gewaagt
Verhandeling
mengewis,
gewis,indien
indien geene
geeneandere
andere meer
meer
Verhandeling zou
zou men
g.)edkeurings
Eerpry~
goedkeurings verworven
verworven hadden,
hadden, dell
den Gouden
Gouden Eerprys
nit ontzegd
ni~t
ontzegd hebben
hebben;; zy
zy heeft,
heeft, in
in ons
ons oog,
oog, veelvulveelvuldige
verditni1:en..
dige verdienften
Het belting
bel;;ng der
der zaake
zaake dreef
dreef den
Het
den jeugdigen
jeugdigen HoogleerHoogleer .
aar,
midden van
van zyne
zyneveelvuldige,
veelvuldige, en
en reels
lleels
tar, om,
om, tote midden
nieuwe,
bezigheden, zyne
zyne kragten
kragten to
te beproeven
beproeven.. By
nieuwe, bezigheden,
By
de in
werkttellingderzelven
derzelvenmeende
meende by
de
in 't
't werkftelling
by afzonderlyk
afzonderlyl!:
alle hulpmiddeIen.,
huipmiddelen, die
aUe
die ter
ter verbetering
verbetering der
der zeden
zeden diediemoeten gaan
kunnen,, na
na to
tc moeten
gaan;; en
en werd
werd hieruit
hieruit de
de
nen
nen kunnen
volgende
zeer geleidelyke
geleidelyke verdeeling
volgende zeer
verdeeling des
des Antwoords
Antwoords .,,
in
deeIen., gebooren.
in vier
vier deelen,
gebooren .
Het
handeh over
de natuurlyke
natuurlyke drangmiddedrangmiddeHet eerfte
eerJle handelt
over de
1euJd, en
leu tot
tot l tTeu,d,
en inin hoe
hoe verre
verre zy
zy eenen
eenen genoegza.amen
genoegzaamen
len
fteun
voor Deugd
Deugd en
ileun voor
en goede
goede Zeden
Zedenopleveren
oplevert!n.. Wel
WeI to
te
feeht laat
vraagi1:ukken, bovenal
bovenal die
die
recht
laat hy
by de
de wysgeerige
wysgeerige vraagftukken,
Wysbegeerte ~, aan
der Kantiaanfche
Kantiaal1fthe Wysbegeerte
aan zyne
zyne plaats,
plaats, en
en
der
bepaalt zich
te onderzoeken,
onderzoeken, of
of de
zobepaalt
zich om
om to
de Menfchen,
Menfchen, zodanjg
wy"dezelven
dezelvcn uit
uit de
de ondervinding
ondervinding en
en de
de GefchieGefchiedanig wy
del' zaazaadenis kennen,
in den
tegenwoordigentoeftand
toeftand der
denis
kennen , in
den tegenwoordigen
ken,, die
ontbeeren kunnen,
waardoor
die drangmiddelen
drangmiddelen ontbeeren
kunnen, waardoor
ken
zy van
vall buiten,
buiten, zo
zoalal niet
niet tot
zy
tot innerlyke
innerlykeen
en waare
waare deugd,
deugd,
ten
zeden,, die
die in
in het
het burgerlyke
burgerlyke
ten minfien
minften tot
tot goede
goede zeden
buvenal in
gebragt worden
worden.. Even
Even
bovenal
in aanmerking
aanmerking komen,
komen, gebragt
als FEITB
FEITH en
BROUWER, ttrekt
frl'ekt hem
NECKER veelal
vee1al ten
ten
en BROUWER,
hem NECKER
als
Gids, enenhahaaIt
de plaatzen
plaatzen aan
aan.,, waar
waal' by
hy diens
diens gegeGids,
alt hy
by de
voIgt;; terwyl
terwyl by,
hy, verre
verre van
vaneen
eenfiaafch
flaafsch naavolnaavolIeide
leide volgt
gel' to
te weezen,
weczen, deezen
deezenfoms
[omsverlaat,
verlaat, foms
fomstegenfpreekt
tegenfpreekt..
ger
----- Zyn
Zyn onderzoek
onderzoek brengt
brengt hem
hemtot
tothet
hetBefluit
Beiluit,, dat
dat
de natuurlyke
natuurlyke drangmiddelen
geen genoeggenoegde
drangmiddelen ter
ter Deugd
Deugd geen
zaamen fteun,
i1:eun. geen
zaamen
geen duurzaamen
duurzaamen waaroorg
waarborg voor
voor Deugd
Deugd
kunnen
kunnen opleveren
opleveren..
Dit brengt
brengt hem,
in het
bet tweede
tweede ddee!,
om over
over de
de Or
Dit
hem, in
el, om
Ol:-..
voeding en
en Befchaaving
Befebaaving tote handelen,
bandelen, en
en to
te onderzoeken
voeding
onderzoeken,~
of daardoor
kan worden
worden,, dat
dat de
de natuurlyke
natuurlyke
of
daardoor bewerla
bewerkt kan
drangmiddelen tot
genoegzaam zyn
zyn,, of
of dat
dat de
de
drangmiddelen
tot Deugd
Deugd genoegzaam
Menfchen geene
geene andere
andere uitwendige
uitwendige drangmiddelen
drangmiddelen Le
be·
Menfchen
boeYen,, buiten
buiten de
de voortreffelykheid
'Voortreffelykheid der
det Deugd
Deu~dzelve.-zelve.hoeven,
Bon.
I3on-
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Bondig
betoogt by,
hy, dat
dat 'er
'er geene
Bondig betoogt
geene wyze
wyze van
van Opvoeding
Opvoeding
of
Befchaaving kan
worden, welke
do
of Befcbaaving
kal1 uitgedagt
uitgedagt worden,
welke in
in alle
aUe dt}
verkeerdheden
Menfchen voorziet
voorziet,, en
eene duurverkeerdheden der
der Menfchen
en eene
duurzaame
zaame zuiverheid
zuiverheid van
van Zeden
Zed en waarborgt
waarborgt;; en
en toont,
toont, ten
ten
Hot,
dat ook
de volmaaktfte
volmaaktHe ell
clot, met
met wdnig
weinig woorden,
woorden , dat
ook de
en
beste Opvoeding,
algemeen in
in gebruik
gebruik gebragt
gebragt,, niet
niet
beste
Opvoeding , algemeen
genoegzaam
genoegzaam zou
zou zyn
zyn om
om de
de Menichen
Menlchenalle
aIle drangmidde
drangmidde...
len van
van buiten
doen ontbeeren
len
buiten to
te doen
ontbeel'en..
Op
dien voet
voet voorttreedende
voorttreedende,, onderzoekt
in bet
bet,
Op then
onderzoekt by,
hy, in
derde deel,
dee!, den
den Invloed
en Burgerlyke
Burgerlyke InInderde
Invloed der
der Wetten
Wetten en
ltellingenopopDeugd
Deugd en
en goede
Zeden . Zeer
goede Zeden.
Zeer juist
juist merkt
ftellingen
merkt
by by
by den
den aanvange
by
aanvange op,
op, dat,
dat, daar
daar hy
by over
over het
betvermog~n
vermogn
d!ef hulpmiddelen
in bet
het verbeteren
dler
hulpmiddelen in
verbeteren van
van de
de Burgerlykc
Burgerlyke
moet fpreeken
fpreeken., by
hy eerst
eerst uit
uit den
den aart
aal't van
van dit
dit
Zeden
Zeden moet
oogmerk to
oogmerk
te bepaalen
bepaalen hebbe
hcbbe,, hoedanig
hoedanig dezelve
dezelve zouden.
zoudea
moeten zyn
zyn,, om
aan hetzelve
hetzelve to
te voldoen
voldoen;; ten
ten einda
einda
moeten
om aan
langs
zo veel
veel gemaklyker
gemaklyker de
de vergelyking
vergelyking
Ian s deezen
deezen weg
weg zo
opmaatusfchen
tusfchen dezelve
dezelve en
en den
den Godsdienst
Godsdienst te
to kunnen
kunnen opmaavolvoert de
de taak
taak,, om
deezer ongenoegzaam
ken.. Hy
ken
Hy volvoert
om deezer
ongenoegzaam ...
lleid
aan to
te toonen,
toonen, meesterlyk
meesterlyk.. - - Dan,
en wel
weI to
te
heid aan
Dan, en
oogopopcen
eenfluk,
1l:uk; door
door de
de anderen
anderen 4t
pasfe, wendt
wendt by
hybet
het oog
pasfe,
of
geheel niet
niet,
flegts zeer
zydelings,, aangeroerd.
aangeroerd.
of geheel
, of
of ilegts
zeer zydelings
Wy
fchryvenbet
hetaf,
af, met
metweglaating
weglaating der
der Aanhaalin
Aanhaalin..
Wy fchryven
gen
gen;; het
bet kan
kan ten
ten fiaale
ftaale van's
van 'sHoogleeraars
Hoogleeraarsfchryfwy.
fchryfwy
ze dienen
dienen.. „"Na
dusbet
het onvoldoende
onvoldoendevan
vanalle
alle deze
deze hulp
hulp...
ze
Na dus
middeJen to
te hebben
wy nunuook
oakdit
dit
middelen
hebben aangetoond,
aangetoond, zouden
zouden wy
gedeeJte voor
eent!
gedeelte
voor afgehandeld
afgehandeld kunnen
kunnen houden,
houden, ~o
zo niet
met eenu
infielling derderOllden
aan..
inftelling
Onden nog
nog voor
voor een
een oogenblik
oogenblik GHZe
ooze aan
dagt vorderde
vorderde.. Bekend,
Bekend, naamlyk,
naamlyk, is
is de
de beroemde
beroemde inindagt
ftelling
van cENsoRES
fielling van
CENSOREg 1I Y
Romeinen, aan
aan welken,
y de
de Romeinen,
welken, op
op
a1le Griekfche
Griekfche Staaten,
Staaten, voor
voor...
het voorbeeld
van byna
bynaalle
bet
voorbeeld van
naam Iyk de
de zorg
20rg voor
voor de
de goede
goede Zeden
Zed en ,, en
en bet
het met
met
naamlyk
fchande brandmerken
bra:ndmerken van
van eene
eene flechte
fJechte leevenswyfchande
leevenswywas toevertrouwd
toevertl'ollwd;; bekend
bekelld is
is bet
het vel'mogen,
he~
ze, was
ze,
vermogen , bet
welk deze
dezeinflellin;
infielling oudtyds
oudtyds gehad
gehad heeft
heeft;; bekend,
bekend,
welk
loftuitingen ~ welke
welke ook
ooklaatere
laatere Schryeindelyk, zyn
zyndedeloftuitingen,
eindelyk,
Schryvers
vooral onder
onder eenen
aan deze
deze inftelling,
infleIling, vooraJ
eenen RepubliRepublivers aan
keinfchen Regeel'ingsvorm,
hebben toegezwaaid
toegezwaaid.. En
En
keinfchen
Regeeringsvorm , hebben
ontkenm;n,, dat
dat deze
deze inflelling
infiel1ing
voorwaarbet
het isis met
niet tote ontkennen
voorwaar
Burgroote nuttigheid
nuttigheid gehad
groote
gehad heeft,
heeft, daar
daar de
de Romeinfche
Romeinfche Burbevreesd waren
waren voor
voor de
de fchande
fchande van
van de
de
gers byna
gers
byna meer
meer bevreesd
veroordeeling
der CgNSORES,
c!_nsoRES , dan
veroordeeling del'
dan your
voor de
de itraf
ftl'af van
van
den Rechter.
Rechter. Maar
Maar ook
oak bier
hier moeten
moeten wy
wyherhaalen,
herhaalen,
den
bet gecn
door ons
ons gezegd
geze1.d isis omtrend
omtrend bet
het toe
toe...
bet
geen boven
boven door
pas.
paaEE ee 3~
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and
pasfen
~asfen van
van dedeinfellingen
intlellingen der
der Ouden
Ouden op
op onze
onz~ hMaat
Maat..
f<:bappyen, daar
daarook
ookbier
bier veel
veel aan
aan bet
bet oordeel
oordeel der
fchappyen,
der MagiMagi firaatsperfoonen
OIlS of~
ot
flraatsperfoonerwerd
werd overgelaaten,
overgelaaten, het
bet geen
geen by
by ons
door de
de Wetten
Wettenbepaald
bepaald is,
is, of
of in
dry.door
in eenen
eenen Koophandel
Koophandel dry
Staat volftrekt
volfrrekt door
kan bepaald
bepaald
venden Staat
venden
door geene
geene Wetten
Wetten kan
wnrden.. Want
hoe zal
zal men
men in
in zulke
zulke Maatfchappyen
Maatfchappyen
worden
Want hoe
de rykdommen
rykdommenenenweelde
weeldepaalen
paalenzetten,
zetten,daar
daarzelfs
zclfs
lan de
aan
by
de komeinen
Romcinen deze
dingen door
door de
de Cenfuur
Cenfuurniet
niet konkon.
deze dingen
by de
den
worden? hoe
hoezal
zal men
meniningroote
groote en
en volkYolk·
den beteugeld
beteugeld worden'?
ryke Steden
Steden zoo
zyn,
ryke
zoo oplettend
oplettend op
op de
de Zeden
Zeden kunnen
kunnen zyn,
dat 11iet
len dede opmerkzaambeid
des Rechters
Rechters zullen
zullen
datnietvee
veelen
opmerkzaamheid des
()ntfliPFen'? Nlaar
Maar daarenboven,
daarenboven,gelyk
gelykdeze
dtzeinfleiling
inftelling van
vall
ontflippen?
gmot
warmeer dezelve
dezelve door
door braave
braave MarlMal1groot nut
nut tan
kan zyn,
zyn, wanneer
nen
befl:uurd wordt,
wOldt, zoo
zoo is
is zy,
zy, om
omdedevryheid
vryheid tier
der be.
be ...
nen beftuurd
()ordeeling,
allernadeeligst,, als
in kwaade
kwaade handers
handen
als zy
zy in
oordeeling , allernadeeligst
kamt, terwyl
terwylzyzyeindelyk
eindelyk overbodig
overbodig enenonnuttig
onnuttig is,
is,
komt,
zo
zy niet
niet door
door de
de Zeden
Zedender
derBurgers
Burgersonderfl
onderil:eund
zo zy
:eund
ons in
de RomeinRomeinwordt:: want
want de
se ondervinding
ondervinding heeft
heeft ons
in de
words
to~ herfel
herftel van
van bedorbedorfche
Gefchiedenis geleerd,
geleerd., dat
fche Gefchiedenis
dat tot
dezeinflelling
infl:elling geenzins
geenzins genoegzaam
is, daar
daar
"ene Zeden
Zedendeze
vene
genoegzaam is,
zy. in
in flede
ftede van
van het
het bederf
bederfder
der Zeden
Zedenpaalen
paaJen tote kunneri
kunnen
zy,
zetten,
zelve en
en dede bedorvenheid
bedorvenheidder
dertyty-.
zetten, door
door de
de ZedeJl
Zeden zelve
dt:n
vernietigd is."
is.'~
den vernietigd
Hiermede
komt de
de Hoogleeraar
Hoogleerallr tot
tot zyne
zyne vierde
vicrae afafHiermede komt
cleeling, beftemd
beftemd om
om den
denInvloed
Invloed van
van den
den Godsdienst
Godsdknst to
te
deeling,
vergelyken
dien van
vergelyken met
met then
van de
de overige
overige opgenoemde
opgenoemde HulpHulpvan zelf
zelf tot
tot het
op
middelen;; 't
middelen
't geen
geen hem
hem van
bet Antwoord
Antwoord op
de voorgeflelde
voorgefrelde Vtraag
brengt.. Gelyk
Gelyk by,
by, in
in voorige
voorige
de
Vraag brengt
en de
de
Afdeelingen, de
Afdeelingen,
de voorbeelden
voorbeelden der
der Ondervinding
Ondervinding en
leeringen der
badt Iaaten
laaten fpreeken,
fpleeken, zo
zo wept
leeringen
der Volken
Volken hadt
roept 11Y
by
deeze ook
ook bier
bier in
in.,, en
bepleit de
deeze
en bepleit
de zaak
zaak des
des Godsdiensts
Godsdiensts
in deeze
deeze breede
breede Afdeeling
Afdeeling meesterlyk
meesterlyk.. Alles
.Alles is
is zo
in
zo wet
wel
aanetnh:mgende,)
dat wy
vee! zouden
zouden moeten
moetenaffchryaffchtoy..
aaneenhangende, dat
wy tote veel
ven
wilden wy
wy sets
iets overneemen
overneemen.. Alleen
AIleen melden
melden wy
wy
ven ,., wilden
nng
des Schryvers
SchryversBefluit
Befluit:: "„ Ziet
Ziet bier
hier dan,
waardige
nng des
dan , waardige
TEYLERS Gengotfc{lap!
GenQot[chap! betgnikhet
geen ik om...
Beftuurders van
Beftuurders
van TEYLERS
om
trent deze
gemeend heb
heb to
te moeten
moeteninin 't't midden
trent
deze zaak
zaak gemeend
midden
brengen.. Ik
Ik heb
heb my
my,
de orde
orde
, zoo
zoo veel
veel mogelyk
mogelyk,or by
by de
brengen
der
t-epaald') om
om verzekerd
verzekerd to
te zyn
zyn tegen
tegen afdwaaafdwaader Vraag
Vraag repaald,
ling.
hebben gefproken
gefprokell over
over Wysbegeerte,
Wysbegeerte, Op~
Wy hebben
Opling . Wy
voeding, Befchaaving
Befchaavin;!, en
en Wetten,
Wetten,zoo
zoowel
weIvan
vanderzelderzeIvoeding,
als ongunflige
ongunfl:jge zyde,
en aangetoond,
aangetoond, dat
dat
ver gunftige
gunfiige als
ver
zyde, en
de zwaarigheder_
zwaarigheden,, welke
welke uy
wydaar
daarininzagen,
zagen, ofofgeheel
geheel
de
of veel
veeI minder
niet aanweezig,
winder waren
waren in
in den
den Gods~
Gods
niet
aanweezig , of
dienst,
dienst,
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dienst,
voorrang boven
boven alle
aHe andere
andere hulpmiddelen
hu1pmiddelen
dienst, welks
welks voorrang
wy
hehben aangetoond
aan.getoond.. Het
zy ons
ons derhalven
derhalven geoorgeoorwy hebben
Het zy
10fd
de voorge€lelde
voorgeftelde
lofi hier
bier de
de zei/en
zeilen inin tetohaalen,
haalen, en
en op
op de
Vraag
te antwoorden
antwoorden::
Vraag to
~,
en goegoe·
Dat, in
in dezen
dozen fiand
Hand der
der zaaken,
zaaken, Deugd
Deugd en
„ I.
i . Dat,
de Zeden
Zeden geenen
geenen genoegzaamen
genoegzaamen fteun
freun en
en duurzaamen
duurzaamen
de
in de
de beste
beste menschlyke
menschlyke voorzorgen
voorzorgen en
en hulphulp.
waarborg in
waarborg
en Wetgeeving
Wetgeeving
middelen van
middelen
van Befchaaving.
Befchaaving, OpvJeding
Opvueding en
vinden kunnen.
vinden
kunnen .
" 2
2.. Dat
Dat hiertoe
hiertoe wel
weI degelyk
degelyk vereischt
vereischt wordt
de
,,
wordt de
hJoQ:ere
Invloed van
van Godsdienflige
Godsdienfrige Begrippen
Begrippen en
en PracPrachoogere Invloed
tyken, zoo
zoo wel
der zaake,
zaake , als
tyken,
wel uit
uit den
den aart
aart der
als volgens
de
volgens de
ondervinding van
van aIle
alle Tyden
Tyden en
en Volken
ondervinding,
Volken."
."
De
Wet tendes
desGenootfchaps
Genootfchapslaaten
laaten alleen
aIleen NederNeelerDe Wetten
duitfehe, Latynfche,
tluitfthe,
Franfchc en
Latynfche, Franfche
en Engelfche
Engelfche AlltwoorAntwoorden
toe, na
na den
den Prys
Prys tote dingen
dingen.. Een
Een Schryver,
Schryver, dit
dit
den toe,
of daarop
daarop geen
geen acht
acht geevende,
geevende,zondt
zondteene
eene
niet weetende,
niet
weetende, of
Jloogduitfche
„ Intusfchen ," fchryft
Hoogduitfche Verhandeling.
Verhandeling. "Intusfchen,"
de
fehryft de
Voorredenaar
vonden wy
Voorredenaar,, "„ vonJen
wy deeze
deeze Verhandeling
Verhandeling zo
z()
beknopt en
en volledig
volledig tevens,
tevens, zo
zo juist
juist de
de Vraag
Vraag beantbeantbeknopt
op eene
eene zozo duidelyke,
duidelyke, uitlokkende
uitlokkende en
ell
woordende,, en
woordende
en op
Qvertuigende wyze
gefchreeven, dat
dat wy
wybet
bet van
van onsonsovertuigende
wyze gefchreeven,
zelven niet
am dezelve
dezelve geheel
geheel ter
ter
zelven
niet verkrygen
verkrygen konden
konden om
;en, en
zyde !to
;te leg
leggen,
en den
den Schryver,
Schryver, uit
uit hoofde
hoofde van
van
zyde
de taal,
taal, waarvan
hy zich
zich,, onbekend
de
waarvan by
onbekend met
met de
de Wetten
Wetten
bet Genootfchap,
bediend had
had,, to
te berooven
berooven van
van
van bet
van
Genootfchap , bediend
de
weinige onderfcheiding
onderfcheiding,, welke
welke wy
nog in
in ftaat
fraat wade weinige
w y nog
wa.
ren hem
te bewyzen.
Wybeflooten
beflooten dan
het Stuk
Stuk
ren
hem to
bewyzen . Wy
dan am
om bet
te doen
doen vertaalen,
vertaalen, dus
dus vertaald
vertaald bier
hier inin tote lasfchen,
lasfchen, en
en
to
den Schryver
Schryver ter
ter ontdekking
uit to
te
den
ontdekking van
van zynen
zynen Naam
Naam uit
noodigen.. Het
Het eene
eene enen bet
het andere
andere is
is gebeurd
gebeurd;; maar
maar
noodigen
de ontdekking
ontdekking van
van den
den Schryver
Schryver heeft
beeit niet
niet willen
willen
de
vo!gen."
voigen."
De ongenoemde
ongenoemdeSchryver
Schryverflfielt
del
IDe
elt zich
zich het
bet ontvouwen
ontvouwen der
vier volgende
voor:: '-- 1.
vier
volgende zaa'>:en
zaaken voor
I. Heeft
Heeft de
de Mensch
Mensch
Burgerlyke Zamenleeving
Zamenleeving eenen
eenen Stelligen
Stelligen Godsin de
in
de Burgerlyke
Godsom deugdzaam
deugdzaam enengelukkig
gelukkig to
te kunnen
kunnen
dienst noodig,
dienst
noodig , om
zvn'? - - II.
'er andere
zvn?
II . Zyn
Zyn 'er
andere middeJen,
middelen, Wetgeeving
Wetgeeving
by voorbeeld
Volksby
voorbeeld en
en Opweding,
Opvneding,ter
ter bevordering
bevordermg van
van Volksen goede
goede Zeden,
Zeden, welke
welke bet
het aan_eduide
aameduide noodnooddeugden en
deugden
laos kunnen
HI. Is
Is 'er
'er ook
oak jets
iets in
in den
den
loos
kunnen maaken'?
maaken? --- III.
aart van
eenen Republikeinfchen
Republikeinfcben Regeeringsvorm
Regeeringsvorm,, dat
dat
aart
van eenen
hierin eenige
eenii;e velrandering
verandering kan
IV. Wat
Wat
bierin
kan maaken
maaken?~ IV.
E ee 33
leert
J
leers
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VERHANDI:LINGEN
VERITANDLLINGEN

1eert
Ondervinding van
van oude
au deenenlaatere
Iaatere tyden
tyden diendienleert de
de Ondervinding
aangaande?
aangaande?
Uit de
de opgave
opgave van
vanden
denleiddraad,
Ieiddraad, then
dien zich
zich deeze
deere
Uit
van
Verhandelaar
voori1:elt, blykt,
Verhandelaar voorftelt,
blykt, dat
dat by,
by, in
in de
de wyze
wyze van
van de
de voorgaande
voorgaandeverfchilt
verfchilt.
fchoon de
de
behandeJen,
, fchoon
behandelen , van
-uirkomst
dezelfde zy.
- De
eerst voorgeffelde
voorgei1:elde Vraag
uitkomst dezelfde
zy. De eerst
Vraag
een to~ffetnmend
toc;:itemmend Antwo'1rd.
eene befchoubefchouhekomt
bekomt een
Antwoird. Naa
Naa eene
wing van
van der
der Menfchen
Menfcbengeffeltenisfe,
geil:eltenisfe ~ onvolmaaktheden
win~
onvolmaaktheden
en
froorenisfen~ zegt
" Het
kragtige hulphulpzegt de
de Schryver:
Schryver : „
Het kragtige
en ffoorenisfen,
~ waardoor
de Mensch
Menschininftaat
i1:aat geffeld
gei1:eld wordt
om
nliddel
niiddel,
waardoor de
words om
zich tc
to fchikken
fchikken naar
naar den
zich
den loop
loop der
del' zaaken
zaaken inin bet
het gegezelhge
diehet
hetin
in zich
zicb
zelligeleeven,
leeven, en
ende
de onaangenaamheden,
onaangenaamheden, die
vel'
vat , gcduldig
gcduldig to
te draagen,
draagcn, 't
't geen
daarenboven
vervat,
geen hem
hem daarenboven
den florm
ftorm der
del'
ter deugdsbetrachting
aanprikkelt, hem
ter
deugdsbetrachting aanprikkelt,
hem inin den
driften
pal ftaan
iraan,, en
en aan
aan toevallige
toevallige rampen
het hoofd
hoofd
rampen bet
driften pal
do~t
biedell,, -- is
is de
Stellige Godsdienst,
het Geloof
de Stellige
Godsdienst , bet
Geloof
doet bieden
in
gcopenbaarden wil
wil des
des Allerhoogffen
Allerhoogitcn,, welks
wclks ininin den
den gcopenbaarden
de grenspaalen
grenspaalen
vloeden
zich ook
oak uittlrekken
uit11rfkken tot
tot buiten
buiten de
vloeden zich
Leeven."."
van bet
het tegenwoordige
tegenwoordige Leeven
van
Wat dede Verhandelaar
Verhandelaar door
door Stelligen
Stelligen Godsdienst
Gar/sdicmt ververWat
by
fhat, verdient
opheJdering;; by
hy geeft
geeft dezelve,
dezel ve, als
als hy
flaat,
verdient opheldering
fchryft:
Geloove aan
aan de
de Onflerflykheid
Oltfterflykheid,, aan
aan
fchryft : „"In't
In 't Geloove
GOD.
de Voorzienigheid,
ligt bet
het Weezen
II/c'ezen van
van den
den
aan de
hoorzienigheid, ligt
GoD, aan
Tot de
de kennis
kennis van
den Wil
Wi! der
der Godheid
Godbeid
Goasdienst.
Godsdienst. Tot
van den
ten
komen,door
doortweeerlei
tweeerlei
ten onzen
onzen opzigte
opzigte kunnen
kunnen wy
wy komen,
Openbaaring;; de
de eene
eene middelyk
middelyk door
doorons
onsnatuurlyk
natuurlyk verver4
Openbaaring
ftand
andere onmiddelyk
onmiddeJyk door
door eenig
eenig
de andere
fland medegedeeld;
medegedeeld ; de
vanGod
God
regelregt daartoe
daartoe gevolmagtigd
gevolmagtigd.. De
Weezenvan
De
Weezen
regelregt
de andere
eer1te
OI1S den
den Natuurlyken,
Natuurlyken, de
andere den
den
eertte verfchaft
verfchift oils
.stelligen Godsdienst
God~dienst..
Stelligen
"„ De
De verlichte
verlichte mensch
mensch mogt
mogt eenigen
eenigen grond
grand hebben
IJebben
om den
den eenigen
eenigen to
te
orn
den nnltuurlyken
.rtuuriyken Godsdienst
Godsdienst voor
voor den
'houden.
Misfchien kon
by met
met regt
regt beweeren
beweeren,, dat
dat
kon by
houden . Misfchien
hemdedeReden,
Reden,als
als bet
het cerige
eenige middel
tc
God
God hem
middel am
om Hem
Hem to
kennen,, halt
hadt gefchonken,
gefchonken, en
en alzo
alzo geene
geene mededeeling
mededeeling
kennen
pas1e kome.
Elke voorVOOfvan
lrennis dan
dan door
door haar
haar to
te paste
van kennis
kome . Elke
gewende Openbaaring
Openbaaring zou
zou by
hy kunnen
kunnen achten
achten van
van loulougewende
tef menschlyke
menschlyke vinding
vinding to
te zyn
zyn;; daar
zy doch
doeh alleen
aIleen
ter
daar zy
van Godlyke
GodJyke Zending
Zending
kan gegrond
kan
gegrond zyn
zyn op
op de
de bewyzen
bew zen van
des
die haar
baar aan
aan hot
bet licht
licht brengt,
brengt, en
en deeze
deeze
des geenen,
geenen, die
zaak~ den
den toots
toets
bewyzen,
gelyk elke
elke andere
andere gebeurde
gebeurdezaak,
bewyzen, gelyk
welke,uit
uithoofde
hoofde van
vanhaahaa.
der Reden
onderworpenzyn,
zyn,welke,
der
Reden onderworpen
ten aart,
aart, niet
bet geene
geene bet
het nienscbmel1Scb·
ren
niet kan
kan beilisfen
beflisfen over
over bet
ly~
ly -
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lyke vermogen
vermogen tc
to boven
boven gaat.
pat . Deeze
Deeze Godlykc
Godlyke Zending
lyke
Zending
;lOU
hem dus
dusnooit
nooit atrders
anders vooIl;:omen
dan als
als de
de opopzou hem
vootkomen dan
regte
van don
dc~n Gezant,
Geza~lt, en
enalle
aIle
regte of
of "oorgewende
c oorgewende mcening
mcening van
[eiren,
ten betooge
welke ten
betooge daarvan
daarvan wlerden
wierden bcYseb.,a1d,
.y eh .,ald,
feiten, welke
zou
by moeten
moeten beoordeelen
beoordcelen naar
naar den
den algemeenen
algemeencn Rlgel
zou by
Rcgel
van historifche
Van bier
van
historifche geloofwaardigheid
geloofwaardigheili.. Van
hier zou
zou ~iy
~ly
naauwlyks
een andey
ander merkteken
merkteken roan
"an Godlykheid
kenn{;~l
naauwlyks een
Godlykheid kennen
voor
eenen als
als ftellig
fiellig opgegeeven
Godsdien£t.,buirert
blliren
voor eenen
opgegeeven Godsdienst,
deszelven
verbandmet
m<.:tzedelykheid,
zedelykheicl,enenin in't'tminfte
millf1:e niet
niet
deszelven verband
twyfelen,
in zyne
zyne gedagten,
gedagten, dat
dat is
is to
te zeggen,
twyfelen, om
om in
zeggen, naJr
na .rr
de
de uitfpraak
uitfpraak der
der zo
zo veel
veel mogelyk
mogelyk welbeftuurde
welbeftuurde Reden,
Reden,
zulk
Godsdienst voor
voor Godlyk,
zulk eenen
eenen Godsdienst
Godlyk , en
en dus
dus ,, wanneer
wanneer
men
zo wil,
wiI, ook
ook voor
voor Geopenbaarden
te houden,
Men zo
Geopenbaar(len to
houden, weI
weir...
ke de
ens God,
ke
de waardigfte
waardigf1:edenlcbeelden
denkbeeldenno}
norens
God,dedeztaivertte
ztliverfl:c
Zedekunde
verbreidde,, en
den menfche
mtnfche de
de volmaaktfte
volmaaktHe
Zedekunde verbreidde
en den
voor[chriften medcdeelde,
gelukkig in
in de
de Waei
Waeleld
voorfchriften
medcdeelde , om
om gelukkig
eld
te
eigene befl:emming,
en de
de
to leeven,
leeven, en
en zync
zync eigene
beftemming, zyne,
zyne, en
volmaakingvan
vanbet
het geheel,
geheeI, opopdedelcragtigfte
kragtigf1:e wyze
te bebe~
volmaaking
wyze to
doelen
tc bevorderen
bevol'deren.. Dat
Dat alle
aIle deeze
deeze eigenfchappen,
doelen en
en to
eigenfchappen,
geene
del' ftellige
frellige Godsdienstleeringen
ons bekend
beke.ndfterftergeene der
Godsdienstleeringen ons
ker en
en algemeener
ker
algemeenertoebehooren
toebeh0orendan
dandeft
den Christlyken
Christlyken Gods,Godsdierst,
iier-st, en
en dat
dat deeze
deeze derhalven
derhalven als
als /lellige
flcllige Godsdienst
door
Godsdienst door
aUe
alle veritandige
verttandigemenfchen
menfchenbehoore
behoore elkend
eikend te
to worden,
worden,
zal zeker
behoeven."
Hoe zeer
ze~r noonoozal
zeker ~een
geen l1:'lder
nader bewys
hewys behoeven
." Hee
dig
de Menfchen
Men[chen zulk
zulk ten
een .5tell~gen
Godsdienst hebhebdig de
3telligen Godsdienst
ben, beredeneert
beredeneert de
de Schryvet
Schry vel'breeder
breeuer..
ben,
Dit
hem ten
Dit ftrekt
f1:rekt hem
ten grond
grand van
van bet
het twcede
zyner
tweede Lid
Lid zyner
Verhandelinge,
Verhandelinge, 't
't welk
welk by,
hy, de
de andere
andere meermaals
meel'maals opopgen0emde middelen
middelen nagegaan
nagegaan hebbende
hebbende,, dus
dus befluit
befluit:
genoemde
„" Hoe
Hoeveel
veel gewigtiger
gewigtiger dan,
dan, ja
ja hoe
hoe onvertnydbaar
onvennydbaar noodnood.
zaaklyk,wordt
zaaklyk, wordt nu
nit de
de handhaaving
van den
den &elligen
Stelligen GodsGodshandhaaving van
dienst,
diemt, daar
daar bet
het blykbaar
blykbaaris,
is, dat
dat dezelve
dezelve door
door geene
geeneanandere inrigting
inrigting kan
dere
kan vervangen
vervangen worden;
worden ; en
en hoe
hoe gevaarlyk
gevaarlyk,,
hoe dwaas
dwaaszoude
zQudebet
hetzyn,
zyn,een
eenmiddel
middelter
tel' bevordering
bevordering der
der
hoe
burgerlyke en
en menschlyke
menschlyke deugd
deugd en
en geluk,
gelu1\:, dat
dat door
door de
de
burgerlyke
ervarenis van
van duizenden
duizendenjaaren
jaaren als
als zodanig
zodanigisis gewettigd,
gewettigd,
ervarents
te laaten
laaten vaaren,
in het
te
to
vaaren, en
en onzekere
onzekere poogin!4en
poogingen in
bet werk
werk to
andere even
kragtdaadige middelen
middelenter
terbereihereiftellen, am
ftellen,
om andere
even kragtdaadige
king van
van bet
het zelfde
zelfde hoofddoel
hoofddoeIuit
uitteteo. vinden."
king
vinden ."
De overweeging
overweeging der
der Rptiblikeirfche
RCjJltblikeir.fl;he StaatsgeflelteStaatsgeflelteDe
ni
fe, in
12i1e,
in lax
het derde
derde Lid,
Lid, doet
doet hem
hembefluiten,
befluiten, dat
dat deeze
deeze
althans
dit hulpmiddel
hulpmiddel van
van een
althans dit
een Stelligen
Stelligen Godsdienst
Gedsdienst niet
niet
konne
konne ontbeeren
ontbeerell..
De Ondervinding
Ondervinding van
van vroeger
vroeger en
laater tyden
tyden,, in
in
De
en hater
het
EE ee 4t
bet
L
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$9()
bet vierde
vierde gedeelte
gedeelte aangevoerd
aangevoerd,, baart
baart bet
het zelfde
zelfde befluit,
befiuit,
bet
e~ itrekt
ftrekt ten
ten grondflage
.grol1dfiage van
v~neene
eeneallerflerrklie
.allerfiet'ktte aanpryaanpryen
zlOg des
des Christlyken
Chr;stiykm Godsdiensts
Godsd,ensts.,, die
dIe,, zelfs
zelfs te
zing
to midden
midden
van' zo
zo veele
veeJe vervallch
vervalli::h.ngen
en verbasteringen
verbasteringen.,, niet
niet
van
.ngen en
opgehouden heeft,
heeft, heilzaam
heilzaam tote zyn,
zyn,enenallerheilzaamst
a IerheiIzaamst
opgehouden
kan worden,
worden., als
als men
menderzelven
denzelven tot
tl)t de
de. oorfpronglykc
kan
oorfpronglyke
zuiverhetd terug
terug brengt
brengt.,, en
en dede (telling
ftelIing voigt
welker
zuiverheid
volgt,~ welker
goedheid bet
het voorbeeld
voorbeeld van
van Noord-America
No',rd-America eerst
eerst proefproefgoedheid
ondervindelykleerde
leerdF.:: Dat
Dat We
de Regeering,
Regeering, ten
ten aanzien
aanzienvats
van
ondervindelyk
den Godsdienst
Godsdienu en
en de
de Kerke,
K('rke, geen
geen verder
venier refitvangregt v.an ge·
den
om het
bieden hebbe,
hebbe, dan
dan zo
zo veel
vee! noodig
is om
het nadeel
fJadee! van
van
bieden
noodig is
te verhoeden
verhoeden.. „"Daardoor,"
zegt ooze
on~e SchrySchryden Staat
Staat to
Daardoor," zegt
den
ver, en
en by
hy bewyst
bewystbet
hetbreeder,
breeder, „
" vervalt
vervalt geheel
geheel bet
het
ver,
denkbeeld eener
cener heerfchende
heerfchende Kerke
Kerke,.; en
en alle
aIle die
rampzalidie rampzalidenkbeeld
ge verdeeldheden,
verdeeldheden, alle
aIle die
die gruwzaame
vervolgingen,alle
aIle
ge
gruwzaame vervolgingen,
;undig belang,
die burgerlyke
en , welke
welke bet
het taati
ftaatkundig
belang,
die
burgerlyke ramp
rampen,
onderfcheidene partyen
partyen in
in den
den Godsdienst,
Godsdienst,
tusfchen de
tusfchen
de onderfcheidene
deed gebooren
geboor@n worden,
worden, moeten
moe teninin het
bet toLkomende
tod~omende ge
ge...
deed
heel verdwynen."
heel
verdwynen."
Menhebbe,"
hebbe, ~fchryft
fchryft bybyten
tenclot,
flot., en
en wy
wyeindigen
eindigen
" Men
„
" zich
zich'• niet
niet in
in te
te beelbeel'er onze
'er
onze Aankondiging
Aankondiging mede,
mede , ,
dat de
de Staat,
Staat, om
om dat
dat by
hy geene
geene Kerk
Kerk kent,
kent, onver,
onver'l'
den, dat
den,
Neen ! Men
fchillig moge
Godsdienst.. Neen!
Men
fchillig
moge zyn
zyn omtrent
omtrent den
den Godsdienst
kan bet
het niet
niet enoeg
genoegherhaalen,
herhaalen,enenniet
niet luid
luid genoeg
genoeg ververkan
kondigen -- De
De Godsdienst
Godsdltnst moet
moethem
hemfteeds
fteeds heilig
heilig en
en
kondigen
dierbaar blyven,
blyven ~ als
als niet
niet to
te ontbeercn
voor 't
geluk zo
zo
dierbaar
ontbeeren voor
't geluk
weI van
van elken
elken Burger,
Burger, als
als voor
voor bet
het welzyn
welzyn van
van geheel
geheeI
wel
de Maatfchappy
Maatfchappy.. 1)e
De Regeering
Regeering moot
moetdieshalven
dieshalven elken
elken
de
onfcbadelyk
erkenden Stelligen
Stelligen Godsdienst
onfchadelyk erkenden
Godsdienst befchermen,
befchermen,
hem achten,
achten, enen'er
'er voor
voor zorgen,
zorgen, dat
dat bet
het den
hem
den Burgeren
Burgeren
nimmer
aanmiddelen
middelenontbree
olltbreeKe,
om zich
zich inin derzelver
derzelver
nimmer aan
ie, om
leeringen to
te laaten
laaten onderrigten
onderrigten,, en
en zich
zich door
door de
de waarwaarleeringen
neemingdaarvan
daarvantoteitichten
ftichten.. Dit
Dit eischt
eischt bet
het gezonde
gezonde
neemmg
verftana, dit
dit leert
Ieert de
de ervarenis,
ervarenis, dit
dit gebiedt
gebiedt zelfs
zelfs bet
het
verftand,
inwendig gevoel
gevoel onzer
onzer harten
harten,, dat
nadruklyk genoeg
dat nadruklyk
genoeg
inwendig
iegelyk, die
die bet
het niet
niet roekloQs
fpreekt tot
tot cen
fpreekt
een iegelyk,
roekloos verzwakt,
verzwakt,
of
voorbedacht]yk onderdrukt
onderdrukt."
of voorbedachtlyk
."
I
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, in
Kerk.
Lesfen over
over bet
het Leeraars-ambt
Leeraars-ambt,
in de
d~ Christlyke
Christlykc Kerk.
Lesfen
Dool' jJ.. KONYNF;NBURG,
Hoogleeraar in
in de
de Godge4
Godge.
KONYNENBURG, Hoogleeraar
Door
el1 Kerklyke
KerklykeGefchiedenisfen,
Gefchiedeni~(eI1?aan
aanhethetKtiveekKweek.
leerjheid en
leerdheid
/chool der
Remonftranten.. Te
Te Utrecht,
Utreclit, by
by G.
van
fchool
der Remonjiranten
G . T.
T. van
Paddenburg
18~.. In
In gr.
gr. 8vo.
273 bl.
bl.
8vo . =73
Paddenburg en
eni Zoon,
Zoon, 18ae

zich tot
tot het
bet Leel'aarsambt
Leeraarsambt
at
die zich
at iedcr
ieder Jongeling,
Jongeling , die
zyneletteroefeningen
letteroefcningell op
op
voorbereldt,, zoodra
zoodra by
hyzyne
D
D
voorreretdt
eene Hoogefchool
Hoogefi;hool aanvangt,
aanvangt, of
of ook
oak wel
wel eerder,
eerder, eenig
eenig
eene

onqcrricht noodig
noopig heeft
heeft,, zoo
zoo onitient
omtlent de
aIgem(;enc,,
ondcrricht
de algemcene
een Leeraar
Leeraal'
volihekt noodzaakelyke
volftrekt
noodzaakelyke vereischten
vereischten van
van een
alsointrent
omtrent den
den waaren
waaren aalt
aatt van
van
van bet
het Christendom,
Christendom,als
van
den gewigtigen
gewigtigen post,
post, then
dien by
hy ter
tel' zyner
tyd wenscht
w~nscht to
te
den
zyner tyd
bekJeeden,, !!11
van kundigheden,
kundlgheden ~
en den
den geheelen
geheelen omvang
omvang van
bekleeden
waal'op by
byzich
zich belloort
behoort toe
waarop
toe te
to leggen,
leggen,om
om 'cr
'erbekwaam
bekwaam
1en;; hierover
del' zaake
zaake eenigeenigtoe to
te won
toe
worden
hierover z11
zal niemand,
niemand, der
zins klmdig,
zins
kilndig, van
van den
den Hoogleeraar
Hoogleeraar KOi.'lYNENnURG
KoNYNENBUI;G ververfchillen.
Maar of
of bet
het raadzaam
met zoodanig
zoodanig omom·
fchillen . DZaar
raadzaam zy,
zy, met
flachtig
ons, inin deze
deze Lesfen
Lesfen over
over
flachtig. onderwys,
onderwys, waarvan
waarvan ons,
het Leeraarsambt
Leerctarsambt in
in Christelyke
Christelyke Kerk,
Kerk 9flechts
flechts bet
het ontantbet
werp, tot
tot openbaare
Voorleezingen gefchikt,
gefchikt, wordt
me·
Nverp,
openbaare Voorleezingen
wordt medegedeeJd, de
de fludien
frudien aan
aan to
te vangen,
vangen, dit
dit komf
komtons
ons zees
zeer
degedeeld,
bedenkelyk voor
voor.. 'Er
'Er wordt
wordttoteveel
veelkennis
kennis van
van zaazaabedenkelyk
ken, die
die eerst
eerst naderhand
aangeleerd worden,
in voorvoorken,
naderhand aangeleerJ
worden, in
onderf1:cld;; en
en de
de Jongeling
ollgeling loopt
Ioopt,, onzes
onzes inziens,
inziens, in
in
onderfteld
genar,, am
ODt)dig
dig afgeleid
afgeleid to
te
dier voege,
grootst geva.ar
om ont}
Bier
voege , 't
't grootst
worden tot
~ot overweegingen,
overweegingen, die
die de
de vrye
vrye beoefening
beoefening der
der
worden
voorbereldende
moe ten hinderen
hinderen.. De
De
voorbereidende weeten1chappen
weetenfchappen moeten
Hoogleeraar geeft
geeft zelf
zeIt' (bl
(hJ.. 101)
te kennen,
dat, eerst
eerst
Hoogleeraar
ioi) to
kennen, dat,
in
het laatfte
laatfre halfjaar
frudien,, een
een
in bet
halfjaar der
der Academifche
Academifche ftudien
Collegie over
over lie!
Leeraarsamvt dient
dient bygewoond
te
Collegie
fief Leeraarsambt
bygewoond to
'er cen
een OWl'
worden;; flecbts
worden
flechtsctn
een jaar
jaar vroeger
vroeger wil
wil hy
by 'er
over
den Rrediktrant
P rediktrall! gehouden
gehouden hebben
hebben;; en
en echter
echter words
wordt,
den
,
in
Lesfen., ook
ook over
overdedefamenfielling
fament1elling der
der LeerreLeerre~
in deze
deze Lesfen
denen, en
en derzelver
derzel vel' rnondeiinge
voordracht, reeds
reeds inin 't't
denen,
mondelinge voordracht,
breede gehandeld
gehandeld.. En
zoo is
is de
inhoud van
van
breede
En zoo
de vooruaame
voornaame inhoud
cit Leerboek
meer gefchikt
gefchikt voor
voorjonge
jongelieden,
lieden,die
die reeds
reeds
dit
Leerboek nicer
etteiyke jaaren
dan voor
voar eerstbceerstbc;ettelyke
jaaren gefrudeerd
geftudeerd hebben,
hebben , dan
ginnenden.
ginnenden .
Het geheele
geheele Werk
Werkbcftaat
bcfraat uit
uit twee
twee Afdeelingen
Afdeelingen.. De
Het
De
eerfre, ontvouwende
denaart
aart en
en de(,Ievereischten
vereischten van
van bet
het
eerfte,
ontvouwende den
Leeraarsambt,
in de
Christelyke Kerk,
bevat vyf
vvf LesLesLeeraarsambt, in
de Christelyke
Kerk, bevat
5
. fen
fen
EE ee 5
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fen.
In de
de eerfie
eerfre word
eene korte
korte fchets
fchets gegeeven
van
fen. In
wordst eene
gegeeven van
den tegenwoordigen
tegen,voordigen toeftand
toefrand der
Christenmaatfchapden
der Christenmaatfchappyen,
byzondere toepasfing
toepasl1ng op
Bataaffche Remet byzondere
op de
de Bataaffche
Re .
pyen , met
publiek,, en
en de
de erkende
erkende waarde
waarde der
der openbaare
openbaare GodsGods.
publiek
aienst-oefening.
In de
tweede worden
worden deze
deze vraagen
vraagen
dienst-oefening . In
de tweede
beamwoord:: wat
wat is
is cen
eenChristenleeraar
Christenleeraar ?'? wat
wat kan
kan,,
beantwoord
fll wat
wat moet
moet by
hy,, naar
naar -den
-den tegenwoordigen
toefrand
en
tegenwoordigen toefland
der Christentnaatfchappy
Christentmatfchappy,, verrichten
verriehten ?'? Dc
derde bebeder
De derde
heIst bet
het vervoig
vervolg der
der voorgaande
voorgaande befchouwing
befchouwing,, bybybeist
zonderlyk met
be trekking tot
tot de
de piichten
pliehten van
van bet
het
zonderlyk
met betrekking
Leeraarsambt,, in
in het
aanbevolen.. De
De viervierLeeraarsambt
bet Euangelie
Euangelie aanbevolen
de
handelt over
over de
de vereischren
vereischren van
Vlln veri}and
ver1land en
hart,
de handelt
en hart,
welke tot
tot den
den Leeraar
Leeraar behooren
behooIen.. De
De vyfde
vyfde over
over de
de
welke
gep.lste
het Leeraarsambt
Lecraars:lmbt.. ---- De
De
gepaste voorbereiding
voorbereiding tot
tot bet
l1egen overige
overige Lesfen,
ontvouwentle dedeuitoefening
uitoefening der
der
negen
Lesfen, ontvouwende
onderfcheiden plichten
het Leeraarsambt
Leeraarsambt,, in
in de
de
onderfcheiden
plichten van
van bet
Christelyke Kelk,
maaken de
de tweede
tweedeAfdeeling
Aloeeling uit
uit.. De
Christelyke
Keik, maaken
De
zesde handelt
handelt over
de openbaare
openbaare Godsdienst-oefening,
Gcd3dienst-oefening.,
zesde
over de
byzon,derlyk., met
met betrekking
betrekking tot
tot het
het voorlezen
voorlezen der
byzonderlyk,
der H.
H.
~chriftuur, bet
het godsdienftig
godsdienfrig Gezang.
&hriftuur,
Gezang en
en het
bet Gebed.
Gebed . De
De
met
zcvenJe,
over de
ae openbaare
open baare Godsdienst-oefening,
Godsdlenst-oeferung, met
zcvende , over
byzondere betrekking
betrekking tot
tot de
de Leerreden
Leel'reden.. De
agtfte, over
byzondere
De agtfte,
over
de
zamen!1:elling del'
Leerreuen.. De
De negende,
negende, over
over de
de
de zamenflelling
der Leerreden
mondelinge
voordragt der
der Leerreden,
Leerreden, enende
de voorberei
voorberci..
mondelinge voordragt
dende vereischten
vereischten.. De
tiende, over
dende
De tiende,
over de
de openbaare
openbaare GodsGodsdienst-oetening.,, met
met byzondere
byzondere betrekking
betrekking tot
tot den
den
dienst-oefening
Doop enen bet
het Avondmaal
Avondmaal.. De
eIfde, over
over dede pligten
pligten
Doop
De elfde,
van bet
het Leeraarsambt,
Leeraarsambt ~ omtrend
omtrend bet
het afzonderlyk
afzonclerlyk Onvan
Onderwys in
in den
den Godsdienst
Godsdienst.. De
De twaalfde,
twaalfde, over
over de
de alalderwys
gemecne
pligten van
Leeraar omtrend
omtrend zyne
zyne GeGegemeene pligten
van den
den Leeraar
meente.. De
De dertiende
dertiende.
over de
de afzonderlyke
nfzonderlyke pligten
pligten
meente
, over
van den
den Leeraar
Leeraar,
omtrend onderfcheiden
onderfcheiden Leden
zyner
van
, omtrend
Leden zyner
Gemeente., en
en omtrend
om trend anderen,
anderen, die
die buiten
buiten zyne
zyne GeGeGemeente
meente zyn
zyn.. De
De veertiende,
veertiende, over
over het
meente
bet uitwendig
uitwendig gedrng
gedrag
van den
den Leeraar
Leeraal',, zoo
zoo in
in bet
het huislyk,
huislyk, als
als burgerlyk
burgerlyk,,
van
Leven..
Leven
Sommigenvan
vandeze
dezeonderwerpen
onderwel'pen worden
wordenkort
korten
en op
op-.
Sommigen
pervlakkig,, anderen
anderen meer
meer uitvoerig
uitvoeri~ en
en naauwkeurig
naauwkeurig
pervlakkig
behandeld.
Het geheele
geheele onderricht
onderricht is
is naar
naal' de
de behoefhehoefbehandeld . Het
ten van
tegenwoordigcn tyd,
tyn, met
met oordeel
oordeel en
ten
van den
den tegenwoordigen
en fmaak.,
fmaak,
ger:hikt,, en
op ecn'
cen' duidelyken
duidelyken en
en onderhoudenden
onde.rhoudenden
geffhikt
en op
toon gefteld
gefreld,, en
en in
in dier
dier vo~ge
bewerkt,, dat
dat bet
het niet
niet
toon
voege bewerkt
a.lleen by
de Remonftrantfche
Remonfrrantfche School,
School, voor
voor welke
welkebet
het
alleen
by de
eigenlyk betiemd
be[temd is,
is, maar
oakelders
elders eenigermaate
eenigermaate van
van
eigcnlyk
maar ook
dienst
dienst
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dienst zal
zal kunnen
kunnen zyn.
zyn . Zoodanig
Zoodanig algemcen
algemeen nut
dienst
nut zou
zou
men
kunnen verver·
men van
van dit
dit gefchrift
gefchrift nog
nog meer
meer hebben
hebben kunnen
indien de
Hoogleeraar KONYNEN13URG
wachten,
wachten, iiidien
de Hoogleeraar
KONYNENBURG zich,
zich,
in navolging
Remonftranten, over
over den
den voorvoorin
navolging der
der oude
oude Remonftranten,
naamen
inhoud der
der Christelyke
Christelyke Leere
Leere eenigzins
eenigzins meer
meer
naamen inhoud
overeenil:emmend
met de
de denkwyze
denkwyze van
van verre
verre de
de meesmeesovereenftemmend met
te
Christenen had
te Christenen
had uitgelaaten
uitgelaaten.. Hy
behoefde daarom
daarom van
van
Hy behoefde
zyn eigen
zyn
eigen gevoelen
gevoelen,, en
van den
den algemeenen
algemeenen geloofsgeloofsen van
regel
Kerkgl~nootfchap, niet
niet afgegaan
afgegaan to
te zyn.
regel van
van zyn
zyn Kerkgenootfchap,
zyn .
Dach zo
zo byhywaarlyk
waarlykook
ookaan
aanhun,
hun,die
diecene
eene andeie
andel e
Doch
leiding
gedachten over
over de
de Christelyke
Christelyke Leere
Leere volvolleiding van
van gedachten
gen, onderwys
dan
gen,
onderwys in
in het
bet Leeraarsambt
Leeraarsambt wilde
wilde geeven
geeven dan
had, 't
't gene
had,
de meesten
meesten voor
voor hoofdleer
hoofdleer van
van het
het ChrisChrisgene de
tendom
tendom houden,
houden, en
de wyze,
wyze, waarop
waarop dede Leeraar,
Leeraar,
en de
naar hunne
gedachten,, dezelve
dezelve moet
trachtell voort
voort to
te
naar
hunne gedachten
moet trachten
plantell en
en iegt
legt bruikbaar
bruikbaar to
te maaken,
maaken, ginds
ginds en
en elders,
elders,
planten
waar
men zulks
zulks het
het allerminst
allerminst zou
verwachten,, niet
lliet
waar men
zou verwachten
geheel
verzwegen,, en
en nog
nog minder,
minder, als
ais een
een
heel moeten
moeten verzwegen
fchadelyk
begdp, tcgengefproken
tcgengefpl'oken geweest
gewees~ zyn
zyn..
chadelyk begiip,
Op
dele en
en gene
genebyznndere
byzondereraadgeevingen
raadgeevmgcn aan
aantoetoc
Op deze
komende Leeraars
Leeraars zou
zou ook
ook nog
nogwe]
weIiets
iets aan
aan to
te merken
komende
merken
vallen.. Eel' zich
zich dede,Jongeling
Jongeling tot
tot de
Hoogefchool
vallen
Eer
de Floogefchool
vervoegt, vordert
vorden de
de Profesfor,
Profesior, onder
onder anderen,
anderen, eene
eene
vervoegt,
uit!2ebreide taaikennis
taalkennis;; kennis
en
uitgebreide
kennis niet
niet aIleen
alleen van
van Latyn
Latyn en
Gliekscb, en
en van
van de
de beginfelen
beginfelen del'
taaGiieksch,
der l:-1ebreeuwfche
Hebreeuwfche taaIe, maar
van de
de Nederh1ndfcbe,
NederLtndfcbe, Franfche,
Franfche, HoogHoogle,
maar ook
ook van
duitfche ~ en
en Engelfche
Engelfche taalen
taalen;; en?
een mis/chien,
duitfehe,
en, met
met een
naisfchien,
ook zelfs
zelfs van
de Deenfche
Deenfthe.. IsIs dit
dit althans
althans niet
niet to
te veel
veel
ook
van de
gevelgd? Tot de
de vereischte
vereischte hoedanigheden
hoedanigheden brengt
brel1gt
geveigd?
Tot
hy to
te recht
recht een
een gezond
geLondlichaamlyk
lichaamIykgeftel
gefreI,, zonder
zonder een
een
by
weezenlyk in
in bet
het oog
oog loopend
Joopend uitwendig
uitwendig gebrek
gebrek;; maar
maar
weezenlyk
voegt 'er by,
by, dat
dat het
het ten
ten minften
minfren bevryd
zyn van
van
voegt'er
bevryd moet
moet zyn
die vreeslyke
vreeslykc pestkwaal
pestkwaal,, welke
welke duizenden
dlllzenden,, in
in den
den
die
bJoei hum::cr
jaaren, in
in het
het graf
graf ileept,
f1eept, en
de verftan
verftun-.
bleei
hunner jaaren,
en de
delyke vermogens
vermogenselendi
elcndiglyk
verwoest.. Hoe
Hoe zal
zal mc
me:1
delyke
glyk verwoest
:
dit van
allen met
met zekerheid
zekerheid weeten
weetcil ?'? ---- - Over
Over den
den
dit
van alien
loop der
del' ftudien,
frudien, zoo
zoo als
als KONYNENBURG
IWNYNENBURG die
die wil
wil ingeinge~
loop
l'icht hebben,
vyf jaaren,
jaaren, zou
zon
'richt
hebben, geduurende
geduurende den
den tyJ
tyJ van
van vyf
men ook
ook eenigzins
ecnigzins anders
allders kunnen
den ken.. Wy
\Vyzouden
zouden
men
kunnen denken
liever den
tyd van
v;:nzes
zesjaaren
jaarenbepaald,
bepaald, of
of althans
althans ook
ook
liever
den tyd
met
aangetoond hebben
met onderfcheiding
onderfcheiding aangetoond
hebben,, hoe
hoe iemand
iemand,
,
meeT dan
danvyf
vyfiaaren
iaarentot
tot dede voorbereiding
vOJrbereidingtot
tot bet
het LeerLeermeer
aarsambtgefUhikt
gefdliktheb+'e'
hcb 1'e"de?
die zou
zou behooren
behooren to
te bebeaarsambt
•de, die
freeden.. Die
Die maar
maarvyfv}f
jaarenaan
aandedeSchole
Scholeverkiezcn
verkiezctl
11ceden
jaaren

f
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LESSEN.
KONYNENBURG, LESSEN,
JJ.. KONYNENBURG,

te blyven
blyven,, zouden
zouden wy
wy reeds
reeds in
in het
het derde
derde jaar,
jaar, of
of
to
wei in
in °t°t vyfde
vyfde halfaar,
halfjaar, met
met de
de eigenlyk
eigenlyk gezegde
gezegde
wet
Godgeleerdheid laaten
baten beginnen
beginnen.. De
De toekomende
toekomende LeerLeerGodgeleerdheid
aar van
van den
den Christelyken
Christelyken Godsdienst
Godsdienst moet
moet het
het ChrisChrisaar
telyk leerttelzel,
leerftelzel, de
hetzelve, en
ell de
de
telyk
de gefchiedenis
gefchiedenis van
van hetzelve,
wyze. waarop,
waarop,zoo
zoowei
weIbet
hetbefchouwend,
befchouwend,als
als zedekunzedekun.
wyze,
dig gedeelte
gedeelte van
van hetzelve,
hetzelve, uit
uit de
fchriften moet
moet
dig
de gewyde
gewyde fchriften
getrokken warden
worden,
grondjg leeren
leeren verltaan
veritaan ;; en
en daartoe
daartoe
getrokken
, grondig
dienen wei
weIdrie
drievoile
vollejaaren
jaarenbefleed
be1teedtote word
worden.
Onderp
dtenen
en . Ondertusfchen zouden
wydedebeoefening
beoefeningder
der uitlegkunde
uitlegkunde van
van
tusfchen
zouden wy
den Pybel,
Bybel, en
en wel
weI inzonderheid
inzonderheid van
het NN.. T.,
daarden
van het
T., daarmerle ten
ten einde
einde toe
toe vernonden
vernonden Iaaten
laaten blyven
blyven,, en
en ook
ook
inede
nog daarenboven,
daarenboven,in indeze
dezelaatfte
laatf1:ej-iaren,
j1aren ~ eene
opzetlyke
nog
eene opzetlyke
oefening in
in het
het onderfcheid
onderfcheidtusfchen
tusfchen Schoolfche,
Schoolfche, By.
oefening
ybelfche en
en algemeene
algemeene Volks-Theologie
Volks-TheoIogie aanraaden
aanraaden.. --belfche
Onder 't
't gene
gene de
de Hoogleeraar,
Hoogleeraar, aan
aan 't't hot
liot der
der vyfde
vyfde
Onder
Les, tot
tot voorkoming
voorkoming van
van tegenzin
tegenzin in
in zoo
zoo veel
veel arbeids
arbeids
Les,
en zoo
zooveel
veelvoorbereidende
voorbel'eidende oefening
oefening,, zegt,
zegt, is
de
is ODS
ons de
en
aanpryzing van
van deelneeming
deelneemiDg aan
aan vermaaken
vermaaken en
en uitfpan.
uitfpan"
aanpryzing
ningen, welke
welke bet
het oordeel
oordeel van
vanverftandige
verftandige en
en braave
braave
ningen,
mannen betaamelyk
betaamelyk acht,
acht, wel
weIbevallen
bevallen.. Maar
Maarongaarongaarmannen
ne zouden
wy ons
ons zegel
zegel hangen
hangen aan
aan 't't gene
gene hy
ZYDen
ne
zouden wy
by zynen
Kweckelin~n, ter
ter voorbereiding
voorbereichng tot
tot het
het Leeraarsambt,
Kweekelingtn,
Leeraarsambt,
(bI:
106) zoo
zoo ernftig
ernftjg toeroept
toeroept:: ,~Bezoekt
'Yoorat den
den
„ Bezoekt vooral
(bi : io6)
Schouwbltr{{,
als de
de fchool,
fthoot, in
in 'Welke
zeer veel
vee! leeren
!term
welke gy
gy zeer
Schouwburg , air
itlnt !!"" Valt
Valt 'er
'er waarlyk
waar]yk,, in
ODzen hedendaagfchen
hedendaagfchen
in onzen
kunt
Schouwburg ,, zoo
zoo veel
veel to
te leeren,
die zoo
zoo ononleeren, dat
dat men
men die
Schouwburg
bepaald,, en
weI met
met een
een vooral,
'1100 rat , kan
aanpryzen??
kan aanpryzen
bepaald
en wel
_
In de
eIfde Les,
daar over
over de
de plichten
pIichten van
van het
het
In
de elfde
Les , daar
Leeraarsambt,
het afzonderlyk
afzonderlyk onderwys
in
omtrent het
onderwys in
Leeraarsambt , omtrent
tien
Godsdienst,, wordt
gehandeld,, itaat
traat de
wordt gehandeld
de melding
melding
den Godsdienst
der
Catechetifche Schole
Schole tote Alexandrian
AlexandrH!nniet
Diet ter
ter regregder Catechetifche
ter
plaats.. Deze
Catechetifche School
was niet
Diet gegee
Deze Catechetifche
School was
ter plaats
fchikt
eel'stbeginnenden, en
en diende
diende niet,
niet, om
fchikt voor
voor eeestbeginnenden,
om VolksVo1ksonderwys,
maar omomgeleerd
geleerdondcrricht
ondcrrichtto
te geeven
geeven..
onderwys, inaar
Deze
weinige aanmerkingen
aanmerkingen mogen
den Hoogleeraar
Hoogleeraar
Deze weinige
mogen den
kONYNENBURG
ftrekken, dat
dat wy
zyn LeerLeer.
ten bewyze
bewyze ttrekken,
wy zyn
KONYNENBURG ten
book
oplettendheid hebben
geleezen.. 'Er
is zeer
zeer
'Er is
boelc met
met oplettendheid
hebben geleezen
veel goeds
in.. Maar
Maar wywyIaaten
laaten ons
ons nog
nog met
Dietzoo
zooligt
ligt
veel
goeds in
overdergelyke
dergel~'keftolfen
ftoffen in
in
van
de noodzaaklykheid
noodzaaklykheid,, om
van de
om over
ie
Landtaal to
te fchryven,
fchryven, overtuigen.
de Landtaal
overtuigen.
H.
f.
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VAN
HEllWERDEN.
VAN FIERWERDEN,

NES.
NES.

over het
het Euangdie
Euangelie W1f1
Van
over

JOAN·
JOAN-

Me Dcel.
Allart . 111
In
VIde
D~el. Te
Tc Am/lerdafn,
AmJl&rdam, by
by JJ.. Allart.

gr . Svo.
8vo .
gr.

nn onderfcheidene
onderf'cheidene Uittrekzeb
Vittrekzels hebhen
hebben wy
ivy de
de Verklaa.
Verklaavan Johannes
Johannes,, door
ring van
van bet
het Euangelie
Euangelie van
1I ring
door den
den
IEerw.
leeren
\Vy zegzeg.
leeren kenmm.
kennen . Wy
Eerw .
VAN HERWERDEN,
VAN
HERWERDEN ,

dat dit
dit voor
voor alien
die aan
aan dezen
gen
nu alleenlyk
alleenlyk,, dat
allen,, die
dezen
gen nu
nuttig Werlt
trant
trantvan
van Bybelverklaaren
Bybelverklaarengewoon
gewoon zyn,
zyn, nuttig
Werk
en met
met dit
dit zesde
zesde
zich ten
toe gelyk
gelyk gebleven,
zich
ten einde
einde toe
gebleven, en
Deel befloten
Deel
befloten is
is..
Overdenkingen
OvertJenkingen van
van den
den aart,
aart, de
de bewaaring,
bewaaring,dedeophelophel.
dering
van het
aering en
en uitbreiding
uitbreiding 'Van
het Euangelie
Euangelie vddr
vddr de
de ge
ge...
boorte van
van sefus
Door c.
boorte
Jefus Christus
Christus.. Door
C .VAN
VAN DER
DER LEEUW,
LEEUW,
Predikant to
te Hoorn.
5de Stukje
Stukje.. Te
Utrecht,, by
Predikant
Hoorn . 5de
Te Utrecht
by
W. van
1801.. In
1n gr.
W.
van Yzerworst,
Yzerworst, i8oi
gr. 8vo
8vo .. .20.2
202 hI.
b6

dit vyfde
vyfde Stukjen
Stukjen vervolgt
vervolgt de
nn dit
de Eerw.
Eerw .
zyne icerzaame
kerzaame
over de
de
zyne
over
IIvoortplanting
voortplanting der
der belofte
belofte eenes
eenes toekomftigen
toekomftigen Verlosfers
Verlollfers
LEEUW
LEEUW

VAN DER
DElt.
VAN

Overdenkingen,,
Overdenkiagen

de geboorte
geboorte van
van Jefus
Jefus Christus
Christus,, op
op dezelfde
dezelfde wy
v()or de
vodr
wy...
ze, waal'van
wy,reeds
reedsmeer
meerdan
daneens,
eens,yerflag
verllag gedaan
gedaan
ze,
waarvan wy,
11ebben (*)
C*)..
•
hebben
Hy overweegt,
overweegt, met
metdat
datbepaald
bepaalddoel,
doel,dedegefchiede
gefchiede..
Hy
l1isfen van
Iiaac, Jacob
Jofef, en
hunne nakonake.
nisfen
van Ifaac,
Jacob en
en Jofef,
en van
van hunne
melingfchap, geduurende
geduurende derzelver
derzelver verblyf
verblyf in
in Egypte,
melingfchap,
Egypte,
alsmede
alslllede van
van de
de opvoeding
opvoeding van
van Mofes,
Motes,diens
diens vlucht
vlucht uit
uit
zyn geboorteland
geboorte1and,, en
en goddelyke
goddelyke zending
zending,, ter
ter verlosverloszyn
finge der
Ifracliten uit
finge
der Ifracliten
uit Egypte.
Egypte .
Hier en
en daar
daar hebben
hebbenwywy
gepasteophelderingen
ophelderingen der
der
Hier
gepaste
2artsvaderlyke gefchiedenisfen
gefchiedenisfen., en
en fchrandere
fchrandere aanmeraanmer..
aartsvaderlyke
kingen ,1 over
over- bet
het nuttig
nuttig gebruik
gebruik derzelven
derzelven,, aangetrofaangetrofkingen
fen.. Maar
Maar over
over 't't geheel
geheel houdt
zich de
de Leer
LeerJar
tel
fen
houdt zich
.+ar to
veel aan
afgefletene begrippen,
die by
hy overal
overal inmengt,
inmengt,
veel
aan afgefletene
begrippen, die
en tot
tot bet
het voornaame
voornaamerichtfhoer
richtfhoer ftelt
frelt van
deze overoveren
van deze
fedeetlang
hmg
denkingen.. Voornaaine
Voornaalllc Mannen
Mannenhebben
hebbenonsonsfedert
denkingen
geleerd,, de
de Bybelgefchiedenis
BybeIgefchiedenis uit
uit andere
andere oogpunten
oogpunten
geleerd
te
to
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to befchouwen.
befchouwen . Eenigen
te
Eenigen hunner
hunner Schriften
Schl'iften fchynen
fchynen aan
aan
den Hoornfchen
geheel onbekend
onbekend to
den
Hoornfchen Kerkleeraar
Kerkleeraar Diet
niet gcheel
te
weezen. Maar
dan toch
tach nadenkende
nadenkende beminbemin.
weezen.
wat houdt
houdt dan
Maar wat
nuars
van waarhcid
waarheid enen Godsdienst
Godsdienst nog
nog ftceds
frceds terug,
terug
naars van
om hun
om
hunvoetfpoor
voetfpODrtote betreeden
betreeden,, en
ell bet
het eenmaal
eenmaal ontftoontfro~
l{en licbt
licbt,, 11aar
vel'mogen,, rondom
zich verder
verder
ken
naar hun
hun vermogen
rondoum zich
en
verfpreiden! ! Men
leeze 's
aanmcren verder
verder te
to verfpreiden
Men leeze
's Mans
Mans aanmerkingen
Jacobs Droom
Drooni en
en Woriteling,
Worfteling, Gen.
Gen . 28
ldngen over
over Jacobs
Q8 en
en
over de
de vermaarde
vermaarde Voorfpelling,
Hoofdft .XLIX:
$'2;; over
Voorfpelling, Hoofdft.
S2
XLI!: 10,
zo,
en de
de uitroeping
uitroeping van
ftervenden Aartsv.ader,
vs.. 18;
en
van den
den ftervenden
Aartsvader, vs
i8,
waarby
ook nog
waarby de
de Schryver
Schryver zich
~ich ook
nag aan
aan de
de gewoone
~ewoone
Nederlandfche Vertaaling
Nederlandfche
Vertaahng:: op
op uwe
uwe Zatigheid
'Wachtt:
Zaligheid wachte
-k
ik., Heere
Heere!! blyft
blyft hom~en,
en Jacob
Jacobaanaan'
den beloofdeii
beloofdcl1
houden, en
'den
Verlosfer
denken .
Verlosfer laat
laat denken.

's
op deeze
dceze fTaereld
IPaere!d.. Te
Te Harlingen
Harlingen,,
's MenfcMn
Menfchen Geluk
Geluk op
by V.
van der
der Plaats
Plaats.. In
In gr.
gr. 8vo.
hr.
by
V. van
8vo . 89
89 bl.

eed doet
coet bet
het ons
ons,, van
van wegen
wegen de
de inwendige
inwendige waarde
waarde
eed
en nuttigheid
nuttigheid deezer
Vel'handeJinge,, dat
dat wy,
de4.
L
L en
deezer Verhandelinge
wy, de
zelve cerst
door
zelve
cerst onIangs
onlangs ininhanden
handen hebbende
hebbende gekreegcn,
gekreegen, door

haar ter
tel' kennisfe
kennisfe onzer
geen vroeger
vroeger verflag
verflag haar
geen
onzer Leeleren
Leezeren
hebben
hebben kunnen
kunl1en brengen
brengen.. De
De ongenoemde
ongenoemJeOpfteller,
OpfreIlcr, hy
by
wie by
hy zy,
zy,toont
toontiemant
ietnant to
te zyn
zyn van
van kunde
kunde en
en goegoe..
zy wie
zy
den
fmaak ,~ tcgen
t~gen Zyll
onderwerp oprewasfen
opgewasfen ;; bly~kenblyken.
den fmaak
zyn onderwerp
er andere
de zulks
zulks,, or.
onder
andere,, dat
dat by,
hy ~ 't
onder eene
eene
de
't geen,
Been , onder
-andere hand,
tot een
een dik
dik boekdeel
boekdeel hadde
had(~e kunnen
kunnenuituitandere
hand , tot
dyen,, in
in een
een kort
kort beftek
beftek,, met
met veel
veeI oordeels
0ordeeIs,, heeft
heeft
dyen
zamengedrongen
zal1l€ngedrongen.. Ziet
Ziet hier
hier bet
bet hoofdzaaklyk
hoofdzaaklyk beloop
beloop
tleezes
tleezes Gefchrifts
Gefchrifts.. Naa
Naaeenige
eenige voorafgaande
voorafgaallde algemeene
algemeene
~anmerkjngen over
over de
de begeerte
begeerte tot
tot Geluk,
allen men
aanmerkifgen
Geluk , alien
men-..
fchen eigen
eigen - over
over de
de natuur
natuur van
van 't't Geluk
GeIlIk in
in 't't al
al..
fchen
p;emeen
- over
over's'sMenfchen
en de
de
meen MenfchenGeluk
Geluk op
op Aarde,
Aarde, en
Menschlyke
en voorts
voorts overgaande
overgaande ter
ter aanwya:mwy..
enschlyke Natuur,
Natuur, en
zinge en
en ontvouwinge
ontvouwingevan
vandedeincest
mcestdienflige
dienHige middelen
middelen
zinge
tot Geluk,
draagt de
plan voor
voor in
in de
de
tot
Geluk , draagt
de Schryver
Schryver zyn
zyn plan
volgende woorden:
Laaten ivy
wy van
van de
de allernoodallemoodvolgende
woorden : „" Laaten
zaaklyktte, alleredelfte
alleredelfl:e en
zaaklykite,
en alleraangenaamtle
alleraangenaamfte aandoening
aandoening
of gevoel
gev?eI der
MenschIyke Natuur
NatulIr beginnen
beginllen,, die
die zig
zig
of
der Menschlyke
voar,, in
III en
na alle
alle eigen
bedryven dtdb~t
ge·
voor
en na
eigen zedelyke
zedelyke bedryven
-, t gewaar worden
worden:: bet
het getuigenis
getuigcnis naamlyk
cen geed
goed
waar
naamlyk van
van een
£cweeten.. Daar
Daar nana verdieneii
verdicnell de
verdere byzondere
byzonde~e
geweeten
de verdere
nel..
nei-
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neigingen onderzogt
neigingtn
onderzogt to
te worden
worden,, die
die onze
onze zicl
zicl alleen
aIleen
gevoelt;
merkelyken invloed
invloed op
evoelt 5 zonder
zonder een
een merkelyken
op he
he ligligflaam
te hebt'len,
zugt of
of begeerte
bcgeerte zyn
zyn ,,
aam to
hebhen , of
of die
die een
een zugt
door
welker voldoening
voldoening de
de redelyke
redelyke geest
geest geluk
geluk gegedoor welker
deeze mogen
mogen wywyvoor
vooreerst
eerst de
de EigenEigen·
niet.
Onder deeze
niet. Onder
liefJe
aIle haare
byzonderedeelen
dcelen tellen
tellen;; ten
liefue in
in alle
haare byzondere
ten tweetweeden
de neiging
neiging tot
tot andere
ten derden
derden ,~
den ~, de
andere Weezens;
Weezens ; ten
de
zugt voor
voor zommige
zommigehoedanigheden
hoedanighedeneneneigenfchapeigenfchapde zugt
pen
van zaaken
Zaaken,
die den
den geest
geest genoegen
genoegen kunnen
kunnen geegeepen van
, die
ven.. Waar
Waarnanawy wy
eindeiykvanvan
zodanigebegeerten
begeerten
ven
eindelyk
zodanige
en
moetenfpreeken,
fpreeken,die
dietot
totbet
hetdierlyke
aierlykeligligen geneugten
geneugten moeten
l1a'im
naauwe betrekking
betrekking hebben
hebben.. De
De voldoemng
voldoelling van
van
ha,
om naauwe
ieder
byzonder 200rt
geluk den
den
ieder deezer
deezer kan
kan een
een byzonder
zoort van
van geluk
mensch
aanbrengen. " Veel,
Veel ~ zeer
zeer veel
veel zouden
wy, tot
tot
mensch aanbrengen."
zouden wy,
genoegen
onzt:r Leezeren
Leczeren ~, kunnen
overneemen.. Met
Met
genoegen onzer
kunnen overneemen
de volgende
volgende aanhaaling
aanhaaling,, uit
uit de
de Afdeeling
AfdeeIing,, loopende
Ioopende
de
over do
d~ liefde
liefde of
of neiging
neiging tot
tot andere
Weczens, daar
daar
over
andere Weczens,
de &chryver
Schryver van
van onze
Ol1ze neigh
neiging
tot God
fpreekt, moede
g tot
God fpreekt,
moeten wy
ons vergenoegen
vergenoegen.. ,,
"Befchouwen
God als
als
ten
wy ons
efchouwen wy
wy God
den
verhevenften geest,
en Hei
Hei..
den verhevenften
geest, ais
als een
eenvolmaakt
volmaaktWys
Wys en
Jig Weezen;
dan gevoelen
gevoelen wy
wy eene
~ne aandoening
aandoening van
van
lig
Weezen ; dan
Eerbied, Hoogagting
Hoogagting en
en Verwondering
Verwondering,, die
die een
een mine
minEerbied,
der
fierke vervoering
dan de
de eerstgemelde
eerstgemelde (vreeze
(vreeze en
ell
der fterke
vervoering dan
()ntzag) vcroirzaaken,
ontzag)
vcroirzaaken, maar
maar die
die voor
voor de
de meeste
meeste menmen.
fchen meer
mr:er geneugte
geneugte aanbrengen
aanbrengen.. Gelyk
Gelyk wy
wy,
zo als
ala
fchen
, zo
wy
voorheen zagen,
zagen, vermaak
vermaakfcheppen
fcbeppen in
de waardeewaardee~
wy voorheen
in de
ring van
van onze
onzeverdienften
verdienfren door
dooranderen
anderen,
desgeIyksisis
ring
, desgelyks
het voor
andere Weezens
Weezenswaare
waareverver..
bet
voor ons
ons aangenaam
aangenaam by
by andere
dienften
to ontdekken;
ontdekken ; bet
dienfien te
het Weezen
Weezendan
dandatdatbet
hetallerallerhe eft ,, dat
de Reden
Redenzelve
zelveisis,~
volmaaktst verftand
verfiand heeft
volmaaktst
dat de
dat niet
dat
niet alleen
alleen de
de grootfre
grootfte Kunfienaar
Kunftenaar van
van aIle
alleWeeWeezens is,
dat ook
ook (misfchien
(misfchien alleen)
aIleen) volmaaktlyk
vo]maaktlyk
zens
is, maar
maar dat
aIle de
uit
alle
de onfeilbaare
onfeilbaareregels
regelsvan
vanWaarheid
Waarheid en
en Deugd
Deugd uit
de
begmfels betragt,
betragt, dat
dat Weezen
Weezen heeft
de allerverhevenfte
allerverhevenfte beginfeJs
heeft
de
de allergrootfte
allergrootfie verdienfte
verdienfte.. Die
Die wysheid
wysheidinindedewerkenr
wel'kell
del' Schepping
Schepping enen der
derVoorzienigheid
Voorzienigheid naar
naar ons
ons gering
gering
der
vermogen na
na tote fpooren
fpooren,, de
de merktekenen
merktekenen van
van orde
orde,
vermogen
,
kunst en
en fchoonheid
fchoonheid,, daar
claar in
te merken,
merken, die
die verver..
kunst
in op
op to
dienflen te
te befpiegelen,
ter onzer
ODzer navolnavoldienften
to waardeeren,
waardeeren, to
befpiegelen, ter
ging zig
zig voor
voor to
te ftellen
Hellen, , enen uit
lof
ging
nittetoweiden
weiden in
in den
den lof
en roem
Ioem van
van bet
het Eerwaardigfte
Eerwaardigfle alIer
en by
en
allerWeezens,
Weezens, en
by
anderen voor
vaor deszelfs
deszelfs Eer
Eertott!ieveren
ieveren,
edeI als
als
anderen
, isiszozoedel
vermaaklyk voor
voorden
denredelyken
rcdelyken geest
geest.. Doch
Docb(dus
(dus gaat
gaat
vermaaklyk
Jly voart)
voOl't) ook
ook bier
hier moet
de Reden
Reden waaken
waaken)
dat deeze
deezo
by
moet de
, dat
it..
it-
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iever
niet holle
holle buiten
buiten het
iever niet
het fpoor
fpoor der
der waarheid
waarheid;; op
dat
op dat
hy in
in geen
geen woeste
woestedrift
drift ontaarde
ontaarde,, die
die het
het Geweeten
by
Geweeten
zelve ao
zo zeer
zeer kan
kan verkragten
verkragtenenenverleiden
verleiden,, dat
dat hethet.
zelve
zelve de
de fchending
fchending der
eeuwige wetter
wetteil van
van Regtvaar
Regtvaar..
zelve
der eeuwige
Menschlykheid
aanprystalsalspligten
pligten
digheid, Trouw
TrauwenenMenschlykheid
digheid,
aanpryst
van Godsdienst
Godsdienst.. Ja
Ja al
al dwaalt
dwaalt die
die iever
iever met
ni~t zo
zover
ver af,
af,
van
dezelve kan
nog onverttandig
onverftandig zyn,
dezelve
kan ook
ook nog
zyn, wanneer
wanneer men
men
omydig, by
by waanwyze
waanwyzeGodverzaakers,
Godverzaakers,ofofSpotters,
Spotters, van
van
ontydig,
GodenenGodsdienst
Godsdienstwit
wilfpreeken
fpreeken,, waar
waar door
door deeze
deezealaIGod
lereerwaardigfre voorwerpen
lereerwaardigfte
voorwerpen tot
tot fpeI
fpel en
en boert
boert kunnen
kunnen
gemaakt worden,
worden)tottotergernis,
ergernis ~zo20met
niettottotverleiding
verleiding en
en
gemaakt
bederf, van
van vroome
Vl'oomeenen Godvrugtige
GodvrugtigeZielend
Zieten•
bederf,
treffendtH is
is de
de aandoening
aandoening der
del' Ziele,
Ziele, als
als mete
men
•, Nag
Nagtreffender
;,
zig Gods
Gods volmaakte
volmaakteGoedheid
Goedheidvoorilelt
voorfrelt;; deeze
deeze wint
wint niet
niet
zig
aIleen onze
maarbaart
baarteene
eenehartlyke
hartlykeliefliefalleen
onze hoogagting,
hoogagting, maar
de, die
die altoos
altoos eene
eene ten
ten hoogtlen
hovgften aan~enaame
neigingisis..
de,
aan,enaame neiging
Het beminlyke
betninlyke van
van volmaakte
volmaaKte Goedheid
Goedheidisisonbefchryfonbefdiryf.
Het
lyk. Zy
Zy trekt
trekt onze
onze harten
harten n'tet
een zoet
zoet geweld,
geweId, doet
doet
met een
1yk,
ons naar
naar deszelfs
deszelfs gemeenfchap
en vereeniging
vereeniging haaken
haaken
ons
gemeenfchap en
met eene
eenealles
nIles overtreffende
overtreffende begeerte
begeerte;; in
in 't
't genot
genot van
met
van
vindt de
geest de
de allerhoogfte
allerhoogfre wellust
wellust..
die vereeniging
die
vereeniging vindt
de geest
Zo
deeze liefde
Hefde met
met reden
reden enellverftand
veril:and gepaard
gepaard gaat
gaat 3~
Zo deeze
zal zy
zy in
in geene
geene hartstogtlyke
hartstogtlyke vlaagen
dweepagtige
vlaagen van
Van dweepagtige
zal
verrukkingen
befraan,, die
die naar
naar uitzinnigheid
uitzinnigheid overheloverhelverrukkingen beflaan
uit eenige
len, en
len,
en uit
eenige klanken
klanken als
alstoverwooraen
toverwoorden opkomen,
opkomen,
en daar
daar na
na voor
voor eene
eenekoude
koudeonverfchilligheid
onverfchilligheid plaats
plaats
en
maar zy
zy zullen
zuBen eene
eene bezadigde,
bezadigde, hoewel
hoeweI leelee~
maaket1,, maar
maaken
llendige,
neiging der
altoos als
als bet
bet
vendige, neiging
der ziele
zielezyn,
zyn, om
om God
God altoos
goed flandvastig
11:;tndvastig oan
:Jan re
te kleeven."
hoogite goed
hoogite
kleeven ."
Gev'leiens
als deeze
deeze,, twyfelen
Gev~ielens en
en gezindheden
gezindheden als
twyfelen wy
wy
niet, zulJ<tn
niet,
zullenbyby onze
onze Leeters
Leezers byval
byval aantreffen,
aantreffen, en,
en, om
om
met de
de nutte
nutte Verhandeling
Verhandeling nader
nader bekend
bekencl tote worden
worden;
met
i
11unne
begeerte verwakkeren.
hunne begeerte
verwakkeren .

Vcrhandelingen
van het
het Provinciaal
Pl'o'VinciaalUtrechtsch
Utrechtsch GenootGenootVerhandelingen van
flhop van
Kttnften en
Deel, 3dc
3d~
fchap
van Kun/len
en Weten[chappefJ.
Wetenfchappen. lXde
IXde Deel,
Stttk.
Te Utrecht,
Utrecht, by
by B.
B . Wild
en 1.
J . Altheer,
Stuk . Te
Wild en
Aitheer, 180I.
I8or .
In
b!.
In gr.
gr . 8vo.
8vo . ~IO
sio bl.

zo lang
lang is
is het
het eerie
eerfre en
J eeds
Beds zo
het geleden,
geleden, dat
dat ons
ons het
en
R
- twede
Stuk van
van dit
dit Deel,
Deel, bevattende
bevattende de
de VerhanVerhanR
twede Stuk
ddingen
Heer
dciingenvan
van enen
enen ongenoemden
ongenoemden en
en van
van den
den Heer
TEBEl>IDER,
TEEENDEa ,

VAVA-

ter
Vraag:: "„ IFelke
ter beandwoording
beandwoording der
der Vraag
IYelke
'YJI)'''

VAN HET
GEN .
VERtIAND.. 'VAN
RET UTItECETSCH
UTltECftTSCH GEN.
VERtIAND
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opvoeding is
is de
dt meest
meest verleicze!yke1
verkiezelyke? Fent
Fene ptt.
pu .
.yze 'Van
van opvoeding
9tNyze
b/ieque
ofeerie
CClie huizelyke
huizelykc?? Welke
Welke zyn
zyn dedevoordeclen
'Voordeelen en
en
hlieque of
~'cbrekef! van
Is 'cr
opvoe..
gebrekera
van dic
die beide?
beide 2 Is
'er cent
eene wyze
wyze 'Van
van opvoe
ding, welke
Willbeide
beide heeft,
keeft; met
uitfluiting
cling,
welke de
de voordee!cn
voordeelen van
met uat/luiting
'Van
derze/yer nadeelen?"
nadeelenP" ter
tel' hand
hand kwamen,
van derzelver
kwamen , dat
dat wy
wy
waarlyk vergeten
ook nog
nog met
met Zilver
Zilver
waarlyk
vergeten waren,
waren, dat
dat wy
wy ook
bekrounde Verhandelingen
Verhandelin,e;en to
te wachten
bekrounde
wachten hadden.
hadden . De
De ongun.
ongun.
ftige gevolgen
en en langdurigen
langdurigen Oorlog,
Oorlog,enenderzehderzel'"
ftige
gevolgen van
van enen
ver onmiddeJyke
tter
onmiddelyke invloed
invloed op
op alles,
alles, wat
wat de
de WetenfchapWetenfchappen betreft,
betreft, waren
den bloei
bloei van
het Genootfchap
Genootfcbap
pen
waren ook
ook den
van bet
nadelig_ en
van de
de
nadelig,
en het
bet cen
een en
en antler
antlerhad
had den
den Drukker
Drukker van
voordzetting der
der uirgave
uitgaveafgefehril,t.
afgefrhriht. Eindlyk
EindJyk evenwel
evenwel
voordzetting
verfchynen dan
dezt: Andwoorden
Andwoordenininbet
hetlicht
licht~..
verfrhynen
dan nu
nu o0 , kk deze
De eerfle
eerae Verhandcling
Verhandding is
is van
van CHARLES
GEOFFROY
De
CHARLES GEOFFROY
BAUER, A.
A. L.
te .Frnhbourg
Frohhourg is
ill
IbAUER,
L . M.
Al. en
en eerftfJ
eerfle Predilr.rmt
Predikant to
Saxen.. 'Zy
'Zy is
is zeer
zeer lczenswaardig.
lczen~waardig. De
De kundige
kundige SchrySchrySaxen
ver, een
een groot
groot voorfl:ander
voorfiander der
van den
den bebever,
der wysgeerte
wysgeerte van
roemden KAliT,
zegt ons
ons:: Bet
Het hoofdaoe!
roemden
hoofddoel lm
en voorl1aam/lD
voornaam/le
KANT, zegt
'Werle
der opvot-ding,
en waartoe
waartot alle
aile andere
andere oogmerkeny
oogmerleen.
werk der
opvo6ding , en
b,treklyk gemaakt
gefchikt, en
tiie gewaargewaar,..
bstreklyk
gemaakt en
en gefchikt,
en waarna4r
waarnaar die
tleerti
moeten worden,
worden, baftaat
bdftaat hierin,
hierin, dat
dat wy
wy bet
net gemoed
gemoetJ
deerd moeten
tier kinderen
kinderen aanzetten
aanzetten tot
tot het
het betrachten
betrachten van
van de(Iesses
we#
der
tier
reden;, hen
hen overtuigen
overtttigen van
l)Jan derzelver
tierze/ver heiligheld,
hei!igheid,
der reden
nodigewysheid
wysneidvoorzien
voorzimomomelken
e/ku1plig
p/il!;tJ:
In
hun met
metdedenodige
on bun
we!
uit to
Ie oeffenen;
humIC lusten
lusten to
te bedwingen,
de hinwel uit
oefenen, hunne
bedwingen, tn
en de
hinNerpa/en
het goetie
ten woonJ,
elerpalen "an
van het
goede af
of te
to wenden.
wenden . Met
Met 6dn
woord, d@
dal
wy onae
onze kinderen
leinderen de
de deugd
deugd kren
kren beminnen
beminnen en
en het
het geluk
getufr.
wy
tl/attrriig maktn.
Hybehandelt
behandeIt zyne
zyne ftoffe
ftoffe zeer
waardig
maken . Hy
zeer geleidlyk.
geleidlyk.
Nauit
uit dit
dit oo,
oor,merk
11et op
op.
Na
de grondbeginfl!len;
grondbeginfelen, waarop
waarop bet
,),merk de
hebbenvastgetteld
vastgeO:eld.,.,neemt
voedingswerk
rusten moet,
moet,totehebben
voedingswerk
k rusten
neemt
hy
eerst ene
cne algernene
atgemene opvoeding
in den
den volftrektvolftrektby eerst
opvoeding ,~ in
fren zin,
zin, zo
zo als
a]s die
die nergens
nergens elders
eJders welligt,
welligt. dan
dan in
in bet
het
hen
nude Sparta,
Sparta., ooit
odit plaats
plaats zal
nude
zal hebben,
hebben, in
Inoogenfchouw;
oogenfchouw ; en
en
Diet alleen
aIleen deze;
maar ook
oak zodanige,
zodanige, aIs
in den
den
niet
deze 3 maar
als men.,
men, in
geest
tegenwourdigen tyds
tyds.,, ene
ene openttyke
noemt;;
geest des
des tegenwoordigen
opentlyke noemt
en wyst
wyst derzelver
derzelver voorvoor- en
en nadelen
nadelen bybydedeftukken
frukkenaan
aan..
en
hy over
over dede voorvoor- enennadelerl
nadeIeJ1 der
der byhyDaarna handelt
handelt by
Daarna
zondere:: bier
hier kon
by korter
kortcl' zyn;
want daar
daar de
de byzonbyzonzondere
kon by
zyn ; want
qere tegen
tegen de
de opentlyke
opentlyke overitaat
overftaat,, zo
zo volgt
voIgt van
van zelzel ..
dere
ven;
dat in
in die
welkeals
aIs voordelen
voordelender
derlast=
Iaat..
ven, dat
die frukken,
tukken, welke
fte
opgeteld, de
andere noodzaaklyk
noodzaaklyk minder
minder is
is 3i
fte waren
waren opgeteld,
de andere
en
ook omgekeerd
omgekeerd.. Wanner
\Vanneer
Schryver
dan bet
het
en zo
zo ook
de de
Schryver
dais
tacit
opmaakt, krygt
krygt by
hy bet
het volgende
volgende:: I)
I) Van
Van deze
d~ZI
faeit opmaakt,
wyzen van
van opvoeding
opvoedim;fluit
fluit de
de ene
ene dedeandere
andere geenzins
geenzin.
wyzen
uit;; 2)
2) gene
VJn deze
deze beide
beide is
op zichzelve
zicb~elvc: gebeel
gebael
uit
gene van
is op
I,El'T.
F ff
tf
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te verwerpen
verwerpen;; 3)
3) gene
van beide
beide kan
kall men
menvolf
voHl:rekt
to
gene van
rekt
boven dedeandere
andereflellen
fteHen;; 4)
4) de
de waarde
waarde kan
kanalleen
alleen bebe·
boven
paald worden
met opzicht
opzicht tot
tot dedetydsomflandighed
tydsomftandigheden
paald
worden met
en
en den
den ouderdotn
ouderdom der
del' opvoedelingen
opvoedelingen;; 5)
5) hot
het is
is waarwaar·
an
f~hynlyk dat
dat de
de mensch
mensch ze
ze beide
beide nodig
nodig heeft
heeft;; 6)
6) daar
da:1r
fehynlyk
ieder toch
voor een
een gezin
gezin beftemd
beilemdis,
is, is
is verfloken
verH:oken zyn
zyn
ieder
toeh voor
van ene
cne buislyke
huislyke opvoeding,
opvoeding,vooral
vooralinindedevroegere
vroegere lalavan
:ren,
hoogst nadelig
nadelig;; 7)
het afbeeldzel
de oefening
oefening
Yen, hoogst
7) bet
afbeeldzel en
en de
de openlyke
openlyke fcholen
fcholell
van bet
het burgerlyk
burgerlyk teven"
waartoe de
van
geven, waartoe
voor de
de maatmaat~
geJegenbeid geven,
gelegenheid
geven, is
is hem,
hem, daar
daar hy
by ook
ook voor
fchappy opgroeit,
opgroeit, even
even onmisbaar
onmisbaar;; 8)
zyn
fchappy
8) de
de vrOUwen
vrouwen zytl
niet beftemd
tot' burgerlyke posten,
en is
haar ene
niet
beftemd tot'burgerlyke
posten, en
is voor
voor haar
ene
of ene
ene zodanrge
zodani'ge uOJ?voeding,
die·. de
huislykc
buislyl{e, of
luislyke,
voeding , die
d e huislyke
zeer naby
de beste
beste;; 9)
9) de
de tyd
tyd om
om de
de huislyke
huislyke
zeer
naby komt,
komt , de
met de
de openlyke
openiyketoteverwisfelen
verwisfelen kan
kan niet
niet voor
VOO!alien
allen dede.
met
28'lfde zyn;
10) idder
idder moet,
maar mooglyk,
mooglyk, beide
beidc
zelfde
zyn ; io)
moet, zo
zo maar
EDe opvoedingen
genieten. En
En nu
nuvoelt
,,{)CIt ieder
ieder van
vanzelzel.
die
opvoedingen genieten.
zyn befluit
befiuit:: "hy
wiI, dat
dat de
de mensch
mensch zo
zo wel
weI bet
het
i1leJ1
en zyn
„ by wil,
onderwys, ieder
ieder op
op den
den gege.
" huislyk
huisIyk aIs
„
als het
bet openlyk
openlyk onderwys,
fchiktften tyd,
ieder aIleen
op zichzelve,
zichzelve, gegetyd, en
en ieder
alleen en
en op
•,~ fchiktflen
egter, dat,
dat, terwyl
terwyl by
by nog
nag t't' huis
huis opgeopgeniete, zo
zo egter,
•"niete,
wordt,, by
hy minder
mindel' fchade
fchade lyde
lytle van
van dedegebregebre" voed
voed words
„
ken, welke
niet
" ken,
welke daarby
daarby gewoonlyk
gewoonlykplants
plaatshebben,
hebben.,enenniet
„
gebeel verfloken
verftoken blyve
van de
de voordeelen,
voordeelen, welke
welke der
del"
•" geheel
blyve van
opvoeding meestal
zyn ; en
" openlyke
openlyke opvoeding
meestal eigen
eigen zyn;
dat, wan„
en dat,
wanby de
neer by
de openlyke
openlyke opvoeding
opvoeding geniet
geniet ;~ hy,
zo veel
veel
•" veer
by, zo
". mooglyk,
mooglyk, vry
vry bewaard
bewaard worde
worde van
vanderzelver
derzelver gewone
gewone
,,
"nadeelen.,
de voordeelen,
voordeelell, welke
welke de
de huislyke
huislyke opopnadeelen, en
en de
„
voeding voornaamlyk
brengt, niet
niet geheel
geheel
voornaamlyk met
met 'zich
•z icb brengt,
•,., voeding
van omtrend
omtrend g9 blad"misfe."
En inin bet
het klein
klein beftek
beftek van
blad„ misfe-" En
ayd1:n geeft
geeft de
de Schryver
Schryverhiertoe
hiertoe enige
enige goede
goedelesfen
Iesfen..
ayden
Het twede
twede Andwoord
is van
van den
den Heer
Heer P.
Het
Andwoord is
P. APPIA,
APPIA, oaroorill bet
het Fransch
Fransch gefchreven
gefchreven.. Dew
De:reSchryver
Schryver
fpronglyk in
fpronglyk
" zou
zou niet
niet aarfelen
aarfelen am
de publique
plIbliqlle opvoeding
opvoeding de
de voorVaor„
om de
keur to
te geven,
geven, indien
indien dezelve
dezelveingerigt
ingerigt ware,
zo als
als
ware, zo
•~!> keur
claarontbreekt
ontbreekt.,
naar zyn
zyn inin"„ bet
het behoorde
behoorde;;"" maar
maardaar
, naar
zien, (en
( en wie
wi~ kan
k:m bet
het ontkennen?)
ontkennen?) zeer
teer veel
veel aan.
aan. By
zien,
By
telt een
op.,, en
telt
een aantal
aantal zeer
zeer in
in 't'tcog
cog lopende
lopende gebreken
gebreken op
en
dtelt, in
deelt,
in verre
verre het
bet grootfte
grootflegedeelte
gedeeltezyner
zynerVerhandeling.
Verhandeling,
uer goede
goede lesfen
lesfen uit
uit;; en
wenfchenlhartlyk,
hartlyk, dat
dat de
aeer
en wy
wy wenfchen
de
vOlgende
woorclen,
die wy bier
hier affchryven
affcbryven.,, op
vele
gende woorden
, die
op vele
plaatfen
zullen bevonLonat fenvan
vanons
onsVaderland
Vaderland reeds
reeds onwaar
onwaar zullen
bev
den worden,
worden,enendatdatdezelve
dezelvee erla
eerlang
geen enkel
enkel
n g zelfs
z elfsoppo geen
Dorpje in
in ons
ons Vaderland
Vaderland meer
meer toepaslyk
toepaslyk zullen
zulIen
Dorpje
zyn :
go zyn:
t~
bedendaagfcheopenbare
openbare
opvoedingisiseen
een gedrog
drogt,
•" De
De hedendaagfche
WY opvoeding
'}
of
~, of
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~, of
of liever,
Hever J men
kan niet
niet zeggen,
zeggen; dat
dat 'er
'er werklyk
cene
men kan
werklyk eene
y,
daar dezdve
dezelve afhangt
afhangt van
van de
de luim
luim van
van duizenJ
duizend
befra, daar
•" befta,
ook zyn
"• onwetende
onwetende meesters
mecsters;; -- (10k
zyn of
of worden
worden byna
en blyven
onder
aIle kinderen
bedorven,, cn
blyvell weetnieten
weetnieten onder
•" alle
kinderen bedorven
handent" Wy
wenfchenniet
nietblind
blind tote z}z) nn
hunne handen,"
Wy wenfchen
•"hunne
voar 't
't een
een en
en ander,
ander, dat
dae reeds
reeds werklyk
werklykisisdaargetleld,
daargetl:eld.t
voor
zinds
deze Verhandeling
Verhandelingwe'rd
we'rdopgefteld,
opgefrela, en
bebben voor
vaor
zinds deze
en hebben
Voords zyn
zyn wy
het toekomende
toekomende de
de beste
beste hoop
hoop.. Voords
wy het
11et
bet
met den
den Schryver
Schryvervolkomen
volkomeneens,
eens,als
als by
hy zegt
zegt:: "„ Ik
met
Ik
noch aan
aan eene
cenevolrnaakte,
volmaakte,noch
nochaan
aaneerie
tene aiaigegeloof noch
e•" geloof
" meene
opvoeding,, zo
zo als
ais eenige
eenige Schryvers
van Za·
,,
meene opvoeding
Schryvers van
a
(die zeker
zeker nooit
nooit ze/ve
hebbe,n opge1oed)
opgevoetl)
zelve hebban
•"menfrellel1
menftellen (die
"• voorgeven,
vool'geven, maar
maar wel
wel aan
aan eene
eene best
best mooglyke
mooglyke opvoeopvoedie waarfchynlyk
meer volmaakt
volmaakt zal
zal worden,,
wordeD~
•"ding,
ding, die
waarfchynlyk meer
"naar
mate de
de menfchen
menfchen beter
beter opvoeding
opvoedin~ krygen
krygen.'.'
• naar mate
EindJyk wit
wil de
de Schryver,
Schryver, dat
datdedekinderen
kinderen in
10 de
de open*
open..
Eindlyk
bare fcholen
fcholen gezonden
worden,, wanneer
dezelve nanabare
gezonden worden
wanneer dezelve
mentlyk verbeterd
zo de
de ouders
ouders
inentlyk
verbeterd zyn,
zyn, en
en daal'enboven,
daarenboven, zo
dit kunnen
bekostigen,
een opzichter
opzichter hebben
in 't
dit
kunnen bekostigen
, een
hebben in
't va
va-..
derlyk huis
huis;; waartoe
wil, dat
dat de
de ondermeesters
ondermeesters uit
uit
derlyk
waartoe hy
by wil,
de
fcholen zich
zouden.. Voords
de fcholen
zichmet
met den
den tyd
tydbekwamen
bekwamen zouden
Voords
moest
Raad van
moest 'er
'er overal
overal een
een Raad
van Opvoeding
Opvoedingzyn,
zyn,--y- eit
eIt
de
opvoedingingericht
ingericht worden
wordennaar
naardedekeus,
keus,die
die ieder
iedet
de opvoeding
gedaan had
had,, voor
voor zyn
zyn beroep
beroep in
in de
wereld;; en
eindgedaan
de wereld
en eind1yk
moest aan
aan verdienstlyke
verdienstlyke meesters
meesters een
een penfioen
penfioen ververlyk moest
zekerd zyn
in hunnen
hunneR ouderdom
ouderdom;; terwyl
terwyl hy
hen, en
en
zekerd
zyn in
by hen,
ieder vader
tot bet
het lezen
Jezen van
goede boeboe·
ieder
vader of
of opvoeder,
opvoeder, tot
van goede
ken over
over de
de opvoeding,
opvoeding, van
van welke
welke by
hy'er
'~r enigen
enigen opken
op .
ten flotte
flotte ernifig
ernftig opwekt.
noemt, ten
noemt,
opwekt .
Hoewel wy
wynunubethetcordeel
oordeel van
vanbet
betGenootfchap,
Genootfchap, 't
ft
Hoewel
welk aan
aan de
de Verhandeling
Verhandeling van
Heer DAUER
llAUER den
den
welk
van den
den Heer
voorrang gaf,
gaf, volkomen
volkomen billyken
billyken,, zo
zo is
is toch
de
voorrang
toch met
met de
uitgave 001£
van deze
dezevoorzeker
voorzekernut
nutenemdienst
dienst gedaaa
geda3u
uitgave
ook van
aan bet
het publiek,
wyderzelve'r
derzelve'r lezing
lezing en
en her
her-.
aan
publiek, en
en dutven
durven wy
lezing gerustlyk
aanpryzen.. -Met dit
dit derde
derde Stuk
Stuk
lezing
gerustlyk aanpryzen
Met
is
Deel der
der Verhandelingen
Verhandelingen van
van dit
dit Genoot.
is het
bet negende
negende Deel
Genoot •
fchap en
en bet
het gehelee
gehele Werk
compleet;; zynde
zynde bet
het oog.
fchap
Werk compleet
oog.
merk,, ene
ene nieuwe
nieuweSeries,
Series, onder
onderden
dentitel
titeI:: Nicuwe
Nieuwc Pens
Pe,..
merk
hantlelingen van
het Utrechtsch
Utrechtsch Genootfthap
handelingen
van het
Genootfchap yatJ
yan J{tinjlm
.Irtinfao
6tt U7etenfchappen,
Wetenfthappen, te
beginnen.. Hartlyk
wy ,
to beginners
Hartlyk wenfchen
wenfchen Wy,
en
dat de
hetzeIve zullen
zullen doela
doe4
dat
de gunfrigel'
gunftiger tydsomfrandigheden
tydsomflandigheden hetzelve
toenemen in
in welvaard
welvaard en
en bloei,
bloei ~ en
en deszelfs
deszelfs werkzaamhetoenemen
werkzaamheden bet
het Vad'erland
op den
den duut
duut
den
Va&orland en
en der
der Wetenfchappc:n
Wetenfchappen op

nlOgen voordelig
voordelig zyn!
ntogen
zyn!

Ff
Ff

~

1'11'.•
~'tr

408

?'
L. AUGUSTUf
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AUGUSTIN

me

Yerhande!i1ig over
over bet Gal-Yanismus
deszelJs geneesgenufVerhandeling
Galyanismus en
en deszelfs
door PREDRIK:
tundige. aamvending,
AUkundige.
aanwending , door
FREDItIK LUDWIG
LUDWIG AUGUSTIN.,
Phi/fJ[. DoCtor,
enz.. Uit
Uie het
het Hoog
GUSTIN, fiMet!.
led. et
e t P.hilof.
Dolor, enz
Hoog-...
duitsch
door vv
w.. VAN
VAN REPS
REES,, Med.
Met!. DoCtor.
duitsch vertaald.,
vertaald, door
DoEtor .
Te drnhem
Arnhem.,, by
H.. Moeleman
Junior en
Te
by J. H
Moeleman junior
en Comp
Comp •. ,.,
1801.. In
bl. met
eene uitflaande
t:itJlaanrie PlaatM
In gr.
gr . Sva.
62 bl.
net cone
Plaat.
i8ci
8vo. 6z
van dit
dit Stukje
Stukje heeft
heeft hetzelve
betzelve voornaavaornaa·
ee Schryver
Schryver van
D
hetgeen tot
tot
melyk inin bet
het iicht
licht gegeeven
gegeeven.,, om
D
melyk
om alal hetgeen
biertoe,, ten
opzichte der
GalvaBifche verfchynzelen
verfchynzden,,
biertoe
ten opzichte
der Galvanifche

bekend was
was,
elkander to
te verzamelen
verzamelen,,
bekend
, doelmaatig
doelmaatig by
by elkander
ten einde
einde daardoor
daardool' dede· Geneesheeren
tot eene
eene meer
meeralgealgeten
Geneesheeren tot
meene aanwending
aanwending van
van bet
het Galvanismus
Galvanismus op
op to
te wekken.
meene
wekken .
de bevordering
bevordering van
van het
het geneeskundig
geneeskundig gebruik
gebruik
Schoon de
Schoon
weI bet
het hoofdoogmerk
hoofdoogmetk des
des
van dit
dit werkzaam
middel wet
van
werkzaam middel
oak zyne
zyne begripbegrip·
geleerden
heeft by
by ook
geleerden Schryvers
Sehryvers was,
was , heeft
pen.,, over
over de
de ggrooooorzaaken
Galvanifche verver..
rondoorzaaken der
der Galvanifche
pen
fchynzels,, en
derulnr overeenftemming
de nann.
en derzelver
overeenflemming met
met de
fch5mzels
tuurwetten,, medegedeeld,
welke in
in de
de bewerktuigde
bewerktuigde
tuurwetten
medegedeeld , welke
ZYll,, die
echter,, als
als
levende lichaamen
Iichaamen werkzaam
werkzaamzyil
levende
die wy
wy echter
tot het
der onbeweezene
onbeweezeneonderftellingen
onderfrellingen behoorenbehoorentot
hot Ryk
Ryk der
de,, voor
zyne rekening
Il!kening laaten
laaten.. Ook
Ookerkent
erkent by
hyzelve
zelve ,,
voor zyne
de
dat 'er
over deeze
deeze
dar
'er nog
nog verdere
verdere proeven
proeven noodig
noodig zyn,
zyn, am
om over
het noodige
nOodigelicht
licht to
te verfpreiden
verfpreiden..
zaak het
zaak
De Heer
Heer AUGUSTIN
AUGUSTIN overtuigd
overtuigd zynde,
zynde, dat
dat bet
het alleen
atIeell
De
der
de
onzydige waarneeming
waameeming enendedejuiste
juistebepaaling
bepaaling der
de onzydige
omfrandigheden zyn
zyn,, welke
welke de
de kennis
kennis en
en aanwending
aanwending
omftandigheden
bet Galvanismus
Galvanismus op
op een
eenvasten
vastenvoet
voetkunnen
kunnenflelftel.
van bet
van
len ,, en
dat zo
weI de
de overdreeven
overdreevenberichten
berichten der
der voorvoor~
len
en dat
zo wel
deelen,
waarmede men
menzich
zich
vleit,
als de
onberede.
vleit
, als
de onberededeelen , waarmede
l1eerde minachting
minachting en
en verwaarloozing,
verwaarloozing, aan
aan de
de bevordebevorde.
neerde
zyn,, zo
zo heeft
beef.t: hy
ring deezer
deezer Geneeswyze
nadeeJig zyn
by
ring
Geneeswyze nadeelig
bierhy eenige
eenige uitkomften
uitkomfien zyner
eigene waarneemingen
bierby
zyner elgene
waarneemingen
is, dat
dat deeze
deeze GeGe·
medegedeeld,, waaruit
waaruit hem
hem gebleeken
gebleeken is,
medegedeeld
aange.
ueeswyze in
treeswyze
in veele
veele gevallen
gevallen met
met nut
nut kan
kan worden
worden aangewend,, doch
doch dat
dar zy
zy zomwylen
zomwylenook
ookvanvan
geenerleijeuituitgeenerleije
wend
is.. Voorts,
dat men
zich zelden
zelden met
eene
w.erking is
Voorts , dat
men zich
met eene
werking
daar, in
jn de
meeste gevallen
gevallen,,
fnelle
moot vleijen
vleijen;; daar,
fnelle hulpe
hulpe moet
de meeste
de beterfchap
beterfchap met;
gebruik
de
niet, dan
dan na
na een
een lang
lang aanhoudend
aanhoudend gebruik
van dit
dit middel
middel); wOldt
befpeurd..
words befpeurd
van
In bet
bet aanwenden
der Galvanifche
Galvanifche prow
promrnn,
n , tot
tot bet
bet
In
aanwenden der
bcrfteUen van
Schryver
beritellen
van licbaamlyke
lichaamlyke gebreken,
gebreken , is
is de
de Schryver
van
va-n
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van
oordeel, dat
inzonderhcid moet
in aanmerking
aanmerking
van oordeel,
dat men
men inzonderhcid
moot in
neemen,
'cr dirdte
neemen , of
of 'er
diret e zwakheid,
zwakheid , in
in den
den Brownfchen
Brownfchen
zin,
vermeerderde aandoenlykheid
aandoenlykheid,, of
zin , met
met vermeerderde
of indireCte
indirecie
zwakheid,
uitgeputte aandoenlykheid
aandoenlykheid ,, voorhanden
zwakheid , met
met uitgeputte
voorhanden
is.
In bet
het eerfte
eerfte geval
van de
de Galvanifcbe
Galvanifche
is . In
geval moet
moet men
men van
fcbuddingen
als mogelyk
mogelyk is
is,, gebruik
fchuddingen ,, zo
zo zwak
zwak als
gebruik maamaaken,
dezelve niet,
niet, dan
dan allengskens,
aIIengskcns, verfterken
verllerken:: terken , en
en dezelve
terwyi
meninin het
het tweede
tweedegeval,
geval, to
te weeten
wee ten in
in verlamminverlamminwyl men
gen , uit
uit di~
dip oorzaak,
oorzaak, met
met zwaare
zwaare ff.:huddingcn
chuddingen mag
mag begen,
beginnen
ginnen;; vooral
vooral wanneer
wanneer zo
zo wel
weI beweeging
beweeging als
als gevoel
gevoel
verlooren zyn.
In zulke
zulke gevallen
gevallen moet
verlooren
zyn . In
moet bet
bet Galvanisme
Galvanisme
aanftonds
aangewet d,
dus de
de zenuwzenuwaanftonds tterk
clerk worden
worden aangewel
d , am
om dus
kragt
te wekken,
.de leveusbewerlevensbewerkragt kragtdaadig
kragtdaadig op
op to
wekken , en
en de
king,
deezen nieuwen
meuwen doordringenden
doordringenden prikkel
prIkkel ~,
king , door
door deezen
aan
vuuren . Is
aan to
te vuuren.
Is dit
dit nu
nu gefchied
gefchied ,, zo
men ververzo maet
moet men
volgens
metaalplaaten in
in de
bat-.
vorigens de
de laagen
laagen der
der metaalplaaten
de Voltafcbe
Voltafche bat
tery verminderen;
zal, by
eene dagelykfche
dagelykfcbe ververtery
verminderen ; en
en zo
zo zal,
by eene
mindering
derzelve,, een
een kleinere
kleinere trap
deezen prikprikmindering derzelve
trap van
van deezen
kel even
werken,als
als voorheen
voorheeneen
eengroogrookel
even zo
zo vermogend
vermogend werken,
tere. Door
Door bet
het in
van deezen
dee~en regel
regel,, ge
tere.
in acht
acht neemen
neemen van
ge-..
lukte bet
bet den
den Schryver,
Schryver , (zie
Iukte
(zie bl
bi.. 45)
45) in
in eene
halfgeeene halfgeraaktheid
van indircOe
indircCte zwakte
zw*te,, met
volkomene ongeongeraaktheid van
met volkomene
voeIigbeid, by
eene 66
66 jaarige
jaarige Lyderes,
aanvanvoeligheid,
by eene
Lyderes, door
door aanvangel¥k fterke
llerke fchuddingen
fehuddingen cener
cener Galvanifcbe
Galvanifcbezuil
zui! van
van zesgelyk
tig
laagen ,~ binnen
binnen agt
age dagen,
dagen, bet
het gevoel
gevoel geheel,
geheel, en
en
tig laagen
de beweeging gedeeltelyk,
herftellen ;; welke
Jaatlle
deg
gedeeltelyk, tote herftellen
welke laatfte
ook volkomen
volkomen herfteid
herfteld zou
zyn geweest,
geweest, zo
zo niet
uiet de
de
ook
zou zyn
thans allengskens
allengskens verminderde
fchnkken echter
echter eene
eene zo
zo
thans
verminderee fchokken
geweldige
aandoening op
op dedenunuherftelde
berfl:elde gevoeligheid
gevodigbeid
eweldige aandoening
hadden gemaakt,
gemaakt,dat
datdedeLyderesfe
Lyderesfeniet
niet lauger
langer met
met deedeeMadden
:ze proeven
proeven wi
wi Ide
Zodanigeene
eenefterke
lterke aan
aan·.
ze
lde aanhouden~
aanhouden Zodanig
wending,
wending, in
in den
den begmne
begmne,, zou
zou in
in eene
eene &retie
direfte asthenie
asthenie
niet
dan nadeeJ
nadeel hebbel1
hebben gedaan
niet dan
gedaan.. Dus
Dus zag
zag de
de Schryver
Schryver
(zie
(zie bl
bi.. 47)
op de
de aanwending
aanwending eener
eener battery
battery van
40
47) op
van 40
tot
5o laagen
, by
tot 50
laagen,
by eenen
eenen met
met Reeds
Heeds duurende
duurende beweebeweeging en
en groote
groote aandoenlykheid
aandoenlykbeid der
der onderfte-ledemaaten
onderfl:e;'ledemaaten
ging
gekwelden
man , hevige
£ekwelden man.
bevige pynen
pynen enenftuiptrekkingen
fruiptrel<kingen vol
vol-.
gen
hem ,, daarentegen
gen;; terwyl
tel'wyI bern
daarentegen ,, bet
het gebruik
gebruik van
van bet
het
in weinige
weinige laagen
laagen,, wel
weI fcheen
fcheen te
te be.
beGalvanisme,, in
Galvanisme
kamen..
kormen
De
DeVertaaler
Vertaaler deelt
deeh,, by
by wege
wege van
van Nabericht,
Nabericht, een
een
Brief van
van Eutin
Elltin mede
mede,, behelzende
behelzende de
bekendmaaking
Brief
de bekendmaaking
van bet
het leer
zeer goed
goed gevolg
gevolg,, lvaarmede
l"aarmede men
men aldaar
aldaar bet
het
van
Galvanisme, tot
tot herftel
herftel van
-fromGalvanisme,
van bet
bet gehoor
gehoor by
by Doof
Doof-ftom-

zes·
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men,
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heeft aangewend.
aangewend . De
men,, heeft
Debygevoegde
bygevoegdePlaat
PIaatbehelst
beheIst
men
de
der Voltafche
Voltafche kolom,
kolom , en
de afbeelding
afbeelding der
de wyze
wyze,,
en van
van de
op welke
welkemen
mendezelve,
dezelve,
berftellingvan
vaneen
eenaantal
aantal ononop
tottot
herftelling
gemakken, kan
kan gebruiken
gebruiken..
gemakken,

De Staatsomwenteling
Staatsomwenteling van
in haaren
haaren aart
aart,
foo:p
De
van 1795
1795 in
, loop
en
ge'Volf,en befchouwd.
beJchouwti, Te
Te Leyden,
Leyden, by
by D
D.. du
du MorMoren gevollen
tier enen Zoon,
1801.. In
In gr
gr.. 8yo.
ZgI bi.
bl.
tier
Zoon, i8oi
8vo . 231

D
D

Vervaardiger van
ingerigt om
van dit
dit Werkje,
Werkje , ingerigt
om de
de
Dee Vervaardiger
groote
Staatsomwenteling, in
in den
den Jaare
groote Staatsomwenteling,
Jaare 1705
1795 voor·
voor
gevallen ,, in
in haaren
haaren aart,
aart, loop
loop en
en gevoIgen
gevolgen te
to befchoubefchou
gevallen
wen ,~ bath
hadt reeds
reeds zints
de
tints lange
lange het
het voorneemen
voorneemen om
om de
wen
pen op
op to
te vatten,
vatten, en
en zynen
zynen Landgenooten
Land~enooten zyne
zyne denkdenkpen
beelden over
over deeze
deeze Staatsomwenteling
Staatsomwentehng mede
medetote deelen
deelen ;;
beelden
"„ maar
maar werd,"
werd," omomzyne
zyneeigene
eigenewoorden
woordentote gebruiken,
gebruiken,
de uitvoering
uitVoering van
zyn oogmerk
oogmerk wedgrhouden
wed~rhouden,
„"in
in de
van zyn
,
vermids de
de omftan
omftanaigheden
Vaderland, zo
zo inin-.
vermids
igrheden van
van zyn
zyn Vaderland,
als
uitwendig:,, bet
het nem
ongeraaden deeden
deeden fehynen
fchynen,,
hem ongeraaden
als uitwendig
om verfcheide
verfcheide waarheden
te zeggen.'·
om
waarheden onbewitnpeld
onbewimpeld to
aeggen" -Dan,
onlangs voorgevallene
voorgevallene verandering
veran~e.r.ing in
in bet
bet
Dan , "de
„ de onlangs
Staatsbeftuur"
(de Schryver
Schryver dagtekent
dagtekent dit
mit..zyn
Staatsbeftuur" (de
zyn Berigt
Berigt
aan den
den Leezer
IBor) "beeft
aan
Leezer 2.8
28 November
November i8or)
„ heeft den
den that
that
van.. myn
Vaderland inwendig
inwendig zoo
zoo zeer
zearveranderd
veranderd,
myn Vaderland
,
van
de
genootene Vredes.
Prrelimihairen denzelven
denzelven uitwentritwende getlootene
Vredes-Ermliminairen
dig zoo
zoo zeer
zeer verbeterd
verbeterd, , dat
my de
de tyd
tyd gebooren
gebooren
dig
dat iby
fcheen ~ om
omopzettelyk
opzettelyk het
het oog
cog op
ophet
bet voorledene
voorledene toto
fcheen,
£laan •, en
en uit
uit de
vergel'yking van
hetzehte met
met bet
bet teteo
de vergelyking
van hetzelve
Aaan
genwoordige, en
en meer
moorbepaaldlyk
bepaaldlyk nit
uit de
de befchouwing
befchouwing
genwoordige,
'Wll
de memgvuldige
menigvuldige misflagen
misflagen,, welke
welke men
men by
by bet
bet BeBe,
van do
ftuur,, in
in de
laatfre zeven
jaaren,, heeft
heeft opgemerkt,
na
de laattte
zeven jaaren
opgemerkr , na
ftuur
te
welke uitzichten
uit2lichten zich
zicb ,~ zoo
zoo veel
veel11et
bet iinwendi·
nwendi.
to gaan
gaan ,, welke
ge
van bet
het Gemeenebest
Gemeenebest betreft
betreft,, voor
het toekomffige
toekomG:ige
voor bet
ge van
openen ,, en
en welke
welke de
de dryfveeren
dryfveeren •z
'zyn,
die een
een ieder
ieder ,,
openen
yn , die
looder
gevoelen,, tot
zontler onderfcheid
onderfcheid van
van gevoelen
tot het
bet aigemeen
algemeen
voegt
wcW;yu behooren
bebool'en to
te doen
voegt
welzyn
doen medewerken."
medewerken ."- Hy Hy
'er ten
flot by:
zullen myne
myne aanmerkinaanmer"in~
'er
ten Plot
by : „"Misfcbien
Misfchien zullen
gen op
op verfchillende
verfchiUende punten
fcherr voorkomen
ongegen
punten fcherp
voorkomen ;; ongetwyfeld zullen
zullen zy
te meermaalen
blyken draagen
draagen van
van
twyfeld
zy to
meermaalen blyken
myne enkwyze
demkwyzcen.envan
vanmyne
mynevooroordeelen
vooroordeelen ;; maar
maar ik
ik
myna
durf my
myechter
ecbtervleijen
vleij.en ,, de
de laattte
laatfl:e,, zo
zo weinig
weinig my
durf
my momogdyk
was,, te
dpen doorttraalen
doorfl:raalen ,~ en
en verzeker
verzeker
gelyk was
to hebben
hebben doen
plegt;g'i niemand
niemandopzettelyk
opzettelyktotehebben
bebbenwiilen,
Will~l beledigen
be1edigen..
plegfg,

Myn;
MY

DE OMWENTELING
OMWENTELING VAN
VAN
DE

1795
1795
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to zyn
zyn ;; myn
tle belong
Mynoognierk
oogmerk is
is" , nuttig
nuttig te
myneeni
~~~fre
belmv
Myn
ning ,, hetzelve
hetzelve ll1et
gemlst.:
ping
niet geheel
geheel tetohebben
hebben gemist
OniJ:ewimpeld komt
komt de
de ongenoemdc
ongenoemdc en
en ow
OIlS geheel
g.ehct.el
Onbewimpeld
onbekenae Schryvcl'
welke by
by
onbekende
Schryvcr uit
uit voor
voor de
de Party,
Party, welke
is toegedaan,
en, buiten
buiten dusdanig
dusdanig eenG
een~ bekenteois,
bekentenis.
is
toegedaan, en,
daarvan de
de duidelyktte
duidttlykfte blyken
blyken..
draagt bet
draagt
bet geheele
geheele Stuk
Stuk daarvan
Zonderling
is het
Naamen to
te noenoeZonderling is
bet Werkje
Werkje in
geene Naamen
in geene
tUen;; dit
dit moge
den Schryver
Schryver voor
voor Beledigingen,
Belediginge:1, ie
i&nfen
moge den
maud rechtf}reeks
rechtil:rt:eks aangedaan,
het verver~
mand
aangedaan, vrywaaren,
vrywaaren, bet
fpreidt eene
zelfs voor
voo:
fpreidt
eene duisterheid
duisterheidover
over den
den inhoud,
inhoud, zelfs
niet onervaarenen
onervaarenen in
in het
op een
een zo
zo geringerinmet
bet gebeurde,
gebeurde, op
g~n
Menisisgenoodzaakt
genoodzaaktzich
zichveel
veel to
te herherirren tydsamand.
tydsafitand . Men
mneren,
of gelyktydige
gelyktydige Schryvers
te hulp
hulp to
te roepenp
roepen~
iuneren, of
Schryvers to
0111 den
draad der
del Gefchiedenisfe
Gefchiedenisfe teto knoopen,
en to
te wee,..
oni
den draad
knoopen, en
weeten,, hoe
zich veele
veele maar
maarenkel
cnkelaangeftipte
aangefripte gevallen
gevallen
ten
hoe zich
h~bben
toegedraagen,, en
en wie
wie de
de voornaame
voornaame Werkers,
Werkers,
hebben toegedraagen
in
in een
een en
en ander
ander geval,
geval, waren.
waxen . Indien
Indieneenig
eenigWerk,
Werk, om
om
vervolgens
verftaanbaar to
te zyn,
ophelderende AantekeAantekevervolgens verftaanbaar
zyn , ophelderende
ningen behoeve,
behoeve, 't't isis bet
het thans
thans voor
voor ons
ons liggende
ligg(mde;; to
te
ningen
daar deeze
deezegevallen
gevalleneenigzins
eenigzins omftandig
omftandigbefchreebefchreemeer,
meer, daar
ven, en
en geene
geene inin een
een zozowykend
wykend
verfchietvoorgefteld
voorgefteld
ven,
verfchiet
worden
worden.,, dat
dat derzelver
derzelver klaar6
klaare onderfcheiding
ondcIfcheiding het
oog
het oog
ontwykt.
ontwykt.
Veel,
zeer veel
veel berispeiiswaardigs
berispenswaardigs is
is 'er
'er in
in 't
't gemelVeel , zeer
gemelde
deezen Lande
Lanclevoorgevallen
voorgevallen:: de
Schr¥ver
de Tydvak
Tydvak inin deezen
de Schryver
nu en
en dan
dan eenige
eenige vergoelykingen
vergoeIyki.ngen in
in 't
't midden
brengt nu
brengt
midden ;;
doch
fchynt by
by ons
ons toe
toe,, by
lange na
na altoos
altoos niet
niet gegedock fchynt
by lange
noeg gelet
gelet to
te hebben
op den
den invloed
invloed des
des &anfchen
Fran/chen
noeg
hebben op
Staatsbeftuurs,, byzollder
in den
den beginne
beginne.. En
En wanneer
wanneer
Staatsbeftuurs
byzonder in
hy
van mangel
mangel aan
aan een
een hoofdplan
hoofdplan,, als
ais de
by van
de alp;~meene
algemeene
en..eedte
rampen.,fpreekt,
fpreekt, zouzouen
eerfteoorzaak
oorzaak onzer
onzer inwendige
inwendige rampen,
den zommigen
misfchien tegenwerpen,
tegenwerpen, dat
dat bet
het aan
aan geen
geen
den
zommigen misfchien
Plan ontbrooken
ontbrookell hebbe
hebbe,, maar
maar dat
datbet
hetdaarftellen
daarfrellen tetePlan
gengewerkt
gengewerkt en
en omvergeftooten
omvergefrooten isis.. Dan.,
wat biervan
hiervan
Dan , wat
ook
moge ; naa,
oak zyn
zyn moge;
naa, in
in de
de Inleiding,
Inleiding, een
een tafereel
tafel'eel van
van
's Lands
gelteltenis -in-inbyna
's
Lands gefteltenis
byna zeven
zeven jaafet1
jaaien tetohebben
hebben opge.
opgegeen .in
hangen,
't geen
-in de
de daw
geen uitkomst
uitkomst,, aan
blyde
hangen,'t
daad geen
aan de
de blyde
uitzi gt(m., inin den
uitzigten,
den beginne
beginne gekoesterd,
gekoesterd, beantwootdende,
beantwooxdende,
oplevett.,
va art hy
voort:: „
" Bet
mafrr· al
a1 to
tc gegeoplevert , vaart
by voort
filet zou
zou maftrmaklyk zyn,
zyn, door
door byzonderheden
byzonderheden tote bewyzen,
bewyzen.,dat
dat niets
niets
maklyk
is in
in de
de droevige
droevige Schets,
Schets., die
die deeze
dee~e weiwei·
overdteeven is
overdreeven
woorden bevatten
bevatten ;; dan
dan waarroe
waartoe dat
dat geene
nigc woorden
nige
geene beweebeweezen ,, 't
~t welk
welk een
een ieder
ieder weet
weet en
en zegt?
zegt'? WWartoe
W!Jartoe
ftilzen
ftilgeftaan by
by een
een tafereel
taferee1.,, het
bet welk
welk ieder
ieder Vriend
Vriend des
des
geftaan
F
VaF ff 4
Va4
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Vaderlatlds met
diepen rouw
over deszelfs
deszelfs ibat
Vaderlands
met diepen
rouw over
that moet
moet
yervullen'? Vry
V rybelangryker
belangrykerisis bet,
bet, de
de o-)rzaaken
olrzaaken van
yervullen?
van
het verval
verval op
op to
te fpooren
fpooren inin de
de onderfcheidene
dnderfcheidene tydvaktydvakbet
ken,
ken, welke
welke na
na 1795
1795zyn
zynverloopen
verloopen,, en
en vervolgens
vervolgens to
te
zien
zien,, of
of en
het eigen
ejgen be
be ...
en hoever
hoever ~er
'er middelen
middelen zyn
zyn om
om bet
lang zelf
zelf dienstbaar
dienstbaar teto maaken
aan bet
het algemeen
algemeen bebe·
lang
maaken aan
lang,, en
en daardoor
daardoor aan
aan dit
dit Gemeenebest
Gemeenebest,, by
hy bet
het opoplang
dagen der
der heldere
heldere ftraalen
ftraalen van
Vredezon,
hoop
dagen
van de
de Vredezon
, de
de hoop
op die
qie welvaart
welvaart en
voorfpoed to
te geeven,
het...
op
en voorfpoed
geeven, waarvoor
waarvoor bet
zelve na
na zoo
zoo veele
veele fchokken
fchokken vatbaar
vatbaar is
is."
zelve
."
In onderfcheide
ken, zo
zo veele
Hoofd1tukken
In
onderfcheide Tydpet
Tydpelken,
veele Hoofdftukkel!
opleverenf.e,
Schryver zyne
zyne voordragt
voordragt af.
af.
leverende , deelt
deelt de
de Schryver
Het
,",oert ten
ten opfchrift
opfchrift:: Von
het Begin
Begin tier
Van het
et II H.
H . voert
der
.ar/Ielling tier
Staattomwenteling tot
tot op
op de
de da
da.-zr/lelling
Eerjle Na.
Staattomwentellng
der Eer/le
Nationaa!e
op den
den 1I Maart
Maart 1796
1796.. -- Bet
Het
tionaale Vergatiering,
Pergadering, op
II H.
tie Eerf
Eerflee Nationaalc
van
befchryft de
Nationaale Vergadering
Pergadering van
It
H. befchryft
Maart 1796
1796tot
tot 31
31 flugustus
.Augustus 1797.
Het III
III H.
sI Maart
H.
1797 . --- Het
fchetst dt:
Tweede Nationaale
Nationaale Pcrga&ring
&p.
de Tweede
hcrgadering van
van rI Sep.
ichetst
tember 1797
tot 22
~z 5anuary
January 1798
1798.. --Het
tember
Bet IV
IV H.
H . heeft
heeft
1797 tot
ten hoofd:
Eenheid en
en kevoltrtionair
Kevo/utionair Beflultr
ten
boofd : Eenheid
Bel7uur Van
van den
den
!2Z Yanuaty
'January tot
tot den
den 12
12 puny
Juny 1793.
Het V
1798 . - * Bet
V H.
H.
22
fielt
oogen het
net Intermediair
lntermediair BcIiu&r
BfJ!luur 'Vim
ilelt ons
ons voo)'
voor oogen
van
den 31
gr July
1?98 . -Bet
VI H.
H . gaat
gaat
IZ 3'uny
'}un.y tot
tot den
:Ju~'V 1798.
Het VI
Ia
van 1798,
1798, 'Van
van 31
7uly 1798
1793 tot
den
over de'
de ConJlitutie
Conflittttie van
:3-I 'July
tot den
over
IS
September i8oi
1801.. Het
over de
de StaatsStaats~
Bet VIl
VII H.
H . over
x8 September
regeling van
1801,, vergezeld
vergezcld met
aJgem~ene nan
mer·
regeli'g
van 18oi
met algemeene
aanmerleingen..
kingen
Op een
een korten
kOl'teninhoud
inhouddeezer
deezerStaatsregeling
Staatsregeling laat
Iaat de
de
Op
Schryver
volgen:: „
~,Dit
een en
en ander
andertoont,
toont. genoeggenoegSchryver volgen
Dit een
zaam aan,
aall,hoe
],oeaaninerkelyk
aanmerkelyk dedenieuwe
llieuweorde
ordevan
vanzaakeil
zaaken
zaam
van de
de voorie
voorigeverfchilt
verfchi.1t;"
en geeft
geeft ~OOl"ts
;" en
voorts op,
op, wat
wat by
by
van
ter taake
taake,, in
in 'bet
het oveng
gt!deelte,, zlc11
voorftelt.• bebeoverig gedeelte
ter
zich voor'celt
greepen in
in deeze
algemeene
be~.
„ Eene
Eene a]
gemeene be
greepen
deeze bewoordingen:
bewoordingen : ,.,.
IChouwing
de tegenwoordige
tegenwoordige uituit- en
en inwendige
inwendige gege~
I'chouwing van
van de
fteldheid van
en eene
etne korte
korte zamenZIlDlenfteldheid
van het
bet Gemeenebest,
Gemeenebest , en
trekking van
vee1e gebreken,
gebreken, misflaJen
mislla len ert
en ongelrlkongehJkvan veele
trekkinn
ken ,, welke
welke bet
b€t laatfte
laatfre zevenjaarig
zevenjaarig tydvak
zoo ongelukongeh.Jk~
tydvak zoo
ken
kig
gekemnerkt,, zal
van zelve
zelve leiden~
leident tot
t{)t bet
het
kig bebben
hebben gekenmerkt
zal van
fchetzen wn
middeJen~ welke
welketer
ter redoing
redding van
fchetzen
van zommige
zommige middelen,
van
het Vaderland
Vaderland kunnen
worden gebezigd
gebezigd,, van
van de
de pligpligbet
kunnen worden
ten,., welke
welke daartoe
daartoe door
door ieder
ieder in
in zynen
zynen kring
kring moeten
moeten
ten
ootracbt,, en
en van
van de
de krachtige
krachtil!e beweegredebeweegrede·
worden
worden betracht
nen, welke
welke alle
aIle in
in hun
hun cigen
cigen belang
belang moeten
moeten vinden
vinden."
nen,
."
Hyweegt
weegtdedevoorvaor-enen
nadeeligebegrippen
begrippen,
Hy
nadeelige
, wegens
wegens
die
die
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tiie
Staatsregeling frand
tegen elkander
elkandel' op
OPt.
die Staatsregeling
hand grypende,
grypende , tegen
De laatfle
ianfte blaren
gecne zwaarigheid
zwaarigheid;; althans
althans
De
baaren by
by hem
hem geene
hy fchryft
fChryft:: ,," Alle
Aile deeze
deeze trekken
trekkenfcliynen
fchynen inin bet
het eereer..
by
fte aanzien
f1l1gunilig tafereel
tafereel op
te leveren
leveren;;
fle
aanzien een
een hoogst
boogst ongunftig
op to
en echter
echter is
is het
juist het
van alle
aile de
de bybyen
bet juist
bet ongenoegen
ongenoegen van
zondere Partyen,
Partyen , bet
het welk
welk bet
het Beftuur
Beftllur niet
niet alleen
alleen moet
zondere
moet
vestig~n., maar
maarzelfs
zelfs inin dedegelegenheid
gelegenbeidftellen
ftellen ,, om
om dit
dit
vestigcn,
ongenocj!en door
door een
een wys
wysgedrag
gedraginineene
eenealgemeene
algemeeneteteongenoegen
vredenheid
te verkeeren
verkeeren ;; en
daartoe werkt
werkt de
de geaartgeaartvredenheid to
en daartoe
:enen in
beid en
Hemming der
der Ingeze
Ingeze~enen
in
heid
en de
de tegenwoordige
tegenwoordige stemming
een zeer
zeer boogen
graad mede
mede."
Tel'ontwikkeling
ontwikkelin~
." -- Ter
cen
boogen graad
van dit
dit denkbeeld
vestigt de
de aandagt
aandagt op
op
van
denkbeeld vestigt
de Schryver
Schryver de
het hoofdonderfcheid
tusfchen d8
d~ menfehen
menfchen, , inin alle
aUe tytybet
hoofdonderfcheid tusfchen
den,, in
in aUe
by alle
aIle Part
yen.. --den
alle omftandigheden
omftandigheden ,, en
en by
Partyen
liiel'op
hy een
ecn aantal
aantal Raadgeevingen
adnbet
hettete1Hierop gl'Ondt
grondt by
Raadgeevingen aan
~enwoordjg
Beituur.
Wy
fchryven
ze
af,
om
des
.
Wy
fchryven
ze
of
,
om
des
genwoordig Beftuur
Opftellcl's denkwyzc
fryl,
in dit
dit gedeelte
gedeelte., te
Opftellers
denkwyze enenftyl
, in
to doen
doen
kennen..
kennen
"„ Dat
Oat dan
dan bet
het Beftuur
Befiuur zich
zich beyvere
beyvere om
ombet
hetSyttetna
Syfiellla
van
Eenheidzodanig
zodanig,
ais bet
het bybydedeStaatsregeling
Staatsregelingisis
van Ecnheid
, als
gebleevtn, ongekreukt
ongekreukt to
te handhaaven;
aall
bewaard
bewaard gebleeven,
handhaaven ; en
en aan
de,
de, eeae
eene zyde
zyde te
to zorgen,
zorgen, dat
dat die
die Departementen,
Departementen, waal'
waar
het
gebet minfte
mini Levermogcn
vermogen is,
is, niet
niethoven
boven maate
maate worden
worden gedrukt,
en aan
aan de
de andere
andere zyde
zyde door
door verftandige
verfrandige maatremaatre·
drukt, en
gelen to
te bewerken
bewerken,
dat de
de weivaart
welvaart uit
uit de
de meest
meest ververgelen
, dat
mogende
gedeelten door
doordedezwaarte
zwaanederderbelastingen
belastingenniet
niet
mogende gedeelten
wyke, enendeeze
dcezeReeds
fiecdsininitaat
that blyven
blyven om
omdezelve
dezelve gege.
wyke,
vo~'glyk to
te kunnen
kunnendra,igen
dra'lgen;; dat
dat bet
het zich
zich vooral
vooral toetoevoyglyk
legge
al1e onderdrukking
onderdrukking van
vanbet
heteene
eenegedeelte
gedeelte over
over
legge OI}1
om alle
het and
and"re
of inin dedebeginfelen
beginfelen tote finoo!inoobet
-re te
to voorkomen,
voorkomen , of
ren.,, om
recht to
te bewaaren
bewaaren,, en
ren
oni een
een ieder
iederby
by zyn
zyn goed
good recht
en
de
welv-aart 7o
7;0 veel
veel mogelyk
mogefykover
overalle
ailegedeelten
gedeeJten in
in
de welvaart
eene gepaste
gepaste evem
evemedigheid
te verfpreiden
verfpreiden ;; dat
dat bet
bet een
een
eene
edigheid to
gepasten llliddenweg
tusfchen de
de ondertcheidene
on~er{cbeidene GodsGodsgepasten
middenweg tusfchen
dienfiige gezindbeden
en het
het wddaadig
ftelzel vall
dienftige
gezindheden kJeze,
kieze, en
weldaadig ftelzel
vau
gelyke rechten
gepaal'd gaan
gaan
gelyke
rechten en·
en-verdraagzaamheid
verdraagzaamheid doe
doe gepaard
met bet
het "knn::htdaadi!{
en haahaa·
met
-kraehtdaadig weeren
weeren van
van aIle
alle dweepery
dweepery en
rc gevaarlyke
gevaarlyke uitwerkleletk,
U1twerktelc1h en
re
en met
met eene
eene waare
waare br)ogachhoogachting voor
onveral1derlyke gronden
ting
voor de
de onveranderlyke
gronden van
van den
den GodsGods .
eenen gepasten
gepasten openbaaren
openbaaren Eerdienst
Eerdienst;;
dienst,
dienst, en
en voor
voor eenen
dat
gronden van
van bet
het
dat het
bet aile
allekrachten
krachteninfpanne,
infpanne,om
om de
de gronden
patrhttisch 'Syftema, dat
de
Patriottisch*Syftema,
datis,
is,met
metandere
andere woorden"
woorden, de
waare gronden
gl'onden van
van bet
het Maatfch_appelyk
l\1aatfcll1pre1yk Verdrag,
01'
waare
Verdrag, op
zulk eene
eene wyze
WYl.e inin totc voeren
voeren eneninin weiking
weil{ingtote brenbrenzulk
gen,
FF ff 55
;en
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gen,
gen, dat,
d-at, byaldien
byaldien aan
aan de
de eene
eene zyde
zyde tegen
tegen bet
het overdre
overdre..
vene
worde gewaakt,
vene van
van eene
eeoe Volksregeering
Volksregeering worde
gewaakt, men
men aan
aan
de
de andere
andere zyde
zydc niet
niet min
min zorgvuldig
zorgvuldig zy
zy tegen
tegen de
de in
in-.
kruipingen der
kruipiHgen
der Ariftocratie
Ariftocratie;; en
dat voorts
voorts dit
en dat
dit Syftema
Syftema
rnet langer
bet fyftema
fyftema der
!'lict
langer by
by tiitfluiting
uitfluiting bet
der Patriotten,
Patriotten,
maar
aIle Ingezetenen
opdat daardoor
daardoor eene
eene
nxaar van
van alle
Ingezetenen worde,
worde, updat
volfl-rekte Gelykheid
voHhekte
Rechtell vergezeld
vergezeld gaa
gaa van
van
Gelykheid van
van Rechten
dien graad
graad van
van Staatkundige
Staatkundige Vryheid
\'rybeid,, welke
vereiscbt
lien
welke vereischt
wordt om
Vrywordt
ombet
bet ongekreukte
ongekreukte genot
genot der
der Burgerlyke
Burgerlyke Vryheid to
l1eid
te verzekeren
verzekeren:: -- en
fpoedig zullen
zullen de
de Unitarisfen
Unital'isfen
en fpoedig
en
Proteftanten en
en Foederalisten
Foederalisten,, Proteftanten
en Roomschgezinden
Roomschgezinden,,
Patriotten en
Stadhoudersgezinden,, zicb
van'"' ganfeher
ganCcher
Patriotten
en Stadhoudersgezinden
zich van
barte
vereenigen met
met e~tle
e8ne orde
orde van
harte vereenigen
van zaaken
zaaken,, in
in welke
welke
recbtvaardigheid en
en billykheid
biIlykheidvoorzitten,
voorzitten, inin welke
welkealle
ail!}
rechtvaardigheid
weten~ dat
dat hunne
hunne belangen
belangen gelyklyk
gelyklyk worden
worden behandeld
l)ehandeld;;
weten,
die geenen,
geenen, by
welke of
een ilecht
llecht hart
hart,, of
of een
die
by welke
of een
een kwakwalykgeplaatHe
ityfzinnigheid,, of
verouderde vooroor\(ooroor·
lyk
geplaatile ftyfzinnigheid
of verouderde
deelell,
ondethoudeelen, ontevredenheid
ontevredenheid en
en misnocgen
misnocgen blyven
blyven onderhouden,
den, zullen
zullen zicli
zich,, to
te midden
van hunne
hunne meer
meer redelyke
redelyke
midden van
Mcdeburgers,
overzichzelven
zichzelven fchamen,
fchamen, en
en door
door de
de bebe-.
Medeburgers, over
wustheid
van hunne
hunne machteloosheid
machteloosheid van
van alle
aIle poogingen
poogingen
wustheid van
worden
wcderhouden,, om
om dedeeenmaal
eenmaalgevestigde
gevestig(je orde
orde
worden wcderhouden
van zaaken
zaaken omver
omver to
te rukken
rukken of
of to
te ondermynen."
van
ondermynen ."
De
DeSchiyver
Schryvergevoelt,
gevoelt,dat
datmen
menveelligt
veelligt zal
zal zeggen
zeggen,, dat
dat
dit
dit alles
allesinindedebefpiegeling
befpiegelinggoed
goedmoge
moge voorkomen,
voorkomen, maar
maar
harsfenfchimmig in
in de
de toepasfing
toepasfing zal
zal bevonden
wOlden;;
harsfenfchimmig
bevonden worden
dat men
men veelligt
veelligt zal
zal tegenwerpen,
tegenwerpen, dat
dat baat
baat en
e.n party
party...
dat
fchap
diep zyn
zyn ingeworteld,
ingeworteld, om
om immer
fchap to
te diep
immereene
eenevereevereeniging mogelyk
mogelyk to
te maaken
maaken.. - Hy
Hytragt
tragt deeze
deezt zwaarigzwaarignigmg
l1eden exit
nit den
te ruimen
ruimen..
heden
den weg
weg to
ZZyn
n toeldg
toel6g,, in
in bet
het overig
overig gedeelte
gedeelte vafi
van dit
dit Werk.,
Werk,
p;eeft hy
op:: „
"Dat
het een
geeft
by met
met deeze
deeze woordell
woorden op
Dat bet
een ampampteloos Burger
Burger in
in een
een Republikeinsch
RepuhlikeinschBefluur
Beftuurgeoorlofd
geoorlofd
teloos
zy, in
in een
een zozobeflisfend
befiisfend oogenblik,
oogenhlik, als
als bet
het tegenwootzy,
tegenwoordige, zyne
denkbeelden omtrent
omtrent verfcheide
verfcheide takken
dige,
zyne denkbeelden
takken van
van
Beftutlr eenigzins
en eerie
eene pooging
Bef'luur
eenigzins nader
nader te
to ontwikkelen,
ontwikkelen, en
pooging
te doen,
am daardoor,
daardoor, inin zynen
zynen beperkten
beperkten kring
kring,, z..yn
to
doen, om
zyn
offer
offer op
op bet
het autaar
autaar des
des Vaderlands
Vaderlands to
te brengen,
brengen, en
en mismisfchien door
eene enkele
enkeleaanrnerking
a~nrnerki!1gnuttig
nuttigtote zyn
zyn."
fchien
door eene
." -Wykunnen
kunnenbier
hierden
denSchryver
Schryverniet
niet volgen
volgen;; genoeg
genoeg hebhebWy
ben wy
wybygebragt,
bygebragt. om
omonzen
Oil lenLeezeren
Lcezerenden
denaart,
~art, bedoehedoe.
ben
ling en
en inhoud
inhoud van
van dit
dit Staatkundig
Staatkundig Welkje
te doen
doell
ling
Weikje to
kennen..
kennen
Wybefbefiuiten
meteerie
eene bier
hier niet
niet kwalyk
voegenua
Wy
uiten met
kwalyk voegende
aanaan-
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aanmerking van
was
aanrnerking
van een'
een' onzer
ODzer Zedefchryveren
Zedefchryveren:: "Het
„ Het was
.,.,
altyd der
gewoonte,, de
de daaden
daaden naar
naar der
cler·.
„ altyd
der menfchen
menfchen gewoonte
"„ zelver
te beoordeelen
beoordeelen.. Dezelfde
Dezelfde onderneeondemee·
zelver uitkomi1:en
uitkomften to
"• mingen,
maar gedindigd
geeindigd
niingen, bei1:uurd
betluurd op
op dezelfde
dezelfde wyze,
wyze, maar
"• door
door verfchillende
verfchil1ende gevolgen
gevolgen,, brengen
brengen verfchillende
verfchillende
oordeelen voort.
Zy >, die
die hunne
verkry •
•." oordeelen
voort. Zy
hunne wenfcben
wenfeben verkry.,.
gen, hebben
hebben altoos
aItoos verwonderaars
• gen,
verwonderaars over
over hunne
hunne wysheid
wysheid
en moed;
moed ; en
en zy,
zy, die
in hun
bun oogmerk
"• en
die zich
zich in
oogmerktote leur
leur
„ gefield
gefeld vinden,
,.
vinden, worden
wordenterltond
terflondafgefchilderd
afgefchilderd alszulals aul.
",, ken,
die niet
niet a1leen
maar zelfs
zelfs de
de ze.
ken, die
alleen de
de natuurlyke,
natuurlyke, maar
ze .
"• delyke
derven."
Phitantrope.
delyke bckwaambeden
bckwaamheden derven
." Philantrope.

Reizerl naar
naar de
lerland en
ReizenW
de Kaap
,Kaap de
de Goede
Goede Hoop,
Hoop, ferland
Nooren Noorwegen
tot
;
door
wegen.,, in
in de
de Jaaren
Jaaren 1791
tot
1797;
door
CORc it 1791
1797
NELIUS LE
DE. JoNG,
Jo:-;G., nnet
met het,
zyn bevel
bevel flaande,
NELIUS
hat, onder
onder zyn
flaande,

'sLands
Lands Fregat
Fregat van
"s
van Oorlog,
Oorlog, Scipio
Scipio.. I,/lo
Ifh: Deel.
Dee!. Met
Met
Ptaaten.. Te
Te Haarlem
Haarkm.,, by
by F.
Bohn,, i8o2.
1802. In
In gr.
Plaaten
F . Bohn
gr.

8vo. =7$
3vo.
274 bl.
hi.
0e zccr
de- Opfrel1er
in het
bet VoorbeVoorbeoe
zeer deOpfeller deezer
deezer Reize,
Reize, in
rigt , ttrekkende
om hem
rigt,
fl:rekkende om
hem enenzyne
zynelotgevallen
lotgevallen to
te
doers kennen
kennen ;; bttuige,
doen
dat by
lliLumer tot
tot Schryver
Schryver
betuige, dat
by ntnamer
werd opgeleid,
opgeleid, kurfnen
onderhou..
werd
kuttnenwy
wy de
de bynaamcu
bynaamen van
van onderhoudend,
onde.rrigJood enenbevallig
bevaHig,
aan deeze
deeze Brieven
Brieven niet
niet
dend, onderrigtend
, aan
dezelve to
te kort
te doen.
on.tzeggen,
ontzeggen , zonder
zonder dezelve
kort to
doen. 't't Is,
Is, gege}.yk
by zegt,
Zeeman ; die
l:fk hy
zegt, ", een
een Zeeman,verhaaJt;"
die fcbryft
fchryft en
en verhaait
;"
dan de
de Brieven
Brieven draagen
draagen alzins
de
dan
alzins hlyk,
blyk, dat
dat hy
by van
van de
~roegeopleiding
opleidiog tot
tot dedeStudien
Studienbaat
baat getrokken,
getrokken,en,
en, inin
usage
L'ilods dienst
dienst van
van vier-en-twintig
vier - en - twintiglaaren
jaaren,, zich
zich ge
ge-.
•'-8 Lands
oefend hebbe,
hebbe, om
te merken,
aan to
te tekenen
tekcnen ,~ en
etl.,,
cefend
o u op
op to
merken , aan
op
op eene
eene meer
meer dan
dan Zeemanswyze
Zeemanswyze,, de
de pen
pen to
te voevoeren.
reno De
De Reisverhaalen
RelsverhaaJen zyn
zyn vervat
vervat inin Brieven
Brieven aan
aan eeen
1
Vriend
V riend., met
met wien
wien byhyeen
eenreeks
reeksvan
vanjaaren
jaarenbriefwisichr:efwisfeling
ling bieldt
b~ldt;; en
en,, by
de herkryging
herkryging van
van de
de /f(aop
by de
;aap de
do
Goede
Hoop dour
Goede Hoop
door onzen
onzen Swat,
Staat,tertel'uitgave
uitgavebefluitende
befluitende ,,
zag by
by geene
geene noodzaRklykheid
tlQodzallklykbeid am
in deeze
deeze fchryfwyze
fc}u:yfwyze
zag
om in
verandering
maaken . Veel
verandering to
te maakell.
Vee I omwerkens
omwerkenszou
zoubybydaardaaraan gevonden
gevol1den,, en
en teffens
teffens veel
bet natuurlyke
natuurlyke en
en
aan
veel van
van bet
wdilandige weggenomen
hebbea..
Zaitandige
weggenomen hebben
De
De eertte
eertt.e Reis
RelS na
na de
de Kaap
Kaap,, in
in dit
dit Boekdeel
Boekdeel verver.
gefchieddc ter
ter gelegenheid
geleg~nheid dat
dat de
de 13eeren
Heeren ss.. Cc.. NE.vat, gefchiedde
vat,
NEVERBURG en
en SS.. H.
onder den
den titel
titel van
van
Z)ERBURG
H . FRYKENIUS,
FRYKENIUS , onder
Commis1l1l'isfl!U GeneJaal,
latll/s Indian,
1m/fen, in
'Ml dt:n
dt:n
Comm--nisiarisfeu
Generaal,nana Neer
N erlands
In.a<
la
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Jaare r7gz
I79~,, zich
zich begaven.
begavcn. Hy
Hy voerde
voerde bevel
bevel over
Taare
over
"s Lands
Fregat d~
Scipio, tot
tot het
geleide dier
's
Lands Fregat
de Scipio,
bet geleide
dier Heeren
Heeren
befiernd.
beflemd.
in de
de drie
drie eerfte
eerfie Brieven
beEen kort
kort Reisverhaal
Reisverh:tal ,, in
Een
Brieven begreepen
welk ons
greepen;; 't
't welk
ons St
St.. .iago
kennen,, brengt
brengt
sago doet
duet kennen
Kaap de
ons
reeds aan
aan Koap
hy geweldige
geweldige
ons reeds
de Goede
Goede .Hoop;
Hoop ; waar
waar by
en befchryvingen
befehryvmgen geeft
geeft van
van verfcheide
verfcheide
Jaagers
aantreft ,, en
Jaagers, aantreft
en teffens
telfens van
de Dieren
Dieren ,, doormengd
doormengd met
met
Jagtpartyen, en
Jagtpartyen,
van de
}llaatsbefchryvij)~en,
enberigten
berigten aangaande
aangaande andere
anderevoorvoorPlaatsbefchryvin7en, en
werpen der
der Natuurlyke
Natl!urlyke Historic
Historie..
werpen
De aankomst
aankomstder
derHeeren
HeerenCommisfarisfen,
Commisfarisfen,enendedeplegplegDe
te dier
dier gelegenheid,
hebbende, vaart
vaart
tigheden to
tigheden
gelegenheid, vermeld
vermeld hebbende,
met bet
het verhaal
verhaal zyncr
zynt:r tochten
tochten omftreeks
omftreeks de
de
hy voor'
voor' met
by
Kaap,, werwaards
werwaard~ men
men met
metdeeds
fteedsgraager
graager wordende
wordende
Karp
leeslust hem
vergezelt, en
bet opmerkenswaardigfte
opmerkenswaardigfie bebeleeslust
hem vergezelt,
en bet
zigtigt..
zigtigt
myn
De aanvang
aanvangvan
vanden
denXIII
XIIIBrief
Brief luidt
luidt:: "„ Ja,
Ja, myn
De
ik erken
erken
Vriend!
aanm~rking
in uwen
laatfien
juist;; ik
Wend!
de de
aanmerking
in uwen
laatflen
isisjuist
'er de
fcbryft uu van
van een
een land,
land, van
'er
de gegrondheid
gegrondheid van.
van . Men
Men fchryft
van
jagt, van
van plaatzen
pJaatzen ,, van
van menfchen,
menfchen, en
en men
menheeft
heeft uu noch
jagt,
noch
dat land,
land, noeh
kende ik
ik
dat
noch die
die menfchen
menfchen doen
doen kennen;
kennen ; maar
maar kende
toen bet
het landfzelf
Iandtzelf reeds?
en isis 'er
'er een
toen
reeds? en
een raadzeI
raadzel moeilyker
moeilyker
om
uit to
te leggen
leggen dan
dan de
de rnensch
mensch?? Daarby,
Daarby, houd
houd in
in
om uit
het
dat ik
ik alleen
aIleen maar
fchryf ,, bet
het geen
damaar fehryf
Been my
my dabet oO)g,
)g , dat
,elyks
zonder op
opdedejuiste
juiste ordE!
van zaaken
zaakcn
gelyks voorkomt,
voorkomt, zonder
orde van
Thans,, nu
nu ik
ik hier
hier ]anger
langer geweest
geweest ben
ben en
en
te letten
letten.. Thans
to
meer weet,
weet, zal
zal ik
ik bet
het waagen
en trachten
traehten aan
meer
waagen en
aan uwe
uwe
nieuwsgierigheid eenigzins
eenigzins to
te voldoen
voldoen.. Doch
Doch verwagt
verwagt
nieuwsgierigheid
geene
aardrykskundige befchryving
befchryving van
van bet
het land,
land, geene
geene
geene aardrykskundige
11atuurkundige verhandeling
verharideling over
over deszelfs
deszelfs voortbrengzevoortbrengzenatuurkundige
ornflagtige verhaalen
deezer
len, geene
len,
geene oinflagtige
verhaalenvan
van de
de opkomst
onkomst deezer
Volkplan~ing,
of andere
andere omftandige
omftanJige befchryvingen
befchryvingen:: ik
ik
Volkplan
:ing , of
aJJes opperv1:akkig,
en moet
moet dus
dusmaar=
maar·aanftippen
aanltippen
zie alles
zie
oppervlakkig, en
en kort
kort.- zyn
zyn."
Dan,, niettegenniettegenen ook
ook oppervlakkig
oppervlakkig en
." Dan
en
thande deeze
deeze verklaaring
verklaaring,'; is
is hy
zeer onderrigtend,
onderrigtend, 't
't
itaande
by zeer
geen meer
mee!" dan
dan langwylig
tangwylig afdoet,
afdoet, terwyl
terwyl eene
eeoe en
en andere
andere
geen
tu~fchenvallende bedenking
het verftand
verftand en
en Bart
b:trt des
des
tusfchenvallende
bedenking bet
Schryvers
eele aandoen
aandoon..
Schryvers eeie
zich van.
van.
M.en
Jeeze zyn
zyn berigt,
berigt, hoe
hoe VAN
v AN RIEBEEK
RIEBEEK zich
Men leeze
deezen uithoek
uithoek meester
meester..maakte,
maaktc, of
of liever
Iiever een
een gedeelte
gedeelte
deezen
kogt,, voor
vaor 40
40 of
of 45,000
guldens;; welke
welke four
fom by
hy in
in
45,000 guldens
kogt
brandewyn ,, tabak
tabak,, kraalen,
andere kno
koo:1manfchapbrandewyn
kraalen , en
en andere
, -,manfchappen,, beraalde
betaalde.. ,,
,; Nu,"
Nu,"zo
zo vaart
vaart onze
Oilze Schryver
Schryver voort
voort.,
pen
en
" nu
nu trokken
trokken de
I-I,ttetztotten verder
landwaards in
in,, en
verder landwaards
„
de Hsttentotten
VAN
VAN
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VAR IUEBEEK
VA~
RIEBEEK bleef
bleef niet
niet aIleen
alleen cen
cen vreedzaam,
vreedzaam , maar
maar
ook een
bezittervan
van zyn
zyn eigendom.
eigendom . Vee4
ook
een rechtvaardig
rechtvaardig bezitter
Vee.
Ie
natien fpreeken
fpreeken deze
deze zaak
zaak tegen
tegen,, en
le vreemde
vreemde natien
en zeggen
zeggen
dat wy
wy den
Hottentot met
dat
den Hottentot
geweld verjaagd
verjaagd hebben
hebben;;
met geweld
doch
in~ de
de
doch inde Kaal'fche
Kaapfch° Archiven,
Archiven , in
in de
de Notulen
Notulen van
van de
Compagnie,
anderepapieren,
papieren, is
is ze
ze zo
zo voldingend
voldingend
Compagnie, enenininandere
beweezen , dat
dat 'er
geen twyfel
twyfel meer
beweezen,
'er been
meer overblyft
overblyft.. Het
Het
ware
to wenfchen,
wenfchen , dat
ware zelfs
zelfs te
aIle onze
bezittingen even
dat alle
onze bezittingen
even
rechtvaardig verkreegen
verkreegen waren.
waren . De
rechtvaardig
De Engclfchen,
Engeljchen , die
die in
in
bet Jaar
Jaar 1680,
I6go , onder
bet
onder bunnen
hunnen beroemden
beroemden Kwaker
Kwaker WILWILLIAM PENN,
PENN , Penjylvanien
LIAM
Penfylvanien iHchtten,
aItyd als
aIs
itichtten, brengen
brengen altyd
een
zyner rechtvaardigheid
rechtvaardigheid by,
het land
land
een bewys
bewys zyner
by , dat
dat hy
by her
van de
de inwoonders
inwoonders afkogt
aflwgt.. Het
Het gedrag
gedrag van
van vVAN
AN R.IEvan
RIEIarsEK, die
:&lEEK,
die dit
dit dertig
dertigjaaren
jaarenvo6r
voorhem
hem deedt,
deedt, kan
kan hem
hem
zeer
tot een
een richtfnoer
riChtfnoer gediend
zeer weI
wel tot
gediend hebben."
hebben ."
In
't flot
Brief bet
het Robben·
be·
In 't
flot van
van deezen
deezen Brief
Robben .Eiland
Liland be
fchreeven
'er nevens:
,. Voorts
j`'chreeven
n hebbende,
hebbende, voegt
voegt hy
by 'er
nevens : „
Voorts
dient
ballingplaats voor
dient het
bet tot
tot een
een ballingplaats
voor Ooste,rfche
Oosterfche Vori1:en,
Vorften,
die zich
zomtydswat
watftout
i1:outtegen
tegen dededespotieke
despotieke handelhandeldie
zich zomtyds
wys van
van de
de voor
voor hun
hunzozomagtige
magtigeMaatfchappy
Maat1.'<:happy verzet
verzet
wys
)ie
ben . (Men
bebben.
(Menbewaart
bewaart'er
'er ook
ook dede flaaven,
llaaven, die
die kwaad
kwaad
daan hebben
gedaan
bebben,, en
en den
den naam
naam van
vanBandieten
Bandieten draagen
draagen.)
.)
heeft men
'er een
een Cingaleejchen
Cingaleefchen Prins
Prins,, als
als ook
Thans
hans heeft
men 'er
ook
een van
van Madura
Madura.. Deze
Vori1:en,, uit
uit hun
Vaderland
een
Deze Vorften
hun Vaderland
gerukt
van vrien4en
gerukt,, van
vrienden,, maagen
maagen enen natuurgenooten
natuurgenooten afaf.
gefcheiden
leeven gebannen;
gefcheiden,, zitten
zitten hier
bier voor
voor hun
hun leeven
gebannen ; een
een
verfehriklyke frraf,
Rechters - -verfchriklyke
ftraf, die
diemogelyk
mogelyk hunne
hunne Rechters
maar, een
een dicht
dkht gordyn
gordyntotelaaten
laatenvallen
vallenvoor
vooriets
iets,, dat
dat
maar,
onze Natie
Natie zo
zo weinig
weinig eer
eer aandoet
aandoet,, zal
zal bet
bet voorzichvoorzichonze
tigite
zyn ." Waarop
tigi1:e zyn."
Waaropbybyden
denXIV
XIVBrief
Briefdus
dusaanvangt
aanvangt:
,,,
n Het
Het opwellend
opwellend medelyden
medelydenmet
metongelukkige
ongelukkige Voriten,
Vorllen,
de flagtoffers
flagtoffers van
en treurige
treurige toonbeelden
toonbeelden
de
van eigenbelang
eigenbelang en
van het
het recht
rechtvan
vandenden
1l:erki1:en,
meestal to
te onrecht
onrecht
van
flerkften
, meestal
bellempeId met
den naam
naam van
vannoodzaaklykheid
noodzaaklykheid,, die
die,,
beltempeld
met den
fchoon
fchoon van
van eene
eeDe andere
andere kleur
kleur,, echter
echter zo
weI menmenzo wel
fchen
zyn als
wy ,, deedt
fellen zyn
als wy
deedt my
mymynen
mynen
laati1:enfcliielyk
fchielyJc
laatiten
afbreeken
." Deeze
afbreeken."
Deeze Brief
Brief befchryft
befchryft ons
ons de
de Kaapitad
Kaapi1:ad,,
en
en hoe
hue dezelve
dezelve ter
ter verdeediging
verdeediging van
van then
dien uithoek
uithoek
Wytekenen
tekenen'er'eralleen
aIleen uit
uit «!)p :
gefchikt isii.. Wy
gefchikt
„" Wanneer
Wanneermen
menoppervlakkig
oppervlakkigziet,
ziet,heeft
heeft
geenplaats
plaats
OF geen
meer bet
het voorkomen
van welvaart
welvaart dan
dan de
de Kaap
Kaap.. De
Dehuihuimeer
voorkomen van
zen
zen zyn
zyn niet
niet zonder
zonder zwier
zwier;; zommigen
zommigenzelfs
2:elfs met
met pracht
pracht
gebouwd;; van
van buiten
buiten meeit
witofofgeel,
geel, en,
en, op
op eenige
eenige
gebouwd
meet wit
weinige
weinige oude
oudena,
na,alle
aIle vierkant
vierkant;; veelen
veelen met
metplatte
platte dadaT
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ken,, waar
op men
menwandelende
wandelende
aangen:t!ln
gelichf
waar op
eenten
aangenaatn
gezicflft
ken
over
het land
land of
of dede baa!
baai heeft
heeft ;; lommigen
10mmigen hebben
hebben
over bet
twee
andere drie
drie verdiepingen
verdiepingen;; vcelen
froepeo ~
twee,, andere
veelen hooge
hooge ftoepen,;
aUe
Van binnen
binnen is
is de
de bouworde
bouworde alge
alge..
alle fchuifraamen.
fchuifraamen . Van
- Dit
Dit words
wordt breebreemeen ingericht
ingericht naar
naar bet
het klimaat
klima at:;
meen
." -der
der otnichreeven
omfchreeven ,~ en
en dan
dan vervolgt
vervolgt onze
ODze Reiziger
Reiziger:
" In
weinige huizen
huizen vindt
vindt men
menftookplaatzen
ifookplaatzen;; doch
,,
In weinige
och
dezen
beginnen langzaarnerhand
veld to
te winnen.
Boven
dezen beginnen
langzaamerhand veld
winnen . Boven
is
flegter betimmerd;
al bet
het fraaije
fraaije
is het
bet vry
vry aIgerneen
algemeen flegter
betimmerd ; at
van
het huis
van bet
huffsenen de
de meubelen
meubelen vindt
vindtmen
men omlaag
omlaag voot
voor
bet oog
oog blootgefteld
blootgef1:eld.. Dit
Dit voorkomen
voorkomen van
vanwelvaart
welvaart in
in
bet
de huizen
huizen vertoonen
vertoonen ook
ook dedetafels,
tafeIs, die
die met
met een
een aantal
aantal
de
t.{ema:akt'1, op.
op..
fchotels,
aangenaam en
en kostbaar
kostbaar klaar
klaar gentaakt
fchotels , aangenaam
g.evuld
zyn van
van flaaven,
flaaven, - van
van welken
welken
gevuld en
en omringd
omringd zyn
iommigen
met een
een groene
groene tak
tak,, of
met een
een waaiwaai..
Iommigen met
of weI
wet met
jer van
'\Tederen,
vliegen van
de fpyzen
fpyzen
jer
van paauwen·
paauwen •w
ederen , de
de vliegen
van de
houden,
anderen de
de aanzittende
aanzittende gasten
gasten bedienen
bedienen..
houden , en
en anderen
Op con
(en afftand
amand itaan
fban weder
anderen,, die
die de
de f!hotels
f¢hotels
Op
weder anderen
verruilen,
of dranken
dranken aanreiken
aanreiken,, die
die men
niet op
op
men niet
verruilen , of
alles zodanig
gericht , dat
tafel vindt
vindt;; alles
zodaniginingerlcht,
dat men
de
tafel
men by
by de
voornaarnfre lieden
lieden in
noeh beter
beter eet,
eet,
voornaamfte
in de
de Republiek
Republiek noch
noeh beter
betet gediend
gediend is
is.. - - Komt
Komt men
men in
in de
de Kerk,
de
noch
Kerk, do
en geduurig
geduurig nieuwe
nieuwe modes
modes bebe..
welgekleede Vrouwen
welgekleede
Vrouwen en
vestigen meer
men bier
bier in
in een
een bloeiend
bloeiend
vestigen
meer en
en meer,
meer , dat
dat men
land
is, dat
dat d~
weI gaat
gaat en
de winften
winfrC!1 grof
de Koopbandel
Koophandel wet
en de
grof
land is,
moe ten weezen
weezen.. In
In de
de eertte
eerne vier
geloofde ik
ik
moeten
vier weeken
weeken geloofde
de menfchen
menfchen niet,
niet, die
die bet
het tegendeel
tegendeel verzekerden
verzekerden;; de
de
de
aUe vreemdelingen
vreemdelingen bedriegen.
bedriegen.
fchyn bedroog,
bedroog, enenzal
zal alle
fchyn
Befchuldig
nu nog
nog van
vanlangzaamheid
langzaamheid;; met
met uwe
uwe
Befchuldig my
my nu
nieuwsgierigheid
te voldoen
voldoen,, had
had ik
ik verkeer.
verkeer.
nieuwsgierigheid vtoeger
vroeger to
~, berichten
berichten gegeeven
gegeeven.. Kerk
Kerk,, huis
his,, tafe!
fpel
tafel en
en fpel
de,
doen gelooven,
dat men
in een
eet1 welvaarend
welvaarend LuilekkerLuilel{ker...
doers
gelooven, dat
men in
land
is;; en
en men
Il1en isis 'er
'er zeer
zeer verre
verre van
van verwyderd
verwyderd..
land is
maar de
de fchyn
fehyn van
van welvaart
welvalaft en
ed
Luilekkerland .is
Luilekkerland
.is het;,
bet ;, maar
rykdom
befiaat by
byveelen
veelen inin klatergoud
klatergoud."
rykdom beftaat
."
befchryvingvan
vanbet
het klimaat
klimaat
OOpmerkenswaardig
merkenswaardig isisdedebefchryving
en de
de vrugtbaarheid,
vrugtbaarheid, met
daarby gevoegde
bedenkin..
en
met de
de daarby
gevoegde bedenkin
gen, wat
wat 'er
'er van
van de
de Kaap
Lap zou
zou kunnen
kunnen worden
worden.. Het
Het
gen,
tafereel, 't 't
welk
hy by
vanvan
de de
Vrouwen
op...
tafereel,
welk
Vrouwen en
en Manneln
Manndn op
hangt,
is geestig.
geestig. Men
zal zich
zich over
over de
de duurte
duurte der
der
Men zal
hangt , is
Huizen,
uit het
Vaderland komt,
komt, verdaazen
veriiaazen..
Ifuizen, en
en wat
wat uit
bet Vaderland
De middelen
middelenvan
vanbeftaan
befraan zyn
zyn zonderling
zonderling genoeg
0nDe
genoeg om
om onze aandagt
aandagt to
te verdienen
verdienen;; alsmeae,
wat 'er
'er van
van bet
het Pa
Pa..
ze
alsmede, wat
pieren
- Geld,, de
oprichting van
van een
een
pieren-Geld
de Ampten,
Ampten, enendedeoprichting
Bank,
Bank,
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'Rank,
Rank, eenig
eenig in
in zyne
zyne foort,
foort, gezegd
gezegd word!.
word# . Onze
Onze Rei
Rei...

ziger wcidt
weidt uit
uit in
in den
den lof
lof del'
der Heeren
Heeren Commisfarisfen
Commisfarisfen
ziger
de verbeteringen
verbeteringen op
op,, welke
Ganeraal,
Generaal , en
en noemt
noemt de
welke zy
zy
daarftelden
plaats,, voor
zo veel
veel verbeterings
verbeterings
daarftelden in
in eene
eene plaats
voor zo
vatbaar.
vatbaar .
Met
vrugt zullen
Brief kunnen
F=eleezen
Met vrugt
zullen de
deXX
XX en
en XXI
XXI Brief
kunnen geleezen
worden:
omtrent
warden : aezelve
dezelve behelzen
behelzen eenige
eenige bedenkingen
bedenkingen omtrent
bet
en de
de Volkplanting
VOlkplanting;; wat
men 'er
'er door
door goede
bet Land
Land en
wat men
goede
inrigtingen
trekken.. Van
offers geeft
inrigtingen van
van zOU
zou kunnen
kunnen trekken
Van de
de K
Kaferr
geeft
onze Reiziger
onze
Reiziger een
een gunflig
guniHg berigt
berigt;;doch
dock de
de Bosjesmannen
Bosjesmannen
worden inin al
worden
al derzeiver
derzelver roofzugt
roofzugt en
en wreedheid
wreedheid befchreebefchreeyen.. "„ Dan,
vraagt by,
by, wat
wat noodzaakt
noodzaakt deze
deze menmenwen
Dan, vraagt
fchen
beweegt
fchen tot
tot zulke
zulkeonmenschlyke
onmenschlykewoede?
woede? Wat
Wat beweegt
eene geheele
leeven'? In
In
eene
geheele Natie
Natie tot
tot een
cen zo
zo wanhoopend
wanhoopend leeven?
een land,
de lucht
lucht zacht,
zacht, de
de grond
grond vruchtbaar,
vruchtbaar,
een
land, waar
waar de
en bet
het vee
overvloed is
is,, hoe
hoe kunnen
kunnen
en
vee ill
in genoegzaamen
genoegzaamen overvloed
daar met
met mogelykheid
mogeiykheid menfchen
worden, die
daar
menfchen gevonden
gevonden worden,
die
het rooven
en moorden
moorden boven
bovenbet
het aardsvaderlyk
aardsvaderlyk leeven
Jeeven
bet
rooven en
kiezen?? Wie
Wie enenwat
watherfchept
herfchept bun
hun inin tygers?
tygers'? kiezen
o0 myn
myll Vriend
Vriend!! fpaur,
[paar die
die vraagen,
fpaar, fpaar
vraagen, of
of verfchoon
verfchoon
my
my van
van 'er
'er antwoorden
antwoorden op
op to
te geeven
geeven.. Gy
Gyzoudt
zoudtuuververnederd gevoelen
gevoelen met
nederd
met ze
ze to
te leezen
leezen,, en
ze neder
neder
en ik
ik met
met ze
te fchryven.
- Wy
WyHollanders,
Hollanders ~ofofeigenlyk
eigenIyk onze
ODze Koto
fchryven. Ko.
l{)nisten, zyn
oorzaak van
van.. Wat
men aan
aan de
de
lonisten,
zyn 'er
'er de
de oorzaak
Wat men
Kaap ook
zeggen mag,
mag,dat
dat de
de Bosjesman
Bosjesmanaltyd
altyd een
een afaf.
Kaap
ook zeggen
zonderlyk
yolk zou
zou geweest
zonderlyk volk
geweest zyn
zyn enenuitmaakte
uitmaakte ,~ de
de
waarfchyn1ykheid
waarfcnynlykheid fpreekt
fpreekt bet
het tegen
tegen,, en
en alles
alles fchynt
fchynt
aan to
te duiden
duiden dat
dat zy
zyoorfpronglyk
oorfprongJyk .tlottentotten
Hottentotten zyn,
zyn,
aan
die
oor de
die •d
·door
de onzen
onzen,, van
van oord
oord tot
tot oord
oord enen van
vanftreek
fireek
tot ftreek
fireek verjaagd
verjaagd,, ik
ik ztw
zwyg
van verdere
verdere onrecht.
onrecht.
tot
g g van
vaardigheden
vaardigheden,, eindelyk
eindelyk zonder
uitkomst, zonder
zonder vee,
vee')
zonder uitkomst,
wanhoopend wierden
wierden,, en
en,, daar
daar bet
het recht
recht des
des fterfterwanhoopend
keren hen
daar zy
t.y voor
voer bet
het geweld
geweld en
en onze
onze
keren
hen dwong,
dwong , daar
vuurwapenen bukken
bukkenmoesten,
moesten,bloed
bloed en
en moord
moordleerden
leerden
vuurwapenen
ademen, niet
niet alleen
aIleen tegen
tegen hunne
ademen,
hunne verdrukkers,
verdrukkers, maar
maar ook
ook
tegen bet
het ganfche
ganfche menscMom.
Daar zy
zy voorheen
voorheen de
de
tegen
menschdom . Daar
geaardheid van
het graazend
graazend vee
vee hadden
hadden,, hebben
hebben zy
zy
geaardheid
van bet
thans die
die van
van bet
het verfcheurendst
verfcheurendst wild
wild.. Aan
Aan de
de Kaap
Kaap.
thans
beeft men
de party
party genomen,
genomen~hen
hen
rooijen.. Zott
ZOIl
heeft
men de
uituittoterooijen
de menschlievenheid
menschlievenheld niet
niet eerst
eerst beproefd
ben tote
de
beproefd hebben,
hebben, hen
befchaaven?
befchaaven? Moravifche
Moravifche Broeders
Broeders,, eduurende
geduurende myn
myn
verblyf hier
hebben reeds
reeds deze
deze moeilyke
moeilyke
verblyf
bier aangekomen,
aangekomen, hebben
taak, ten
Hottentotten, op
op
taak,
ten aanzien
aanzienvan
van de
de omzwervende
omzwervende Bottentotten,
zich genomen,
geD(,~men, en
cn zyn
zynten
tenthen
dieneinde
eindebet
hetland
landingew
ing~ ..
zich
gaall.
gaan,
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gaatt.
Zo bet
bet deze
deze menfchen,
menfehen, die
die eene
eene byzondere
byzondere gall!
gaan . Zo
gaaf
van
overtuiging fehynen
te hebben,
hebben, by
by deze
deze Wildest
Wilden
van overtuiging
fchynen to
hoop over
over..
gelukt,
gelukt, blyft
blyft 'er
'er voor
voor den
den Bosjesman
Bosjesman nog
nog hoop
zouhem
hemzeker
zekervee
veeen
en land
land moeten
moeten geeven
geeven,, ddit·
or..
Men
Men zou
it . er.
ken ik
ik ;; maar
maar dit
dit ware
een niet
niet noemenswaardig
uitfchot,
ken
ware een
noemenswaardig ustfehot,
welk daarenboven
daarenbovenwoekeragtjge
woekeragtlge,
zou opbrenopbren.
bet welk
bet
- winst
winst zou
gen;
menmen
het bet
voor voor
niets _niets,
rekend~, gedaane
gedaane ononen ; ten
tenzy zy
rekende,
.oiJIykheden
wisfchen, en
en een
een gansch
gansch yolk
yolk tot
tot
illykheden uit
uit te
to wisfchen,
menfchen
te maakell."
menfchen to
maaken ."
De Landlieden
Landliedcninin deeze
deeze Volkplanting
Volkplanting leeven
leeven boersch
boersch..
De
zyneenvoudig,
eenvoudig.zozoook
ookWeeding
kleedingenenhuffs=
huis;aHunnehuizen
huizenzyn
hunne
laad.. "Met
eenweinig
weinigoefening,
oefening,overleg
overleg en
raad
„Met een
en kunde
kunde maakt
maakt
by ze
ze zelf.
zelf. Vee
Veeenen koorn
Roornheeft
beeft hy.
Wynvalt,
valt, is
is
by
by . Wanr
Waar Wyn
ook
Zeep maakt
maaktby
hy in
in genoegzaa
genoegzaa~.
ook Brandewyn
Brandewyn en
en Azyn.
Azyn . Zeep
menovervloed
overvloedomom'er
'erzelfs
zelfs aan
aan de
de Kaap
Kaap van
van to
tc verkooverkoomen
en de
de Wasch
pen.
Het Zuikerbosje
Zuikerbosje geeft
geeft hem
en . Het
hem ftroop
droop, en
Wasch-..
boom
waschtottotkaars
kaarsfen.
Hout en
en Groenten
Gl'oenten levert
levert
oom wasch
fen . Hout
Zyll grond
grond op.
Watisis 'er
'er al
al veel
zyn
op. Wat
veel meer
meer noodig?
nooJig? GeGezond
zyn zy
zy meest,
meest, en
en hunne
hunne huismiddelen
huismiddelen zyn
zyn Wet
niet totc
zond zyn
vernn
aadell..",.
verfmaaden
Deontfl:aane
ontfiaane Vredebreuk
zen Reiziger
de
De
Vredebreuk deetit
deedt on
onzen
Reiziger met
met de
Brik
de Kome.et
de Kaap
Kaap verlaaten
verlaaten,, om
om de
de Koopvaardera
KoopvaarderJ
Brik de
Komeet de
geleiden.. In
Brief vindt
eene
te geleiden
to
In den
den XXIII
XXIII Brief
vindt men,
men, behalven
behalven eene
byzonderheid over
..Eenhoorn,
byzonderheid
over het
bet beftaan
beftaanvan
van den
den Land
Land-Eenhoorn,
't welk
met dat
dat al
a1 twyfelagtig
twyfelagtig blyft,
de beantwoor't
welk met
blyft, en
en de
beantwoorKaapfche Reede
R.eedebetreflende,
betrc=ffende f
ding eeniger
eeniger vraagen.
ding
vraagen, de
de Kaapfche
de terugreis
terugreis na
Vader land 1, met
met veele
veele aanmerkinaanmerkin,.
de
na het
bet Vaderland
gen, de
de Zeevaard
Zeevaardbetieffende
oetIefiende:: hy
betoom zich
zich een
een groot
groot
gen,
by betoont
Dee~
voorftander van
voorftander
van het
bet kopelen
koperen del'
der fcheepsbodems.
fcheepsbodems . Deeze Brief,
Brief, van
voor Cove
Cove in
in lerland
lerland·• gedagtekend,
gedagtekend, gege..
ze
van voor
lyk ook
ook eenige
eenige volgende,
volgende, geeft
geeft ons
ons een
een breedvoerig
breedvoerig verver·
1yk
flag van
van dit
dit gedeelte
ged€elte. des
des Engelfchen
EngelfclJe1J Ryks,
Ryks, bbyzonder
fag
zonder
Cork 1 tot
tot byzonderheden
afdaalende,, were
welke men
men
van Cork,
byzonderheden afdaalende
van
elders
vergeefs zal
za1 zoeken.
elders misfchien
misfchien vergeefs
zoeken.
Van Plymouth
Plymouth,
zy moesten
moestenbinnenloopen
hinnenloopen.,
Van
, waar
waar zy
D~ SONG
JONG merle
meJe eene
eene fchets,
febets. Van
Van der
der Engel/chen
Engelfchcn
geeft DE
geeft
Zeemagt
gefprolH~n hebbende
bebbende ,~ laat
Iaat by
'er op
volgen:
Zeemagt gefproken
by 'er
op volgen
Danikik kan
~an bet
bet genoegen
genoegen hebben
hebbenuuto
te verzekeren,
verzekeren, dat
dat
"„ Dan
ouze
Officieren niets
niets aan
de Engelfchen
Engelfchen behoeven
behoeven toe
too
onze Officieren
aan de
te
in tegendee]
huishouding en
en diredie
direCi:ieaart
aal1
to geeven
geeven ;; in
tegendeel,1 de
de huishouding
board der
der Rollanderen
HolJanderen wint
wint bet
het verre
verre van
boord
van de
de hunne'1
hunne,
en de
de ondergefchiktheid
onderge[ebiktbeid en
krygstugt, zonder
zonuer welke
welke
en
en krygstugt,
l!:een militair
militair lichaam
lichaalll beflaan
befiaan kan
kan ,~ wordt
wordt by
by ons
ons onon..
Been
cindig beter
Storm noodnood~
cindig
beter in
in aeht
acht genomen."
genomen ." --•-- Een
Een Storm
zaakzaak-

t
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!>E KAAP,
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Duins. Ret
Het binnenzeilen
zaakte bet
bet binnen
hinnen loopen
loopen in
in Duins.
oinnenzeilen in
in
zaakte
maakt een
Hel!evoetJluis
een einde
einde aan
aan deeze
deeze eerfle
eerfre Reis,
Reis ..
Elellevoetfluis maakt
en
en doet
doet ons
011S na
na de
de tweede
tweede verlangen
verlangen..
De
Uitgeever heeft
gevoegd,
De Uitgeever
heeft by
by dit
dit Dee!
Deel eene
eenePlaat
Mat gevoegd,
verbeeldende de
de Kaapflad,
als die
in bet
het Jaar
Jaar
Kaapflad, zo
zo als
die was
was in
verbeeldende
dan de
177 7:: dan
de Schryver
Schryverbelooft,
beJooft, henevens
henevens eene
eene AfbeelAfbeel.
1777
ding van
van de
de Simons-baai,
in bet
het volgend
volgend Deel
Deel eene
eene
Simons-baai, in
ding
KaapJlad te
tweede Afbeelding
Afbeelding van
van de
de Kaapflad
tweede
to zullen
zullen geeven,
geeven,
die
dezelve uit
uit een
een tinder
ander oogpunt
oogpuntvoorflelt,
voorfrelt, en,
en, even
even
die dezelve
vervaardigd naar
als die
de Simons-baai,
Simfms-baai, vervaardigd
naar eene
eene teteals
die van
van de
kening, lIan
boord en
en onder
onder zyn
zyn oog
oog gemaakt
gemaakt;;
kening,
gan zyn
zyn boord
waaruit men
tvaaruit
men dan
dan zal
zal kunnen
kunnen zien,
zien, welke
welke aamnerkelyke
aanmerkelyke
veranderingen
de Kaapfra::l
Kaapfla3 tusfchen
veranderingen de
tusfchen de
de Jaaren
Jaaren 1777
1777 en
en
17922 ondergaan
179
ondergaan heeft
beeft..
Alexa"der de
de Veroveraar
Yeroverllar,, door
door Dr.
FESSLER.. Vit
het Heog.
Hoogdlexander
Dr. FESSLER
Wt her
Te
by JJ.. Allart,
liultsch, door
door M
M.. STUART.
Te ,fmJierdam
AmJlertlam,, "J
Allart,
duitsch,
STUART.
In gr.
gr. 8vo.
8vo. 485
485 bi.
1801.. In
hi.
i8oi
Deel van
van een
een Werk,
Werk,'c welk
welk bybyeen
eenvervolg
vervolg noemde
Deel
noemde
D
D
der Gefchiedenis
Ce{chiedenis vtW
Criek.en/anJ. welke
in de
de Reize
Reize
van Dud
Oud Griekenlanl,
welke in
ee Iloogduitfche
lloogtltlit{clze Schryver
Schryver gaf
gaf dit
dit Stuk
Stul,uit
uitals
:sIs bet
bet Eerile
Eerfle
'r

der

van ANACHARSIS
ANACHARSIS voorkomt.
voorkomt. Dan
Dall de
de Nederduitfche
Nederiuitfclte Verjaaler
VertaaIer
van
meende het
hetafzonderlyk
afzonderlyk tote moeten
moe!enuitgeeven
uitgeeven,, als
als fiaande
gemeende
ftaande geheel op
op zicbzelven
zicbzelven,
%onder eenige
eenige andere
andere verwyzing
verwyzing tot,
tot, of
of
heel
, zonder
verband met
met die
die Reize
Reize,, dal~
denagtergelaaten
agtergelaatentitel
titel.. By
verband
dar, op
op den
Hy
geeft
'er by
by te
to verfiaan,
verftaan, het
het te
to zuBen
zullen laaren
laatenafhangen
afhangen van
van de
geeft '..or
de
fiaiTe en
uitvoering der
der verdere
verdere gefchiedenisfen,
geCchiedemsfen. weI/Ie
de HeogHoogflofe
en uitvoering
welke de
tluit{clte Schryver
Schryver onder
onder then
dien naam
naamzal
zal leveren,
leveren. om
omdezelve
dezelvealal
duitfche
of niet
!liet op
op dit
die Werk
Werkuituitzyne
zyne
vertaalpentotelaaten
laaten volgen
volgen..
of
vertaalpen
:By zyne
zynevertaahng,
vertaahng. die
die geene
geeneaanpryzing
aanpryzingbehoeft,
behoeft,heeft
heeft de
de
By
Rurger STUART
STUART eene
eene en
en andere
andere aanmerking
aanmerking gevoegd,
gevoegd, tot
tot op
op-.
Burger
fleldering voor
Nederduit{clte Leezers
Leezers ftrekkende
firekkende;; zy
zul..
lreldering
voor de
de Nederduitfche
zy zul
Jen zich
zich 'er
'er voor
verpligt rekenen.
len
voor verpligt
rekenen .
Dr. FESSLER
FESSLER geeft
geefe OilS,
in eene
eene Voorrede,
Voorrede, de
de wydverfchilwydverfchilDr.
ons, in
lende oordeelvellingen
oordeeIvellingen over
over ALEXANDLR
AL~XANOER__ DE
DE vEROVE.RASi
VEROVE.B.A.11t op;
lende
op ;
hy beoordeelt
beoordeelt de
de Schryvers
Schryvers,
die over
Held gefchreegekbree.
by
, die
over deezen
deezen Held
ven
berigt,van
van welk.en
welken by
ven hebben
hebben,, berigt,
hy gebruik
gebruik gemaakt,
gemallk t heeft,
,heeft t en
en
voegt 'er
'er een
by over
over PHILIFPUS
PHILIPPUS,, den
den Vader
Vader van
van
voegt
een kort
kort wooed
woord by
ALLIANDER
.ALI>XANDER..

Eene vry
vrybreede
breedeInleiding
Inleiding dient
dient om
ons bekend
bekend to
te maakelt
Eene
om ons
maaken
met bet
het Tydsgewricht,
Tydsgewricbt,dedeStaacsgefteltenis
Staarsgefldttllis en
etJ de
de Gebeurtenis
GebeurteUls-.
met
fen under
onder den
den Vader
Vader des
des Helds
Helds.. Het
Het Werk
Werkzelve
zelveisis inin drie
drie
fen
Boeken verdeeld,
verdeeld. welker
welker opgegeevene
opgegeevene Inhoud
Inbouddedeoordeelkun
oordeelkun-.
Boeken
UTT.. 1802.
di.
LITT
1802. NO.
No . 10.
10.
GG,
g
di.
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J'ESSL~ll
TESSLER

dige fcbikking
(cbikking des
uitwyst ,, doch
doch to
te breed
breed is
is vonr
dige
des .schlyvers
Schryvers uftwyst
voor
ooze opgave.
opg~w. Wy
W,mogen
mogenflegts,
flegts, omomden
denfcbryftrant
fchryftrant to
te doen
onze
doen
kennen, eenen
eenen en
en anderen
anderen trek
trek overneemen
Qverneemen,, en
en kiezen
kiezen
kennen,
daartoe
geen tot
tot opheldering
opheldering ftrekt
des Cbaraders
dallrtoe liefst,
liefst, 't'tgeen
ittekt des
Cbaraders
"an de+ezen
d~zen zeldzaamen
van
zeldzaamen Man.
Man .
De
zo fterk
De Aoorgaande
poorgaande onrust
omust., zo
fierk in
in ALEXANDER,
ALEXANDl!lt, befchryft
beIchryft
):>r.. FEssLElt
FESSLER op
op deezen
deezen trant
trant:: ,"Alles
anders den
den welweI·
))r
Alles wat
wat anders
geordenoeh mensch
tot zich
Zieh trekken
trekk.en en
en bezig
bezig kan
kao bouden
bouden ,,
geordebdeeh
mensch tot
mlste desze!fs
op ALEXANDER,
ALEXANDER, wanneer
zyneverhitte
verhitte
sniste
deszetfswerking
werking op
wanneer zyne
vetbeeldin,g eenig
eenig avontuur
avontuur hadt
hadt befpeurd,
befpeurd, bet
het welk
welk zyne
zyneeereer·
verbeeiding
:zucht met
-met den
den 'fchyn
.lfehyn van
van onverganglyken
oIWergangiyken roem'
roem' kon
bedwel-.
zucht
kon bedwel
men.. De
Debeftendige
beitendige ontvluchting
ontv)uehting van
van zichzelven
zichzelven maakte
maakte hem
hem
men
elk.¢noogenblik
oogenblik van
vanrust
rusttot
totten
eenhellekwaal
hellekwaa).. Alleen
Alleen op
op den
den
elk"
rand, tusfchen
tJ,lSfchen 4e
4e hoogten
hOE>gtell en
endiepten
dieptendes
desgelnks
geluk£ en
en des
des ononwand,
tusfcben den
fchrik der
des
geluks,
geluks, tusfchen
den fchrik
der gevaaren
gevaaren eD
en het
bet gewoel
gewoel des
doods, alwaar
alwaar de
de form
Hormvan
van zyn
zyn eigen
eigen hart
hart zweeg,
doods,
zweeg, was
was hem
hem
het gevoel
gevoel des
des aanzyns
aanzyns aangenaam
aangenaam:: rukte
rukte hem
de drang
drang der
der
"et
hem de
omfiandj.gbeden uit
,uit dit
dit ftandpunt,
fiandpuDt, dan
dan zogt
zogt bybyinin bezigheid
bezjgheid
omflandigheden
2'Onder dodoel
veritrooijing van
van zynen
zynen onwil
onwil tegen
tegen eene
eene
zonder
el verftrooijing
waereld,, die
die,, aan
't fpet
fpel eener
eener aigemeene
algem~newisfelvalligheid
wisfelval\j~heid
waereld
aan 't
prys gegeeven,
gegeeven, niet
niet gemaakt
om eene
eene eeuwigduurende
eeuwigduurende
prys
gemaakt was.
was, om
onrust te
te,. verduqrell.
Hy wilde
w~lde. nieuwe
nieuwe fteden
fieden bOUW~II,
verduuren . By
bouwen, wanwanonrust
neer
neer by
by geene
geene oude
oude to
te veroveren
vero\feren •, of
of dezelven
dezelven fleehts
ilechts zonder
zonder
badt;; by
by wilde
wilde de
de natuur
natuur bedwinmoeite' ill
moeite'
in bez1t
bezit .te
to neemeh
neemeh hadt
bedwin.
gen en
ell haar
haar de
de wetten
wetten zyner
zyner luimen
luimen opdringen
opdringen,, wanneer
wanneer
gen
by
~ehe vyanden
vyanden to
te beftryden
beflrydtn,, geene
geene ryken
ryken tote beftorbeftor~
by Vehe
.wen mist
Wist."
.uren
."
Elder$ geeft
dergelyke Chara&ertrekken
CharaCl:ertrekken op
op,, als
als by
by
Elders
geeft hy
by dergelyke
fduytt:: ,,,. Stil
Stil ontwerpen,
tangzaam voorbereiden,
voorbereiden, bedachtbedacbtfcbrytt
ontwerpen, langzaam
zaall) ontwikkelen
afgemeten voortgaan
voortgaan,, was
was VOor
zaanl
ontwikkelen en
en 3fgemeten
voor bern
hem
Ite knelling
It\velling van
van cenen
eenen angstvalligen
angstvalligen droom,
waaruit zyne
zyneziel
ziel
de
droom, waaruit
met, geweld
gewelr;l wilde
Wilde onCWllaken.
In de
de toevallen
toevallen alleen
all~en van
bet
ontwgaken . In
van bet
met,
in dedeonmiddellyke
onmiddellYkeopvolging
opvolgingvan
vanbelluit
beOuit en
en uituitoogenblfk. in
oogenblik,
de form,
itorm, die
die in
in zyn
zyn binnenfle
binnenite woedde,
voering', 1M
voering,
liet hem
hem de
woedde,
den itring
zynet werkzaamheid
werkzaamheid vindens
vinilen reen
eelJgelukkig
gelukkig toeval,
toeval,
kring zyner
den
of 'demisllag
dan uit
uit de
de onon..
of
'de 'mishag zyner
zyner 'tegenparty
'tegenpartymoesten
moesten hem
hem dan
gelegen{te,, bonding
pouding redden
redden,, waarin
waalin hem
hem zyne
zynevoordvarende
voordvarende
gelegenfte
vermetelhehl gebragt
gebragt hadt,"
hadt,"
vermetelheid
'Ntet zelden
~cblyver gevallen
gevallen door
door voorivoori'lrec
zelden yerWetpt
veravetpt on;e
onza Schryver
ge Leevensbefchryvets
Leevensbefchryvets geboekt
geboekt.. Zo
Zo fcbryft
fch1yft by
onder andere
andere::
ge
by onder
",, CcRTtus
CURTIUS fchynt
fChynt zeer
Zeer byzonder
byzooder voor
~oor bet
bet Ber011che,
TragiBetoifche, Tragi{"he en
ALEXAl'IDER'S daaden
daaden to
te zyn
zyn.. Vandaar
Vandaar
fehe
en T'J,.tmnlfthe'in
Tytanntfche in ALEXANDER'S
die
bereidvaardigheid., waarmede
waarmede byhyzoo
zoomeulge
meaigevertelling
vertelling
die bereidvaardigheid
'Van
dien aart
aart in
of wel
wei die
dit: vaarvaarvan then
in zyn
zyn g~rchiedtafereeI
g4chiedtafereel opnam,
opnam , of
dighe1d,
by ze
ze verdiehtede.
verdichtede. Misfchien
Misfcbien wilde
wilde by
hy
digheld, waarmede
waarmede by
daardoor de
weI ken ALEXANDER
ALEXANDER naderhand
naderbmd pleegpleeg.
daardoor
de wreedheden,
wreedheden, weiken
de,
vwrbereiden ;i uiaar
U1a:!r zy
geooeg voorbereid
voorbe.reid door
door
de, votirbereiden
zy waren
waren genoeg
zy2'1"

ALEXANDEA
DE VEROVLRAAR
VRnOVE!AA!..
ALEXANDER DE

423

onverzaa3elyke eerzucht,
eerzucht, door
door de
de opvlfegtndheid
opvllegfndheid
zyne
zyne onverzaldeIyke

van
V3Q.

zynen
geest, door
door de
de bitterbeid.
bitterheid, die
die reeds
reeds onder
under -de
•de regeeregeezynen geest,
ring van
van PH'
PIPLIPPUS
in zyn
zyn hart
door de
de
ring
LIPPUS in
hart was
was ingefloopen
ingefloopen t, door
Oll1'Ust
zyn geweten
gewe[enover
overzyn
zynmiddellyk
mictdellykaandeel
aandeel Iran den
onrust van
van zyn
den
JTI{Jord
Vader, door
doordededaaruit
daaruit gevolgde
gevolgde ruitloos
runloo,moord van
van zyncn
zynen Vader,
keid 'zyner
'zyner zie1
ziel en
en innerlyke
innerlyke tweedragt
tweedragt met
met zichzelvlln,
zichzelven, en
1l'eid
en
eiucteJyk
1m in
in bet
het oog
oog lopende
lopendegeluk
gelukvan
vanalle,
aile, zelfs
zeiN
cindelyk door
door bet
z~ne
koenf1:e ondernemingtn.
behot::fde alzoo
alzoo nog
nogflechts
flechts
zyne koenfte
ondernemingen . Hy
Hy behoefde
eene enkele
eene
enkele inisdaad
misdaad,, eenen
overylden itap
flap te
die
eenen overylden
to begaan
begaan,t die
Zlch
bet., recht:
niet liet
Iiet verfchoonen
arch door
door bet
recht :van
van overwinning
overwinning niet
verfchoonen
noch
metden
denfchyn
fchynvan
vanftraffende
f1:raft'ende gerechtigheid
gerechtigheid bekleeden,
bekleeden~ en
noch met
en
f1:erker op
onHuimi·
die,
haare affchuwelykheid,
affchuwe\ykheid, flerker
die, doer
door haare
op ·zynen
zynen onthaimi.
gen geest
gen
geest werkte
werkte., om
de tweedragt
tweedragt van
van zyn
zynbinnenfle
blnnenfte in
ill
om de
Z'elfshaat,
z'elfshaat, de
de bitterbeid
bitterlieidvan
vanzyn
zyn hart
hart in
in menf<:henhant,
menfchenhaat , de
de
wroegingen
zyn geweeten
gcweetcll in
in Hompe
te ververwroegingen van
van zyn
flompe bedwdming
bedw;lming to
keert~n,
den woedendften
woedend!l:en dwingeland
dWingeland in
keeren , en
en den
in hem
hem te
to doen
doen
vitkomen . llitkomen.
Dit
fchynt tiny
my de
de fleutel
l1eutel te
ter vinding
vinding
Dit fchynt
to zyn
zyn ter
'\lan
.te eenheid
eenheid en
en overeenftenuning,
overeenf1:emming. in
in de
de veelvuldige
van de
veelvuldige chao
characteruitingen van
van ALEXANDER;
ratleruitingen
ill tegendeel,
de door
door
ALEXANDER ; diar,
dear, in
tegendeel, de
CURt'IUS en
en DIODgRUS
DIODQRUS of
hUtllle zegsmannen
zegsmannen tote voorbaarig
voorbaarig
CURTIUs
of hunne
verzonnene
gruwzaamhedenalleen
aileen dienen
dienen om
omhet
betgezichtspunt
gezichtspunt
verzonnene gruwzaamheden
te verwarren
verwarren., waaruit
waaruit dit
to
dit merkwaardig
merkwaardig mensch
mensch befchouwd
befchouwd
moet
worden ."
nl0et worden."
Veele
vertellingen monf1:ert
hy uit
nit;; van
van de
de brandftirhtirg
brAndfikhtir.g
Veele vertellingen
monflert by
vxn
"ltD het
het pragtig
p.ragtig Paleis
Paleis,, by
lit: Inneeming
lnoeerning van
van PerfepoUs,
Perfopolis,
by de
als op
raad zyner
TRAlS gefchied,
ge(cbied, hoe
hoe
1~reekende,
reekende, ale
op raad
zyner Vriend~nne
Vriendinne raAis
zy
z'tf daarby
d,l'arby Tom
llm den
clen voorrang
'VoorraJ1g yverde,
yverde, en
en eindelyk
eindelyk de
de grootite
grootlte
glans
glans der
der Perfen
Perren in
in den
den kor
kor tmogelyken
tmogelyken tyd
tyd door
door eene
eene vrouvrouwenhand verdelgd
verd€Jgd werd.
were!. Haar
Haar voorilag
voorllag beviel,
beviel, haare
haareliefliefwenhand
en de
de halfdronken
halfdronken ALEXANDER
ALEXANDllR.
ltoozingen overreedden
overreedden hem,
koozingen
hem , en
voerde
, op
'Ooerde zelf
~f,
op geleide
geleide der
der boeleerfter
boeleerilee., ondel"
gezang en
en
onder gezang
:ftuitgefpeel, qen
tr~in van
van nachtlopers
nachtlopers aan
aan.. T
TH-"fs
-wierp,,
ftuitgefpeel,
den trein
H•Afs wierp
nevens den
den $tyning,
K~ning t bet
heteerst
eerst dedebrandende
brandendefakkels
fakkelsininbet
bet
nevens
Opper..
paleis, en
paleis,
en de
de overigen
overigen volgden
volgden bet
bet voorbeeld
voorbeeld van
van hUB
hun Opper
hoofd.
ARRIANOS ," voegt
voegt by
hy 'er
'er nevens
nevem,, „.. en
en zyne
zyne
hoofd. - -„" ARRIANUS,"
~etuigen weten
weten van
vanditditalles
alles niets
niets,, en
en de,
de zielkundige
zielkundige Gegetuigen
Gekhiedondel'zoeker verwyst
verwyst -met
·lIlet recht
reetht deze
deze ganibhe
gantbhe byzonbyzon·
khiedonderzoeker
derheid in
in den
den rang
rangder
derongerytnde
ongerytndevertellingen
vertellingen."
derheid
."
Wyvoegen,
voegen,terternadere
nal'lereaanduidinge
aanduidingevan
van deezes
deezes Leevensbe
Leevensbe-.
Wy
gemaakte uitzoederingen
ui-tzol1deringen enenverwerpittverwerpit:lfcbryvers veelvuldig
fehryvers
veelvuldig gemaakte
gen,
og nevens,
gen, hier
hier •n'no~
nevens, 't't geen
geen-hy
-hy aantekent
a<:lltekent,, den
den Dood
Dood van
van
HF.PHLSTION
HEl'HJ£9TION en
en's
diepen rouw
rouw deswegen
degwegen vermeld
vt:rmeld
's Vornen
Vorfen diepen
hebbende.
bebbende. „"Die
fmaakvindt
"indtininhothetfabelachtige
fabelachtigeenentreurtreurDie fmaak
ken , hoe
en
fpelmaatige,
fp
elmaatige,kan
kanhier
bierbybynog
nogden
denken,
hoe de
de Overwinnaar
Overwinnaar en
itaatkundige
itaatkundige Beheerfcher
Beheerfcher van
van djia
eensklaps zinneloos
zinneloos word
werd.,
#'a eensklaps
aile paarden
paardenenenmutlezels
mUlleze!sliet
liet fcheeren
fcheeren,, de
de daken
daken der
der
hoebyhyalto
hoe
de nabuurige
nabuurige vlekken
vlekken en
en dorpen
dorpen afnemen
afnemen., den
den
huizen in
in de
huizen
tempel
SCULAPIUS tot
van JJESCULAPIUS
tot den
den grond
grondilechten
flechten enellden
denlyfarts
lyfarts
tempe! van

.an

GGg2
g a

V~
van
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J'1tS SLEll
?ES
SLaa

van zynen
z\'nen liefling
tiefiillg aan
aan bet
kruis nagelen
nagelen:s dit
dit alles
van
bet kruis
alias hebben
hebben
fchier
fchier gelyktydige
gelyktydigeSchryvers
Schryversopgetekend,
opgetekend, en
en de
de gemoedelyke
gemoedelyke
mannen
van onaen
omwn tyd
tyd,, die
mannen van
die zich
zich zuivere
zuivere Gefchiedkulldigen
Gefehiedkundigen
notmen,enenalle
a\lozielkundige
zielkundigeonderzoekingen
ol1derzoekingenofofvoorttellingen
voorfteliingell
noement
yan merkwaardige
merkwaardige menfchen
menfchen des
des ouden
ouden tyds
tycls als
als bederf
bederf der
der
van
g.efchiedenis, als
als misgeboorten,
als tweellachtigheden,
tweeflachtigheden. en
wi.
gefchiedenis,
mlsgeboorten, als
en wie
weet
weet hoe
hoe alal veroordeelen,
veroordeelen, hebben
hebbenbet
hetnage(ebreeven
nagefcbreeven.. PTO
PTO~,
t.BM4!US en
en eRISTOBULUS
ARISTOBULUS weten
wetten daarvan
daarvall niets
niets.. Het
Het tot
tot hier
hier
tEmmus
toe volgehouden
voJgehouden Character
Charatler van,
van, ALEXANDER
ALEXANDER f!:aat
mt:~ deezc
toe
Nat met
deeze
rll3zerny in
aanmerking van
van ARRIANUS
ARRlANus over
over de
raazerny
in firyd,
ftryd, en
en de
de aanmerking
de
bronnen daarvan
daarvm geeven
geeven den
denoordeelkundige
oordeelkttodige recht
recht om
om zeXI!als
als
bronnen
leu~ens to
te verwerpen
verwerpen.. ALEXAWDEKS
ALElCA)lDRIIS Vyanden
Vyanclen en
en Vrienden
Vrienden
leugens
fchynen hem
hemeven
evenonuitputlyk
onuitputlyk inin uitvindingen
uitvindingen van
fmaaklooze
fchynen
van fmaaklooze
vertelIingen.
over den
den dooddood' zyns
zyns
vertellingen,wegens
wegens 's'sKonin,s
Konings rouw
rouw over
gunftelings
Het zonderbaarfte
, dat
dat beiden
gunilelings.. Het
30nderbaarfl:e isis,
beiden niet
niet zelden
.zelden
dezelfde
door hun
hungetuigenis
getuigenis bevestigen
bevestigen:: dedezelfde ongerymdheid
ongerymdheid door
de
eerilen geloofden
geloofdtn verplicht
l'crplicht to
Ie zyn,
de magt
magt enenfterkte
frerkte zyner
zyller
eerften
zyn , de
vriendfchap ten
ten koste
koste van
van zyn
zyn verftand
verfiand to
te moeten
moeten verheffen
verl1etfen;;
vriendfchap
laatflen veroorloofden
veroorloofden zich,
zynen roem,
roem. door
door ded~ aantyaantyde
de laatften
zich, zynen
ging
zulke raazernyen,
raazernyen, by
by de
de nakomelingfchap
nakomelingfcbap to
te ververging van
van zulke
haat ten
tell koste
koste der
der waarleid-te
waarQ~id·leQevre.
duisteren, en
duisteren,
en hunnen
hunnen haat
bevre .
digen."
digen
."
Dan laaten
laaten wy
wydedekorte
korteCharacterfchets
Charac1erfchets,, ten
tell flot
fiot opgegeeDan
opgegeeonzen Leezeren
Leezeren voor
voor oogen
oogen hangen
hangen.. ALEUANDEES
ALEXANOERII fterfterven, onzen
ven vermeld
vermeld hebbende,
hebbende,vaart
vaart onze
onze Schryver
Schryver voort
VQOrt;; „
"Tweeven
Twee.
en.dertig jaaren
hy geleefd
geleefd ,, twaalf
twaalf jaaren
jaaren
en-dertig
jaarenenenagt
agtmaandeo
maanden had
bad by
en agt
agt maanden
maandm voor
zyne grootheid
grootheid en
en iroem
roem geftreegeftreeen
voor zyne
den i*)
c*).. Zyne
iloutlle ontwerpeo
even als
als zyne
daaden
Zyne ftoutite
ontwerpen waren,
waren , even
zyne daadell., bereeKend
bereeKend naar
volheid van
van kracht,
kracht, die
die zyne
zyne in"
in.
naar de
de volheid
den
zichten en
befluiten ver
zichten
en befluiten
verbuiecn
buitcnden
den omval]g
omvan_gvan
van gewoone
gewoone
11andelingen uitflrekte
Ilitfirekte:: lDaar
zy overfleegen
overfieegen de
de krachten
kl'achten der
der
handelingen
maar zy
geenen,
aan wier
wier vatbaarbeid
vatbaarbeid en
medewerkingbybyininderzelver
de~elver
geenen, aan
en medewerking
ultvoering verbonden
was.. Hy
Bywilde
wilde meer
meer does
doen dan
'dan dede kleen
kleen..
uitvoering
verbonden was
heid van
van gewoone
gewoone menfchen
menfchen vermag
vermag of
of waagt
waagt tot6 denken
denken..
held
Zander den
den korten
korten loop
loop van
van's
menfchen leeven
leeven in
.in aanmer.
Zonder
's menfchen
aanmer .
king to
te neemen,
neemen, wilde
wilde by
hydedeganfche
ganfche bekende
bekende waereld
Waereld vero
vero...
king
veren.. Zonder
Zonder zich
zich door
deorden
dencegentland
tegenftandder
deron%retendheid,
onwetendbeid,
veren
of door
door de
de magc
magt der
der gewoonte
gewoonteenenderdervooroordelen
vooroordelen to
te Ia
la..
of
ten
affchrikken. ond~rnam
B(lyhaarjihe Volkeren
Volkeren to
te ververten affchrikken,
ondernam 1 by
y Barbaarfrhe
druk der
deronderdaanigheid
onderdaanlgheidopoptotebeffen,
heifen, bet
het juk
juk
lichten., den
lichten
den druk
del'
de kunflen
kunfl:en ell
flaaverny t~
to verbreeken,
verbreeken, de
an Wtlfet1[chappell
weteufehappen
der {lallverny
del'
der

"en.

In ALEX.
(-) „
•• AtiRiAN
AURIAN.. P,
p. 307-109
3"7-JOII'; PLOT
PLOT.. in
Eenige
(*)
ALEX, p.
p . 163-165'
163-165 . Eenige
jaaren na
zynen dood
dood verlpreidde
verlpreidde zich
zieh bet
het geracht
geracht •, dar
dDt by
ChS.
jaaren
na zynen
by dOor
door CAST
SANDER, op
op aanfpooring
van deszelfs
dtszelfs Vader
Vader ANTIPATEC,
ANTIPATEC, e]t
en met
aanfpooring van
met me.
me .
SANDER,
deweten Vall
vergeven was
SIC. L.
HS.
deweten
van MEI1I1lS.
MENUS, vergeven
was (1II0D.
(moo. sic.
L . XVII.
XVII . cc.. r13,
_
JU-T/N.
Xl!.. c.
c. a,)
4.) Maar
die gerucht
~eJucbe
w,.
]U
L . XII
14- CURT.
CURT. L.
L . X.
X . c,
War dit
•T 1N . L.
C , Ii.
WOldt dduO.
het dagverh>ial
dagvuhpj zyner
2yner Ziektp,
Zie!..l, ~ die
die deni¥
woidt
.or bet
dertig ctagel1
dagen dllurcc,
duurde, by
by

4l\Rl.\~US
gCll(\E'~l3am
!etlegd.»
4tte
ANus gcn~e~'zac
11 Y\':
° !eliegd
:'
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der Grlelren
Grieken op
op fijiati{chen
-j atifchen en
en dJriclHlnfohen
11fricaanfahen hodem
bodem te
~er
to ver
der..•
plan
ten.. Wie
heill deswegen
deswegenvan
vandwaasheid
dwaasheidbefehutdigt
bef~buldigt;f verplanten
Wie hem
ver.madt
rnadt flechts
ileehtszyne
zyneongefchiktheid
ongefchiktheidomom de
de daaden
daaden vall
van deezen
deezen
tnerkwaardigen mensch
IIlerkwaardigen
rechtmaatig te
en uit
uit
mensch rechtmaatig
to waardeeren.
waardeeren, en
derzelver
hy zyn
~yn duet
doel
derzelver inwe\1dig
inwepdig gehalt
gehalt teto bepaalen,
bepaalen, hoe
hoe na
na by
20U
bereikt hebben,
zou bereikt
hebben, wanneer
wanneer hy,
by, onder
onder fleeds
deeds toenemende
toenemende
kracht,
vall een
een mensch
mensch had
had bebekracht,den
dengewoonen
gewoonen ouderdolll
ouderdom van
reikr.
Zyne
waardeopopdedefchaal
fc-baalder
derzedenlykheid
zedenlykhetdisis,ech,echo
reikt . Zyne waarde
ter zeer
zeer gering.
gering . Hem
ter
zoo maar
maar eenen
~enen GROOTEN
Hem zoo
GROOTEN MAN
MAN te
to noe.
noe.
men , mag
men,
eene ontheiliging
omheihging van
waarheid en
en deug
deugJ.f heeten.
mag cene
van waarheid
heetin.
Niet
te min
min dringen
dringen rechtvaardigheid
rechtvaardigheid en
menschlykheid de
de
Niet to
en menschlykheid
erkentenis
misdaaden nicer
meer gelegen
erkentenis af,
af, dat
dat zyne
zyne misdaaden
gelegen waren
waren in
in de
de
jngewJkkelde
zyn vluchtige
vlucbtige geest
geest
ingewikkelde omflandigbeden,
omilandigheden , waarin
waarin zyn
moest beflisfchen,
dan in
moest
beflisfchen, dJn
in zyne
zyne gezindheid
~ezindbeid;; en
lof-.
en dat
dat zyne
zyne lof
lyke
daaden daar
d~ar tegen
tegen meer
meerult
ultzyne
zynegezindheid
gezindheid en
encharak
cbarak..
lyke daaden
ter, dan
dan uit
uit zyn
zyn toeftand
toeflandvoortkwamen."
voortkwamen."
ter,
Elders hade
hadc Dr.
Dr . FESSLER
Elders
verklaaring vall
PESSLER opgemerkt:
opgemerkt : ,.
„ De
De verklaaring
van
~LEXANDERS
een onoplosbaare
onoplosbaare knoop
knoop gege·
ALEXANDERS Charakter
Charakter wordt
wordt een
J1oemd. enenmen
mendoorfnvdt
doorfnvdtdenzetven
<lenzelvenmet
metdedealgemeene
aIgemeenefpreuk
fpreulc::
noemd,
Zyn
geM: had
had hem
hem verblind
verb/inti;; of
of de
eeuwige afeisfeling
afwisfeling tusfchen
tusfchen
Zyn geluk
de eeuwige
het
goede en
IJet goetle
het kwaade
Itwaaieisis een
eenhoofdtrek
huo/dlrek "an
het menscht,]1
en het
van bet
menschlyk
hart.
hart. Intusfchen
t'en onfeilbaare
onfeilbaare grond
grond..
lntusfchen blyft
blyft het
bet nogthans
nogthans ten
regel
der zielkunde
legel der
zielkunde,, dat
'er in
in de
de blykbaarfte
b!ykbaarfte ftrydigheden
Hrydighedell
dat 'er
Yan den
den mensch
mensch zamenhang,
zamenhang,en en
menigvllldigfte trekken
trek ken
van
in in
de de
nrenigvuldigfle
van zyn
eenheid zyn
zyn moet
van
zyn charakter
chalallter eenheid
moee.. ALEXANDER
war
ALESANDER war
niee
gfJed;; en
de hoofdplicht
hoofdpJicht van
van zynen
zynenGefchiedfchryver
Gefchiedfchryver is
IS ,,
Wet goed
en de
uit zynen
aanleg te
uit
zynen aanleg
to ontwlkkelen
ontwikkelen en
en aan
aan te
to toonen,
toonen, hoe
hoe h,
by
trapsgewyze
trapsgewyze boos
haos ex
tn een
een booswicht
hooswicht geworden
geworden zy
.y;; waarby
waarby niett
nietl
cene naauwkeuriger
naauwkeurJger opmerkzaamheid
opmerkzaamheidvordert,
vordert, dan
dan dedetydreken
tydreken•..
cene
kundige
kundige reeks
reeks zyner
zyner daaden
daaden.. AREIANUS
AnRIANUS heeft
heeft ons
alzoo in
ill de
de
ons alzoo
bewaarin~ van
van bet
het dagbopk
dagbo&lt zyner
zyner togtea
togten. en
en onderneemin
onderneemill-.
bewaaring
gen den
dengewigtigtten
gewigtigaen dienst
dienst gedaan
gedaan., en
en men
menbehoeft
behoeftflechts
flechts
gen
zyne opgave
opgave getrouw
getrouw to
te volgen
volgen,, om
om met
met den
denhoogften
hoogaen
zyne
graad van
van gefchiedkundige
geCchiedkundige waarfchynlykbeid
waarfchynlykbeid deeze
deeze of
of geene
geene
graad
wandaad to
te erkennen
erkennen,, of
of bet
hel tydftip
tydftip to
te bepaalen
bepaalen,, waarin
waarin
wandaad
hy in
in faat
flaat was
was dezelve
dezelve to
te begaan
begaa:n:'
Hiertoe kan
kan de
de
by
." - - Hiertoe
Tydrekenkundige
Tydrekenkundige reeks
reeks der
der Gebeurtenisfen
Ge~lutenis[en,, agter
agter die
dit Werk
Werk
ge\"oegd.ten
tenleiddraad
leiddraad verftrekken
verflrekken..
gevoegd,
Wiebet
hetuitgetrokkene
uicgetrokkene las
las,, heeft
heeft zeker
na·.
Wie
zeker niet
niet kunnen
kunnen na
laaten
op to
laaten op
te merken
merken,, dat
dat de
de Schryver
Schryver zich
zich van
van bewoordin
bewoordin.
.
gen en
en uitdrukkingen
uitdrukkingen bedient,
bedient. tot
tot nag
nogbybyonsons
nietininalge
alge..
gen
niet
meen
meen gebruik.
gebruik. Op
Op andere
andere plaatzen
plaaczen in
in het
komen ons
ons
bet Werk
Werk komen
duisterheden
duisterheden voor
v~~r.
DeVertaaler
Venaaler heeft
beeft daarom
noodlg geoor
geoor..
. De
daarom noodtg
deeld, die
die duisterheid
duisterheid fours
foms op
op rete klaaren
klaaren.. Wanneer
Wanneer PESSLER,
FESSLER,
deeld,
ten
ten aanziene
a:mziene van
van ALEXANDER
ALEXANDER,, fchreef:
fcbreef: Geene
Geene misdaad
misri(IQri had
n(Jtl
tIt nog
flOg zyne
zyne Theid
/kheid ontJleld,
ontfleld. oordeelde
oordeelde STUART
STUART bet
het noodig,
noodig.
tit
ceeze korce
kone aantekening
aantekening to
te maaken
maaken:: „" De
OeIkheid
lkIuir/. of
of ZeifZIg:.
deeze
h,itl
GGgi 33
held

fl'
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FFESSLER,
E S S LEE,
ALEXANDER DI
DE VI10Y!BAAB.
VBEOVERAAR .
ALIXANDU

,. held
held isis,, in
in de
de taal
taal flee
det Critifche
Criti[chl Wysbegeerte
Wysbegeerte ,t de
de zvl.
11.:11.
„
"ere beoefenende
lJeoefenenc1e reden
r,d,n. in
in den
den mensch
mensch,, die
die enkel
enkel door
door
,,~s vere
Jeine pliehtgebod,,
plicntgeooJ., zohder
zander lust
I1Isl of
of onlust
on/tlst geldt"
geldt!'
s"bet
, bee xeine
ltwtenzyn
zynter
teropheldering
€Ipheldering aan
aan bet
bet Werk
toe<Twee Kaarten
Week toes
leV'oegd..
gevoegd

-

n¥'eC

NJeUllfe Yerhalen
r~ltalen.. Door
Dbor AH.. TO1LENS
TO!;LENS CC.. z.
Z. Te
Tc Rotterdam,
Rotterda1n, by
",
IVieuwe
J. Hofhout
en Zoon,
Zoon, r8or
1801.. In
,j'" gr.
gr. 8vo
8"0,. 138
hi..
J.
Hoihout en
138 bi
deze belangryke
belangryke Verhalen
Verhalen kan
kan men
menrecht
rechthartlyk
hartlyk lachen,
lachen.
yy deze

of recht
recht hartlyk
hartlykfchreien
fchreien,
al naar
bet goed
goetl
naar dat
dat men
men bet
B
of
, al
B
wy verviDdt. De
De Schryver
Schryverbeak
heeftzeker
zekerbetbetlaatlie
laatfle bedoeld
bedoeld;; wy
vervindt.

eerae. en
en vonden
vandendezelve
dezelvedaartoe
daartoe uitnemend
ultnemend geo
g600
hozen het
het eerfte,
koten
Cchikt.
fchikt,
Eleonore,, ene
ene ryke
ryke weze,
was,vroeg
vroegininden
denmorgen,
morgen,ill
ill
weze, was,
Eleonore
den winter,
winter, naar
Baarene
enearme
almeboerenftulp
boerenflulp gegaan
geg.aan,, om
om de
de arme
arme
den
bewonen door
door end
enemilde
mildegift
gift to
t~ verkwikken.
Het paard
paard van
van
besvoners
verkwikken . Het
den Edelen
Edelen Henry
Henry was
was op
op weg
wegbezweken
bezweken;; by
hy geraakt
geraakt oolt
ooIc:
den
in die
die pulp,
i1:ulp. maakt
maakt daar
daar odk,zyne
aUk Izynegoudbeurs
goudbeursledig,
ledig. en
en gegein
Mdt dede weldadige
nftr de
de Stad
Scad.. Zy
Zyzien
zien etkanderea
e~kanderel1
1'eldt
weldadige Schone
Schone near
en beminnen
beminnen.. Zy
Zy woonde
W'oonde by
by enen
enen ondeugenden
ondeugenden Oom,
,die
Oom,die
en
Jaaar goed
,oed doorbragt
doorbragt,, en
en hair
nau aan
wilde uithuwulthuwann zynen
zynen Zoon
Zoon wilde
hear
lyken.. Juist
Juist kwam
Henryuit
uitverren
VErten lande,
lande ~ om
den ouden
ouJen
kwam Henry
om den
iyken
Heer eens
eens over
over dat
dat Zoontje
Zoontje tote fpreken
fpreken ,J die
die zynen
zyneo braven
braven
Heer
aiillzieniyke
fom had
had opgeligt
opgeligt.. Dit
Dit vettetlen
vetteflen
Vader voor
vooreneeDe
Vader
ahuzienlyke
Pornde gelleven
gelleven eJkaDdren
en zweren
zweren elkandren
elkandren ene
eDe eeu
eeu·.
de
elkandren op
op weg,
weg , en
m!je liefde
Hefde.. De
De Oom
.Oom
plan
volil:rektgeen
geen zin
zin ;;
hadhad
in in
datdat
plan
volftrekt
wige
4vehwel zegt
zegt, by
hy eindlyk
eindlyk ja
jfl;; maar
maar alvorens
aiv0rens moest
moeSt zy,
zy, als
als
evehwel
maD verkleed
verkleed,, zekercn
zekertn Dupont,
die in
in vroegr
vroeger tyd
tyd eens
eens ene
eoe
Dupont, die
man
bloedverwante
bezwaogerdhad,
had,tot een
eentweegevecht
tweegevel;htuitdagen
uitdagen;;
bloedverwante bezwangerd
fchoot zy
zy then
dien ter
ter neer,
_n zou
zou Henry
Henry haar
haar loon
loOn zyn
zyn.. DeDefchoot
Deer , Jan
tten
EleOnora onder
onderdezelfde
dezelfde voorwaarde
voorwaarde beloofd
beloofd.. De
De
werd Eleonora
den werd
gelieven
z\ch;; de
donder mengt
men~tzich
zichinin't't fpel
fpel,,
gelieven vermomnlen
vermommen zlch
de donder
waardoor beiden
beiden dedeeerfte
eerfte meal
maaI mis
misfchieten
fchieten;; dan
hethawaardoor
dan zy
zy herhamasker ; bet
-len
het fchot
fchot;; Htmry
valt, en
bee
len het
Henry vast,
en met
met hem
hem zvn
zvn masker;
mel$le herkent
legt nu
nu colt
ook haar
haar ma,kei
af., wtin£t
wtin!;t den
den
znelsje
herkent hem,
hem, legs
masker af,
flervendea
minnaar nog
nogeen
eenpiftool
piftool in
in de
de hand,
hand, en
eA beefs
beeft bet
bet
itervenden minnaar
cmuitfpNeklyk
te beftieren,
beftieren, dat
dat
onuitfpreeklyk gennegen,
gennegen, zyne
zyne vingers
vingers zo
to to
~y
den dood
dood ontvangt
ontvangt.. bezelfde
Dezelfde graftombe
graftombe
-zy van
van zyne
zyne hand
hand den
betlekt
beroer overfchot;
grafnaald verb
eft flich
overfchot ; hunne
hunne grafnaald
verheft
tick
bedekt beider
over
heuveIen, die
die bet
bet bosch
bosch omringen
olllringen;; en
recht aanaanen recht
,over de
de heuvelen,
op bet
hetwit
witalbast,
albast, fchitteren
fchitteren den
den voorbyvoorb1doenlyke
versjes, op
doenlyke versjes,
iangcr
in 't
't oog.
Mfa cubent
cuhent II
Melliter osfa
ganger in
oog . -- Me/Jite,.
De
6Ilgelachtige fentimentele
docbter van
van eels
eell
De et7g&lachtige
fentimenteleLouize,
Louize, de
de dochter
met een
een onedel
onedel hart,
Edelman
Edelman met
hart, 'WaS
Was nan
aan Belmarq
Belmatq verloofd"
verloo%
eoe dau
. melle
,reden, tot
tot dat
dat haar
haar Papa
eens, foilloli'mede tote vredeu,,
Papa eens,
daar .
zesc
derder-

to,

e.
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de rivier
Rep . en
tlerl!ng
in de'
rhier Iiep.
nit op
leve"~6I;Vaar
derllng genoeg.
genoeg, in
en daar
daar uit
op levet,ss
%;vaat
gered
kind, Lus[an;
Lusfan ; want
ge:red werd
werd door
door een
eenfentimenteel
.fentimenteel burgers
burgers kind,
want
a~aatiwlyks tag
zcg zy
zy dezen
beiden hadden
hadden de
i1aatiwlyk8
dezen jongeling,
jongeling, of
of beiden
de zuizuivere ehgelachtige
liefde voor
voor de
"ere
ellgelachtige liefde
de kiezen
kiezell.. Lusfan
begreep.
Lusfan begreep,
dat het
bet meisje
meisje voor
voor he:n
hem geboren
dat
geboreu was
was.. Zyn
Vader had
had ininZyn Vader
tusfchen
litO veel
veel veritand
verltand van
v~n door
door to
te zien,
zien, dat
dat de
de
tusfchen n:og
nog zo
edelman dit,
edelman
dit, denklyk,
denklyk, nog
nogzozoaanftonds
aanfionds niet
niet begrypen
begrypen zou
zou;;
dan
dan de
de jongen
jongen isis niet
niet to
te raden
raden,; en
en rydt
ryclt naar
naar bet
het 11ot
!lot.. Hy
vindt
inineen
vindt de
de Freule
Freule met
meteen
eenboekboek'
eendonker
donkerprieel
prieel;; zy
zy las
las
jufst ene
Zeer curieufe
curieufe gefchiedenis
gefchiedenis van
ongelukkige gegejuist
ene zeer
van twee
twee ongelukkige
lieven
by ontlast
haar van
van die
mo :ite, en
Heven;; hy
ontlast haar
die mOcite,
leest DIet
en leest
met zyne
zyne
aandoenlyke
fiem het
het teen
~een'er
'erftond
fiondenenniet
nietftond,
Hond, tot
tot dat
dat
nandoenlyke ftem
hy eindlyk
eindlyk zo
wat wonderlyk
wonderlyk aan
Mn zyn
zynhart
hart werd
werd., en
riep::
by
zo wat
en riep
Engelachtig meisjel
bemain, ilt
ik aanbifJ
aanbid u.
u. Engelachtig
meisje/ ik
ilt hemin.
Staat tiat
(JI..
Staat
dat al.
les in
vriJt:g zy
zy engelachtig
engelachtig Itef
Itef.. liel: flaal.
les
in het
bet boek!
boek? vrocg
flaat,
He
in myn
myn hart
2eide hy,
hart;; fpreide
en zy
zy ....
zeide
by, in
fpreid'ezyne
zynearmen
armen vaneeo,
vaneen, en
. .. .
2Y viel
\liel 'er
'er in!
Edelman met
methet
het onedel
oRedel hart
hart kwam
hier
zy
in! De
De Edelman
kwam hier
juist op
in.. Gy
Gy hebt,
hebt, zegt
zegt by,
by, my
my't't leven
leven gered,
gered, nu
nu fpaar
fpaar
juist
op in
ik bet
bet uwe;
maar nu
nu zyn
zyn wy
wyook
ookeffen
effen;; pat
maar eens
eens
ik
uwe ; maar
pak uu maar
fpoedig weg,
kom bier
hier nooit
nooit weerom.
dan
fpoedig
weg, en
en kom
weerom. - - Langer
Langer dan
twintig dagen
dagen kon
kon dedeminnaar
minnaarbet
hettoch
tochniet
niet uithouden
uitbouden.. Ely
twintig
hoort van
een' boer,
dat bet
van de
de Freule
Freule met
met BetBel.
hoort
van een'
boer, dat
bet huwlyk
huwlyk van
marq, omambetbetbewuste
bewustegrapje,
grapje, nu
nu zal
zal vervroegd
vervroegd worden
worden;; h'
marq,
by
fcnryft
een briefje
briefje;; zy
by hem
hem;; en
en zyn
zyn Va,ler
Valer
fchryft haar
haar een
zy komt
komt by
gelieven over
de grenzen
grenzen;; nu
trouwen zy,
z'i, en
en levee
leven
helpt de
helpt
de gelieven
over de
nu trouwen
bp een
een eenzaam
eel1zaambuitengoed
bultengoedeens
eensrecht
reeht vergenoegd
vergenoegd;; en
twin..
op
en twin
zig jaren
jaren lang
lang hadden
zygeen
geenbyzonder
byzonderverdriet,
verdriet. dan
dan alleen
aileen
rig
hadden zy
dat
niet te
en dat
dat bun
hunenig
enig kind
kind
dat de
de edelman
edelman niet
to verzoenen
verzoenen was,
wag, en
in
afdwaalde, en
en zyzy bet
hetmaar
maarniet
niet konkonin ien
een bosch
bosch V3n
van hun
bun afdwaalde,
den wedervinden.
wedervinden. Na
Nu ftierf
fiierf Lusfans
zy zoeken
zoeken
den
Lusfans Vader,
Vader, en
en zy
zich,, by
d6!ze gelegenheld,
gelegenheitl, nog
eens met
met den
den edelman
edelmlln to
te
zich
by deze
nog eens
verzoenen
Verzoenen.. Deze
werddoor
dooreen
eenaantal
aantalrovers
rovers overvalten,
overvallen, doch
doeh
Deze Werd
hy verdreef
verdreef die,
by
die, en
en kreeg
kreeg 'er
'erenell
enen illin handen,
handen, dlen
then hV
by weer
weer
los liet,
Lu~fan van
van kant
kant totit helpen
helpen.. Hy
Hybelooft
belooft zyne
zyne
los
liet, om
om Lu€fan
kinderen vergiffenis
verglffenis,, en
ontbiedc hen
by zich
zich.. De
De rover
rovet
kinderen
en ontbiedt
hen by
in zyn
zyn rytuig
rytuig ;'; dan
dan deze,
deze, doodlyk
doodlyk gekwetst,
gekwetst,
treft Lusfan
treft
Lusfan in
den rover
rover to
te lyf,
Iyf, rukt
de borst
borst open,
open.
fpringt toeh
fpringt
toch nog
nog den
rukt hem
hem de
om 'er
'er zyn
zyn degen
deten inin to
te boren
boren,, en
ell ziet
ziet dat
dat deze
deze bet
het beeld
beeld
om
zyner
VrOU\l1 opopdedeborst
borstdraagt
draagt;; kortom,
kortom, by
hy herkent
her kent zyn
zytl
zyner vrouw
Zoon. Lusfan
Lusfaniterft
llerft ;J de
de rover
rOver fteekt
fieekt den
edelman met
mee bet
het
Zoon.
den edelman
<medel hart
h:trt;; die
die met
ml!t een
etn piftool
pifiool op
op dede loer
loer ftond,
fiond, of
of do
d~
onedel
rover wel
wel Woord
woord Weld,
hleld,fpoedig
fpoedig ter
ter veer
neer;; geeft
geefc zyne
rover
zyne moe
moe-..
ddr
der een
een zoentje
zoentje., en
etl lbhiet
fchiet zich
zich voor
kop;; terwyl
terwyl
voor den
den kop
Louize al111 gillende
gillende opopLusfans
Lusfanslyk
Jykden
dengeest
geestgeeft
geeft.. Alle
Aile die
die
Lonize
doaden dear
daar zo
zo byeen
byeen!
dit geeft
geeft waarlyk
waarlykeen
eenfcbilderachtig
fchildcrachtig
dooden
I dit

H,

H,

groupie
1
;roupje!
Vooral
Voora! niet
niet minder
minlfer treffend
treffend is
is bet
h@c Verhaal
Verhaal:: Dorval
Dorval en
CIl
Auac.
AIDi"
GG g 4
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Amelia, dat
de fchone
fchone fpreuk
fpreuk:: Weenen
Ween,,, en
tn de
ae deed
aoolisIs 't'I
Aumelia,
dat met
met de
menschlJlt lot
lot op
als een
een'• motto,
motto, pronkt
pronktlI Zy,
de Dochmenschlyk
op de
de aarri!
aard! als
Zy, de
Dochttl der
der Weduwe
Weduwevan
vanenen
enenarbeidsman,
arbeidsman, werd
werd door
door Dorval,
Dorval t
ter
den Zoon
Zoon van
van enen
enen ryken
ryken Koopman,
Koopman, bemind
bemind.. Zyn
Zyn Vader
Vader
den
:was een
ceoonredelyk
ouredelyk man,
man,die
diemaar
maaraltyd
altyd je
je veux
veux fpeelde
fpeelde;; (en
(en
was
even redeloos
redelooi>,, zegt
zegt de
de Schryver
Schryver., zyn
zyn byna
byna alle
aile weerftrevinweerfirevineven
gen inin bet
het ftuk
iluk van
vanliefde,)
liefde.) Dus
was 'er
'er voor
yoordedegelieven
gelievenniet
niet
Zen
Dus was
anders op
op,, dan
dan dat
dat zy
zy zamen
zamen wegliepen
wegliepen.. Dit
Dit bekwam
toch
anders
bekwam toch
Dorvalflegt
flegt;; want
want zyn
zynVader
Vaderhaalde
baaldehem
hemterug,
terug,firooide
firooide uit
uit
Dorval
dat by
was. en
ell zette
zette hem
voorzyn
zynleven
levenachter
Bchterdedegren
gren..
dat
by dood
dood was,
hem voor
dels.. De
De kwynende
kWYllendeAmelia
Ameliakreeg
kreegvele
vele vrygrs
vryers,; dan
dan drie
drie jaren
jaren
dels
eerfl:en minnuar
doch toen
toen koos
koos
lang bleef
bleef zy
lang
zy har~n
haren eeriten
minnaar getrouw;
getrouw ; doch
zy eindlyk
eindlyk de
de vertlandige
verilandige party
party van
van hare
hare band
band aan
aan even
~menbra
bra..
zy
ven jongen
jongen to
te geven
geven.. Juist
Juist tocn
il:ierf de
ven
toen ftierf
de oude
oude Heer;
Heer ; zyo
zyn
N eefen
en Erfgenaam
Erfgenaamontdekt,
ontdekt,dat
dat Dorval
Dorvalnog
nogleeft
leeft;; flelt
Neef
felt dezen
dozen
in vryheid,
vryheid. en
en geeft
geeft hem
al zyn
zyn good
goed;; maar
bericht hem
bern teteo
in
hem al
maar bericht
vens, dat
dat Amelia
Amelia juist
juist nu
of bet
het Stadhuis
Stadhuis is,
is,
vens,
nu naar
naar de
de Kerk
Kerk of
om to
te trou
trouAten;
met den
den bloten
bloteD degen
degen vliegt
vliegt by
hy derderom
ken ; --met
waarts, en
en zo
zo als
als zy
zy jll
zeg[, iloot
haar then
dien in
in 't
't hart.
hart.
Root hy
by haar
waarts,
ja zegt,
Hyhoort
boortdat
datzyzyhem
hemvoor
voor
dood
hieid.
ademt
hareR
laatfien
Hy
dood
hield,
ademt
haren
laattlen
adem in
in., en
en begeeft
begeeft zich
Trappe..
zich inindedeAbtdye
Abtdye La
La Trappe
adem
Bodin., - - dit
dit is
dezen
Bodin
is eigentlyk
eigentlyk het
bet derde
derde Verbaal
Verhaal in
in dozen
Vlyfpaarden
fpaardenbet
betopzetlyk
opzetlykvoor
voor't't laatfte,
laatfie, omdat
bul\del;; doch
doch wy
omdat
butudel
het vooral
\'ooral belangryk
belangryk is
is,, daar
bet
daar de
de Dichter
Dichter ons
ons in
in het
bet VQorbeVoorbelicht zest
zegt:: In
In Bodin
Bodin inzonderheid
inzonder"eitl au/len
lIlyne "r;nae"
en
sullen myne
vrinden my
my en
richt
myne verledene
ver/cdene omJlanden
omftlJntien herltennen;
tiocn welke
welke betrekking
/;etreklting
herkennen ; doch
rnyne
ileze
verhalen ook
ook op
op my
my zelven
zelven hebben
heuIJen mogen,
mogen. begrypt
uegrypt men
men
doze verhalen
echter lrcht
IICltt,, dat
dat de
rie onderwerpen
ontieflverpen deraeiven
tilr2JI/ven n;ets
ve,.echter
nets ian
dan verdichtfolen ::''In.
Bodin..
boven alle
aile
dichtjelen
zyn . -- Bodin
., een
een zonderling
zonderling man,
man, boven
verheven,, en
die zich
zich door
door elke
elke deugdzame
deugdzamc
vooroordeelen verheven
en die
vooroordeelen
ziel
eren,, enz
enz.. zag
enebevallige
bevallige AAClrice,
dia, eigenteigentziel deed
deed eren
zag one
trice, die,
1yk opdat
opdat zy
zy hare
hare oude
oude moeder
moedertotebeter
beterzou
zoukunnen
kunnenververlyk
zorgen, bet
bet ton
loneel
verkozen, enentrouwt
U'OQwthaar
haar tegen
tegen bet
het
zorgen,
eel had
had verkozen,
genoegen
van alle
aile zyne
zyne bloedverwanten
bloedverwaDlen.. Natuurlyk
Natuurlyk dat
dat zy
zy
genoegen van
nu
het toneel
tonee! verliet
verliet;; dan
dan veertien
veertiell dagen
baar buwlyk
nu bet
dagen na
na haar
huwlyk
,men bet
bet beloofde
beloofde
werd
zekere toneelfpeelfter
toneelfpeel(ter zlek,
werd zekere
ziek, dus
dus kOB
kon men
DireCl:eur vervoegt
fiuk
geven;; de
de Direfteur
vervoegt zi£h
zich by
by Bodin.
Bodin, en
en
fluk niet
Met geven
1':milia
zou nog
nog eenmaal
eenmaal fpelen
fpelen.. De
Vrouw van
van een
een EdelEdelDe Vrouw
Emilia zou
man
op een
een publiek
publiek toneell
toneelt De
liep vol
vol.. Zeker
man op
De Schouwburg
Schouwburg Rep
Zeker
vreemdeling.
neus niet
niet zien
die juist
juist Emilia
Emilia aan
aan den
den neus
zien kOD
kon
vreemdeling , die
wie
zy was,
was, maar
maarwel
weIdat
dat zy
zy fchoon
fchoon was,
was, wachtte
wacbtte haar
Jlaar op»
wie zy
op,
begQn zo
zo wat
watvan
vanhare
barebekoorlykheden
bekoorlykheden enz.
en
en begpn
enz . tteo (nappen.
fnappen.
Schelm!
riep Bodin
Bodin,, en,
hoven alto
all' voororrdelen
vflOrolrtielen "e,.heven,
verheven ,
Schelm! riep
en, hoven
fteekt
booswicht kort
kort en
en goed
goedter
ter neer.
neer. Men
fteekt hy
by den
den booswicht
Men nam
nam
Bodin
gevaDgen;; by
hy flierf
fiierf op
Bodin gevangen
op een
een fchavot,
fchavot, en
en zyne
zyne Vrouw
Vrouw
bern van
vanfchrik
fchrik enenliefde
Hefde..
Sit
ill;s ter
Itr ...
fiierf
ftierfnog
nog v~6r
vddr hem
Sit illis

1'4
levis I
'-a lev(s!

De

NI£UWI
NIEUWE VERH.IIt.!N.
VERHALEN .

429

De
dorre geraamten
Lezer voelt
voelt weI,
wel, dat
dat wy
wy cnkel
enkel dorre
geraamten bebheb.
De Lezer
dat deze
deze Verhalen,
Verhalen, in
in des
des Schryvers
Schryvers fmaak,
fmaak,
ben
geleverd, en
ben geleverd,
en dat

opgefteld ; ook
ook is
is bet
het niet
niet nodig,
nodig, dat
dat W'l
over[cboon
overfcboon zyn
zyn opgelleld;
wy
aanwyzen,
wat dedeenige
enige Zedeleer
Zedeleer is
is., die
zulk foort
fOOIC
aanwyzen, vat
die door
door zulk
van
gefchrifcen words
wordt ingefcherpt
ingefcherpt.. Verftandige
Verfiandige ouders,
die
van gefchriften
ouders, die
men
bier hunne
hunneplichten
pIichtenleert,
leert, zullen
zullen nu
zelve beoordemen bier
nu weI
wel zelve
beoorde ..
len,
kinderen dit
dit
len , of
of die
die pHchtm
plichtenook
ook vorderen,
vorderen, dat
dat zy
zy hunne
hunne kinderen
boekie
in banden
geven.. By
By de
dt: aankondiging
aankondiging der
der PYle'lle
bookie in
handen geven
Preeve van
van
Sentimenteele Gefohriften
Gefchriften elt
en Gedichten
Sentimenleele
Gerlichun (*)
C*) van
dezen zelfzelf.
van dezen
wyvry
VIyduidlyk
uuidlylt ons
ons gevoelen
gevoelen gezegd,
-gezegd •
den
Schryver hebben
bebben wy
den Schryver
hem, zo
zo wy
wymenen,
menen,metmetgnedcn
goedcnrand
raadgedhend
gedlend.. Toen
Toen
en
en hem,
wy
nu in
in bet
bet Voorbericht
Voorbericht lazen
lazeD:: Met
Niethet
het fentimenteele,
fenlimentee!e. maar
wy nu
maar

;

de
geen,, die
zich door
dfJ,r hetzelve
helze/ve last
laat vecvoeren
vervfJeren,, is
Ie lierisfJeY;s.
de geen
die zich
is to

Z

niet bet
de verkwistende
pen; niet
het fpel,
/pel, mallr
verk-~istende fAeler
foder is
;$ jlYII/Waf#'
mar de
f raflvaar
dig;; niet
fliet de
de wyn,
wyn, mila,.
de gulzige
gutzige dronkaart
dronkaayt verdient
verdimt onze
onztI
maar de
"eyachting',
daarop bet
het Werkje
doorbladerden {; flamen
verachtinr, en
en daarop
Werkje doorbladerden
nanen 'wy
•wy
_I
om over
over hetzelve
hl:tzelve geen
geen ernftig
ernfiig woord
te
al aanftonds
aanftonds voor,
voor, om
woord to
verliezen
vt:rJiezen..

(*) B1gem,
.11gem. Yll.~,l.
voor i8oo,
1800, bl
hI.. 251:.
Aiderl. Lettmuf.
Letteroef voor
258 .

'Verhandeling
over de
de algemeene
algemeene Gelaatkunde
Gelaatkutrdeder
del'onderfcheionderfcheiherhandeling over
'tiene
/ee}Jydin va"
waa1'by gevoegd
gevol~d isis eene
eene.
dene lee)ttyden
'vanden
den mensch,
mensch , waarby
JJaIMI'.vlteUt·;ge befchryving
ile[f:hryv;nE vnn
ern Meriich-horologie,
Men! if' - horologie. met
flJet
siaauwkeurige
van een
de noodige
nootlige ophelderent1e
Yooygelteun in,
in> en
en
de
ophelderende Aantelwnil1gen.
Aantekeningen . Voorgeleezen
opgidrtlagen
(Ian do
de Maatfchappy
Maat{chappy van
vanPerdienflen
Perdienjlen,, ter
opgedraagen aan
ter
Meritls.. Uoor
AREND FOI,KE
Spreuke vNerende
Spreuke
veerendeFelix
Mix Meritbs
Door AREND
roi.gz Simons:!:.
Simonsz.
Met
Met ICunstplaaten
[{umtplaalelt.. Te
Te AmJlerdam,
Amjicrdam, by
Roos, iI Sox
SOl.. In
In
by G.
G. Roos,
gr
1 .9 hi.
hi.
cr.. 8vo
avo.. 119
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wenschten zeer
zeer hartlyk,
hartlyk, toen
to en wy
wy her
hf't Soiratiesch
SI¥Yatiescn C,.
W yy wenschten
Co .
miesch onderzoek
onderzoek flllar
zelel des
in den
dw
minsch
naar den
den zetel
des ChaYaiters
Chara&rs in
mensch
Mensch enz
enz.. van
dezen zelfden
zelfJen Schryver
Schryver aankondigden
aankondigden ,, dat
dar.
van dezen
gefchrjften
dit foort
faort eens
eens emdlyk
emdlyk zozovele
velenietsbeteke
metsbeteke.•
gefchriften van
van dit
mo;;ten verdringen
verdringen,, en
en moeten
Uloeten dozen
dezen wensch
wemch
nende romans
romans mogten
nende
flu
Jlu nogmaals
nogmaals herhalen
herbalen;; deze
deze zo
zo aan
aan;:enaam,
zo geheel
gt:heeJ kodkodh;enaam, zo
dig gefchrevene
gefchrevene verhandeling
verhnndeling zal
zal niet
niet alleen
aileen ieder,
ieder, die
die enen~
dig
leet tot
tot vermaak
vermaak leest,
leest, zeer
zeer behagen,
behagen. maar
maar geeft
geeft zelfs
zelfs den
den
kei
de achter
achter dezelfde
dezelfde ge
ge-.
geOefenden..vele
vele belangryke
gepefenden
belangryke wenken;
wenken ; en
en de
voe~de ,antel-eningen
dante!eningen zyn
zyn zeer
zeer lezenswaardig.
lezenswaardlg. DeDeredenaar`
redenaar
voegde
at wederom
metvragen,
vragen, en
en zozokomt
komtby by
achter.
begint at
begint
wederom met
'er'erachter,
dat de
de bedelaar
bedelaar en
en dede rvke
rvkehetzelfde
hetzelfde foort
foort van
"annienfchen
menfchen
dat
zyn
zyn., en
en dat
dat het
het onie
on:le·fcheid
in den
den ftand
nand flechts
flecillS in
in een
een
, fcheid in
plus
plus of
of minus
minus van
van duien
duHen bettaat,
be!1;,at. en
by den
den Dank
naak·.
en dar
dat mOl
men hp
m: nsch
noch then
dien ftand
fiand tnoeilyk
InoeiJyk zoa
ZOll onderfcheiden
onderfcheiclen;; met
met d ditit
ten m~
ten
81 vindt
vindt by
by,, men
men onderfchcidt
ondt;rfcbtldt din
d~n Redenaar
Redtnaarvry
vry gemakly<r
bemakly;,
al
Vll
vat
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~an
den Sleper',
SIeper, die
die he41
he~l naar
Fllelreslilireker
Mireitt'rydt
al bade
ba.d.
naar Fikkes
•r ydt ,, at
Stan den
ook hunne
den zy
hunneklederen
klederlln verwisfeld
verwi$fe!.d;; en
dfm ouden
ouden van
van
den
zy ook
en den
mensch onderfcheidt
onderfcheidt Rlen
Dog .gemaklyker
.g6'maklyker.. Ziet
Ziet
den jongen
jongen mensch
den
men nog
hier het
reflli/al van
van zyne
zyne vragen
vragen en
en waarnemmgen
waarnemlll~en..
De
bet refultat
bier
De
vormendeNatuur
Natuur
heeftelkelkmenfcbenlroofd
menfcbenhoofdaodanig
.Ilodanigingericht,
iogericbt;
vormende
beeft
menbet
hetalsalseen
eenwandelend
wandclc:ne1horp),uge
hor~l()ge kan
kanbezigen,
bezigen, -'welks
dat men
dat
weiks
harfern:ngeplaacst
geplaacst is,
is. terwyl
terwyl bet
het sangeaangekeudg work
werk inin dedeharfenen
keurig
zic~icht
htvorwyzerpla t dient, wa rop men da ter al er u , voor wyzerplaat dient, waarop men daR ter aller uufommige deskundigen
ara, zien
weI fommige
c.leskundigen op
opeen
8enmimiutjen
minllUljen.na,
zien
rent en
en wel
ren,
k3n hoe
hoelaat
laat bet
het iii
jij. de
de ziel
~iel is
is.. Deze uuren
uuren zyn
zynjuist
juist
kan
Deze
als
de zakhorologien
zakhor-ologien van
vanz Itottotto12
verdecld,die
dietote gei
geo
als op
op de
verdeeld,
1yk ~e
uurt:n van
vall den
<it'll dag
dag enennacht
nachcder
derziele
ziele aanwyzen
aanwyzen..
lyk
de uuren
VOOfbeeld,, W~I.st
he.t aangezicbt
aangez.icht·• 1I,, ~2
'2,, tot,
tot· 3
3 uur
UUl' in
in
By voorbeeld
By
wyst bet
den rnorgenftond,
morgenfrond, dan
dan is,
is, bet
het nog
nog donker
donkerinin dedeziel,
ziel, en
en ?net{
~nel\
den
kan orer nog
nogMet
nk!tveel
veelinzien
inzien;; fiaat
het .op
4 uuren, dan
dan begin
bGgint
kan
taac her
•o p 4uuren,
mlin alzo
aizo wat
wat gewaar
gewil8r to
te worden,
waarnaar men
menzich
zich eentgeel'llgworden, waarnaar
men
:zinds
rwhten Iran
!tan;; en
Pat gait
gaut zn
ZD voort,
voort t met
met toeneenronde
toeneemoode
zinds richten
en Oat
en 77 uuren
uuren,, en
vervo/gends worde_
wordt. :ber
klaarheid, tot
klaarheid,
tot 5,
5, 66 en
en vervolgends
:het
klaar dag
zonne(chyn. van
van 82 tot
tot 12
uuren op
den midmidklaar
dag en
en zonnefchyn,
12 uuren
op den
dag;
maar die
die over
over zyade
-zy~de,, b
hegil'lnen'
rekens des
ftrdag ; maar
eginen . LIe
de tekens
des ter.
ftands en
en der
der zielsvermogens
zielsvermogens allengskens
allengskens of
af to
te neemen,
neemen, dat
dat
hands
men echter
eehter weder
weder filet
niet voor
4 uuren
uuren in
in den
den namidnamidmen
voor 33 of
of 4
naaar ~J,J
op gS...
des levens
kan;; maar
en 77 uuren
uure.
dag -'des
dag
levens"belllerken
bemerken Ran
, 6,
6, en
dat vooral
voora! zicbtbaar,
,do.ilr-.
wordt
wordt dat
zichtbaar,enen tl!!1
top88 UUT4Il
uuren .pat
Vat door
gaandsc.h de
de zon
zon des
des- verfiands
ve,rUands ondsr
omidr",, en
€A de
de avondfebeemeIIvondtCbeumegaandsch
ring duuce
tot 99 uuren,
uuren, 116
,!Is wawteer
WIIWleer bet
bet in
in de
de
ring
duurt zo
zo va~
van 8!l tot
menschlyke ziel
ziel eerst
e~r$t donker,
Gonker, cnt:Dvervolgends
vervolgendsvan
V'IDg 9tot,
tot, 12
IZ
menscblyke
uuren,, volll:rekt
in
uuren
volftrektzozo duister
duisterwordt,
wordt, als
als bet
bet ten
ten Ii u.ur
uur in
morgt!nfiond geweest
geweest isis.. dat tictt
licb"t .by
den
den morgenflond
•,-tJuduu~
Nu duurt dat
by
aile zielen
even lang
lang;; by
by de
de lentelente- enenherfstzielen
herfstzil3len isis
alle
zielen DIet
met even
bet gemaatigd
gema:ttigd,, by
by de
de zomerzielen
zomerzielenduurt
duurtbet
het 't't (angst,
langst, en
en by
by
bet
Dit alles
nu gnat
dellechts ,zcer
kort..
Di.t
alies nu
gaat-• zyrr'
zyn-'
de- winterzlelen
winterzielen flechts
z,eer kort
geregelden gang,
.315 \be~
zielenu,ulwetk in
in behoorlyke
beb06rJyke orde
orde
geregelden
gang , als
her zieienuurwerk
geregeld loopt
loopt;; II):Jar
bet outfield
ontlleld,, hetgeen
hetgeen .door
is en
is
en geregeld
vAar isis bet
door
bet
{to( en
vuiligheid der
waade z~de)),
hitte
bet ftof
en de
de vuiligheid
der kkwaade
zeden, of
of door
door de.
de
. hitte
of koude
Koude der
dec hartstpchten,
bartstochten, nu
nu en
en dan
dangebeurt,
geveurt,dan
danisis'er
'er volvolof
l1rekt geen
want dart
dan loopt
loopt her,
bet. in
in bet
bet
jirekt
Been fraat
ftaatop
op te
to maaken;
maaken ; want
in de
vervuiliog der
zeden,, to
te rad
rad of
of to
te traag
tfaag ,,
cerile gevaI.
eerfle
geval, in
de vervuiling
der zeden
,n
in bet
het laatite
laatfre gewal,
g.e~al, in
in de
de hltte
hitC:t! of
of koude
koude der
der hartstoch
hartetoch..
en in
tell
fomtyds. i.Qin~n
oogenblik zo
zo .ge.
verfpringt de
de wY2:er
wyzer fointyds,
do oogenblik
Se .
ten ~, verrpringt
weidig,
dat men
de verandering
v~rlllldt'rHJg en
en fcbokkende.
fchokkendc. beweebeweemen de
well
g , dat
dUidelykRen bemerken
kan.. ging der
der zielenveer
zielenveer ten
ten duide)ykfien
ging
bemerken kan
Edoch den
den geringen
geringen misgang
misgang., waar
waur aan
aan de
de Menscb-horoi
Mensch. horoEdoch
aile oogenblikken
oogenblikken onderhevig
ondetl1evig zyn
zyn,, kunnen
kunnen
)ogiell byna
logien
byna alle
die des
des werks
werks
aileen
waameemers,, en
allean zeer
zeer opmerkzaame
opmerkzaame waarneemers
en die
des wyzers
wyzers grondig
grondig kundig
kundig zyn
zyn,, l.1aauwkeurig
optneren
en des
uaauwkeurig opmerkell, enz
enz..
ken,
De
Dc
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Redenaar vertoout
vert~ollt voords
voords een
eeu kunstf1:uk,
itr
kunstftuk , (bier
(bier im
be Redenaar
,laat gebracht
gebracht.)
hetw.elk by
by zegt
uit den
den inboedel
inbocdd van
.) hetweik
zegt nit
van wy.
wypint
zynde : „
Een
len Vrouwe
PandorJl gekocht
t6 hebben
bebbeo,, zynde:
"Een
gekocht to
len
Vrouwe Pandora
,,<Jngemeen
fraai ftaand
ftaand en
wandelend Mensch-horologie,
MeB$ch .horologie ,
en wandelend
„ ongemeen fraai
2ynde een
een fpeelwerk
fpeelwerk., loopt
loopt go90jaaren
jaaren,
wenscht (wyst)
(wyst)
,,'J zynde
, wenscht
alle minuuten
mlnuuten een
en halve
hltlve uuren
uuren voluit
voluit), en
en laat
laat aUe
reo
,,'heele
heele en
„
"• zucht
zucbt;; wyst
wyst dag
en datum
dat\1m,, bet
bet ryaen
ryeen en
en daaten
daak:n der
dcr BaTIa·
dag en
§J taafkhe
allerlei foorten
Effeeten;; opQP„
taafyche 'Refctlptie8
Retrsptieu en
en allerlei
foorten van
van Effeten
"• en
en rrndergang
tlndergan,; der
der huifelyke
buiCelyke omftandigheeden
omfiandigheed611;; de
de Eclipfen
r~clipfen
"• in
in de
de eer
eer eneninindedebeurs,
beurs.,benevens
ben evensde de
geringftewee3ruer~
Woorller"
geringite
"• anderingen,
anderingen, zo
zo goed
goed als
als de
de beste
beste Barometer.
B!tfOllleter. Speelr,
Speelt' 0vloekt , bidt,
bidt, zegent,
beuzeit, onderwyst
onderwyst,•
" zingt
zingt,, vloekt,
zegent, lastert,
la.tert, beuzclt,
„
•„'bemint,
, -bet1'rint, iiaat,
haat, aites
aites na
believen --van
eigell1lar. H:et
na beHeven
-- van 'den
'*n eigenaar.
Het...
..
zelve is
is voorzien
voorzien van
van een
een grout
groot aantal
aantal Wyzerplaaten
Wyzerplaaten.,
• zelve
"welken
tneD.rra
na tydsomftandigheden
tydsoml1:antile;beden verplaatfen,
verplaatCen. en
niet
„wvelken men,
en mid
elkanderen verwisfelen
verwlsfelen kan
kan;; gemaakt
gemaaltt door
coor Prometlieus
Prometheus ita
•" elkanderen
" Phocis."
Phoc;,." Dit
Dit werk
werk words
worde nunuuiteen
uiteen genomen
genom enen-enininalle
ailedesdts„
zelfs delen
delen befchreven
befchreven;; waarop
waarop 'er
'er een
een nrand
manri met
met kopjens
kopjens
zelfs
voor den
dencrag
(lag kotnt,
komt, alien
allen in
in de
de gedaante
gedllame van
van mencchen
moofcben aanlat\voor
g~icbten;; (bier
mede allerliefst
allerliefst in
in plaat
plaat gebracbt
gebracbt;)
gtzichten
(bier mede
;) zynde
zynde
tiien finks
fttlks.. No.
komt voor
vo(Jt' als
als de
de wyzer
w~er hp
I trur
in den
Lien
No . i1 komt
by I
uur in
den
oocbt 'ftaat
·ftaat,, en
de eerfle
eerfie uuren
uuren van
V~n 's's merjfchen
menfchen leversdag
tevensdag
nacht
en de
aanwyst,, enz.
eut. 'No.
10 vertoent
vertobnt de
de grysheid
grysheid,, het
bet erode
einde
sanwyst
No. io
van 'tien
dalhs hey
h¢t; wyst
wyst van
V3n IX
IX tot
tot XII
XII uuren
uuren enz
enz.. 'En
'En zo
zo
van
den dag
lleeft &in
de redenaar
radenaar de
de waarheid
waarheid der
der Gelaatkunde
Gelaatkunde van
van de
de
heeft
den de
geregetde afwistieltgeh
afWi~Uhgdl der
der nienfchelyke
Ilknfchelyke levenstyden
levenstydeu., door
door
geregelde
die Proef
PFoef.. klaarblykelyk
klaatblykelyk beweezen
beweezen;; en
en hoopt
hoopt bybyeerie
eenevolvoldie
geode
gelegenheid,, de
de ongeregeide
Ollgeregelde,, de
de onbeflendige
onbefiel'lcHge.
tie
gende gelegenhedd
, tie
khokkende trekken,
Jf:reltk~l!, in
in bet
bet,, door
door hartstochten
hartstot:hten beroercle
ge..
fchokkende
beroerde ge
tdemen.. De
De befchouwing
befcn0Uwingder
dergrysheid
gryshcld berinnert
'herinllert
Jaat, aan
'lan to
te tdonen
hat,
llem
'ian dedebroosheid
brGosbeid van
van den
den kortlondigen
kortitollJigen mensch,
hem aan
mensch , en
en hy
by
befluit met
bet uiczicht
uiczicht voor
een beter
beter,, onvergankonvergank.
befluit
met bet
voor om
ons ()p
op een
lyk
lyk leven.
leven .
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In gr.
bl.
In
gr. 8vo.
8vo. 112
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by J . AHart,
by
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moeite
ontflagenom"dit
oID'-dit
fiuktotetoetfen
toetfen
W y y
zynzyn
vanvan
de de
moeite
ontflagen
ituk
W
aan de
de regels
regels der
der kunst
kunst;; met
zodanige regels
regels toch
toch
aan
met zodanige
heeft deze
Hy bericht
beriLht bet
bet 1ubliek
Publiek,,
beeft
deze Dichte.r
Dichter maar
maar wemig
weinig Ope
op . Hy

dat by
hy zich
zich niet
niet zeer
zeer gehouden
gehoudellheeft
heeft aan
aanuitgezochte
uitgezochte toneeldat
tonal;
fpelregelen;; dat
dat by
by liever
liever dede verfcheidene
verfcheidene plaatsveranderingen
plaatsveranderingell
fpelregelen
Wilde behouden,
behouden, dan
dan dede gebeurtenis
gebeurtenis vermin
ken om
aan rege
rege..
wilde
vermirken
om aan
len
dat die
die toneelveranderingen
toneelveranderingen hier
hier niet
niet ten
ten
len te
to voldoen;
voldnen ; dat
enenmale
onnatuurlyk,, en
en behalven
behalven dat
dat in
in den
den tegenwoord,enenmale onnatuurlyk
tegenwoordr
g\n
fmaak zyn
zyn.. Voords
i5 by
by byna
byna zeker
zeker van
van enen
eDen goedrn
goedtn
gcn fmaak
Voords is
llit·
lilt-

it Stuk zal
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4"
uittbg Op
bet Amfterdanrsch
Amfl:erdamsch toneel
toneel;; de
de lydende
Jydende onfchuld
onfchuld,
uitilag
op het
,
zegt by,
by. komt
komtbier
hier
treffendevoor
vaor,
juist wat
wat
zegt
treffende
, en en
ditditis isbethetjuist
overal den
den aanfchouwer
aanfchouwer behaagt,
behaagt. ten
tenfpyt
fpytder
deruitgezochte
uitgezochte
overal
'unstreg... Daar
Daarditditftuk
fiukdan
danonder
onder
zulk
gunQjgufeuie:,
zulk
eeneengunfLig
kunstregelen
:icnt inin de
en dede Dichter
Dichterdaar
claar to
te boven
boven van
van
zicht
de wereld
wereld komt,
komt, en
den vriendlyken
vri.endlyken Schryver
Schryver der
derVaderlandfche
VaderlandfchcBibliotheek,
BibIiotheek, en
en
den
Je Meilleur
Meilleur journal
JOlllnal litteraire
Iitteraire dede Jena,
le
Jena , ene
ene henfche
benfche behandebehandeling. , (hecgeen
dat ene
eDeaanpryzende
aanpryzendebeoordeling
beoordeling
ling
(hetgeen wy
wy menen
menen dat
zal betekeoen)
betekenen) vry
ziet., zo
wy'• onon...
zal
vry zeker
zeker te
to gemoed
gemoed ziet
zo bouden
houden wy
zen lof
lofIiefst
Iiefst te
rug;; vertrouwende
vertrouwende dat
dat het
bet een
een en
en ander
aoder
zen
to rug
tot 'zyJU!
genoeg.
ja meer
meer dan
dan genoeg
genoeg zal
zal zyn
l.yn..
tot
zyn asfJfJllInoetiiging
moediging genoeg
, ja
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GrojJelderininhet
hetliosch
110sch;; Toneelf'el,
Toneelfpet. door
door
CANDOR
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1eDordrecht
D""lrecht J, oy
Bonte., i8or
1801.. In
In
by EE.. Bonte
yJ.. KLSSELUUS
evo. Io5
105 bl
hi..
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it Stuk zaJ.,; des
des twyfelen
t\vyfelen wy
wy niet,
niet, op
oppet
hetToneel
Toneelzeer,
zeel'
wel voldoen ; de
de Gefchiedenis
Gefchiedt:nis is
den Nederland .
D
wei
is ook
ook den
[chell Lezer
reeds bekelld,
daar zy
zy voorkomt
voorkomt inin bet
het Sde
sde en
en
fcherl
Lezer reeds
bekend, daar
D

vold~n;

Ned~rland.

6de Deel
Deel van
van pet
het Magazyn
Magazynvanvan
Gefchiedenisfen. Romans
Rotnans en
en
6de
Gefchiedenisfen,
Verhalen,
tite! van
AUXJS., of
of het
het HuJsje
Huisje inin 't'I
llerhalen , onder
pnder den
den titel
van ALEXIS
BQsch;; gelyk
gely.k wy
on zen Lezer
Lezerdaarvan
daarvan opopzyn
zyntyd
tydverflag
verflag
Bosch
wy onzen
hebben gedaan
gedaan.. Het
HetToneel
Toneelvereischte
vereischte natuurlyk
natuurlylt ene
ene en
en
hebben
andere verandering
verandering,, waarin
de Dichter,
Dichter, naar
naar ons
ons oordeel,
oordeel,
andere
waarin de
gelukkig is
is geflaagd
getlaagd;; en
het komt
komt ons
ons voor,
voor, dat
dat pet
bet ververen pet
gelukkig
vaardigen van
een of
of ander
ander Stuk,
van eigen
eigen vinding,
vinding,
vaardigen
van een
Stuk , geheel
geheel van
en
zonder de
de ene
ene ofofandere
andere Roman
Romanopopdendenvoet
voettotevolgen
volgen ,•
en zonder
hem
zeer wel
wei zou
zou zyn
zyntoevertrouwd
toevertrouwd.. Het
Het doel
doe I en
en den
den
hem zeer
geest
dit Stuk
kunnen wy
wyniet
nietpeter
beter uitdrukken
uitdrukken,, dan
dan
geest van
van dit
Stuk kunnen
door de
de woorden
woordeu van
van,RL
,Kt,OPSTOCK,
die wy
wyvoor
voorhetzelve
hetzelve als
als
door
.OPSTOCK, die
cen motto
1IIotto vvinden:
Zi.lz Diet
niel to
Ie wreken,
wnlren. oak
oak dan
dan niet
niel., wan.
een
;nden : Zich
wan .
"str wraak
lVI"aalr gerechtigheid
gerechliglzeid ware,
ware, isis edel
edel:: verheven
vcrheven is
;s het,
het, dell
den
veer
l1elediger te
hem met
metgeheime
geheimeweldadei
weldade,in;/4elende
efendt
betediger
to beminnen:
beminnen : hem
Ie verkwikken,
veriwileken, isis hemelsch
hemelsch..
to
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17erklaring van
Paulus Brief
Brief aan
aan de
de Galatiers,
Galatiers ~ door
door
Verklaring
van Paulus
PAULUS BOSVELD,
BOSVELD,Predikant
Predikanttote Dordrecht
Dordrecht.. 11
11 DeeDeePAULUS
len.. Te
Te Dordrecht,
Dordrecht, by
by PP.. van
In gr
gr..
len
van Braam,
Braam, i180z.
8o2 . In
8vo. 430
bl.. behalven
bl..
8vo.
430 bl
behalyen de
de Poorreden
hoorreden van
van LII
LII bl

wienwy,
wy,
deszelfsverklaaring
verklaaring
ee Eerw.
Eerw . BOSVELD, wien
uituitdeszelfs
D
den eerit:en
eeri1:en Brief
van bet
het vyftiende
vyftiende Hoofdft
Hoofdfi:.. van
van
van den
Brief
van Paulus
Paulus aan
aan dedeKorinthiers
KorinthHErs,, als
als een
oordeelkundig
van
een oordeelkundig
DOSVELD,

D

Scbriftverklaarder, ,bebben
heeft nu
nu
Schriftverklaarder
hebben leeren
leeren kennen,
kennen , heeft
ook
den Brief
Brief aan
aan de
de Galatiers
Galatiers onder
ook den
onder handen
handen genomen
genomen,9
waarvan byhyons
onseene
eenebeknopte
beknopte,
weIdoordachte
doordachteuitleguitlegwaarvan
, wel
boekdeelen..
ging levert
Ieven in
ging
in deze
deze twee
twee boekdeelen
WeItoterecht
recht merkt
merktbyby,
vooraf~aandeInleiInleiWel
, inindedevoorafgaande
ding,
aan ,, dar
het Apostolisch
Apostolisch onderwys
onderwys,
in
ding, aan
dat wy,
wy, am
om bet
, in
zin,, teto leezen,
bet ons
ons gegeeven
gegeeven
denzelfden zin
denzelfden
leezen, inin welken
welken bet
is,, ons,
in den
den
is
ons , als
als 't't ware,
ware , uit
uit den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen in
toenmaaligen
toenmaaligen tyd
tyd verplaatzen
verplaatzen moeten,
moeten , ons
ons de
de denkwydenkwyen fpreektrant
fpreektrant van
ze en
ze
vandien
dientyd
tydeigen
eigenmaakende,
maakende, am
om de
de
bepaalingen der
AposteJen zoo
zoo op
op to
te
redeneeringen
redeneer
ngen en
en bepaalingen
der Apostelen
vatten,
gedaan hebben
hebben,
indien wy
gevatten , aIs
alswy
wy zouden
zouden gedaan
, indien
wy geleefd
onde.r die
leefd hadden
hadden onder
die menfchen,
menfchen , welken
welken zy
zy onderwee·
onderweezen,, of
welken zy
zy hunne
hunne Brieven
Brieven fchreven
fcbreven.. Op
zen
of aan
aan welken
Op
dien
naar de
dien grondflag
grondilag doet
doerbyby vooraf
vooraf onderzoek
onderzoek naar
de omomin Galatia,
Galatia ~ toen
toen Paulua
PaulUi
ftandigheden
ftandigheden der
der Gemeenten
Gemeenten in
dezen Brief
Brief fchreef
fcbreef,, en
van denken
denken en
en
dezen
en naar
naar de
de wyze
wyze van
fpreeken in
in dien
dien tyd.
onderwerpen,
fpreeken
tyd ,over
over de
de behandelde
behandelde onderwerpen
,
om dus
dusininden
denwaaren
waarengeest
gee~t van
van Paulus
Paulusinin to
te dringen
dringen..
om
-- In de
In voorafgaande
de voorafgaande
Voorreden,
zoektbyhyniet
nietalaIVoorreden
, zoekt
leen den
tyd, waarin
waarin de
de Apostel
Apostel dezen
dezenBrief
Brief afvaarafvaar~
leen
den tyd,
digde,
na to
te vorfchen,
vorfchen, maar
maarzelfs
ze1fsdedejaarjaar-enendag-teldag-teldigde, na
ling,
gefchreven
ling , waarin
waarin aUe
alledede Brieven
Brieven van
van Paulus
Paulus gefchreven
zyn, naauwkeurig
naauwkeurig to
te berekenen
berekenen.. Men
Men weet,
weet, dat
dat de
de
zyn,
De Eerw
Eerw..
Tydrekenaarshierover
bierover merkelyk
merkelykverfchillen
verfcbillen.. De
Tydrekenaars
1I0SVELD
gaat zyn
zyn eigen
eigen weg,
weg, en
en weet
weet aan
aan de
de door
door
BOSVELD gaat
van waarwaarbern
tydorde bet
bern opgcmaakte
opgemaakte tydorde
bet voorkomen
voorkomen van
I.E'l'T. IBo2.
LETT.
1802 . NO
NO... U.
11 .

H hh
H

fchyne.
fcbyne..
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fchynelykheiet to
te geevell.
In de
de Perklaaring
Perk/daring lefve
fchynelykheid
geeven . In
zelve
is de
den gewoogewoo..
Schryver ook
ook meermaalen
meermaalen van
van den
is
de Eerw.
Eerw . Schryver
nen weweg afgegaan
afgegaan:: waarover
hier onder
onder nog
nog wel
weilets
iets
waarover bier
nen
naders.
naders.
In
van des
In onze
onze aankondiging
aankondiging van
des Schryvers
Scbryvers bovengebovenge»oemd werk
werk (*),
(*), hadden
hadden wy
wyons
onslaaten
laaten ontvallen,
ontvallelJ, dat
dat
noemd
hy niet
niet overal
geweest to
te zyn
met den
den
by
overal [cheen
fcheen bekend
bekend geweest
zyn met
arbeid der
der nieuwfle
nieuwtfe Uitleggers
UitJeggers,, die
die bern
bier en
arbeid
hem bier
en daal'
dan
nog al
al van
van dienst
dlenst zouden
De
nog
zouden hebben
hebben kunnen
kunnen weezen.
weezen . De
Dordrechtfcbe Kerkleeraar
Kerkleeraar fchynt
fchynt deze
deze zylingfche
zylinglche aan
aan·
Dordrechtfche
maaning
te hebben
bebben.. Hy
Hy
rnaaning
g ee!ligzins
eenigtins. euvel
euvel op{§Cnomen
opgenomen to
2egt ttn
III de
de Voorreden
Voorreden bl.
bl. V,
zegt
tcn nllniten,
minter, in
V, VI:
VI : "Hoe
„Hoe
verre myne
bekendheid met
met eenige
eenige Schryvers,
Schryvers, hoe
hoe ook
ook
verre
myne bekendheid
genaamd, gaa,
gaa, fchynt
fchynt mymyeene
eenezaak,
zaak,diedieverder
verdernienie~
genaamd,
mand aangaat."
aangaat." Het
zy ons
ODS geoorloofd
geoorloofd hierop
hierop aan
aan to
te
mand
Her zy
merken, dat
dat dit,
dit, op
zich zelven,
en ook
ook ons
ons
merken,
op zich
zelven, niemand,
niemand, en
in zoo
verre geenzins
geerrzins aangaat
aangaat,, maar
maar dat
dat men
iemand,
in
zoo verre
men iemand,
die,, in
in dezen
dezen tyd
tyd,, als
als Bybeluitlegger
Bybeluitlegger to
te voorfl=hyn
voorfChyn
die
treedt, weI
erhmeren aan
buIptreedt,
wel mag
mag erinngeren
aanvoorhanden
voorhanden zynde
zynde hulpmiddeJen, die
die by,
hy, tot
tot verbetering
middelen,
verbeteringvan
vanzyn
zynwerk,
werk, met
met
vrucht
zou hebben
hebben kunnen
kunnen gebruiken
gebruiken;; en
en dat
dat weI
te
vrucht zou
wel to
meer iemand
iemand,, die
die zoo
zoo veel
veel fchranderheid
fchranderheid en
meer
en gezond
gezond
oOl"dee}
dag legt
legt;; van
van wien
oordeel ann
ann den
den dag
wien men
men dus
dus rna"
mag
vooronderfielIen,. dat,
dat, byaldien
byaldien by
hy deze
deze en
en gene
gene betere
betere
vooronderilellen,
gekend,., hy
dezelve zich
zich zou
zou ten
ten
verklaaringen had
verklaaringen
had gekend
by dezelve
bebben.. 'Er
'E1' is
is zelden
zelden veel
vee! goeds
goedstote vervel'nutte gemaakt
nutte
gemaakt hebben
Vltn Schryvers,
Schryvers,die,
die,. hoe
hoe beleezen
beleezen ook
ook in
in oude
oude
wachten
wachten van
en nieuwe
nieuwe fchriften,
fchriften, zich
hebben, om
omalleen
alleen to
te
en
zich gewend
gewend hebben,
zien duor
de oogen
oogen van
van anderen
anderen;; maar
men moet
rnoet zich
zicll
zien
door de
maar men
zelven evenwel
ook niet
niet to
te veel
veel vertrouwen,
op
zelven
evenwel ook
vertrouwen, om
om op
eigen
doorzicht alles
alles tote beflisfen
befiisfen.. De
De Eerw.
Eerw. BOSVELD
YOSVELD
eigen doorzicht
heeft noodig
noodig geoordeeld
heeft
geoordeeld,, zyne
zyne eigen
eigen vertaaling
vertaalin~ van
van
den Brief
Brief voor
voor tote flHel!en
te volgen
vol gen.. Had
Had by
by nu
nu
:ellen en
en to
den
even
weI de
de moeite
moeite willen
willen neemen,
om die
die met
met de
de ververevenwel
neemen, om
yvers, by
by voorvoortaalingen van
taalingen
van dete
deze en
en gene
gene nieuwe
nicuwe 8cbl
Schryvers,
van MICHAeLIS,.
HEZEL, VAN
VLOTEN, VAl.'f
beeld van
beeld
MICHACLIS , HEZEL,
VAN VLOTEN,
VAN
IIAMELSVELD,. te
hy, op
op veele
veele
HAMELSVELD,
to vergelykell,.
vergelyken, dan
dan zou
zou by,
plaatzen,. beter
beter vertaald
vertaald hebben
Wywillen,
willen,.tot
tot ftaafiOla·
plaatzen,
hebben Wy
yin!! van
van bet
het gezegdc,
gezegde, de
de moeite
moeite neenien,
neemen, om
om de
de VerVel'vine
taaling van
BOSVELD allee
alleerl;i met
onzen VAN
VAN
taaling
van BOSVELD
met die
die van
van onzen
llAMELSV£LD, op
op cenige
eenige plaatzen
plaatzen ,, in
;n vergelyking
vergelyking to
tc
$AMELSVELD,
preuUreu(*) 4lgem . Paai. Letteroef. 1799 ~

bl . 52.x,
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brengen,, en
en laaten
laaten taalkundigen
oordeelen,, of
VAN
brengen
taalkundigen oordeelen
of VA14
niet
beter vertaald
vertaald hebbe
hebbe..
niet verreweg
verreweg beter
Hoofdft. II:: 5?
tot in
eeuw der
de,. eeuwen
eeuwen.. HAHA:o
Hoofdit.
5, tot
in de
de eeuw
tot in
in alle
MELSVELD,
aile ecuwigheid
ecuwigheid.. Vs.
een
MELSVELD, tot
Vs. 9.
9. By
fly zy
zy een
die zy
zy veryloekt
anathema.. HAM
HAM.. die
vervloekt (*)
(*) V
S. II,
naol'
anathema
Vs.
11, naar
van menfchelyke
mensch.. H.
menfchelykt: uitvinding
uitvinding.. Vs.
Vs. 16
den mensch
den
H . wm
i6,9
met vleesch
vlee4ch en
en bloed.
bloed. H.
met een
een mensch.
mensch. V
met
H . met
Vss.. !l-4.
Zy
n4 . Z:y
'lJerhee.r!ykifln God
my. H.
verheerlykten
God in
in my.
H . verheerlyktelZ
verheerlyktenGliJd
God mynen
myneu
wege.. 11
II:!2,
de aanzienelyk/len
aanzienelykjien.. H.
aan de
svelte
: 2, oan
aan de
H . aa~a
de genen
genen,')
die
in achting
achting zyn
zyn.. Wat
Wat laager,
laager, op
op dat
dat ik
ile niet
fliet
die daar
daar in
10 open.. H.
einde ik
ik gem
vi"uchtte
to vergeefich
vergeefich zott
zou loopen
H. ten
ten einde
~een yruchtloos
Het Duangelie
Euangelie der
der voor1'001'looswerk
werkdoen
doen mogt.
mop . Vs.
Vs . 7.
7. Het
huid
nydenis . H.
huM en
en der
aer bebc[nydellis.
H. Het
Euangelit .. onder
onder onbe,onbe.Bet Euangelie
fnedenen
en be
befnedcnen.
la, die
die &uit
nedenen en
nedcnen. Vs.
Vs . 12,
it de befhyden;s
bef ydenis wa.
waf
reno. H.
s. 16,
vleesch.. Hr
ren
H. die
die be[neden
befneden waren.
waren . V
Vs.
16, gem
geen vleesch
H.
niemand. III:
het gehoor
gehoor des
desgeloofs
geloofs.. H.
de
niemand.
III : 2.
2. Vit
Uit het
H . Op
Op de
prediking
prediking van
van [de
[de lcere
!cere van]
van] het
het geloof
geloof.. Vs.
tf~
Vs . 5.
5 . Vit
Uit de
,verken der
del' wet
wet.. H.
Door de
de beoefening
beoejening der
del' wet
wet.. V
s. 9,
werken
H. Door
Vs.
9,
die genen,
genen , welke
ate
het geloof
zyn.. H.
welke gelooven.
gelooven.
die uit
uit het
geloof zyn
H . die
Vs. 1o
10.. Zoo
Zoo veelen
vee/en uit
uit de
de werken
werken der
der wet
wet zyn
zyn.. H.
Zo()
Vs.
H . Zoo
veelen
zich aan
aan de
de waarneeming
waarneeming der
'Vee/en zich
der wet
wet houden
hottden.. Vs.
14..
Vs . 14
de belofte
In Christ
us ,fefus
Je[us de
belofte des
des geestes
geestes.. H.
In
Christus
H . Door
Door
den geest,
geest, die
die beloofd
beloofd was.
Christus Je[us
- den
Christus
7efus -was . VVss.. 15,
1 :5, naar
naar
,len mensch
memch.. H.
,!{e}IJoon is.
den
H. zoo
zoo als
als het
het onder
onder de
de menfchen
menfehen gewoon
is.
Bet verbond,
verbond, dat
Vs.. 17
17.. Het
dat door
door God
Godtote voren
voren op
-op Chris
Chris-.
Vs
tus
was . H.
tus bevestigd
bevestigd was.
verbond, dat
dat door
door God
God plegpleg~
H . Ikt
Het verbond,
en op
fig bevestigd,
bcvestigd, en
op Christus
Christ us betreklyk
betreklyk was.
was. Vs.
tig
Vs. I~.
r3 .
Wallt indien
indien dedeerfenis
erfenis uit
uit de
de wet
wet ware,
ware, zoo
zoo zou
zy
Want
zou zy
nitt meer
meer uit
uit de
de belofte
belofte weezen
weezen;; daar
daar God
God nogthans
nogtham
niet
Bbraham
belofte
doorde de
beloftebegenadigd
begenadigdheeft
heelt.. H.
ecnAbrahamdoor
En echH . En
ter, indien
indien de
de bezitting
bezitting fvat;
den zegenj
zegenJ. uit
uit de
de wet
wet [en
[en
ter,
[van den
{ietzelver onderhouding
te wachten]
was zy
zy niet
niet
deezelver
onderhouding to
wachtcn] was,
was, (Jan
dan was
uit hoofde
hoofde van
'Mn dedebelofte
belofte;; maar
maar nu
nuheeft
heelt God
God ze
ze genagenauit
dig
dil
HAMELSVELD
HAMELSVELD

ae

C") De
De Eerw
Eerw.. BOSVELD
BosV£LD zegt
zegt weI,
anathetlul
(")
wet , bet
bet woord
woord anathema
onl1ertaald gelaaten
omdat by
by 'er
'er geen
geen gepast
gepast Ne.
onvertaald
gelaaten te
to hebben,
hebben, omdat
Ne .
derduitsch
woord voor
voor weet
derdutcsch woord
weet.. Maar
Maarwatwat
denkbeeldzullen
zullel1
denkbeeld
ongeleerden, voor
welken de
de Leeraar
Leeraar fchreef,
fchreef, 'er
J er dan
dan aan
aan
ongeleerden,
voor welken
hechten
? ZooZoo
behoudt
hecbten? beboudtbyhyook
ook vs
VS.. 33.. en
en elders
elders ''cc
woord vreede
vreerJe,, fehoon
(cboon by
hy we]
wei weet
weet,
dat 'er
ter hell
heil en
ell zalig2alil"
woord
, dat
heiJ door
door verftaan
verfiaan wordt,
opdat men
menhot
hetoorfpionglyke
oorfpronglykeniet
niet
heid
words , opdat
al to
te veel
Maarditditbegunftigt
begunfiigtmisverftand
misverLland en
en ver.
veral
veel \'Ierbanne.
verbanne. Maar
keerde uitleggingen
uidegginien..
keerde
Hh
Hh"%
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dig tltm
aan ~,alztlm
iraham toegezegd
dig
door eene
eene belofte.
helofte. Vs.
19,
toegezegd door
Vs. itt,

zynde
door de
de engelen
engelen in
des Middelaars
MirJdeJaars gegeegegeezynde door
in dt;
de hand
hand des
ven . H.
H. door
van engelen
gemaakt,
"en.
door dcn
den dienst
Dienst 'Van
enge/en bekend
bekeml gemaalct,.
~4.. Zoo
door
door tusfchenkomst
tusfchenkomstvan
van een
ecn Middelaar.
Middelaar . Vs.
Vs . 2d.
Zoo was
was
dan de
dan
de wet
wet onze
onzetuchtmeester
tuchtmeestertot
tot Christus
Christus.. H.
Zoodat de
de
H .'Zoodat
wet om
ons ten
geweest ;s,
is, tot
tot [DC
[de komst
komst van]
'Wet
ten tuchtmeester
tuchtmeester geweest
'Van]
Christus
Vss.. 28.
Christus toe
toe.. V
Hier;s
noch good,
Jood, noch
noch Grick.
Griek.
23 . Hier
is noch
H. Bier
H.
Hier isis geen
geen onderfcheid
ontkrfoheirJ tusfohen
of Griek
Griek..
tusfehen Jood
good of
IV
IV:: 4,
gC'JYorden uit
uit eene
eene l7rouwe,
onder de
de
4, geworden
hrouwe , gewordm
geworden onder
wet
wet.. H.
geboren,, onder
de wet
wet gebagcboH. uit
uit eene
eene l7rouwe
Vrouwe geboren
onder de
ren . V
reno
op dat
dat wy
aanneemingtot
tet Kinderen
KintierenververVss.. 5,
g, op
de aanneeming
wy de
/t.,-ygen
zouden.. H.
op dat
dat wy
w] de
de voorrechien
voorrechten van
meerkrygen zouden
H. op
van meerderjaarige Kinderen
K;nderen onlvangen
~(Juden.. Vs.
die in
in
derjaarige
onivangen souden
Vs . 6,
6, die
uwe harten
uwe
harten roept,
roept, Abba
Abba Vader.
Vader. H.
H. die
die uu vrymoedig
vrymoedig
lieve Vader.
leert zeggen,
leert
zeggen, -:Abba;
Abba, lievc
Vader. Vs.
Vs. 13.
in !ichaamslichaams13, in
zwakheid. H.
zwalr.lzeid.
lichaamlyke tegenfpoeden
tegenfpoeden en
wIder-.
H . onder
onder liehaamlyke
en weder
waardighetlen.. V
gebooren naar
naarhet
hetvleesch
vleesch.. H.
waardigheden
Vss.. 23,
23, gebooren
H. ge.
go.
booren naar
natuur . Vs.
loop der
der nataur.
29,, den
den
booren
naar den
den loop
Vs . 2g
den naar
naar den
geest geboornen
door de
tie wonderkracht
wonderkracht gebooren.
gebooren.
geest
geboornen.. H.
H . door
HoofdU.. V:
de Yryheid,
l7ryheid, met
met welke
welke Christus
Christus ons
am
Hoofdft
V : II ,, de
keft
die Christus
Christus voor
voor ons
ons
heeft vrygemaakt.
vrygemaakt. H.
de l7ryheid,
Vryheid, die
H . de
Yerworven heeft
heift.. Vs.
die Christi
Christi zyn.
verworven
Vs . 24,
24, die
zyn . H.
H . die
die ChrisChris'Ius toebehooren.
toebehooren. Wat
Watlaager,
laager, Pasfien
Pasjien en-Begeerten
en·Begeerten.. H.
tus
H.
Zondigedrifters
driften en
ell hartstochten
hOr/stochten.. Hoofdft
Hoofdft.. VI:
huis..
Zondige
VI : 10,
io, huis
gerooten
genooten des
des geloofs
I.e/oofs.. H.
H. lJelooftgenooten.
~elovfsgenooten.
't
't Zou
Zou ons
ons met
nietmoeielyk
moelelyk vallen
vallen,, foortgelyke
aanfoortgelyke aanmaakenopopdedeverklaaring
verklaaringvan
vanverfcheiverfcbeimerkingen tote maaken
merkingen
dene voorftellingen,
voorfteIlingen, die
ons niet
niet zoo
eenvoudig enendui
dui..
dene
die ons
zoo eenvoudig
delyk
delyk,, en
en ook
ook niet
niet zoo
gegrond zyn
voorgekomen.
zoo gegrond
zyn voorgekomen,
tIs die
die van
KOPPE, MICHAeLIS
MICHAeLIS,, VAN
VAN VLOTEN
VLOTEN,, VAN
VAN
als
van KOPPE,
HAMELSVELD en
en anderen,
anderen, aan
aan welken
welken wy
durvengisgisHAMELSVELD
wy durven
fen, dat
indien hy
ze had
had geraadgeraadfen,
dat de
de Eerw.
Eerw. Schryver,
Schryver, indien
by ze
j)leegd; welligt
welligt grootendeels
grootendeeIs de
zou gegeeven
gegeeven
pleegd,
de voorkeur
voorkeur zou
bebben..
Iiebben
Het zy
zy evenwel
evenwel verre
verre van
van ons,
onS', dat
dat wy,
om deze
deze
Het
wy, om
rOOe, den
BOSVELD bet
bet getuigenis
getUigenis zouden
weirede,
den Eerw.
Eerw. BOSVELD
zouden weigeren,, van
van veel
vee) arbeid
arbeid aan
aan dezen
dezenBrief
Briefbefleed,
befteed, en
en
geren
min ofofnieer
meer donkere
donkere plaatzen
plaatzen meermeerover verfcheidene
verfcheidene min
over
TIcht verfpreid
verfpreid to
te hebben
hlbben.. Men
Menontmoet
ontmoetbier
hier en
en
der licht
der
en geheel
geheel nieuwe
nieuwe gedachten,
gedachten.
daar weinig
weinig bekende
bekende,, en
daar
wy'er
'erook
ooknog
Dogeenigen
eenigentot
totkennis
kennis van
van onze
onze
waarvan wy
waarvan
Leez.ers willen
willen brengen
brengen.. H.
H. JI:: 7.
hy de
de eerfte
eerite
Leezers
7. neemt
neemt by
hoewel 'er
'er geen
ander is,
is,
woorden,
doorgaans vertaald,
vertaald, hoewel
woorden
, doorgaans
geen under
(namelyk Euangelie)
Euafigelie) in
in dezen
dezen biervan
hiervan wyd
en breed
breed
(namelyk
wyd en
ver·
ver-
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dit
komt
wel
nergens
anders
verfcbillenden
zin:
dit
komt
wet
nergens
antiers
v.n
daan.
verfchillenden zin :
van daan.
V
s. IS.
by, dat
dat niet
niet van
van 'joodendom,
Vs.
r3. meent
meent by,
3oodendom, maar
maar van
van
joodsgezindheid, wordt
gefproken.. Hoofdft
Hoofdfl:.. II:
.7oodsgezindheid,
wordt gefproken
II: 19.
r9. moet
moet
men,
Paulustoteverftaan,
veriban,uit
uitbet
het beloop
beloop der
der rederedemen, omomPaulus
neerine:
ge.enszins 1I aanvullen
aanvullell.. III:
neering de
de woorden
woorden maar,
maar, geenszins
III: ZQ,
ao,
cen
van de
de moeielykfte
moeielykfte plaatzen
plaatzen in
wordt
den van
in het
bet N.
N . T.,
T. , wordt
met
dus opgevat
de Middelaar
Middelaar is
Wet [de
met STROTH
STROTH dus
opgevat:: dock
doch de
is niet
[de
Middelaa
'Vandezelfde
dezelJde[belofte],
[be/olte] , maar
Godisis dezelfdc
dezeJfdc..
Middelaar]r ] van
maar God
VI: 4.
4- niet
met een
VI:
iegelyk onderzoeke
onderzoeke,, of
een iegelyk
of beproeve;
beproeve ; maar
maar
een ieg,lyk
iegclyk loutere
fJen
eigen werk.
loutere zyn
zyn eigen
werk .
Yertoogen
gefchiedktlndig oogpunt,
Yertoogen over
over het
het waare
ware gefchiedkundig
oogpunt, waarwaaruit
Lyden van
uit het
het laatfte
laatfte Lyden
'Van ,?efus
Jefus Christus
Christ us befchouwd
be[chouwrJ
moet
worden . Opgehelderd
moet 'Worden.
Opgehelderduit
uit het
het voorig
voorig gedeelte
gedeelte del'
der
een Lidmaat
del' HerHerEuangelifch(J Yerhaalen
Verhaalen,, door
Euangelifche
door een
Lidmaat der
vormde Gemeente.
Gemeente. Met
Meteene
eene aanpryzende
aanpryzende Yoorrede
Voorrede
vormde
THOMAS HOOD,
HOOG, Predikant
by dezelve
dezelve Gemeente
van
van THOMAS
Predikant by
Gemeente
Ie
ijle Deels
Deds ifte
1Jle Stuk.
Te Rotterdam,
Rotterdam,
to Rotterdam.
Rotterdam . Ifte
Stuk . Te
by P
Holfteyn, 18o2
gr. 8vo
by
P.. Holfteyn,
1802.. In
In gr.
tZ.~ bl.
8vo.• .taa
bl.

Schryver van
van bet
het Werk
Werk voorbanden
voorhanden is
is din
een van
van
ee Schryver
D
die weinige
weinige aanzienelyken,
aanzienelyken, die,
die, op
op bet
het voetfpoor
voetfpoor
D
die
van
een
en dergelyke
dergelyke voornaame
mannen. het
bet
van een
en
voornaame mannen,
GR.OTIUS
GROTrS

niet
offchoon zy
zy ambtshalve
ambtshalve
niet beneden
beneden zich
zichacbten,
achten, om,
om, offchoon
daartoe niet
niet verbonden
zyn,, een
een deel
deel van
tyd
daartoe
verbonden zyn
van hunnen
hunnen tyd
aan de
geleerde Bybelftudie
Bybelfl:udie toe
toe te
Te voren
voren
aan
de geleerde
to wyden.
wyden . Te
in een
gewigtigen werklcring
werkkring geplaatst
geplaatst.,, en
en deswegens
de~wegens
in
een gewigtigen
met veelvuldige
veelvuldige bezigheden
bezigbeden overlaaden
overlaaden,, kon
kon by
hy 'er
'er
met
flecbts afgabrokene
fnipperuuren aan
aan betteeden
befl:eeden.. NaderNaderflechts
afgebrokene fnipperuuren
hand, door
door omftandigheden
omfl:andigheden van
van tyden
tyden en
en zaaken,
zaaken, van
van
hand,
veele befiommeringen
ontheven,, beraadde
beraadde by
hy zich
zicb niet
niet
veele
beflommeringen ontbeven
welke werkzaamheden
werkzaamheden by
hy zich
zich zoude
zoude over
over..
lang, aan
lang,
aan welke
geeven.. En
flU levert
levert by
hy ons
ons de
de vrucht
vrucht van
van zyn
zyn onon·
geeven
En nu
derzoek over
een onderwerp
onderwerp,, dat
dat de
van
derzoek
over een
de overweeging
overweeging van
Schrift overwaardig
1S..
De
elk hoogachter
hoogachter der
elk
der H.
H . Schrift
overwaardig is
De
Eerw. HooG
HOOG zegt,
bet zich
zich tot
tot een
een eer
eer en
en byzonder
byzonder
Eerw.
zegt , bet
genoegen te
Schryver onder
onder zyne
zyne VrienVrien.
genoegen
to rekenen,
rekenen, den
den Schryver
den to
te mogen
magentellen
tellen.. Hy
Hynbemt
nbemt hem
bem een
een Man,
Man, wiens
wiens
den
welwlkkend oordeel
oordeel,, fchrander
fchrander vernuft
vernuft,
uitgebreide
welwikkend
, uitgebreide
en ervarenheid
ervarenheid in
in bet
het vak
vak der
der RoRokunde, beleezenheid
beleezenheid en
kunde,
gepaard met
met
meinfche Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdbeid en
meinfche
en Oudheden,
Oudheden, gepaard
lent! onbepaalde
onbepaalde boo
hoogachting
den geeerbiedigden
geeerbiedigden
sene
gachting voor
voor den
Perfoon van
van Jefus
Jefus Christus,
Christus. en
en zynen
zynen heerlyken
heerlyken GodsPerfoon
Godsditnst ee
HH hb 3S
dienst
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dienst, hem
juist voor
onderzoek van
van dezen
dezen aart
aart
dienst,
hem juist
voor een
een onderzoek
berekend maakt,
berekend
maakt .
D~ Schryver
Schryverlean
k'an niet
niet berusten
berusten in
ge..
Dc
in het
bet gewoon
gewoon ge
van sefus
voelen,
omtrent de
de gefchiedenis
gefchiedenis van
Jefus laatfle
laatfle lyden,
lJ'den,
voelen, omtrent
befehouwd in
in verband
verb and tot
tot de
de omflandigheden
omfrandigheden enengegebefchouwd
beurtenisfen,
dezelve voorafgingen
voorafgingen ,, en
'er meer
beurtenisfen
, die
die dezelve
en 'er
meer
onmiddelyk
aanleidin'g toe
toe gaven
gaven.. Men
meeut doordooronmiddelyk aanleiding
Men meettt
gaands,
dat de
groote Raad
der Jooden
Joaden ,, van
van den
den bebegaands, dat
de groote
Raad der
af aan,
aan, inin de
de vervolgingen,
vervoJgingen~ tegen
tegen Jefus
Jcfus aangeaangeginne of
ginne
richt,, de
hand gehad
gthad,, de
de zaak
zaak vnn
vnn Jefus
Jefus,, In
.tn desdesde hand
richt
zelfs Vergaderingen,
telkens behandeld
behalldeld ~, en
even zoo
zoo
en even
zelfs
Vergaderingen , telkens
dikwyls
dikwyls beiluiten
betluiten tegen
tegen zyn
zyn leeven
reeven genomen
genomenheeft
heeft.. In
In
dit
gevoelen vindr
hy onoploslyke
onoploslyke zwaarigheden
zwaarigheden,, en
en
dit gevoelen
vindt by
is
liever van
vlm oordeel
oordeeI,, dat
dar men
alle de
de voorvooris daarom
daarom liever
men alle
getteld,, to
te
gaande
vervolgingen,, tegen
Jefus to
te werk
werk getteld
gaande vervolgingen
tegen Jefus
befehouwen heeft
heefr,, als
als uitwerkfels
uitwerkfels van
van louteren
louteren fb
feCl:ebefchouwen
±ehaat,, door
door de
de Pharifeen
Pharifeen ,~ de
Hoofdcn dLr
dl...J" Sedge
Secre van
van
de Hoofden
haat
dien
naar de
de geduchte
geduehte magt,
magt, tot
tot welke
zy van
van
then naam,
naam, naar
welke zy
tyd tot
tot tyd,
tyd ~ fchoon
fchoon onwetrig
onwerrif!; enen door
dooroverhcerfching,
overhcerfching.,
tyd
waren opgetleegen
opgefreegen,, beproeld
beproetd;; doeh
die door
door Jefus
Jefils
tvaren
doch die
altyd
zynde,, hen
ten laattlen
laattten tot
vaar
altyd verydeld
verydeld zynde
hen ten
tot den
den voor
hunnen hoogmoed
hoogmoedzoo
zoovei
veinederenden
nederenden flap
fl:ap deed
deed kokohunnen
men,
om hulp
hulp bybyhunne
hunneanders
anderszoo
zoogehaatte
gehaatte tegentegenmen , om
rarty~
de Sadduceen,
Sadduceel1~ to
te zoeken,
zoeken, wier
wier Hoofden
Hoofden thans
thans
party, de
het Overheidsgezag
Overhe.idsgezag in
in handen
handen hadden
had den ;; wanneer
wanneer de
de
bet
Raadvoor
voorbet
hetallereerst,
allereerst. onder
onder den
den fchyn
fehyn des
des rechts,
rechts,
Raad
de vervolgingen
vervolgingen tegen
regen Jefus
Jefus voortzette
voortzette;; doch
ook daarduarde
doch ook
llaagen,, naar
naar de
de (oodfche
Joodfehe form
form van
van
in niet
niet kunnende
in
kunnende flaagen
rechtspleeging
zieh,, tegen
tegen hun
hUll ecr~le
eerli:.:! plan,
plan, ged
gedron; ~, zich
rechtspleegin
.ronHem,, onder
voorwendfel van
van oproer
oproer,, aan
aan
gen zag
zag ,~ Hem
onder voorwendfel
gen
den
Romeinfchen Landvoogd
LandvoogdPontius
PontiusPilatus
Pilatus over
over to
te
den Romeinfchen
leveren..
leveren
Het
gantfche Werk
Werkzal
zal uit
uit drie
drie Hoofddeelen
Hoo/ddeelen befl:aan.
Het gantfche
beflaan.
In bet
het eerfle
waarvan dit
dir bet
het eer/le
eerJle Stuk
is,
eer/le Dee!,
Deed , waarvan
Stuk is,
In
geefr hy
zyne hoofdflelling
hoofdftelling op,
waar by
bydedeto°dracht
toC'dracht
geeft
hy zyne
op, waar
van Jefus
Jefus vroeger
vroeger en
en laatfle
laatfre lyden
lyden wordt
wordtonderfcheiondel'fcheivan
III twee
twee deelen,
deelen, waarvan
waarvanhetheteerfte
eerfrededevervolginvervolginden in
den
bevat,, welke
welke Hy,
Hy, geduurende
geduurende den
den loop
loop
gen in
in zich
zich bevat
gen
zyner Leeraarsbediening,
Leeraarsbediening, van
kant der
del' PharifceuwPharifceuwzyner
van den
den kant
feae,, zonder
zonder eenige
van den
den Raad
fehe feEle
fche
eenige werkz:tambeid
werkzaamheid van
Raad
der loaden
of bet
het wettig
wcttig Overheidsgezag,
Overheidsgezag, ondervonondcrvoi1der
Jooden,~ of
den heel't
heett;; het
zyn aangedaan,
a~;nget1:1an,
den
bet ander
ander die,
die, welke
welke Hem
Hem zyn
by form
formvanvan
terechtfrelling onder
onder den
den fchyn
fehyn des
by
terechtflelling
des
rechts.. Het
Het tweerk
t'Weeck Dee!
zal in
in zich
zich behelzen
behelzen eerie
eeDe
rechts
Deel zal
ge·
ge-
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gefchiedkundige
voordracht van
van den
den ifchakel
"[ehakel cler
gefchiedkundige voordracht
der EuanEuangelifche verhaalen
verhaalen,, van
van Jefus
Jefus Doop,
Doop, of
of den
den aanvang
aanvang
gelifche
zyner openbaare
openbaare bedi°ning,
bediening, af,
af, tot
tot aan
aan zyn
zynrechterlyk
rechterlyk
zyner
Iyden toe
toe;; waarin
het openbaare
opcnbaare leeven
Iee'len van
van Jefus
Jefus zal
z~l
waarin bet
lyden
die
'Worden
verdeeld in
in drie
drie voornaame
tydvakk:en,, dIe
worden verdeeld
voornaame tydvakken
weI van
van den
den anderen
anderen tote onderfcheiden
onderfcheiden zyn
zyn.. En
En ein
ein·•
wel
za1 dan
dan bet
het derde
derde Dee!
zich bepaalen
Lepaalen tot
tot de
de gegedelyk zal
delyk
Deel zich
fchiedenis van
laatfi:e Lyden
zelve~ uit
uit al
al bet
het to
~
fehiedenis
van Jefus
Jefus Iaatfte
Lyden zelve,
voren beredeneerde
beredeneerde opgehelderd
opgehelderd..
voren
Dit eerfte
eerfle Stuk
Stuk bevat
bevat vier
vier VerhandelinVerhandelinDit
eerfle Deels
Deels eer/le
gen,, of,
of, gelyk
Vertoogen:: Het
Het
gen
gelyk ze
ze de
de Schryver
Schryver noemt,
noemt, Vertoogen
inleidenc! Vertoog,
dient tot
eerjte, een
eerfle,
een inleidend
Vertoog, dient
tot aanpryzing
aanpryzing van
van
het voorgenomen
onderzoek.. In
In het
tweede wurdt
wordt de
de
bet
voorgenomen onderzoek
het tweede
genoemde
hoofdfi:elling opgegeeven,
een begin
begin gegegenoemde hoofdftelling
opgegeeven, en
en een
maakt met
het betoog
betoog van
van derzelver
derzelver gegrondheid.
gegrondheid .
rnaakt
met het
Het is,
is, meent
meent by,
by,cene
eenealgemeene
algemeenemisvatting
misvatting., dat
dat alal.
Het
Ie die
Jamen raad
raadhouden,
houden,beraadflaaZ,eraadflaale
die uitdrukking,en,
uitdrukkingen, famen
ten, zoeken
zoe/un to
fe vangen,
'l1angen, tofe dooden
d()oden enz.,
enz., op
op raadsbefluiraadsbefluigen,
ten van
toegepast worden
worden.. Vats
Vaq
ten
van het
bet Sanhedrin
Sanhedrin moeten
moeten toegepast
is., zyns
zyns oordeels
oordeels ,~ bet
het gevoelen
gevoelen,
dat
gelykcn aart
aart is
gelyken
, dat
door de
de Wooden
Jooden ,~ by
Johannes,, de
de leden
leden van
den
by Johannes
van den
door
Raad, of
of de
de Raad
Raadzelf,
zelf, bet
het Sanhedrin,
Sanhedrin .. moet
moet verttaan,
veritaan,
Raad,
en ook
ook de
de Pharifeen
Pharifeen daaronder
daaronder begrepen
begrepen worden.
De
worden . De
en
Pharifeen,, by
by Mattheus
Mattheus,, Marcus
Marcus en
en Lucas
Lucas dikwyls
Pharifeen
dikwyls
of vereenigd
vereenigd,, of
of ten
ten duidelyktten
duidelykfi:en ververvoorkomende,, of
voorkomende
de Schriftgeleerden
Schriftge!eerden,, moeten
moeten onderfcheionderfchei.
wisfeld met
wisfeld
met de
den worden
worden van
van de
de Pharifeen
Pharifeen by
by Johannes
Johannes.. Pharifeen
Pharijeen
den
ttl Schriftgeleerden
Schriftgdeerden zyn
zyn Pharifeeuwfche
PharifeeuwfcheSchriftgeleerSchriftgelceren
is, de
onder de
de Pharifeen,
Pharifeen, de
de
den, dat
dat is,
den,
de GodgeJeerden
Godgeleerden onder
hoofden der
der fe&e
feae;; en
en deze
deze moeten
moeten
Rabbynen,
Rabbynen
, de
de hoofden
~eenzins verward
met andere
andere Schriftgeleerden,
geenzrns
verward worclen
worden met
Schriftgeleerden,
die zoo
dikwyls,, vereenigd
de Owrpriesters
en
die
zoo dikwyls
Overpriesters en
vereenigd met
met de
Ouderiingen des
des Yolks
Yolks,, voorkomen
voorkomen,, en
en voor
voor leden
leden van
Ouderlingen
van
den Raad
Raaii to
te houden
houden zyn
zyn.. De
De eerstgenoemden
eerstgenoemden zyn
zyn
den
het,, die,
in de
de Euangelifche
Euangelifche verhaalen
verhaalen,, geteekend
geteekend
het
die, in
ais de
voornaame voorwerpen
voorwel'penvanvanJefus
Jefusbeftrafbefl:raftl:aan,, als
ftaan
de voornaame
fingen en
zy ook
ook de
de eerfle
eer!\<! aandryaalldryfingen
en bedreigingen,
bedreigingen, gelyk
gelyk zy
vers waren
van de
de aanhoudende
aanhoudende vervolging
vervolging van
vall den
den
vers
waren van
Zaligmaaker.. Dit
Dit ten
ten gronde
groooe gelegd
gelegd hebbende,
hebbende, tracht
tracbt
Zaligmaaker
de Schryver
Schryver,, in
in het
het derde
Vertoog, to
te bewyzen,
de
derde Vertoo.,
hewyzen , dat
dat
mendeze
dezelieden
lieden tote onderfcheiden
onderfchcidenheeft,
heeft,niet
nietflechts
Oe.:hts van
men
van
de feEte
feere zelve,
zelve, dat
dat is
is,, van
het geheele
geheele lichaam
lichaam der
der
van bet
de
Pharifecuwfche Jboden
Jooden,, maar
maar ook
ouk van
van de
de wettige
wettige
Pharifeeuwfche
Overheid, door
door welke
welke de
de Heiland
Heiland naderhand
naderhand ter
ter duod
Overheid,
dood
H hh 44
ver..
H
ver-
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vast , dat
veroordeeld is.
Hy ftelt
fl:elt vast,
dat de
de hoofden
hoofden der
der
veroordeeld
is. Hy
Pharifeeuwfche feEte
feae geen
Pharifeeuwfcbe
geen leden
leden van
van den
den Raad
Raad geweest
geweest
zyn.
weI iI.. Omdat
de geflaagene
geflaagene vyandfdiap
tuszyn . En
En wel
Omdat de
vyandfchap tusfchen de
de Sadduceen
SadduceeDenenPharifeen
PharifeeDniet
niettoeliet
toeliet,, de
de!
fchen
hoofden
van beide
beide fe&en
feereDdeelgenooten
deelgenooten van
vanbet
hetzelfde
zelfde
hoofden van
wettige Overheidsgezag
Overheidsgezag te
maaken. 2.
Omdat dit
dit
wettige
to maaken.
2 . Omdat
met
was met
metdedeleerftellige
leerfteJlige beginfelen
beginfeJen van
van
niet befl:aanbaar
beftaanbaar was
het Pharifoeismus
Pharifreismus.. 33.. Omdat
hee gefchiedkundig
gefchiedkundig onon·
Omdat bet
bet
bewysbaar is
is.. Alle
AIle voor
voor bet
net tegenovergefteld
tegenovergefteld gevoegevoebewysbaar
len bygebragte
plaatzen worden,
Schrylen
bygebragte plaatzen
worden, vo]gends
volgends onzen
onzen Schrydoorgaands verkeerd
vcrkeerduit~elegd
uitgelegd.. Het
Het vierde
vicrde VerVerver, doorgaands
ver,
toog
die de
de Schryver
Schryver tracht
tracht to
te
betreft de
de Rabbynen,
Rabbynen , die
toog betreft
bewyzen,, dat
dat geen
medeJeden van
van bet
bet Sanhedrin
Sanhedrin gegeBeen medeleden
bewyzen
weest zyn.
By bet
bet derde
derde en
en vierde
viertle Vertoog
zyn
By
Vertoog zyn
weest
zyn. twee Aanhangfels
AanhafJg[els gevoegd.
gevoegd. In
In bet
het eerfte
eerfte vindt
vindt men
men
twee
eenige Letterkundige
Letterkundige Aanmerkingen
de GrtekGriekeenige
Aanmerkingen over
over de
fche woordekens
woordekens Je
a"Jut, in
in de
de Nederlandfche
fche
aE en
en AAAA,
Nederlandfche
Vertaaling verfchillend
Vertaaling
verfchillend overgezet,
overgezet, met
met OpheJderjngen,
Ophelderingen,
van dedebehandelde
behandeldeftoll'e
fi:offe in
in bet
bet
daaruit afgeleid,
afgeleid, zoo
daaruit
zoo van
derde Vertoog
Vertoog zelve
zelve,, als
als van
andere Schriftuurplaat
Scbriftuurplaat.
derde
van andere
in 't
't byzonder
Joh.. XIX:
Het tweede
tweede
zen, in
Zen,
byzonder van
van Joh
XIX: 3:3.
3 .3 . Hct
Aanhangfel
bevat eene
eene opheldering
opiieldering van
III:: 55 ;;
Aanhangfel bevat
van Marc.
Marc . III
eene
onderfcheiding van
oproer,, met
met ophelopheleene onderfcheiding
van het
bet woord
woord oproer
dering
van verfcheidene
verfcheidene Bybelplaatzen
Bybelplaatzen;; een
een gefchiedgefchieddering van
kundig
onderzoek,raakende
raakendededeterechtftelling
terecbtftelling van
van JeJckundig onderzoek,
fus.,
zoo voor
voor den
den Joodfchen
Joodfchen Raad,
Raad.met
metalle
aIle voorzorvoorzorfus, zoo
ge
dat 'er
'er geen
het Volk,
Yolk, als
alB
geen oproer
oproer wierd
wierd onder
onder bet
ge ~, dat
voor
den Stadhouderlyken
Stadhouderlyken Rechterftoel,
voor den
Rechterftoel , eindigende
eindigende
in
oproer', door
door de
de Overpriesters
Overpriesters zelven
zelven gaande
gaande gegein oproer,
maakt..
maakt
't Ontbreekt
den Schryver
Schryver niet
niet aan
aan fcherpzinnigfcberpzinnig't
Ontbreekt den
heid,
in de
de keuze
keuze en
en voordracht
voordracbt van
bewyzen voor
voor
van bewyzen
heid , in
't
geen hy
meent te
teo. mocten
vastil:ellen.. Of'
Of by
evenby meent
moeten vastftellen
't geen
by evenweI
zyne hoofdftelling
hoofdftelling voldongen
wel zyne
voldongenhebbe,
hebbe, wilden
wilden wy
wy
gaarnebeflisfen
beflisfen.. Wy
verlangen naar
naar de
de voortvoortniet gaarne
niet
Wy verlangen
lofwaardigen arbeid,
eehzetting
zetting van
van dezen
dezen lofwaardigen
arbeid, dien
then wy
wy echter
weinig minder
minder omilagtig
omilagtig zouden
zouden gewenscht
gewenscht
ter een
een wenig
bebben.. Maar
Maar de
-de gaaf,
gaaf, omomkort,
kort,enenduidelyk,
duidelyk, en
en met
met
hebben
te fchryven
fchryven,, is
is niet
niet aan
aan elk
elk
kracbt van
kracht
van overreeding,
overreeding, to
gefchonken.
DeSchryver
Schryverfchynt
fchyntzelf
zelf gevoeld
gevoeld to
te hebhebefchonken. De
hierop wei
eenige aanmerking
aanmerkingzou
zouvallen
vallen;; maar
en, dat
dat hierop
wel eenige
maar
gben.,
drukt zich
zich daarover,
daarover ~ zoo
zoo als
als over
geheelen omvang
drukt
over den
den geheelen
omvang
zyns
Werks,met
metzoozooveel
veelzedige
zedigebefcheidenheid
befcheidenheid uit
uit,,
zyns Werks,
dat wy
hemdit
ditgebrek
gebrek gaarne
gaarne ten
ten goede
goede houden
bouden..
dat
wy hem
's
's Mans
Mans
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'!tc; Mans
van uitleggen
uitleg~en van
van Bybelplaatzen,
Bybelplaatzen. waarwaar's
Mans wvze
wyze van
op de
op
de aangenomen
aangenomen vooronderftelling
voororiderfi:elling voornaamelyk
voornaamelyk rust,
rust,
is
allerminst bevallen.
bevallen. Om
Omeeneenvoorbeeld
voorbeeldtote Doenoe·
is ons
ons allerminst
deze vertaaling
vertaaIing
men:
van Matth
Mattb.. XXIII:
men : van
XXIII : z
2 flaat
flaat by
by deze
De Schriftgeleerden
en Pharifeen
Schriftgeleerden en
Pharifeen (niet
(niet zyn
gezevoor:
voor : De
zyn gezehebben gezeten
ten,
maar) hebben
gezeten op
op den
den floel
floe! van
van Mofes
Mofts..
ten , maar)
iJaarom
onderhoudtenendoet
doetgylieden
gy/ieden (niet
gebiedender-,
Daarom onderhoudt
(met gebiedender-,
maar '),'ertooncnderwyze)
alwat zy
zy u
U ook
oak maar
(niet
maar
vertoonenderwyze) aiwat
maar (niet
zeggen,, maar)
maar) gezegd
hebben to
te onderhouden
onderhouden en
zeggen
gezegd hebben
en te
to
Iiever ntt,
gylieden flU)
doet niet
nitt (wedoen;
doen ; maar
maar (of
(of liever
nit, gylieden
nu) dolt
(wederom vertoonetzderwyze)
werken, want
want zy
derom
vertoonenderwyze) naar
naar hunne
hunne werken,
zy
ze/!,{!,en en
en doen
doetz niet
niet.. Want
binden en
en leggen
teggen op
(lP de
de
zeggen
Want zyzybinden
fchouderen
fchouc!eren der
der menfchen
men/chen zwaare
zwaareenenondraaglyke
ondraaglykr;lasten
lasten;;
zy nu
nt.t raaken
TCtaken die
die met
met hunnen
hunnenvinger
vinger niet
njet aan.
ge·
zy
aan . Wy
Wy gelooven
looven met,
niet, dat
dat regte
regteTaalkenners
Taalkenners in
in deze
deze gedwongene
gedwongene
verklaaring
zullen neemen
neemen,, en
twyfekn in
in
verklaaring genoegen
genoegen zullen
en twyfelen
de daad,
daad, of
of de
de werkzaame
werkzaame Man
Man wel
wegwyde
weI de
de regte
regte wegwyzers heeft
heeft in
in dit
vak . De
zers
dit vak.
De geleerde
geleerde uitlegging
uitlegging van
het
van bet
Nieuwe
Testamentisis geen
geen gemakkelyke
gemakkelyke taak
taak.. De
De aanaanNieuwe Testament
teekeningcn van
van HUIG
DE GROOT,
(TROOT, om
dezen eerften
eeriten
teekeningen
HUIG nE
om dezen
Ietterheld nog
en dergelyken,
dergelyken, zouden
letterheld
nogeens
eens tetonoemen,
noemen, en
zouden
hem,, indien
indien by
hy lust
lust heeft
beeft deze
deze geleerde
geleerde oefeningen
oefeningen
hem
verder tot
uitfpanning te
to neemen,
neemen, van
verder
tot uitfpanning
van veel
veel dienst
diel1st kunkun·
nen weezen.
wee zen.
nen

De Pligten
Pligten der
der Samenleeving
Samenleeving.. Een
Em Volksbock
Volksboek.. Uitgt
De
Uitge....
geeven door
door dede Bataaffche
Bataaffchelllaatfchappy
Maatfchappy:: Tot
Tot Nut
Nut
geeven
van 't't Algemeen
Algemeen.. Te
Te Amflerdam,
Amflerdam, by
by C.
de Vries,
Vries,
van
C . de
H
van Munfter
, i8oi
H.. van
Munfter en,
en. JJ.. van
van der
der Hey
Hey,
1801..
In
In
)8vo.. 360
hI.
j8vo
3Go bl.

•"„ ISszich
de
met menfchen
de famenleeving
famenleeving met
menfchen,, voor
voor ieder
ieder op
op
zich zelven,
geheele maatfchappy
van
zelven, en
en voor
voor de
de geheele
maatfchappy van
,~ T

"• belang
belang,, dan
dan kan
kan men
men zeker
zeker ook
ook geene
geene bydraagen
bydraagen
"• genoeg
genoeg leveren,
leveren, om
omdedepligten,
pJigten, welken
welken dezelve
dezelve vorvor·
•OJ' dert,
dert, in
in een
een helder
helderdaglicht
daglichttotefteilen
freilen."
Zoo fchreef
fchreef
." Zoo
wylen de
de Heer
Heer BRENDER
BRENDER a
a BRANDIS
BRANDIS in
in bet
het Bericht
Bericht
wylen
voor bet
bet bier
hier aanXekondigde
aangekondigde Werkje.
Een geest
geest met
met
voor
Werkje . Edn
bern de
de beroemde
beroemde 1aatfchappy,
Maat[chappy, by
by weike
welke by
byden
den post
post
hem
van
van Sekretaris
Sekretaris met
met ]of
lof bekleedde
bekleeddc,, bezielende
bezielende,, deedt
deedt
baar eene
eene Vraag,
Vraag,daar
daartoe
toebetrekkelyk,
betrekkelyk,uitfchryven,
uit[chryven,
haar
met oogmerk
oogmerkomomdedegezellige
gezellige Piigten,
Pligten, op
op een
een bevatbevatmet
kennisfe van
het Algemeen
te brenbren·
telyken trant,
trant, ter
ter kennisfe
telyken
van bet
Algemeen to
HHh
h 55
gen,
gent
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gen, en
en bet
het uitoefFenen
gen,
uitoeffenenvan
vandezelve,
dezelve,op
op de
de be~t
best moge.
mope.
lyke wyze,
wyze, to
bemoedigen. De
lyke
te bemoedigen.
De Vraag
Vraag was
was;: "„ Welke
Welke
der Samenleeving~
Samenleev'ing?- - Hoe,
"„ zyn
zyn de
de pligten
pligten der
Hoe, en
en waar
\vaar
yze voor
voor
"„ door,
door, worden
worden dezelve
dezelve op
op dedebeilzaamfle
heiIzaamtl:e wwyze
allen uitgeoefend,?"
„" alien
uitgeoefend?"Twee
Twee Antwoorden
Antwoordeu op
op die
die Vraag
Vraag
her licht
licht;: het
Heere cc.. w.
zien
hier bet
zien bier
bet eene
eene vr.n
van den
den Heere
w.
~TRONCK, met
met Goud,
het ander
ander van
van den
Heere JJ.. VAN
STRONCK,
Goud, bet
den Heere
VAN
f)UWERK£RK
DE VRIES,
Zilver bekroond
bekroond.. Beide
Beide
OUWERKERK DE
VRIES, met
met Zilver
deeze
Antwoorden hebben
deere Antwoorden
hebben hunne
hunne waarde
waarde;; munten
vooral
munten vooral
uit
door getegeldheid
getegeldheid en
en orde,
orde, en,
en, zoo
men fpreekt,
nit door
Z30 als
als men
[preekt,
"Ioet
het Jluk
het eertle
eerile Antwoord
~luk /louden,
houden , vooral
vooral het
Antwoord ,~
,yo," by Jeet
terwyl in
in het
dingen voorkoomen
voorkoomen,,
terwyl
bet tweede
tweede zommige
zommige din_en
die,
weI goed
in zich
zel ve, , op
die , hoe
hoewel
goed in
zich zelve
op het
bet onderwerp
onderwerp
Vol
minder regelrecht
regeJrecht toepasfelyk
[chynen..
minder
toepasfelyk zouden
zouden kunnen
kunnen fchynen
Voor'al
o -k fcbynt
fchynt ens
ens de
de Heer
Heer STRONCK
Vootal OJk
STRONCK den
den Volkskstoon ruim
ruim zoo
zoo good
goedals
als zyn
zyn mededinger
mededinger to
te hebben
hebben gegetoon
troffen..
troffen
Omden
den Leezer
Leezer met
metden
denalgemeenen
algemeenenbelangryken
belangryken ininOm
willen wy
dien
boud eenigzins
eenigzins te
houd
to doen
doen bekeI1::l
bekend worden,
worden, willen
wy then
der beide
beide VerhandeIingen
Leknoptelyk mededeelen
mededeelen.. De
De
der
Verhandelingen Leknoptelyk
terfre
eerite is
is in
in twee
twee Afdeeiingen,
Afdeelingen, en
en elke
elke derzelven
derzelven wederwederom
om in
in Hoofdttukken,
Hoofditukken, gefmaldeeld
gefmaldeeld;; loopende
de eertte
eerfre
loopende de
over de
de elgemeene,
nlgemeent, de
andere over
de byzondere
byz(lnnere pligpligover
de andere
over de
ten
der Samenleevinge.
Menfchenliefde, Gezelligheid,
Gezelligheid,
ten der
Samenleevinge . Menfchenliefde,
Bef(heidenheid, Dienstvaardigheid,
Dienstvaardigheid, Oprechtheid,
Oprechtheid,ZachtZachtBefcheidenheid,
moedigheid,, Vredelievendheid
Vredelievendheid,, worden
in de
de Eerfle
Eerfte
moedigheid
worden in
Afdeeling uitvoerig,
uitvoerig, naar
naar verdienfte
verdienfte,, ontwikkeld
ontwikkeld en
en
Afdeeling
:langedrongen.. Van
VandedeTweede
TweedeAfdeelirge
Afcleelinge ontvouwt
ontvouwt bet
bet
nangedrongen
Eertre Hoofdftuk,
Hoofdftuk, getiteld
getiteld;: De
D" pligten
pligtln ,, die
die voor
om
Eertte
voor ons
voordfprutten
'VoordJPrutten uit
Utt de
de onderfcheidene
onder[chddene om/landigheden
omflandigherlen of
of
hoedcmigheden ww
anderen,, de
de verpiigting
verpligting jegens
jegens gegehoedanigheden
van anderen
lukkigen
bet onderling
underling verkeer
verkeer- lukkigen en
en ongelukkigen
ongelukkigen in
in het
jegens onkundigen
jegensflechte
flecbte en
en
jegens
onkundigen en
en dwaalenden
dwaalenden -- jegens
godlooze menfchen
jegens armen
jegens de
de meer
meer
godlooze
menfchen -- jegens
armen -- jegens
of minder
minder aanzienlyken
aanzienlyken dan
zelven -- jegens
jegens onderonderof
dan wy
wy zelven
fcheidene menfchen,
menfchen, naar
naar gelange
gelange hunner
bunner onderfcheidene
onderfcheidene
fcheidene
~erhoedsgefteldheid en
temperament.. DeDepligten
pligten der
del
gemoedsgefteldheid
en temperament
'vrienden onder
onder elkander
elkander -- jegens
jegens de
de Vy
Vyanda.n
- jeje..
Vrienden
anden -gens -de
'zyn het
der drie
drie volvol..
gees
-de Weldoeners,
Weldoeners, `zyn
bet onderwerp
onderwerp der
gende Hoofdftukken
Hoofdfl:ukken.. Het
Het Vyfde
VyfdeHoofdituk,
Hoofdfruk,loopende
loopende
gende

"y

oyer de
de pligten
pligten der
der vnderfcheidene
-onder[cheidene maatfchaplyke
maatfchaplyke betrekbetrekover
Overheden en
Kingen,, gewaagt
gewaagt van
van pligten
pligten tusfchen
tusfchen Overheden
en
hingen

Ingezetenen --- Heeren
hunneDienstDienstIngezetenen
Heeren en
en Vrouwen,
Vrouwen, enen hunne
boden - tusfchen
tllsfchea Leeraars
Leeraars en
en Leerlingen
Leerlingen -- tusfchen
tusfcben
boden
SchuldSchuld-
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SchuJdeifchers en
Schuldenaars.. H_>t
H:tl2atfle
laatfte Hoofd.
Schuldeifchers
en Schuldenaars
Hoofdde pligten,
pligten,die
dieuit
uit huislyke
huislyke,, of
of naderc
:wdcrc fe
[ami/lebe.
ftuk, de
miliebe .
ftuk,
ontftaan,, ten
ten onderwerpe
onderwcrpe hebbende
hetbende,
ont·
irekkingen
, ontfekkingen ontflaan
de pligten
pligten tusfchen
tusfchen Echtgenooten
Echtgenooten,, van
Ouders
vouwt
vouwt de
van Ou-lers
en Kinderen
Kinderen,, Broeders
Zusters;; wordende
alles met
Broeders en
en Zusters
wordende alles
met
en
een ernftig
ernftig Befluit
Befiuit ter
tel' betragtinge
betragtingc toegepast
toegepast.. --- Ziet
Ziet
een
den inhoud
inhoud der
der Verhandeiinge
Verhandelinge van
Heere
daar den
daar
van den
den Heere
STRONCK..
De Deer
Heer OUwjiRKERK
OUWj~RKERK DI
D!l; vRIEs
VRIES bevat
bevat
STRONCK
De
Zevenf-Hoofdftukken,
2yn
Antwoord inin Zeven
zyn Antwoord
oofdftukken, van
van welke
welke wy
wy
de hoofdtitels
hoofdtitels aIleen
door bet
het metmelde
alleen zullen
zullen opgeeven,
opgceven, om
om door
den van
van byzonderheden
byzonderhedenniet
niettote lang
lang to
te vallen.
vallen. Zy
bevat.
den
Zy bevatzich zelven
zelven verfchuldigd,
verfchuldigd, om
om zich
zichtot
tot
ten:: Pligten
Pligten aan
ten
aan zich
de famenleeving
famenleeving toe
toe tote rusten
rusten -- Beoefenirg
Beoefeniflgder
derpligten
pligten
de
aan alle
alle menfd:en
in bet
het
in
in de
de f:1menleeving,
famenleeving, welke
weike men
men aan
menfchen in
gemeen
verfchuldigd is
Pligten aan
van onon.
gemeen verfchuldigd
is -- Pligten
aan menfchen
menfchen van
derfcheidenen ftand
ftand en
beroep verfchuldigd
verfchuldigd,, met
met dede.
derfcheidenen
en beroep
-welken
men in
in dede famenleeving
famenleeving verkeeren
verkeel'en moet
moet --welken men
Welkepligten
pligten minderen
minderen aan
aan meerderen,
meerderen. en
en omgekeerd,
omgekeerd,
Welke
beoefenen
- -- Wat
zyndedebeide
beide fexen
fexen,, in
in
beoefenen moeten
moeten Wat zyn
derzelver onderfcheidene
onderfcheidene betrekkingen
betrekkingen ,~ aan
elkander,
derzelver
aan elkander,
de famenleeving,
L'1menleeving, verpligt?
verpligt'? Wat zyn
zyn Vrien
Vrien.,•.
in de
in
Wat
~n '? wat
wat isis men
menaan
aandedevriendfchap
vr~endfchapverpligt
verpligt ?'? wat
wat
den?
mag men
menvan
vandezelve
dezelve verwagten?
verwagten'? -Wat zyn
zyn VyanVyan.
mag
Wat
den ?'? cwt
wat is
is men
hunverpligt
verpligt'?? Hoe
moet men
menzich
zich teteden
men hun
Hoe moet
gen
menfchen van
van onderfcheidenc
onderfcheldene geaartheid
gcaartheid en
en neiginneigin.
gen menfchen
gen
gedraagen '?
gen gedraagen?
Het lastig
overfchryvens van
van bet
bet bovenboven.
Iiet
lastigwerk
werk des
des overfchryvens
ftaaude
ons wet
weiwillen
willen getroosten,
getroosten. om
om ons
on;..
itaande hebben
hebben wy
wy ons
zen Leezeren
Leezeren to
te doen
dat de
de beide
beide VerhandeVerhandt.
zen
doen blyken,
blyken, dat
1ingen niet
niet flegts
flegts eene
tot,
lingen
eerie heilzaame
heilzaame ftl'ekking
itrekking hebben
hebben tot,
maar
ook met
met 'er
'er daad
daad berekend
berekend zyn
zyn voor
voor de
de heil.heR·
maar ook
zaamfte gevolgen
gevo 1gen --- 's
's menichen
onderrichting, hoedahoedazaamfte
menfchen onderrichting,
big by,
hy? waardig
waardig voor
voor zich
zich zelven
zelven enen nuttig
nuttig voor
voor ananbig
in de
de onderfcheidene
onderfcheidene betrekkingen
betrekkingen des
des leevens,
Ieevens.,
deren,, in
deren
zynen wandel
wandel hebbe
hebbe aan
aan tote leggen
leggen.. Te
meer getroosttea
getroosttert
zynen
Te meer
wy ons
ons die
die moeite,
moeite. omdat
omdatdedebeide
beideAntwoorders
Antwoordersvase
van
wy
bun
gezond oordeel,
oordeel,geoeffend
geoeffend verftand
verftand en
en menschliemenschliebun gezond
op blyk
blyk vertoonen
vertoonell..
vend
hart blyk
blyk op
vend hart
De uitgebreid'heid
uitgebreidheid van
Inhouds verver.
De
van de
de opgave
opgave des
des Inhouds
pligt ons,
flegts uit
beide onzen
onzenLeezeren
Leezeteneerie
eene
pligt
ons, flegts
uit een
een van
van beide
korte
voor totedisfchen
disfchen.. Toevallig
Toevallig bepaalt
bepaalt zich
zich
korte proeve
proeve voor
anze keuze
keuze tot
tot hetgeen
hetgeen de
OUWERKERK DE
DE VRIES
VRIEi
onze
de I-leer
Heer OUWERKERK
over
de beteekenis
beteekenis van
en over
over de
van bet
bet woord
woord Vricnd,
Vriend, en
over de
de
keuze Van
vafJ Vrienden
Vrienden fchryft
fChryft.. ,,'Er
is misfchien
misfchien geen
geen
keuze
„ 'Er is
wool'd,,
woord
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woord, in
in al?c
al1c taalen
taalen des
aardbodems,, dat
dat in
in eenen
eenen
woord,
des aardbodems
algemeener zin
en echter
echter cone
eenc bepaalbepaalalgenieener
zin gebezigd
gebezigd wordt,
wordt, en
der betekenis
betekenis heeft
heeft,, dan
dan bet
het woord
woord Vriend.
Do
der
Yriend.
Do
een ander
ander noodig
noodig heeft,
beeft, welwelvleijer, die
vleijer,
die de
de hulp
hulp van
van een
ken by
hy mogelyk
mogelyknog
nogeenmaal
eenmaalvanvan
lcvenheeft
heeftgezien,
gezien,
ken
zynzyn
leven
bem Friend!
Friend! Fly
Hy,, die
te trotsch
trotsch is
is,, om
om zynen
zynen
noemt hem
noemt
die to
medemensch Mynheer
Mynheer to
te noemeD,
Vriend!
rnedemensch
noemen, noemt
noemt hem
hem Yriend!
(in onze
echter, het
Burger,
(to
onze...dllgen
dagen heeft
heeft men,
men, echter,
bet woord
woord Burger,
dat een
een veel
veel edelcr
beeft, daar
daar toe
toe in
dat
edeler oorfprl)ng
oorfprong heeft,
in 't
't by.
by
zonder in
in gebruik
gebruik gebracht,)
gebracht ,) en
hy,, die
die zich
zich voorvoorzonder
en by
omzynen
zyncnmedemensch
medemensch
mantel
borftel1eemt, om
neemt,
denden
mantel
uituittoteborftelen, zegt,
zegt, op
op cenen
eenen fpytigen
fpytigen toon,
toon, Vriend!
in alle
aUe
len,
Friend! Zou
Zou in
deeze gevallen
gevallen dit
wei op
op zyne
zynerechte
reehte plaats
plaats
deeze
dit woord
woord wet
worden in
in den
worden
den mond
mond genomen
genomen?'?
" Wat
Wat zyn
zyn Vrienden
Vrienden'?? --- Door
het beandwoorden
beandwoorden
„
Door bet
deezer
deezer vraag,
vraag, zal
zal ook
ookdedevoorige
voorigezich
zichverklaaren
verklaaren.. -Hy, die,metmet
bestehart,
hart,zich
zidiaan
aanons
onslot
lot verbindt
verbindt;;
Hy,die,
bethet
beste
en rampfpoed
rampfpoeddezelfde
dezelfdeblyft
blyft;; die
die vrolyk
vrolyk
die in
in voorvoor- en
die
ODze genoegens
genoegens deelt
deelt;·
die in
in verdriet
verdriet en
tegenfpoed
in onze
in
; die
en tegenfpoed
en dederaadgeevende
raadgeevendevertroosvertroosde bemoedigende
bemoedigende helper
helper en
de
is;; die
die ons
ons ntmmer
nimmervleit
vleit,
onze gebreken
gebrekcn
ter is
, maar
maar onze
ter
rondborttig
rondborll:ig berispt
berispt:: Zou
Zou deeze,
deeze, ten
ten naasten
naasten by,
by, de
de waawaare tekening
tekening van
een Vriend
niet zyn
re
van een
Friend niet
zyn?'/
., Maar
Maar (dus
(dus vervolgt
vervolgt by)
hy)zyn
zyn'er
'erzulke
zulke Vrienden
Vrienden
„
te vinden?
Ik
ja;; indien
indien men
Oeehts
to
vinden? Ik geloof
geloof weI
wet ja
men flechts
omzichtig
keuze zy,,
zy,. en
vooral indien
indien men
omzichtig in
in zyne
zyne keuze
en vooral
men
niet meer
hun begeere,
begeere, dan
zelve zou
zou kunnen
kuonen
niet
medr van
van Fun
dan men
men zelve
van een
een menfchelyken
menfchelyken
volbrengen, -- niet
niet meer
volbrengen,
medr dan
dan men
men van
Vriend verwagten
verwagten kan
kan..
Vriend
"„ Men
kiezedan
danflechts
llechts weinige
weinige Vrienden,
Vrienden, in
in de
Men kieze
de waawaaJe betekenis
betekenis van
bepaaJe zich,
zoo veel
veel
Te
van het
bet woord;
woord ; en
en bepaale
zich, zoo
mogelyk,
tot de
volgende regelen
regelen..
mogelyk
, tot
de volgende
eeneD
" lk
lk zou
boven alien
allen de
„
zou boven
de voorkeur
voorkeur geeven,
geeven, om
om eenen
Vriend van
van gelyken
gelyken ouderdom
ouderdomenenftand
ftana to
te zoeken
zoeken:: maar
Vriend
maar
denjongeling
joogeling raaden
raaden,, om
twee redenen
redenen doen
doen my
myden
om
twee
van eenen
eenen meer
meer gevorderden
gevorderden ouderdom
ouderdomtote ververV,rienden van
Vrienden
zoo,, om
om dat
dat hunne
hunne meerdere
meerdere ervaaring
ervaaring heI1l
kiezen;; zoo
hem
kiezen
v66r kan
kan lichten,
Iicbten, als
aIs om
om dat
dat hunne
humICmeerdere
meerderejaaren
jaaren
vbdr
om zyne
zyne gebregebrehun genoegzaam
genoegzaam gezag
gezag verleenen
verleenen,, om
hun
aan to
te wyzen:
daar gelyke
geJyke jaaren
jaaren,, gelyke
gelyke drifken aan
drifken
wyzen : daar
ten, en
en derhalven
derhalven,, veelligt
veeIligt,, gelyke
gelyke dwaalingen
dwaalingen met
met
ten,
zich brengen.
brengen.
zich
" Gelyke
ftand is
is meer
meerverkieslyk
verkieslyk.. Een
Ren veel
veel armer
armer
„
Gelyke (land
Vriend zou
zou ons
ons meer
meeropoffering
opoffering kunnen
kunnen vergen,
ve.gen, dan
dan
Vriend
de
de
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de rechtvaardigheid
rechtvaardigheid jegens
jegens ons
ons zelven
zelven dulden
dulden kon,
kon, en
de
en
wy
daar door
door verpligt
verpligt worden,
om de
de pligten
pligten der
der
wy daar
worden , om
vriendfchap to
te verzaaken
verzaaken ;; en
en even
even zoo
zoo zou
zou onzd'
onze! veel
veel
vriendfchap
de vrees
vrees van
vanhet
hetzyne
zynetote verliezen,
verlitzen~
ryker Vriend,
Vriend, door
door de
ryker
in bet
tegen
in
bet zelfde
zelfdegevaar
gevaargebragt
gebragtkunnen
kunnenworden,
worden, om
om tegen
ODS to
te verkoelen
verkoelen..
'
ons
" Men
Menzie,
zie, zoo
zoo veel
veel mogelyk,
mogelyk, om,
Vriend
om, naar
naar eenen
eenen V
riend
,,
van cen
een bedaard
bedaardenenftandvastig
ftandvastig chara6ter
charaCter;; waar
waar van
van
van
men
aUe kenbaare
kenbaare bewyzen
bewyzen heeft,
heeft, dat
dat by
hy zyne
zynehartshartsmen alle
togten manmoedig
beftrydt,, en
en over
overderzelver
derzelverflingefiingetogten
manmoedig beftrydt
rende
aanvanglyk kan
kan zegevieren
zegevieren..
rende heerschzucht
heerschzucht aanvanglyk
" Men
wachtezich
zichvooral,
vooral,zyne
zynevriendfchap
vriendfchapop
optote
„
Men wachte
dringen,, al
ook bet
het beste
tot zynen
zynen
dringen
al had
had men
men ook
beste voorwerp
voorwerp tot
Vriend,, naar
naar keuze
keuze en
en fmaak
fmaak,, gevonden
gevonden.. In
vrknd.
Wend
In vriendfchap moet,
moet, zoo
zoowel
weials
alsinin de
de liefde,
Iiefde, eene
fchap
eene wederzydwederzydfche geneigdheid
plaats hebben.
V rienMchap enenlieflief.
fche
geneigdheid plaats
hebben . Vriendfchap
de zyn
zyn van
vaneenerlei
eenerleien
aart;; zy
zyn ilechts
flechts inin fommige
de
en aart
zy zyn
fommige
beginfelen
bedoelingen onderfcheiden,
onderfcheiden, en
by onderonderbeginfelen en
en bedoelingen
en by
fcheidene
fexen wordt
wordt fomtyds
fomtyds,
de
fcheidene fexen
, onweetende,
onweetende , de
vriendfchap voorge~end,
daar zich
zich waarlyk
waarlyk de
de liefde
liefrle
vriendfchap
voorgewend , daar
doet gelden."
gelden."
doer
Omtrent
den ftyl
fryl van
van den
den Heere
Heere OUWER~(ERK
m:.
Qmtrent den
OUWER.XERK DE.
VRIES kunnen
kunnen wy
wy niet
niet nalaaten
nalaaten aan
aan to
te merken,
merken, dat
dat
VRZES
dezelve,
over 't
't geheel
geheel taamelyk
taamelyk zuiver,
zuiver,
dezelve, hoewel
hoewel over
ginds en
en elders
elders door
door uitdrukkingen
uitdrukkingen en
en fpreekwyzen
fpreekwyzen
ginds
wordt ontluisterd,
ontluisterd, die
die in
in bet
het laage
laage en
en platte
platte vallen
vall en :
words
van hoedanig
hoedanig eenen
eenen aart
aart men
'er eene,
in de
boven.
van
men 'er
gene, in
de boven.
ftaande
aanhaaling, in
in bet
het den
den mantel
manteluit
uittoIe borJlelen
borflelen !t
flaande aanhaaling,
beeft
opmerken.. Men
Men zou
zoufishier
fchier zeggen,
zeggen,
beeft kunnen
kunnen opmerken
dat hy,
als men
't noemt
noemt,, aartig
aarlig heeft
willen
dat
by , zoo
zoo als
men 't
heeft willen
zyn.. Maar
Maar elk
elk eenen
eenen,, die
kiesch gevoel
gevoel bezit,
bezit, ftooftoodie kiesch
zyn
ten zulke
zulke aartigheden
aartigheden.. Zy
Zy zyn
zyngelykfoortig
gelykfoortig met
ten
met Ge.
Ge .
maaktheid, die
die,, zoo
zoo in
in gedrag
gedrai en
al~ i.q
maaktheid,
en Yool'korp,eo,
voorkoWen, als
its
fchryftrant, altyd
altyd lelyk
lelyk flaat.
that.
fchryftrant,
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lletoog van
Win het
het Schadelyke
Schar1elyke der
tier Vooroordeelen
P"ooroordeelen omtrend
omtrena
Betoog
en Planeetleezen
Planeetleezen,.
benevens Be,
JJe~
het Horoscooptr6kken
Horoscooptrtkken en
; benevens
het
toog:: Dat
Dat noch
noch Comecten
COJ?1ceten,, noch
n')ch Planeeten
Planeeten,, op
op do
d~
toog
iotgevallen der
der Menfchen
Menfchen eenigen
eenigm onmiddelyken
onmiddelyken in.
inlotgevallen
Uitgegeeven
hebben..
Uitgegeeven door
door de
de Maatfchappy
Maat[chappy:
"Iqed hebbcn
vloed
C . de
Tot Nut
Nutvan
van't"t Algemeen
Algemeen.. Te
Te 4rnflerdam
Amjterdatlf.) by
by C.
de
Tot
Vries,, H.
H. van
van Munfter
Munfrer en
Cll JJ.. van
1802..
Vries
van der
der Hey,
Hey, 1802
In gr
gr.. 8vo
Byo.. 240
240 bl.
bl.
In

e loffyke
Tot Nut
van 't
't ilige.
AlgeNut van
'i<'~e
loflykeM1atfchappy,
Maatfchappy,, rot
meen,, Reeds
fieeds op
op middelen
middelen bedagt,
welkede
de bebe.
,!J meen
Wag, welke
vordering van
onmiddelyk genoegen,
genoegen., of
of de
de afwenafwen~
vordering
van onmiddelyk
ding van
ten oogmeroogmerding
van ongeneugten
ongeneugten des
des Menschdoms
Menschdoms ten
ke hebben,
hebben., hadt
hadt.,, in
in den
Jaare i8oo,
18::JO, over
over bet
het OnOnden Jaare
ke
derwerp, boven
boven vermeld
vermeld,, cene
eene Prysvraag
Prysvraag uitgefchreeuitge[chreederwerp,
die Vraag,
Vraag, bet
het
yen.. Van
Van de
de twee
tweeAntwoorden
Antwoorden opOJ'die
ven
eene met
Goud,, bet
bet ander
ander met
met Zilver
Zilver bekroond
bekroond ..,
eene
met Goud
bleek~n
bleeken de
de Schryvers
Schryvers te
to zyn
zyn de
de W~l-Eerwa~rdige
Wel-Eerwaardige Heer
Heer
WILLEM DE
DE VOS,
vos., Lid
Lid van
van de
de Maatfchappy
Maatfchappy der
der Weetenfl7eetenWILLEM
/chappen to
tfJ Haarlem
Hoarlem.,, en
en Leeraar
Leeraar by
by de
de Vereenigde
Vereenigde
fchappen
JOHANNES
Doapsgezinde Gemeente
Amfterdam -- en
en JOHANNES
Doopsgezinde
Gemeente te
to Amflerdam
EUYS, Makelaar
Make/aa?' to
te Amflcrdam
Amfterdam.. Naamen
Naamen van
van Mannen
Mannen .,,
BUYS,
de
eerile door
dan eene
eene Verhandeling,
Verhandeling, tote Haarlem
Flaarlem
de eerfte
door meer
meer dan
en Leyden
Leyden bekroond,
bekroond, de
de andere
andere door
door zyn
zyn Natuurkundig
Natuurkundig
en
met roem
roem bekend,
bekend, boezemden
boezemden ons
ons een
een gungunSchoolboek, met
Schoolboek,
1rig vooroordeel
de afdoende
afdoende ftrekkin
ftrekking der
der
ilig
vooroordeel in,
in, omtrent
omtrent de
llfgegeevene Betoogen
ten bedoeJden
Onder
afgegeevene
Betoogen ten
bedoelden oogmerke.
oogmerke. under
bet
a:mdagtig Jeezen
ons in
in onze
onze verwagverwagbet aandagtig
leezen vonden
vonden wy
wy ons
ting
Datgeoefl'end
geoefJ'end Verftand,
Verfrand, die
die vlugvlug.
ting Diet
niet bedroogen.
bedroogen . Dat
heid
in de
de natuur
natullr van
van
heid van
van Geest,
Geest, dat
dat vermogen
vermogen om
om in
eenig,onderwerp
tot in
in de
de binnenfte
binnenfre fchuilhoeken
fchuilhoeken door
.onderwerp tot
door
eenig
te dringen,
dringen, en
en bet
het van
vanalle
aIle kanten
!rantentote bezigtigen
bezigtigen -- hoehoe~
to
danigheden,, welke
welke den
ZOOonderfclieionderfcl1eiDt vos
vos zoo
danigheden
den Eerw.
Eerw . DE
't cog.
dend kenmerken
kenmerken -- vallen
hier in
vallen ook
ook bier
in 't
oog . By
fly
dend
fchryft als
zyns onderwcrps
fchryft
alseen
eenMan,
Man, welke
welke zyns
onderwerps volkomen
volkomen
geene moeite
moeite heeft
beeft gefpaard,
gefpaard, otn
om bet
het
meester
meester is,
is, en
en geene
ftuk, zoo
veel mogelyk
was, of
af to
te doen
doen.. Van
Van lien
dien
ftuk,
zoo veel
mogelyk was,
aart, naar
zyn de
de beginzels
beginzels en
en bebeaart,
naar het
bet ons
ons voorkoomt,
voorkoomt, zyn
denkingen,
nedergefteld en
enontwikke1d,
ontwikkeld,
denkingen, door
door zyn
zyn Eerw.
Eerw. nedergefteld
dat,
iemant bevondt
een
dat, genomen
genomen iemant
bevondt zich
zichonbekwaam,
onbekwaam, am
om een
en
ander
Verhaal,
atngaande
voorgewende
Lotvoorfpef.
ander
Verhaal,
aangaande
Lotvoorfpelen
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tingen,, op
bedenkingcIl
op te
to losfen,
losfen , die
die beginzeIs
beginzels en
en bedenkingen
lingen
over bet
over
het voordordeel
voorool'deel in
in zyn
zyn hart
hart zullen
zullen zegevieren,
zegevieren,
en
zyn Verfl:and
Verftand tot
tot gebvorzaambeid
gehuorzaamheid aan
aan de
de Waarheid
Waarheid
en zyn
gevangen neemen
neemen.. De
lJe Planeet-Leezer
Plantet-Leezer befchaamd;
bejchaamd ; of
gevangen
of

Menge/moes van
'VanBydraagen,
Bydraagen,uituitbet
hetGezelfchap
Gezel[chapdecle SlypSZyPMengelmoes
noemt de
Heer DR
fleen, 110emt
de Heer
DE vas
vos zyn
zyn Betoog,
Betoog, welks
welks geeft
geeit
fleen,

en {trekking
trekking wy
wy niet
beter kunnen
kunnen do
doen
kennen dan
dan met
met
en
niet beter
en kennen
'5
fchryvende in
in bet
het Voorberigt.,
'sMans
Mans eigen
eigen woorden,
woorden, fchryvende
Voorberigt,
oat
omdedeAttrologifche
Aftrologifche Weetenfcbap
Weetenfcbap zelve
zelve in
in
dat men,
men, om
haaren eigen
eigen aart
aart opzetlyk
haaren
opzetlyk te
to befl:ryden,
beftryden, met
met vermyvermyding, zoo
zoo veel
van bet
ding,
veel doenlyk,
doenlyk, van
het Wysgeerige,
W ysgeerige. daartoe
daartoe
noodig agtte
agtte:: "„ I.
fchande der
del' attrologie
allrologie in
in bet
het
noodig
i . Tot
Tot fchande
rechte licht
licht tote ftellen
ftellen,, hoe
boe 'er
'er noch
noch perfoonen
perfoonen noch
nocll
" rechte
„
to vinden
vinden zyn
"• fchriften
fchriften te
zyntot
tot eenig
eenigdraaglyk,
draaglyk,laat
Iaatftaan
ftaan
"• grondig,
grondig~ onderwys
in dezelve
dezelve.. %2.. Naar
eisch to
te gisgisonderwys in
Naar eisch
" pen
pen en
en to
te doen
hyhangfelen,, then
dien
„
doen opmerken,
opmerken , veele
veele byhangfelen
kunftenaaren meestal
eigen;; gewaagende
gewaagende daarby
daarby ook
ook
meestdi eigen
•" kunftenaaren
" van
van de
de onbedachtheid
onbedachtheid en
en bet
bet weinig
weinig overleg
overleg der
der gege.
,,
flordigheid in
dier VraaghaaVraaghaa•"meene
meene flordigheid
in het
bet opzoeken
opzoeken dier
Men vroeg
vroegzich
zich zelven
zelven verder
verder:: 33.. Hoe
•"ken.
ken . - - Men
Hoe
eigen fchuld
fchuld geeft
gel:!ft men,
"• willekeurig
willekeurig en
en door
door eigen
men, vaak,.
vaak,
de grilligfte
grilligfte uitleggingen
aIge"„ de
uitleggingenaan
aan de
de niets
niets beduidende
beduidende algemeenhedender
derattrologifche
a1hologifche uitfpraaken'?
uitfpraaken? --- 44-. Hoe
•" meenheden
Hoe
noodig om
weinig vernuft
vernuft is
is 'er
'er noodig
omden
denaftrologist
afl:rologist op
011
•" weinig
zyne eigen
eigen gronden
grondenpal
paltote zetten
zetten'/? --- 6.
5. Hoe
heeft ..
•" zyne
Hoe heeft,
reeds van
ouds her,
her, bet
bet gezond
gezond verftand
ver11:and deeze
deeze beubeu~
•" reeds
van ouds
zelaary ten
zelaary
ten bondigften
bondigiten doorgeftreekeu?
doorge11:reekell '? --- - 6.
6. Dat
Dat
•" zelaary
•" buitenfpoorige,
bet uit
uit de
de befchouwing
befchouwing des
hoe is
is het
des hehebuitenfpoorige, hoe
melfrelfels vool'
een ieder
ieder allerligtst
allerligtst tetobevatten,
•" melftelfels
voor een
bevatten, z().
za
maarbet
betvoorftel
voorfl:el der
der maatCchappye
maatfchappye niet
niet verver•"men
men maar
„
maar bet
en waaren
in den
den rechten
rechten en
waaren zin
zin wit
wit
" draait,
draait, maar
bet in
en
en 77.. Hoe
weinigftrookt
ftrDokt bet
bet erkenerkenopvatten'? -•" opvatten?
Hoe weinig
•"nen
nen der
met den
der aftrologie
aftrologie met
den doorgaanden
doorgaanden loop
loop van
van
•"MozaiIche
Mozaifche en
en Kristelyke
Kristelyke openbaring?
openbaring'? -- -- Op
Op dit
dit
•" alles
rekende men
menDiet
nietondienftig
ondienfl:ig tote laaten
laaten volgen
volgtn..
alles rekende
8. De
opgaave van
van eenige
eenige bedenkingen
bedenkingen over
overbet
het verver•" 8.
De opgaave
van's
geluk met
met de
de maate
maateonzer
onzerkenkenband van
•" band
's menfchen
menichen geluk
•" nis
nis;; mitsgaders
mitsgaders.. 99.. Sommige
nafrooringen en
en bebeSommige nafpooringen
•" richten
richten,, betreffende
betreffende de
bercemdfte be6efenaars
beOefenaars dier
dier
de berc:emdfe
•." konst
konst van
van onzen
onzen leefkring,
Jeefkring ~ en
en Io,
10. aangaande
aangaande den
den groogroo•" ten
heiligdier
dierpraktyken
praktykeninindedeXVi
XVI eeuw,
ten heilig
eeuw, den
den be
be-.
•" ruchten
ruchten CARDANUS
CARDANUS."
."
1Vlengelmoes
Mengelmoes noemt
noemt de
de Heer
Heer DE
DE vos
vos zyn
zyn Betoog
Betoog;;
hoe veel
veel regts
regts,, kan
kan blyken
blyken ult
uit de
de Lyst
Lyst der
der StukSUlk•nlct hoe
ken,,
ken
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ken,, welke
welke wy
wy,, om
om de
manier van
behandeling to
te
ken
de manier
van behandeling
doen
doen kennen,
kennen,dienftig
dienftig oordeelen
oordeelen ,, hier
hier to
te laatea
Iaateo vohf
vofgen.
;en .

,samen!praaJe tusfchen
ttts[chen twee
twee MaasJluizers
LUDESamenfpraak
Maasf uizers en
en Dr.
Dr . LUDEMAN.. Avondgefprek
Avonti.!fe/prek uit
uit het
Ds.. HARTEHARTEMAN
het Kransjm
Krausjen van
van Ds
VELD, Dr
Dr.. SCHEFFERS,
Chirurgyn AREDIUS,
BREDIUS, dtm
VELD,
SCHEFFERS, den
den Chirurgyn
den
Smit
SNELLEBRAND en
den Timmerman
Timmerman VAN
Smit SNELLEBRAND
en den
VAN OGTEN
OGTEN..
Eerfle
Eerfte Brief
Brief van
van den
den Predikant
PredikalZt A
A.. BENDORFF,
aan
BENDORFF , aan
de Wedutse
fJTedulre van
wm den
de1~ Heer
Heer N
N.. SPIERING
SPIElUNG.. JAN
JAN
Mevrouw de
Mevrouw
RECHT-UIT
aan den
RECHT - UIT atm
dCIJ hang
hoog geleerden
geleerden wydberoemden
wydbel'oemden A.
A.
NEOMAGUS
van FAVORINUS
NEOMAGUS.. Redevoering
Redevoering van
FAVORINUS by
by A
A.. GELGELuit het
het LatylZ
Latyn vertaild
LlUS,.
vertalJtd.. Fragment
Fragmenteons
eenstwistgetwistgeLIUS
; uit
dings
dings tuSfChen
tusfohen ALBERTUS
ALBER TUS en
en PIE
TEn., over
over de
PIETEP.,
de Horos·
Horos .
coopkunst
coopkunst.. Tweede
Tweede Brief
Brief van
van den
den Predikant
Predikant A
A.. BLNBE.NDORFF, aall
de Wedulve
I17edttwe van
van den
detZ Heer
Heer N
N.. SP!.!!.DORFF,
aan Mevrol;w
Mevrouw de
sPrPlUNG.
Gedachten en
van PP.. KOENERDING
KOENERDING,,
en Vraagen
Fraagen van
RING . Gedachten
medegedeeld ar:n
B.. D
D.. VAN
SCHERPENISSE.. B
B.. D
D.. VAN
medegedeeld
acn B
VAN SCHERPENISSE
VAN
SCHERPENI~SE
aIm PP.. KOENERDING.
Een kort
kort woord
woora
SCHERPENISSE aan
KOENERDING . Eon
over CARDANUS
CARDANUS.. Dichierlyk
Didterlyk Toegift
Tocgilt:: de
de Voorfpelling.
VoorJPellitzg.
over
Oude
Kool,, am
om opop nieuws
nieuws opop tote varmen
warmc1Zvoor
voordedercchtc
techtt:
Oude Kool
Liefiebbers.
In een
een luimig
luimig grappigen,
grappigen, ofofinin eenen
eenen ernern·
Liefiebbers . In

il:igen trant,
~ worden
deeze onderonderfcigen
trant,naar
naarhet
betvOOlvalt
vootvalt,
worden deeze
fcheidene
onderwerpen behandeld
behandeld.. In
In bet
het ernftige,
ernftige ~
fcheidene onderwerpen
deftige en
en bovenaI
doordeftige
en gemoedeJyke
gernoedelyke vall
vallen
bovenal de
de twec
twee doorwrogte
Brieven van
van den
den. Predikant
Predikant BENDORFF
BENDOR~'F..
De
wrogte Brieven
De
Eerw.. DE
vos doet
doet hem
dezelv(! aan
Eerw
DE vos
hem dezelve
aan eene
eene Weduwe
Weduwe
fchryven,
haar bet
het valfche
valfche ,, onbeftaanbaare
onbefl:aanbaare en
en
om haar
fchryven , om
boogstverderflyke onder
brengen van
van bet
het
hoogstverderflyke
onder 't't oog
oog te
to brengen
voorzeggen van
van iemands
iemands Sterfuur
Sterfuur ,~ op
01' den
den grondflag
grondflag
voorzeggen
van
zeggen dier
dierWeduwe
Weduwe aan
van bet
bet zeggen
aanden
denLeeraar
Leeraar:: "„ Ja
Ja'l,
waar bevonden,
"„ myn
mynbeer,
heer, het
het is
is dan
dan maar
maar al
a1 to
te waar
bevonden, dat
dat
." myn
myn man
mandit
ditjaar
jaar en
en deeze
deeze maand
maandniet
niet overleeven
overleeven
„
'" zou
zou."
herhaalen eene
eene vroegere
vroegere aanmerking
aanmerking~.
.l s Wy
Wy herhaalen
„
Voorbeelden van
van Voorfpellingen
Voorfpe11ingen mogen
1110gen 'er
'er voorhanden
voorhanden
Voorbeelden
zyn,, (derzelver
(derzelver echtheid
echtheid onderfteld
pnderfreld zyndt!)
die zicq
zich
zynde) die
zyn
moeilyk laaten
laaten verklaaren
verklaaren;; wy
wy voor
voor ons
ons befchouweu
befchouwell
moeilyk
bet als
als eene
uitgemaakte waarheid
waarheid.,, dat
dat de
de yverigite
yverigtte
bet
eene uitgemaakte
Voorftander der
der Horoscoopkunst
Horoscoopkunst,, 't
't en
by door
door
Voorftander
en zy
zy by
bet aandagtig
aandagtig Ieezen
bet
leezenvan
van J~eze
deeze twee
twee Brieven
Brieven illlmer~
immer$
niet tot
wel een
een zeer
zeer beneveld
belleveld
niet
tot ftaan
ftaan gebragt
gebragt worde,
worde , wel
verftand ~, en
en door
door vooringenomenheid
vOOIingenomenheid verhard
verhard hart,,
hart "verftand
moet bezitten
bezitten..
moet
Tot
een ftaal
fraal van's
manier van
be..
vos manier
van be.
Tot een
van 's Eel'w.
Eerw . DE
DE vos
handelen., kunnen
kunnenwy
wyniet
nietnalaaten
nalaaten,
uit den
eerf~en dier
dier
den eerften
bandelen,
, uit
Brieven,
by derv
den
Brieven, het
bet volgende
volgende over
over te
to neemen,
neemen , daar
daar by
na
na-..
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nadeeligen
fchetst, weI
ken de
de onderftelde
onderftelde voorvoornadeeligen invloed
invloed fchetst,
welken
of diens
diens
weetenfchap eigenaartig
eigcnaartig op
op den
den perfoon
per[oon zelven
zelven of
weetenfchap
nu,, zoo
fchryft by,
aanhoorigen kan
bebben.. "En
aanhoorigen
kan hebben
, En nu
zoo fchryft
by ,
lDoet ik
ik ten
ten ilotte
Hotte van
van deezen
deezen eeriten
eerften brief
briefnog
nogftilftaan
1l:ilftaan
moet
op
een onderwerp,
onderwerp, misfchien
misfchien voor
voor uu nog
nog onaangenaa
onaangenaa...
op een
mer, dan
dan iets
iets waar
waar van
vanikik dus
dusverre
verre gerept
gerept heb
heb;; ik
ik
mer,
bedoel
bedoel de
de vraag
vraag:: welker~ze
gy uu van
van de
bckomene
welkerwyze gy
de bekomene
kundfchap, die
die gy
gyvoor
vooronfeilbaar,
onfeilbaar, althans
althans voor
voor hoogst
hoogst..•
kundfchap,
waarfchynlyk, hieldt
hieldt,, toch
toch bediend,
bediend, en
welk gebruik
gebruik
waarfchynlyk,
en welk
gy 'er
'er van
van gemaakt
gemaakt nioogt
moogt hebben
hebben,, met
met opzicht
opzicht op
op
gy
uwen man
manzelven?
zelven'? Helaas,
Helaas, waarde
waarde Vriendin!
Vriendin! hoe
hoe moet
moet
uwen
ik
beklaagen!! met
deernis beklaagen
beklaagen over
over zaaken
zaaken;3
ik uu beklaagen
met deernis
die
niet to
teherdoen
vaIlen!! Doch
Doch myn
myngemoed
gemoedisis to
te
die Diet
herdoen vallen
vol, dan
dan dat
dat ik
al ware
het ook,
ook, dat
dat ik,
ik,
vol,
ikzwygen
zwygen zou,
zou, al
ware het
de
waarheid zeggende
zeggende,, uu daardoor
daardoor ('t
('t geen
geen GOD
verde waarheid
con verhoede!) my
myten
ten vyandinne
vyanJinneftellen
ftellen mogte.
weetdat
dat 1k,
ik,
Gy weet
hoede!)
mogte . Gy
v66r myn
beroepalbier,
alhicr, vyf
jaaren lang
vroegere
vd6r
myn beroep
v f jaaren
lang myne
myne vroegere
geheel waren
warendat
dat een
een.•
dorpgemeente bediende.
bediende. Over
Over't't geheel
dorpgemeente
voudige eerlyke
eerlyke menfchen.
Maarhat
hetwas
wasals
alseene
eeneatalvoudige
menfchen . Maar
~eene
ziekte,, dat
dat zy
zy daar
daar alien
allen zeer
zeer veel
hadden
gemeene ziekte
veel op
op hadden
met de
de praat
pl'aat en
en dedevertellingen
vertellingen,, van
ik weet
weet Diet
niet
met
van ik
welk een
een flet
fIet van
erbarmelyk vrouwsperfoon
vrouwsperfoon,, van
van
walk
van een
een erbarmelyk
wie
ik Diets
niets te
wie ik
to weeten
weeten of
of te
to zien
zien kon
kon krygen,
krygen, omdat
omdat
zy voor
vaor my
ontoegangelyk was.
In de
de wandelmg
wandelingheette
heette
zy
my ontoegangelyk
was . In
men haar
haar de
de zwarte
zwarte heidin
heMin.. -Dat wyf
wyfhad
had in
ill zeze.
men
Dat
kere dingen
dingen bet
het ganfche
ganfche dorp
dorpals
als 't't ware
ware inin beheering
beheering4.
kere
Geen
trouwen kwam
kwamopop't't tapyt
tapyt;; geen
moest in
in
Geen trouwen
geen vrouw
vrouw moest
de
kraam;; geen
kinders werden
'er gedoopt
gedoopt;; geen
geen
de kraam
geen kinders
werden 'er
'er to
te bed
bed;; nergens
nergens waren
waren kinderpokjens
kinderpokjens
zieken
lagen 'er
zieken lagen
of maazelen
maazelen., of
of zwarte
z,varte GRIET
werd in
in bet
het fpel
fpel gegt:..
of
GRIET werd
roepen;; en
en de
de fnoode
fnoode feeks
feeks wist
wist haar
haar zaaken
zaaken zoo
zoo to
te
roepen
beleggen ~ dat
dat zy
zy inin alles
alles fchier
fChier den
vinger kree
kreeg _
beleggen,
den vinger
en
zy van
van alles
alles tol
tol ontving
ontving."." Thans
Thans opent
opent de
de Heer
en zy
eer
DE
vos een
een tooneel
tooneel van
van de
de fchadelyke
fchadelyke gevol
gevolgen,
onen, onDE vos
en roekeloosheden
roekelQosheden,, uit
de
eenigheden en
cenigheden
uit het
hat geloof
geloot aan
aan de
onderil:elde
zwarte GRIET
ontftaan..
onderflelde waarzeggeryen
waarzeggeryen van
van zwarte
c,RJET ontftaan
Den
verderftyken invIoed,
SPIE-.
Den verderflyken
invloed,welken
welkenook
ookMevrouwe
Mevrouwe sPrE
lUNG;S
denkwyze,, zoo
op haar
haar zelve,
zelve, als
als op
op. haare
haare
RING'S denkwyze
zoo op
bandelwyze omtrent
omtrent wyIen
haaren Echrgenoot,
Echtgenoot, kan
kan ae~e
bandelwyze
wylen haaren
had hebben,
hebben, draagt
draagt zyn
treffende voor:
UW'
had
zyn E.
E . dus
dus treffende
voor : "„ Uw
man, inin alien
allen opzichte
en nuttig
nuttig voor
voor
man,
opzichte zoo
zoo beminnelyk
beminnelyk en
zich zel
yen en
had zekerlyk
zekerlyk inin zyn
zyngeftel
gefiel iets
iets
zich
zelven
en anderen,
anderen, had
tot het
zwaklyks
zwaklyks ;; iets,
iets, dat
dat te
to gelyk
gelyk ovelhelde
over elde tot
bet zwaar
zwaar ...
tinende,
neerflagtige,, en
en melancholieke
melancholieke,, maar
maar dat
dat in
in
tillende , nedrflagtige
I,ETT.. I8o~.
den
x&TT
1802 . NO.
NO . u.
11 .
IIii
dell
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den kring
kring' van
van aangenaam
aangenaam gezelfchap
gezelfchap fpoedig
fpoedig opklaar4
opklaar.i
den
de, en
de,
en hem
hemgeheel
gebeelverliet
verliet;; zoo
zoo dat
dat de
de rechte
rechte vrolykvrolykheid,
Z011der ooit
ooit boven
boven peil
peil to
te ryzen
ryzen,, gelyk
e:elyk men
heid, zonder
men dd..>t~
veeltyds ziet,
ziet, hem
dan als
als natuurlyk
natuurlyk eigen
eigen was
was.. Eene
Eene
veeltyds
hem dan
ik zeggen
zeggen
aanvallige
aanvalligeenen bernoedigende
bemoedigendeVrouw
Vrouw mag
mag ik
dat
hem eene
eene behoefte
beboefte was
was en
en een
een middel
middel tot
tot
dat voor
voor hem
volkomenen welftand
welfrand.. Alle
Aileberichteny
berichten' verzekeren
verzekeren,, dat
volkomenen
dat
gy voorheen
in vroegere
') fteedszrJOdanig waart
waart..
gy
voorbeen ,, in
vroegere jaaren
jaaren,
feeds-zJodanig
Sillt,S een
een groot
groot jaar,
jaar, intusfchen,
intusfchen ~ is
-Sints
is het,
het,by
by uwe
uwe
beste Vrienden
Vnenden en
en Vriendinnen,
Vriendinnen, wel
weI befpeurd
befpeurdenennict
nlet
beste
gebleeven,, hoe
gy inin deezen
dee zen apt
zyt veranveranonopgemerkt
onopgemerkt gebleeven
hoe gy
Dit begon
begon met
met vreemde
vreemdeenennoodelooze
noodeloozezorgvulzorgvuluerd.
derd . Dit
digheden, om
om deeze
deeze of
of die
die fpyze
tpyze niet
niet to
te eeten,
eeten, met
met
digheden,
aanraadingen om
zich in
in zulk
zulk of
of zulk
zulk eene
eene lucht
lucht nict
niet
aanraadingen
om zich
te waagen.
verdubbelde met
met de
de verveelende
verveelende opopto
waagen . Ret
Het verdubbelde
lettendheden
lieve SPIERING
wet lieve
SPIERING hoe
lettendheden en
en vraagen:
vraagen : weI
hoe ,yaart
vaart
gy'?
Mydunkt
dunktgygy
zietwat
watbleek
bleekenenbetrokken
betrokken;; yoeJt
gy? My
ziet
voelt
gy
ook ergens
ergens ongemak
Gymoest
llloest eens
eens van
van deeze
deeze of
of
gy ook
ongemak '?? Gy
die remedie
die
remedie wat
wat gebruiken,
gebruiken,alalwas
washet
betmaar
maarom
om my
my
plaifier te
zoo al
al voort,
voorL, tot
tot lastigheden,
lastigheden, welen zoo
welplaifier
to doen;
doen ; en
ke
de aanweezigen
aanweezigen wel
weI tens
eens met
vee! weerzin
weerzin moesten
ke de
met veel
moesten
booTen hcrhaalen
hLrhaaJen.. Dit
Dit fchynt
fchynt van
vantyd
tydtot
tottyd
tyd aangeaangehooren
En daar
daar ik
ik nu
nu van
van achteren
achteren den
den gtond
gtond bebe·
groeid.
groeid . En
nu ik
merk,
gy gebouwd
gebouwd hebt
hebt;; nu
ik uwen
lIwen huishuiswaarop gy
merk , waarop
knecht HENDRIK,
HENDRIK, door
eenen onp:lTtydigen~
door eenen
onpartydigen, daarover
daarover heb
heb
knecht
laaten
ook zydelings
zydelings uit
en ook
uit den
den DoCtor
DOEtOr
laaten ondervraagen;
ondervraagen ; en
heb vernomen,
dikwyls by
hy door
door uu gedrongen,
gedrongen, ten
ten
hoe dikwyls
heb
vernomen , hoe
om remedien
tlerktlen gedrongen
remedien voor
voortote fchryfchryfterkt}en
gedrongen werd,
werd , om
"en
voor kwaalen
kwaaJen,') die
gerustelyk aan
de natuur
rtatuur
ven voor
die hy
by gerustelyk
aan de
daar die
die goede
goede man
man zelf
tou
hehben overgelaaten
overgelaaten;; daar
zeJf van
van
Zou hebben
oordeel
is, dat
dat aIle
alleaanhoudend
aanhoudend gebruik
gebruik van
van geneesmidgeneesmidoordee! is,
delen, daal'
daar ze
fchadelyk
delen,
ze niet
niet noodig
noodig zyn,
zyn, ten
ten uiterften
uiterfren fchadelyk
is;
betuigt. in
beroep, hem
hemniets
niets meer
meerteteen hy'
by betuigt,
in zyn
zyn beroep,
is ; en
genn de
de borst
borst to
te ftuiten,
dan het
het onaangenaame,
onaangenaame, O!n
uiten , dan
otn zich
zich
Ilier
niet altoos
onthouden --- 0
0 myne
ter van
van niet
altoos teto kunnen
kunnen onthouden
myne
dit ganfche
ganfche bebe·
veeIgdichte Vriendin!
hoe moet
moetikikdan
dan dit
veelgeichte
Vriendin ! hoe
lool? aanzien,
~anzien, als
aJs een
een ftuk,
ftuk, waardoor
gy ...
ik bet
het
. . . durf
durf ik
loop
waardoor gy
noemen'? -- waardoor
waaTdoorgy
gyzelve
zelve 's's mans
mans graf
graf gegraaven,
gegraaven,
noemen?
en tot
tot zyne
en zyn
zyn uiteinde,
uiteinde, door
doot eenen
€tmen
zyne verzwakking
verzwakking,~ en
en
zoo' verkeel'dm
aanleg,, vermoedelyk,
niet weinig
weinig hebt
hebt
vermoedelyk, Met
verkeeeden aanleg
zoomedegewerkt!
nsedegewerkt !
Doch
,. t;y
(3y uddert
Doehwy
wymoeten,
moeten') hoe
hoe
„
fiddert zekerlyk"
zekerlyk" --ODS berigt
berigt bekoyten
bekorten;; a.llen
(lngaarne ~ ons
alien onzen
onzen Leezeren.,
Leezeren,
4ngaarne,
'tan bet
het fchadelyk
fchadelyk vooroordeel
vooroordeel nieer
weer of
min bezeten,
bezetcn ..
van
of min
de
de
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fe aandagtige
aandagtige beoeffening
be6effening van
zewe ernftig
ernftig
de
van bet
bet Werk
Werk zelve
dat van
aanraadende;; gelyk
aanraadende
gelyk ook
ook van
van dat
van den
den Heere
Heere 13UYS,
nuts,
in den
den vcmn
vorm eener
't
ee~r Zamenfpraake
Zamenfpraake tusfchrn
tusfchcn een
een
't welk
weak ,I it]
Predikant,
Schoolmeester en
hunner Buuren
Buuren ge
ge...
Predikant, Schoolmeester
en eenen
eenen hunner
goo ten ,, veele
veele verftandige
verfrandige en
aanmcrkingen
en Ieerzaame
leerzaame aanmerkingen
gooten
bevat, welke,
welke, in
in zamenvoep;ing
die van
den Heere
Heere
bevat,
zamenvoeging met
met die
van den
DE vos,
vos, een
cen geheel
gebeel uitmaaken
uitmaaken,, waardoor
waardoorbet
het verderfverderfDE
Iyk .Monfter
van nu
nuofafaan
aanwel
weIvoor
vooraltoos
alto osals
als geveld
geveld
lyk
Monfter van
mag geoordeeld
geooroeeId worden.
Met veel
veel oordeel,
oordeel, en
en als
als een
een
mag
worden. Met
refultaat van
refultaat
van-aangevoerde
uangevoerde bedenkingen.
bedenkingen, verkoos
verkoos de
de fleer
Heer
BUYS ter
ter Zinfpreuke
den dichtregel
dichtl'egel van
BUYS
Zinfpreuke den
van den
den godvrucbgodvruchtigen GELLERT
GELLERT:: Sap,
Sagt,Menfchen,
Menfchen,ists
ists kein
kein Gluck,
Gluck, [ein
tigen
Fein
zu wisfen
wisfen ?2
[chick/al nicht
nicht zu
fchickfal
Gem -Goud
-Gaud zonder
zander Schuim
Schuim.. --- Dit
Dit moeten
moeten W}'
'er nog
nag
Geen
wy'er
tot
Hoe zeer
zeer ingenomen
ingenomen met
met bet
bet Mengel.
Mengeltot lIot
Hot byvoegen:
byvoegen : Hoe
vos, vreezen
wy, egter,
moes van
van den
den Eerw.
vreezen wy,
egter, dat
dat
moes
Eerw . 1>E
z VOS,
's
voordragt in
jn een
cen opzigt
opzigt aan
det
's Mans
Mans voordragt
aan het
bet oogmerk
oogmerk der
Vraage niet
niet voldoet
voIdoet -- naar
naar de
de vatbaarheid
vatbaarheid van
van den
den
Vraage
Gemeenen
Manniet
nietberekend
berekendisis..
Gemeenen Man
Proefmatig
yan een
een ,volkomen
Ivolleomen LeerJlelfel
Leerflelfel over
Proefinatig Betoog
Betoog van
over de
de
Natuur en
e1l Bejlemming
Bejlemming der
der Dieren
Dieren,, en
en de
de Pligten
Pligtm
Natuur
del' Menfchen
Menfthen omtrent
omtretzt dezelven
deulven;; door
door LL.. SMITH,
der
SMITH, Dr.
Dr.
de,. Godgel.
Godge!.,, K.
K. Deenfche
Deenfche Prof.
Prof. der
der Wyrbeg.
Wyrbeg . enz.,
der
enz.,
to Asminderod
Asminderod eenz.
Slotpr. te
Slotpr.
to Friedensb.
Fricdensb . en
en Hooft/pr.
Hoofdpr . te
nz.
in Seeland.
See/and. Uit
Utt 'het
het Hoogduitsch
Roogduitsch.. In
In's
Gravennage ,•
in
s Gravenhage
by
Vosmaer en
en Zoonen,
Zoonen, 1802
1802.. In
In gr.
gr. Svo.
Tc zazaby Vosmaer
8vo. Te
men
men 754
754 bl.
bl.
it
verdeeld in
in drie
drie DeeJen,
wier
It uitvoerig
uitvoerig Werk
Werk isis verdeeld
Deelen, wier
.
eerire, inin drie
eerfIe,
drieHoofdil:ukken,
Hoofdftukken, handelt
handelt over
over de
de NaNatuur en
Beil:emming der
der Dieren
Dieren,, in
in 't
't algemeen
algemeen:
tuur
en de
de Beflemming
zynde
dit Hoofdil:uk
verdeeld ltt
drie Afdeezynde dit
Hoofdftuk wederom
wederom verdeeld
In drie
Afdeetingen.. In
In de
de eertle
eerfte derzelven
handelt de
over
lingen
derzelven handelt
de Schryver
Schryver over
de waare
waare verftandelyke
verQandelyke vermogens
der Dieren
Dieren,
en bebede
vermogens der
, en
fluit
anderen,, zo
zo uit
uit de
befchouwing van
fluit onder
onder anderen
de befchouwing
van hun
hun
maakzel,
aIs van
van hunne
hunne verrichtingen,
verrichtingen, dat
Dieren
maakzei, als
dat de
de Dieren
een vertegenwoordigend
vertegenwoordigend vermogen
be-zitten, om
dat zy
een
vermogen bezitten,
om dat
zy
begaafd
metzintuigen
zintuigen;; waaruit
waaruit volgt,
voIgt, dat,
dat, even
even
begaafd zyn
zyn met
geIyk de
de Mensch
Menschalle
aIlekennis
kennis,
van de
de buiten
buiten
gelyk
, die
die by
by van
hem
beftaande dingen
dingen bezit
bezit,, verfchuldigd
verfchuldigd is
is aan
aan zyne
zyne
hem beftaande
aintuigen,
zulks insgelyks
insgelyks by
by dedeDieren
Dierenplaats
plaats heeft.
beeft.
zintuigen , zulks
in de
Afdeeling, de
overweeging
Hierop volgt,
voIgt, in
Hierop
de tweede
tweede Afdeeling,
de overweeging
Wer uitbreiding
uitbreiding tn
oJ,ltlvikk.eling der
det denkbeeldelr
denkbecldeD- by'.de
der
en ontwikkeling
by de
~~
Die*
IJlZ
i

D
D
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L.
L . SMITH
SMITH

Dieren,
en dus
dus bet
bet onderzoek,
onderzoek, of
of den
den Dieren
Diereneerie
eene
Dieren, en
zoort
afgetrokkene zinnebeeldige
zoort van
van afgetrokkene
zinnebeeldigekennis,
kennis, en
en dus
dus
ook eene
fpraak, kan
kan worden,
worden , toegefchreeven
ook
eene fpraalc,
toogefchreeven;; 't
't geen
gees
in
tet·
in een
een zekeren
zekeren zin
zin bevestigend
bevestigend wordt
wordt beantwoord:
beantwoord : terwyl insgelyks
insgelyks words
wordt geleerd
geleerd,, dat
dat de
de Dieren
Dieren bet
bet vorvera
wyl
molten bezitten
on, zich
bezitten,, om
zich voormaalige
voormaalige denkbeelden
denkbeelden to
te
mogen
hertnneren ,~ en
hennneren"
de inin hunnen
hunnenkring
kringpasfende
pasfendeoordeelen
oordeelen
en de
en befluiten
vormen . Voorts
en
beGuiten teto vormen.
Voorts wordt
wordt bier
bier betoogd,
betoogd,
dat
de Dieren
Dieren zelfsbewustheid
zelfsbewustheidbezitten,
bezittcn, en
en dat
dat zyzyzelfs
zelfs
dat de
in
van het
in veele
veele zaaken
zaaken denkbeelden
denkbeelden hebben
hebben van
het toekomende,
toekomende,
't geen
natuurlyken
zaaken gege·
't
geen voIgens
volgens den
den natuurl
ken loop
loop der
der zaaken
beuren
beuren moet
moet.. De
derde Afdeeling
AfdeeHng deezes
deezes Hoofdftuks
Hoofdfruks
De derde
betoogt, dat
dat de
de Dieren
Dieren een
een vermogen
vennogen bezitten,
bezitten, om
te
betoogt,
om to
begeeren;
ook, dat
dat zy
q zinnelyke
zinnely}{e vreugde
vreugde en
enzinnezinnebegeeren ; dus
dus ook,
lyke fmart
fm artgevoelen,
gevoelen,naar
naarmaate
maatebunne
hunne licbaamen
lichaamen wor·
worlyke
den aangedaan
den
aangedaan,, in
in welke
de kragt
kragt van
van verbeelding
verbeelding en
en
welke de
vertegeDwoordigingmeerder
meerderdeel
deelhebben
hebbendan
dandedezinnen
zinnen;;
vertegenwoordigmg
waaruit volgt
voIgt,, dat
dat de
de Dieren
Dieren gelykzoortige
gelykzQortige hartstochhartstochwaaruit
ten l1ebben,
de Menfcben.
Einde]yk fpreekt
fpreekt bier
hier
ten
hebben , met
met de
Menfcben . Eindelyk
de
de Schryver
Schryver over
over bet
het Inf
InjUnCt,
de Konstdriften
Konstdriften der
der
intt , of
of de
Dieren, omtrent
omtrent welke
welke by
by deeze
deeze bepaaling
bepaaling maakt,
dat 9
Dieren,
maakt, dat,
naar maate
maate de
de Dieren
Dieren in
in maakzel
maakzel en
en manier
manier van
van leven
Ieven
naar
en
handelen meerder
overee1'lkomen.
en handelen
meerder met
met de
de Menfchen
Menfchen overeenkomen,
dezelve minder
ruinder Konstdriften
Konstdriften hebben
hebben:: vermeerderende
vermeerdereDde
dezelve
dezelve,
zyns achtens,
achtens, naar
naar maate
de Dieren
Dieten aanmeraanmerdezelve, zyns
maate de
kelyker met
den Mensch
Mensch inin maakzel
maakzel en
en levenswyze
levenswyzo
kelyker
met den
verfchillen
verfchillen..
Het tweede
tweede Hoofdftuk
Hoofdfruk deezes
deezes Deels
DeeIs handelt
handeIt over
over de
de
Het
waardy der
der Dieren,
Diel'cn, in
in 't
't welk
welk de
de Schryver
Schryver de
de Dieren
DiereD
waardy
befchouwt,
befchouwt, als
als zelfftandigheden
zelffrandigbeden,
die medewerken,
ell
, die
medewerken , en
zelfs in
veerlerleije omftandigheden
zelfs
in veerlerleije
omftandigheden vryw~llig
vrywillig medemedewerken,, tot
tot bet
doel der
der volkomenheid,
volkomenheid, welke
welke
werken
het groot
groot doel
de Oneindige
Oneindige voor
voor alle
aUe zyne
zyne fchepzelen
fcbepzelen beftemd
befremd heeft
heeft;;
de
't geen
geen ten
ten gevolge
~evolge heeft
beeft ,~ dat
dat ook
geeD Diertje
Diertje in
in
't
ook geen
fchyn zo
zo gering
germg of
of verachtelyk
veracbtelyk is
is,, of
of bet
het brengt
fchyn
brengt op
op
zyne wyze
wyzelets
iets toe
toe tot
tot bet
nut..
zyne
bet algemeene
algemeene nut
Nogverder
verder gaat
gaat de
de Schryver
Schryver in
in bet
bet derde
Nog
derde Hoofdfiuk
Hoofdftuk,9
harrdelende over
de toekomende
toekomende beftemming
befremming der
der DieDiehandelende
over de
ren;; dewyl
d~wyl bybyininhetzelve
hetzelve als
als allerwaarfchynelykst
allerwaarfcbynelykst beberen
weert,, dat
dat der
del" Dieren
Dieren bettaan
befraan zich
zichniet
niet alleen
al1een bepaalt
bepa'lllt
weert
tot hun
hun tydelyk
tydelyk verblyf
verblyf bier
hier op
op aarde
aarde,, maar
maar dat
dat zy
zy
tot
denkelyk, na
na de
de vernietiging
vernietiging van
van dit
dit hun
vergangelyk
denkelyk,
hun vergangelyk
licbaam, in
in een
een anderen
anderen meer
meer volkomenen
volkomenenthat
fiaatzullen
zullen
lichaam,
wordell overgebragt
ovel'gebragt.. Volgens
VoIgen£ des
des Schryvers
Scbryvers denkbeetdenkbeetworden
den
den
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den zou
zoudit
dit niet
niet alleen
alleen door
door 't
't licht
licht der
der Rede
Redegeleerd,
geleerd,
den
getuigenis der
der Heilige
Heilige Schrift
Schrift bebemaar zelfs
zelfs door
door 't't getuigenis
maar
Tot betooging
betooging van
van welk
welkzonderling
zonderling
vestigd worden.
vestigd
worden . Tot
gevoelen,, by
hy zich
ziclt inlaat
i~Iaat in
in een
een wydloopig
wydloopig onderondergevoelen
zoek van
van eenige
eenige hierop
hierop betrekkelyke
betrekkelyke Griekiche
Grieklche uituitzoek
drukkingen,, zo
zo van
van gewyde
gewydeals
als van
van ongewyde
ongewydeSchrySchrydrukkingen
verso.
vers
In bet
het tweede
tweede Deel
Deel van
van dit
dit Werk
\Vcrk handelt
handelt de
de
In
Schryver over
over de
de Pligteu
Pligteli1 der
der Menfchen
Mcnfchen omtrent
omtrent de
de
Schryver
Dieren, en
en beantwoordt,
beantwoordt, inin dedeeerfte
eerfl:e Afdeeling
AfdeeIing,, de
de
Dieren,
vraag, of
of wy
wypligten
pligten omtrent
omtrent dedeDieren
Dierentotebetragten
betragten
vraag,
de tweede
tweede Afdeeling
Afdeeling bebehebben, zeer
zeer bevestigend
bevestigend.. In
In de
hebhen,
handelt by
by dit
dit ftuk
fl:uk meer
meer uitvoerig
uitvoerig,, en
en toont,
tOont, dat
dat de
de
handelt
Mensch,aan
aandendeneenen
cenenkant,
kant,ininhet
hetgezellige
gezeUige leven,
leven, wel
weI
Mensch,
het recht
de Dieren
Dieren to
te dooden,
wanneer zy
zy
bet
recht heeft
heeft om
om de
dooden, wanneer
bern tot
tot last
last zouden
zouden kunnen
kunnen worden
worden;; maar
ook,, aan
aan
hem
maar ook
den anderen
anderen kant
kant,, dat
dat bet
het den
den Menfchen
Menfchenniet
nietgeoorgeoorden
loofd is
is,, de
de lichaamen
lichaamen der
der Dieren,
Dieren,ofofderzelver
derzelvel' ledeIedeloofd
maaten ,, to
te heichadigen
helchadigen,, of
of deeze
deeze fchepzelen,
fchepzden, zonder
zonder
maaten
noodzaakelykheid. lichaamelyke
lichaameIyke pyn
pyn aan
aan to
te doen
doen.. Hier
Hier
noodzaakelykheid,
komt nog
by eene
eene verhandeling
verhandeling over
over bet
bet verdelgen
verdeIgen der
der
kornt
nog by
Roofdieren, in
beweerd,
Roofdieren,
in welke
welke met
met veeI
veel grond
grond wordt
wordt beweerd,
dat dezelve,
by bet
het uitbreiden
uitbreiden der
dat
dezelve, by
der menfchelyke
menfchelyke MaatMaatfchappye, als
.fchappye,
alsvan
vanzelven
zelvenverdwyncn,
verdwyncn, en
en dat
dat dan
dan ook
ook
het
oogmerk hunner
hunner fchepping
fcbepping,, om
om naamelyk
naamelyk de
de to
te
bet oogmerk
Herke
van ander
ander kleiner
k!einer gedierte
gedicrte to
te
fterke vermenigvuJdiging
vermenigvuldiging van
verhinderen, van
van zelven
zeh'en ophoudt
ophoudt.. In
In de
de derde
derde AfdeeJing
Afdeeling
verhinderen,
van dit
dit Deel
Deel handelt
handelt de
de Schryver
Schryver over
over de
de voorwaarvoorwaarvan
delyke en
byzondere Pligten
Pligten der
omtrent de
de
delyke
en byzondere
der Menfchen
Menfchen omtrent
Dieren:
welk ftuk
fiuk uitvoeiiger
uitvoel iger wordt
betoogd in
in de
de
wordt betoogd
Dieren : welk
vierde Afdeeling,
welke bet
bet edele
edeJe dier
dier pligten
pligten nader
nader
in welke
vierde
Afdeeling, in
wordt aangedrongen
aangedrongen,, uit
met bet
het zezewordt
uit derzelver
derzelver verband
verband met
delyke
anderen betoogt
betoagt de
de
Onder anderen
delyke van
van den
den Mensch.
Mensch . Onder
Schryver
hier,, dat
dat hy.
die, zonder
zander nadenken,
nadenken, onveronverby, die,
Schryver bier
ichilIig enenboos
is, even
e~en daardoor
daardoor
fchillig
boosomtrent
omtrent de
de Dieren
Dieren is,
oak
tot een
zO'Jrtgelyk gedrag
gedrag omtrent
omtrent de
de Menfchen
Menfchel'l
ook tot
cen zogrtgelyk
gevormd
wordt;; waaruit
hy ten
ten gevolge
gevolgetrekt,
trekt, dat
datieiewaaruit by
gevormd wordt
~lere
dere mishandeling,
mishandeling, aan
aan bet
bet Dier
Dier gepleegd,
gepleegd, den
den Mensch
Mensch
dien graad
volkomenheid beneemt
beneemt,, waarvoor
waarvoor by
by
then
graad van
van volkomenheid
anderzins
anderzins vatbaar
vatbaar zou
zou zyn.
zyn.
Bet
derde Deel,
Dee I ,eindelyk,
eindelyk, bevat
bevat eenige
eenige gefchiedkun
gefchiedkun-.
Het derde
dige
ophelderingeo,, als
byvoegzel,, tot
het leerleerals een
een byvoegzel
tot bet
dige ophelderingen
HeIzel
der Dieren
DiereD.. Veele
leezenswaarVeele leezenswaaritelzelvan
van den
den aard
card der
aanSchryver bier
dige
bier verzameld,
verzameld , :landige zaaken
zaaken heeft
heeft de
de Schryver
Ii
gaan~
I i 3;
gaan-
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gaande
Bevers,, de
gaande de
de Bevers
de groote
groote witte
witte Mieren
Mieren of
of Termr
Term!-..
ten
uitgebreidheid van
van
ten enz.,
enz ., die
die aIle
alle eene
eene aanmerkelyke
aanmerkelyke uitgebreidheid
kennis en
vernuft by
by een
een groot
groot aantal
aautal Dieren
kennis
en vernuft
Dieren bewyzen.
bewyzen .
is met
met eene
eeoe byzondere
byzondere raaauwkeu
llaauwkeu-.
1Het
•let geheele
geheele Werk
Werk is
righeid en
en uitvoerigheid
uitvoerigheid opgefleld,
opgefreld, en
en dus
duszeer
zeerleezens
leezens-.
righeid
Schoon wywygeenzins
geenzinsons
onszegel
zegel willen
willen heggen
hegten
waardig.. Schoon
waardig
aan alle
aUe de
de byzondere
byzondere gevoelens
gevoelells enenuitleggingen
uitJeggingen van
van
aan
onzen Schryver,
Schryver, zo
zo kunnen
kunnen wywyechter
echterniet
niet ontkennen,
ontkennen,
onzen
aan dezelve
dezelve meestal,
meestal, door
bondige redeneeringen
redeneeringen
dat
dat hy
by aan
door bondige
en gevolgtrekkingen,
gevolgtrekkingen, den
grootstmogelyken graad
graad van
van
en
den grootstmogelyken
waarfchyneJykheid heeft
heeft gegeeven
gegeeven.. Niet
Niet weinig
weinig wordt
wordt
waarfchynelykheid
daarenboven de
de belangrykl1eid
daarenboven
belangrykheid van
van dit
dit\V'erk
Werk vermeerderd,
vermeerderd,
de verzameling
verzamelingder
oeruirgekiptfte
uitgekiptfte voorbeelden
~oorbeelden van
van gegedoor
door de
en van
van andere
andere voortreWevoortreffeheugen, ichranderheid,
ichrandel'heid, trouwe,
trouwe, en
heugen,
lyke eigenfchappen
eigenfchappen,, die
die zomwylen
by de
de Dieren
Dieren worworlyke
zomwylen by
den waargenomen
waargenomen.. Treffende
Treffende vonden
wy,onder
onder andeandeden
vonden wy,
ren, bet
het volgende
volgende voorbeeld
trouwe en
en dankbaardankbaarren,
voorbeeld van
van trouwe
heid
van cen
een Hond;
Hond ; 't'tgeen
der aandagt
aandagt onzer
heid van
geenwy
wy der
onzer LeeLeekeul'en..
zeren dubbel
dubhel waardig
waardig keuren
zeren
" Volgende
Volgende gefchiedenis,
gefchiedenis, (zegt
(zegt de
de Schryver)
Schryver) die
die in
ill
„
Dr.. MULLERS
MULLERS Magazyn
Magazyn geplaatst
is,, bevat
bevat een
een zeer
zeer
Dr
geplaatst is
van bet
het geheugen
tier Honden,
Honden, enen derzelver
derze!ver
fterk bewys
geheugen der
fterk
bewys van
'JIerkleefdheid nan
hrmne meesters.
mmters. Een
Een Boschwachter
Boschwachter in
in
verkleefdheid
aan hunne
Schwaben kogt
kogt van
van een
een zwervenden
zwervendenItaliaan
Italiaan een
een PatrysPatrys.
Schwaben
bond., die
die omtrent
omtrcm anderhalf
anderhalf jaar
jaar oud
was.. De
De nieuwe
nieuwe
bond,
oud was
rneester van
van den
den Hond
Hondbefpeurde
befpeurdeinindit
ditDier
Dier zulk
zulk eene
eene
meester
buitengewoone treurigheid
treurigheid.,, dat
voor deszelfs
deszelfs leven
leven
buitengewoone
dat hy
by voor
vreesde, to
te meer,
meer, daar
daar by
hy in
in 't
geheel niet
niet eeten
eeten wilwilvreesde,
't geheel
de.. Hy
Bygaf
gaf zich
zich dus
dus alle
aUe moeite
moeite ,~ om
hemzo
zo lang
lang in
in
de
om hem
't leven
van nana·
't
leven te
to houden.,
houden , tot
tot zy
zy elkanderen
elkanderen meer
meer van
by leerden
lee'rden kenncn
kenn(;D;; en
en dit
dit gelukte
Hond bebeby
gelukte bem:
hem : de
de Hond
gon to
te eeten
eeten.,, liet
africhten,, en
en wierd
wierd zyn
zyn besbesgon
liet zich
zich africhten
te
te Hond.
Hond.
vo1gend jaar
jaar (bier
van de
de eigen
eigen
"„ Het
Bet volgend
(biermoet
moet ikik my
my van
van den
den Autheur
Autheurbedienen)
bedienen) merkte
merkte ik,
ik, dat
dat de
de
woorden van
woorden
Hond., omtrent
omtrent lien
dien-- tyd.,
op welken
we!ken ik
ik hen
hemgegekogt
tyd, op
kogt had,
had,
Bond,
e~nige weeken
lang,.
dagelyks
hcuvel liep,
liep, die
die
eenige
weeken lan
, da~
gelyksopop een
een heuvel
Illet
en van
waar men
men over
over de
de
niet ver
ver van
van mynhUls
myn huis fag.,
rag, en
van waar
landil:raat kon
zien.. Hier
Hier zat
zat hy
zag
landf}raat
kon heenen
heenen zien
by dan.,
dan, en
en zag
weg, tangs
Jangs welken
welken dedeItaliaan,
Italiaan, zyn
zyn voorige
voorlp:e
naar den
naar
den weg,
meester,
(die om
om dedetwee
tweeofofdrie
drie jaaren
jaaren met
muizevalmeester, (die
met muizevalbexoeken) voorheen
voorheen
len en
len
en heekels
heekels dezen
dezen oord
oord kwam
kwam bezoeken)
gekomen
was.. Dan
Dan lag
lag by
l1y den
den kop
kop opopden
dengrond,
grond,als%
alsgekomen was
of hy
naar iets
iets luisterde,
luisterde, fprong
op, bafte,
bafte., en
en
of
by naar
fprorg weder
weder op,
op
op
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op deze
deze wyze
wyze bragt
bragt by
by den
dengeheelen
geheelen dag
dag door
door.. op
ook in
Dit
hadniet
niet afleen
al1een bet
het eerfte
eerH:e jaar
jaar plaats,
plaats, nlaar
maar ook
in
Dit had
de beide
beide volgende
volgende.. de
"„ Den
vo]gcnden herfst,
herfst, bet
het vierde
vierde jaar,
jaar, zedert
zedert ik
ik
Den volgcn_ien
den Hand
bekomenhad,
had,begon
begonbyhyweder,
weder,als
.lsnaar
naar gea
gea
den
Hond bekomen
woonte,
den heuvel
heuvel to
te bezoeken
bezoeken.. Op
Op een
een zekeren
zekeren tyd
tyd
woonte, den
nam ik
llam
ik hem
hem mode
mede inin bet
het bosch,
bosch, en
en daar
daar wy
wy geen
geen
hield .by
zich .bezig
~et Aardmollen
Aardmollen
wild
fpeurden, hield
wild fpeurden,
by zich
bezig met
lIit
By dit
dlt werk
werk liep
lIep liy
dlkwerf tamelyk
tamelyk
uit te
to wroeten.
wroeten . By
by dikwerf
ver weg,
weg, zonder
zanderdat
dat my
myzulks
zulks veel
vee! bekourmerde
bekommerde ,, om
om
ver
dat ik
ik wigt
wist,, dat
dat hy
myeenige
eenige mylen
mylen verre
verre kon
kon op
op-.
dat
by my
fpeuren;; maar
intusfchen eons
eens wat
wat alal tote lang
lang wegblywegblymaar intusfchen
fpeuren
wnde,, begon
begon ik
te roepcn,
rnepcn, en
en zo
zo menigmaal
menigmaal
ik hem
hem to
vcnde
ik hem
hem riep
riep,, beantwoordde
beantwoordde by
hydit
dit met
meteen
eenverfehrik
verfchrik..
ik
kelyk gehuil
gehuil en
en gefchreeuw
gefchreeuw.. 1k
ging derhalven
derhalven naar
nllar
kelyk
1k ging
hem toe
toe;; maar
daar by
hy vry
vryverre
verreofafwas,
was,liep
liep 'er
'er
maar daar
hem
een
kon koko·
een vierde
vierde van
van een
eenp uur
uur am
om ,, eer
eer ik
ik by
by hem
hem kon
men.. Hier
zag ikik nunubet
hetzonderlingfte
zonderling!le fchouwfpel
fchouwfpel,,
men
Hier zag
een
zo tref'end,
treffend, dat
de traanen
traanen uit
uit
een fchouwfpeJ
fchouwfpel zo
dat bet
bet my
my de
de oogen
oogen pertte
per!le.. Een
Een oud
oud man
man,, die
tot onder
de ararde
die tot
onder de
men in
in een
een moeras
moerasftond,
!lond,geheel
geheelkragteloos
kragteloos en
en onveronvermen
1110gend om
amzich
zich tote helpen
helpen.. In
de eene
eene hand
hand hield
hield
mogend
In de
hy de
de koord
koord van
vanzyn
zynranzel
ranze!,, die
die aan
aan den
den never
oever van
van
by
het
Hondhad
hadbet
het ander
ander Bide
einde
bet moeras
moeras lag,
lag, en
en myn
myn Hond
van de
de koord
koordgevat
gevat,~ en
en fpande
fpande alle
aile kragten
kragten in
-in,, om
om
van
hem 'er
'er uit
uit to
te helpen
helpen.. Zo
Zo dra
dra de
de Hand
Hand moede
moede
hem
wierd,
rusten moest
moest,, begon
begon by
hy tote huilen
huiJen en
en to
te
wierd , en
en rusten
fchreeuwen.. Ik
Ik was
was bier
hier over
over zo
zo getroffen
getroffen,, dat
dat ik
ik in
in
fchreeuwen
de eerfte
eerl1:e oogenblikken
waswasom
de
oogenblikken niet
nietininfraat
ftaat
om den
den man
man
te helpen
helpen.. Zo
Zo dra
dra was
was de
de Hond
Handmymyniet
nietgewaar
gewaargegeto
worden, of
of by
maakte een
een hevig
hevig geluid,
geluid. liep
Jiep naar
worden,
by maakte
naar my
my
toe,, vatte
vatte my
by de
de rokspanden,
rokspanden't en
en trok
trok my
naar de
de
toe
my by
my naar
plaats toe.
toe. Het
kostte my
maar weinig
weinig moeite
moeite.,, om
am
plaats
Hot kostte
my maar
den man
man 'er
'er uit
uit to
te helpen
helpen;; en
nu fcheen
feheen myn
den
en nu
myn Hond
Hond
als
fprong tegen
tegen den
mall op,
als opgetogen
opgetogen van
van vreugde,
vreugde, fprong
den mark
op,
en
betOonde hem
hemveel
veelliefkoozingen
Iiefkoozingen ,, bet
geen doze
deze
en betoonde
bet geen
met
veel levendigheid
levendigbeid beantwoordde.
met veel
beantwoordde.
" Ik
Ik hoorde
hoorde ten
ten eertten
eertten aan
de fpraak
fpraak,, dat
,,
aan de
dat bet
bet een
een
ltaliaan
en dewyl
met verre
verre van
van myne
wooJtaliaan was;
was ; en
dewyl wy
wy Wet
myne wooning
kwamenwywy
fchielyktotebuis,
buis, daar
daar ik
ik hem
ning waren.,
waren, kwamen
fchielyk
hem
verzocht ~ my
myzyn
~ynnoodiot
noodlortoteverhaalen
verhaalen,, en
verzocht,
en of
of hy
by den
den
Hond kende
kende.. Hy
Hy was,
was,volgens
volgenszyn
zynzeggen,
zeggen,een
eellItaItaHond
Iiaan, en
koopmanfchap tote dryven
dryven in
in dozen
dezen oord
oord
liaan,
en om
om koopmanfchap
gekomen.. Voorheen
Voorheen was
was dit
dit bet
bet werk
werk van
van zyn
zyn Zoon
Zoon
gekomen
Ii4
4
geIi
ge-
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geweest;; maar
maar deze
deze geftorven
geftorven zynde
zynde,, moest
moest by
hy nit
ntt
geweest
net geheele
geheele huisgezin
huisgezin onderhouden.
Hywas
wasden
den nacht
nacht
het
onderhouden . Hy
hebbendewillen
willen gaan
gaan,, in
in
te vooren
vooren,, door
door bet
het bosch
bosch hebbende
to
het genoemde
genoemde gat
gat gevallen
gevallen,, en
en niet
niet in
in ftaat
ftaat geweest
geweest
het
'er zich
uit to
te helpen.
helpen. Van
Van den
den Hond
Hond wist
wist
'er
zich weder
weder uit
toen ik
hy niets
niets;; maar
maar toen
ik hem
hem zeide,
zeide, dien
dien van
van zyn
zyn Zoon
Zoon
by
gekogt to
te bebben,
bedagt by
hy zich,
zich, en
en zeide
zeide,, dat
dat bet
bet
gekogt
hebben , bedagt
weI dezelfde
deaelfde Hand
kon wezen,
wezen, dien
dien by
hy aan
aan zyn
zyn Zoon
Zoon
wel
Hond kon
gegeeven had
had.. Hy
Hyhad
hadhem
bernuituiteerie
eene beek
beck gehaald
gebaald ,t
gegeeven
waar in
in by,
by, kort
kart na
na zyne
zyne geboorte,
geboorte, nog
nog blind
blind zyn
zyn..
waar
de, geworpen
geworpen was,
was, enen bad
hadhem
hemuit
uitmedelyden
medelyden ver
ver...
de,
dat by
by had
warmdenengekoesterd
gekoesterd,, tot
tot dat
had kunnen
kunnen zien
zien ,t
warmd
en vervolgens
verv61gens aan
gegeeven, 'Zonder
hem to
£e·.
en
aan zyn
zyn Zoon
Zoon gegeeven,
zonder hem
dert weer
gezien to
te hebben
hebben.. --dert
weer gezien
"By
deze gebeurtenis
gebeurtenis zou
men kunnen
kunnen vraagen
vraagen ,p
By deze
znu men
„
of de
de Hond
Hond eigentlyk
eigentlylc den
ouden man
man herkende
berkende,, en
en
of
den ouden
zicb wist
wist to
te binnen
binnen to
te brengen
brengen,, dat
dat bet
het zyn
zyn eerfte
eerfte
zich
weldoener was,
was, die
die hem
hem van
van den
den dood
doodgered
geredenenzozolang
lang
weldoener
verzorgdhad,
had,tot
tot dat
dat by
by zien
zien kon;
dan of
of dit
dirtvoortkwam
voortkwam
verzorgd
kon ; dan
nit de
de gelykenis
gelykenis met
met zyn
zynafgeftorven
afgeftorven Zoon,
Zoon,die
die anderbalf
anderhalf
uit
jaarlang
lang zyn
zynmeester
meestergeweest
geweestwas,
was,enenwrens
wiensbeeltenis
beeltenis
Par
by in
in bern
meende tote zien
zien.. Ik
Ik zou
ZOU bet
het laatfte
laatfte gelo
gelo...
by
hem meende
ven, dewyl
dewylbet
betanders
andersniet
niet gemakkelyk
gemakkelykvalt
valttote begrybegry..
ven,
pen, bre
die zo
zo long
jong van
van den
den ouden
ouden matt
man
pen,
hoe de
do Hand,
Hond , die
was weggeraakt
weggeraakt ',) in
na verloop
verloop
in ftaat
ftaatwas.
was, om
om hem,
hem, na
was
een langen
langen tyd,
tyd, to
te herkennen
berkennen.. Hoe
Hoe hot
het zy
zy ,,
van zulk
zulk een
van
bettt blykt
blykt toch
toch duidelyk
duidelyk,, uit
uit deze
deze gefchiedenis
gefchiedenis,, dat
dat
b~
bet goede,
die menfchen
aan den
den Hond
Hond in
in zync
zync:
oede , door
door die
menfchen aan
vroegite
een zeer
zeer fterken
fterken indruk
op
fte jeugd
jeugd beweezen,
beweezen, een
indruk op
voch af.
hem
moet hebben
hebben gemaakt
gemaakt;; daar
daar noch
noch tyd,
tyd, noch
af.
hem moet
ftand,
dien verminderd
verminderd hadden
hadden;; zo
als dan
hand , dien
zo als
dan ook
ook waar..,
waar:
fchynelyk deszelfs
deszelfs reuk
bet voornaamfte
voornaamfte hulpmiddel
hulpmiddel
fchynelyk
reuk bet
was,
waar door
doordedeberinnering
herinnering aan
weI doe..
was, waar
aan zyn
zyn ouden
ouden weldoe,
ner
wierd.'~
.
net ver~ieuwd
verpieuwd wierd
."
lJec!enkingen
en Aanmeriingen
oven den
den Waterjlaal
Water/laat
.Redenkingen en
Aanrnerkingen o,):tJ".
van
RhynJand, enenover
overeene
eeneUitwatering
Uit'WateJfing to
te Catwyk;
van Rhyndand,
Cat ;ryk ;
A.. P.
In'$'sGraavenhaage,
door A
door
TWENT . In
Graavenhaage, by
by de
deWed.
Wed .
P . TWENT.
79 bl.
bd.
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1802. In
In gr.
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d!t klein
klein,, doch
keurigenenallergewigtigst
allergewigtigst Stukje,
Stukje,
dock keurk
dit
met bondige
bondige redenen
redenen,, !het
wordt, met
Ihet volgende
volgende op
op eene
eene
IJnnwordt,
o.vertuigende
.
overtuigende wyze
wyze beweezeJl.
~l'r

beweezen .

.,
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,, Dat
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Dat Rhynlands
"• Dat
Rbynlands Waterflaat
Waterfl:aat geeut
geell verbeteriug
verbetcring meer
meer
k:m,, wi!
men geene
geeneallergrootte
allergrootfie nadeelige
nadeelige
ontbeeren
ontbeeren kan
wil men
gevolgen daarvan
gevolgen
daarvan ondervinden
ondervindtm..
H
Dat 'er
'er twee
twee middelen
rniddelen zyn
zyn,, die
in bet
het
„ Dat
die daarroe
daartoe in
naamelyk den
werk
gefreld kunnen
den aanleg
aanleg van
van
werk gef'celd
kunnen worden;
worden ; naamelyk
meer Sluizen
Sluizen te
te CatCatmeer
to Halfwegen,
Halfwegen , of
of die
die te
to maaken
maaken to
wyk.
wyk . aan
aan Zee.
Zee.
Dat bet
geen volkomen
volkomen effe&
"• Dat
het eerfte
ecrfie geen
effeCt zal
zal doen,
doen, en
en
het
z;eer zeker
zeker is
is,, dat
voor, een
een tyd
tyd en
en
bet zeer
dat dit
dit nut
nut maar
maar voor
van geen
geen langen
langen duur
zyn,, althans
onbetwistbaar
van
duur kan
kan zyn
althans onbetwistbaar
verminderende in
vel'minderende
in vermogen
vermogen [door
[doordedeflfteeds
:eeds toeneemcD'
toeneemende
den bodenm
bodem van
van bet
bet Ye]
zal werkzaam
de boogte
hoogte van
van den
Ye] zal
werkzaam
wezen..
wezen
Dat bet
het tweede
tweede middel
middel,, buiten
buiten gevaar
den
•" Dat
gevaar van
van den
Lande,, kan
kan gedaan
gedaan worden
worden,, volgens
het bier
hier voren
voren
Lande
volgens bet
geftelde en
en de
de denkbeelden
denkbeelden van
vanveele
veele kundige
kundigelieden
Iieden ~
gefelde
ook
volgens de
de bier
bier boven
bovenaangehaalde
aangehaalde voorbeelden,
voorbeelden,
ook volgens
:tl doen.
en dat
dat bet
net een
een zeker
zeker effe&
effeCt zz:tl
en
doen .
dat,, byaldien
byaldien men
niet oordeelde
oordeelde hetzelve
hetzelve
"• En
En dat
men niet
uitgem-eider
dit proje&,
project, bet
het
uitgebreider teto moeten
moeten maaken,
maaken , dan
dan dit
alleen
dus
alleen als
alseen
eenproef
proeftetobefchouwen
befchouwen zou
zou zyn,
zyn, en
en dus
geen
volledige hulp
geven;; dochevnwdoch
evenwel
geen volledige
hulp aldus
aldus kon
kon geven
lr
zeker aan
aan het
bet Zuiden
Zuiden van
van Rhynland,
Rhynland, en
zeker
en bygevolg
bygevolg aan
aan
geheel
geheel Rhynland,
Rbynland,tot
toteen
eenallergrootst
allergrootst nut
nut kan
kan fcrekken
ftrekkel1..
",, Dat,
Dat, als
als de
de uitkomst
uitkomst bet
bet nuttige
nuttige en
en de
de zekerheid
zekerheid
van
geen gevaar
gevaar bewyst,
bewyst,alsdan
alsdan dit
dit middel
middel althans
althans
van geen
kan
zyn bet
het begin
beginder
derradicale
radicalt!herfl
heribelling
kan zyn
;ellingvan
van RhynRhynlands Waterftaat,
Waterftaat ~ en
nuttig kan
aan andere
andere
lands
en ook
ook nuttig
kan wezen
wezen aan
Heemraadfcbappen..
Heemraadfchappen
Dat ~ als
als men
menovertuigd
overtuigdis,
is, zozoals
ais ik
ik ben,
ben, gerust
gerust
•" Dat,
cle Sluizen,
Sluizen, grooter
grooter en
dieper, zonder
de
en dieper,
zonder gevaar
gevaar kunnen
kunnen
&emaakt worden
worden;; daar
gevoegd bet
het verbeteren
verbeteren der
der
gemaakt
daar by
by gevoegd
Canaalen tot
het Meer
Meer - en
en
Canaalen
tot roevoer
toevoer van
van water
water van
van bet
dat bet
het dus
dus noodig
noodig zoude
zoude zyn,
zyn, een
een hulpmiddel,
hulpmiddel. dat
dar
dat
door de
de Voorzienigheid
Voorzienigheid gefchonken
gefchonktnis,
is,daar
daarto teflellet
ftellet:.
door
..
en beter
beter to
te zyn,
dan eerst
eerst kosten
te maaken
maaken aan
aaniets,
iets>
en
zyn, dan
kosten to
dat men
men zelve
zelve voorziet
voorziet,, dat
dat geen
voortduurend nut
nut
dat
geen voortduurend
kan aanhrengen
aanbrengen,, en
en waarvan
waarvan des
des vermaarden
verma arden Profes
Profes·.
kan
fors
GRAVESANDES voorzegging
fors 'S
's GltAVl':SA}'JDES
yoorzegging dagelyks
dagelyks bevestigd
bevestigd
wordt, dat
dat de
de tjitwatering
qItwaterlDg opophet
van
wordt,
betYe
Ye met
met 'er
'er tyd
tyd van
geen vrugt
vrugt zal
zal lIevonden
geen
bevonden worden."
worden ."
De voornaame
voornaamezwaarigheden
zwaarigbeden,, welke
welke,, van
van tyd
tvd tot
tot
De
tyd, tegen
tegen het
der Sluizen
Sluizen te
tyd,
bet projeCt
proje& der
to Catwyk
Catwyk zyn inin·.
gebragt
gebragt,, beftaan
befiaan in
de vreeze
vreeze voor
voor gevaarlyke
gevaarlyke inur.inunin de
Ii 5
d~·
Ii5
da-

zyn
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datien,, en
en in
in de
de bezwaarlykheid
bezwaarlykheid,, om
om zodanige
zodanige werwerdatien
ken,, in
in bet
het guile
guIle zand
zand,, aan
ftrand aan
aan to
te leggen
leggen..
ken
aan ilrand
Danonze
onzeSchryver
Schryverlost
lostdedeeerfl
eerfte
zo
Dan
:e zwaarigbeid
zwaarigheid met
met zo
veel bondigheid
bondigheid op
op,, dat
de vrees
vrees voor
voor zodanige
zodanige ge
ge-.
veel
dat de
beurtenisfell
aan Zee
Zee als
als volkomen
volkomen ydel
ydel
beurtenisfenhy
by Catwyk
Catwyk aan
~n harsfenfchimmig
harsfenfchimmig mag
worden befchouwd
befchouwd:: terwyl
to
mag worden
terwyl
by verder
verder verfchifende
verfchillende middelen
middelen aan
aan de
de hand
handgeeft,
geeft,
by
men veilig
veilig en
en zeker
zeker inin bet
het guile
guIle zand
waardoor
waardoor men
zand ,, en
en
in
in bet
bet diepe
diepe welzand
weIzana,, kan
kan werken
werken.. Tot
Totmeerdere
meerdere
overtuigir.g haalt
overtuigirg
haalthyby de
de zwaare
zwaare Sluizen
Sluizen en
en WaterwerWaterwerken aan,
aan, die
die aan
aan de
van Vlaanderen
Vlaanderen gemaakt
gemaakt
ken
de Kusten
Kusten van
zyn,, alwaar
al waar de
de aard
aard der
der gronden
gronden en
en aile
aIle de
de andere
andere
zyn
als aan
aan de
de Hollandfche
Hollandfche
omftandigheden dezelfde
dezelfde zyn,
omftandigheden
zyn , als
Stranden.
Stranden.
Tot
beantwoordingvan
vanalle
aile zwaarigheden
zwaarighedendient
dient cin
ein..
Tot beantwoording
clelyk,
dat men
men inin bet
het Jaar
Jaar I572
157zeene
eene doorgraving
doorgraving
delyk , dat
by
Catwyk,, met
met Duikerfluizen
Duikerfluizen voorzien
voorzien,, heeft
heeft gege.
by Catwyk
welke die
die uitwerking
uitwerking had
had,
her binnenwa.
m:lakt,, welke
maakt
, dat
dat bet
binnenwa .
ter, door
door de
de gemaakte
gemaakte opening
opening,, met
met zodanig
zodanig eene
eene
ter,
kragt uitliep,
uitliep, dar
door naar
oaar
kragt
dar 'er
'er een
een fchuit
fchuitmet
met geweld
geweld door
tegengehoudt:n moest
moest wor,
wor.
zee dreef,
dreef, en
zee
en met
met veel
veel magt
magt tegengehouden
den. In
tyd, geduurende
geduurende de
de Nederland,
Nederland~
den.
In vervolg
vervoig van
van tyd,
fche troubles,
troubles, is
wederomdigt
digt geraakt
geraakt..
fche
is deeze
deeze opening
opening wederom
is nog
nog eene
eene vaart
vaart overgebleeven
overgebIeeven naar
naal' zee
zee ,~
Doch 'er
'er is
Doch
ongeveel'
maar veertig
veertig roeden
roeden verwyderd
van de
de naasnaas·
ongeveer maar
verwyderd van
te binnenwaters
binnenwaters,, bet
het Mallegat
Mallegat genoemd
genoemd.. Menigmaalen
McnigmaalcR
te
]oopt in
in deeze
deeze vaart
vaart bet
het water
water agt
agt voeten
voeten beneden
benecte!1
loopt
den boezem
hoezem van
van Rhynland
Rhynland of
af:: ten
ten bewyze,
hoe vervel'den
bewyze, hoe
mogenJe deeze
deeze uitwatering
uitwatering zou
zyn:; dewy[
dewyl de
de SluiSIui~
mogenle
zou zyn
zen aan
aan bet
het Ye,
welke thans
thans Rhynland.zyn
wa·
door welke
Rhynland • zyn wazen
Ye , door
ter losfen
eenige dulmen
beneden
ter
losfenmoet:>
moat, maar
maar zeldzaam
zeldzaam eenige
duimen beneden
den voorzeiden
voorzeiden boezem
boezem afloopen
afloopen..
den
Eindelyk bewyst
de Schryver
Schryver,, dat
dat bet
het ook
ook zelfs
zelfs
Eindelyk
bewyst de
in
tyden zeer
zeer mogelyk
zy ,~ zyne
zyno
in deeze
deeze bezwaarIyke
bezwaarlyke tyden
mogelyk zy
ten uitvoer
uitvoer to
te brengen
hrengen.;
de PolderPolder·
ontwerpen ten
. ; dewyl
ontwerpen
dewy! de
gelden over
gtheel Rhynland
Rh ynland ten
ten then
dien einde
einde niet
niet zo
zo
gelden
over geheel
Qnmaatig veel
veel verhoogd
behoeven to
te worden
worden.,,
onmaatig
verhoogd 20uden
zouden behoeven
of de
de voordeelen
voordeelen,, uit
uit de
de verbeterde
verbeterde waterlosfing
waterIosfing gegeof
booren,, zouden
die meerdere
meerdere uitgave
uitgave oogenbliklyk
oogenhliklyk
bcaoren
zouden die
eens wel
weI gemaakr
gemaakr
vergoeden:: zuliende
zullende die
vergoeden
die Werken,
Werken , eens
zynde,, ook
ouk geene
geene importante
importante tosten.,
tot onderhoud.l
zynde
kosten, tot
onderhoud
.choeven.
behoeven.
BUGBuo-
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Mensch, Burger,
BUONAPARTE als
a's Mensch,
Burger, Krygsman
Krygsman en
elt Re
Re-.
BUONAPARTE

gent gefchilderd
gefchilderd;; benevens
benevens llanrnerkingen
.Aamnerkingef'l over
drJ
gent
over dd
nieuwfle C01ljlitutie
Republiek.. Eoor
Eoor
nieawile
Con/1 itutiederder Franfche
Franfche Republiek
Orthodoxos
Orthodoxos Phileutheros
Phileutheros.. Alom
.Atom to
te bekomen
bekomen.. i8o2
180.2..
350 bl
In gr
gr.. 8vo.
bl..
In
8vo . 350

ee Schryver
Schryver van
van dit
dit Werk
Werkbehoort
behoortvoorzeker
voorzeker niet
niet
D
onder de
de aanbidders
aanbidders van
opgaande zon
zon;; dit
dit
D
onder
van de
de opgaande
vermoedden wy
reeds,, toen
toen wy
deze woorden
woorden van
van
vermoedden
wy reeds
wy deze

KANT
den tytel
tytel vonden:
Den mensch
memeh moet
moetbet
het recht
reeht
RANT op
op den
vonden : Den
moge bet
hetder
d~rbeer
heerfthend4
heilig gehouden
heilig
gehouden worden,
worden , at
al moge
fchends
magt ook
ook nog
nogzulke
zulkeopoferingen
opofferingenkosten,
kosten, enenalle
aile ftaatflaatmagt
kunde
moet haare
haareknien
knienvoor
voorbet
net recht
reeht buigen
bUigen;; en
toeu
kunde moet
en toen
wy bet
het Boek
Boek ook
ooknog
nogmaar
maareen
eenweinig
weinigdoorbladerd
doorbladerd
wy
hadden,
wy ons
onsook
ookinindit
dit vermoeden
vermoeden volko
volko~.
hadden, vonden
vonden wy
men bevestigd
bevestigd.. Heeft
Heeft by,
hy, intusfchen
intusfchen,, den
den groten
groten
men
Man,then
dien by
hyhier
hier befchouwt,
befchouwt, recht
recht gedaan?
gedaan'? -- - dit
ctii:
Man,
is de
grote vraag;
en,, alhoewel
het ook
ook ons
ons enigzins
enigzins
is
de grote
vraag ; en
alhoewel bet
moeite kost
kost omomonpartydig
onpartydigto tebetlisfen
bet1isfen,, en
en wy
den
moeite
wy den
Schryver
gaarne bet
het recht
recht doen
doen,, dat
da! by
hy toont
toom nret
niet
Schryver gaarne
blind te
blind
to zyn
zyn voor
voor het
bet grote
grote en
en goede
goede in
in den
den l\'Ian,
Man ,
op wien
wien by
hyzich
zicbtoch
tochDiet
niet weinig
wdnigverbitterd
verbitterd betoont,
betoont,
op
Werkover
overbethetgeheel
gcheelzeer
,zeerlezenslezensw
en daarenboven
daarenboven zyn
zyn Werk
en
waardig
is, en
zynerberispende
berispendc aanmerkingen
aanmerkingen
waardig is,
en fommige
fommige zyner
weI met
niet geheelenal
geheelenal ongegrond
zyn;; zo
zo moeien
moelen
wel
ongegrond kunnen
kunnen zyn
wy toch
toch,, indien
indien de
Lezer bet
het ons
ons vraagt,
vraagt, naar
naar o.as
oas
wy
de Lezer
beste weten
zeggen:: Neen
Ncen!! over
over bet
het gelzee:
/;itr
beste
weten zeggen
gehce~ gcfchiedt
gcfchiedt /tier
aon
BUONAPARTE Been
gem recht
reeilt..
aan BUONAPARTE
Zodmige befchouwingen
be[chouwingen,, als
als men
hier onderneemt,
Zodinige
men bier
onderneemt,
zyn altyd
altyd moeilyk
moeilyk.. Geheel
Geheel toch
tach kan
kal1 men
men zulk
zulk enea
entll
zyn
Manniet
niet overzien
overzien.. Misfchien
Misfchien muet
muet zich
zich nog
nog zeer
zeer veci
wei
Man
ontwikke1en;; misfchien
is "er
oa!:
ontwikkelen
misfchien is
'er zeer
zeer veel
veel verborgell)
verburgen, day:
zich onk
ook na
na ene
ene Eeuw
Eeuw
nietduidlyk
duidlykvoor
v()oralien
allen nog
nog zal
Z.ll
zich
niet
ontwikkeld hebben
hebben.. Verre
Verrededemeeste
meestemenichen
menichenitaiii
1b~n
ontwikkeld
van den
den Man
Manopop
enen
grotenafttaiid
afitai1d;; en
en in
in den
den
van
even
to te
groten
de driften
driften by
tegenwoordigen leeftyd
leeftyd zyn
zeer zeker
zeker de
tegenwoordigen
zyn zeer
by
zeer weinigen
weinigen genoegzaam
bekoeld.. Het
HetNageflacht
Nagt:fiacht:
zeer
genoegzaam bekoeld
zal toch
weI iets
iets meer
meer kunnen
kunnen befchouwen
befchouwen,, en
zal
toch nog
nog wel
en
zyl1.. Onze
OnzeSchryver
Schryver,
ook meer
meer onpartydig
onpartydig zyn
ook
, hoezeer
hoezeer
wy den
den wyageer
wy.geer en
en den
den man
man van
van verfand
verftand in
in hem
hem niet
niet
wy
mt!t dede party,
party, die
die
tniskennen, was
was voorzeker
voorzeker to
te zeer
zeer met
miskennen,
by eenmaal
eenmaal gekozen
gekozen had,
had, vooringenomen
vooringenomen enenaan
aan dezeldczel·
by
ve
vc
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ve gehecht,
gehecht, om
nUONAPAR TE naar
nan waarheid
waarheid en
en recht
recht
VC
te kunnen
kunnen richten
richten.. Dat
weI weinigen
weinigen;; misfchien
to
Dat kUl1nen
kunnen wel
misfchien
niemand nog.
nog. Zy
Zy alien,
allen, die
3niemand
die by
by de
de Franfche
Franfche OmwenOmwenteling enen
tegenwoordige grogroteling
enen roI
rol fpeetden,
fpeelden, en
en ook
ook de
de tegenwoordige
te Man,
komeneenmaal
eenmaaIvoor
vooreeneengroot
groatenenonpartydig
onpartydig
te
Man, komen
Gerichtshof, en
, Com
met den
den braven
braven Oon3
Oom TOBIAS,
T08IAS, in
in
Gerichtshof,
en,
(om met
Triftram, to
te fpreken)
fprel,en) „
" by
by de
de grote
grote en
algemene
den Trijiram,
den
en algemene
" revue
revue van
van ons
ons alien
allen - en
en niet
niet eerder
eerder -- zal
zal bet
het
„
zyn'plicht
plicht in
in deze
deze wereld
wereld
blykbaar worden,
worden, wie
wiezyn'
•" blykbaar
•" wel
niet;; en
en dan
dan zulzulweI heeft
heefr waargenomen
- en
en wie
wie niet
waargenomen -."• len
naar bevind
bevind van
van zaken
zaken geavanccerd
geavanccerd worden
worden."
llen
en wy
wy naar
."
En, voegen
voegen wy
wy'er
'er by,
by, God
Godzyzyiederen
iederen groten
groten Man
En,
Man
en ons
ons alien
allen genadig!
genadig!
en
Hoezeer wy
wydan
dandedeverdienften
verdienfl:en des
des Schryvers
Schryvers niet
niet
Hoezeer
doen,, zo
zo kunnen
Iwnnen wy
wy toch
toch ons
ons zegel
zegel
willen to
te kort
kort doen
widen
geenzins
geenzins hangen
hangen aan
aanalle
ailezyne
zynegrondftellingen
grondfrellingen:: zeer
zeer
veel waarhcids
weI gedurig
ged urig;; en
en bet
het warm
tn·•
veel
waarheids zegt
zegt hy
by wel
warns en
thufiasme,
fchryft. fleept
fleept ons
thuf
asme, waarmede
waarmede byhyfchryft,
ons wcg,
weg, oonk
,ik
dan. wanneer
wanneermen
men
gaarne
alles,
j uistinindie
diezelfde
zeIfde
dan,
netniet
gaarne
alles,
juist
bewoordingen, zou
zou willen
willen onderfchryven
onder[chryven.. Ziet
Ziet bier
hier
bewoordingen,
iets uit
uit de
de Inleiding
In/eiding ..
nets
" Revolutien
Revolutien zyn
zyn bet
bet tydvak
tydvakder
clergroote
grootegeesten
gees tell..
„
Deezefpringen
fpringen als
als op
op den
den flag
flag van
van eene
eenetoverroede
toverroedc ten
ten
Deeze
voorfcbyn, en
en veroorzaaken
veroorzaaI{en vrees
vrces en
en bewondering,
bewondering,al
al
voorfchyn,
van naby,
naby, ofofvan
vanverre
vene ofafininbetrekking
betrekking
naar dat
naar
dat men
men van
tot hun
hun ftaat.
fraat. De
De menfchen
menfchen zyn
zyninin de
de aanlaagen
aanlaagen van
van
tot
hunne natuur
natuur elkandenen
elkandclen niet
nice zoo
als wy
hun
hunne
zoo ongelyk,
ongelyk, als
wy bun
in onze
anze dagelykfche
dagelykfche waereld,
waereld, well
welke
alles wat
wat ggroot
is
in
.e alles
root is
moord, enen alle
aile t}oute
il:oute pooging
moord,
pooging onder.irukt.
onderarukt, befchouwen.
befchouwen .
Een PROMETnIEUS
PROMETHEUS kan
kan uit
uit eik
hebbend ftof
frof eenen
eik aanzyn
aanzyn hebbend
eenen
Een
man vormen,
vormen,enenieder
iederfterveling
frerveling zoude
zoude in
in kragt
kragt
t;rooten man
grooten
en volkomenheid
volkomenbcid zyne
zyneleevensjaaren
leevensjaaren doorloopen,
doorioopen, zoodra
zoodra
en
men hem
maar niet
niet in
in de
de boeien
boeien van
vanbet
hetConventioConventio·
nien
hem naar
genie der
mellschbeid
neele kluisterde,
neele
kluisterde, inindewelken
dewelken de
de genie
der menschheid
den mensch
mensch de
treurende van
Menlaate
laate in
in den
de
treurende
van hem
hem wykt.
wykt. Men
natuur alleen
aIleen werken,
Iaate dezelve
ontwikke·
natuur
werken, laate
dezelve zich
zich vry
vry ontwikkelen, laate
laate aile
vermaogens zich
zich ongeftoord
ongefroord binnen
binnen
len,
alle de
de vermoogens
de perken
perken van
van bet
het recht
recht uitbreiden,
uitbreiden, en
en verwydere
verwyderealle
aIle
de
hindernisfen, die
geest verminken,
verminken. en
en wy
wyzullen
zullen een
een
hindernisfen,
die den
den geest
geflacht voor
()n~ door
door zyne
zyllefterktc
tl:erkte cn
en
geflacht
voor ons
ons zien,
zien, dat
dat ons
nadruk in
in het
bewondering, en
en door
door zyne
zyne goedgoeJnadruk
bet denken,
denken, bewondering,
."
hart, hoogachting
hoogacbting afdwingt
afdwingt."
heid en
en eenvoudigheid
eenvoudigheid van
van hart,
heid
een
-.•
En wat
verder:: "„ Fen
Een ClESAR,
een MARIUS,
MARIUS, een
En
wat verder
c&SAR, een
SYLLA,
CR,OMWELenenaiideren
a'ldcren,, ontfj
ontfprollgen
uit ceee·
rojgen uit
een crorlwEL
SYLLA , een
nen
nen

BUONAl'ARTEGESCHII.DERD
GESCHILDERD..
EU0NAPARTE

461
46Z

len vulkaanfl:hen
Wanneerdedeaarde
aardedoor
doorpolipoli.
*en
vulkaanfcben grond.
grond . Wanneer
tique
aardbeevingen gefchokt
tiq ue aardbeevingen
gefchokt wierdt,
wierdt, traden
traden meer
meer verVt'r·
mogende geesten
gees ten op,
op,die
diekloek,
kloek,flout
itout enenkragtig,
kragtig, inin
mogende
het rad
gevals tastten,
tastten, en
bet
rad des
des gevals
en het
bet ten
ten hunnen
hunnen voordeele
voordeele
genie der
der menschheid
menschheid wenende
befrierden.. Wanneer
Wanneerdedegenie
wenende
beftierden
de aarde
aarde verliet,
verliet, en
en ASTREA,
ten
de
AlSTREA, tegens
tegens haaren
haaren zin,
zin, ten
hemel terug
terug keerde,
keerde, verhieven
verbieven zich
zich menfcheg
van ongeongehemel
menfchen van
woone
gaven op
op den
den throon
throon ,~ maakten
zichalleenheeralleenheermaakten zich
woone gaven
fchers,
arm menschlyk
menschlykgeflacht,
geflacht, zelfs
zelfs
fchers, bedroogen
bedroogen het
bet arm
door de
de hoop
hoop van
van een
een beter
beter toekomeild.
Geest! gy
gy die
die
door
toekomend . Geest!
de waereld
waereld bebeerscht,
beheerscht~ wien
wien de
de Ceder
Ceder op
op den
denLib
Libanon,
de
anon,
en de
het ftof
fiof aanbidt,
aanbidt, waarom
moest de
de grootgrooten
de worm
worm inin bet
waarom moest
beid
door bet
het ongeluk
ongeluk van
anderen gedyen,
gedyen.
heid der
der menfchen
menfchen door
van anderen
en waarom
waaromerlangde
'erlangde de
de booswigt
booswigt dat
dat geene
geene., waarnaar
waarnaar
en
de braave
braave ftreefde
frreefde'?? Waarom
Waaromwas
wasdedeoverwinning
overwinning Reeds
(leeds
de
op de
de zyde
zyde dier
dier geenen,
geenen, die
dIe bet
het recht
recht met
met voeten
voeten tratraop
den, en
en waarom
was'er
'er voor
voor then
dien geen,
geen, die
die aIle
den,
waarom was
alle menmenicben als
als zyns
gdyken achtede,
achtede, die
die alien
allen weI
en
fchen
zyns gelyken
wel wilde,
wilde, en
die
bewees ,,
die aan
aan allen
alienzooveel
zooveelgoeds
goedsals
alsmogelyk
mogelyk was
was bewees
na
zoo veele
veele harde
harde enen bloedige
bloedigefl:ryden
frryden,, die
na zoo
die hy
by VOOl:
voor
eene rechtvaardige
I\~cbtvaardjge zaak
geene andere
andere belooning
belooning
eene
zaak voerde,
voerde, geene
behaalden altyd
altyd menfchen
menfcben de
de
dan bet
bet graf
graf ?'? Waarom
dan
Waarom behaalden
overwinning, die
die haar
haar niet
niet verdienden
verdienden7: Waarom
bettceoverwinning,
Waarom befteegen altyd
altyd die
die geenen
l!eenen,, die
alles,, wat
wat heilig
heilig en
en eer.
eergen
die alles
waardig was
was,, veracbteden,
den throon,
throoD, en
waardig
verachteden , den
en waarorn
waarom
wierden
altyd die
die geenen
geenenbet
hetinagti
magtigi1:e,
die over
over hoof
hoo...
wierden altyd
fle, die
pen van
van lyken
lyken tot
tot nun
enz..
pen
bun doel
doel fnelden'?"
fnelden?" enz
Byna zouden
zouden wywybier
hierdedepen
pennederleggen,
nederleggen, als
als kun
kun-.
Byna
nende onze
reeds genoeg
toon en
en den
dell
nende
onze Lezer
Lezer nu
nu reeds
genoeg den
den toon
geest
befchouwingen voelen
voelen;; dan
dl!nken,
geest van
van deze
deze befchouwingen
dan wy
wy denken,
het zal
aan velen
velen,, dat
nog
bet
zal niet
niet onaangenaam
onaangenaam zyn
zyn aan
dat wy
wy nag
des Schryvers
Scbryvers oordeel
oordeel mededelen
mededelen over
over BUONAPARBUONAPARdes
TE, de
de flotfom
llotfom van
van iedere
iedere befchouwing
befchouwing in
in de
de op
op den
den
TE,
tytel gemelde
onderfcheidene betrekkingen
l:1etrekkingen..
tytel
gemelde onderfcheidene
„ALS
MENSCH ftaat
BUONAPAR .TE,in opzicht
"ALS MENSCH
fiaat BUONAPARTE,lD
opzicht tot
tot zyzyne
uitmuntende voor
ne verftandelyke
verftandelyke vermogens,
vermogens , groot,
groot , uitmuntende
voor
ten opzichte'
opzichte' van
brand..
ieders
ieders oog;
oog ; maar
maar ten
van bet
bet ze4elyke
zedelyke brand,
merken
hemdedeondeugden
ondeugdenvan
vanhuichelaary,,
huichelaary, eerzucht
eerzucht en
merken hem
en
heerschzucht,, welke
welke even
even zoo
zoo verderflyk
verderflyk voor
voor bet
bet
heerschzucht
menschlyk
geflacht zyn,
zyn,als
alszyzyden
dengeenen,
getnen,die
diezezeheeft,
heeft,
menschlyk geflacbt
tot fchande
verftrekken.. --- Hy
oezit groote
groote gaavcn,
gaavcn,
tot
fchande verftrekken
Hy bezit
een allesomvattend
allesomvattend verfiand,
en eene
eene onon.
een
verfland, eenen
eenen moed,
moed, en
verfchrokkenheid,
eene tegens
tegens..
verfclirokkenheid, die
die altyd
altyd proef
proef houdt,
houdt, eene
woordigheid van
van geest,
geest, die
die door
door geen
geen toeval
toeval in
in verwarverwarwoordigheid
rin,
ring
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ring geraakt,
en eene
eene ftandvastigheid,
1tandvastigheid~ waarop
zich zelfs
zeIt.!!
ring
geraakt, en
waarop zich
de
tyd vermoeidt
vermoeidt;; aIleen
veredelt,
de tyd
alleendat,
dat,wat
wat den
den mensch
mensch veredelt,
en
wat hem
hemreeds
reeds in
in bet
het flof
frof vergodlykt.
en wat
vergodlykt, de
de deugd,
deugd,
eene frrenge
eerie
ftrengeenen onbaatzuchtige
onbaatzuchtigegel100rzaamheid
gehoorzaamheid aan
aan de
de
wetten
reden zyn
zyn hem
hem vreemd
wetten van
van recht
recht en
en reden
vreemd:: want
want waar
waar
zulke geweldige
2ulke
geweldige hartstochten
hartstochten ,~ als
oed van
van
als in
in het
bet gem
gemoed
BUONAPARTE, huisvesten,
huisvesten, vindt
RUONAPARTE,
vindt de
de waare
waare deugd
deugd geeeenen
wie zich
zich met
met geweld
geweld tot
tot den
deneerften
eerilen
nen ingang,
ingang, en
en wie
post in
in eenen
eenen Staat
Staat verheft,
verheft, toont
toont dat
dat by
by bet
het recht
recht poor
voor
post
een harfenfchim
harfenfchim houdt
houdt,, en
en wie
wie erkent
erkent tot
tot alle
aIle feeten
fetten
een
to behooren
te
behooren,, fpeelt
fpeelt met
geweeten kiekeboe
kiekeboe.,, en
en
met het
bet geweeten
boudt, niets
niets voor
voor heilig
heilig.,, bellal
ven bet
bet geen
eigen
houdt,
behalven
geen zy
zynn eigen
belangftreelt
theelt;"
belang
."
"„ Zyn
Zyn gedrag
gedrag ALS
ALS BURGER
is even
even ftrafbaar
frrafbaar als
als
BURGER is
gevaarlyk.
Hyvernietigt
vernietigt de
de door
door de
de Natie
Natie ingevoerde
ingevoerde
gevaarlyk . Hy
Confl:itutie., en
aan
Conftitutie,
en ontlast
ontlasthen
hen van
van de
de gehoorzaamheid
gehoorzaamheid aan
de
wetten.,, enz.
enz. BVONAPARTE
is een
de wetten
BUONAPARTE is
een waarfchouwend
waarfchouwend
voorbeeld
~.roorbeeld voor
voor aUe
alle Republikeinfche
Republikeinfche Gouverneinenten.,
Gouvernementen ,
het
duidc1yk bewyst,
geene Generaals
Generaals
bet welk
welk duidelyk
bewyst , dat
dat men
men geene
te veel
veel mag
mag toebetrouwen,
toebetrouwen, enendat
dat men
menhen
hengeene
geeneononto
rechtvailrdigheid
ongefrraft moete
dere
htvagrdigheid ongeftraft
moete laaten
laaten bedryven,
bedryven, dewyl
de Soldaaten
Soldaaten ~, die
die geene
geene wetten
wetten eerbiedigen
eerbiedigen ,~ zeer
zeer
wyl den
Hgt bet
graaven."
ligt
bet graf
grafder
der vryheid
vryheid kunnen
kunnen graaven
."
.,Ax.s
is BUONAPARl'E
volfrrekt eenig
eenig in
in
.,ALS KRYGSMAN
KRYGSMAN IS
BUONAPARTE volftrekt
!.yn
foort.. Weinigen
Weinigen hebben
hebben in
in die
die jaaren
jaaren zulk
zyn foort
zulk eenen
eenen
roem
bevogtell, en
minderen hebben
zoo wet
weI
roem bevogten,
en nog
nog minderen
hebben hem
hem zoo
verdiend.
Diepe'befchouwende
'befchouwendeinzichten
inzichten in
in de
de KrygsKrygsverdiend . Diepe
kunde ~ bet
het grootfte
grootfre geestvermogen
geestvennogen,
het nadruklyknadruklykkunde,
, en
en bet
fte
doen hem
fiem als
als Legerhoofd
Legerhoofd uitmunten
uitmunten,, en
en
fte CaraCter,
Cara&er , doen
verheerlyken
zoo zeer,
zeer, dat
dat men
men zelfs
zclfs eneigd
geneigdisis
verheerlyken hem
hem zoo
zyne gebreken
gebreken en
en onrechtvaardigheden
onrechtvaardigheden ,, als
sIs Regent
en
zyne
Regent en
Burger.,, over
over 't
't hoofd
hoofd tote zien
zien.. Doch
Doch fiat
fiat jujiltia
jUJlitia et
et
Burger
peTet:lt mundus."
mttndltS."
pereat

REGENTWit
wi! by,
by, naar
naar bet
bet fchynt,
fcbynt, over
over 't't gege:.
„,~ALS
ALS REGENT
heel., het
op zyne
zyne eigene
eigene wyze
wyze;; by
hy wit
wil
heel,
bet goede,
goede, doch
doch op
aJleen heerfchen
heerfchen,, daar
het hem
onverdraaglyk is
is,, de
daar bet
hem onverdraaglyk
de
alleen
Tweede to
te zyn,
hy de
de Eerfte
Eerfre zyn
Hy
Tweede
zyn, waar
waar by
zyn kll1.
km . Hy
beeft weI
het recht
recht menigmaalen
menigmaalen gekrenkt
gekrenkt.,, maar
heeft
wet bet
inaar hy
by
beeft ook
ook tevens
tevensveele
veeleinrichtingen
inrichtingen tot
tot ftand
frand gebragt,
gebragt,
heeft
d:e
.e tot
tot bet
bet heil
Neilvan
vanden
den Staat
Staat en
en tot
tothet
bet behoud
behoud van
van
d*
de algemeene
aIgemeene heiligheid
heiligheid (veiligheid
(vei!igheid zal
zyn)
)
de
zal dit
dit moeten
moeten zyn
dienen. En
En wanneer
wanneermen
menalalzyne
:lyneeergierigheid
eergierigheid en
en zyzy·
dienen.
ne heerschzucht
heerschzucht., en
en de
de uit
uit deeze
deeze verwoestende
verwoestende harts
harts-.
ne
togtell voordvlQeiende
Diet kan
kan billyken,
billyken, zoo
zO()
togtea
vourdvloeiende bedryven
bedryven net
zal
zal
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!at
lverkfaamheid, zyn
zyn ilreeven
1l:reeven naar
naar
pal. ,men
,men toch
toch zyne
zyne werkfaamheid,
orde,
en
zyne
achting
omtrent
verfcheidene
verdiens.torde, en zyne achting omtrent verfcheidene verdienstlyke mannen
mannen dede vereischte
vereischte goedkeuring
goedkeuring nict
niet kunnen
kunnell
lyke
weigeren."
."
weigeren
Zaf. BUONAPART£
zichopopzynen
zynenpost
posthandhaven
handhaven?
is
,Gal
BUONAPARTE zich
P is
een nieuwe
nieuwe tyrel
tytel,, die
deze befchouwingen
befchouwingen volgt
voIgt;;;
een
die op
op deze
en de
de Schryver
Schryver meent
meent ,fa
ja ,, wamneer
zieh verfandig
verftandig
en
wanneer hy
by zich
Iaat dan
nog een
eeD vry
vryuitvoerig
uitvoerig
fn wys
wys gedraagt
gedraagt;; en
en
en Iaat
dan nog
Hoofi:1Huk
volgen',
bevattcnde
bet
onderzoek:
of de
(It
Hoofdttuk volgen-, bevattende bet onderzoek : of
Ofllwenteling van
la en
19 Brumaire
Brumaire noodzakelyk
noodzakelyk
On#wenteling
van den
den itl
en I9
gewcest .::.y?
menin~:: „
"BUONAPAR.BUONAPARgeweeat
-zy ?enen dit
dit is
is zyne
zyne mening
TE?S
Revolutie was
was
niet alleen
alleen.. wederreehteIyk,
wederrechtelyk , maar
maar
TE'S Revolutie
niet
oak
de nieuwe
nieuweContlitutie
Conftitutie
ook- onnoodig;
onnoodig ; en
en vergelykt
vergelykt men
men de
met
de Contlitutie
ConU:itutie van
zicb
met de
van het
bet 3S jaar,
jaar, zoo
zoo kan
kan men
men zich
gedachten onthouden
onthQuden:: dat
het den
den
onmooglyk van
van dedegedachten
dat bet
onmooglyk
tegenswoordigen Regeerderen
de vryheid
vryheid,
tegenswoordigen
Regeerderennoch
noch .om
om de
,
want deeze
deeze heeft
heeft men
ten graave
graave gedraagen,
gedraagen, noch
noeh otn
om
want
men ten
de gerechtigheid
gerecbtigheid,, want
is --- ach
ach!! wat
fchande!
de
want deeze
deeze is
wat fchande!
ten genade
- to
te doen
doen gewesst
gewem isis.. Zy
Zywilwil.
ten
genade gewordcn
geworden -den
hunneeergierigheid,
eergierigheid, en
hunne heerschzuchtigheid
heerscbzuchtigheid
den hunne
en hunne
bevreedigen;; zy
zy wilden
wilden willekeurig
willckeurig mogen
handelen;;
bevreedigen
mogen handelen
de perken
waren hun
hun een
een doorn
doorn inin de
de voet,
voet 'J
de
perken der
der Wet
Wet waxen
en zy
zy roeiden
roeiden derhalven
derhalven al
al het
bet goede
goede tot
tot den
den wortel
wortel
en
uit,
een einde
einde aan
aan eenige
cenige weinige
weinige ongerechtigheden
ongerechtigheden
uit, om
om een
op eene
eene andere
andere wyze
wyze verhinderen
verhinderen
te
to maken,
maken , die
die men
men op
!ton."
Dat woord
woordwetnige
wcmige hinderde
hinderde ons
OIlS hier
bier vooral
vaoral;;
kon . " Dat
en
wy wenschten
wenscbtenwel
weI,
dat dit
dit Boek
Boek eens
eens enen
enen TegenTegenen wy
, dat
fchryver
voordie
dietaak
taakberekend
berekend,
die juist
juist met
niet
fchryver vond,
vond, voor
, die
den Schryver
Schryver volgde
volgde,, maar
maar,, met
de
voet by
by voet
voet den
vuet
met de
Omwenteling
vaste
overtuiging dat
vaste overtuiging
dat BUONAPARTES
BUONAPARTES Omwenteling
was ,, (en
(eN hoe
hoevelen
velenzyn
zyn'er
'erinin dit
dit
hoogst noodzaaklyk
noodzaaklyk was
hoogst
gevoelen
!)
toegevende
alles
wat
hy
toegeven
moest
gevoelen !) toegevende alles wat by toegeven moest,'J
nu op
op zyne
zyne beurt
beurt ons
ons dan
dan ook
ook cens
cens Befchouwingen
&ftllOuwingen wm
nu
yam
iHJONAPARTE,
in alle
zelfdebetrekkingen,
betrekkingen,leverde.
$UONAPARTE,
in alle
diedie
zelfde
leverde .
Doeb
wywenfchen
wenfcheneven
evenhartlyk,
hartlyk, dat
dat de
de man,
man, die
die ons
OI1~
Doch wy
aeze Vertaling
zeker
deze
Vertaling uit
uit het
bet Hoogduitsch
Hoogduitsch (hoewel
(hoewel wy
wy zeker
gelo~n dat bet Werk van Franfthen oorfprong is)
geloven dat bet Werk van Franfchen oorfprong is)
bezorgde, zich
zieh aan
aan die
die taak
taak niet
nkt zal
Niet alaIbezorgde,
zal wagen.
wagen . Niet
leen dat
mogt;;
leen
dat de
de Vertaling
Vertaling weI
wel wat
wat beter
beter wezen
wezen mogt
maar dede vele
veleAantekeningen
Aantekeningen ter
tel' verdediging
verdediging van
van
maar
~UONAPAR1E,
die by
hy 'er
'er goedvond
goedvond bybytotevoegen
voegcn,'J
EUONAPARl E , die
bebren
ons geweldig
geweldig gehinderd
gehinderd;; niet
den
•en ons
hebl
niet omdat
omdat wy
wy den
Mannict
niet gaarne
gaarne verdedigd
verdedigdzagen
zagen,
zelveniet
niet verdeverdeMan
, ofofzelve
tligbaar hielden
hielden;; maar
maar omdat
omdatbet
betons
onsfmartede,
fmartede,dart
d:lt
digbaar
zulk
zulk
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Man,enenniet
niet zelden
zelden toch
toeb ook
ook by
byene
enezo
z()tasttast.
Man,
baar goede
goede zaak
zaak,, en
claar .zyne
party zich
zich zo
zo duidlyk
duidlyl,
baar
en daar
zyne party
bloot gof
gaf,, enen
enen zo
zo onnozelen
onnozelen verdediger
verdediger had
had gevongevon~
bloot
den.
is bet
het,, volgens
vol gens zyn
bericbt in
in de
de
den . Intusfchen
Intusfchen is
zyn bericht
Voarreden,, genoeg,
dat by
hy bet
het onderfcheid
onderfCheid tustUSa
Voorreden
genoeg , dat
fchen zyne
zyne gevoelens
gevoelens en
en die
die van
van den,
den, Schryver
ten duicluia
fchen
Schryver ten
delyktren beeft
dag gelegd
gelegd ;; en
daar dit
dit dus
delykiten
heeft aan
aan den
den dag
en daar
dus
alteen
zyne bedoeling
bedoeHng fchynt
had
fchynt geweest
geweest 16
to zyn,
zyn , ZI)
alleen zyne
zo had
by
zich de
de moeite
moeite kunnen
kunnen fparen
fparen ,, van
verfcboning to
te
by zich
van verfchoning
vragen, dat
dat bet
het een
een en
van bet
het door
ge-.
vragen,
en :mder
ander van
door hem
hem ge
ftelde,, door
door andere
andere,, naderhand
of
ftelde
naderhand bekend
bekend gewordene
gewordene of
zich ontwikkeld
gevalIen en
en berichten
bericbten", reeds
reeds
zichh
ontwikkeld hebbende
hebbende gevallen
is gelogenftraft
gelogenftraft,, terwyl
terwyI zyne
zyne aantekeningen
aantekeningen reeds
reeds vodr
v66r
is
bet tekenen
telienen van
van de
de Vredes-preliminairen
Vredes -preliminairen waren
op-.
het
waren op
gefreld..
gefteld
Aanmerkingen op
op dede Con/li
Con/li.
In welk
welk een
een geest
geest de
de Aanmerkingen
In
tutie van
van BUONAPARTE
BUONAPARTE,, die
die dit
dit Werk
Werkbefluiten,
beOuiten.
tutie
zyn,, zal
zaI de
nu zelve
zelve wel
weI raden
raden.. Dan,
de Lezer
Lezer nu
Dan , niettt!*
zyn
niettegenftaande al
gezegde,, pryzen
dit Boek
noggenftaande
al het
bet gezegde
pryzen wy
wy dit
Boek nog.
aan;; maar
wyzouden
zoudenons
ons zeer
zeer bebe·
maals
ter lezing
lezing aan
maals ter
maar wy
driegen,
indien de
Schryver vele
vele Lezers
Lezers overtuigde
overtuip:de,,
driegen , indien
de Schryver
BUONAPARTE zodanige
1!odanige tentoonftelling
tentoonfrelIing als
aIs OpperOpperdat
dat BUONAPARTE
priester,, Koopman
Koopman,, Schoolleeraar
Schoolleeraar,, Oppergildemeester,
Oppergildemeester,
priester
-en
en welke
welke tytels
tyteis hy
hem bier
hier en
en daar
daar
Inquifiteur, en
by hem
-en lnquijiteur,
al
meer geeft
geeft,, in
in alien
allen opzichte
opzichte zou
zou verdienen
verdierlen;;
al meer
oak al
al floeg
floeg by
aile de
aantekeningen van
zwal~
ook
by alle
de aantekeningen
van den
den zwakken verdediger
verdediger over
over,, hetgeeD
hem oprecht
oprecht verver·
ken
hetgeenwy
wy hem
by,, zander
enig verlies
verlies,, gerust
gerust kan
kan
zekeren,, dat
dat by
zekeren
zonder enig
doen..
doen
zulk ten
een
zulk

Cezantfthap naar
Thibet en
Boutan;; behelzende
hehelzende zeer
zetr
Qezantfchap
naar Thibet
en Boutan
byzonderheden deezer
deezer Landen,
tot ;0
merkwaardige byzonderheden
merkwaardigc
Landen , tot
in
1793;; door
door SAMUEL
SAMUEL TURNER,
TURNER, derwaards
acrll'aards gezonden
gezotJden
1793
op last
IlIIst van
..'an WARREN
WARREN HASTINGS
HASTINGS,, Gouverneur
Gouverneur van:
'Van
op
Met
Bengalen..
Met .dantekeningen
Bengalen
flantekeningen 'Van
van JJ.. CAST~RA.
CAST'RA.
j/de Decl.
Met Plaaten
Plaaten.. Te
Ilde
Deel. Met
Te Amjlerdam,
Am/lerdam, by
byW.
W. HolHoltrap, ISci
I~OI.. In
In gr.
bl.
gr. 8vo.
8vo. 39'
392 bl.
trop,
et volgend
volgend Deel
" Het
Deel zal
zal ons
onsgelegenheid
gelegenheidverfchafFen
verfchaffc»
„
en ander
aDder van
van de
de Thibetaanen
Thibetaanen to
te
"„
am bet
bet een
een en
om
" melden,"
melden," luidde
luidde bet
het flot
flot onzer
beoordeelende Aan
onzer beoordeelende
Aan-..
„
kODdiging
vag bet
bet Eerfte
Eerfte Deel
Deelgeezer
4leezerGezantfchapsGezantfchap~4
kondiging vau
Rei"
Ret-

S.
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Reize (*)
(*).. Wat
wytoen
toen van
vall dede fchryfwyze
fchl'yfwyze gezegd
gezegd
War wy
Reize
bebbell, isis noodloos
noodloos tote herhaalen
herhaalen.. Wy
Wyvolvoeren
volvoeren ononhebben,
zee belofte.
belofte.
De Thibetoaneo
Thib.ctltanctJ maaken
maaken eene
eenezonderling
zonderling Godsdienitige
Godsdienllige
De
uit. De
De twee
twee Reizi
Reizigers
TURNER en
en SAUNDERS
SAUNDERS
Natie uit.
Natie
erS TURNER
Tefchou-Lournbou,
vernamen inin bet
het Klooster-Paleis
Klooster-Paleis van
van Tefchou-Lournbou.,
vernamen
waar zy
zy hunnen
hunnen intrek
intrek hadden
had den ,, „" uit
uit de
de menigte
menigte van
van
waar
die zich
zwaare toonen
toonen van
van verfcheiden
verfcheiden ipeeltuigen
fpeeltuigen,, die
zich
zwaare
van verre
verre deeden
hooren, en
en op
op welken,
welken, bybytusichentusichenvan
deeden hooren,
poozingen., een
een diep
diep ftilzwygen
fiiIzwygen volgde,
voIgde, uit
uit bet
het gebrom
poozinren,
gebrom
der
gebeden, die
die men
menbybydagdag
'nagtverfcheide
verfcbeidereizen
reizen
der gebeden,
en en
'nagt
()pzegde,, uit
uit bet
het luidrugtig
luidrugtig gegalm
der aanroepingef
aanroepillgetl
gegalm der
opzegde
en lofzangen,
lofzangen, die
dieeen
een zeer
zeer groot
grootgetal
getal Gylongs
Gylongs choorswychoorswyen
dat 'er
'er in
in de
de nabyheid
nabyheid eenige
ze zong
zong,, dat
eenige der
der feestlyke
feestlyke
ze
en geheimzinnige
geheimzinnige plegtigheden
pJegtigheden van
den Godsdienst
Godsdienst der
der
en
van den
7'hibetaanen ~;evierd
gevierd werden."
Zydlingfche nafpeunafpeuThibetaanen
werden . --Zydlingfche
ringen ontdekten
ontdekten bun,
hun, dat
dat de
de plaats
plaats,, daar
ringen
daar de
de G.ylongs"
Gylongs„
(lm hunne
hunne dagelykfche
dagelykfche Gebeden
te doen,
em
Gebeden to
doen, byeenkwamen.
byeenkwamen„
niet verre
zy geeven
geeven daar
daar..•
niet
verre van
van nunne
hunne vertrekken
vertrekken was;
was ; zy
(lP
dit berigt
berig;t:: „" Des
morgens met
metbet
het opgaan
opgaan der
def zonzon·
op dit
Des morgens
pe, des
zy in
byzonpe,
des middags
middags en
en desdes avonds
avonds namen
namen zy
in byzoncere uuren
uuren hunne
hunne Godsdienst-pligten
Godsdienst-pligten waar.
Binnen het
bet
dere
waar . Binnen
Klooster van
van Te(chou-Loumbou
bevonden zich
zich tweeduitweeduiTefchou-L oumbou bevonden
Klooster
zend vyfhonderd
vyfhonderddeezer
deezer Priesteren,
Priesteren, waarvan
waarvanbet
het grootgrootzend
fte
zeerflfiiptelyk
ife gedeelte
gedeelte alle
alle Godsdiemt-oefeningen
Godsdienst-oefeningen zeer
:iptelyk byby.
woonde.,. Alle
Alle drie
drie dagen
dagen werd
werd de
de morgenflond
morgenfiond bybyhurt
hun
woonde
met luider
luider fiemme
aan de
de verkondiging
verkondiging van
van den
den lof
lof en
met
ftemme aan
en
de
toegewyd.. Deede eigenfchappen
eigenfchappenvan
vanhet
betOpperweezen
Opperweezen toegewyd
Deeze dienst
dienst gefchiedde
gefcbiedde niet
met zulk
zulk eene
eene hevige
hevigeenenbuitenbuitenze
gewoone verheffing
verheffing hunr;er
dat dezelve,
dezelve, myns
gewoone
hunrer ftemmen,
ffemmen, dat
myns
bedunkens,
met de
de betaamlykheid
betaamlykbeid,
in zulk
cene
bedunkens , met
, die
die in
zulk cene
vergadering
behooren plaats
plaats to
te hebben,
hebben. en
en met
met
vergadering badde
hadde behooren
het onderwerp,
daar zy
zy mede
me de bezig
bezig waren
waren,, zeer
bet
onderwerp, daar
zeer weiweiDig overeenftemde.
nig
overeenflemde .
" Dit
Dit zo
zo even
even door
door my
gemelde onderwerp
onderwerp beflond
bei1:(lnl1
,,
my gemelde
eaarin,
dat zy
zy by
by herhaaling
herhaaling den
lof der
der Godheid
Godheid
daarin , dat
den lof
moesten zingen
zingen;; doch
doch zo
zo veel
vee! ik
ik daarvan
daarvan kon
kon verneeverneemoesten
iedereen denzelven
denze1ven met
met groot
groot gefchieeuw
gefchleeuw
Ioen, moest
moest iedereen
men,
Menbehoeft
behoeft'er
'er ook
ook niet
niet over
over verwonverkondigen.. Men
verkondigen
verwonte f}aan,
fiaan, dat
dat een
groot aantal
aantal menfchen,
wiet
derd to
derd
een zeer
zeer groot
menfcben, wier
longen door
door eene
eene langduurige
Iangduurige oefening
oefening zeer
zeer fterk
fterk geworlongen
gewortiCll
den
(*) Zie
hier hoven,
hi !J9;.
(*)
Zie bier
boven, bl
s93 .
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den waren,
waren, toen
toen ter
ter tyd
tyd een
een even
even zo
zo iterk
fterk geluid
geluid f7oeg,
l1fJeg.
den
als eene
menigte by
by cen
cen oploop
oplool? of
of oproer
oproet
als
eene woedende
woedende menigte
had,len
OndertusCchenverflrekte
verfirekte zulks
2uJks
haddlen kunnen
kunnen maaken.
maaken . Ondertusfchen
by de
de G),fongs
by
Gylongs flechts
flechtstot
toteell
eenbewys
bewys van
van den
den godvruggodvrugtigfl:en yver,
tot eenen
eenen naatyver,
naatyver, die
die maakte
maakte dat
dat
tigifen
yver , en
en tot
elk van
van hun
hun meer
me~rdrift
drift dan
dan de
de anderen
anderen wilde
wilde betoonen
betoonen ~;
elk
en zich
verheeldde,, door
door dit
dit middel
meer
zich verbeeldde
middel zynen
zynen God
God meer
en
eerbiftd te
- Behalven
Behalven den
Godsterbiqd
to bewyzen.
bewyzen . den openbaaren
openbaaren Godsdienst had
den zy
zy nog
nog byzondere
byzonderebedeflxnden,
bedefi:onden,'die
'die zy
zy in
in
dienst
hadden
de vertrekken
vertrekken der
der ondergefchikte
ondergefchikte Lamas
Lamas hielden,
hielden, en
en die
die
de
aItyd met
muziek vet
vel gezeld
Men zag
zag 'er
'el' ook
ook
altyd
met muziek
gezeld waren.
waren . Men
byna
dagenple~tige
ple~tigeprocesfien,,
procl!'sfien~. die
die bet
het kloostet
kJoostet
byna alle
aIle dagen
langzaam
lan!!zaam rondgingen.
rondglngen. ''
Gylongs zich
Onze Schryver
ScHryver merkt
merkt op
op,, dat
dat deeze
deeze Gylongs
zich
Onze
vrywiIlig aan
aan den
en aan
aandeszelfs
deszelfsalleraIlervrywillig
den Godsdienst
Godsdienst en
ftrengfl:e waarneeIriing
ovetgegeeven;; dat
ftrengfle
waarn'eerningheLben
hebben overgegeeven
dat zy
zy
daarvoor beloond
beloond worden
worden door
door den
deneerbied
eerbied en
en de
de dankdankdaarvoor
'baarheid hunner
hunner landslieden
landsIieden ,~ welker
welker waereidlyke
waereIdlyke bezig=
bezjg~
baarheid
hedeh bet
het niet
niet toelaaten
toelaaten,, dat
zich van
van deezen
deezen pligt
pligt
dat zy
zy zich
hedeti
kunnen
De eenen
eenen werken
werken en
en de
de anderen
anderen bidbia:;.
kunnen kwyten.
kwyten . De
den;; en
allen deelen
de grootf
grootfl:ea eendragt
de vrugvrugen alien
deelen met
met de
eendragt de
den
ten van
van hunnen
hunnenarbeid
arbeid onder
onder elkander
elkander.. De
De Thlbetaanen
ten
Thibetaanen
agten het
van een
een Leger
Leger ter
ter verdeediging
verdeediging
agten
hct onderhoudell
onderhouden van
van bun
hun Grondgebied
Gro11dgebied,, of
van
of ter
ter handhaaving
handhaaving van
van hunne
hunne
regten,
niet nciodzaaklyk
nciodzaaklyk.. Hun
Hun geheel
gebeel vertrouwen
vertrouwen is
is
regten, met
op de
de bemiddeling
bemiddeling van
van hunnen
Lama gevestigd.
Zy be.
beop
hunnen Lama
gevestigd . Zy
fchouwen denzelven
denzelven als
als eenen
eenen geheiligden
geheihgden en
en onbevlek
fchouwen
onbeviek...
ten Stedehouder
ten
Stedehouder van
van het
bet Opperweezen.
Opperwcezen .
Het Praalgraf
PraaIgraf van
den Tefchon-Lama,
Tefchou-Lama, in
in China
China overoverHet
van den
leeden,, en
met dedegrootfte
grootfte itatie
italie na
na Thibet
Thibet terug
terug ge
ge-.
en met
leeden
,loerd, wordt,
wordt, met
metdedeongelooflyke
ongelooflyke kostlykheden,
kostlykheden, zeer
zeer
voerd,
breedfpraakig befchreeven
befchreeven., en
en cen
een PlIat
Plaat geeft
geeft ons
ons de
de
breedfpraakig
uitwendige gedaahte
gedaailte;; aan
uitwendige
aan diens
diens overblyfzelen
overblyfzelen betoonden
betoonden
onze Reizigers
Reizigers hunnen
hunnen cerbied
eerbied op
op cene
eeneaan
aandeszelfs
deszelf,
onze
discipeJen
discipelen aallgenaame
aangenaame wyze.
wyze .
De
aan Thibet
Thibet grenzende
grcllzende Landen
worden befchreeven
l:;efchreeven~
De aan
Landen worden
;
met veele
veele byzonderheden
byzonderheden,, de
de Thibetaanen
betreffende,
met
Thibetaanen betreffende,
in de
de gefprekken
Een ge.ge:gef rekken met
met den
den Regent
Regent on~v~>uwd.
ontv9uwd . ten
in
heel
is byna
heel Hoofdfruk
Hoofdftuk is
byna aan
aan den
den Godsdienst
Godsdienst en
en GodsdienstGodsdienstgebruiken
der Thibetaanen
Thi6etaanen gewyd
gewyd;; geeft
~eeft ook
berigt van
gebtuiken der
ook berigt
van
liunne
gefchreevene en
en gedrukte
gedrukteletteten
letteren,, door
door eerie
eene
hunne gefchreevene
1Pfaat
taht opgehelderd.
opgehelderd .
Wymogen
mogenniet
niet afzyn
afzyn,, bier
hier plaats
aan
Wy
plaats in
in te
to ruimen
ruimen aan
bet gewigtigst
by den
den herbooren
herboorm
bet
gewigtigst gedeelte
gedeelte des
des bezoeks,
bezoeks, by
grolJgroo-
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NAAR THIBET
THiBET EN
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grootenLama
Lama afgclegd
De Gezant
grooten
afgcJegd.. De
Gezant fchryft
fchryft:: "„ Ik
Ik na.
naTefchqu-Lama, en
en boodt
boodt hem,
hem, naar
naar 's
's Lands
derde
derde den
den Tefchqu-Lama,
Lands
wyze, eene
Pelong
wyze.,
eene witte
witte Sjerp
Sjerp van
van P
dong aan.
alsl)1~de eeiZ
ee,Il
aan, alsmgde
paareien een
een koraalen-fnoer
paarel - en
koraalen-fnoer,, die
de Gouverneur
die hem
hem de
Gouverneur
van Bengalen
Bengalen zondt
zondt.. De
De jonge
jonge Lama
dezelven
van
Lama nam
nam dezelven
met
zyneeigene
hand aan
aan.. De
Deandere
andere gefchenken
gefchenken werwert
met zyne
eigene hand
den aan
den
aan zyne
ZYne voeten
voeten geplaatst
geplaatst.. Naa
Naa dat
oat wy
wy met
met den
del.l
Vader en
met de
de Moeder
Moeder van
Vader
en met
van den
den Tefchou-Lama
van Sjerp
Sjerp
Tefchou-Lama van
verwisfeld
hadden,
gingen wy
wy aan
de zyde
verwisfeld hadden
~ gingen
aan de
zyde van
van den
den
1Vtisnud (*)
(*) zitten
Misnud
zitten..
,,
die bevel
bevel ontvan~n
ontvangen hadden
hadden my
my
lieden ~ die
" Verfcheide
Verfcheide lieden,
te vergezellen.,
werden mede
medetottotdit
ditgehoor
gehoortoegelaatoegelaa~
to
vergezellen , werden
ten,
en vielen
voor den
den Tefchou-Lama
Tefchou-Lama neder.
ten, en
vielen voor
neder. Dit
Dit kind
kind
befchouwde ons
ons met
metoplettendheid,
oplettendheid, en
en fcheen
fcheen met
befcbouwde
met dee~~
deq~
eerbewyzingen zeer
zeer vergenoegd
vergenoegd to
te zyn
zyn.. Zyn
Zyn Vader
Vader
eeibewyzingen
zeide tot
in de
de Thibetfche
volgende
woor.zeide
tot my
my in
Thibetfche taal
taal de
de vol
gende woor,den, die
„ De Tefchou-Lame;
den,
die niyn
niyn tolk
tolk my
myuitlegde
uitlegde:: "De
Tefchou-Lama
gewoon tot
flaapen ; docb
is gewoon
totopopdit
dit uur
uurvan
vanden
dendag
dagtotetlaapen;
•" is
dock
deezen morgen
morgen is
is by
hy zeer
zeer vroeg
vroeg wakker
wakker geworden,
geworden 0
•" deezen
en men
men heeft
heef! him
hvmniet
niet inin bet
het bed
bed kunnen
kunnen houden,
houden~
•" en
om dat
dat by
hy moist
wist dat
de Engclfche
Afgezanten gekogeko•" om
dat de
Engelfche Afgezanten
."
men waren
waren."
•" men
',
bemerkte, dat
jonge :Vorst,
Vorst, zo
zo lang
lang wy
wy in
" Ik
Ik bemerkte.,
dat die
die jonge
in
bet
van den
Lama waren
bet vertrek
vertrek van
den Lama
waren.,, zyne
zyne oogen
oogen byna
byna
aanhoudend
opons
onsgevestWd,
gevestigd,hieldt
bieldt.. Toen
Toen wy
wydedeeerfte
eerfte
aanhoudend op
thee, die
ons aanboodt
aanboodt,, gedronken
hadden,>fcheen
fcheen
thee,
die men
men ons
gedronken hadden,
by 'er
'er over
misnoegd to
te zyn
zyn., dat
dat onze
onzekopies
kopies ledig
ledig
by
over misnoegd
waren;; en
en", daar
daar by
hy niet
niet praaten
praaten kon.
hy zuur
zuur
waren
kon, begon
begon by
met zyn
zynhoofd
hoofdagter
agterover
overleggen
leggen,
en
te zien
zien", ging
ging met
to
, en
fchreeuwde zo
zo lang
lang tot
tot men
men ons
ons op
op nieuw
nieuw gefehonken
gefchonken
fchreeuwde
badt. Hy
Hynam
nameeneengouden
goudenbeker,
beker,waarin
waarindroog
droog zui
zui..
hadt.
ker -- gebak
was ,~ en
en haalde
haalde daar
een weinig
weinig ggebranker
gebak was
daar een
ebranden zuiker
zuiker uit,
dooreenen
eenenzyner
zynerbedienbedien·
den
uit, dien
dien hy
by my
my door
den
den zond
zond.. Hy
Hy zond
zond daar
daar aan
aan den
den Heer
Heer SAUNDERS
SAUNDERS
ook van
van.•
ook
de geene,
geene, dien
dien ik
ik bezocht,
."Offchoon de
,,Offchoon
bezocht, een
een kind
kind ware,
ware,
vond ik
egter genoodzaakt
genoodzaakt hem
hemaan
aantote fpreeken
fpreeken:
'vond
ik my
my egter
want men
menhad
hadmymytotekennen
kennengegeeven,
gegeeven,dat,
dat by,
hy, fchoon
[choon
want
hy niet
niet in
in de
by
in ftaat
ftaatwas
was tetoantwoorden,
antwoorden, nogthans
nogthans in
de daad
daad
al het
hemzeide,
zeide, begreep
begreep.. OndertusOndertus.
al
bet geene.,
geene, dat
dat men
men hem
fchen
fchen
e) .. Misnud
Misn"d isis een
een hoop
hoopvan
vanzyde
zyde
zitkusfen.,diedieeerie
feu
zitkusfent,

{oort van
ThroQn,die
die vier
Vier voeten
voeten hoog
hoo~ is,
ii, VormeD."
foort
van Throon,
vormen."
Kk~
Kka
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fchen zeide
zeide ik
ik hem,
hem, in
van hem
hem eene
fchen
in plaats
plaats van
eene lange
lange aanaan·
fpraak to
te houden,
flechts bet
- „
" dat
fpraak
houden, flechts
bet volgende
volgende -_
dat de
de
Gouverneur-Generaal
Bengalen, door
";, Gouverneur
- Generaal van
van Bengaten.,
door de
de tyding
tyding
~,
zyn overlyden
overlyden in
in China,
groote -droefheid
-droefheid
,, van
van zyn
China , in
in groote
wera,, en
dat by
bydaar
daarzozolang'
lang- leedweeleedwee" gedompeld
;,
gedompeld werd
en dat
zen over
over gedraagen
tot dat
dat de
de wolken,
wolken, die
"„ zen
gedraagen had,'
had,' tot
die bet
bet
Thibetlehe Natie
Natie verdonkerden
"„ Neil
heil der
der Thibetjche
verdonkerden.,, door
zytle
door zyne
wedexkomst verdweenen
bIyd"„ wederkomst
verdweenen waren
waren;; dat
dat toen
toes de
de blyd" fchap
den Gouverneur-Generaal
Gouverneur-Generaal nog
nogveal
veel grooter
grooter
,,
fchap van
van den
dan de
de droefheid,
droefheid, die
die by
te vooren
vooren
"„ was
was geweest
geweest,, dan
by to
had;; dat
was, dat
dat hy
de
"„ ondervoDden
ondervonden had
dat zyn
zyn wenscq
wensch was,
by de
eeDen geruimen
geruimen tyd
tyd door
door zyne
zyne tegenwoordi
tegenwoordig-"„ waereld
waereld eenen
en dat
"„ heid
heid mogt
mogt verlichten
verlichten;; en
<iat by
hy hoopte,
hoopte, dat
dat de
de
die eertyds
eertyds tusfchen
tusfchen hun
hun had
"„ vriendfchap
vriendfcliap,, die
had plaats
plaats
"„ plaats
plaats gehad,
weI verre'
verre' van
gehad , wel
van te
to verminderen,
verminderen, nog
nog
" meer
mogt toeneemen,
toeneemen, en
en dat
dat de
de Lama,
Lama, terwyl
terwyI hy
„
meer mogt
by
"vool'tging
zyne genegenheid
genegenheid tegen
tegen myne
Natie
„ voortging met
met zyne
myne Natie
„
betoonen, de
gemeenfchap tusfchen
zyne
tusfchen zyne
" to
te betoonen,
de onderlinge
onderlinge gemeenfchap
„t' onderdaanen,
Engelfche Regeering,
onderdaanen, en
en die
die van
van de
de Enget[che
Regeering, nog
nog
verder most
."
'"„ verder
mogt uitbreiden
uitbreiden."
rak, befchouwde
befchouwde de
de jonge
jonge Vorst
Vorst my
my
"„ Terwyl
Terwyl ik
ik fp
fprak,
met oplettendheid
oplettendheid.. Hy
Hy maakte
maakteverfcheide
verfcheide tekenen
tekenen met
met
met
het hoofd,
hoofd, welke
welkefcheenen
fcheenen tote kennen
kennen to
te geeven,
geeven, dat
dat by
hy
het
het geen,
geen ik
ae,, docb
dat
bet
ik zeide
zeide begreep
begreep en
en goedlceUl
goedkew de
dock dat
by 'er
met op
by
'er niet
op kon
kon antwdotden
antwOorden.. De
De Vader
Vader en
en Moeder
Moeder
van den
den jongen
jongen Lama
aanfchouwden bunnen
met
Lama aanfchouwden
hunnen Zoon
Zoon met
van
de
tederfte genegenheid.,
en een
eell hartlyke
hartlyke glimplach
de tederfte
genegenheid , en
limplach
toonde duidelyk
duidelyk aan,
aan, hoe
hoe zeer
zeer zy
zy met
met deszelfs
deszelfs gedrag
gedrag
toonde
omtrent
my vergenoegd
omtrent my
vergenoegd waren
waren.. Wat
'Vat hem
hembetreft
betreft ,9
.by fcheen
fcheen zich
aIleen met
ons bezig
bezig to
te houden
houden.. Hy
Hy
ihy
zich alleen
met ons
was gerust
gerust en
en ftilzwygend
fiilzwygend,, en
en zag
zag met
niet eens
eens naar
naar zyne
zyne
was
ouderen
om ,, door
door welken
welken by
hy nogthans
nogthans beftuurd
beftuurd werd
werd..
ouderen om
Men hadt
hadt zekerlyk
zeker]yk vee!
zo
Men
veel rnoeite
moeitegenQmen
genomen om
om hem
hem zo
verre to
te brengen
brengen.,, dat
dat by
zich by
by deeze
deeze genegenheid
ge1egenheid
verre
by zich
we] gedroeg
gedroeg;; men
moet egter
egter ook
ook bekennen,
bekennen, dat
dat deeze
deeze
wel
men moot
moeite niet
niet vrugtloos
vrugtloos was
was;; alles
alles wat
deedt gaf
gaf
moeite
wat fiy
by deedt
blylcen van
veel verftand
verfiand, , en
zelven
blyken
van veel
en fcbeen
fcheen uit
uit hem
hem zelven
voort
to komen.
komen.
voort te
,. Deeze
Deeze vertooning
vertooning kon
kon in
in de
oogen van
fommige
„
de oogen
van fommige
lieden onverfchillig,
de,lieden
onverfchillig, ]a
la zelfs
zelfsbelachlyk
belachlykvqorkomen;
voorkomen ; de;
zelV'e was
was echter
echter veel
veel to
te nieuw
en to
te buitcngewoon
~dan
zelve
nieuw en
buitengewoon,dan
dat ze
ze myne
mynegeheele
geheeleoplettendheid
oplettendheidniet
niettot
tot zich
zich getrokgetrokdat
*en
ten zou
zou hebben
hebben.. -- De
De Tefchou-Lama
Tefchou-Lama was
was toen
toen flechts
flechts
oud.. By
Hykon
konnog
nogniet
niet praaten
praaten;; hy
agttien maanden
agttien
maanden oud
by
gege-
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«edroeg
zich echter
echter met
veel welvoegelykheid
welvoegelykheid en
en waarwaargedroeg zich
met veel
digheitl.. Alle
AIle tekenen,
tekenen., die
die by
hy maakte,
maakte, gaven
ga¥enveel
veel ververdighei~i
frand te
kennen."
dunken ooze
ol)ze Leezers
Leezers van
ftand
to kennen
." --- Wat
Wat dunken
van
zulk een
een Staatkundig
Staatku~digguichelfpel
guichelfpe\?? en
en meer
meer van
van dien
dien
zulk
aart
dit, Hoofdftuk
H00fd!1:uk tote leezen
leezen.. Het
J:Iet volgende
volgende
geeft ons
ons dit
aart geeft
doet
de Thibetfche
Nonnen en
en Monniken
Monmken kennen,
kennen,
doet ons
ons de
Thibetjche Nonnen
geeft
de Geestlyke
Geestlyke Orden,
Ol'den,enenont,ant..
geeft ons
ons een
een fchets
fchets van
van de
vouwt de
de Zeden
Zeden der
der Thibetaanen,
befchryvende de
vouwt
Thibetaanen, befchryvende
de VeelVeedmanfchap,, daar
daar plaats
plaats grypende
grypende,, met
met veele
veele andere
andere
manfchap
TURvreemdigheden.. In
In bet
bet verflag
verflag van
Heere TURvreemdigheden
van den
den Heere
NER
van &ngalen,
HASNER aan
aan den
den Gouverneur-Generaal
Gouverneur-Generaal van
Bengalcn, HASTINGS,
ontmoet men
mindedeontdekking
ontdekkingder
derHandelbearekHandelbetrekTINGS, ontmoet
kingell,, en
by een
een kind
kind
kingen
en ontraadzeling
ontraadzeling van
van dit
dit gedrag
gedrag by
gehouden.
Hieraan is
is gehegt
gehegt een
een Lyst
der KoopKoopgehouden . Hieraan
Lyst der
fiandel-Artykelen
van Thibet
Thibet met
met de
de omliggende
omIiggende Landen
Landen..
handel-Artykelen van
Een
Brief van
van TURNER,
Thibct, aan
aan den
den Heer
Heer
Een Brief
TURNER, over
over Thibet,
JOHN MACPERSO,'',
MACPERSO"" Gouverneur-Generaal
Gouverneur-Generaal van
van Bengalcn,
Bengalen.,
JOHN
ontvouwt nog
nog nader
nader der
der Eng(lfcl;en
onderhandeling met
ontvouwt
Rngelfchen onderhandeling
met
Lema.. De
Gefchiedkundige
den
herbooren grooten
grooten Lama
den herbooren
De Gefchiedkundige
Aantekening van
van Thibet
Thibet zedert
tot in
toegeAantekening
zedert 1785
1785 tot
in 1793,
1793, toegelicht door
den Franfchen
Franfchen VertaaVertaalicht
door eene
eene Aanmerking
Aanmerking van
van den
ler,
ler, geeft
geeft opheldering
opheldering aan
aan den
den Oorlog,den
Oorlog, -den Thibetaanen
Thibetaanen
aangedaan.
Hieraan isis tocgevocgd
tocgevocgd eene
eene Verhandeling
Verhandeling
aangedaan. Hieraan
over de
de Gewasfen
Gewasfen enen BergtlofFen,
Bergnoffen, welke
Boultln en
en ThiThiover
welke Bouran
bet
Heer ROBERT
ROBERT SAUNDERS,
SAUNDERS.,
voortbrengen, door
door den
den Heer
bet voortbrengen,
Reisgenoot van
Meer dan
dan bet
het op
op den
dentytel
tytel
Reisgenoot
Van TURNER.
TURNER. Meer
uitgedrukte treft
treft men
men'er
'er in
in aan
aan.. Niet
Niet weinige
weinige dervoorder VOo!uitgedrukte
heen reeds
reeds befchreevene
befchreevene byzonderheden
byzonderheden worden
worden'er
'er in
in
heen
vermeld. En
En om
omniets
nietsaan
Ian dit
dit reeds
vermeld.
reeds breedfpraakig
breedfpraakigWerk
Werk
te
nog
to laaten
laaten ontbreeken,
ontbreeken, vindt
vindt men
men in
in een
een Aanhangzel
Aanhangzel nog
eellige Brieven:
TCHIEN-LONG aan
aan
eenige
Brieven : I1..Een
Een van
van deo
den Keizer
Keizer TCHIEN-LONG
llELAI-LAMA.
II.. Een
Tefchou-Loumbort
DELAI-LAMA . II
Een des
des Reg~nts
Regents van
van Tefchou-Loumbou
aan
aan WARREN
HASTINGS..
III. Een
van den
den Minister
Minister
WARREN HASTINGS
III.
Een van
van TESCHOU-LAMA
ER TENI San
aan dien
dien zelfden
zelfden Gouvervan
TESCHOU-LAMA EkTENI
Gouverneur.
- - Ten
Ten clot
flot eene
eene Befchryving
Befchryving der
der Reize
Reize van
van
neur . TESCHOU-LAMA
na China
China,, opgefteld
opgefteld uit
uit het
bet
TESCHOU-LAMA ERTENI
ERTENI na
mondeling
verhaal van
den Gosfeyn
Gosjeyn POURANGHIR
POURANGHIR..
mondeling verhaal
van den
Genoeg hebben
hebben wy
'Ny van
van bet
het voorgaande
vool'gaande en
en dit
dit Deel
Deel
Genoeg
gezegd,
am dedeweetgraagen
weetgraagen nanabet
betzonderlinge
zonderlinge tot
tot bet
bet
gezegd, om
leezen deezer
deezer Gezantfchapsreize
Gezantfchapsreize uit
uit to
te noodigen
noodigen.. Het
Ret
leezen
gebrekkige, 't
'er in
gebrekkige,
't geen
geenwy
wy 'er
in hebben
hebben opgmerkt,
opgmerkt, wordt
wordt
2-an eenen
eenen anderen
anderen kant
k~nt vergoed
vergoed..
aan
GEZANTSCHAP
NAAR THIBET
THIBET EN
EN .OUTAN.
GEZANTSCHAP NAAR
JOUTAN .
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,De Twee
Twee Moeders.
Moeders, of
Mevreuw D~
De
of dede Laster
us/ere. Door
Door Mevrsuw
DG GENU'.
GENUS.
Wt het
Uil
ItelF3arrsch
hameh vertaald,
'Ver/aald, door
door ELIZABeTH
ELizABIiTH BEnn,
narxu., Wetl.
Wed.
A,. WOLFF.
III
Deelen..
In
den Haage,
Haage, by
lIy JI.. c,
WOLFF.
III Deelett
In den
A
C. LeellLeeuIn gr.
gr. 8vo.
weftyn. 1802
1802.. In
358 en
en 330
33061A
01.
weifyn,
8vo . 372,
372, 358
r7toiedaar,
ene zeer fraaie
fraaieR.oman,
Roman, ene
daar.LeSter!
Le»er! ene
ene vin
v~a die
die weinige
weinige
Ls goede,
waarvan men
meRdedelezing
lezinggaarne
gaan*:nog,
nog eens
eens herhaalt
herpaalt;;
goede, waarvan
alhoewel wy
, met
en alhoewel
wyjuist
juistniet
nietzozoftellig
!lelli~,
met een
een der
der achtingsachtingsen
waarJig£te
het Voarbericht)
'Uoorbericht)
waardigfte Franfche
Franfche Journa!en,
Journalen, (volgebs
(volehs bet
zeggen
dit Werk
Werk ongetUl'jfelti
ongetwyfeld bet
van Me.
Me.
da,t dit
het beste
Mste ",an
zeggen willen
willen., dat
vruuw DE
DE GENUS
GENLIS is,
IS, zo
ZO kunnen
kunnen wy
wy toch
lOch de
de Licfhebbers
LiI:fhebbers van
van
vrouw
hare' Scbriften
Schrifren verzekeren,
dar zy
zy hetzelve
netzelve lezen
lezen •e
-enn herlezen
herlezen
hare
verzekeren, dat
zallen
genoegen . WyWy
met bet
het uiterst
uiters~ gelloe~en.
vhldenbier
bier de
de lydende
lydende
zullen met
viriden
deugd, lydende
lydende door
door lage,
lage, maar
maaralal tote wel
weI gelukte,
gelukte j lunstgre,kunstgre.
deugd,
p~n,
en h'iat
h1at gebruiken
gebruiken kan
k:lD'; voorts
VoortS:: lk
ppogde.
die nyd
nyd en
pt.n, die
Ik poogde,
z .gt de
de Schryftter,
Schryffier, in
in dit
"oogpe, de
z_gt
dit boek
book de
de hoogfle,
de voImad/Pe
volmaaktlle Ituwhuwlyles/ie/de af
te beelden
bee/den;; en
en ik
ik wilde
wilde tevms
in Wets
niets der
de,.
lyksliefde
of to
sevens dat
dat zJ
zy in
tie/ae gelJk
IN. heb
lubdedebsieven
htievennergens
nergens anders
anders belangryk
beltmgry~
liefoe
gelyk war.
war . Ik
door gemaakt,
gemaakt, dan
dandoor
doorhuwlykslsefde,
huwlykslltfde.tnoederlyke
f/ZoederIY.'A:e en~n kinderlimier·
door
IJke tederheid
leder!Jeid,. Hier
Bier oorde;en
oorde:en wy
toch anders
aoders:: her
het·zinlyk
zinlyk
Tyke
wy toch
dan he
ellegoede
goedezedekundige
zedekundigeaanmeikiiig
aanmerking,1 menig
menig
fchone, meer
meet dan
fchone,
tusfLhengeval t;D in
in meer
meerdan
dan 666 opzicht
opzicht belangryk
belangryk karaker,
karakter.
tusfthengevalhn
'zetten
dezeIve, in
aangenameverfcheidenheid
verfcheidenheld
zetten aan
aan dezelve,
in ons
ons oog,
oog, I:ne
ene aangename
en
waarde by
aar, gaat
en gene
gene geringe
geringe waardc
by,. Zie
Zie •d
,tillar,
gaat zy
voort j Route
poute
zy voort,
een nog
nog nieuwer
nleuwer denkbeeld
dedDee/d beflaat
heflaat
,ueuwigheden in
nieuwigheden
in een
een Roman;
Roman ; een
merin -: ik
ilf onderflond
onderpond eene
eene vergelyking
vergelJking se
te maaken
maakentusfchen
Ius/chen de
de
hierin°
'YtJlkoomenfte tililgd,
de onfchuld,
on[chukl, ~n
de deugd
deugd
rolkoomerffe
deugd, vereen/gd
vereenigd mel
met de
en de
door
dwaaling bevlekt,,
en gereinigd
~oor eene
eene oogenblikkige
oogenblikkifJe "w{JlI/ing
bevleltt" en
gerein/gd door
door
alles vat
wat he
Izetberouw
berouwaandoenlyks
aantiDenlyks en
en heldhaftigs
heldhoftigs helr~en
apes
hebben Itatl.
kan.
Intiien het
het my
my gelukt
gelukt is
is.. de
ie voorkeur
Yf10rkeur to
tQ doen
doen geeve1J
de
Indien
geeven aan
aan de
2.uivere deugd,
deugrJ. dan
dandurf
durl
zeggen,
tafreel
gefdi!zuivere
ik Ikzeggen,
datdal
ik Ik
eeneen
tafreel
gefc!iil;,erd heb,
heb-, waardig
waardig'' fret
lzet penfee/
Zedelclzryvers..
derd
penfeel eens
eens waaren
waaren Zede-fchryvers
Dit do$l
dOtl is,
is. daara~n
wy niet,
niet, berelkt
berelkt;; en
en heeft
hef.!ft MeDit
daarain twyfelCIl
twyfelen wy
MeDE GLNLIS
GENU, alzo
alzo ene
ene waarhcid
waarhcid bier
flier ingefcherpt,
iiJgefcherpt, die
die
vrouw DE
vrouw
"Ny vertrouwen
vertrouwen dot
d:lt nooit
nooit in
in goeden
goedrn ernst
ernst zal
wy
zal worden
worden betwybetwy.
feB;; terwyl'
terwyf l.levlekte
maar door
door berouw
berouw'gereintgd
gereintgd ,,
feld
bevlekte deu.gd,
deugd, maar
toch ook
by baar
baar derzelver
derzelver waarde
behoudt, en
en ons
ons ook
in
-toch
ook by
waarde behoudt,
ook in
genoeg , ilen
cit W
tlrk;; aandoenlylt
aandoenlyk genoeg,
vereischten eerbied
eerbied afaf.
dit
Werk
ten vereischten
'dwingc. Nemen
Nemen wy
wy intusfchen
intusfchel1 het
tleugrJ niet
niet in
ia dicta
ditll
'dwingt.
bet w.oord,
woord . deugd
bepaalden zin
zin., waarin
waarin bier
hier dezelve
dezelve by
by de
de kuifche,
kuifche, PAULINE
UULINE
bepaalden
verdacht werd,
weld,'• maar
maar inin jdeszelfs
ks~dfs .voile
betekenis, dan
dan is
is de
de
verdacht
volle betekenis,
..-,aag, of
of de
de tekening
tllkening van
van zodanig
zodanig enen
eoen deugdz4men
deugdzij,menniet
niet alal7raag,
tyd overdreven
overdreven isis;; en
en wy
wy'twyfelea
twyfde!J zeer,
zeer, ofofzozogeheel
geheel deu,gde!ll!,4.·
tyd
zamen, die
die nimmer
nimmer berouw
u<:rouwbehoeven,
behoeven,thands
thands nog
nog wel
wei deze
deze
znmen,
aarde bewonen
bewonen;; ja
ja wy
zyo overtuigd,
overtuigd,dat
dat ene
ine Zedeleer,
Zedeleer. waarwaarwy zyp
aarde
in
fn
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'lit
in iedere ardwaling en misfiap, bOC;leer ook door berouw
ook door berouw
in
federeena`dwaling
misflap, hoezeer
ttboet
herfteld, enonvergcdlyk
ware, misfchien in enen
misfchien in enen
geboet en l\rlng
herfleld,
\'olgeoden
van onvergecflyk
ons a3m:yn, ware,
zeller niet
in dt'n te,:envan ons aanzyn, zeker niet in den te, .envolgenden kring
hruikba31 wezen
zOU. Deze PhULlNE, intusfchen,
woordigen,
bruikbaar
wezen
zouonberisplyk,
. Deze PAULINE,
i,woordigen,
in ons oog
niet zo
gehee1
maar iiitusfchen,
zelve zeer
maar zelve zeer
is
in
ons
coniet
zo
geheel
onberisplyk,
1lerke oorzaa~ van ene, z"'er fl:erke verdenking: met dat al
z ,, er wtreld
verdenking
dat ge·
at
flerke oorzaak
flerke Dlee
pehoort
zy tach van
nQgene,
op deze
Ie huis;:;enwyg met
en wy
behoort
zy toch
deze wereld
niec lean.
to huis Moet
loveD niet,
dat nctg
enige opVrouw
haar volgen
zy haat
enigevraag
Vrouwis haar
volgen kan . Moet zy haat
loveu
nie't, dalDeze
dan volgen?
no~ al belangry k; en wy voor
? Deze vraag is no; al belangryk ; en wy voor
dan
volgen
ons twyfe1en zeer, of zodani~ fne VIOllW het gc(chiktsC
zeer , ofverbeterirg
zodanig ene
Viouw
ons
ttvyfelen
werktuig
ter' zedelyke
wezen
zoubet
voorgefchiktst
iederen
zou
voor
werktuig
ter
,
zedelyke
verheterirg
wezen
o;1gEtrouwen Echtgenoot. E\1~nwd k~n men Ult hareiederen
byzono11"!1::
;~getrouwen
Echtgenoot
Ev ;nwcl
men u,t hare byzonbttrtkking,
en het .kankter
van kan
ALBERT, zeer veel zeg·
Otie
bttrekking,
en
bet
karlkter
van
z
e
r
v
l
g
n
ALBERT
,
gen tot h,re verdediging. VOOl'ts
[ehryfe
MevrOllW DE
gen
tot hire verdediging .
Voorts fchryft
Ds
GEi\LIS ook hier vQor de Grote WlIt;ld • voorMevrouw
den kring,
ook
hier
voor
de
Grote
Wueld
,
voor
den voor
kring,
sEALIS
waarin zy verkeerde; en daardoor zyn hare 'Nerken
d~
waarin
verkeerde
daardoor zyn
Werken
voor de
minderezyfianden
in de; en
Maatrchappy
ook hare
minder
gefchikt.
in onze
de Maatfchappy
gefchikt
mindere
flanden
Dan nog
ken Din
Lezers de ook
lweeminder
Maeder!
niet. . P.wDan nog
kennendeonze
Lezers de twee
niet. PAULINE,
Marqu;Je
Ermenonville,
voedt Moeders
€ne Vondelinge
op,
LINE, MarquiJe de Ermenonville, voedt ene Vondelinge op,
die haar op ene zonderlinge wyze wordt toevertrouwd. Haar
Haar
die
haar op bOudt
ene zonderlinge
wyzebet
words
Echtgenoot
dit kind voor
hare,toevertrouwd
- yoor de. vrucht
kchtgenoot
houdcDe'
ditLaSler
kind voor
hare,
-- voor haren
de vrucht
van
ovedpel.
[peeItbethier
meesterlyk
rot
van
. De
' Lasterlaat
fpeelt
hier van
meesterlyk
haren maar
rol :
De overtpel
onbekende
Moeder
geduri~
;dch horen,
De
Moeder laat gedurig van zich Korea, maar
blyfeonbekende
onb~kend; alles verfierkt dell Echtgenoot in zyn ver·
blyft
onbtkend
alles
verfler :,t
Echtgenoot indeze
zyn Vonver
moeden.
Eindlyk; zal
PAULINE
zich den
rtchtvaardiben:
moeden
Eindlyk
zal aan
PAULINE zich rtchtvaardigen : deze Vondelinge . zar
huwen
harclI Zoon. Dan de onbekende
delinge
haren Nu
Zoon
. Dan
de onbekende
de Echtgenoot
alles
Moeder zal
traehthuwen
dit te aan
beletten.
houdt
1Vloeder
tracht
dit
to
beletten
.
Nu
houdt
de
Echtgenoot
voor bedrog; doch PAULINE zet haar plan door. Maaralles
op
voor
bedrog
dochhuwlyk
zet haardeplan
. Maarbelet
op
PAULINE
van; bet
verfchy);t
waredoor
Moeder;
den dag
den
dag
van
bet
huwlyk
verfchyrt
de
ware
Moeder
;
belet
het huwlyk: want LEOCADIE was ALBERTS Doehler. Helgeen
bet
huwlyk : onfchuldige
want LEOCADIE
was ALBERTS
Hetgeen
nog groter
maakt,Dochter
is: zy . wist
reeds
de verdachte
de
onfchuldige
nog groter
is : zo
zy min
wist als
reeds
lanE!verdachte
den misfiap
van haren
Man; maakt,
fchoon zy
hy
lang
den
misftap
van
harm
Man
;
fchoon
zy
zo
min
als
by
de Vondeling~ kende als zyne Docht~r. De twee Moeders
de
kende alsvan
zyne
Dochur.jegens
De LEOCADlE,
twee Moeders
zynVondelinge
beide voorbeelden
tederheid
die
zyn
beide voorbeelden
van tederheid
LEOCADIEterwyl
, die
nu gelukkig
huwt aan den
Neef harerjegenS
ware Moeder;
nu
gelukkig
huwt
aan
den
Neef
barer
ware
Moeder
;
deze. die zich Oechts e~n ongelukkig ogenblik te wyteT!terwyl
had,
flechtsen&ndeongelukkig
ogenblikpaULINE
deze
, die zich
to wytennuhad
den Sluier
aanneemt,
gerechtvaardigde
met,
den Sluier
de gerechtvaardigde
PAULINE
baren
Manaaniieemt,
volkomen enleeft
in Hefde en geiuk.
- - nu
Ditmet
iii,
baren
Man woorden,
volkomenhet
leeft
in liefde dt!r
en geluk
.
Dit
is,
in weitlige
hoofdbeloop
Gefchiedenis.
Reeds
in
weinige woorden, bet hoofdbeloop der Gefchiedenis . deze
~y bet doorbladeren van het eerUe Deel zagen wy. datReeds
by
bet doorbladeren
van bet
Deelzou
zagen
wy , dat
Roman
voor geen uitvoe.
ig eerfle
uimekfel
vatbaar
zyn,deze
en
Roman
voor gees
uitvoe~ igJiggen
uittrekfel
zoudevatbaar
en
Jieten dezelve
te geruster
tot ons
volgendezyn,
Delen
lieten
dezelve
to geruster
tot ons
de volgende
ter
hand
kwamen,
daar wyliggen
overtuigd
waren.
dat de Delen
Naam
ter
kwamen,
daar wy overtuigd waren , dat de Naam
van hand
Mevrouw
DE GEi\LIS, ook zonder ooze aankondiging, dit
van
DE uENLIS, ook zonder onze aankondiging, dit
fpoedig in
vele handen brengen zou.
.
WerkMevrouw
Werk
fpoedig
in
handenBrief
brengen
zou .
Wy willen uit vele
den SEfien
de volgende
Anecdote overWy willen uit den 88flen Brief de volgende Anecdote over .
nemen
J om toch iets ter proe\'c te geven t en kiczen daarnemen, out loch lets ter proeve to geven , en kiezen daarKk 4
toe
K k 4
toe

472

VE

IENLTS

toe
I
alzo
in ene
~ne aantekening
aantekening bericht
bericht
toe dezell!e
dezelve opzetlyk
opzetlyk,
alzo ons
ons in
wordt : fiat
dat Z'J
zy niet
wordt:
Wet isis verjierd,
verfierd,maar
maar 't'tnaauwke",rlg
naauwkeurig verhllal
verhaal
eene der
daaden_ des
van
van eene
der deugdaaame
deugdzaame daaden
des Bisfthops
Bisfchops'Yan
van Nimes:
Nimes
was de
de eerfie
Bisfchop , die
- - '/'t was
eerfie Bisfthop.
die geduulende
geduui~ende 'Yeertig
veertig jaaren
jaaren
ntet uil
uit zyn
, ecl tsgehied
ntet
zyn kerke/yk
kerkelyk lecl
tsgebied week;
week ; wiens
wiens verftand
verfiand 2'Jne
zyne gods
godse.
vrugt e)'enaarde;
evenaarde ;die
"rugt
dieten
tenzynen
zynen koste
kostetiede wegen
wegen deed
deed verheteren,
verbeteren,
tIIanufaCluren
YCltY/rle. en
en geen
geen Artnen
rnanufaEEuren oprichtle.
oprichue, de
de Stad
Stad verrykee,
lr*en daa,.
daar .
in
do overliet.
overliet. De
De Heer
Heer SAUVAL,
sAuvML, die
die hlt'l
hier als
als Kur,st(childtr
kutstfchilder voorvoor .
lOll'!,
deelt dit
dit Verhnal
enen Brief
Brief aan
aan enen'
Vriend..
kowt, deelt
Verhaal mede
mede inin enen
enem Vriend
Twee Juffrouwen,
Twce
Juffrouwen, beiden
heiden bejaerd,
beja::rd, hadden
haddenalles
:Illes overgegeven
overgegeven
aan
de fchuldeifchers
fehuldeifchers van
halenen Vader;
zelfs een
aan de
van hat
Vader ; zelfs
een klein
klein Land·
Landgoedje,
van bare
bare Moeder
Moedergeerfd,
geilrfd I dat
dat zy
zy hadden
hadden kunnen
kunnen bebe·
goedje, van
houden . "„ Hlwloor
houden.
(dus lutot
IUlot de
de Brief)
Rrief) vervielen
vervielen zy
Hierdoor (dus
zy in
in de
de
grootfre
menhad
badook
ookzelfs
zelfs de
de geringite
geringite meu·
grootfle armoede;
armoede ; want
want men
men .
belen vcrkogt
belen
vtrkogt.. Zy
had den volflrekt
voli'trekt niets
niets aan
Zy hadden
aan zich
zich gehouden.
gehouden,
dan
eene oude
oude Schildery,
SChildery, waarop
waarop St
St.. Jerolli11lus
afge·.
dan eene
?eronimus was
was afge
beeld ;_ omdat
beeld;_
haar Vader
Vaderdic
die afbeeldzel
afbeeldzel zeer
zeer bemind,
bemind, en
en al011.
omdat haar
toos
digt by
by zyn
zyn bed
bedgeplaat~t
geplaat.'t had
had.. Deete
braave tnenfchen
Illenfchea
toos digt
Deeze braave
konden niec
konden
niet befluiten
befluitell ,, om
hulp tote vraagen,
vraagell. of
of die
die aan
aan to
te neeom hulp
nee.
men;
van haar
haar handwerken
handwerken tote leeven
leeven..
Doch
men ; maar
maar poogden
poogden van
Doch
deeze
deeze arbeid
arbeiJ gaf
gaf haar
haar geduurende
geduurendezeven
zevenjaaren
jaaren niets
niets dan
dan bet
het
volfrrekt noodzakelykfte
noodzakelykfre,
ell zy
zy ondervonden
ondervonden eene
eene groote
groote
volflrekt
, en
armoede
armoede..
,. Zo
Zo dra
dra onze
onze Bisfchop
Bis(chop Mer
de
„
bier was
was ingewyd,
ingewyd, nam
nam hy
by de
naauwkeurigfle
nopens alle
de inwoondcrs
inwoondcrs deezer
naauwkeurigfte berichten,
berichten, nopens
aile de
deezer
Stad,, die
onderftand noodig
hadden.. In
In weerwil
weerwil der
der afzonafzon·
Stad
die onderfland
noodig hadden
dering,, de
de onbekendheid
onbekendbeid en
en diep
diep ftilzwygen
fiilzw},'gen deezer
deezer arme
arme
dering
Juffrouwen,, werd
werd echter
eehter haar
haar geval
geval en
en omflandigheid
omfrandigheid hem
hem
Juffrouwen
bekend.. Hy
Hy wist
wist ook
ook,, dat
dat zy
eensgezind, vroom
vroomenenrlaarflig
qaarfrig
bekerd
zy eensgezind,
waren;; dat
dat zy
zy der
der kinderlyke
kinderlyke liefde
hefde ten
(en voorbeeld
voorbeeldflrekten
frrekten..
waren
Hy zond
zond een
een zyner
zyner Grands
Grands 4icaires
nC8ires by
by haar,
haar, om
om haar
haar onderonderBy
fland
frand aan
aan to
te bieden
bleden.. Zy
Zy bedankcen
bedankten,, en
en zeiden
zeiden eenvoudig,
etnvoudig,
dat zy
zy niets
niets noodig
noodig hadden
hadden.. De
De Bisfchop,
Bisfchop, die
die nooit
dat
nooit 'Nordt
wordt
afgefchrikt om
eene goede
goededaad
claadter
teruitvoer
uitvoer to
te brengen,
brellgen, was
was
afgefchrikt
om eene
bedagt, om
omhaar
haarlangs
langseenen
eenenanderen
anderenweg
wegnit
uit haare
baare
ter op
Per
op bedagt,
armoede to
te redden,
redden, en
endat
datzonder
zonderhaare
baarekieschheid
kleschheid tote be
be..
armoede
leedigen
leedigen..
Eenigen tyd
tyd daarna
daarna hoorde
hoorde by
by,, dat
dat de
de Huisbeer
Huisbeer bet
het
„,. Eenigen
huur.eee! niet
niet wilde
wilde vernieuwen,
vernieuwen, wyl
wyl by
by Per
'er meet
meer voordeel
voordeel
huur-ceel
in zeg,
zag, haare
haare kamer
kamermet
metnog
nogeene
eeneaan
aandenzelfden
denzelfdenperfoon
perfi)on to
te
in
verhuuren.. De
De Bisfchop
Bi~fchop dagt
dagt hierover,
bierover, en
en wilde
wilde zyn
zyn oog
oog~
verhuuren
.
merk
merkterflond
terftond uitvoeren
uitvoeren.. Hy
Hy lier
lier my
my haalen
haalell;; vertrouwde
vertrouwde
my zytr
zyn voorneemen,
gafmymydederol,
rol,die
dieikik moest
1lloestfpeelen
fpeelen..
my
voorneemen, enengaf
lngevo!ge daarvan
d:tnrvan begef
begaf ik
ik my
mydes
desinorgens
inorgenszeer
zeer vroeg
vroeg
„" lngevolge
Dlar haar
haar verb!yf
verb!yf
Ik zeide
zeide aan
aan den
den Huisheer,
Huisheer, dat
dat lk
ik een
een
near
1k
zyner apartementen
aparle11lenlen wilde
wilde huuren
buuren;; dat
dat ik
ik,, als
als zynde
zynde een
eell
zyner
Schflder,
Schilder, vooral
vooral een
een heldtr
heldtt licht
licht wenschie
wenschte;; dat
dat this
dm bet
bet bot
bo.
vellven-
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van bet
my nieest
zoude bevallen.
Men
'Yenfte gedeelte
gedeelte van
bet huis
buis my
lIleest zoude
beval/en. Men
wenfte
bragt
boven;; en
na dat
dat men
men mymytwee
twee
kleinekamertjes
kamecrjes
bragt my
my boven
en na
k1eine
h3d
getoond, zeide
zeide men,
men,dat
dat men
menhier
hier noDog eene
eene vry
groote
had getoond,
vry groote
bmer
zoude byvoegen
byvoegen,, zo
dra twee
twee bejaarde
bejaarde Juffrouwen
Jutrrouwen
kamer zoude
zo dra
daaruit zouden
zouden vertrokken
, dal
dat eerstdaags
moest gefchie
zyn,
eemdaags ruoest
gefl!hie-.
daaruit
vertrokken zyn
den . Ik
en zie
daar my
my terftond
den.
Ik verzocht
verzocbt die
die kamer
kamer tote zien
zien;; en
zie daar
terCconi
by
Deeze naarflige
by de
de Juffrouwen
JufFrouwen.. Deeze
naarfrige menfchen
menfchen zaten
zaten alreeda
alreeda
te
eene borduurde,
borduurde, de
de andere
andere naaide
naaide een
to werken;
werken ; de
de eene
cen bewbd.
hembd .
Twee
llegte flaapplaatsjes
flaapplaatsjes zonder
eene groote
groote noo
UOl)..
Twee flegte
zonder gordyneD,
gordynen, eene
teboomen tafel,
teboomen
tafel, en
en twee
lwee gematte
gemattefloelen
floelen,, waren
aIle haare
haare
waxen alle
De' vier
vier zwart
zwart berookte
berookte muuren
hadden Been
geen an
an..
meubelen.
meubelen. De
muuren hadden
der
fieraad, clan
dan de
SI ')eronimus
zwarten houten
houtenlyst
Iyst..
der fieraad,
de St
.'eronimus in
in eenen
eenen zwarten
Zo
Zo als
als ik
ik intrad
intrad ,, reezen
reezen de
utrrouwen op,
vry wat
wat verlegen
verlegen
de J
Juffrouwen
op, vry
zynde:: want
haAre groote
groote armoede
armoedetote bedekken,
bedekken, wildea
wildell
zynde
want om
om haare
zy niet,
dat iemand
niet, d3t
iemaDd,, buiten
huiten de
de boogfte
hoogfre noodzaalielykheid,
noodzaal,elykheid,
zy
lk, haar
haat naauwlyks
naauwlyks groetende,
groetende, fcheen
(cheenniets
niets te
binnenkwam.
binnenkwam . 1k,
to
zien dan
dan dat
dat Schildery
SchiJdery;; en
en terwyl
terwyl de
de Huisheer
Huisheer haar
haar de
de reden
reden
zien
van myne
myne komst
komstverhaalde
verhalllde,, frond
onbeweeglyk voor
voor St
St..
van
ftond ik
ik onbeweeglyk
Yeronimus.
J,ronimus. Vervolgens
Vervolgens ging
ging ik
ik op
op eenen
fenen affland,
affiaud, en
en ter
ter zyzyden af,
af, om
ombet
hetftuk
frukininonderfcheiden
onderfcheidenlichten
Itchten to
te zien
zien.. Made
Einde-.
den
lyl,
riep ik,
ik, ali
alsbuiten
buiten my
my zelf
vervoerd : "Zeker,
„ Zeker, 't
lyk riep
zelf vervoerd:
't is
is een
een
Dom;n;!u;,,/" - „" Vergeef
mynHeerl
Heerlzeide
zeide de
de eene
eeoe
Dominiquin!"
--Vergeef my.
my, myn
Juffrouw, 't
't is
is geen
gem Saint
Saint Dominicus
D011linicfJS;; 't
Saint ')"0Juffrouw,
't is
is een
een Saint
.ero .
nimus, de
de Schutsheilig
ScbutsheJlig onzes
onzes gettorven
gefiorllen Vaders
Vaders,"." .•••
nimus,
. . "„ Me.
Me .
jufFrouw !t hernam
hernam ik,
ik, dit
ditSchildery
Schildery isis gefchilderd
gefchilderd door
door DoattDOMIjuffrouw
tviQutN, een
een van
School
1IIIQUIN,
van de
de grootfe
grootfieSchilders
Schildersder
deritaliaanfche
Italiaanfche School
•.•. 't
seen
Ei laat
laut ik
afneemen.
't Jis
een meesterfiuk!
meesterfuk ! Hi
ik ,het
Wbetmogen
mogen afneemen,
ter deeg
deeg to
te bezien
bezien."
lit klom
eenftoel,
fioel, nam
Dam bet
het
om het
het ter
om
.' Ik
Mom opopeen
Schildrry
en zette
zette het
het op
op den
den gro»
grond.
Jk knielde
knielde 'er
'er
Schildery af,
af, en
d.
lk
voor, fpoog
fpoog 'er
'er op,
droogde bet
het af,
af, vreef
vreef het
zak-.
voor,
op, droogde
bet met
met myn
myn zak
doek, fond
flond overeind
overeind,, verwyderde
verwyderde my,
en na
n:l al
al dit
dit bedryf
doek,
my, en
bedryf
zeide
zeitle ik
ik:: „
" Mejuffrouwen!
Mejuffiouwt'n! dewy!
dewyl gy
gy dit
dit Schildery
Schlldery zo
zo naau\\,
naauw ...
keurig bewaard
bewaard hebt,
hebt, zulc
zulc gy
gyzexer
zellerweten,
weten.dat
datbet
het een
een der
der
keurig
or;gineelen is,
is, die
Myn
grootfie origineelen
grootfte
die 'er
'er te
to vlDden
vinden zyn?
zyn ? "'•••..•
. . "„ Myn
Heer, antwoordde
antwQordde eene
eene der
det Zusters,
Zu~ters, onze
Qnze overleden
overleden Vader
Vader
Heer,
'er zeer
zeer opopgefield
gefield;; 't
die reden
reden aileen,
aileen, dat
was 'er
was
't is
is om
om die
dat wy
wy
bet
" ....
het gehouden
gehouden hebben
hebben"
" Weet
Weet gy
gy ook,
oolt, MejufMejuf·
.. frouw! wat
wat gy
gy 'er
'er voor
voor krygen
krygen kunt
kunt;; hoeveel
hoeveEi bet
het waardig
waardii
frouw1
is?"
.,
is?" .••. ., Neen,
Neen, myn
myn Heer!
Heer!"""Het
is onbe.
„
Het is
onbe.
taalbaar;; 1k
Ik wi!
van uwe
uweonkunde
onkundeniet
niet bedienen
bedlenen;; ik
biede
taalbaar
wit my
my van
ik biede
'er uu vyfhonderd
goudenLouifen
Louifenvoor,
voor,terftond
terfrondtotebetaalen
betaalen."
'er
vyfhonderd gouden
."
.... - „
" Vyfhonderd
Vyfhonderd gouden
gouden Louifen
Louifen!"
riepen de
Juf-.
! " riepen
de twee
twee Juf
Vyfhonderd gouden
gouden Louifen!
Louifent"" -_.•.
frouwen en
en de
de Huisheer
Huisheer;; „.. Vyfhonderd
frouwen
„
., Ja,
}a, hernam
bemam ik
ik,, en
en ik
ik ben
benverzekerd,
vtrzekerd,'er
'er to
te Part's,
Parys, zo
zo ik
ile
bet verkoopen
verkoopen wit
wil,, zevvenhonderd
zel't'nhonderd voor
te zullen
zullen krygen
krygen."
bet
voor to
."
•••
" We],
WeI, zei
zei de
de Huisheer
Huisheer,, dat
dat hiet
biet ik
mooie
. . ---- „
ik een
een mooie
Dag Man
f)aanII Ik
Ik zie
zie ook
Heer!! dat
dat die
die .7eronimus
Jeronimlls een
eell
gag
ook we),
wet, myn
myn Heer

K kk 5S
K
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Scbildery' is,
Is, al
beerfyk Scbildery'
al ziet
ziet bet
het 'er
'er door
den rnok
zo br#
b~
heerlyk
door den
rook zo
fmoezeld uit
uit;; maar
maar't't is
is tech
toch raar
raar,, dat
dat niemand
niemand 'er
'er DOg
fmoezeld
nog op
op
." - - . "
,, Ja
gelet
becft."
Ja,, antwoordde
antwoordde 1k,
ik, wy
wySchilders
Schilders hebhebgelet heeft
ben
meermaalzulke
zulkegevalletjes
gevalJetjes."
pat is
is zo,
her.
ben meermaal
.' "', - - .,., Pat
zo, herRaUl de
'de Huisbeer
Huisbeer;; Ik
ik heb
heb eens
cens ergens
ergens geleezen
geleezen,, dat
nam
dat cen
een ze~
zeker Schilder
Schilder voor
weinige Loulfen
Louifen in
in een,
een. kroeg
kroeg een
cen fchifdery
fchiiderJ
ker
voor weinige
kocht.; 't'twdk
voor agtduizeml
agtduizen!l Livres
Livres."
, '.
welk by
by verkocbt
verzocht voor
." .••.,
kocht
,.
DeZusters
Zustersluisterden
lui&tclpen elkauder
elkalJder lets
iets in
in.. lk
lk verzocht
verzocbt om
,, De
am
antwoord:: zy
zy zeiden
zejden,, dat
dat zy
zy my
het fluk
fiuk voor
voor then
dien prys
pry'
antwuord
my bet
(:Iverlietcn. Ik
Ik beloofde
beloofde binnen,
binnen, twee
twee uuren
uuren Il)et
met bet
bet geld
geld we.
we^
erverlieten.
der bier
hier-~ to
te tyn,
en hield
bield my
.geen
oogenblik op.
De
der
zyn , en
my •g
een oogenblik
op . De
J3isfchop wachtte
metongeduld
ongeuu1dinin zyn
zyn Kabinet
Kabinec.. "Mon·
Bisfchop
wachtte my
my met
„ Monfeigh'eur, zeide
zeide 1k,
ik. gy
daar een
een Schildel
fiuk gekocht
feigneur,
gy hebt
hebt daar
Schilderfink
gekocht voor
voor
twaalfduizend
het is
is geen
geen twaalf
twaalf Franc
Franc waardig
waardig."
twaalfduizend l1 ivres,
ivres, en
en bet
."
" Ach
Acb!! riep
riep by.
nooit heb
heb ik
ik beter
beter koop
koop gedaan
gedaan!"
,, .••.
„
hy, noolt
I "
Terftond
gaP by
my bet
het geld
gel,{ in
in Wisfelbrieven,
Wisfelbrievell. en
en ik
ik keerde
keerde
Terftond gal
by my
naar myne
myne Juffrouwen
Juffrouwen weder.
weder. Zy
Zywierden
wierdenaanhenaarn
aall,;cnaam ververhaar
rascht door
weder tote zien
zien;; zy
dat zy
zy ge
ge..
rascht
door my
my weder
zy beJeeden
beleeden my,
my, dat
loofd hadien,
hadlen, dat
dat ik
it met
met haar
haar gefpot
gf'fpot had.
Toen ik
~k de
deWisloofd
had. Toen
Wisfelbrieven
de tafel
tafel legde,
legde, verbleekten
verbleekteo deeze
deeze goede
goede VroO:·
felbrieven op
op de
Vrou.
wen;; ,zy
beefden;; zy
'l.y waken
waren overflelpt
overfieIpt .•••
bood haar
haaf een
eeD
wen
zy beefden
. . Ik
lk bood
fraaie roodmaroquillen
bricventas aan,
verzoek ow
om die
die
fraaie
roodmaroquinen brieventas
aan, met
met verzoek
teD mynen
ruyneo aandenken
aar,deokento
·te dragen
dtagen.. Te
Te zeer
zeer aaagedaan
aasgedaan om
om!its
iets
ten
te kUOien
zy my met den veelbcteekenend'
to
kun^.en zeggen,
zegeen , dankten
danktezym dnvelbtkdn
fien blik
blik .•••
Toen ik
ik bet
het Schildery
Schildery opnam,
om 'er
'er mede
mede to
Ie
. . Toen
opnam , om
lien
vertrekken ,zuchtten
zeiden met
zacbte Hemmen:
Onz/I
vertrekken,
zuchtten zy,
zy, tn
en zeiden
met zachte
ltemmen : Onze
(If'me
Vflder!! •••. "„ Mejuffrouwen,
zeide ik
ik,, de
de kinderlyke
kinderlyk~
arme Vader
Mejuffrouwen, zeide
liefdcr maakt
dit geniis
gemis moeilyk
maar lk
ik geef
liefde
maakt uu dit
moeilyk ;; maar
goofuumyn
myn woord
woord
van
eer, dat
dat ik
ik voor
voor uudaarvan
daarvan een
een volmaakt
volmaaktgelykend
gelykend copie
copi~
van eer,
maaken zal.
zal. Binnen
Binnenveertien
veertien·- dagen
dagen zult
zult gy
die hebben
hebben."
rnaaken
gy die
.'
Deeze braave
braave Vrouwen
Vrouwen omarmden
olllarmdenelkander
flkjlndfr., terwyl
terwyl zy
zy in
in
Deeze
namen finolte
fmoite'l.
mynbeer
Heer
woordat
datSchildery
Scbildery
•i . .,.. "„ Ach,
Ach, myn
l Ivoor
traanen
gel.nield. zulll:n
bidde~!" .•.•
geknield,
zulfenwy
wy aile
ailedaag
daagGod
God voor
voor u
u bidden!"
. . Ho~
Hoe
maeit. het my,
my. haar
h~r den
den naam
naamhaars
baarsgodvruchtigen
,odvruchtlgen weldoe
weldoe·•
moeit_het
ners niet
hers
niet tetomogen
mogen ontdekk~n!
ontdekken!
"ik, plaatfte
plaatfie dit
betaald fink
fiul, in
in bet
het Paleis
Paleis.. De
BisfcbQP
„3kk
dit duur
duur betaald
De Bisfchop
2ag bet
het met
md welgevallen
welgevallen '"
GeeD liefhebber
liefbebber ontving
ontving oort
OOlt een
~en
tag
. . . Geen
~o fang
lang gewenscht
gewenscht fink
fiul, met
met zo
zo veel
veel vermaak,
vermaak, als
als deeze
dceze waarwaargo
dige Prelaat
,Prelaat dit
dit afbeeldzel
atbeetlzel.. Ely
Hy zal
zal bet
bf;t in
il.l zyn
dige
zyn Oraloire
Oratoire laaten
laaten
brengen. "Monfeigneur,
zeide ik
ik,, indien
lndien gy
brengen.
„ Monfeigneur, zeide
gy cens
eens eene
eene ReRe.
iienv.oering maakt
ov~r de
de verhorgene
veraorgeneChristelyke
Christelyke WeldadigWeldadig.
dens%oering
maakt over
heid,., dan
dan moest
morst gy,
gy,voor
voorditditSchildery
Schllderygeplaatst,
geplaatst,die
dieopftelopfte!heid,
lell.. 'Hot
'Het zoude
zoude uu de
de heerlykile
heerlykl1e gedagten
gedagten inboezelllen."
inboezemen ."
len

By deze
deze gefegenheid
gefegenheid maken
wyons
onseerbiedig
eerbiedig compliment
compliment
By
waken wy
:lan Mejuffrouw
MeJuffrouw ELIZABETH
EJ.1ZABETH BEKKLR,
DEKKhR., Wed
\Ved.. AA.. WOLFF
en bel>eaan
WOLFF,t en
cankeD
baar zeer
zeeJ; hartlyk
hartlyk voor
VOOIhaar
haar vriendlyk
vriendlyk aandenken
aandenken aan
aan
danken haar
on·
on.
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ODze Vaderlandfche
VaderlandCI:he Boekbeoordeelaars,
Boekbeoordeelaars, en
en hare
hare zo
zo welgemeen.
weIgemeen.
onze
vet!
Die zegenende
worde Vl1:t!
de
dierbal'e zegenwenfcben.
zegenendeZ,iel
Z,id ~orde
zegenwenfchen . Die
d e dierbare
en vele,
vele, vele
vele dagen
dagen behoude
behoude zyzydat
datuitmuntend
uitmun*end vermoge#r
ver!llogell
en
en
het ongemelle
tll1ent, van
van den
den kunflenaar
kunflenalir Ie
bewOH..
to kunnen
kunnen bewou
en bet
ongemene talent,
tieren, die
tile het
net gierffenkoorn
gierflenltoorn door
DOg ener
werpt;; en
en
door het
ha oog
ener naald
naald werpt
deren,
aile
bekwaamoeden;; die
die vroti.wlyke
vloQ,wlyke
alle hare
hare verdere
verdere uitnemende
uitnemende bekwaatnheden
~ccuraleSre en
en net
net held
en dat
dat zo
zo onbegryplyk
onbegryplyk nedrig
nedri,
held vooral,
vooral , en
accuratesfe
hpofd en
pen der
~elfsgevQeI, waardoor
waardooralles
alles;
wat haar
haar hoofd
en hare
hare pen
dec
zelfsgevoel,
, wat
zo milden
mildenovervloed
overvloed levert
levert,, tot
tot" nog
toe
wereld
enen zo
wereld in
in enen
nog toe
Wy twy~ltyd verheven
berispmg!! Wy
twyaltyd
verheven was,
was .boven
boveh iedere
Were berisping
fden
ogenblik., daar
die recept
reeept in
in alles
alles naar
naar haar
baar eigen
eigen
daar dit
felen geen
geen ogenblik
gereed gemallkt,
gemaakt , of
of zy
voorfehrift,, zo
menen,, is
is gereed
~y zal
z:d
voorfchrift
zo wy
wy menen
11et met
veel genoegen
onze band
terwyl, w,y
bet
met veel
genoegen van
van onze
hand aannemen;
aannemen ; terwyl,
wy
op bet
baar
b}1 dezen
dezen hare
hare vriendlyke
vriendlyke bulging
buiging op
het nedrigst
nedrigst
haar by
terug geven.
terug
geven .

zig, geduurende
dnecdotin van
van Yrouwen,
Vf'ouwe". welke
welke zig,
geduurentle de
tie Franfche
Franfche
Anecdoten
Omwenteling, door
dOlJr haare
haare Huwlyks-,
Hflwlyks-, OuderOuder. en
en Kinder-liefde
Kinder.lie/de
Omwenteling,
gemaait hebben
hebben.. Uit
Uit het
hel Fransch
Franse" vertaald.
verlaald. In
Ileroemd gemaakt
beroemd
In de"
dew
by II.. van
van Cleef,
Cleef, 1802.
In Cf'.
hi.
Hage. by
Hage,
1802 . In
gr. 8vo.
8vo . 204
2oq. bl.
y vernamen zoveel wreedheid en der Menschheid onteerengruwel. gedurende
gedurende den
den loop
den gruwel,
den
loop der
der Franfehe
FranfcheOmwen.
Omwen .
W
W
teling,, dat
dat ene
ene verzameling
verzameling van
van trekken
trekken van
van edelmoedige
edelmoedige
teling

y vernamen zoveel wreedheid ell der Mensehheid onteeren·

gebragt, by
by welker
welker
'gt'ootbeid,
°grootheid, toen
toen .juiEt
joistook
ook aan
aan het
bet heht
hcht gebragt,
lezing
zich wederom
wederom met
metdede Menschheid
Menscbbeidbevredigt,
bevredigt, en
en
lezing men
men zich
zich verbeugt
waarlyk Diet
niet anders
anders
zich
verheugt dat
datmen
men ook
ook een
een Mensch
Mensch isis,, waarlyk
dan aangenaant
aangenaam wezen
wezen kan
kan.. Deze
DezeAnecdoten
AneedotenbetreiFen
betre:!fenalleen
aileen
dan
Frouwen;; en
en dit
dit geeft
aandoenlyk
Yrouwen
geeftaan
aan den
den Lezer
Lezer geen
geen minder
minder aandoenlyk
gevoel, en
verzamelillg gene
waarde. lntusgevoel,
en aan
aan de
de verzameling
gene mindere
mindere waarde.
lntusfehen isis bet
dat de
meeHen dezer
dezer beminnelyke
beminnelyke
r;chen
bet maar
maar j,lmmer,
jammer , dat
de meesten
Vrouwen zo
zoveel
veel moesten
moesten lyden,
lyden. en
en dat
dat de
de behandeling,
behandeling, oote
Vrouwen
ook
der Sexe,
Sexe, by
by een
eenanders
anders zo
zogevoelig
gevoelig en
en wellevbnd
wellevlmd Volk,
Volk,aana3nder
gedaan.
Lezer dezer
dezer verhalen
verhalen byna
llyna gedurig
gcdurig zich
:lich moet
motlt
gedaan , den
den Lezer
doen fchamen,
fchamen, dat
dat by
hy een
een Man
Man is.
Zeker is
IS het
lIet evenwel,
even weI , dat
dat
doen
is . Zeher
en hare
hare vele
vele bekoorlykhebekoorlykhevrouwlyke aanvallige
aanvallige fchoonheid
fchoonheid en
vrouwlyke
den, anderzins
anderzins zulke
zulke veelvermogende
veelvermogende toveresfen
toveresfen,, toch
toeh maar
maar
den,
Guillotine of
of Dog
nog yslyker
ysIyker
dikwils
niet beveiligden
de Guillotine
dikwils Diet
beveiligden voor
voor de
moord;; en
en het
het Franfche
Franfche Volk
Volkligt
ligt zeker
zekeronder
onder de
de verplich.
verplieh.
moord
lin~, om,
door een
een nog
nogmeer
meer
onderfeheidendgedrag4
gedrag·jegens
jegens
zing,
om , door
onderfcheidend
Sexe, en
en byzondere
byz'Ondere oplettendheden
oplettendheden en
en voorrechten
voorreehten voor
voor
de Sexe,
dezelve, de
de vlek
vlek uit
uit to
te wisfchen,
wisfchen, waarmede
waarmede
velebeftierers
befiierers
dezelve,
vele
der onderfcheidene
onderfcbeidene Omwentdingen,
en hunne
hunnedolle
dolle werktuiwerktui·
der
Omwentelingen, en
gen, de
ge Natie
Natie voor
~oor 't
't oog
oog der
der wergild
wereld hebben
bezoedeld;; --gen,
hebben bezoedeld
vlek, to
te affchuwlyker
affehuwlyker., naar
naar mate
mate 'er
'er Diet
niet aan
aan valt
vllit to
te
ene vick,
ene
twyfelea,, of
of de
de Vxouwen
V.rouwen,, de
Franfche vooral,
vooral J zyn
zyn leer
iee!' wel
wei
twyfelea
de Franfche
be:be-
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berekend en
ell vatbaar
vatbaar voor
voor al
al dat
dat verheven
gevoel, en
en die
die ede.
ede.
berekend
verheven gevoel,
hier op
op
le zichzelve
zicbzelve opofFerende
le
opofferendegrootheid,
grootheid,van
vanwelke
welke wy
wy bier
trefFende flalen
Halen vinden
iedere bladzyde
bladzyde treffende
iedere
venden opgetekend.
opgetekend.
Jammer maar,
maar, dat
dat ons
onsoveral
overai de
de Namen
Namendezer
dezerHeldinnen
Heldinnen
Jammer
in ere
ere be
be-.
niet worden
genoemd,, welker
welker gedachtenis
gedachtenis toch
niet
worden genoemd
toch in
boorde to
te blyven
blyven;; en
dat men
men door
doordit
dit verzuim
verzuimgevaar
gevaarloopt,
loopt,
hoorde
en dat
fomtyds aan
aan de
de echtheid
echtheid der
der ,d1lecdote
mill of
of meer
IDeer to
te twyfe.
twyfefomtyds
elneedete min
len;; gelyk
gelyk dit
dit by
by ons
ons bet
het geval
gevai• zou
zou geweest
gewee&t zyn,
zyn, onder
onder ananten
by dedetwee
tweeeerfte
eerfieverhalen
verhalenvan
vanbet
hetvyfde
vyfde Eloofdtuk,
Hoofdfi.uk.
deren by
deren
gevangenis van
van
;!lwaar zekere
zekere Vrouw
Vrouwbethethuis
huiskoopt
kooptnaast
naastdedegevangenis
alwaar
~hulp alleen
aileen van
hare Kamenier
Kamenier den
dell
haren Minnaar
Minnaar,, met
met behulp
haren
van hare
wy.
muur doorboort,
doorboort.enenalzo
alzoden
denGeliefden
Geliefdenvetlost
ver lost;; en
en ons
ons wymuur
ders verhaald
verhaald wordt
wordt,, dat
dat zekere
zel,ele Geestelyke
Geestelyke Zuster
Zuster enen
enen zie
zie-.
ders
zichenen
enenleleken Gevangenen
Gevangenen voor
vobrdood
dooddoet
doet doorgaan,
doorgaan. omomzich
ken
venden Echtgenoot
Echtgenoot tote bezorgen
bezorgen;; ten
ten zy
zy de
de Verzamelaar
Ver~amelaar ons
ORS
venden
de namen
namen van
van DUBOIS
DUB6IS en
en THCRzSE
THERESE., to
te Bourdeaux,
Bou,.deaux en
en den
den
de
Touloufe, had
had -genoemd.
by welke
welkeperper·
Koopman cAUSSd,
cAuss6, to
te Touloufe,
genoemd, by
Koopman
fonen men
zich dus
dus nopens
nopeus de
de nadere
nadere omfandigheden
omaandigheden om
fonen
men zich
om
Dan onze
onz~aankondiging
aankondiging wag
magniet
onderricht vervoegen
kan.. Dan
niet
onderricht
vervoegen kan
te br_eed
uitlopen:: wy
vergenoegen ons
ons daarom,
daarom. na
na de
de opgaopga.
re
breed uidopen
wy vergenoegen
ve van
vaB de
de verdeling
verdeHng des
des Werks
Well,s,, met
Dlet bet
bet overnemen
overnemen van
van
ve
eoe en
en andere
andere van
van dedekortften
kortaen dezer
dezer Anecdoten
An~cdoten::
ene
10 twaalf
twaalf floofdftukken
Hoofdfiukken is
is het
verdeeld, bebbende
In
bet Werkje
Werkje verdeeld,
hebbende
Tederheid. Huwlykstrouw.
de volgende
volgendeopfchriften
opfchriften:: Moederlyke
Moederl,1ce Tederlzeid.
Huwl,ltStrolllV.
de
I

jander/iefde. Broedermin.
Broedermin. Zelfsope
Zelfsopoffering
de,. Liefde.
Mefde. HerHe,.·
lfinderliefde.
ering der
'I'On Ziel
Zie/ in
in het
ket Ongeluk.
Ongeluk. Ilerheevene
Perheevene
hergza4mlzeid. Kragt
K,.agt ran
bergzaemheid
Ze/fsopojfori1Jg. Dankbaarheid.
Dal1kbtZtlrheid. Belangeleesheid
BelangelooslteitJ.. Moed
MoetJ,, door
door
Zelfsopoffering.
., affchuw
affchulV veer
"(JOT de
de Mistifl(1I1
il1ge!Joezemd.. Vaderlandsliefde
Yaderlandsliefde..
de
Misdaad ingeboezemd
Men had
bad den
denMaarfchalk
Maarfchalk DR
DR MOUCHY
MOUCHY in
in bet
bet LuxemLuxem.,0' Men

hurg gebragt
gebragt:: naauwlyks
naauwlyks is
is by
by 'er
'er aangekomen
aangekomen,, of
of zyne
zyne
burg
Vrouwverfchynt
verfchynt'er
'erinsgelyks
insgelyks.. Men
1lelt baar
Vrouw
Men ftelt
haar voor
voor oogen,
oogen,
dat bet
het befluit,
belluit, het
haaren, Man
gevangellheeft
beefl doen
doe!!
dat
het weIk
welk haaren,
Man gevangen
neemen., geene
geene hoegenaamde
boegenaamde melding
melding van
van haar
haar maakt.
maakt. Zy
Zy
neemen
antwoordt:: Daar
Daar myn
my", Man
Man gevangen
gevangen is,
is, ben
!Jell ik
ik het
ook.. Toen
Toen
bet ook
antwoordt
de
Maarfchalk voor
voor de
de Revoluttonaire
Revolutlonaire 4echtbank
t!echtbanlt gevoerd
gevoerd
de Maarfchalk
werd, verzelde
verzelde zy
Dealgemeene
algemeene AanAanderwaards . De
werd,
zy bem
hem derwaards.
hebbende,
zy Diet
niet
klaager haar
gegeeven hebbende
klaager
haar teto kenntn
kennen gegeeven
, dat
dat zy
was,, antwoordt
antwoordt zy
zy:: Daar
DaaT myn
11I'}n Man
Man opgeroe.
opgeroe.
opgeroepen was
opgeroepen
pen is,
is, ben
ben ik
;It het
ket ook
()();.. Toen
ToeD eindelyk
eindelyk bet
bet doodvonnis
doodvonnis tegen
tegen
pen
.baaren
Man
uitgefproo\len was,
klom
zy
met
hem
op de
de
aaren
Man
uitgefprooken
was,
klom
zy
met
hem
op
kKar,
Kar en,
ell, op
opdedeaanmerking
aanmerJdngvan
vandendenScherprechter,
Scherprechter, dat
dat zy
zy
niet veroordeeld
DaDT myn
11I'1n Man
Man veroordeeld
"eT{}(Jrtieeld is
niet
veroordeeld was:
was : Daar
is,, hen
ben ik
ik het
bet
was telkens
telkens bet
bet verheven
verb even antwoord
dier Vrouw,
welke
8ok;
antwoord dier
Vrouw, welke
ook ; was
eindelyk
haare wenfchen
vervuld to
te zien,
zien.
eindelyk het
bet geluk
geluk had.
had, :ille
wenfchen vervuld
alle haare
door gezamentlyk
gezamentIyk to
te fierven
diell zy
opge~
door
f?ervenmet
met hem,
hem, dien
zy nimmer
nimmer opger
houden had
had to
te beminnen
bemioneo."."
houden
de terechtftelling
terecbtaelling van
was Mevrouw
Mevrouw
„"Sints
Sints de
van haareD
haaren Man.
Man, was
I
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onder den
haarer droefheid
droefheid bezweeken,
bezweeken, en
onder
den last
last haarer
en
in ylhoofdigheid
ylhoofdigbeid vervallen
vervallen.. Noeh
de troostredenen
troostrerlenen h:!.'ares
Noch de
hares VaVain
noch de
den, (den
deugdzaamen MALESHERBES)
MALESHERBES) Doeh
detedere
tederelief
lief-.
ders,
(den deugdzaamen
yan haaren
haaren Schoonzooll
en van
van haare
haare Dogter
Dogter,,
koozingen van
koozingen
Schoonzoon en
had den bet
bet geweld
geweldhaarer
haarer droefheid
droefheid kunnen
kunnenleenigen
Ieenigen.. Ech
Ech..
hadden
tert op
op bet
hetoogenblik
oogenhliktoen
toenhaare
haareBefchuldiglngs
Befchuldiglngs-aCl:e
ter,
.a&ke en
en die
die
haares Vaders
verfcheenen, verzamelde
verzamelde zy
zy alle
aile haare
baare krag
krag-.
haares
Vaders verfcheenen,
ten, en
en kreeg
kreeg haare
haaIe bewustheid
bewustheid terug
terug.. Alvoorens
Alvoorens tote vertrekvertrekten,
ken, ging
ging zy
zy Mejuffrouw
Mejutfrouw SOMSREUiL
SOMBREtJIL bezoeken,
bezoeken t enell zeide
zeide haar
haar
ken,
deeze altoos
alto05 gedenkwaardige
Mejuffrouw,
gy
deeze
gedenkwaardige woorllen:
woorden : „" Mejuffrouw
, gy
,. hebt
bebt bet
het geluk
geluk gehad
gehad,, van
van uwen
uwen Vader
Vadertote redden,
redden. en
en ik
Ik
„
h zal
zal dat
te flerven,
fi:erven, en
,,
dot hebben,
hebben, van
van met
met den
den mynen
mynen to
en mynen
mynen
"„ Man
Man tote volgen
volgen."
Deeze flikkering
fiikkering van
van zelfsbewustzelfsbewust." Deeze
heid was
was voorzeker
voorzeker boven
boven haare
haare kragten
!tragten.. Na
Na deeze
deeze woorwoorheld
den uitgefprooken
ultgefprooken teto hebben.
nieuw in
in haaren
baareo
den
bebben, viel
viel zy
zy op
op nieuw
vQorigen ftaat,
fi:aat, vloog
de kamer
kamer uit,
uit, zonder
zonder to
te weeten
weeten wer
wer..
voorigen
vloog de
waards zyzyhaare
haarefchreeden
fcbreedenrigtte,
rigtte, enenftierf
fiierf., onweetend
waards
onweetend van.
van
het lot,
lot, bet
zy onderging
onderging."
."
hec
bet wdk
weik zy
., Getuige van
van dede beraadflagingen
beraadfiagingen over
f van
„Getuige
over een
een Rechtsgeding
Rechtsgeding,van
aet welk
welk het
betlot
loteens
eenstedergeliefden
tedergeliefden Broeders
Broeders afhing,
afhing. wagtte
wagtte
ket
de Zuster
Zuster van
van een
een Boekverkoper
Boekverkoper,, GATTEY
GATTEY geheeten,
de
geheeten , mee
met
kalmte de
de uitfpraak
uitfpraak af,
omrrent bet
het leven
leven diens
dllms Broei
Rroet
kalmte
of, welke
welke omtrent
ders en
en omtrent
omtrent bet
bethaare
haarebeflisfen
bemsren moest
moest.. Meesteresre
ders
Meesteresfe vall
van
haar zeive,
zelve, en
en van
van bet
het geheinr,
gebetUl t het
het weik
welk zy
zy in
in haaren
haalen boebochaar
zem koesterde
koesterde,
zy zig
zig met
meteene
eenefchynbaare
fchynbaarekoelheidl
koelheid
zem
, had
bad zy
onder de
de aanfchouwers
aanfchouwers vermengd
vermengd,, alwaar
alwaar zy
door niemand
nieman()
under
zy door
bemerkt
doch naauwlyks
naauwlyks had
bad zy
zy bet
het doodvonnis
doodvonnis haars
haar&
bemerkt was:
was : doch
nroeder5 gehoord,
of zy
herhaalde
Broeders
gehoord, of
zy riep
riep uit
uit alal haar
haar magt
magt en
en herhaalde
maalen:
Leeve de
de Ironing!
[(oning! verklaarende,
verklaarende. dot
dat zy
met haaren
haal'en
maalen : Leeve
zy met
Jjroeder wilde
wilde flerven
fierven.. De
De Rechtbank
Rechtbank verleende
verleende haar
haar dit
die
Broeder
droevig genoegen
genoegen niet
niet;; haar
haar dood
werd tot
tot den
den volgenden
volgenden
droevig
dood werd
dag uitgetteld
uuge1teld,, en
zy onderging
onderging then
dien met
met die
diegerustheid
gerustheld.,
dag
en zy
welke blyken
blyken deed
deed,, met
met weik
welk eene
eenekragt
kragt de
de Broederliefde
Broederliefde ill
welke
in
baar gevoelig
gevoelig hart
hart heerschte
heerschte."
baar
."
Eene Vrouw,
de Vriendin
Vriendin van
van CONDORCBT,
CONDORCET, die
die bem
" Eerie
Vrouw , de
„
hem
lange
had, gaf
gaf hem
hem dit
dit treffend
treffend antwoord.
toen
lange verborgen
verborgen had,
antwoord, toen
by
haar verzocht
verzocht zich
zich niet
niet langer
langer om
om zynentwil
zynentwil aan
aan gevaar
gevaat
by haar
bloot te
te laaten
laaten vertrekken,
bloot
to Hellen,
itellen,enen hem
hem to
vertrekken, omdat
omdat hy
by vo
vo...
gelvry en
buiten de
verklaarJ wai.
Wet alzo
alZQ
gelvry
en buiten
de Wet
Wet verklaard
was, en
en de
de Wet
iedereenen. die
eene fchuilplaats
fchuilplaatg verleende,
iedereenen,
die bern
hem eene
verleende,den
den dood
dood
fIDe. ontdat
omdtlt gy
Wet zyt,
zyt, ben
bedreigde:: Hoe,
bedreigde
gy !Julien
buiten de
de Wet
ben ik
ik dtl4rom
daarom
"ullen de
de Menf
Metlfchelyklleit/?"
helykheidl"
buiten
,. Een
Een jeugdig
jeugdig Meisje
Meisje,, van
van een
een inneemend
inneemend gelaat,
gelaat, was
„
was
'voor
de Revolutionaire
Revolutionaire Commisfie
van Lyon
L']on hefchuldigd,
befcbuldigd, van
van
woor de
Commisfie van
e;eweigerd to
te hebben
hebben dede Nationaale
Nationaale Cocarde
Cocarde tote draagen
draagen;; men
geweigerd
men
lloeg haar
haar de
de oorzaak
oorzaak deezer
deezer weigering
weigering.. -- „
,. Het
Bet is
IS niet
niet de
vroeg
de
II
Cocarde,dle ik
ik haare
haate;; maar,
daar gy
dezelve draagt,
draagt, fchynt
fchynt zy
„ Cocarde,die
maar, daar
gy dezelve
zy
u,, my
my
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mybet
het fein
fein der
der misdaad,
wormisdaad, en
en voegt
voegt niet
niet meer
meer op
op myn
myn voor,
•" my
hoofd:'
- -Een
Eenderderivagts,
Wag!s, die
dieagter
agcer dit
dit moedig
moedig Meisje
Mefsje
." --•n hoofd
poogende
geplaatst fiond,
geplaatst
ftond, haar
haar eene
eene Cocarde
Cocarde aan
aan haareo
baaren muts
muts poogende
r.e hegteh,
fiond zy
7.y koelbloedig
koelbloedig op,
op,maakte
maaktedezelve
dezelvelos,
los, en
en
to
hegteh, (Land
dIe op
op de
.de fchryftafel
fchryfcafel van
" lk geef
die
van de
de rechtbank
rechtbank werpende:
werpende : --- ,,1k
geef
dood."
ze uu terug,"
terug ," zeide
zeide zy,
z'l, verliet
verliet.de
~al, en
ging ter
ter dood."
.de zaal,
en ging
,, ze
" De
De Echtgenoote
Echtgenoote van
van LEPINAI,,
LEPINAI" Gene
Gene:Qal
Koningsge:aal der
der Koningsge„
in de
de Vendfe
JTend4e,, beyond
beyond zig
zig to
te Nauser
Nalll'eS' gevangen
gevangen met
mt:t
zibden in
zibden
een jong
jong Meisje
Meisje van
van Chatellerault,
Ohale/krautt, bet
het welk
welk zig
ZIg by
by haar
haar in
in
een
diemt begeeven
en vrywillig
vrywilfig m~c
h!lare Meestresfe
Meestresfe had
hadlaalaadienst
begeeven en
mec haare
ten oplhriten.
optluiten. Op
Op zeekeren
zeekeren dag
dagverfcheenen
ver[cheenetl: eenige
eenige Soldaa.
Soldaaten
in. de
de gevairgenis
gevarrgenis., om
om de
de gevangenen
gevangenen to
te verzamelen
verzamelen ,, die
die
ten in
ten
bef1:ellld 'Waren.
Het jonge
jonge Meisje
Meisje hoore
ter dood
hoort Meyrouw
Mevrouw
ter
dood beftetad
waren. Het
urINAl roepen
roepen,, welke
welke eene
eene onpasfelykheid
onpasfelykheid voor
eenige
voor eenige
LEPINAI
verwyderd had
had.. Deeze
Deeze braave
braave
oogenblikken uie
oogenblikken
nit haare
haare kamer
kamer verwyderd
die wilt,
wist, dat
dat men
menden
dendood
doodhaarer
baarerMeestresfe
Meestresfe
Dienstmaagd, die
Dienstmaagd,
t~wooreJlhad,
had,treedt
treedt inin. haare
baare plaats
pIaacs re
te voorfchyn,
en (Lerft
!terft
gezwooren
voorfchyn , en
in de
de golven
golven der
der Loire."
Loire."
Toor haar
haar in
voor
BJ.. 3I
31 vinden
vinden wy
wry dede aandoenlyke
aando~n)yke Gefchiedenis
Gefchiedenis van
BL
van MeMeVrollW DIXON
DlJDOl\l' ,, Ecbtgeu6te
den gewezen
gewezen Procureur-GeProcureur-GeEchtgenote van
van den
vrouW
het Parlement
Parlement van
van Bourdeaux,
JJotJrtlellfl~, die,
die, hopende.
door
neraal van
neraal
van bet
hopende, door
hareo Man
uit de
gevangents en
van den
den dood
dood to
te
goud., Karen
Man uit
de gevangems
en van
goud
baar verwoest
redden,, bet
het gebele
gehele overfchot
overfchot van
van bear
verwoest vermogen.
vermogen,
redden
aan LACOMBE
LACOMBE,, Prefident
zynde honderd
honderdLotlifen
Louifen,, aan
Prefident der
der RevoRevozynde
ze aanneemt.
aanneemt. Vol
Vol
hltionaire Commisfie,
ter hand
frelt, die
die ze
hitionaire
Commisfie , ter
hand flelt,
DUDON naar
naar huis
huis;; doch
docb
vreugde
vreugde en
en hoop
hoop fn.elt
belt Mevrouw
Mevrouw DUDoir
2iet zich
zich welhaast
weJhaast tot
tot wan
hoop gebragt
georagt door
door den
den eisch
eisch van
vall
net
wanhoop
den geidgierigen
geldgierigen Prefident,
duizend LouiLouiden
Prefident, dat
dat hy
by ten
ten minfien
minften duizend
fen hebben
moest.. Sieges
drie dagen
dagen zyn
zyn haar
baar vergund
vergund.. VerVerSlegts drie
fen
hebben moest
geefs
den derden
derden dag
dag voert
yoere de
de
geefs ayn
zyn aile
alle hare
hare pogingen.
pogingen. Op
Op den
\\Tauhoop dede ongelukkige
ongelukkige Gade
Gadetot
tot hare
hare beulen
beulen ;; zy
zy fmeekt
fmeekt
wanhoop
om
nog dnen
~nen dag
dag;; dati
vrugteloos:: DUDON
dan vrugteloos
DUDOIV wordt
wordt ter
ter dood
dood
em nag
zyne getrouwe
getrouwe Ecbtgnnote
Ecbtgenote zag
zag zich
zich met
met hare
hare
gebragt;; en
gebragt
en zyne
Kinderen in
in de
de diepfte
diepfie droefheid
Kinderen
droefheiden
en armoede
armoede gedompeld.
gedompeld .
BI.
yermeldt ons
ons een
eenallertreffendst
aUertreffelldst voorbeeld
van KinKin64 verrneldt
voorbeeld van
Bl. 64
derliefde
nOIl - BE RANGER •,
derliefde inin de
de voormalige
voormalige Marquifinne
Marquifinne vall
van Bois-BEBANGER
die,
met haar
haar Vader,
Vader. Moeder
Moederentnjonge
jongeZuster
Zaster in
in de
de gevan
&,evan',
die, met
geni6.fe opgtfloten
opgt11oeen,, troosteloos
troosteloos was,
was , toen
toen deze
deze allen
alien hun
hun
genl&fe
dood'vonnis
ontvingen,, en
zy alleen
alieen van
vanhetzelve
hetzelve was
was uitgeuitge..
doodvonnis ontviogen
en zy
zonderd.
Hemel!! riep
riep zy,
zy, "'Y
niet to
te zatnen
zamell
zullen dan
dan niet
zonderd . ..
., Hemel
wy zullen
"„ fierven!"
Eindelyk verfchynt
verfchynt oak
ook be,
het hare
hare,, en
en nu
nu
fterven !- " - Eindelyk
fcbeen
van vreugde
vreugde als
als buiten
buiren zichzelve
zichzelve.. Zy
tooit zich
zich
Zy tooit
fcbeen zy
zy van
op,
als ware
ware bet
het voor
voor enen
enenfeestdag
feestdag,
fnydt met
even als
, en
en fnydt
met
op , ~\I'en
Troost u,.'
u,"
eigene
bare fchone
hairlokken af.
af. - „" Troost
eigene handen
handen bare
fchone hairlokken
zeide
in bet
het gaan
gaan naar
naar bet
het fchavot
fchavot tot
zeide zy
zy in
tot hare
hare Moeder~
Moeder :
",, zyt
gy niet
niet gelukkig
ge)ukkig?y Ten
grave dalende
dalende,, behoeft
zyt gy
Ten grave
behoeft gJ
gy
;,i, niemand
te befchreijen
befchreijen;; UW
,eheel Huisgegin
Huisge~iIJ volgt
voigt uu der
der-•
niemand to
pw geheel

l'

waards,
",, waards~
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gy gaat
de beloning
beloning ontvangen,
ontvangen, die
"„ waatds,
waatds, en
en gy
gaat de
die uwe
uwe deu,.
deug.
"„ den
den verdienen1"
verdienen!"
Ene edelmoedige
edelmoedige,, belangelbze
belangeloze daad
Ene
daad van
van enen
enen Landhoeve_
Landhoeve .
naar
Daar verdiende
verdiende zeker
zeker melding
melding;; maar
maar onder
onder den
den tytel
tyte! van
van
Anecdoten
van Vrouwen
Jl'roulVen behoorde
behoorde die
die echter
echter niet
niet..
Anecdoten van
Met
nogene
eneaanmerking
Mnmerking eindigen
eilldigen wy
ons verfag
verflag.. De
De
Met nog
wy ons
meesten dezer
Anecdoten zyn
meesten
dezer Ane.cdoten
zyn zozoverfchriklyk
verfchriklyk of
of aandoenlyk,
aandoenlyk,
dat
nu eens
eens de
de hairen
hairen deden
deden tote berge
bergeryzetr,
ryzen, dan
dan
dat dezelve
dezelve ons
ons nu
weder
wedec een
een traan
traall uit
uit de
de oogen
oogen perfen
perl1:en:: zodat
waarlyk dit
dit
zodat wy
wy waarlyk
denVerzamelaar
Verzatnelaacaan
aangevoelvolle
gevoelvolleV'rou"rou.
Boek,
offchoon door
doorden
Boek, offchoon
wen toegewyd,
wen
toegewyd.onze
oozegevoelige
gevoeligeLezeresfen
Lezeresfen nauwlyks
nauwlyks ter
ter le
Ie..
zinge durven
durven aanpryzen
zinge
aanpryzen..
De Amfterdamfche
De
Kermis, in
tierze/ver oirfprong
oirfprong,, voortgan,
ImJlerdamfche Kermis,
in derzelver
voortgang
en tegenwoordigen
legenIVoordigen float
/tfJlit,, befchouwd,
befchouwd, in
in eene
elne Verhandeling,
VerhfJntleling,
en
yoorgeleezen in,
votrgeleezen
in, en
en opgedroagen
opgedraagen aan,
aan, de
de heide
beide dmfterdam
4mJlerdam-..
[che
DepaTtemen/en der
der Bataaffche
BCltaaffche Maatfchappy
iJ1t1IJtji:happy Tot
Nut
fche Departementen
Tot Nut
van
A . ):'ofiHE,
van 't't Algemeen
Aigemeen;; door
dfJor A.
FOKKE, Simonsz.
Met CaricaCaricaSimonsz . Met
tuur
plaClten.. Te
Te Haarlem,
HClar/em, by
bJ FF.. Bohn,
1801..
In gr.
gr.
tuur plaaten
Bohn, i8oi
In
gvo
IWo.. 106
bl.
i o6 bl.

en onderwerp,
onderwerp,voor
voorzodanig
zodanig eneVoorlezing
ene Voorlezingniet
niet ongefchikt,
ongefcbikt,
en
en aan
aan dezen
dezenRedenaar
RedenaarwelweI
allerbest toevertrouwdl
toevertrouwdl
E
en
bethetallerbest
E
Vooraf
Vooraf krygen
krygen wy
wy bier
hier van
van den
den oorfprong
oorfprong en
en bet
het oogmerk
oogmerk

Qec Kermis
Kermis enig
enig bericht
bericht,, en
en daarop
daarop worden
worden wy
wylangs
langs dezelve
deztlvCl
der
'fondgeleid;; en
en is
h de
de boert,
bout. waartoe
waartoe bier
bier ene
ene zo
zo ryke
ryke feffe
ficffll
7ondgeleid
is. voor
niemand beledigend,
beledigend, en
en enige
enige trekken
trekken zeer
Zeer naif
naif:: zois,
voor niemand
zodat wy
den Lezer
Lezer vermaak
vermaak beloven
bel oven ;; terwyl
terwyl wy
wy niets
niets hoege
hoege...
dat
wy den
naarnd hebben
hebben aangetroffen
aangetroffen,, dat
dat voor
voor de
de zeden
zedeh enigzins
enigzins be
be..
rraamd
dtnklyk isis.. Achrer
Acbter de
de Voorlezing
Voorlezing zelve
zdve zyn
zyn een
een aantat
aantal
dtnklyk
Ophe/deringen gevoegd,
gevoegd, die
die blyken
blykendragen
dragen van
van des
des Schryvers
Schryver;
Ophelderingen
goeden fmaak
fmaal{ en
en kunde,
kunde, enendit
dit boekje
boekje to
te gelyk
gelyk leerzaam
leer~aam rnagoeden
maken.
Ziet hier
bier ene
ene kieine
kleine proeve
proeve:
ker
. . - - Ziet
„" Wat
Wat isis bet
het druk
druk bybyden
denweg
weg!
Hoedringen
dringendedeliedenl
liedenl
1 Hoe
haten we
eens door
door dedereijen
reijen van
van rykverfierde
rykverfierde Kraamen
o~
laaten
we eens
Kraamen op
tie Westermarkt
Westermarkt wandelen
wandelen..
de
•" Welk
Welk een
een fchat?
fchat'? welk
welk een
eenovervloed
overvloed?? 't
't isis jammer
dat
jammer dat
men
befcheiden genoeg
men niet
niet alles
alles befcbeiden
I'eno~g zien
zien kan
kan..
Zou men
mwniet
nietopop't't zien
zien van
van die
die pendules,
pendules, al
al die
die goudell
,," Zou
gouden
tD zilveren
zilveren:: rariteiten,
dat bet
het reeds
reeds drie
drie jaaren
jaaren lang
lang
en
rariteiten,meenen
meenen dat
..rede geweest
gt weeH ware
ware., en
en dat
dar zy
zy heur'
heur' hoorn
hoorn van
vall overvloed
overvloed
vrede
reeds over
over de
de breede
breede en
en fmalle
[malle gemeente
gemeenteuitgeftort
uitgeitort hadde
hadde..
reeds
Hoe opgevuld
opgevuldzynzynniet
nietalle
ailedtze
dtzezo zo
Duttigeals
:lIs onnutonnut•" Hoe
nuttige
tige winkels
I Zie
eens welk
welk een
etn magazyn
wagazynvan
vanpoijens
pOljensflesfleatige
winkelsl
Zie eens
jens I fmeerfels
flllt.'erfeli ,J reukwerken
reukwerken,, odeurs,
odturs. parfums
parfums en
en vuurwerVllUlwerjens,
ken;;
ken
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ken ; men
men zou
in den
ken,
zou 'er
'cr een
een halve
balve itad
Had mede
den brand
bltlnd kunnett
kunuea
made in
teeken .
lleeken.
„
,. lie
Zie daar
daar welk
welle eene
eene kraam
kraamvan
vankeurige
kaurigetooifels
tooifds vaor
de
voor de
, oude
nataaff~he Maagdenrei,
13ataaffche
Maagdenrei,Vrouwenrei
Vrouwenrei,
oude Vrouwenrei!
Vrouwenrei I Welk
Welk
ten
een menigte
metligte van
van tabaksdoozen
tabaksdoozen., horologiekettingen,
brie1fen·
horologiekettingen, brievenusfen voor
croijabk en
en incroijaole
en
tasfen
voor croijabk
incroijabk Bataafjens,
Bataafjens, Bataaven
Bataaven en
Batavisfimos,
bier in
in de
de daad
Batavisumos. ale
zie welke
welke fraaije
fraaije prenten,
prenten, 't
't is
is hler
daad
_. als
als men
dat alles
alles z()
een
wandelende kunstbefchouwing
Imnstbefcbouwing •• .,een wandelende
men dat
zo
met aandacht
aandacht beziet
beziet,, moet
men dan
dan niet
niet met
met THALEs
THAlEi van
met
moet men
van
Milettn
je niet
niet zien,
is dat
dat
tiktenn uitroepen
uitroepen •••••. Hel
l-Ieijongen!
jongen! kan
kan je
zien, is
't IsIs me
niet mOgelyk,
vrienden. dat
dat
ollbe(uisd dringen
dtingen ..... 't
onbefuisd
me niet
mogelyk, vrienden,
ik
. . ., ilt
ik Vlord
word dood
dood gedtongen
ik vender
verder fpreek
fpreek .•••
gedtongen en
en moet
moet maar
maar
zo ••••
met handen
handenenenvoeten
voetenwerken
werkenomom'er'erdoor
doortote koinen
komen.. Zie
met
Zie zo
....
ilat isiseen
eendankzeggillg
dankzeggingwaardig,
waardig, laaten
laaten we
we nu
eat
nu maar
U1aarreis
reis even
evell
naar de
~aan .•••• f Heer
Heer!! W:lt
naar
de Nieuwmarkt
Nieuwmarkt aaan
Heer !I Heer
wat een
een yolk
yolk
die faterdagfche
faterdagfche boeren
boeren zullen
zullen geen
geen fl:roo
ftroo breed
breed vour
voor
en die
een' mensch
uit den
gaan.. Hoor
Hoor nu
nueat
dat vervl
vervI •..•• men
men
een'
mensch nit
den weg
weg gaan
kall bier
hler malkander
malkander geen
geen woord
woordverflaan
verflaan;;'t
't is
raar dat
dat al
al
kan
is toeh
toch raar
dat
goed trommelflager
wit weezen
weezen ••••. we
dat jonge
jonge goed
trom'melflager wil
moeten
we moeten
de beurs
beurs toch
toch over
over ••••
ik heb
'er niet
gedagt ,, anders
aoders
de
. . . . ik
heb 'er
niet om
om gedagt
20uden we
we wel
wei de
de ••••• zwyg
zwyg toch
toch wyf
wyf met
met je
je kk.r.a.a.1t
eer
.r.a .a.k eer
zouden
je koopt
Itoopt;; bet
het gilt
gilt iemand,
hoofd is,
is, door
je
iemand, die
die wat
wat zwalt
zwak van
van hoofd
door
de
barsfeos ••••• wel,
weI, ik
ik ben
ben blyd
blyd dat
dat we
wedoor
door dat
dae geweld
geweld
de harsfens
ten miniten
nu war
ten
minfl:en nu
wat been
heen geworfteld
geworfteid zyn
zyn.. Verzichtig
Verzichtig daar
daar
wat .•••.
als we
hier een
vaI(che pas
wat
. . . als
we bier
een valfche
pas m3akten.
maakten, zouden
zouden we
we
ligt
avary gros,
Jigt avary
gros, ininataldie
diekelkjens
keIkjen.s,, bierglazen
biergiazen en
en flesfenkelflesft!nkeldit ftraatjen
ftraatJen nu
maar inflaan
inflaan..
ders kunnen
laaten we
wedit
Tiers
kunnen maaken;
maaken ; laaten
nu maar
0 war
Wa~thoe
hoebeet
heetdat
dat?
laat reis
reis kyken
kyken •.... o
!Vat is
il rile
Wagt
y laat
die motl~
mode
goerl, van
vandie
rlie bordjens!
bordjensl Zie
Zie je
je ...
DE STOOFSTEEO
STOOFSTEEG ••••
ja die
die
goed,
. . . DE
. . . . ja
Ha! bier
brengt ons
hier is
is nog
nog wat
wat nutnutbrengt
ons nu
nu op
op de
de Nieuwmarkt.
Nieuwmarkt. Ha!
tigs te
Oat is
is nog
nog een
een Oeconomifche
Oeconomifche Markt
Marke;; Sehoetigs
to koop.
koop . Dat
Schoenenkraamen,, Tinkraamen
Tinkraamen,, Roperkraamen,
Itoperkraamen,StofFerltraamen
Stofferkraamen.,
nenkraamen
Koekkraamen.. Dat
Oat isis bier
bier allemaal
allemaal 'voor
voor de
de burgerlui
burger lui ;; de
Roekkraamen
de
lJeau Monde
Monrle kan
kan eat
dat alles
maar men
men vindt
vindt
allesniet
Dieteens
eensnoemen,
noemen, maar
Beau
bet Loch
weh in
in de
de Diafonaire
DiCl:ionaire van
van MAEILt
MARIN en
en lIALMA;
zie oil'
bet
IIALMA ; zie
op
Kraamen;; Willen
Willen we
we de
de Anatomie
Anatomierefs
rers gaan
gaan zien
Zlen .•••
Kraamen
. .??. .•••
..
H edenneen
neen!
ziedaar
daarzo%0
ietsuit
uitbet
het.vengfter
veogfter kyken
kykenII
oo Heden
1 ikikzie
iets
laaten we
we dat
dat liever
Hever reis
reis doen
doen als
als bet
het geen
geen kermis
kermisisis;; fk
ilt
laaten
kryg een
een gril
grn over
over bet
hetlyf
Iyfals
als ik
ik 'er
'er om
denk, dat
dat de
de vorst
vom
kryg
om denk,
der verfchrikking
verfchrikkillg bier
voor Hansworst
Hansw~rst tq
t~
der
hier genoodzaakt
genoodzaakt wordt
wordt voor
fpeelenII "" enz.
enz.
fpeelen
De Burger
Burger FonnE,
FOKKE, of
of zyn
zyn Corrector,
CorreCtor, most
mogt wel
wei wat
wat nauwnauwDe
Jl:curiger acbt
acbt geven
geven op
op de
de punauatie.
punauatie.
keuriger
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LETTER-OEFENINGEN.
LETTER-OEFENINGEN.
Ge.fohiedenis der
den Bybel,
Bybe!, door
door HERGefchiedenis
der Menschheid
Menschheid naar
naar den
HERMAN MUNTINGHE
MUNTINGHE..
Ifle Ded.
l'e Avifierdar,
Amflerdam, by
by
Ifie
Deel. Te
MAN
Allart . In
J.J. Allart.
In gr
gr.. 8')10
P3 bl.
bl.
8vo .. ..4I3

en heeft
beeft zich,
zich, inin dedelaatst
laatst verloopene
verloopenejaaren,
jaaren, racer
meer
en
dan
dan to
te voren
M
voren,, op
eene wysgeerige
wysgeerige en
en pragmatipragmatiM
op eene
fche befchouwing
der oude
oudegefchiedenisfen,
gefchiedenisfen, welke
welke de
de
fche
befchouwing der
oorzaaken,
gevolgen en
enhtt
verband der
der geheurde
gebeurde
oorzaaken , de
de gevolgen
het verband
zaaken zorgvuldig
zorgvuldig opzoekt,
opzoekt, en
en naauwkeurig
naauwkeurig famenfchafamenfchazaaken
kelt, beginnen
beginnen toe
toe to
te leggen,
leggen, en,
en, opopdien
diengrand,
grond,veelt
veel
kelt,
lichts verfpreid,
zoo over
over de
de gefchiedenis
gefchiedenis del'
lichts
verfpreid , zoo
der menschmensch't algemeen
algerneen,, als
als in
in 't
't byzonder
de gegeheid in
in 't
heid
byzonder over
over de
den oorfprong,
oorfprong, den
den voortgang,
voortgang, de
de verver~
fchiedenis van
fchiedenis
van den
anderingen van
kunfren, weetenfchappen,
weetenfchappen, wetten,
wetten, zezeanderingen
van kunfren,
den,, gewoonten
koophandel en
en zeevaart
zeevaart van
van onderonder~
den
gewoonten ,, koophandel
fcheiden
volkeren;; waartoe
waartoe inzonderheid
inzonderheid FERGUSON
FERGUSON,,
fcheiden volkeren
FALCONER,
GOGUET,, WARBURWARBURFALCONER, ISELIN,
ISELIN , HERDER,
HERDER, GOGUET
TON, GATTERER
GATTERER en
MEINEi..S zeer
veel bygcdraagen
bygcdraagen
TON,
en MEINERS
zeer veel
hebben.. HESS,
HESS, NIEMEYER,
NIEMEYER., JERUSALEM
JERUSALEM en
en anderen
anderen
hebben

bebhen den
geweezen,, om
om ook
ookdedeBybelfche
Bybelfche gegehebben
den weg
weg geweezen
of althans
althans een
een gedeelte
gedeelte derzelven
derzelvell,, in
in
fchiedenisfen,, of
fchiedenisfen
Op dit
dit voetfppor
voetfp~or heeft
heeft de
de
.dien trant
tc behandelen
l:-ehandelen.. Op
.dien
trant to
geJeerde MUNTINGHE
MUNTINGHE eene
eene zwaarwigtige
zwa:mvigtige en
en wyduitgewyduitgegeleerde
breide
en;; waartoe
waartoe wy
hemeven=
evenbreide taak
taak op
op zich
zich genom
genomen
wy hem
weI, blykens
bIykens den
den inhoud
inhou<i van
vandit
dit eerfte
eerfi:e Deel
Dee! zyns
zyns aanaanwel,
werks,, zoo
zoo wel
wel berekend
berekend vinden,
de
gevangen werks
gevangen
vinden, dat
dat men
men de
voortzetting en
voIdndiging van
van dezen
de zen verdienlielyken
verdienfi:elyken
voortzetting
en voleindiging
arbeid, door
hand, met
metverlangen
verlangen
arbeid,
door eene
eene zoo
zoo bekwaame
bekwaame hand,
moet to
te gemoet
gemoet zien
zien.. Zie
Zie hier,
des Hoogleeraars
Hoogleeraars
meet
bier, met
met des
eigen
wat by
hyons
ons wil
wil leveren
Ieveren:
eigen woorden,
woorden, wat
„
" Myn
Myndoel
doelisis hoofdzaaklyk
hoofdzaaklyk,, to
te onderzoeken,
onderzoeken, wat
wat
ge~clriedenis oplevere
opJevere,, met
met betrekbetrekons de
de Bybelfche
Bybelfchegefchiedenis
ons
king tot
tot den
den trapswyzen
trapswyzen voortgang
voortgang
king
den oorfproog
oorfproug en
en den
van
de verftandelyke
verfrandelyke en
en zedelyke
zelilelyke hefchaving
befchaving des
des
van de
menscbdQrns.
Bybelfcbe gefchiedenis
gefchiedenis zal
zal dus
monschdQms . De
De Bybelfche
dus meer
meer
door
door my
myvoorondertleld
voortmclerHeld,, dan
dan wel
wel Il ehandeI4l
ehandeld worden.;
worden . ;
IJETT.
L
nit
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n.. MUNTINGHE
11
MUNTINGRE
02
uitgenomen in
in zo
verre dezelve
hoofdontwerp
uitgenomen
zo verre
dezelve op
op myn
myn hoofdontwerp
betrekking hQeft
heeft.. Ook
Ookftrekt
frrekt zich
zich myn
mynplan,
plan, gelyk
gelyk elk
elk
betrekking
ziet,
ziet, veel
veel velder
verder uit,
uit, dan
dan ene
ene enkele
enkele gefchiedeDls
gefchiedems van
van
den Godsdienst
Godsdienst.. lk
wCllschte, om
my wat
watuitvoeriger
uitvoeriger
den
dk weiischte,
om my
to
voor zo
my de
te verklaren,
verldaren, voor
200 verre
verrc my
de Bybel
Bybeldaartoe
daartoe aanaanlei ding geeft,
leiding
geeft, tot
totde
de eerfte
eerftekindschbeid
kindschheid van
van het
bet mensch~
menschlyk
te klimmen,
en onderfcheidenlyk
onderfcheidenlyk to
te
lyk vernufe
vernuft op
op to
klimmen , en
tonen,
en door
door welke
welke middelen
middelen,, hetzelve
zich
hoe, on
hetzelve zich
tonen , hoe,
ontwikkeld hebbe
hebbe;; insgelyks
iQsgelyks of
hoe,, en
door welke
ontwikkeld
of,~ hoe
en door
welke
middelen,, het
foms weder
verdonkerd en
en bedorven
bedorvtn,,
bet fours
weder verdonkerd
middelen
maar
maar ook
ook dan
dan weder
wederopgehelderd
opgehelderd en
en herfleld
herfteld zy
zy.. 1k
lk
zal ten
ten dien
ons de
de
zal
then cinde
cinde trachten
trachten aan
aan tetowyzen,
wyzen, wat
wat ons
Bybel.
van den
den oorfprong,
oorfprong,dedeontwikkeling,
ontwikkeling, den
den voortvoortBybeL van
gang,, den
ondergang-, of
of de
de vertraging
vertraging van
van verfcheiverfcheiden ondergang-,
gang
den
den kunften
kunfien en
en wetenfchappen
wetenfchappenberichte
bericbte.. Daarenboven
Daarenbovea
zal ik
ik,, volgends
volgends die
die zelfde
zelfde berichten
bericbten,, trachten
trachten to
te totozal
nen, hoe
hoe bet
het menscbdom
oorfpronglyk door
door den
den Schep
Scbep..
nen,
menschdom oorfpronglyk
per tot
tot ene
ene naatfeh,4ppelyke
maotfchll,ppelyke famenleving
famenleving gevormd
zy;;
per
gevormd zy
welke de
de eerfte
eerfte beginiclen
beginfelen van
dat maatfchappelyk
maatfchappelyk IcIewelke
van dat
ven geweest
ven
geweest zyn
zyn;; hoe
hoe hetzelve,
hetzelve, eerst
eerst tot
tot byzondere
byzondere
huisgezinnen
, 20ich
zich daarna
buisge~innen bepaald
bepaald,
daarna tot
tot byzondere
byzondere gegeuitgebreid,, en
en langfamerhand
langfamerhand byzondere
flachten hebbe
flachten
hebbe uitgebreid
byzondere
regeringsvolmen
,
regeringsvol
men hebbe
hebbe voortgebragt
voortgebragt,, wier
wier opkomst
opkomst,
vorderingen, wyzingen,
wyzingen, en
en veranderingen,
veral1deringen., in
in zo
zo verre
verre
vorderingen,
zy
met de
de befchaving
befcbaving des
in enig
enig verband
zy met
des menscbdoms
menscbdoms in
verbard
ftaan,
ik tevens
tevens zal
zal trachten
trachten aan
te wyzen
wyzell.. Ik
aaan, ik
aan to
1k
zal uu daartoe
daartoe moeten
moeten leiden
leiden in
in de
de tenten
tenten en
en huisgehuisge.
zal
zinnen der
zinnen
der oudere
oudere aardryksbewoners,
aardryksbewoners, uu bekend
bekend maken
maken
met hunne
hunne zeden
zeden en
en gewoonten,
gewoonten ~ met
methunne
hunnevatbaarvatbaarmet
heden en
en kundigheden,
kundigheden, met
met hunne
hunne kunften
kunfren en
en werenwetenheden
fchappen, met
met hunnen
hunnen fmaak
fmaak en
en genie,
genie, en
en vooral
fchappen,
vooral ook
ook met
met
bunne, zedelyke
en godsdienflige
godsdien1Hge begrippen
begrippen.. Omtrend
de
hunne,
zedelyke en
Omtrend de
la.atae za)
trachten to
te tonen
tonen,, hoe
hoe dezelve
dezelve deeds
Heeds
laatfle
zal ik
ik trachten
gefhenredigd waren
waren met
metden
dentrap
trapder
derverftandelyke
verfrandelykebebeged%enredigd
zy ftonden
fronden;; welke
welke de
de invloed
invloed der
der
fchaving,, wa"arop
waarop zy
fchaving
verfrandelyke op
op dede'
zedelyke enengodsdienftige
godsdienfri ge befchabefchaverftandelyke
'zedelyke
en wederkerig
wederkerigder
clerlaatfle
laatfre op
op de
de eerfle
eerae geweest
"Ying,
'ving , en
geweest
zy;; hoe
in zyne
openbaringen aan
aan bet
het menschhoe oak
ook God
God in
zyne openbaringen
menschzy
oor·
dom zich
zich bier
hier naar
dom
naar rkhtte,
richtte, en
en welt
welk een
een vermogen
vermogen oorlegen,, omwentelingen,
omwentelingen, volksverhuizingen
volksverhuizingen,, en
en andere
andere
logen
o'mftandigheden
of herher·
omfrandigheden,, op
op dede vorming,
misvorming, of
vorming, misvorming,
vorming van
vanbet
llet vernuft
vernuft,, bet
het hart,
hart, de
en den
den
vorming
de zeden,
zeden, en
Godsdienst gehad
gebad hebben
hebben.. Ik
Ik zal
zal dit
dit alles,
alles, en
Godsdienst
en wat
wat
biertoe verder
beboren,, niet
niet flechts
hiertoe
verder moge
moge behoren
flechts tradlten
trachten aan
aan
til
to
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fe'tonen
met betlekking
betrtkking tot
tot hen~
welke ons
ons bet
het Bybelsch
Bybelscb
hen, welke
te
• tonen met
opellbaring begunbe "ungefchiedverhaaI, als
gefchiedverhaal,
als met
met ene
ene godlyke
godlyke openbaring
1l:igd, voorftelt,
wyien,
ilagd,
voorflelt,'maar
maar ook
ook tevens
tevens zoeken
zoeken aan
aan te
towy
zen,
well~e de
deinvloed
invloed van
vanhunne
htmnekundigheden,
kundigheden,zeden,
zeden,lotge
lotge.
welke
•
het zy
zy midmid.
vallen, en
vallen,
en openbari.
openbari, gell,
gen, het
bet zy
zy onmiddelyk,
onmiddelyk, bet
delyk,op
andere volkercn,
vo!kercn, op
en
delyk,
op andere
op navolgende
navolgerde eeuweo,
eeuwen, en
zeIt's op
geweest zy
zy.. Insgelyks
InsgcJyks zal
zal ik
ik den
den
zelfs
op onze
onze tydtn
tyden geweest
ftaat
der befchaving
befchaving van
van andere
andere gelyktydlge
gelyktydige vol/wren
volkeren met
met
fraat del"
den hunnen
hunnen trachten
trachten in
in vergelyking
vergelyking te
den
to blengen.
biengen, om
om
daJruit dan
dan ofat" tote leiden
leiden,> waarin
waarin zy,
zy, die
die begunfligden
begunftigden
daaruit
van den
den God
God Jehova
Jehova,, andere
andere volkeren
volkeren,, en
en waarin
waarintete4
van
yens andere
andere volkeren
volkeren hen
henovertroffen
overtroffen.. Dit
Dit alles
alles dus
du.
vens
tot op
den tyd
tyd der
der verfchyning
verfchyning van
van onzen
onzen gezegenden
gezegenden
tot
op den
Verlosfer
VerlosH~r op
op aarde
aarde inin diervoegen
diervoegen afgehandeld
afgehandeld hebbenhebbel1de, zal
zal ik
ik achten
achten myn
mynoogtnerk
oogmerkbereikt,
bel'eikt, en
en myne
tede,
myne tetaak afgewerkt
atgewel'kt to
te hebben.
Ik zou
zou bet
het gegegenwoordige task
genwoordige
hebben . Ik
zegde nog=
nog: verder
verder kunnen
kunnen uitbreiden
uitbreiden,, indien
indien hetzelve
hetzelve
zegde
mynenLezeren
Lezeren enig
enig denkdenkniet reeds
niet
reeds genoeg
genoeg ware,
ware, om
om mynen
mening, wanneer ikik dit
dit \Verk
beeId te
beeld
to geven
geven van
van myne
myne mening,wanneer
Werk
betytele:: Gefthiedenis
Bybel:'
Gefchiedenis dcr
dcr Menschheid
111enschheidnaar
naar den
den Bybel
."
betytele
De IIeilige
Heilige Schrift
de eenige
eenige bron
bron van
van
De
Schriftisisby
by hem
hem de
dez~ behandeling
behandeling;; en
byzonder bet
bet gefchiedkundig
gelchiedkundig
en weI
wel byzonder
deze
gedeelte van
als hulpmiddelen
hulpmiddelentot
tot der»
der..
Maar, als
gedeelte
van den
den Bybel.
Bybel . Maar,
zeiver
en
zelver behandeling,
behandeling,hebben
hebben hem
hem menigvuldige
menigvuldige oude
oude en
nieuwe Schryvers
Schryvers ,, die
die geoordeeld
de gegegeoordeeld -wierden
-wierden aan
aan de
nieuwe
volgends den
den Bybel
Bybel,.. geen
geen
fchiedenis der
fchiedenis
der 111enschheid,
menschheid , volgends
gering licht
licht by
te zetten,
zetten, van
vall veel
veel diense
dienst geweest
gewccst;;
gering
by to
's Mans
uitgebreide kundigbeden
een ryken
waartoe
waartoe 's
Mans uitgebreide
kundigheden hem
hem een
ryken
voorraad
de hand
hand gegeeven
gegeeven hebben
hebben.. Men
Men ziet
ziet
voorraad aan
aan de
dit
aangehaalde
dit inzonderhtid
inzonderheid uit
uit de
de groote
groote menigte
menigte van
van aangehaalde
Schryvers , in
bygevoegde .daumerkingen,
tot opop.Banmerkingen, tot
Schryvers,
in de
de bygevoegde
gezegden ~, die
die de
de Hoogleeraar
Hoogleeraar
beldering
veele gezegden
be=gr8' van veele
achteralln
heeft laaten
laaten drukken.
achteraan afzonderlyk
afzonderlyk heeft
drukkeu .
gefchiedenis, zoo
zoo verre
vetre die
die
De
Schryververdeelt
verdeelt dedegefchiedenis,
De Schryver
door
fiaat behandeld
behandeld to
te worden,
worden, in
in vier
Tydpervier T,ydperdoor hem
hem ftaat
ken,.
eerfle gaat
gaat van
van de
de Wereldfcbepping
Wereldfchepping
waarvan het
bet eer/ie
ken ; waarvan
tot
tweede van
den Zondvloed
bet twecde
van den
Zondvloed
tot op
op den
den Zondvloed;
Zondvloed ; het
van Abraham
Abraham tot
op Mo·
Mo.
tot
tot op
bet derde
derde van
tot op
op Abraham;
Abraham ; het
fes;
tot op
Christus..
eindelyk, van
van Mofes
Mofes tot
op Christus
fes ; het
bet vierde,
vierde, eindelyk,
is bet
het eerfte
afgeIn
dit Boekdeel
Boekdeel is
eerfte ell
en tweede
tweede 'Vydperk
Tydperk afgeIn dit
weI bet
bet eerftes
eerfre oj dat
dat zoo
zoo veel
veel ftoffe
ftoffe geeft
geeft
handekl;
en wel
handekl ; en
tot
en moeielyke
moeielyke onderzoekingen
onderzoekingen,, met
de
met de
tot gewigtige
gewigtige en
meeste
uitvoerigheid..
meeste uitvoerigheid
op-..
De
meeSle der
del" behandeldehehandelde- Ql1derwerpen
met op
De meeste
onderwerpen zyn
zyn met
L
let
let..:
L 11 ~a
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lettendbeid
Menvindt
vindtbier
bier bet
bet voornaamfTe
voornaamft:e
lettendheid bewerkt.
bewerkt . Men
van al
al hetgene,
betgene, tot
tot opbeldering
of meer
van
opheldering van
van min
min of
meer moeic.
moeie,
lyke
Bybelplaatzen,, in
in dit
dit gedeelte
gedeelte der
der gefchiedenis
gefchiedenis
lyke Bybelplaatzen
voorkornende,
beste Taalkundigen
bedre..
voorkomende , door
door de
de beste
Taalkundigen ,cn
en bedre
welwik'Jenfte
uitleggers isisaangemerkt,
venfle Bybel·
Bybel-uitleggers
aangemerkt, met
met welwikkend oordeel
oordeel byeenverfameld,
byeenverfameld, enenover
overeenigen
eenigen derzelderzelkend
gebeel nieuwe
gedachten medegedeeld,
medegedeeld, en
en met
metveel
veeI
ven geheel
ven
nieuwe gedachten
fcbranderbeid en
kennis van
zaaken verdedigd
verdedigd;; de
fchranderheid
en kennis
van zaaken
de ByBybelfche gefchiedenisfen
gefchiedenisfen in
zeer aanneemelyk
aanneemelyk licht
licht
belfche
in een
een zeer
en derzelver
derzelver geloofwaardigheid
geloofwaardigbeid op
op dede overovergepiaatst, en
gepiaatst,
tuigendfre gronden
bevestigd;; en
en voorts
voorts de
de beginfelen,
beginfelcn,
tutgendfle
gronden bevestigd
voortgangen
en veranderingen
veranderingen van
kundigbeden en
(;n
voortgangen en
van de
de kundigheden
zeden der
der oudfle
oudfte aardryksbewooners,
aardryksbewooners,derzelver
derzelver zedelyzedelyzeden
ke
opvoeding tot
ke opvoedin~
tot Godsdienst
Godsdienst en
en deugd
deugd door
door Godlyk
Godlyk
de wyze
wyzevan
vanhun
hunafzonderlyk
afzonderlykenen maatfchapmaatfchaponderwys,
onderwys, de
pelyk leeven
leeven,, en
en de
de onderfcheidene
onderfcheidene lotgevallen
lotgevallen van
van
pelyk
byzondere
menfchen, huisgezinnen,
huisgezinnen, gedachten,
gellachten, en
en ge
ge·.
byzondere menfchen,
heel het
geduurende deze
deze tydperken,
tydperken, met
met
heel
bet menschdom,
menschdom, geduurende
wysgeerig oog
nagefpoord,, en
oorzaaken en
en
een
een wysgeerig
oog nagefpoord
en de
de oorzaaken
gevolgen der
der gebeurde
gebeurde zaaken
zaakenenenderzelver
derzelver aareenfchaaaneenfchagevolgen
keling
lliet zelden
zelden de
keling duidelyk
duidelyk aangeweezen,
aangeweezen, en
en niet
de oude
oude
gefchiedenis, daar
daar ze
ze duister
duister isis,, of
of althans
al thans niet
niet dan
dan
gefchiedenis,
zeer
verlicht, , door
andere bebe·
zeer flaauw
flaauw verlicht
door verge1yking
vergelyking van
van andere
onderfcheidcne volken
volken en
en landen
landen,iI
richten, , omtreut
richten
omtreut onderfcheidene
met veel
veel fchranderheid
fcbranderheid aangevuld
aangevllld en
en verduidelykt
verduidelykt..
met
konniet
niet misfen
misfen ,, of
moest bier
hier
Het kon
Het
of de
de Hoogleeraar
Hoogleeraar moest
en daar,
daar, in
in deze
deze behandeling
van de
de Bybelfche
Bybelfche gefchiedegefchiedeen
behandeling van
nisfen, vooral
vooral met
met opzicht
opziclu tot
tot de
de godsdienftige
godsdienfiige begripbegripnisfen,
:e
menfchen,
derzelver
oorfpronglyken
zepen
der
eerfte
menfehen,
derzelver
oorfpronglyken
zepen der eerfl
delyken ftaat,
fbat, voor
waarop
delyken
voor dat
dat zy
zy zondigden,
zondigden, de
de wyze,
wyze, waarop
de zonde
zonde in
in de
de wereld
kwam,bethetuitzicht
uitzichtder
dereerfte
eerfte mende
wereld kwam,
menfehen op
op eene
eene toekomende
toekomendeverlosfing,
verlosfing, enz
enz.. min
of,meer
fchen
min of
,mcer
verfchilIen van
Godgeleerdeftelftelverfchillen
van 't
't geen,
geen, in
in de
de meeste
meeste Godgeleerde
Alwie evenevenfels, als
fels,
als Godsdienstleer
Godsdienstleer wordt
wordt opgegeeven.
op egeeven . Alwie
weI de
de moeite
moeite wil
om dit
dit Boek,
Boek, met
metter
ter zyzywel
wil neemen,
neemen, om
de ftelling
freHing van
begrippen, en
en eene
de
vanovergenomene
overgenomene begrippen,
eene zuivere
zuivere
zucht tot
tot waarheid
~aarheid,, to
te leezen,
zal,,bedriegen
~ns
zucht
leeven, zal
bedriegen wy
wy ons
niet, de
zoodanige afwykingen
afwykingen van
van ge
ge-.
niet,
de gronden
gronden voor
voor zoodanige
woonedenkbeelden
denkbeeidenniet
niet zoo
zoo geheel
geoeel verwerpelyk
verwerpelyk vinden
vinden..
woone
gelchiedenis der
der
den.. DeDe
Hoogleeraarfcbryft
fchryftdedegefchiedenis
den
Hoogleeraar
menschheid,niet
niet naar
llaardit
ditofofdat
Qatleerifelfel,
leerilelfel, maar
naar
menschheid,
maar naar
den Bybel.
Bybel. VoorVoor fommigen
fommigenzalzalbyhybier
hierenendaar
daarnog
nogalal tote
den
vee! angstvalligheid
angstvalligheid aan
dag gelegd
gelegd hebben
hebberi,
om
veel
aan den
den dag
, oni
van de
de meest
meeitaangenomene
aangenomenebegrippen
begnppen van
vanzyn
z'JnKerkgeKerkge.
van

noot·
noot-
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nootfchap niet
niet af
voorons
ODSoordeelen,
oordeelen,
nootfchap
of te
to gaan.
pan . Wy
Wy voor
dat
dat by
hy zich,
zich, met
met veel
veelvnorzichtigheid,
vnorzichtigheld, aan
aan den
den midmid.
delweg heeft
heeft gehoudell.
Eigenlyk gezegde
gezegde afwykingen
delweg
gehouden . Eigenlyk
afwykingen
van de
de kara6terizeerende
karatterizeerende Leer
hebben
van
Leerder
derHervormden
Hervormden hebben
wy 'er
'er niet
niet in
in aangetrofren.
aangetroffen.
ivy

Leerredenen
over de
Godlykh4id der
doo,
Leerredenen over
de Godlykhaid
der H.
H. Schrift,
Schrift , door
H.. VAN
VAN DEN
DOORSLAG, Predikant
Predikant to
tt: Dordrecht.
LJordrecht.
JJ.. H
DEN DOORSLAG,
11Ide Deel.
Dul. Te
Te Dordrecht,
hide
Dordrecht, by
by A.
A . BlusH!
Blusfe en
en Zoon
Loon ,,
1802. In
In gr.
gr. 8vo.
8vo .
i8o2.

e Eerw.
Eerw.
met bet
het vorige
vorig,o
e
met
D
hoekdeel,
Godlykheid der
D
boekdeel, het
bet bewys
bewys vuor
voor de
de Godlykheid
der H.
H.
Schrift.,
ontleend uit
uit de
Vool'zeggingen., afgehandeld
afgehandeld
Schrift , ontleend
de Voorzeggingen,
VAN
VAN

DEN DOORSLAG
DOORSLAG,,
DEN

hebbende., gaat
gaat nu
nu over
overtot
tot foortgelyk
foorrgelyk betoog
betoog uit
uit de
de
hebbende,
Wonderwerken.
Daartoe befeedt
befl:eedt byhyvyftien
vyftien LeerreLeerreWonderwerken . Daartoe
den geheelen
gebeelen
aenen.. De
Deeerfte
eerfte (de
(de tweedndertigtte
tweeendertigt1:e van
van den
denen
algemeen;;
bundel) handelt
handelt over
bundel)
over de
de wonderwerken
wonderwerken inin't
't algemeen
'Waarin
eerst bepaald
waarin eerst
bepaald wordt,
wordt, wat
wat hy
by door
door wonderwerwonderwerverftaat 'er
'er zulke
zulke uitkomften
uitkomften door,
door,
ken verftaa
verftaa.. By
ken
Hy verftaat
dewelke nooit
nooit zouden
gebeurd zyn,
zyn, noch
noch gebeuren
gebeuren konkondewelke
zouden gebeurd
ilen.,
zonder eene
eene buitengewoone
buitengewoone tusfchenkomst
tusfdienkomst van
van
den, zonder
anderen, om
om
Gods alvermogen,
alvermogen., met
met oogmerk,
aogmerk, onder
onder anderen,
Gods
of neenen
rreenen Godlyken
Godlyken
daardoor het
dezen of
daardoor
bet gezag
gezag van
van dezen
of Afgezant
Afgezallt to
te bevestigen
bevestigen.. Jbaarna
Daarna noemt
Leeraar of
Leeraar
noemt hy
by
eenige eigenfcliappen
welke men
menininzoodanige
zoodanige uituit·
eenige
eigenfchappen op,
op, welke
komften moet
moet ontmoeten,
ontmoeten, indien
indien zy
van
komften
zy voor
voor bewyzen
bewyzen van
de Godlykb
Godlykb}:id
eener leere
leere zullen
de
id eener
zullen gehouden
gehouden worden,
worden, en
en
toont aan,
wonderwerkendeze
dezedrie
drievereischvereisch.
toont
aan, dat
dat waare
waare wonderwerken
I) Dat
Dat bet
het verhaal
verhaal van
van dezelven
dezelven
ten moeten
hebben:: i)
ten
moeten hebben
zy.. 2)
2.) Dat
Dat zy
zy door
door geen
geen menfchelyk
menfchelyk
ge 100fwaardig zy
geioofwaardig
vermogen, maar
maar tegen
tegen eene
eene of
of andere
andere gewoone
gewoone en
en bebe.
vermogen,
l<ende natuurwet
natuurwet,, aldus
gebeuren.. 3)
Dat zy
zy ftrekftrek·
kende
aldus gebeuren
3) Dat
ken, om
omdaardoor
daardoorvoor
vaorden
denGodsdienst
Godsdienstgewigtige
gewigtige oogoogken,
merken to
te bevorderen
bevorderen.. -- Eindelyk
handelt by
over de
Eindelyk handelt
by over
de
merken
kracht en
en noodzaakelykheid
noodzaakelykheid van
van dit
dit bewys
bewysui,t
uit de
kracht
de wonwon-derwerken. Vervolgends
VervoJgends worden
worden eenige
eenige wondergebeurwonderg.ebeurderwerken.
uit dededie
gefcbiedenis des
Uft die
die
tenisfen ,zoo
des O.
0. als
als uit
tenisfen,
zoo uit
ale tot
tot proeven
proeven van
van dit
dit bewys
des
bewys
des N.
N . Verbonds,
Verbonds , die
dienen,, overwogen
overwogen,
en wel
wei 't
't geen
geen vermeld
vermeld
moeten dienen
moeten
, en
wordt Exod
Exod.. XIV:
23. i1 Kon
Kon.. XVIII:
-39.
XIV : ~I
2I --- 23.
XVIII : go
wordt
30-39!l Kon.
Dan.. VI:
1.0-2.4.
Mark.. IV~
Dan
VI: 2o-24.
Mark
IV:
!z
Kon. V:
V : 13-16.
I3-16.
:
85-41.
Matth.
XII:
2.2-24'
Joh.
IV:
46-53IX:
Matth
.
XII:
22-1
.
job
.
IV
:
46-53
.
i
I
35"4I .
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J. HH.. VAN
N DOO
IllS LAG
J.
VAN DE
DEN
DOORSLAG

1-7.
Hand. II
II:: S3.
III: I--9.
Luc. VII:
VII : rIIr -- 16.
16. Hand.
33. III:
1-7 . Luc.
1-2-

V: I.-II
I-II.. XIII
XIII:: 6-12.
XIV:: 8-18.
Pet.. I:
I: 'loS.
6-is . XIV
8-i8 . r1 Pet
a .
V:
Rom.
Alles words
wordt befloten
bel10tcn met
met twee
tweeLeerreLeerrei8 . Alles
Rom . X:
X : 18.
waarvandedeeerfte
eerfte eene
eene verhandeling
verhandeHng bevat
bevat over
over
denen ~ waarvan
denen,
de
egtheid en
de
de egtheid
en duurzaamheid
duurzaamheid dier
dier boeken,
boeken, welke
welke wy
wy de
H.
De tweede
tweedeisis ininSchrift, of
ofden
den BybeJ,
Bybel, noemen.
noemen . De
H . Schrift,
gericbt, om
om de
de waarheid
wa:trbeid van
vanden
den Kristelyken
Kristelyken G-Od8dienst
GOd:sdienst
gericht,
te bevestigen
bevestigen,, uit
uit deszelfs
deszelfs eerfte
eerfte en
en vuorfpoedige
vuorfpoedigeuituitto
t)reiding over
de gantfche
gantfche aarde
aarde..
breiding
over de
eerfte der
laatstgeno~mde, Leerredenen
Leerredenen onderonderIn
In de
de eerfle
der laatstgeno~mde
eerst,, hoe
hoe bet
bet met
met de
de verzameling
verzameling
zoekt de
de Leeraar
Leeraar eerst
zoekt
boeken,
zoo d.
d~s
O. als
Verdel'
GQdlyke boeken
der Godlyke
, zoo
.-s O.
als des
des N.
N. Verbonds, toegegaan
toegegaan zy.
zy. Wat
Wat de
de boeken
boeken des
des O.
Verbonds,
O . Verbonds aangaat
aangaat., bier
bier vergenoegt
zicb met
met dre
de opopbonds
vergenoegt by
by zich
gave van
van tvaarfchynelykheden
waarfchynelykheden,, en
aIgemeene aanmeraanmergave
en algemeene
kingen.
die zich
zich moeielyk
moeielyk op
op alle
aIle byzondere
byzondcre boeken,
boeken,
kmgen, die
die gerekend
gerekend worden
worden tot
tot den
den bundel
bundeldier
dierSQhriften
Schriften to
te
die
egtbeid ~
behooren, tot
tot onze
onze overtuiging
overtuiging van
vanderzelver
derzel vel' egtheid,
behooren,
laaten toepasfen
toepasfen.. Ten
Ten aanzien
aanzien der
del' verzameling
verzameling van
van de
de
laaten
boeken des
ollk voornaamelyk
voornaamelyk geredegercdeboeken
des N.
N. V.
V. wordt
wordt ook
neerd uit
uit voorond~rfteIlingen,
dient aan
aan tote neenee·
neerd
voorond .rftellingen, die
die men
men dient
lnen,, om
om to
te gelooven,
gelDoven, dat
dat"- men
men reeds
reeds in
in bet
het begin
begin
fnen
der tweede,
tweede, Eeuw
eene verzameling
verzamelingheeft
heeft gehad
gehad van
van boeboeder
Eeuw eene
ken, die
die de
de Euangelisten
Euangelisten en
en Apostelen
Apostelen gefchrc
gefchn:ven
heb.
ken,
.ven hebDat dit
dit werkelyk
werkelykheeft
heeftplaats
plaats gehad,,
gehad" en
en dat
dat die
die
ben.
ben . Dat
wy nununog
nogvoor
voorichriften
icbriften der
oer EuEu·
zelfde
die wy
zelfde boeken,
boeken, die
angelisten en
toen reeds
reeds aanweezig
aanweezig
angelisten
en AposteJen
Apostelen houden,
houden, toen
zyn, had
baduit
uitvoorhanden
voorhandenzynde
zyndegetuigenisfen
getuigenisfen
geweest zyn,
geweest
en daadzaaken
daadzaaken kunnen
en moeten
moeten beweezen
bcweezen worden.
worden.
en
kunnen en
Ookzouden
zoudenwywyliever,
liever, in
in eene
eene omgekeerde
omgekeerde orde,
ordc, mat
Ook
met
het
de echtheid
echtheid der
del' fchriften
tchriften des
bet betoog
betoog van
van de
des N.
N . V.
V.
een
begin gemaakt
gemaakt hebben
hebben,, zonder
zonder welke
welke vooraf
vooraf to
te
een begin
voorol1derftellen,
het altoos
altoos moeielyk
valt., ons
OilS van
van de
de
vooronderftellen, bet
mocielyk valt
aUe de
fchriften des
te overover·
echtheid
van alle
echtheid van
de fchriften
des O.
O . Verbonds
Verbonds to
tuigen.. Beter
Betel' is
is ons
ons bet
het beto,)g
betoJg over
over de
de onvervalschtonvervalscht.
tuigen
beid,
welk bet
het ove~i~e
gedeeJte van
van deze
dezeLeerrede
Leerredeuituit~
heid, wells
overige gedeelte
maakt, bevallen
bevallen.. Maar
lViaarwywyherhaalen,
hcrhaalen, hetgcen
betgeen reeds
reeds
maakt,
te
ons is
is aangemerkt:
Wyzouden
zouden de
de be
be•..
to voren
voren door
door ons
aangemerkt : Wy
handel'ing
van dit
dit onderwerp
onderwerpliever
liever vooraan
vooraan geplaatst
geplaatst
bandeling van
hebben.. Alles
Alles wordt
wordtmet
metcenige
eenigegepaste
gepasreleetingen
leetjn~en bebe.
hebben
laatfte Leerrede
Leerrede worden
wordeneerst
eerst eerige
eenige
floten.
floten. --- InIndedelaatfte
V.ll1bet
her bebe.
aanmerkingen over
Civer den
den aart
aart en
en bet
het gewigt
gewigt van
aanmerkingen
wys voor
voar dede Godlykheid
Godlykheidder
del"Kristelyke
Kristelyke Leere,
Leere,ontonto
wys
leend
nit derzelver
derzelver fnelle
fnelle voortplanting,'
vooltplanting; mcdegedeeld
leend uit
medegedeeld,"
en
en
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dezer voep:e
voege ontwikkeld,
en dan
dan het
het bewys
in dezer
ontwikke!d,
bewys zelf
zelf in
en
dat eerst
eerst acht
de perfoonen
perfOOllet1,, die
die
dat
aclit geQaugen
geflaagenworde
worde op
op de
deze Leere
Leere voortplanteden
voortplanteden,, daarna
daarna op
de middelen
middelen,,
deze
op de
welke zy
zy daartoe
daartoe gebrui!
gebrUll.;:tcn,
vervolgends op
op _den
.den .tete.ten , vervolgends
welke
genftand, dien
te overwinnen
overwinnen hadden,
hadden. enelleindelyk
eindelyk
genitand,
dien zy
zy to
op de
de uitwerking,
uitwerking, welke
welke niettemin,
niettemin. deze
en
op
deze Lt!ere
Leere wyd
wyd en
zyd,
onderallerlei
allerlei menfchen,
gehad heeft
heeti:.. Deze
Deze we!
wel
zyd, onder
menfchen, gehad
aan kracht
kracht van
van overree..
overree..
uitgewerkte Leerrede
uitgewerkte
Leerrede zou
zou aan
ding
nog merkelyk
merkelyk gewonnen
gewonnen hebben
hebben,, byaldien
byaldien de
de
ding nog
Redenaar
had kunnen
kunnen goedvinden
~oed vinden,, de
voorna:unfte teteRedenaar had
de voornaamfte
genbedenkingen,, waarmede
en anderen
andcr.en ,, wier
wier
genbedenkingen
waarmede GI.BHON
GIBBON en
zyu,, dit
dit bewys
VDor ;de
;de
fchriften
fchriften inin veeler
veeler hunden
handen zyn
bewys voor
Godlykheid
der Kristelyke
Kriste1yke Leere
Leere hebben
hebben zoeken
zocken tote
Godlykheid der
Soortgelyke
ontzenuwen,
uit den
te ruimen
ruimen.. -Soortgelyke
ontzenuwen, uit
den weg
weg to
kunnen rnaaken
maaken omtrent
om trent de
de gegeammerking zou
aanmerking
zou men
men kunnen
beele uitvoering
uit de
heele
uitvoering van
van bet
bet bewys
bewys uit
de wonderwerken,
wonderwerken,
laatftei::wren
vericheidcne vraagen,
vraagen,
waaromtrentinindedelaatfte
waaromtrent
jaaren vericheidene
menvoorheen
voorheenminder
minderoplettendheid
oplettendheid gebruikt
gehruikt
waarop men
waarop
had,
zyn ter
ter baane
Desnietteminisis 'er
'er zoo
had , zyn
baane gekomen.
gekomen . Desniettemin
zoo
en bvuikbaars
oFuikbaars in
in deze
deze Leerredenen
Leerredenen,, dat
veel goeds
veel
goeds en
dat
wy
derzelveraandachtige
aandachtigeleezing
leezing en
en bepeinzing
bepeinzinl!aan
aanalalwy derzelver
len
die belan&
belang in
in den
denKristelyken
KristelykenGodsdienst
Godsdienstftelfiel.
len ,~ die
len,, inzonderhetd
dezulken,, vour
voor welken
welken VAN
VAN DEN
DEN
inzonderheid dezulken
len
DOORSLAG heeft
welmeenend aaupryzen.
aaupryzen.
DOORSLAG
heeft gefchrcven,
gefchreven , welmeenend
Eenige JJybd[che
!eerz~Jlerfgevallen
flerfgeval!en
Eenige
Bybelfche Taferee!en
Tafereelen van
van leerzaam
en uiteinden
uiteindm,, voorgefeld
y,oorgejleld in
Leerre.
en
in eene
eene proeve
proeve van
van Leerredenen, door
door J.
J. VAN
V AN DER
lWEST, Evangeliedienaar
Ewmgeiiedienaar
denen,
DER ROEST,
:te
Haar!em.. Te
Te Haarlem,
Haarlem, by
by J.
J. L.
L. Augustini,
1802..
Ze Haarleni
Augustini, i8o2
In gr
gr.. Bvo.
b!.
In
8vo . 198
198 bl.

Eerw..
bad zyne
zyne Gemeente,
Gemeente,
had
"e eEerw
D
vantyd
tydtot
tot tyd,
tyd, bezig
bezig gehouden
gehouden met
met de
de overdenoverden.V van
king
van eenige plaatzen
Schrift,, waarin
waarin
king van
plaatzen uit
uit de
de H.
H . Schrift
VAN DER
ROEST
VAN
DER ROEST

e~nige

wordt
melding gemaakt
gemaaktvan
vandedezeer
zeerverfchillende
verfchillende ge
ge..
wordt melding
moedsgefteloheden,, waarmede
W darmede vroome
vroome en
en ondeugende
ondeugende
ni,oedsgeftelaheden
menfchen den
den dood
dood befchouwd,
befchouwd, enen de
de ongelyke
ollgelyke wyze,
wyze,
menfchen
waat:op zy
zy dien
dien ondergaan
ondergaan hebben
hebben;; en
en liet
liet zich,
tegen
waarop
zich, tegeri
zyne neiging,
neiging, overhaalen,
overhaalen OJ om
dez:! Leerredenen
Leerredenen door
door
zyne
om deze
den druk
druk gemeen
gemeen to
te maaken
maaken.. De
De verhandelde
verhandelde onderonder.
den
zynde
volgende:: In de
~erJle Leerreden,
werpen zyn
werpen
de volgende
In
de eerfle
Leerreden,
over
XXVIII:: 55-7,
-7, wordt,
wordt,inIII bet
het voorbeeld
voorbeeld
over Ii Sam.
Sam . XXVIII
van
den ongelukkil
ongelukkigen
een ongeloovige
ongeloovige vertoond,
vertoond,
van den
en Saul,
Saul, een
L 11 44
die,
die,
L
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zyn Ieeven,
leeven , een
die"
in zyn
een veracbter
verachter Vlln
den geopengeopendie, in
van den
en geacht
geacht werd
werd een
een fterke
fterke
baarden
baarden Godsdienst
Godsdienst was
was,~ en
geest
11et aannaderen
aannaderen van
van zyn
zyn einde,
einde~
geest te
tozyn,
zyn, maar~
maar, by
by bet
van bet
het eene
eene uiterfte
uiterfte tot
onvan
tothet
betandere
andereavergaat,
overgaat, van
van ongeI(l)of
tot bygeloof
bygeIao! ,~ en
en zyne
zyne gewaande
gewaandefterkte
fterkte van
van
geloof tot
geest met
met de
de beklaaglykfte
beklaaglykfte zwakheid
zwakheid verwisfelt
verwisfelt.. Kon . II:
tweede, over
over iI Kon.
doet de
de Leeraar,
Leer~3r ~
In de
In
fn
de tweede,
II: Ir-:;,
-3, doet
in de
van Davids
Davidsafilerven,
af1l:erven,cveoinindedegevoelens,,
gevoelens~,
in
de wyze
wyze van
waarmede
uitbet
hetleeven
Jeevell fcheidde,
fcheidde, den
den invloed
invloed van)
van)
waarmede byhyuit
iii den
een welgevestigd
welgevestigd geloof
geloof aan
beloftl'n in
een
aan Gods
Gods beloften
den MId..!
Mid=
dela:lr, en
uitwerkfelen opmerken,
a3n
delaar,
en de
de uitwerkfelen
opmerken, welke
welke een
een aan
den dienst
van God
den
dienst van
God toegewyd
toegewydleeven
leevenheeft,
heeft,inindedelaatlaatfle oogenblikken.
oogenblikken . --de derde
fte
- In
In de
det'de ,, over
Kon..XX:.
over 2s Kon
X&
3 , worden
naar aanleiding
van 't'tgene
gene daar
daar van
van
Iz -.- 3,
worden,, naar
aanleiding van
krank was,
\vas;, verver.:
Hiskia's
Hiskia's gefteldheid,
gefteldheid, toen
toen hy
by doodlyk
doodlyk krank
meld wordt,
wordt, dedeoorzaaken
oorzaakennagefpoord,
nagefpoord,waaruit
waaruitbet
hetisis
meld
af to
te leiden,
godzaIigen fomtyds
fomtyds eenige
eenige bebeof
leiden, dat
dat waare
waare godzaligen
vreesdheid voor
voor den
den dood
dood vertoonen,
vertoonen, inin plaats
pLlats van
van naar
naar
vreesdheid
denzelven
te verlangen
verlangen.. In
de vierde,
vierde, over
over iI Sam
Sam..
denzelven to
In de
XV
XV:: 3sb,
32b, wordt
wordt het
het p:edr:lg
die gezegd
gezegd
gedrag van
van Agag,
Agag, die
wordt, op
op eene
eene ligtzinnige
ligtzinnige wyze,
den dood
dood to
te gemoet
gemoet
wordt,
wyze, den
gegaan to
te zyn
zyn,, aangewend
te.r ontwikkelittg
de
gegaan
aangewend tear
ontwikkeling van
van de
oorzaaken,
waaraan 't
't is
i'l toe
toe te
oorzaaken, waaraan
to fchryven,
fchryven, dat
dat fommige
fommige
menfcheo met
met eerie
eene fchynbaare
fchynbaare gerustheid
gerustheid fterven
fterven ~,
menfchen
en
boven alle
alJe vreeze
vreeze des
des doods
doods fchynen
[chynen verheven
verheven to
te
en boven
zyn,
fchoon zy
zy alle
aHe redenen
den dood
dood met
met
zyn, fchoon
redenen hebben,
hebben, om
om den
ZY. geheel
geheel
vreeze
te gaan,
gaan, als
als voor
voor welken
welken zy
vreeze te
to gem()et
gemoet to
onbereid
zyn.. - --- In
In de
de vyfde,
'VI/de, over
over Num
Num.. XX:
XX: -o^323onbereid zyn
!29,
wordt uit
uit den
den fchielyken,
fchielykell, oogenbliklyken
oogenbJlklyken dood
dood van
van
19, wordt
Aaron
aanleiding genomen
van den
den
Aaron aanleiding
genomen ter
ter overweegmg
overweegmg van
gelukkigen ftand
ftand van
eenen Vroomen,
Vroomen,die,
die, tints
fints zyne
zyne
gelukkigen
van eenen
door de
hemelfche genade,
genade, zyn
zyn
bek€ering tot
bekeering
tot God,
God , door
de hemelfche
l>efteed hebbende
hebbende ter
ter zyner
zynertoebereiding
toebereiding voor
voor
lecven befteed
leeven
en de
de eeuwigheid,
eeuwigheid, enennog
naginin bet
het bezit
bezit van
van
nen dood
dood en
den
aIle
in ddn oogenalle zyne
zyne retienmachtige
redenmachtige vermogens
vermogens zynde,
zynde, in
oogen .
blik,
door een
blik, door
een". fchielyk
fchielyktoeval
toevalwordt
wordt weggeoomen.
weggenomen . Eindelyk wordt,
wordt'f in
in de
de zesde
zesde,, over
over Gen.
in
Eindelyk
Gen . V:
V : 2h
2q., in
Henoeh
een voorbeeld
voorbeeld van
van dedenaauwstgezette
naauwstgezetre GodsGodsHenoeh een
vrucht in
in de
de boosfte
boosfte tyden
tyden,, en
en,, in
in zynen
heerlyken
vrucht
zynen heerlyken
van
uitg:tng uit
uitgang
uit deze
deze wereld,
wereld, cen
cen buitengewoOIl
buitengewoon bewys
bewys van
Godswelgevallen
welgevallendaarin
daarin voorgetteld
voorgell:eld..
Gods
De
Aile deze
deze Leerredenen
Leerredenen hebben
hebben haare
haare verdientten
verdienfl:en.. De
Alle
Redenaarweet
weetzyne
zynegedachten
gedachten
geregeld
Jeiden.,klaar
kJaar
Redenaar
geregeld
to te
leiden-,
uit to
te drukken
drukken,
en,, met
met fFerken
frerken aandrang
aandrang ter
tel' overtuiovertuiuit
, en
ging~
ging„

een
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wyze van
~i11g. voor
VOOl' to
te draagen
draagen.. De
De geheele
geheele wyze
van voorvoor·
ping,
Helling isis aandachtwekkend,
1:'11 regt
regt gefchikt
gefchikt om
inom inftelling
aandachtwekkend , en
druk to
te maaken
maaken 1~ inzonderheid
inzonderbeid by
hun,, die
die over
over 't
't
druk
by hun
de hoofdleer
van
geen,, volgends
volgends VAN
VAN DER
DER ROEST,
ROEST, de
hoofdleer van
geen
het
uitmaakt, eveneens
eveneens denken
denken.. Anderen,
Anderen,
bet Christendom
Christendom uitmaakt,
wien 't
't rum
voegelyk voorkomt,
voorkomt, dededenkbeelden
denkbeelden van
van
wien
min voegelyk
Verbonds over
laatere tyden
over to
te
laatere
tyden in
in de
de Schriften
Schriften des
des O.
O . Verbonds
brengen, en
brengen,
en dedegodsdienftige
godsdieni1:ige gevoelens
gevoelens van
van menfchen,
menichen,
die
van ooze
onze bybyzondere
Ieerbegrippen niets
niets wisten
wisten,,
die van
zondere leerbegrippen
naar onze
onze leerwyze
leerwyze ofaf to
te meeten,
mecten, en
en daaruit
daaruit algemeene
algemeene
naar
regels van
van bettuur
bei1:uur of
af to
te leiden
leiden;; dozen
dezen zullen
regels
zullen fommige
fommige
aanmerkingen
3allwyzingen,, en
wclligt de
de geheele
geheele
aanmerkingen en
en aanwyzingen
en welligt
predikwyze
van den
den Haarlemfchen
HaarlemfchenKerkleeraar,
Kerklceraar,over
overdedepredikwyze van
ze ftoffen,
niet zeer
gepast oordeelen
oordeeJen.. Ondertusfchen
Ondertusfchen
ze
ftoWen, niet
zeer gepast
'r gcen
gcen men
menGodsdienftige
Godsdienftigeftichfiich.
leert
leert de
de ervarenis,
ervarenis, dat
dat 't
ting
op meer
meer dan
dan eene
eene wyze
wyze kan
kan bevorderd
bevorderd
zing l1oemt,
noemt , op
worden.. Wy
twyfelenniet,
niet) of
of doze
deze Leerredenen
Leel'redenen zullen
zullen
worden
Wy twyfelen
door veelen
veelen tot
tot nut
geleezen worden.
door
nut geleezen
worden .
Voorafgaat,, hy
wyle van
van Opdracht,
Opdracht, eene
eene roerenroeren·
by wyie
Voorafgaat
de aanfpraak
aanfpraak aan
en 1-1
H.. V.
v. D.
R.. De
De godgodW. B.
D. R
de
aan JJ.. W.
B . en
:vruchtminnende Leeraar
Leeraar had,
had. onder
(1I1d~r bet
het afdrukken
afdrukken van
vruchtminnende
van
de
twee laatfte
laati1:e Leerl'edenen,
de twee
Leerredenen, beiden
beiden (zynen
(zynen Schoonzoon
Schoonzoon
en zyne
zyne Dochter)
Dochter) zeer
leer krank
krank gezien
gezien;; den
den eenen
eenen verver·
en
zwakt enen gefolterd
gefolterd door
door hevige
bevige iinarten,
de andere
andere door
door
zwakt
(marten, de
eene
zwaare ziekte
ziekte den
dood zcer
zeer naby
naby gebragt
gebragt.. Hy
eene zwaare
den dood
Hy was
was
de verheugde
verheugde en
en dankbaare
dankbaarc getuige
gl:tuige van
van de
de godgezinde
godgezindede
Irdrukfelen,
bezoekingen, zoo
zoo als
als by
hy zich
zich
irdrukfelen, welke
welke deze
deze bezoekingen,
uitdrukt,, door
door de
'der Godlyke
Genade
uitdrukt
de medewerking
medewerking der
Godlyke Genade
voortbragten, en
de afwending
afwending van
van bet
het dreigend
dreigend
voortbragten,
en van
van de
dood,ogevaar, en
en van
van cone
rene begonnen
bcgol1nenhertelling
herftel1ing.. DoDcdoodsgevaar,
ze omftandigheid
omfiandigheid deed
het denkbeeld
denkbeeld ontontze
deed in
in hem
hem bet
traan, om
aan hUll
op to
te draagen,
draagen, om
om hun
huntot:
torffaan,
om dit
dit boek
book aan
hun op
cene altydduurende
altyddulll'ende herinnering
herinnering to
te zyn
zyn aan
aan een
eender
del'aanaao·
eene
doene1ykfte,, on
en,, ZIJO
als by
hy hoopt
hoopt en
en verwacht,
verwacbt, ook
ook
doenelykfte
zoo As
cen der
der Icerzaamfe
Jcerzaami1:e en
en nuttigfte
nuttigi1:e tydperken
hun
cen
tydperken van
van hun
leeven.. "Nooit,"
zegt by,
hy, „" wensch
wensch ikik bet
het aan
aan to
te
leeven
„ Nooit," zegt
zien of
te nerncn
nerncn,, zonder
my to
te binnen
binnen to
te
zien
of in
in hallden
hauden to
zonder my
brengen den
19, zo
2.0 en
en 2r
~1 dag
van Grasmaand
Grasmaand dezes
dezes
brengen
den zq,
dag van
jaars,, toen
toen gy
gy,, myne
myne lieve
lieve H.
dood zoo
zoo naby
naby
jaars
H . den
den dood
fcheent
toen wy
vreesden, dat
dooa
fcheent te
to wezen;
wezen ; toen
wy vreesden,
dat uw
uw dood
ook die
B.. zou
zYP, en
en dat
dat edn
een flag
flag twee
ook
die van
van uwen
uwen B
zou zyn,
twee
jeugdige en
en dierbare
dierbare levers
Jevens zou
zou vellen
veIlen;;toen
toen ooze
oDze liefde
liefde
jeugdige
weigeren moest
moest uw
uwverlangen
verlangen ,, om
om,, zoo
als gy
gy
uu weigeren
zoo als
dacbt, voor
dachr,
voor 't
'tlaatst,
laatst,uwen
uwenMan
Man te
to zien,
zien,enenwy
wy hem.,
hem,
L
fcboon
L 1I 5
5
fchoon
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fchoon met
met een
zyn• verzotk
fcOOoD
Cl.:n verfcheurd
ver[cheurd hart,
hart, zynverzook moestel'l
moesten
affla:m,
bed to
te mogen
worden gedragen,
fledragen.,
afflaan,om
om naar
naar uw
uw bed
mogen worden
en u,
u, zoo
zoo als
als by
byvreesde,
vreesde,bet
.hetlaatst
laatst vaarwel
vaarwel to
te zegzeg..
en
lterinnerirlgen
~.
Laatdeze
dezezalfde
zclfdebeweoglyke
beweegIyke
kerinnerirntcn inintyl
Ul,..r
gen . Laat
worden Opgewekt,
opgewekt,wanneer
wanneer
deze
bladen .~iecenenleest
lee.s.t..
worden
gy gy
deze
bladen,ziet
Neemtdie,
die.,zoo
zooGod
God
uwen
leeftyd
verlengt,.elk
elkjaar
jaar
Neemt
uwen
leeftyd
verlengt,,
flaat het
deze aanfpraak
aanfpraak;;
in uwe
handen,, en
in
uwe handen
en flaat
het oog
oog op
op ekze
op een
uwe dankbaarheid.
dankbaarhe.id tot
op
een van
van die
die dagen
dagen,, welke
welke uwe
tot
jaarlykfche
~,edenkdagen wyden
wyden zal
jaarlykfche l-,edenkdagen
zal."
En nu
nu wekt
wekt by
by
." En
hen vervolgends
hen
vervolgends,, by
by deze
deze gelegenheid,
gelegel1heid. met
met vaderlyvadeulygodvruchtige welmeenendheid
welmeenenrlheid,.;
ke tederhartigheid
tederhartigheid en
ke
en godvruchtige
op, om
om dedegedachtenis
gedachtenis van
van bet
het gebeurde,
gebeurde, en
en destyds
destyds
op,
aan
den dag
dag gelegde
gelegde Godsdienftige
Godsdienfl:ige indrukfels,
illdrukfels. tote bebe·
aan den
waaren
aan te
to kweeken,
kweeken , en
en vrucht_haar
to doen
doen war·
worwaaren,, aan
vrucht~ar te
den.... Alles
Alles in
in den
den geest
geest van
van dit
dit boek
boek,, en
en overeenovereenden
komflig de
komftig
de leiding
leiding van
van gedachten
gedachten,, welke
welke 'er
'er in
in
heerscht.. De
De plaats
plaats ontbeekt
ontbeekt ons
O1!lS,, om
'er meer
meer uit
uit
heerscht
om 'er
over to
te neemen.
Deze Opdracht
Opdrachtverdient
vt!l'dieot tot
tot kennis
kennis
over
neemen . Deze
foortgelyke omftatidigheden
omftaridigheden
van ieder
iedel',, die
die immer
immer ininfoortgelyke
van
is,, gebragt
gebragt te
wenfcbenharteharte·
gcweest is
geweest
to worden.
worden . Wy
Wy wenfchen
lyk,
VAN DERo
lyk, dat
dat het
het Christelyk
Christelyk doel
doel van
van den
den Eerw.
Eerw . VAN
DER
Werkjen, zoo
lWEST met
met dit
dit Werkjen,
zoo veel
veel mogelyk,
mogelyk, zal
zal bebe.
ROEST
reikt worden.
reikt
warden.

lJrie Leerredenen
Leerredenen,, over
over de
de Gelykenis
Gdykenif van
den Verloren
Ver/oren
Drie
van den
Zoon;
ter I%oorbereiding
Voorbereidillg tot,
tot, hiering
Fiering en
en NabetrachNabetrachZoon ; ter
P . BEETS
ling
H. Avondmaal.
Door P.
BEETS PZ
PZ.,
ting van
van ,het
het ft.
Avondmaal. Door
.,
Leeraar der
der Doopsgezinden
Doopsgezinden re
~e I~estzaandam
Westzaandam.. Te
Te AmLeeraar
Anfterdam, by
by W.
W. Brave,
en te
van
Brave , en
to Zaondom,
Zaandam, by
by H.
H. van
flerdam,
Aken,
8vo . 74
74 bl.
Aken, i8oa.
1801.. In
In gr
gr.. 8vo.
N.

gcfchikt om
doel tote treffen,
treffen, dan
'~- eerredenen,
eerreIenen, beter
beter gefchikt
om doel
dan
deeze,zynzyn
geruimcntyd
tydniet
niet ter
ter hand
hand gegeL deeze,
onsonsiningeruimen
koomen.. Her
vondmaalisiseene
eeneInftelling,
Iniielliog, hoogst
hoogst-.
koomen
Het H.
H. AAvondmaal
in zich
zich zelve
zelve,, van
van dedeheilzaamfte
heilzaamfte ftrekkinge
firekkinge
agtbaar in
agtbaar
ter verwekkinge
venvekkinge van
vanboetvaardigheid,
boetvaardigheid, vernieerderinge
vermeerderinge van
ter
van
en verfterkinge
verfterkinge in
her goede
goede.. Dat
Dat alles,
aIles,
godsvrugt en
godsvrugt
in bet
af van
van de
de gemoedsgeftalte
gemoedsgeftalte des
des deeldeel.
intusfcben,, hangt
hangt of
intusfchen
neemers aan
aan die
die Inlellinge
Infl:ellinge - van
van de
de gezindhedin,
geziAdhede'n, met
neemers
met
welke by
hy toetreedt,
toetreedt, claar
onder voedt,
voedt, en
en naderhand
naderhand
welke
daar onder
rutnkweekt.. Niet
Niet werktuiglyk
werktuiglyk,, maar
maar in
in gevolge
gevolge van
van
aankweekt
's Menfchen
eigen zedelyke,
zedelyke, beredeneerde
beredeneerde gemoedswer's
Menfchen eigen
gemoedswerkinge. kan
vondmaa:l nut
nutftigten
ftigten.. Tot
rot dat
dat
kinge,
kan het
het H.
H. A
Avondmaal
handleiding to
te verfchatfcn,
alles ge
alles
gepaste
verfchatlen, is
is eeDe
eene wensch.
wenscht1aste handleiding
lyly-

L

P . BE
BEETS
PZ ., I,EEI:RE.DENEN
P.
~TS PZ.,
U:Er,REDENEN..
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lyke
En ten
ten then
dien oogmerke,
nuar
lyke en
en heilzaame
heilzaame bydrage.
bydrage . En
oogmerke, naar
ons
iuzien, zyn
BEETS by,
ons inzien,
zyn de
de Opf.l:ellen
Opilellen van
van de,l1
den Eerw.
Eerw . BEETS
by
uitfrek
In seder
ieder der
doet by
der Leetredenen
Leerredenen doet
by eene
eene
uitftek berekend.
berekend . In
opgave van
van een
eengedeelte
gedeelte der
deroverfraaie
overfraaic Gelykenisfe,
Gelykenisfe:l
opgave
geeft vervoIgens
vervolgens eene
op zyn
zyn oogmerk
oogmcrkflaande
ilaande,, -- geeft
ee.ne
op
febets van
fehets
van bet
het gemoedsbefraan
gemoedsbeftaan enen gedrag.,
gedrag, zoo
zoo van
van den
den
dwaazen
dwaazen Zoon
Zoon als
als van
van diens
diens Vader
Vader -- en
m~akt eineinen m°aakt
delyk daarvan
daarvan de
de toepasfing
toepasfing op
op zyne
zyne Toehoorders
Toehoorders..
delyk
Dit alles
alles ge[chiedt
eenen waar-,
waarDit
gefchiedropop ecne
eenewyze,
wyze, welke
welke eenen
digen
Christen-Leeraar kenmerkt
kenmerkt -- verftandfg,
verftandig., ernsternst·
digen Christen-Leeraar
haftig,
eenen ftyi,
fryl., die,
die., zonder
zonder zwiezwiehaftig, gemoedelyk,
gemoedelyk, inin eenen
rig te
door verftaanbaarheid
verfraanbaarheid en
en deftigheid
deftigheid a.an
rig
to zyn.,
zyn, door
aan de
de
waardye des
des onderwerps
onderwerps voldoet
voldoct.. Aan
Aan allen
allen.,, derhalwaardve
derhalven
, de
ven.,, Ydie,
die., van
van tyd
tydtot
tot tyd
tyd.,
ChristlykeInflelling
InfieUing
de Christlyke
waardig en
en nuttig
nuttig wenfchcn
waardig
wenfchen tetoonderbouden,
onderbouden,magen
mogen wy
wy
de aandagtige
aandagtige leezing
leel:ing van
deeze Leerredenen,
Leerredel'Jen, by
by elke
elke
de
van deeze
voorvallende gelegenheid
gelegenhcid,, aanbeveelen
aanbeveelen,.. Niet
ollgevaI.
voorvallende
Niet ougevalJig.,, denken
denken wy.,
zal het
het voor
voor veelen
vee len zyn
zyn.,, dat
dat de
de
lig
wy, zal
Eerw.. BEETS
BEETS de
de Aanfpraaken
by . de
de bediet
hedie.,
Eerw
Aanfpraaken en
en Gebeden
Gebeden by
ning van
'el'nevens
nevensheeft
heeft'geevoegd,
gevoegd.
ning
van het
bet H.
H . Avondmaal
Avondmaal 'er
By dcedt
hy van
van oordeel
oordeel was
" dat
dat dedeIcy
deedt zulks,
zulks, omdat
omdat by
was „
"• ze
ze bydrage
bydrage tot
tot de
de Lythurgie
Lythurgie Van
van ons
ons (Doopsgezind)
(Doopsgezind)
GodsdienHig Genootfchap
zyq
" Godsdientlig
„
Genoottchap niet
nietonaangenaam
onaangenaam kon
kon zyn
voor' c:nderen,
met deze
deze plegtigheid,
plegtigheid., zo
•" voor'
anderen , die
die mindel'
minder niet
zo
als dezelve
bekend zyn
zyn;;""
dezelve onder
onder ons
ons bediend
bediend wordt,
wordt, bekend
•" als
wa;Iromtrent, gelyk
gelyk vecle
vecle anderen
anderen weeten,
weeten,nog
nogalal cenig
eenig
wapromtrent,
onderfcheid
onderfcheid plaats
plaats heeft
heeft..

, geduurende
De Goddelyke
GoddelJkc Nine
Hulpt,
g~duuret}{!~ eenen
eenen hyftigyaarige
Vy/tig-jaarige:z
De
;t
Euangdie-diemt., in
ill de
Hervormde Gemcente
Gemcent9 van
'I1all YeJeEuangelie-dienst,
de Hervornnde
JWS Christus
Christ tiS tote lblonifro
lV/ont/fort.,
hcrdacht en
en erkent
erkent:: op
oj'>
xus
•t , herdacht
.5uny i8
den 27
2} :Jimy
180~.
D()or CHRISTIAAN
CHRISTIAAN MOLTZFR
MOLTZER,,
den
o _ Door
alda .er. Te
Euangelle-riien:tar alda,.r.
Tc Utrecht,
Utrecht, by
by de
dt! Wed
\Vcd..
Euangelis-dien-xar
J.
180.2.. In
In gr.
Svo.. 55
bl..
J. van
van Schocll1hoven,
Schoonhoven, I8o2
gr. 8yo
55 bl

de cerise
ecrfrc maul
trcedt hier
gryze MPLTZER
oor de
meal trcedt
bier de
de gryze
V
Voor
in opcllbaaren
als Autheur
Autheur ten
ten voorfchyn
voo.r[chyn,,
in
openbaaren Druk
Druk als

MjlLTZER

ell zulks
niet' nit
liit eigen
maar opopa¢nzoelc
a:t11zoe~
ein
zulks niet,
eigen beweeging,
beweeging, maar
van eenigen
eenigen des
des zest
zestlcnta]s
van
.entalszyncr
zyner Kinderen
Kinderen en
en Kindskin
Kandskin-..
deren, en
goede Vrienden
Vrienden;; betuigende
betuigende zyn
deren,
en van
van zommige
zommige goede
zyn
zelve, „., wel
Eerw.. zelve,
weI bcwust
te zyn,
Eerw
bewust to
zyn, geene
geene bekwaamhebekwaamheuen to
te b4zitten
b~zitten,, om
om aen
aan den
dentegetiwoordigen
tegetnvoordigen fynen
fynen
„" den
„" fmaak
fmaak totc kt
ktmncJil
be,mtwoorden,
en reeds
ree.ds to
te oud
t~
:.nnep beti:ntwoorden
, en
oud
to,,
" zyn
zyn

MOLTZER, LEERREDE
4~2
{!.. WOLTZER,
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zyn geworden,
geworJell, om
omdoor
doorzozojets
iets eenen
eenen naam
naam to
te maamaa..
•" zyn
"• ken,
ken, of
of eer
eer en
en lof
lof van
van menfchen
menfchen tote bejaagen
bejaagen."
." AanAanzoek ter
ter uitgave,
uitgave, by
en be,
be,.
zoek
by het
bet Vaderlievend
Vaderlievend Kroost,
Kroost, en
williging daaraan
williging
daaraan ininden
den agtbaaren
agtbaarenStamvader
Stamvader pryzende
pryzende ,,
wederhouden wy
wyons
ons van
van aanmerkingen,
aanmerkingen, welke
welJ<e op
op dee
dee...
wederhouden
LXXI : 5-9,
ze
Leerrede,, over
over Pf.
Pf. LXXI:
aan den
den hedenhedenze Leerrede
5-9, aan
daagfchen prediktrant
getoetst,louden
zouden kunnen
kunnen gemaakt
gemaakt
daagfchen
prediktrant getoetst,
worden. Onze
Onze hoogagtmg
hoogagting,, onze
onze eerbied
eerbied voor
voor waarwaarworden.
dige Leeraars
Leeraars,, voor
voor de
de zulken
zulken met
naame, die,
die, in
in
dige
met naame,
gevorderden
leeftyd ,, hunnen
hunnen post
vlyt en
en yver
yver
post met
met vlyt
gevorderden leeftyd
waa'rneemen ((en
en in
in dat
dat licht
licht befchouwen
den
waarneemen
befchouwen wy
wy den
Eerw. MOLTZER)
MOLTZER) doet
doet ons
menig gebrek
in hunne
hunne
ons menig
gebrek in
Eerw.
Opfl:ellen
gaarne over
over 't
't hoofd
hoofd zien
zien,, indien
indien flegts
flegts de
Opttellen gaarne
de
voo.rdragt uit
uit een
een goed
hart voortkoome
voortkoome,, en
en tot
tot bebevoordragt
goed hart
vordering van
DeugdenenLiefde
Liefde zyzyingeingevordering
van Godsvrugt,
Godsvrugt, Deugd
richt.. En
En dit
dit meenen
meenen wy
wyuit
uit deeze
deeze Leerrede
Leerrede to
te momoricht
gen befluiten
befluiten,, bet
het algemeen
aJgemeen groot
groot doelwit
doelwit to
te zyn
van
lten
zyn van
den
vyf-en-zeventigjaa!igen
MOLTZER;; wiens
wiens overige
overige
den vyf-en-zeventigjaari
en MOLTZER
leevensdagen door
Wysheid mogen
mogengezegezeleevensdagen
door de
de Hoog1l:e
Hoogfte Wysheid
gend worden
worden!!
gend

Opwekking
tot Boetvaardigheid,
VII:: 4,
Opwekking tot
Boetvaardigheid, over
over Amos
Amos VII
4, 5,6.
5, 6 .
gepredikt den
sden `duly
.Tuly i8oi,
I80r, to
te Bremer-Lehe,
Bremer-Lehe, toen
toen
gepredikt
den 5den
nndermaal,door
dooreenen
eenenvreesfelyken
vreesfelykcn Brand,
behalven do
dfJ
andermaal,
Brand, behalven
hecht gebotlwd,
Toren en
en Klokken,
Klo1r.ken, nog
nog meer
hecht
gebouwds Kerk,
Kerk, Toren
meer dan
dun
binnen den
den tyd
tyd van
van Brie
drie uuren
uurcn,, in
veertig Buizen,
veertig
Huizen, binnen
in
ien asch
asch gelegd
gelegd en
en verteerd
verteerd zyn
zyn.. Door
Door Cc.. G.
S. BEBEden
G . S.
GEMANN, Leeraar
Leeraar der
der Hervormde
Hervormde Gemeente
Gemeente aldaar
aldaar..
GEMANN,
Uil
Hoogdttitsch vertaald.
vcrtaaM. Te
Te 4m/leldam
Amfteldam,, b1
(lit het
het Hoogduitsch
by
A.. B
B.. Saakes,
1802.. In
In gr.
~vo.. 43
hI.
Saakes, i8o2
gr. ilvo
43 bl

A
et opfchrift
opfchrift deezer
Leerrede verkondigt
verkondigt genoeggenoeg..
deezer Leerrede
JJet
zaam
de
aanleiding
tot
dezeI
ve,
in
welke
wy,
zaam
de
aanleiding
tot
dezelve
,
in
welke
wy ,
H
H
behalven eene
eene vry
vry uitvoerige
uitvoerige verklaaring
verklaaring van
van den
den text,
text,
behalven

en eeaige
ee:1ige daar
daar op
gebouwdepraktikaale
praktikaaleleeringen,
leeringen, eene
eene
en
op gebouwde
teekenagtige fchets
fchroomlyken ramp
ramp ontontteekenagtige
fchetsvan
van den
den fchroomlyken
nog werkzaame
werkzaame aanaanmoeten,, blyk
blyk vertoonende
moeten
vertoonende van
van de
de nog
doeningen,, door
door bet
het treurig
treurig ongeval
ongeval veroorzaakt
veroorzaakt.. In
In
doeningen
lanmerking neemende,
hoe de
de Leerrede
Leerrede eenigzins
eenigzins in
in
ttanmerking
neemende , hoe
haast wierdt
wierdt opgefleld
opg~fteld (in
zelfde week
week,, naadat
naadat
haast
(in de
de zelfde
'8 Maandags
brand was
was uitgebroken)
uitgebroken) kunnen
's
Maandags de
de brand
kunnen wy
wy
verfchooning vinden
deeze en
en geene
geene aanmerkingen
aanmerkingen
verfchooning
vinden voor
voor deeze
en gedagten
gedagten,, welke
welke de
de ileer
Beer BEGEMANN,
BEGEMANN, ware
ware hem
en
hem
meet'
meer

C.
c.

G . S.
S . BEGEMANN~
B E G E MMA N N,
LEERREDE .
G.
LEERREDE.
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meer tyds
geweest, beter
beter zou
hebten..
tyds gegund
gegund geweest,
zou bekookt
bekookt hebten
meer
Als
zodanig befchouwen
het Hot
Als zodanig
befchouwenwy,
wy, onder
onder :lndere.,
Were , het
clot
der Leerrede
Leerredc.,, daar
by, van
van tydlyke
tydlyke rampen,
rampen,als
als gegedaar by,
der
wisfe gevolgen
gevolgcn van
van een
cen zondig
zondig gedrag
gedrag,, gewaagende
wisfe
gewaapnde 7,
de
de bewooners
bcwooners van
van nabuurige
nabuurige plaatzen
plaatzen,, wien
foonge ..
wien foortge.
Jyk een
eenonheil
onbeilniet
niet badt
hadtgetrofren
getroffen,, aldus
aldus aanfpreekt
aanfpreekt::
lyk
" Spiegelt
SpiegeltUU aan
aan dat
dat ontzettend
ontzettendGerichte,
Gerichte, welke
weike over
over
„
gekomen is
--maar gelooft
dat wy,
wy,
ons gekomen
is;; - maar
geIooft niet
niet,, dat
"• ons
die zulks
zulks ondergaan
ondergaan hebben
daarom grootere
."• die
hebben,, daarom
grootere ZonZonNeen!! zoo
gy UUniet
niet bekeert,
bekeert.,
ddaars
aars moeten
moeten zyn'?
zyn? Neen
zoo gy
•." daars
zult gy
gy alien
allen insgelyks
insgelyk~ vergaan
vergaan.. Heeft
•"zult
Heeft God
God
gefirengheid
zync regtvaardigheid
regtvaardigbeid aan
nog
•" de
de ge
rengheid van
van zyne
aan UU nog
uitgeoeffend.,, genict
genict gy
nog Goddelyke
Goddelyke ververniet uitgeoeffend
gy nog
•"niet
moogt dan
dan met
met reden
reden denken
denken,, dat
dat
•" fchooningen,
fchooningen , gy
gy moogt
;, uw
uw oordeel
oordeel met
niet opgeheeven
opgeheeven.,, maar
maar flegts
flegts uitgeuitge.„
•"field
held zy
't welk
welk cens
eens 2eker
2eker zal
zy,, 't
zal voltrokken
voltrokl<en worworden., wanneer
wanneer gy
gy niet
niet wederkeert,
wederkeert, den
den Heere-de
Heere de eere
eere
•" den,
geeft,, en
en de
de uitbreeking
uitbreeking van
van zynen
zynen rechtvaardi;en
recbtvaardigen
•" geeft
"toorn,
door eene
eene tydige
tydige bekeering,
bekcering, voorkomt."
„
toorn, door
voorkomt."
Opwekking
tot fankbaarheid
Opwekking tot
Da1Jkbaarheid aai
aan God
God voor
"Ioor het
het CtGe..
chenk
van
den
4Igemccnen
Yrede
fchenk
'Van
den
AlgemcCfJen
Vrede;
'Voorgefteld
aan
;
voorgefleld
aan
f
de
Gemeente to
te Nieuwendam,
Niellwendam, op
op Woemtlag
den 2den
2dm
de Gemeente
TYoensdag den
Jan:; 1802
1802,,
door
G.. RYK
aldaar.. Te
Te
yuny
door G
ItYK ,, Predikant
Predikant aldaar
Amfludam,)
by J.
1802.. In
lngr.llvo.
'20 bl.
Amfierdam
, by
J . van
van del'
der Hey,
Hey, 1802
bl.
gr. 8vo. 2o

Godsdienftige Redevoering,
Godsdienflige
Redevoering ,enenDankzegglng
Dankzegging nan
adn Gorl,
God,
'yoor bet
het Gefchenk
Cefchenk 'Van
den dlgemeenen
Algemeencn Vredc
Vredc,.; uitgeuitge·
yoor
van den
jproken by
by de
de Kristelyke
KrisJelylce Gemeente,
genoemddede Remo'tRemohfproken
Gemeente, genoemd
jirantsch Gereformeerde
Gercformeerde,
LeMen,, door
dor;r derzelver
derzelver
firantsch
, te
to Leiden
Leeraar
ROEMER.. To
Te Leiden,
Leiden. jy
;J D
D.. du
du Mortier
Mortier
Leeraar JJ.. ROEMER
en
ell Zoon,
Zoon, 1802.
1802. In
In gr.
gr. 3'Vo.
20 U.
U.
3vo. 2o

D
D

eeze Leerrede
Leerrede (naar
(naar aanieiding
aanldding van
van Pf
pr.. XLVI:
I(»)
Deeze
XLVI : 9,
9, 10)
en Redevoering
Redevoering (zonder
voegen wy
wytote zazaen
(zonder Text)
Text) voegen
men, omdat
omdat ze
Ale,, op
op dedezelfde
zelfde heuchelyke
heuchelykegebeurtenis
gebeurtenis
men,
flaande~ veel
vee! ;elykheids
gelykbeids met
met elkander
elkander hebben.,
de
flaande,
bebben, wat
wat de
verhar.delde zaaken
zaaken betreft
betreft,, loopende
loopende over
rampen
verhardelde
over de
de rampea
en, onbeiJen
en over
over de
de voordeelen
voordeelen des
des
en,
onheilen des
des Oorlogs,
Oorlogs , en
Vredes, zoo
zooinin't't algemeen,
algemeen,als
als die
die ook
ook in
in 't
't byzonder
byzonder
Vredes,
ons Vaderland
Vaderland zich
zich van
van denzelven
denzelwn Dlag
belooven.. Met
Met
ons
mag belooven
c1at alles
alles twvfelen
niet, of
of de
de Redevoering
Rede'Voerinl zal
zaJ de
de
dat
tw elen wy
wy niet,
rneeite goe
~oedkeuring
ali zynde
zynde meer
llleeIuitgeuitgemeeste
euring wcgdraagen,
wegdraagen, als
werkt
werkt
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G. R
R YK
It 0.1::.
LEERREDENEN.
Y K EN
EN JJ.. It
4C4
befchaafd •, dan
wcrkt en
en befchaafd',
dan de
de Leerretie,
Leerrede, en
en als
als zodanig
zodanig
werkt
aan het
aan
bet gewigt
gewigt des
des onderwerps
onderwerps door
door den
den Eerw.
Eerw. ROEMEII..
ROEMER
beter voldaan.
Intusfchen kunnen
beiden" in
in de
de verzaverzabeter
voldaan . Intusfchen
kunnen beiden
meling
van foortgelyke
fool'tgelyke Opitelien
OpHeHen.., , eene
voegzaame
meling van
eene voegzaame
plaats vinden.
plaats
vinden.

s"yfteme de
de DUPUIS
DUPUIS &
VOLNEY fur
fur 1'0Examen du
du Syfteme
Examen
& VOLNEV
lo ,
rigine de
Chretienne.. Par
Par
rigine
de lala Religion
Religion Molilique
Mofaique && Chretienne
J. F.
Profesfeur de
F, VAN
VAN BEECK
BEECK CALKOEN
CALKOEN ,, Profesfeur
de Mathe
Mathe-..
7.
matiques aa l'Univerfite
I'Univerfite de
Piece, qui
qui aa
matiques
de Leide,
Leide, &c.
&c . Piece,
remporte le
Ie prix
prix de
de la
la Societd
Societe da
d, TEYLER,
qui
remportd
TEYLER, Of.
& qui
ete traduite
traduite du
fan aveu
aveu.. aa Am
aa ete
du Hol1andois
Hollandois de
de fon
Am-..
fterdam, chez
chez P.
P. den
den Hengst,
I8o~.. In
In gr.
Hengst, i8o^
gr. 8vo.
8vo. 155
1 55 p.
fterdam,
P.
Tlan
het
oorfpronglyke
Nederduitsch
deezer
uitG:ee
Jan bet oorfpronglyke Nederduitseh deezer uitfiee-..
\' kende
kende Verhandelinge
VerhandeIinge hebben
hebben wy
wyaankdhdiging
a:mktlhd'iging gegeeen verflag
ve1"11ag gegeeven
gegeeven (*)
(*).. Wy
Wybeflooten
beflooten toen
toen
daan en
en een
daan
het~dat
datdit
dit
met de
de aanmerking
aanmerking:: „" Wenschlyk
Wenschlykware
warebet,
met
Tegengift zo
zo gereedlyk
gereedlyk kon
kon ingenomen
ingenomen worden
worden,
als het
het
Tegengift
, als
Vergift,, door
eenen VOLNEY
VOLNEY ingefchonken;
doch bet
het
Vergift
door eenen
ingefchonken ; doch
valt veeI
eenige Houte
gewaagde zetzetvalt
veel gemaklyker,
gemaklyker, ecnige
route en
en gewaagde
op her
het papier
papIer to
te brengen
brengen,, en
en dezelve
dezeive in
het gegeten op
ten
in bet
wa2d van
van eenen
eenen Roman
Romtlft te
fpeelingen van
van
waad
to 11:eeken,
fteeken, vol
vol fpeelingen
een weclderig
weelderig vernuft
vernuft,, dan
eene bedaard
bedaard gefchreegefcbreecen
dan eene
vene Wederlegging
Wedeileggin?:van
vanzodanige
zodanigebegrippen
begl'ippentoteleezen
leezen en
en
vene
'BedagtZcl~menzullen
zullen dit
dit egter,
egter., in
in een
eell
na
te denken.
na to
denken . Bedagtzaamen
ftuk van
van dat
dat gewigt
gewigt,, der
del' moeite
moeite waardig
waardig keuren,"
keuren."
ftuk
De met
met den
denGouden
GoudenPrys
Prysbekroonde
bekroondeVerhandeling
Verhandeling
De
is rech~ftrcek1cher
van DUPUIS
DUPUIS
is
rechtftrcekfebertegen
tegenbet
betgroote
groote"Vak
Werk van
(in
't Nederduitsch
NederduitJch met
vertaald) dan
tegen VOLNEY
VOLNEY
met vertaald)
dan tegen
(in 't
ingel'igt;; doch
doch zodanig
zodanig,, dat
dat de
de Schryver,
Schryver., then
dien oorooringerigt
fpronglyken Aanvaller
den
fpronglyken
Aanvaller wederJegd
wederlegd hebbende.,
hebbende , ook
ook den
Beftryder, ,die
worden zich
zich van
van
anderen Beftryder
anderen
diegezegd
gezegd mag
mag worden
te hebben
hebben.,
zeker uit
uit den
den
een
ligter wapentuig
bedJcnd to
een ligter
wapentuig bediend
, zeker
zadel ligt.
ligt.
zadel
Met dit
dit alles
alles bleef
bleef de
de Verhandeling,
Verhandeling, inin 't°t Nede,Nedel'Met
dtlitsch gefchreeven
gefchreeven ~, hoe
fterk ook
verhoe buitengewoon
buitengewoon fterk
ook verderitsch
lmgt, meest
meest tot
tot ons
ons Land
Landbepaald,
bepaald,-en
en kon
kon niet
niet werwerkogt,
waar die
die Wederlegging
Wederlegging meer
meereigeneigenken in
in een
ken
een Land,
Land, waar
lyk behoorde
behoorde kragt
kragt to
te oefenen
oefenen..
lyk
omeene
eeneVertaaling
Vertaaling in
in het
het
Een heimlyke
heimlyke wensch
wenseh om
Een
Fransch
Fransch
(*) Zie
ODze Vaderl.
Yaderl. Lettel'oej.
485 enz.
enz.
(*)
Zie onze
Letteroef. voor
voor 1800,
x8oo, bl.
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wel uiten,
uit vreeze
vreeze dat
Fransch
niet weI
uiten, uit
dat dedeFranseh durfden
durfden wy
wy niet
zen :: aangenaam
zelve
zelve geheel
geheel vrugtloos
vrugtloos zou
zou wee
wcezen
aangenaam vinden
vinden
wy
vetvuld door
aoor de
de Vertaaliiig,
Venaaling, welke
wy' dien
dien wensch
wensch vervuld
welke
wy
thans aankundigen,
aankundigen, met
mettoeftentming
toeaemming vai
vat} TEYLERS
TEYLERS
Wy thans
GOdgeleerd
C;enootfchap,, en
etl der
der Direc'teuren
Direcreuren van
TEY..
Godgeleerd Genootfchap
van TESLERS Naalaatenfchap,
vervaardigd.. De
DeVertaaler
Vertnaler geeft
geeft
LERS
Naalaatenfcbap, vervaardigd
aizins blyk,
van'~ het
alzins
blyk, van
betfl:uk,
ftuk,door
door hem
hem' onder
onder handell
handen
genomen,, 'tt wclk
zeker elk
elk Vertaalers
Vertaalers werk
niet
wclk zeker
werk niet
genomen
en fchoon
was,, meester
me ester geweest
geweest >, en
f<:hoon werk
werk geleverd
geleverd to
te
was
hebben..
hebben

..
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Univerfre Pars
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III, &c.
Dat is:
AlgePharmacologim
&e . Dat
is : AleZ
meene Verhandeling
Verhandeling over
over de
de kennis
J<ennis der
der GeneesmiudeGeneesmitldemeene
len;; ten
ten dien/le
dicnfle zyner
zynerLeerlingen
Letrlingenivelecr
,velee! opgefleld
opgejle/d
len
VOLTELEN , in
Med. Doctor
door
F.. JJ.. VOLTELEN,
in levee
!even Mtd.
DoCtor en
en
door F
JoogleeraarinindedeGeneesGenees- en
en Scheikunde
Scheikunde te
to Leyden.
Leyden .
Poog/eeraar
JUde Dccl
Decl.. Te
Te Leyden
Leyden>, by
by J. van
van Thoir,
IS'JZ..
hide
Thoir , i8',)a
In gr
gr.. 8ve.
8Yi. 26-,
z6z bl
M..
In

J.

!7elden vonden wy ons meer to ]cur getteld , dan by
de uitgave van bet derde Deel deezer Pharmacolegie . In de Voorrede van bet eerfte Deel -vermeldde
de Uitgeever
Uitgeever:: Uit
dit Decl
Deel zal
zal kunnen
lr.unnen blyken,
blyken,
de ons
ons de
Uit dis
flyer hoedanig
hoedanig eene
eene fiofe
floffe het
het gelJeele
loopt, en
en ref_
Iefover
geheele Werk
Werk loopt,
flns, wat
wat men
meninindedevolgende
volgendeDeelen
Dee/ento tewag
wagten
hebbe..
fens,
ten hebbe
AUe reden
reden hadden
dus, om
omons
onsto tevleijen,
vleijen, dat
dat
Alle
hadden wy
wy dus,
wy, in
in dit
dit Werk,
de vier
vier gewigtige
gewigtige Hoofditukken
Hoofdil:ukken
wy,
Werk , de
zouden afgehandeld
afgehandeld villden,
in welke
zyn
zouden
vinden, in
welke de
de Schryver
Schryver zyn
werk inin dedeInleiding
Inleiding p,
p. 14
14 verdeelt
verdeelt:: terwyl
terwyl hetzelve,
hetzelve~
werk
helaas! in
van bet
het tweede
tWeede Heofdftuk
Hcofdfl:ukplotplothelaas!
in het
bet midden
midden van
zelyk
zelyk wordt
wordt afgebroken
afgebroken;; daar
daar 's
'sSchryvers
Schryvers vroege
vroege dood
dood
dien nuttigen
nuttigen arbeid
arbeid onDelukkiglyk
on6elukkiglyk onvoltooid
onvoltooid heeft
heeft
dien
doen blyven
blyven..
,
doen
Hoe zeer
zeer wy,
wy,intusfchen,
intusfchen, ons
onsinindedeverwagting
verwagting to
te
Hoe
leur gefteld
gefteld vinden
vinden,, van
van cen
cen volledig
volledig enenteftens
tefteni bebeleur
inopt Werk
WeJ!kvan
van den
dengeleerden
geleerden VOLTELEN
VOLTELEN,, oover
aIknopt
veral,
les, wat
eenige betrekbetrekles,
wat tot
tot de
de kennis
kennis der
der Geneesmiddelen
Geneesmiddelen eenige
k1ng heeft,
heeft, te
willen wy
geenzins de
de
king
to zullen
zullen bekomen,
bekomen , willen
wy geenzins
~itga"e van
daarvan voorhanden
was als
als ononuitgave
van het!lceen
hetgeen daarvan
voorbanden was
nut befchouwen
befcbollwen..
Met 1of
lof gewaagden
gewaagcen wy
wy,
ter zyzynut
Met
, ter
Der tyd,
tyd, van
van dedebeide
beide voorige
voorige Deelen
DeeIen:: ook
olSk vinden
vinden
ner
wy geene
geene reden
reden,
om -'dit
laatO:e ftuk
dan de
de
Wy
, om
dit laatfte
ftuk minder,
minder , dan

elden vonden wy ons meer te leur gefteld , dan by
Z
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eelae, to
tc fchatteia,
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Hngen zyn.
de fcherpe
fcherpe., vergiftige
vergiftige,, verdoovende
verdoovende en
en
lingen
zyn , de
l1aapverwekkende Middelen
Middelen., uit
uit he'
het Groeijend
Groeijend Ryk
IIaapverwekkende
Ryk ;
waaronder wy
wyhier
hier ook
en den
den Ether
lEtheropgeteld
opgetel
waaronder
ook den
den Wyn
Wyn en
en befchreeven
l:-efchreeven vinden
vinden.. NaNahetbetafloopen
afloopendeezer
deezerlaatfle
laatfte
en
afdeeling van
gaat de
de Schryver
Schryver
afdeeling
van het
bet Groeijend
Groeijend Ryk,
Ryk , gaat
Pharmacologic,
over tot
tot de
tweede Hoofd-afdeeling
Hoofd-afdeeling der
der Pharmarologte,
over
de tweede
naamelyk tot
tot het
waarvan hier
bier wets
mets
naamelyk
bet Delfbaar
Delfbaar Ryk,
Ryk , waarvan
voorkomt,, dan
dan de
de Aarden
Aarden,, de
de Loogzouten,
Loogzouten, en
en een
een
voorkomt
begin der
der Zuure
Zouten;; blyvende
bet Werk
fteeken
begin
Zuure Zouten
blyvende bet
Werk fleeken
met de
de befchryving
befchryving van
vanbet
het Vitrioolzuur
Vitrioolzuur..
met
bet Heulzap
Heulzap (Opium)
(Opiutn) bet
bet voornaamfte
en meest
meest
Daar bet
voornaamfte en
Daar
gebruikelyke is.
de verdoovende
verdoovende en
en flaapverwekflaapverwekgebruikelyke
is, onder
onder de
kende Middelen
Middelen,~ is
is het
dat
bet oak
ook niet
niet te
to verwonderen,
verwonderen, dat
kende
onze Schryver,
Schryver ~ over
over dit
dit zo
zo vermogend,
vermogend, dock
dochook
ookdikdik·
onze
wyls allergevaarlykst
allergevaarlykst MiddeI,
Inet eene
eene groote
groote uitvoe
uitvoe·•
wyls
Middel, met
rigbeid heeft
heeft gehandeld
gehandeId;; beflaande
beflaande de
Verhandeling
rigbeid
de Verhandeling
dit' geheele
geheele Deel
Deel..
over hetzelve
betzelve byna
de helft
helft van
vail dit
over
byna de
VeeI fchoons
fcboons zouden
zouden wy,
wy,uit
uit dit
dit fluk,
fiul{, kunnen
kunnen aanaanVeel
haalen;; doch
doch daar
daar kundige
kundige Geneesheeren
Geneesheeren thans
tbans vry
vry
baalen
eenfiemmig denken
den ken over
overbet
betnut
nutenenbet
het nadeel
nadeel van
van dit
dit
eenflemmig
gewigtig
willen wy,
wy liever
Iiever bet
andet
bet een
een en
en ander
gewigtig Middel,
Middel , willen
mededeelen uit
uit de
de waarneemmgen
wallrneemingenenendenkbeelden
denkbeelden des
des
mededeelen
Schryvers, aangaande
aangaande eenige
eenige der
van
Schryvers,
der {)verige
overige Middelen
Middelen van
klasfe., die
die in
algemeen gebruik
gebruik zyn
zyn..
deeze
in een
een min
min algemeen
deeze klasfe
't
Onder anderen
anderen vinden
vinden wy
wy zeer
zeeraanmerkenswaardig
aanmerkenswaardig ,~ 't
Onder
geen de
van bet
het wit
witBilfenBilfen,geen
de Schryver,
Schryver , ten
ten opzichte
opzichte van
(Hyofcyamus alhus),
albus) , op
op p.
p. 132.
uit SAUkruid (Hyofcyamus
132 aanhaalt
aanbaalt uit
SAUkruid
VAGES::- - Het
Ret dagelyks
dagelyks gebruic
gebruif van
vanbet
betuittrekzel
uittrekzel
VAGES
van 't
is een
een voortreffelyk,
voortreffelyk,
't wit
wit Bilfenkruid
Bilfenkruid (zegt
(zegt hy)
hy) is
van
en
byna bet
heteenige
eenige·
del ,, 't
't geen
de Cataract
CataraCt ontonten byna
- mid
middel
geen de
bindt;; gelyk
gelyk my
uit veele
veele waarneemingen
waarneemingen gebleegebJee ..
my uit
bindt
ken
is.. Hy
begon ten
ten then
dien einde
einde met
met een
een derde
derde
Hy begon
ken is
deeI
een greih
greil:\,, en
vermeerderdededegifte
gifte allcngsallcngsen vermeerderde
deel van
van een
kens, tot
tot dat
'er zich
of
kens,
dat 'er
zich eene
eene droogte
droogteininden
den mond
mond of
keel
te openbaaren
openbaaren..
keel begon
begon to
Onder
andere voortreffelyke
voortreff"elyke dingen;
Onder andere
dingen, in
dit ftuk
fluk voor
voor-..
in dit
komende,
hebben wy
wydes
desSchryvers
Schryvers waarneemingen
waameemingen
komende, hebben
over
Dol1ekerveI (Conium
maculatum) zeer
zeer
(Conium macularum)
over de
de gewoone
gewoone Dollekervel
beJangryk
wydezelve
dezelvebier
hierkortekorta ..
belangryk gevonden;
gevonden ; waart>m
waarom wy
Iyk
zullen mededeelen.
lyk zullen
mededeelen .
Zo ik
mag opmaaken
Schryver
Zo
ik een
een befluit
befluit mag
opmaaken (zegt
(zegt de
de~SChrYVer
p.
uit de
de vergelyking
vergeIyking der
der menigvuldim nigvuldi..
p. 145
145 en
en volgg.)
volgg.) uit
ge proeven,
proeven, . die
ge
dieover
overdede Dollekervel
Dollekervelgenome
genomen zyn,
zyn, en
en
zeker
uit
eigene ondervinding
ondervinding,, fchynt
het lIlY
uit myne
myne eigene
fchynt bet
my zeker
toe,
toe,

'
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toe, dat
toe,
d:H dit
dit middel
niet toereikende
toereikende isis,
~ noch
noell tot
tot bet
het
middel niet
ontbinden van
waare Knoestgezwellen,
Knoestgezwellen,noch
noehtot
totbet
het gegeontbinden
van waare
neezen van
van den
den Kanker,
Kanker,jajadat
dat bet
het daarin
daarin dikwyls
dikwyls nananeezen
deel heeft
heeft toegebragt
toegebragt.. ---- Van
Vanden
dehanderen
anderenkant
kantvalt
valt
deel
echter
dat de
de Dollekervel
Dollekervel eene
eene voorvoerechter hiet
niet te
to omkem'len,
ontkennen, dat
treffelyke oplosfende
kragt bezit
bezit., en
telfens zeer
zeer ge
ge·.
treffelyke
oplosfende kragt
en tefens
fchikt
is tot
van Verfcheidene
verfcheidene fcherpten
ftherpten
fchikt is
tot het
bet verbeteren
verbeteren van
der
der vogten
vogten;; by
voorbeeld in
en in
in de
by voorbeeld
in de
de Kropzweeren
Kropzweeren en
de
Vel1uSiiekte,, en
in eenige
eenige andere
andere onzuiverheden
0nzuiverhedcn der
det
Venusziekte
en in
vogten,, van
van een
een onbekenden
onbekcnden aard
aard.. Hierdoor
Hierdoorisis dezeldezelvogten
Ve dikwyls
dikwyls van
V:lnnut
nutgewcest,
geweest,in inhard
har,lnekkige
verflopVe
nekki e verftoppingen der
der ingewanden
ingewanden ,~ in
in kropzeerige
kropzeerige verhardingen,
ve111ardingen,
pingen
d.ie de
gedaante van
Van knoestgezwellen
knoestgezwellen hadden
had den aangenoaangenodie
de gedaante
inen
in hardnekkige
hardnekkige veinen,, in
den kropzeerigen
kropzeerigen kanker
kanker,, in
vein den
i1trifche en
andere kwaadaartige
fehurft-.
nerifche
en andere
kwaadaartige zweeren,
zweeren , in
in fchurft
achtige huidziekten
huidziekten ,~ gelyk
gelyk ook
in bet
het kwaad
kwaad hoofdhoofd·
achtige
ook in
zeer ~ en
pyuen, voortvloei
voortvloei-•
zeer,
eti niet
nietminder
minder in
in verouderde
verouderde pynen,
jende uit
uit eenige
fcherpte der
jende
eenige fcherpte
der vagten.
vogten .
- - Hoe
Hoeveel
veel de
de Dollekervel
Dollekervelverniag
vernIag inin kwaadaartikwaadaartige zweeren,
zweeren, kan
kan naauwelyks
naauwelyks gezegd
gezegd worden
worden.. - MeerMeerge
maalen heb
beb ikik deeze
deezegunftige
gllnflige uitwerking
uitwerking moeten
m0eten bebemaalen
Wonderen,, in
van eene
eene zo
zo groote
groote kwaadaarkwaadaarwonderen
in zWeeren,
zweeren, van
tigheid,, dat
dat zy
zy byna
byna van
vaneeneenkankerachtigen
kankerachtigen aard
aard
tigheid
fcheenen to
te zyn,
zyn, door
door de
de vingers,
vingers, welke
welke door
door 't';: feherp
fcheenen
fcherp
uitvloeijend vogt
waren aangeraakt,
aangeraakt,tote doen
daenontvellen,,
ontvellen;
uitvloeijend
vogt waren
en bet
het opgelegde
opgelegde linnen
linnen geheel
geheel to
te doorvreeten
doorvreeten.. Ja
Ja,, zo
en
zo
de fcherpte
feherpte van
van een
een Venerifchen
Venerifehen aard
aard was
was,, heeft
dit
de
heeft dit
middel dikwyls
dikwyls eene
eene guntige
gunfiige uitwerking
uitwerking gedaan
gedaan,, in
middel
in
gevallen ~, in
in welke
welk~ de
de Kwik
Kwtlcniets
nietsmeet
meervernfiogt
vernlogt..
geyallen
- - Ook
Ook moet
moet niet
niet verzweegen
verzweegen worden
worden de
de aanmeranomerkenswaardige krampttillende
krarupftillende kragt
kragt der
der Dollekervel,
DoUekervel,(lie
dia
kenswaardige
niet genoegzaam
naar verdientten
verdienHen bekend
bekend isis.. Door
Door deedeeDiet
genoegzaam naar
ze
eigenfcbap is
is dezelve
dezelve dikwyls
dikwyls nuttig
nuttig bevonden
bevondeniii
ill
ze eigenfchap
den Kinkhoest
Kinkhoest;; zo
dat zommigeti
zommigeh haar
haar daarin,
daaria, als
als een
een
den
zo dat
eigenaartig middel,
aangepreezen.. - Niet
Niet minder
minder
eigenaartig
middel, hebhen
hebben aangepreezen
aanmerkelyk
is de
aanmerkelyk is
de werking
werking der
der Dollekervel
Dollekervel ininzommige
zommige
krampachtige pynelyke
aandoel1ingcn.. Dus
beftaat 'er
'er;s
krarnpachtige
pynelyke aandoehingen
Dus beftaat
onder de
de verfchillende
verfchilIende zoorten
verhinderde door.
dooronder
zoorten van
van verhinderde
zwelging,, eerie
eelie,, die
die voortgebragt
voortgebragt wordt
eene
zwelging
words door
door eene
krampachtige zamentrehking
zamemrekking des
des flokdarms
flokdarms,
des
krampachtige
, of
of des
maagmonds:: oak
vindt men
meneene,
eene,ziekelyke
ziekelyke gevoeligheid
gevoeligheid
ook vindt
rnaagmonds
deezer deelen,
eene lhgte
hgte ontvelling,
ontvelling, en
en
deezer
deelen, gepaard
gepaard met
met eene
eene
door
eene roosachtige
roosachtige oppervlakkige
oppervlakkige ontfleeking,
ontiteeking, verwekt
verwekt door
eene onbekende
oribekende fcherpte,
fchetpte, welke
welkededepoogirigen
poogil1gen tot
tot doordooreene
zwelging
aHerthoeijelykst rnaakt
maakt.. In
deeze zoorten
zoorten,, en
en
zwelging allerrhoeijelykst
In deeze
!,ETT, 1802
l8o:!.. NO.
M
"'it
M
LETT,
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dit isis iets,
mymywaargenomen,
dit
iets,door
doorniemal1d
niemandvDDr
velar
waargenamen, komt
komt
de Dollekervel
Dollekervel to
te pas,
pas, en
en verfchaft
verfchaft ons
een gegevooral
vooral de
ons een
neesmiddel,
neesmiddel , 't
't geen
geen deeze
deeze z.iekte
zrekte veilig
veiligenen gemakkelyk
gemakkelyk
geneest,
ondervonden.. __
geneest, gelyk
gelyk ik
ik meermaalen
meermaalen heb
heb ondervonden
In de
de pyneiyke
pynelyke krampachtige
krampachtige zamentrekkingen
zamentrekkingender
der kaakaaIn
ken
van den
den hals,
hals, en
en van
van andere
andere deelen,
deelen, wordt
dt DolDolken van
wordt de
lekervel
voordeel, gebruikt,
gebruikt, in
in de
de gegelekervel uitwendig,
uitwendig, met
met voordeel,
daante
, door
pap,
het kruid
of met
daante eener
eener pap
door bet
kruid met
met mdk
melk of
met
water
te kooken,
door'er
'er kruijezakjes
kruijezakjes van
water to
kooken, ofofdoor
van te
to maa·
maa •
ken,
of door
dfJorbet
het uittrekzel
uittrekzel in
gedaante van
e~n
ken, of
in de
de gedaante
van e1n
pleister:1 of
zalf, aan
aan to
te leggen
leggen..
pleister,
of van
van zalf,
Eindelyk
Eindelyk kan
kan ikikniet
niet nalaaten
nalaaten de
de volgende
volgende zonderzonderlinge eigenfcbap
der Dollekervel
Dollekervel to
te melden,
over welwellinge
eigenfchap der
melden, over
ke ik
ik tweemaalen
tweemaalen verwonderd
venvonderd heb
heb geftaan
geftaan;; die
die,, naake
naamelyk ~ van
van bet
betvetvlies
vetvlies zodanig
zodanig van
vanvet
vettoteontlediontledimelyk,
gen,, zonder
zonder eenig
of onaangenaam
onaangenaam ververgen
eenig ander
ander kwaad
kwaad of
fchynzel
de voorheen
fchynzel,, dat
dat de
voorheen vette
vette Lyders
Lyders thans
thans geheel
gehcel
vermagerd
vermagerd fcheenen
fcheenen;; terwyl
terwyl het
het voormaalig
voormaalig vet
vet wewezo ras
ras met
met bet
het gebruik
gebruik der
der Dollekervel
Dollekervel
oerkeerde, zo
derkeerde,
wierd opgehouden
opgehouden..
Dus zou
zou deeze
deeze Plant
Plant tot
tot een
een
wierd
Dus
hulpmiddel voor
voor eene
eene al
al to
te groote
groote zwaarlyvigheid
zwaarlyvigheid kunkunhulpmiddel
nen verttrekken
verfrrekken..
_
nen
In
In de
de befchryving
befchryving van
den Saffraan
Saffraan heeft
heeft onze
onze
van den
een grooten
grooten misflag
misllag begaan
begaan,
fchryvende.,,
Schryver een
Schryver
, fchryvende
oat de
de geneeskundige
geneeskundige kragt
dat Middel
Middel haare
haare
dat
kragt van
van dat
de helmftyltjes
helmfryltjes (/lamina);
zitplaats heeft
in de
zitplaats
heeft in
(lamina) ; tenvyl7
terwyl,
gelyk
genoegzaam bekend
bekend is
is,, dezelve
c1ezelve alleen
aIleen gevongevongelyk genoegzaam
den wordt
wordtininbet
hetbovenlte
bovenfregedeelte
gedeelte van
vanbet
het ftampcrtje
frampcrtje
den
(Pifli!!um).. Deeze
Deeze dwaaling
dwaaling isis geenzins
geenzins eene
eene onveronver(piJlillum)
fchilligheid
fchilli~heid,, in
in de
de kennis
kennis der
der Geneesmiddelen
Geneesmiddelen.. Men
Men
weet immers,
Immers, dat
dat de
de Safraan,
Saffraan, van
van wegen
wegen zyne
zynekostkostweet
baarheid, dikwyls
baarheid,
dikwyls vervalscht
vervalschtwordt,
wordt, met
met goudbloemcn'J
goudbloemen,
flor. Carthami,
Carthami, enz.
paardevleesch ,,ftor.
cnz. Iemand,
Iemand, die
die niet
niet
paardevleesch
iecht weet
weet ,~ wat
wat eigentlyk
eigentlyk Saffraan
Saffraan isis,, kan
kan bier
hierdoor
recht
door
iemand,, die
die
gemakkelyk bedroogen
bedroogen worden
worden..
Maar iemand
gemakkelyk
Maar
eenmaal bet
het ftampertje
Hampertje van
van de
de Saffraanbloern
Saffraanbloern met
aaneenmaal
met aandacht heeft
heeft befchouwd
befcllouwd;; die
die gezien
gezien heeft,
hocdadacht
heeft, op
op hoedanig eene
eene wyze
wyzededeftyl
fryl ininhet
hetdriedubbeld
driedubbeld merkje
merkje
mg
(fligma) overgaat
overgaat,, en
en die
die teffens
teIfens gelet
gelet heeft
den
(fligma)
heeft op
op den
~ekartelden rand
rand dyer
dier merkjes,
merkjes, - kan,
voor altoos,
altoos 'J
gekartelden
kan , voor
den echten
echtenSaffraan
Saffraan,, van
van alle
aIle IOOgelyke
nabootzels en
en
den
mogelyke nabootzels
vervalfchingen ,, onderfcheiden.
onderfcheiden.
'
vervalfchingen
het,datdatdedetaak,
taak,die
diezich
zkh de
de Hoogl.
Wenschlykware
ware
Wenschlyk
bet,
Hoogi .
VOLT~LEN
had opgelegd,
opgelegd~ door
hand wieed
wieid
VOLT,Y
.LEN had
door eene
cene bekwaame
bekwaame band
()})ievat, en
en opopdezelfde
dezelfdeloflyke
loflyl\e wyze
wyzeten
telleinde
einde gebragt
gebragt..
opgevat,
BuIHu-
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Batavi,, Parallelon
Batavi
Parallelon Reruml'ublicaRerumpublica.
rum Liber
Libertertius
tertius:: de
de moribus
moribus ingenioque
ingenioque populo
populo...
rum
rum
Romanorum ,, Batavorum.
rum Athenienfium,
AthenienHum, Romanorum
Batavorum .

HUGONIS GROTII,
GROTII,
HUGONIS

Perge1yking der
door HUGO
DE GLkOOT.
GROOT.
1>ergclyking
der Gemun~besten,
Gemeenebesten, door
HUGO DE
Derde Boek
Boek:: over
over de
de zeden
zcden en
en den
dCll inborst
inborst der
der AtheAthe1lerde
C7J Hollanderen
Hotlallderen.. Vit
em eclrt
echt
nimferen ,, Rorneinen
Romeinen en
nienferen
Uit een
't NederduitschJ
Handfchrift uitgegeeven
uitgegeeven,, in
in 't
Handfchrift
Nederduitsch~ vertctald
vertaald,~
en met
doorMr.
Mr . JOHAN
en
met f4anwerkingen
Aanmer'kingen opgehelderd,
opgeilelderd, door
JOHAN
MEERMI\N,, fleer
Reer van
en Vuren
/7ul'en.. Ilde
Ilrle Dec!.
MEERMAN
van Dalem
Dalenz en
Decl.
Te
Haarle,7J" , by
by A
A.. Loosjes
1802..
In gr.
gr.
To Haarlem
Loosjes Pz.
Pz . i8o2
In
8'110.. 6:14
hI.
8vo
6214 bl.

aarheid
de tcezegging
tcezegging
aarheid, volle
voile waarheid,
waarheid, hebben
hebben wy
wy de
W
in het
deezes
van Mr.
van
Mr .
in
het Eerlte
Eerite Deel
Deel deezes
Werks. gevonden,
gevonden, ,.
'er onder
onder zyne
zyne LeezeLeeze..
Werks,
„ dat
dat hy,
by, zo
zo'er
W

~

MEERMAN,
MEERMAN,

ren, gelyk
weI vermoedde,
vermoedde, de
de cen
een of
of ander
ander,, in
in del
ren,
gelyk by
by wel
de
zeven
eerfte Hoofdfrukken
die toen
toen to
te
zeven eerfte
Hoofdftukken van
van dit
dit W~rk,
Werk , die
voorfcbyn traden,
traden~ misfchien
misfchien wat
watalal tote veel
veel ofof algemeeil
aJgemeell
voorfchyn
of niet
niet onderhoudend
onderhoudendgenoeg
genoegvoorgeftelde
voorgeftcldedin
din ...,
bekende. of
bekende,
gen mocht
mocllt meenen
meenenaan
aantotetreffen,
treffen, hem
gerust kon
kon ververgen
hem gerust
zekeren,
dat ver
ver de
de meeste
meeste der
dernegentien
negentien overige
overige
zekeren , dat
zouden fchade
fchade·.
hem
daaromtrent op
op de
de ruimfte
ruimfie wyze.
hem daaromtrent
wyze zouden
laos ftellen
ftellen."." Het
Betdoorloopen
doorloopen der
derinin dit
dit Deel
Deel voorkovoorko.
loos
en ander
ander uit
uit de
mende:Hoofddeelen,
een en
mende
:Hoofddeelen, met
met een
de Aanmer.
Aanmer .
onze Leezers
Leezers des
des to
te verzekeverzeke.
'kingen, zal
'kingen,
zal dienen
dienen om
om onze
ren, en
en bet
het Werk
dubbel aan
aan to
te pryzen.
pryzen. In
In 't
ren,
Werk dubbel
't algealgeme en zy
zy bet
het ons
ons vergund
vergund op
op to
te merken,
merken ~ dat
dar de
de llan.
Aan..
meen
merkingen, fchoon
fchaol1 veelal
veelal gewigtig,
van dien aart,
merkingen,
gewigtig, en
en van
aart ,
als wy,
in de
de beoordeeling
beoorcieeling des
des Eeriten
Eerfien Deels
Deels (*),
(*);
21s
wy , in
vermeld hebben,
hebbel1, nu
nu en
en dan
danbreed
breedgenoeg
genoegzyn
zynuitgeuitgevermeld
haald;; waardoor,
grootejell
lengte,
allen
haald
waardoor, inin totegroote
gte, alien
die"bekende
bekende
ftukken
eerte to
te ruime
ruime plaats
plaars beflaan
beOaan:: zodat
ilukken eene
zodat de
de AanmerAanmer;80, en
en DE
GROOT'S Werk,
Werk, Latyn
Latyn enenVertaaVertaa·
kingen ;8o,
kingen
DE GROOT's
ling zamen
llegts 244
bladz.. van
dit Boekdeel
vullen..
ling
zamen,~ llegts
244 bladz
van dit
Boekdeel vullen
DEE GROOT
GROOT blyft
blyft zichzelven
gelyk..
zichzelven gelyk
D
de Hoofddeelen
Hoofddeelen doorloopen
doorloopen,, en
en bier
hier en
en
Laaten wy
Laateil
wy de
daar iets
iets van
en van
van den
den
daar
van den
den oorfpronglyken
oorfpronglyken Schryver
Schryver en
Aanmerker
aanil:ippen.. Bet
VHI Iloofddeel
Hoofddeel,, bier
hier het
bet
Aanmerker aanftippen
Het VIII
eercar(*) Zie
hier boven,
bl.. 2q.
!l4..
(*)
Zie pier
boven, bi
1\1 Mm Att
AI
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GROTII
GROTII

eerile, voert
ten opfchrift
opfchrift:: Over
Over dede Eerzugt
Eerzugtenen't~tgeese
gmt
eerile,
voert ten
tlaar ttegen
over /laat.
/laat. De
De vergelyking
vergeIykiug van
van DE
DE GROOT
daar
.gen over
GROOT
loopt ten
ten voordeele
voordeele· onzer
ouzer Vaderlanderen
Vaderlanderen of
af;; °t
;t welk
welk
loopt
den Heer
Heer MEERMAN
MEERMAN geftaafd
gef1:aafd wordt.
Gie.
door den
door
wordt . Gie9"igheid en
Winzugt maaken
maaken de
de ftofle
f1:ofte van
righeid
en JPinzugt
vanbet
betIX
IX H.
H.
uit.. Hoe
Hoe zeer
zeer men
me ndeeze
deezeonzen
onzenLandgenooten
Landgenootento teTaslas.
uit
te legt
legt,, worden
worden zy
zy door
door DE
DE GROOT
GROOT des
des grootendcels
grootendcels
te
vrygefproken;; en
en loopen
loopen de
de Aanmerkingen
Aanmerkingenover
over't'tatal·
vrygefproken
gemeen daar
daar heenen
heenen..
gemeen
Weldaadighdd en
Mildheid ftrekken
ftrekken tot
T'eldaadigheid
en Mildheid
tot voorwerpcn
voorwerpen
des X
Wietwyfelt,
twyfelt, ofofbier
hier dedeCharaFtertrek
Charaetertrek onon·
des
X H.
H . Wie
zes Volks
Volks niet
niet met
treffende verwen
gemaald wordt
wordt
zes
met treffende
verwen gemaald
Schryver, en
en de
de Aanrerker
Aantnerker'er
'er bet
het zyne
zyne aan
aan
door den
den Schryver,
door
H'eft," fchryft
fchryft DE
DE GROOT
GROOT in
in 't
't Plot,
flot,
toevoegt'? „" Men
Mentreft,"
toevoegt?
met den
die, met
den rykften
rykften overvloed
ovel'vloed
" andere
andere Volken
Volken aan
aan ,, die,
,,
van woorden,
woorden,dedeNlildheid
Mildheidtot
tot den
den bodem
bodemtoe
toe uitputten,
uitputten ,
van
en zich
zich van
van alle
aIIe dienften
dienf1:en weeten
te ontflaan
ontflaan door
door bet
het
weeten to
en
lof, terwyl
terwyl zyzyniets
niets zozoveil
veil
opzingen van
van hun
hun eigen
eigen lof,
opzingen
de Natuur
hebben als
als hunne
tong.. Maar
Maaraan
aanons
onsheeft
heeft de
Natuur
hebben
hunne tong
de kunst
kunst van
van wel
weI to
te doen
doen,, boven
boven die
die van
weI to
Ie
van wel
de
de Aanmerkingen
Aanmerkingen geeft
fpreeken,, gefchonken
ge[chonken."
- In
In de
geeft
fpreeken
." --J,fEERMAN
een breed
breed verflag
verl1ag van
van den
den onderftand,
onderf1:and, den
do:!n
MEERMAN een
Waldenfln gefchonken
ge[chonken;; onder
andere venneldt
onder andere
vermeldt hy:
by : "Al·
„ AlWaldenfen
Ieen in
in 4mfterdam,
Amfterdam, waar
waar de
de Burgemeesteren
Burgemeesteren de
de zaak
zaak
leen
met zeer
zeer veel
vee 1 yver
yverbehartigden
behartigden,, werden
werden 86,ooo
86,000 GulGul~
met
den ingezameld,
ingezameld, waarvan
waarvan de
de Lutherfchen
Lutherfchen r2,oeo
I!1,OOO en
en de
de
den
Mennonieten 2.c,ooo
20,000 gaven
gaven."
de aanmerking
aanmerking ten
ten
Hoe de
Mennonieten
." Hoe
voorfpraake van
van een
een heerfchenden
heerfchenden Godsdienst,
Godsdienst,of
of dat
dat een
een
voorfpraake
eigen, ook
Godsdienst,
Godsdienst, aan
aan de
de meerderheid
meerderheid der
der Natie
Natie eigen,
ook
voor den
den Godsdienst
Godsdienst der
der Natie
Natie gehouden
worde, met
met
voor
gehouden worde,
11et
daar by
by gevoegde,
gevoegde,bier
hiertote pasfe
pasfe kome,
kame,isis ons
OIlS duisduisbet daar
flm/lerdammeren is
de fom
ter.
In de
de bydraage
bydraage der
del' Am/lerdammeren
is de
[om
ter. In
der
Lutherfchen en
Mennonietell , naar
naar eyenredigheid
eyenredigheid van
van
en Mennonieten,
der Lutherfchen
derzelver gcraI,
derzelver
getal, zeer
zeer aanmerkelyk.
aanmerkelyk .
Het XI
XII-I
H.,
is by
over den
den Wellust,
Wellust, is
by DE
DE GROOT
GROOT vry
vry
Het
., over
uitgebreid, en
Hrekt het
by vergelyvergely.
uitgebreid,
en ftrekt
betden
den Landgenoot,
Landgenoot, by
kinge,
tot ecre.
eere. De
Aanmerkingen zyn
zyn niet
niet minder
kinge, tot
De Aanmerkingen
minder wyd~
wydIuftig. Wy
Wyvinden
vinden'er
'ereene
eene zeer
zeer leezenswaardige
leezenswaardige VerVerluftig.
handeling (dus
het weI
noemen) in,
over
handeling
(dus mogen
mogen wy
wy bet
wel noemen)
in, over
de
eene breede
breede aanmerking
over de
de bebe~
alsmede eene
aanmerking over
de Luxe,.
Luxe ; aIsmede
zwalkingen
des Christendoms,
de Christen-Fecsten
Christendoms, door
door de
Christen-Feestcn
zwaikingen des
met
de Heiden{che
Godsdienstfeesten te
of
to vermengen
vermengen of
met de
Heiden/che Godsdienstfeesten
Het heeft
ons bevreemd,
bevreemd, bier
daaruit
af to
te leiden
leiden.. Het
heeft ons
hier gcen
gcen
danruit of
.gewag
gemaakt to
te vinden
vinden van
van de
de uitfteekende
uitfteekende Verhan.de~
.gewag gemaakt
Verhandeling
11l1~
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BEECK CALKOEN,
CALKOEN, thans
thans Hoogleer.
EEECK
Hoogleer.
nar
te Leyden
Leyden,, ter
ter beantwoorlling
van
ear to
beantwoording eener
eener Vraage
Vraage van
TEYLERS Godge!eerd
Genoot[chap,, en
en door
uoor 't
't zelve,
zelve,
Godgeleerd Genootfehap
TEYLERS
in het
Dee!, ten
ten Jaare
Jaare 18oo
1800 in
in 't
't licht
in
bet XIX
XIX Deel,
licht gegeeven.
gegeeven .
----- Voorts
Voorts laat
laat de
Heel' MEf'.RMAN
breed uit
uit
de Heer
MEERMAN zich
zich breed
over de
de ::ongelingsliefde,
:Tongclingsliejde, in
eden zin
zin verttaan
verthan..
in een
een go
goeden
over
In 't
't flot
flot hadt
CROOT opgemerkt
opgemerkt:: „
" Maar
een
hadt DE
DE CROOT
Maar een
In
Hofzal
zal bet
het nimmer
nimmeraan
aanweelde
weeldenoch
nochdartelheid
dartelheidontont·
Hof
breeken;; waardoor
nu bet
het bezoeken
bezoeken van
waardoor ook
ook nu
van Huizen
Huizen
breeken
van Ontucht
Ontucht,, van
van 't
't welk
weIk onze
onze Voorouders
Voorouders weinig
weinig
van
wisten, in
in 't
't gebruik
M~ERMAN fchryft
fchryft
wisten,
gebruik is
is gekomen."
gekomen ." MEERMAN
GROOT op
op bet
desaangaande:: „
" Daar
Daar DE
DE GHOOT
het Hof
Hof van
van
desaangaande
MAUIUTS in
in bet
het ftuk
ftuk del'
fehynt to
te zinfpeezinfpeeMAURITS
der wulpshdd
wulpshcid fchynt
't zelve
zelve eene
eene meer
meer algemeene
algemeeneinvoering
invoering
]en.,, en
en aan
aan 't
len
hier te
ui zen del'
te fehryveii
bier
to lande
lande van
van I-I
Iluizen
der Ontucht
Ontucht toe
toe to
fchryven,~
zal ik
myneLeezeren
Leczerentlecbts
tlechts herinneren,
hcrinneren, dat
dat die
die StadStadzal
ik myne
houder
by eene
eene Freule
Freule van
van Mechelen,
Mechelen, uit
uit een
aanzien·
een aanzienhouder by
lyk Brabantsch
Brabantsch Geflacht
Geflacht gcfprooten
gefprooten,, twee
twee natuurlyke
natuurlyke
lyk
Zoonen,
LODEWYK, verwekte,
verwekte, aan
aan wei
ken
Zoonen, WILLEM
WILLEM en
en LODEWYK,
welken
hy by
by uiterften
uiterften wi!
eene erlfclpe
erffcly::e ren
ren:e
~ooo gulgUl.
by
wil eene
:e van
van 5ooo
ieder, en
aan' den
den seder,
den
en aan'
den eerflen
eerftenzyne
zyne Heerlykheld
Heerlykheid van
van de
de
Lek, en
aan den
den anderen
anderen die
die van
van Polanen,
Polanen, Monfier,
MonJler,
en aan
Lek,
Poeldyk, ter
ter Heide
Heide en
en half
half Loosduinen
Loosduinen naliet
naHet.. Behalven
Behalvell
Poeldyk,
deeze hadt
hadt by
hy nog
nog vyf
vyfandere
andere Baflaarden
Baftaarden;; twee
deeze
twee Zoons
Zoons
en drie
drie Dochters
Dochters.. Aan
Aandedelaattten
laat1l:en maakte
maakte by
hy in
in een
een
en
ieJer 2ooo
2000gulden
gulden's
Jaars;; aan
aan de
de
byzonder Codicil
Codicil ieder
byzonder
's jaars
4000 en
t'll 5000.
\VA-GEN.
bI.. 499,
en de
de
Zf)ons 4000
3000 .
WAGEN. X
X D.
D. bl
ZoOns
499, en
Byvoegzels
ad hb 11."
Byvoegzels ad
."
Van bet
het Bed
Bed zich
zich tot
tot de
de Tafel
Tafel begeevende
begeevende,, loopt
Ioopt
Van
het XII
het Voedzel
Voedzel.. Hoe
Hoe zeer
zeer fteekt
fteekt der
der ououover het
bet
XII H.
H . over
de Hollanderen
Hollanderen maatigheid
maatigheid veelal
door DE
DE
veelal af,
af, by
by de
de door
de
GROOT
opgehaalde, en
en door
door MEERMAN
in de
AanmerMEERMAN in
de AannierGROOT opgehaalde,
kingen
vermenigvuldigde voorbeelden
voorbeelden van
van onmaatigheid
onmaatigheid
kingen vermenigvuldigde
der andere
andere Volken
Volken inindit
dit ftuk
ftuk!! Een
Een aanmerkelyk
aanmerkelyk ononder
derfcheid
frelt DE
DE GROOT
GROOT ttlsfchen
Noord- en
en Zuidderfcheid felt
tusfchen de
de NoordZuidhollanders, als hy
in 't't floc
fiot fchryft
fehryft:: "In
Zuidelyby in
„ In de
de Zuidelyhollanders,
ke ftreeken
ftreeken van
gewest bebben
hebben dedebuitenllndfche
buitenlandfche
ke
van ons
ons gewest
voorbeelden te
het
voorbeelden
to vee!
veel velds
velds gewonnen;
gewonnen ; gelyk
gelyk men
men bet
kwaade doorgaans
doorgaans bet
het meest
meest volgt
voIgt.. Men
Men noemt
noemt dus
dus
kwaade
hen,, die
die overeenkomftig
de natuur
natuur inin 't
't ftuk
ftuk der
der fpyze
fpyze
overeenkomftig de
hen
leeven,
de kunst
kunst nog
nog niet
niet geleerd
ge1eerd hebben
hun ververleeven, en
en de
hebben bun
mogen door
door to
te hre
hre:lgcn,
onbd~:h,ldl'de,
ongemanierde
mogen
:igcn , onbe1
haaide , ongemanierde
menfchen.. Deezen
Dc;::zen,, daarentegen,
,Llarcntegen, worden
vooraangeaangeworden voor
menfchen
naam en
en welleevend
welleevend gehouden,
gehouden, die
die to
te eeten
eeten geeven,
geeven, en.
en
naam

I
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bunnen
boe.lel opeeten
op~cten.. Zn
Zo zeer
zeer is
is het
een waar·
kunnen boe3el
bet alom
alom een
waarheid,
~ naa
dat men
men de
de deugden
deugdenverlooren
verlooren heeft,
hecft;
heid, dat
dat,
naa dat
ook de
de naamen
naamen der
verdwynen . Gy,
der deugden
deugden verdwynen.
intusook
Gy, intusfchen, Hollanders,
Hollanders, die
inlandfche zeden
zeden iterfrerfchen,
die aan
aan onze
onze inlaudfche
ker verkleefd
zyt, {bat
ker
verkleefd zyt~
ftaatniet
DiettOe~
toe,dat
datmen
men aan
aan het
bet VaVaderland
die by
nog
derland de
de voetlbppen
voetftappen van
van waaren
waaren foem,
roem, die
by uu nog
overig
over-.
overig zyn.,
zyn , ontroove;
ontroove ; opdat
opdat 'er
'er bewyzen
bewyzen mogen
mogen over
devreemdelingen
vreemdclingen to
te kunnen
kunnen overtuigen
overtuigen,,
blyven
blyven ;, om
om de
of is
is.,, of
ten minften
minfren geweest
dat
zodanig of
dat de
de Natie
Natie zodanig
of ten
geweest
is:
befmetting uwe
deugdDiet
niet aantteeken,
aanfteeken ,
is : en
en Iaat
hat onze
onze befmetting
uwe deugd
gelyk de
de onze
onze door
door de
de befmetting
beftnetting van
van anderen
anderen is
is aanaangelyk
geftoken geworden;
geworden ; tnaar
gefioken
maar brengt
bren ;;t veeleer
veeleer de
de vluchtende
vluchtende
maatigheid
voorbeeld.,, binnen
grenzen
maatigheid ,~ door
door uw
uw voorbeeld
binnen onze
onze grenzen
terug;
of bet
het misfchien
terug ; of
misfchien nog
nog Imgelyk
mogelyk ware,
ware , een
een yolk
yolk
befiaan, by
zich de
te
to doen
doen beftaan,
by welk
welk zich
de grootfi:e
grootiterykdom
rykdom met
met
minfi:e weelde
weelde vereenigt
vereenigt."
Hoeverre
verreaan
aan deeze
deeze bede
bede
de
de minfte
." Hoe
van DE
GROOT bcantwoord
beanLwoord is,
is, in
in Hollands
van
DE GROOT
Hollands Noorder.
NoorderERMAN niet
deeI,
door ME
deel, vinden
vinden wy
wy door
MEERMAN
Diet opgemelkt.
opgemeikt . Dat
Dat
Tafelweelde ook
ook daar,
daar, althans
althans op
op veele
veele plaatzen
plaatzl:!l1.,, is
is
Tafelweelde
doorgedrongen, zou
zou by
hy uit
uit BERKjlEYS
doorgedrongen,
sERK;IEYS Nat.
Nat . Hist.
Hist, van
van
Holland,
en bet
Holland., en
het Aanhangzel
AanhangzeI Op
op LOOSJES
LOOSJES BejZ'hryving
Befchryving
der
per Zaanlandfche
Zaan!anrljZ'he llorpen,
JJorpen, hebben
hebben kunnen
kunnen toonen
toonen..
de Spys,
Spys, inin bet
bet voorgaande
voorgaande Hoofddeel
Hoofddeel,, voegt
voegt
By de
By
DE GROOT
GROOT,
in 't
de Dronkenf-hap
DronkmFhap.. VerVer.
DE
, in
't voIgende,
volgende, de
ons bevangen
bevangen,, 3.1s
de voorbeelden
voorbeelden
baasdheid moet
moet ons
baasdheid
als wy
wy de
der vergeicekene
vergeieekene Vol
ken in
in zweigen
zwelgen leezen
Ieezen,, alsme·
der
Volken
alsmeonzen,, alles
alles inin de
Aantekeningen breebree~
de die
die der
der onzen
de
de Aantekeningen
der uitgehaald
uitgehaald.. ----.- Het
Het', korte
korte XIV
der Klee.,
K!ee~
der
XIV H.
H . is
is der
dil1gC gcwyd
gcwyd.. Dan
])an dedeAanmerkingen
Aanmerkingenzyn
zyndesdestoteuituit.
dirge
voeriger. --- - Over
Over de
de Huizen
fll1iZCll en
e1i Huisraad
Httisraad loopt
loopt bet
het
voeriger.
XV H.
Dit desgelyks
desgelyks korte
door
XV
H.
Dit
korte Hoofafl:uk
Hoofdftuk wordt
wordt door
- De
De Kwceking
]{wceking dcs
des
lange Aanmerkingen
Aanmerkingen gevolgd
gevoJgd.. lange
--Lichaams., waartoe
waartoe bet
het fcheeren,
fcheeren, baaden
baaden enz
enz.. behoort.,
Lichaams,
beboort,
DE GROOT
GROOT kort
kart;; doch
doch zeer
zeer breedtpraakig
breedlj:lfaakig zyn
behandelt DE
behandelt
zyn
fchoon nicer
meer de
de andere
andere Volken
Volken
de Aantekeningen
Aantekeningen., fchoon
de
dan onze
onze Landgenooten
Landgenooten betreffende,
betreffende, opopdit
dan
ditXVI
XVI H.
H.
Het XVII
XVII H.,
ten opfchrift
opfchrift voerende,
voerende, over
over de
de SpelSpd~
Het
H . , ten
len, krygt,
krygt., daar
daar bet
het Diet
niet alleen
aIleen Danzen
Danze:n.,, Zingen
Zingen en
en
len,
l11:J.arook
ookernftigc
crnftigc Spelen,
Spelen, DichtJ)icht~ en
en ReReDobbel1iJelcn, maar
Dobbellpelen,
derykkunst, enendie
die ter
ter Lichaamsoefening
Lichaamsoefeningftrekken,
fi:rekken, aanaanderykkunst,
roe]'t, ecne
eene vry
\Ty groote
grooteuirgehreidhcid
lIitgehreidl1cid.,
en Diet
niet minder
mindel'
roert,
, en
zyn dedeAanmerkingen
A:lllmerkingc'llurtgedeegen
lIitgecieegen,, bovenal
bovenal door
door de
de
zyn
breede opgave
opgave der
der uitmuntende
t!itmuntende Verhandeling
VCl'handcling van
van XILUTIl,'
breede
LEM
S over
LEMKOI
K01'S
over dd~:. Redcrykcrcl1,
uit de
de tl'erken
lJ'er/cen dc
{ler
cd.
Rederykeren, uit
.r j\Ned.
7
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. --Letterk.
te Leyden
- Onbekend
Onbekind is
is bet
bet
Letterk. Maotfchappy
Maatfchappy to
Leyden ..
of 'er
'er 111in een
een of
of anueren
anderen hrek
hcek
den
den Hcere
Heere MEERMAN,
MEERMAN, "„ of
van
ons Vaderland
Vaderland nog
nog een
een Kamer,
Kamer,door
dooralle
aBede
de beroeheroevan ons
ringen in
in de
delaatfte
laatlle jaaren
jaaren been
heen,, in
in de
de Negentiende
Negentiende
ringen
Eeuw zyzyovergegaan
overgegaan."
kunnenverzekeren,
verzekeren, dat
dat
Wy kunnen
Eeuw
." \Vy
vantwee
twee Kamers
Kamers
ocr
te Haar!em
nog de
de overblyfzels
overblyfzels van
'er to
Haarlem nog
zyn, die,
die, hoe
hoe verre
verre van
van den
den oorfprorg
oorfpror g veraard,
veraard, nog
zyn,
nog
by
Nieuwejaar elkander
elkander met
met cen
ccnDichtftuk
Vicbrfruk begroeten,
begroeten,
by Nieuwejaar
en
in zeker
oude benaamingen,
benaamingeu, alsmede
alsmedc de
de
en in
zeker voege
voege de
de oude
In Gouda,
ftaat ons
ons voor,
voor,
Spreuken
bebbcn.. In
Gouda. fhat
Spreuken,~ behouden
behouden hebben
l1eeft
zeer onlangs
onlangs aan
aan eene
eene nog
beeft men
men zeer
no- bef1:aande
beftaande Kamer
Kamer
te geeven
geeven..
eene
nieuwe rigting
rigting poogcn
eene nieuwe
poogen to
Over
de Standvastighcid,
Standvastiglieid. luidt
luidt het
opfchrift des
des
Over de
bet opfchrift
XVIII
Met dit
dit woord
woord wordt
wordtgelykvormigheid
gclykvormighcid
XVIII H.
H . Met
van
geest, beftendigheid
befl:cndigheid V::ln
bedoeld.. Zeer
Zeer
van geest,
van CharaCter
Charaaer bedoeld
kort
hier op
kort ftaat
fiaat DE
DE GROOT
GROOT hier
op ftil
fiil;; doch
doch met
met lof
lof onzer
onzer
Voorvaderen . Of
Of deeze
deele den
den Naakonielingen
Naakomelingen heden
heden ten
ten
Voorvaderen.
meer dan
toekomt, trekt
trekt MEERMAN
dan in
in twyfel
twyfel..
dage toekomt,
MEERMAN meer
Breeder is
is DE
GROOT over
over Verfland
Verfland en
en Beleid,
Be/eid,
Breeder
DE GROOT
d€ ftofle
fioffe des
zO ook
ook de
de Aantekenaar,
Aantekenaar, bybyde
desXIX
XIX H.;
H . ; zo
zonder daar
over de
de Yooden
Joodm en
en Heidenen
Heidmen en
en hunne
hunne
zonder
daar hy
by over
Scbriften
Schriften uitweitlt.
uitweidt .
De aanvang
aanvang des
des XX
H., over
over hat
hot Krvgsweezen,
Krygsweezen, momoDe
XX H.,
affchryven,, als
als cen
ten voorbeeldv
voorbeeld van
de geluk.
ge1uk.
gen wy
wy affchryven
gen
van de
kige wyze
van uitdrukken
uitdrukken ,, DE
DE GROOT
GROOT eigen
eigen:: „
" Dat
Dat
kige
wyze van
de
Romeinen in
in kloekheid
kloekheid in
de eereerin het
hot Krygsweezen
Krygsweezen de
de Romeinen
He
plaats hekJeed
gelyk de
de i/lthenienfers
in kunie plaats
hekleed hebben,
hebben, gelyk
4 thenienfers in
kundigheid van
het Zeeweezen,
en dat
dut Neptunus
Neptunus zo
zo eigen
eigen
digheid
van bet
Zeeweczen, en
aan
, als
:lan deezen
dee zen geweest
geweestisis,
ais aan
hun Mars,
;}lars, is
is
aan geenen
geenen hun
ontegenfpreekdyk.. Want
Want fchoon
fchoon ook
ook de
de 4Ithenienfers
Athenienjers
ontegenfpreekelyk
fomtyds to
te land
land een
een zcge
behaald? en
en de
de Romeinen
RomcilJtn wel
weI
fomtyds
zege behaald,
eons de
de overhand
overhand in
in een
een Scheepsgevegt
Scheepsgevegt bekomel1
bekomen hebben
eens
hebbel1::
zo moet
moet dit
dit evenwel
evenwel meer
meeraan
aanhet
hetgeluk
gelukofofaan
aandededap_
dap.
zo
perheid
perheid., dan
dan aan
aan de
bekwaamheid geweeten
geweeren worden
worden..
de bekwaamheid
een ieder,
ieder ~ die
die in
in de
de Gefchiedenis
Gefchiedellis van
van
Daar dit
dit nu
nu aan
aan een
Daar
beide Nation
Natien flechts
flecbts e,:ne
e.::ne maatige
ma::ltige ervaarina
ervaaring heeft,
beeft, ten
ten
beide
is:: zo
zo komt
komt bier
bier alles
alles op
neer,, dat
dat ik
ik
vollen bekend
vollen
bekend is
op veer
bewyze,, dat
dat de
de Batavieren
Batavieren bet
het een
en ander
ander foort
foort
bewyze
con en
Lofopopzulk
zulkeen
eenaart
aartvereenigen,
vercenigen, dat
dat zy
zy ter
ter Zee
Zee
van Lof
van
mel bet
het yolk
volk van
van CECROPS
CECRI)PS,, en
en to
te Land
dat van
van
met
Land met
met dat
ROMULUS
.,dyveren." -ROMULUS w
w~dyveren."
MEERMAN heeft
heeft bier
hier zy.
zy"
MEERMAN
ne Aanmerkingen
Aanmerkingen op
op.. De
Deuitdrukking
uitdrukking van
v~n DE
DE GROOT,
GROOT,
ne
. " ook
ook heden
hcden gaat
gaat geen
geen yolk
volk met
met het
het water
water gemeenzagemeenz<l.
„
Mm
m 44
mer
M
mer

L
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H.
GROTH
Ii. GROTI!

mer om,"
om ," geeft
geeft hem
aan1eiding tot
tot een
mer
hem aanleiding
een breed
breed verflag
verflag van
van
bet bekende
van JAN
JAN ADRIAANSZ
ADRIAANS21
stet
bekende ander
cinder water
water duiken
duiken van

LEEGWATER.
LEEGWATER .
Tot
het Zeeweezen,
Zeewee~en. waarover
waarover het
be.
Tot bet
bet XXI
XXI H.
H . loopt,
loopt, be,
trekt DE
en Zeegeveg,
Zeegeveg"
trekt
DE GROOT
GROOT de
de Visfchery,
Visfchery, Koophandel
Koophandel en

ten.. Wy
Wykumien
kunnen
affchryvenniet
niet we&geren
we:geren van
van
onsons
hethet
afichryven
ten
zynen overgang
overgang tot
tot den
den Koophandel
Koopbandel.. „
"V
oor bet
het afafzynen
Voor
fchilderen van
Koophandel fcbiet
fchiet de
de zwakheid
zwakbeid
fchilderen
van onzen
onzen Koophandel
van myn
myngeest
geest tote kort
kort;; en
rede -had
en zo
zo ik
ik immer
immer rede
"had my
my
van
over
over myne
mynelonkheid
jonkbeid to
te beklaagen,
beklaagen, zo
zo is
is bet
het zekerlyk
zekerlyk
bier. Mocht
ik het
het voorbeeld
voorbeeld der
derDichteren
Dichterenvolgen,
voJgen,dart
dan
bier.
Mocht ik
bonl~ert tongen
tongen en
hondert monzou ik
fede de
zou
ik nu
nu met
met redo
de hondert
en hondert
monaen wenfchen
wenfchen;; daar
ik alleen
allecn de
heb ge
ge..
den
daar ik
de taak
taak op
op my
my heb
11omen~ eene
eene zaak
zaak tote veiheffen
velheffen,, die
die de
mond van
vanalle
aBe
ntomen,
de mond
SterveIingen
taalen van
aIle Volkeren
nauwlyks
Stervelingen en
en de
de taalen
van alle
Volkeren nauwlyks
vermogen zouden
zouden naar
naar waarde
waarde to
tt! pryzen
pryzen.. Want
Want welke
vermogen
wlke
Natie heeft
heeft ooit
ooit zo
zo veel
veel fcbepen
bczetcn als
als de
de enkele
enkeI~
Natie
fchepen bczetcn
Stad van
van Amferdarn?
AmJlerdam'? Welke
Welke Natie
Natie heeft
heeft ooit
ooit de
de nanaStad
en Eilanden
Eilal1den zo
zO wel
weI gekend
gekend als
buurige Gewesten
buurige
Gewesten en
als wy
wy
de
uiterfte Zee-boezemen
Welke houdt
houdt
de uiterfle
Zee-boezemen der
der Natuur
Natuur ~? Welke
ten dage
dage zozozeer
zeerdederechte
reehteftreek
frreek inin't't
zelfs
zelfs heden
heden ten
zeiIen,
fchuinf'che richting
richting den
den tegentegen.
zeilen, of
of perst
perst in
in eel1e
eene fcbuinfche
winden hunne
bunne medewerking
medewerking ofaf,?
gedeelte van
van
winden
? Welk
Welk gedeelte
den Oceaan
Oeeaan bebben
bebben wywyDiet
niet beproefd
bcpl'oefd ?'? Op
Op welk
welle een
cen
den
plek van
van den
den aardbodem
aardbodem hebben
hebben wy
wyonzen
onzen voet
voetDiet
niet
plek
gezet'?" •- -- En
En een
een weinig
weinig verder
verder:: ,.
nu ie%
ie..
gezet?"
„ Begeert
Begeert nu
wand,
dat ik
ik hem
de Gewesten
Gewestenen
-enVolkeren
V()Ikerenoptel
opteI ,~
hem de
wand , dat
met welken
welken wy
wyhandel
handel voeren
voeren;; zo
VOl dcrt
't geen
met
zo you
dert hy,
by, "t
geen
~ dat
hem in
in dit
dlt Boek
Boek eene
eene bebe·
hoogst onbillyk
onbillyk is
hoogst
is,
dat men
men hem
Om evenevenfchryving van
van den
den Aardkloot
l\ardkloot voorlegge
voorlegge.. Om
fchryving
wel geen
geen onderricht
onderricht to
te weigeren,
wei geren, zal
zal ik,
ik, 't't geen
geen ananwel
l1Ioeten voorbygegaan
voorbygegaan worwor.
ders met
met ftilzwygen
ftilzwygen had
bad nioeten
ders
den, Never
liever kortlyk
kortlyk zalnentrekken,
zamentrekken, en
en de
de ganfcbe
ganfcbe zaak
zaak
den,
in eene
eene enkele
enkele fcbets
fchets behandelen
behandelen!'
Hoe uitlokkend
uitlokkend
." Hoe
in
en kunftig
kunt1:ig deeze
deeze fchets
fchets ook
oak is
i~,, moeten
moeten wy
wy die
en
die We.
Wereldbefchryving voor
voor de
de Leezerel1
des Werks
zelve overover·
xeldbefchryving
Leezeren des
Werks zelve
laaten.
MEERMANS AanmerkinAanmerkinIaaten . - - Veelvuldig
eelvuldig zyn
zyn MEERMANS
dit Hoofdftuk,
Hoofdftuk, zozodaar
daarbyhyzich
zichaankant
aankunt tegen
tegm
gen
op dit
en op
bE GROOT,
GROOT, „
,; de
de ligging
Jigging van
Rahet
et fehryven
fchryven van
van PE
van Romen ~ ver
ver van
van de
de zec
zec verwvc?erd,
verwyc:erd, beroofde
bel'Oofde haar
haar van
van
men,
cilit
," als
der Athcnienferen
AthcnienferClZ
dit aIles
alles,"
alswanneer
wanneer hy
by den
den Handel
Handel der
tegen DE
DE GROOT
GROOT verdeedigt
verdeedigt.. _
Bcfcbreef DE
DE GROOT
GROOT
tegen
Befchreef
Of\ze zwervende
zwervende I1'atergeuzen,
IFatergeUZet1, „
"als
onze
als niet
niet minder
minder God.
God.
vreevree-
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vreezend dan
dan vry
vry:: want
want bier
hier werden
werden Godsdienftige
Godsdienftige
vreezend
Vergaderingen gehouden
gehouden;; bier
hier boeken
boeken gedrukt,
gedrukt, opdat
opdat
Vergaderingen
de Heilige
Heilige Schtft
Schift uit
der golven,
golYen, ten
ten nutnutde
uit het
bet midden
midden der
te van
het land,
land, zou
zoutote voorfchyn
voorfehyntreeden
treeden;"
;" MEER.MEERte
van bet
Dit getuige
MAN nraakt
m'aakt 'er
op:: "„ Dit
p:etuige~.
MAN
'erdeeze
deezeAanmerking
Aanmerking op
nis van
DE GROOT
GAOOT omtrent
omtrent de
de Watergeuzen,
Watergeuzen~ 't
't welkp
weIit'
nis
van DE
hier door
van Godsdienftige
Godsdienfrige Veraaderingen
Vergadel'ingen
bier
door het
bet houden
houden van
en bet
het drukken
drukken van
van Bybels
Bybelsopophunne
hunnefchepen
febepengeftaafd
gefraafd
en
myzonderling
zonderling voorgekomen,
voorgekomen,enenftrookt
frrookt niet
niet
wordt, isis my
wordt,
de woestheid
woestheid en
en plunderzucht,
plunclerzucht, voor
voor welke
welke zy
zy
2eer met
peer
met de
algemecll bekend
bekenll ftaan
fraan.. Ik
lk vinde
vinde wel,
weI, dat
dat
anders vry
vry algemeen
anders
de
de Prins
Prins op
op ied°_r
ied~r Schip
Schip een
een Predikant
Predikant onderhouden
onderhouden
ik vinde
viml.e ouk
ouk tevens,
tevens, dat
dat zy
zy op
op
wilde hebben
hebben;; doch
doeh 1k
wilde
vriend
en vyand
vyandaanvielen
aanvielen:. llllizcn,
kerken en
en kloos
kloos...
vriend en
huizen , kerken
ters in
fl:aken;; menfcben
gevanglyk wegfleepwegfleepters
in brand
brand (taken
menfchen gevanglyk
ten;
en dat
dat hunne
hunnc eigene
eigene Bevelhebberen
DevelheLberen hen
\vegens
ten ; en
hen wegens
hun
gebrek aan
aankrygstucht,
krygstt:cht,roofgierigheid
roofgierigheid en
en wildwildbun gebrek
konden. Doch
Doeh wat
wat bet
het
heid niet
niet meer
meer beteugelen
beteugelen konden.
heid
byzonder
betreft,heeft
heeft zeze·
drukken
vanBybels
Bybelsinin't 'tbyzonder
drukken van
betreft,
kere dubbelzinnlgheid
dubbelzinmgheid aanleiding
aanieiding gegeeven
gegeeven tot
tot eene
eene ver
ver..
kere
moudtot
tot
telling van
telling
van deezen
deezen aart,
aart,die,
die,aanvanglyk
aanvanglyk van
van mond
mond voortgeplant
voortgeplant,, zelfs
zelfs nag
in de
de afgeloopen
afgeloopen eeuw
mond
nag in
eeuw
haare ligtgeloovigen
ligtgeloovigen heeft
heeft aangetroflen
aangerroften.. Te
Te Embdcn,
haare
Embden ,
naamlyk, woonde
woonde een
cen Boekdrukker,
Boekdrukker, LEENAART
LEE NAAR T DER
DER
naamlyk,
KINDEREN geheeten,
in een
huis, 't
't welk
het Schip
Sohip op
op
KINDEREN
geheeten, in
een huis,
welk het
de Noordzee
genoemd wierd
wierd.. Deeze
Deeze heeft
heeft onder
onder andere
andere
de
Noordzee genoemd
a;Tennonieten gedrukt,
in
1563 een
een Bybel
Bybel in
in 4to
4to voor
voar de
de Mennonieten
gedrukt ~
in 1663
zonder naam
naamvan
van plaats,
plaats, en
en met
metdedeultlaating
Ultlaating van
van iI Joan.
zonder
Joan.
V
V:: 77 ~; ~elyk
mede,zoaoinin't't zelfde
zelfde jaar,
jaar, als
als in
drie
gelyk mede,
in 1565,
1565, drie
N. TcstamentEn
in 8vo
8vo.. of
Byleefleef.
N.
Testamentcn in
of kJeinder
kleinder formaat.
formaat. Fly
de
in 1572
1572 in
in die
die Stad
Stad.. (LE
(LE LONG,
LONG, Boekzaal
Boekzaa! der
der
de nog
nog in
,Xederd
Nederd.. Bybe!s,
669, 868,
868, ('-869
[;69.)
dat huis
huis nu
nu heeft
heeft
Bybels, 669,
.) Van
Van dat
men ~ gelyk
gelykieder
ieder lnziet
lIlziet ,~ fpoec,ig
fpoec:lg een
Sehip
men,
eenweezenlyk
weezenlyk Schip
in 't
in
't midden
midden der
der golven
golven gemaakt."
gemaakt ."
Heel' Al\IEERMAN
de Schepen
Schepen der
der
Breed
is de
Breed is
de Heer
MERMAN over
over de
Ouden;
over de
Tochten der
der onzen
onzen na
na bet
het NoorNoorOuden ; breed
breed over
de Tochten
den
den:. dan
dan hy
zou nng
nnp: breeder
hreeder hebben
hebben kunnen
kunnen weezeu
wee zen
by zou
in een
een en
en anger
ander opzigt
opzigt;; dat
dat by
hy het
het niet
niet isis,, zullen
zullen
in
vee1e
- Het
laatfre Hoofddeel
veele Leezers
Leezers hem
hem dankweeten.
dankweeten . Het laatfte
Hoofddeel
deezes
locpt
ova de
DagelJkfohe LeevensstyLeevemwy.
deezes Hden
Ilden Deels
Deels loo
pt over
de Dagelykfche
ze, is
is kort,
111etzeer
zeer veelvuldi
vee Ivuldig..
ze,
kort,enenzyn
zyndedeAanmerkingcn
Aanmerkingen met
Hierby
nag Biyvoe,~N~len.
E),wegz,;/cll. Het
Het eerfle
eer£re betreft
betreft
Hierby komen
komen nog
twee
misflagcn in
in bet
het ecrfte
e::rfl:e Dec\.
Voorts een
een en
en anantwee misflagen
Deel . Voorts
d~r
tot dit
dit Deel
Deel.. llet;~ea
Hetg-:cl1 by
hy by
by bl
bl.. 29,
29, de
de Stallen
Stallen zo
zo
de tot
1\1 mm 55
Dud
M
cud
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oud enz
enz.. aanmerkt,
aanmerkt, en
en hem
hem in
in bekooring
bekooring brengt
brengt,, om
om
oud

oen Regel
Regel van
van POPE,
Th~ noblest
noblest Jluiy
is
POPE , The
/lady of
of mankind
mankind is
den
"Jan,
te veranderen
veranderen in
in The
The vilest
vilest ftudy
is
Jludy of
of mankind
mankind is
man, to
man, zou
zou zonder
zander fchade
fchade hebben
hebben kunnen
kunnenagterblyven
agtexblyven;;
man,
te meer,
meer, daar
daar bet
het van
van zulk
zulk eenen
eenenaart
aart is
is,, ,dat
zydat hy
by zyto
l1er
te regt,
regt, de
de vertaaling
vcrtaaling uit
uit bet
bet Fransch
Fransen
en to
tier penne,
penne , en
weigert..
weigert
Het Tilde
IIIde enenlaatfte
laatfie Deel
Dee! isis,, zo
zo men
menons
ons berigt
berigt a,
Het
en Drukker
ter persfe
persfe.. En
En Uitgeever
Uitgeever en
Drukker maaken
maaken dus
dus
ter
fpoed,, om
om ons
ons binnen
binnen kort
kort dit
dit fchoone
[choone Werk
Wel'k ter
ter
fpoed
hand tote ftellen
fieI1en..
band

Relze van
van flm/ierdam
Amfterdam oYer
Reize
overMadrid
Madrid en
en Cadix
Cadix Izaar
naar Genua,
Genua,
in de
de f
Jaaren
1797 en
en 179:3.
Naar het
het Hoogduitsch
aaren 1797
1793 . Naar
Hoogduitsch van
van
in
CHRISTIAN AUGUST
AUGUST FISCHER.
Met een
een AanhangAanhangFISCHER .
Met
CHRISTIAN
zet, over
over he
het; reizen
Spanje..
Te Leyden
Leyden,, by
reizen in
zel,
in Spanje
Te
by
L. Herdingh,
In gti.
8vo.. 385
bt.
L.
klerdingh,1802.
IS= In
gn 8vo
385 bl.
et
S,-anjes inwendige
inwendige getteltenisfe
gefieltenisfe zyn
in den
den
et Spanjes
zyn wy,
wy, in

laatfien
veel meer
meer dan
dan voorheen
voorheen bekend
bekend gegeM
laatten tyd,
tyd, veel
M
worden.. TOWNSENDS Reize
dat Ryk,
in de
de
Reize door
door dat
Ryk , in
worden
TOWNSENDS

laaren 1786'
en 1787
1787,, laat
Iaat ons
niet verlegen
verlegen,, om
om,, be.
bejaaren
1786 en
ons niet
l1alven den
ons alle
aIle byzonderbyzonder·
llalven
den aart
aart del'
der Inwoonderen
Inwoonderen ,, ons
heden.
met opzigt
opzigr tot
Manufactuuheden, met
tot den
den Landbollw,
Landbouw , Manufadtuuren, Koophandel,
Koophandel,Bevolking,
Bevolking,Belastingen,
Belastingen, to
te doen
doen kenkenren,
nen (*)
(",).. 't
't Is
deeze Reiziger
Reiziger.,, op
op welken
welken F1FInen
Is ook
ook deeze
~CHER ,., wiens
wiens ReisverhaaI
Reisverhaalwy
wy thans
thans voor
voor ons
ons hebben.,
hebben,
SCHER
zich te
beroept ~ benevens
benevens anderen,
anderen, die
zich
to m~ermaalen
m'ermaalen beroept,
die hem
hem
in den
den laatflen
laati1:en tyd
zyn, inzoninzonin
tyd dcrwaards
derwaards voorgegaan
voorgegaan zyn,
derheid 1BOURGOI~G.
clerbeid
OURGO1NG .
De gunftige
gunfl:ige oordeelvellingen
oordeelveIlingen over
Reize,,
De
over FISCHER.S
FISCHERS Reize
in verfcheide
verfcheide der
del' beste
beste buitenlandfche
buitenlandfche BoekbeoordeeBoekbeooIdeein
1ingen.,, wekten
den Vertaaler
Vertaaler op
op.,
dezelve zynen
zynen
lingen
wekten den
, om
om dezelve
Landgenooten
verduitscht to
te fchenken
fchenken.. De
De Brieven
Brieven.,,
Laudgenooten verduitscht
waarin het
het Werk
Werkgefchreeven
gefchreeven is
is,, hebben
hebben eene
eene zeer
zeer
waarin
onderhoudende wyze
wyze van
van voordragt
voordragt.. Alleen
AIleen zou
onderhoudende
zou men
men
'er op
aanmerkeu,, dat
dat de
de ftyl
ilyl nu
'er
op mogen
mogen aanmerken
nu en
en dan
dan boven
boven
den briefftyl
hrieffryl klinit.
klimt. Te
Te nieermaalen
meennaalcl1 ontmoeten
beden
ontmoeten wy
wy befchryichry-

Reize,, we!ks
eeril:e Deel
in 1791
b7
Deel in
Reize
welks eerfte
1791 by
Heht zag,
en bet
hetIaatfte
laatil:e in
in 1793
uitkwalll,,
licht
zag, en
1793 uitkwain
hebben wy
w'jten
ten dien
dieD tyde
tyJe breede
breede melding
melding gedaan
gedaan..
hebben
(*)
(*) Van
Van
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(chryvinr;en
dien aart
vondfronds ;
fchryvingen van
van dien
aart als
als deeze
deeze des
des A.
Avondftonds
haare ftraalen
frraalen wor"„ De
zonnefchyf wordt
wordtgrooter,
grooter,enenhaare
De zonnefchyf
worden
langer. Van
Van gouden
gouden wolken
wolken omgeeven
omgeeven,, zinkt
den langer.
zinkt zy
zy
dieper,
luchtgebergten legeren
legeren zich
purpre luchtgebergten
dieper, en
en purpre
zich rondsrondsom
hallr.. Dan
Dan nog
nogeenmaal
eenmaal ziet
ziet zy
zy -met
zuiveren glans
glans
om haar
.met zuiveren
door
dezelve been
he~n,, en
vergult de
de zeilen
zeilen der
fchepen ',)
door dezelve
en vergult
der fchepen
tot zy
eindelyk zacht
zacht in
in de
de baaren
baaren nederzinkt,
nederzinkt') en
en
tot
zy eindelyk
;; oVer
een
roozenverwige flonkerin
flollkerin~
zee en
ell lucht
lu.cht tintincen roozenverwige
over zee
."
telt."
telt
ons de
de Zeereis
Zeereis
Het
eerfte zevental
zevental Brievell
fchenkt ons
Het eerfte
Brieven fchenkt
Maas tot
tot Bourdeall.v,
met afwisfelende
afwisfelende ontmoeuit de
uit
de Maas
Bourdeaita; , met
ontmoetingen
tingen.. De
De VIfitte
VIUite en
en IXJe
B. befchryven
befcbryven die
die Stad,
Stad,
IXde B,
derzelver Handel
en Inwoonders
Inw(oondcrs.. Zie
hier het
derzelver
Handel en
Zie bier
bet ChaCharacter der
der Gflj'confers,
xader
Gascorajers , door
door FISCHER
FISCHER opgemaakt:
opgemaakt
"„ Men
Men heeft
heeft zoo
zoo veel
veel van
van dedeGasconjers
Gasconjers verhaald,
verhaald, en
en
wel
weI veel
veel overdreevens
overdreevens;; doch
over 't
't geheel
geheel is
is daaraan
daaraan
doch over
toch iets
iets waars.
DeGasconjer
Gasconjerfpreekt
fpreekt altyd
altyd hyperbohyperbotoch
waars . De
lisch
zyne eigene
vertoo en zich
hem in
lisch:: zyne
eigene verdienften
verdienfren vertoo"en
zich aan
aan bem
in
deeze
deeze figuur
figuur.. Hy
Hymoet
moetaltyd
altyd van
vanzichzelven
zichzelven fpreeken,
fpreeken,)
by moet
moet overal
overal vertoon
vertoon maaken
maaken,, wanneer
wanneer by
op zyn
zyn
hy
by op
plaats zal
Hy weet
weet alles
alles,, by
by heeft
beeft alles
alIcs gege.
plaats
zal weezen.
weezen . Fly
zien, hy
zelfs by
by de
de fchepping
fchepping der
del' wereld
wereld tegentegen.
zien,
by was
was zelfs
woordig.
De Gasconjer
Gasconjerliegt
liegt,, zo,Hler
het to
te weete
weete)"
woordig. De
zo!ader bet
i,
hy fnydt
fnydt op
op,, zonder
zonder bet
bet tote wil
willen
fpreekt tegen
tegen
by
len ,, hy
by fpreekt
zonder
zonder bitterheid
bitterheid,, by
by beledigt
beledigt zonder
Zyn
zonder oogmerk.
oogmerk . Zyn
karakter is
is b~lacblyke
ydelhcill en
en onfcha
oDfch~deJyke
karakter
b&chlyke ydelheid
, lelyke windwind .
Ulaakery."
Onze Rciziger
Reiziger gecft
ge2ft verflag
ver11ag van
den
inaakery
." Onze
van den
Wynbandelaldaar,
aIdaar,enenvan
vandendentreurigezt
trcurigcil ftaat
fra.H des
des HanWynhandel
Handels
.)
ten dien
dien tyde
tyde (1797
(1797.)
dels ten
De Xde
Xdcenendedevier
viervolgende
volgendeBrieven
Brieven leeren
leeren ons
ons
De
13ayonYJe kennen
kennen,, en
treffen wy
hier eene
eene uitweidin
uitweidin.~
Bayonne
en treflen
wy hier
;
aaan
ReneScheepsreize
Scheepsreize van
van daar,
daar ~
.an over
over de
de ChocoJade.
Chocolade . Eene
en
en bet
het verblyf
verblyf to
te Guetaria,
Guetar;a, in
in Biscayen,
BiJca),cn, doet
doet ons
di\!
ons die
plaats uitvoeriger
uitvoerigcr kennen
kennen,, dan
dan men
menmisfchien
misfchien elders
elden.
plaats
aantreft
In Bilbao
Bilbao gekome,i
gekome;),, houdt
houdt by
hy zich
zich daar
daar
aantreft.. - - In
op, enen loopt
loopt een
cen zevental
zevcntal Brieven
Brieven over
over die
die Stad,
Stad,
op,
eene byzondere
lvyzonderebetrekking
betr~king tot
tot Sparaje
Spanje ftaat.
ftaat.
welke in
in eene
welke
Van derzelver
derzelver Inwuonderen
Inwuonderen vinden
vinden wywyeene
eeneallergunallergunVan
fligfte
befchryving . Nooit
ftigfte befcbryving.
Nooit waren
waren de
de Franfchen
Franfchen hier
hier in
in
agting
agting,, en
en de
de natuurlyke
ll:1ttlUrlyke haat
Inat der
der Biscayer
Bisca:vers•s in
in 't
't algealp-eaneen
meell „" is,"
is ," fchryft
fchryft onze
onzc; Rciziger,
Rciziger, „,> door
door dedelaatfte
laatil:e
Iiaatkundige
;•n tot
Haatkundige gebeurtenisi
gcbeurteni5lCl1
tot afgryzen
afgryzen opgeklommen.
opgeklommen .
Frances!! a({, la
/11 Frfl1tcd2!
j~ een
een ichimpnaam
icbimpnaam en
en eene
eenc
Frances
11'ar c I ! is
f~h~lllLHyke vcrgelyking
vcrgelyldng gcworden
gCWJrdCll,, welke
welke bet
bet ge1neen
gC 1neC'11
fcl,andlyke
e:l
en
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en de
en
de ftraatboeven
ftraatboeven met
met het
het werpen
werpen van
vanileenen
ileenen pleegen
pleegen

to
te vergezellen
vergezellen.. Meer
Meer bemind
bemind zyn
zyn de
de Engelfchen
Engelfchen,, metmettegenftaande
kettery,, van
van welken
welken veeveetegenitaande hunne
hunne bekenje
b eken.i e kettery
len,, hoewel
hoe weI bet
het oorlog
oorIog is
is,, zich
zich met
Americaanfche
len
met flmericaan,/che
Pasfen hier
hier ophouden.
haat tegen
tegen de
Franfchen
Pasfen
ophouden . ---- De
De haat
de Franfchen
maakte 'nogthans
'nogthans by
by de
de geemigreerde
geemigreerdeGeestelyken
GeesteIykeneerie
eene
maakte
uitzOlldering,, en
en men
men ontving
ontving deeze
deeze ongelukkige
ongelukIdge menmenuitzondering
fchen
met veel
veel grootmoedigheid
grootmoedigheid enen menfchenliefde
menfchenliefde in
in
fchen met
zyn midden
midden.. Doch
Doch,, daar
daar hunne
medebroeders hun
hun
zyn
hunne medebroeders
geene Mis
in de
de Stad
Stad wilden
wilden toeftaan,
toe1l:aan, zoo
zoo verfpreidden
verfpreidden
geene
Mis in
zy zich
zich by
by duizenden
duizenden in
in de
de nabuurichap
nabuurichap ;; gelyk
geIyk dan
zy
dan
Puga/etti,
dezelve vol
vol zyn
zyn.. In
In 't
gePugaletti, Santa
Santa Ur/a
Urfa van
van dezelve
't geheel zegt
dat in
in gansch
ganseh Spanje
Spanje by
by de
de 22,ooo
22,000
heel
zegt men,
men , dat
gebrek
Zy verbinden
Grofchen ,
gebrek lyden
Iyden.. Zy
vl!roinden met
met de
de zes
zes Grofchen,
welke
zy dagelyks
dageJyks aan
aan Misgeld
MisgeId hebben
hebben,, mechanifche
mechanifche
welke zy
en
medicinaalc werkzaamheden
werkzaamheden,, geeven
geeven onderwys
onderwys in
in
en medicinaale
taalen,
by ryke
ryke Domheeren
Domheeren in
in,, om
om bun
hun gegetaalen , woonen
woonen by
zelfchap to
te houden
houden,, en
en wat
wat dies
dies meer
is, en
en zoeken
zoeken
zelfchap
meer is,
op die
die wyze
wyze hun
huntreurig
treurig leeven
1eeven tote verlengen
verIengen.. -- Voor
Voor
op
den
1797,, die
die hunne
hunne hoop
hoop van
vanterug
terug tote
den 5
September 1797
5 September
;eullen keeren
zy by
by ganganzullen
keeren op
op eens
eens vernietigde,
vernietigde,kwamen
kwamen zy
fche fchaaren
fchaaren to
te Bilbao
Bilbao.. Honderden
Honderden waren
waren reeds
reeds over
over
fche
de grenzen
grenzen,.; duizenden
bevonden zich
zich opopzeilvaardige
zeiIvaardige
de
duizenden bevonden
fchepen,
toen de
de fchriklyke
fchriklyke omwenteling
voorviel. In
In
fchepen, toen
omwenteling voorvieL
welk een
een fe&e
feae men
men ook
ook opgetoogen
opgetoogen zy
zy,, men
men kon
kon deedeewelk
ze
bulplooze menfchen
menfchen,
die hunne
hunne vreedzaame
vreedzaamefchuilfchuilze hulplooze
, die
plaats in
in bet
het binnenite
binnen1l:e van
van Spanje
Spanje verlaaten
verlaaten enen hun
plaats
hun
laat1l:e vermogen
aan deeze
deeze reize
reize to
te koste
koste gelegd
gelegd hadhadlaatfte
vermogen aan
den,
niet zonder
zonder innig
innig medelyden
medelyden aanzien
aanzien."
den, niet
."
De XXVI
XXVIenenXXVII
XXVII
Brievengeeven
geeveneen
een onderhouonderhouDe
Brieven
dend
berigt der
van Bilbao
Bilbao na
na Madrid.
Madrid. Om
een
dend berigt
der Rcize
Reize van
Om een
voorbeeId tote geeven
geeven,
hoe FISCHER
de reisvoorvallen
reisvoorvallen
voorbeeld
, hoe
FISCHER de
't geen
verhaalt,, diene
diene het
bet volgende,
volgende, 't
geen zonderling
zonderling genoeg
genoeg
verhaalt
is.. Op
Op then
dien tocht
toeht „
" werd
zyn muildier
muildier,, 't
niet
werd zyn
't welk
week niet
is
bevonden.. Dit
gaf aanleiding
aanleiding tot
tot
geeeten
krank bevonden
geeeten had.
had , krank
Dit gaf
eene
Arrieros.,, welke
welke
eerie beraadQaaging
beraadflaaging der
der gezamenlyke
gezamenlyke Arrieros
juist bezig
op tote laaden
Iaaden,, en
en de
de meesten
meesten
juist
bezig waren
waren met
met op
de dag
dag ging
ging voor
voor:)y
het
rieden tot
tot uitrusten
uitrusten ,, doch
rieden
doch de
:ny en
en bet
dier
niets beter.
beter. Men
Men had
had bet
het met
met witten
witten wyn
dier werd
werd niets
wyn
gewasfc.lJen,, men
men had
had 'bet
het een
een drank
drank ingegeeven
ingcgeeven,, en
en
gewasfohen
met zekere
zekere zalve
z,llve beitreeken
be1l:reeken ;; niets
niets had
gehoIpen.. Wat
Wat
met
had geholpen
was antlers
anders mogeIyk
Het dier
dier moest
moest betooverd
betooverd zyn
zyn..
was
mogelyk ?'? Het
- Om
be to overing to
te doen
ophouden, bragt
bragt men
Om dedebetoovering
doen ophouden,
men
-alzoo 8Cne
bedden van
Heiligen en
en RozenROl!enalzoo
sene menigte
menigte van
van beelden
van Heiligen
kranskrans-

n.EIZ~..
ItETZ1S

Fol

kransien met
met een
een tobbe
tobbe met
wywater aan
aan.. De
Ezel werd
kransfen
met wywater
De Ezel
ward
de flaldeur
Haldeur geleid,
geleid, met
den kop
kop na
na de
de zyde
zyde van
van de
de
onder de
onder
met den
Kerkgeplaatst,
geplaatst, met
metdedebeelden
beeldenen
en de
de rozenkransfen
rozenkransfen behanbehan.
Kerk
gen. van een
een oud
oudwyf,
wyf,onder
onderbet
hetmurmelend
murmelenduitfpreeken
uitfpreeken
gen,van
Aves,, plegtig
plegtig van
vloek ontheeven,
ontheeven,
van verfcheide
verfcheide Aves
van den
den vloek
van
en ten
ten laatften
laati1:en van
tot beneden
en
van boven
boven tot
beneden met
met het
bet wywa·
wywater begoten.
In de
de daad
daad begon
begon bet
het dies
dier binnen
binnen weinig
weinig
ter
begoten . In
en was
was den
den volgenden
voIgenden dag
daggeheel
geheel barheruuren tote eaten
eeten,, en
uuren
field.. Zonder
Zonder bet
het wywater
wywatcrtotewillen
willenverachten,
verachten, ververfield
oorlof ik
ik my
my,
naar de
grondi1:ellingen van
Godsde grondftellingen
vanmyn
myn Godsoorlof
, naar
c1ienfrig Genootfchap
ten minften
minfren eenigen
eenigen twyfel
twyfel.. De
De
dienftig
Genootfchap,~ ten
Ezel,, namelyk
namelyk,, fcheen
fcheen,, volgens
volgens verfcheide
verfcheide verfchynverfchynEzel
zelen ,~ eene
eene verftopping
verftopping van
van bet
het water
water to
te hebben
hebben;; bet
het
zelen
koude wywater
wywaterdeed
deedmisfchien
misfchienbet
betwater
watervloeijen
vloeijen (*),
(*),
koude
en by
was geneezen."
geneezen."
en
by was
Madritl heeft
heeft een
ruim aandeel
aandeel inin's
beMadrid
een ruim
's 1 Reizigers
eizigers befchryving ;; deeze
deeze loopt
loopt van
vanden
denXXVIII
XXVIII tot
totXXXIV
XXXIV
fchryving
Brief,, en
gaat., way
wat dedeLetterkunde
Letterkundebetreft
betreft,, van
van een
een
Brief
en gaat
Toevoegzel vergezeld
vergezeld.. Hoewel
HoeweImen
menbier
hierveel
:veetbefchreebefchreeToevoegzel
vens aantreft,
aantreft, dient
dient de
de leevendige
leevendige verhaaltrant
verhaaltrant tot
tot wegwegvens
neeming van
vanbet
hetverveelende,
verveelende,'t'tbeen
aeenanderzins
anderzins daaruit
daaruit
neeming
zou gebooren
gebooren worden,
worden.
zou
Van Madrid
Madrid zet
zet FISCHER
de reis
reis na
na Bajados
Bajadas voort
Van
FISCHER de
voort,t
welke Stad
Stad haar
haar aandeel
aandeel in
in de
de befchryving
befchryving krygt,
krygt, gege~
welke
lyle
ook Seville
Seville..
Leezenswaardig
zyn bierover
hierover de
de
lyk ook
Leezenswaardig zyn
XXXV-XXXVII
Brieven..
XXXV-XXXVII Brieven
Met den
den XXXVIII
XXXVIII
Briefkomt
korntdedeReiziger
Reiziger tote Cadix.
Cadix.
Met
Brief
Wellust
heeft bier
hier haaren
Wellust heeft
haaren zeteI
zetel gevestigd,
gevestigd, en
en wordt
wordt
dezelve
op bet
het Tooneel
Tooneeloffer
offer gelragt
ge'cragt.. "Ret
geen~"
dezelve op
„ Hot geed,"
fchryft by
" de
van Cadix
het meest
aan
fchryft
by „
de Inwoonders
Inwoonders van
Cadix bet
meest aan
het tooneel
tooneel boeit
boeit,, zyn
zyn de
de dubbelzinnige
dubbeJzinnige nafpelen
n<lfpe1en (Sabet
(Sagenetes) en
en de
de wellustige
wellustige dansfen
dansfen (Valeros).
De eerften
eerfl:en
genetes)
(Voleros). De
ontblooten
geheime gefchiedenisfen
gefchiedenisfen van
van bet
bet gezellige
gezelligc
ontblooten de
de geheime
leeven,
de laatftcn
Jaati1:cn bootzen
der liefde
Iiefde na
na..
leaven, de
bootzen de
de gehcimen
geheimen der
- Het
Schouwfpel isis gedindigd
geeindigd,, het
veran--Hat Schouwfpel
bet tooneeJ
tooneel veranitert in
begint wedert
in eene
cene prachtige
prachtige kamer,
kamer , het
bet Orchest
Orchest begint
weder
te fpeelen
fpeeJen,, de
klaphouties laaten
laaten zich
zich hooren
hooren ,~
der to
de klaphoutles
en uit
uit eU{en
het tooneel
danzer
en
elken hoek
back van
van bet
tooneel zweeft
zweeft een
een danzer
en
eene danzeres
danzeres to
te voorfchyn,
in de
nette AnAnvoorfchyn , beide
beide in
de nette
en eene
daluJifche
voor den
den dans
dans is
is uitgevonden
uitgevonden..
dragt , welke
welke voor
dalujiifche dragt,
Zy
ylen met
met een
eenvaart
vaart op
op elkanderen
elkanderen toe,
toe, als
als of
of zy
zit
Zy ylen
elkelk$
(*)
de koude
koude deeze
deezewerking
werkingopoptiedewaterblaas
waterblaai heeft,
heeft,
{') "„ Dat
Dat de

is
~aak."
is eene
eene be.kendc
bekende zaah
."
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elkandeten gezogt
hadden.. Reeds
Reeds wil
wit byhydedegeliefde
geliefde
elkandeten
gezogt hadden
()marmen,, reeds
zy zich
zieh in
in zyne
zyne armen
armentoteftor~
flor..
omarmen
reeds fchynt
fchynt zy
ten ~, als
zich plotslyk
plotslyk omdraait
omdrilait,, en
en by
hy half
half verver..
als zy
zy zich
ten
toornd bet
het zclfde
zelfde doet.
doet. Hot
Het Orchest
Orchest maakt
maakt eene
eene
toornd
paufe (*),
(*), beide
fchynen befluitloos
beiluitIoos te
paufe
beide fchynen
to zyn;
zyn ; maar
maar de
de
nieuwe muzyk
muzyk wekt
wekthunne
hunnebeweegingen
Leweegingendoor
doorhaareti
haaren
nieuwe
invloed
op..
invloed andermaal
andermaal op
„
" Vuuriger
Vuuriger zoekt
zoekt de
de minnaar
minnaar zyne
zyne wenfchen
wenfchenuit
uit tdte
ilrukken,, en
en tederder
tederder fchynt
geliefde bem
aan tote
fchynt de
de geliefde
hem aan
drukken
llOoren. Haare
oo~en worden
worden fmachtender,
fl11achtender, haar
haar boeboe..
iiooren.
Haare oogen
zem
verheft zich
zich fterker,
f1:erker, l11lafe
breiden zich
zich na
zem verheft
haare armen
armen breiden
na de
de
zyne uit
uit;; vergeefs
vergeefs;; zy
wykt nog
nogeens
eehsfchichtig
fchichtig teru
'terug ;
zyne
zy wykt
~eeft beiden
beide~ nieuwen
nieuwen moe
moed..
maar de
de nieuwe
nieuwe paufe
paufe geeft
maar
'J1 Sneller
en nicer
meer bevleu
„
Sneller verheft
verheftzich
zichdede muzyk,
muzyk , en
bevleu-..
geld
volgen hunne
hunne fchreden
fcbreden.. BUllen
zich van
van verlanverI an..
geld volgen
Buiten zich
gen,
ylt hy
nog eens
eens op
op haar
ha:u: aan
aan;; met
met gelyke
gelyke gegeby nog
gen , ylt
waarwordingen Romt
hem to
te gemoet
gemoet.. Hunne
Hunne
waarwordingen
komt ook
ook zy
zy hem
blikI{en
lippen fchynen
fchynen
blikken verzwelgen
verzwelgen elkanderen,
elkanderen, hunne
hunne'lippen
zich ~te
de zoete
zoete fchaamte
fchaamte houdt
haar nog
nog
zich
-te openen,
openen , de
houdt haar
zwak terug.
teru!!. Maar ftormachtiger
flormachtiger ruisfchen
ruisfchen de
de
zwak
Maar
fnaaren,, en
en heviger
heviger wisfelen
wisfelen hunne
beweegingel1 af.
af.
fnaaren
hunne beweegingen
Eenedronkenfchap,
dronkenfchap,eene
eeneduizeling,
duizeling, eene
eene wellust
we]Just fchynt
fchynt
Eene
beiden to
te vereenigen,
vereenigen, elke
elke fpier
fpier zich
zich tot
tot genot
te fpanfpanbeiden
genot to
nen,, ieder
ieder blik
den laatften
laatften te
gemoet tote
blik der
der oogen
oogen den
to gemoet
nen
vliegen.. Plotslyk
Plotslyk zwygt
muzyk,, de
de dansfenden
dansfenden
zwygt de
de muzyk
viiegen
verdwynenals
als in
in eene
eene zoete
zoete matheid,
matheid, bet
het gordyn
gordyn valt,
valt ')
verdwynen
en
de toefchouwers
toefchouwers ontwaaken
ontwaaken..
en do
"„ De
De Velcro
Vo!~ro is
is een
een leevendig
leevendig tafeteel
tafeteel van
het gegevan bet
not, door
door alle
aIle deszelfs
deszelfs nuances,
van hot
het eerfte
eerfle ontwaaontwaa..
not,
nuances, van
i;:en
der begeerte
begeerte tot
tot aan
a:m bet
het laatfte
laatfte oogenblik
oogenblik der
aer be.
be..
ken der
vrediging.
Maardedeganfche
ganfche ry
ry der
der beweegingen
beweegingen draagt
draagt
vrediging. Maar
net chara&er
charaCter der
der ontwikkeling
ontwikkeling.. Van
Van ailes
alJes afgefchei
afgefchei..
het
den, 't
't welk
weik de
de begoocheling
begoocheling ftooren
flooren kon
kon,, vertoonen
vertoonen
den,
:zich deeze
deeze beelden
bee1den met
metcene
cenefterkte
flerkte,
welke herinneherinnezich
, welke
tingen
en verwachtingen
verwachtingen even
even leevendig
leevendig bezig
bezig houdt
houdt ,t
tingen en
zonder
ze to
te doen
doen bloozen
bloozen.. De
De Fandango
Fandango verdooft
verdooft de
zonder ze
de
zinnen ,, de
de Velcro
Volero verrukt
verrukr dezefve
dezelve ;; de
de Fandango
}/cmdango fchilfchilzinnen
dert het
genot,, de
de betooning
betoonillg der
der tete..
dert
hot ruwe
ruwe genot
de V@ler.
Volere de
derheid.
derheid .
" Klimaat
Klimaat,, levendigheid
Ievendigheid,, fchoonheid
fchoonheid en
en bedree.
bedree·
„
venven-

C"') "„ Gewoonlyk.
middenininden
dentakt
takt.. De
kunst der
der danzendanzell'
(*)
Gewoonlyk, midden
De kunst
den beftaat
befl:aat in
in bet
het fnel,
en gelyk
gelyk neertreeden
neertreeden.. Zy
Zy moomoe.
den
fnel , vast
vast en
ten
in dezelfde
dezelfde feamde
feamde als
als vastgeworteld
vastgeworteli ftaan
f1::JaD."
ten in
."
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\'enheid
de Amlalufiers
AnrlaluJie'Ys voor
voor deezcn
deezcn dans
dans byzonvenbeid ma:aken
maaken de
byzonMenzie
zie dezelve
dezelve van
van een
een paar
paar,, welks
welks
der gefchikt
gefehikt.. Men
der
gef1:alte alleen
talent overtroffen
overtroffen wordt,
gefhalte
alleen door
door bun
hun talent
words , el1
en
men
~al groote
groote enen kleine
kleineballetten
ball etten ,, als
als doode
doode Figuu~
Figuumen gal
ren-danzell, daarby
daarby vergeeten
vergeeten.. Een
Een dans
dans,, die
zoo leeleeren-danzen,
die zoo
vendig tot
tot bet
bet gevoel
gevoel fpreekt
fpreekt,, 't
welk de
de ganfche
ganfebe nanavendig
't welk
tuur bezielt
bezielt,, 't
't welk
alleen bet
egoisme der
der menfchett
menfeben
welk alleen
bet egoisme
tuur
kan maatigen
maatigen,, zou
zou die
die niet
niet meer
betooverend dan
dan elke
eIke
meer betooverend
kan
andere zyn
zyn ?'?""
andere
Den
Koopbandel vondt
vondt by
by tote dier
dier Stede
Stede door
door de
de
Den Koophandel
blokkade der
der Engelfchen
Engelfchen gettremd
ge1lremd;; doch
docb den
den SluikSluik~
blokkade
handel
fterk.. Van
Van Cadix
Cadix vervolgt
vervolgt de
de Reis
Reis na
na Valen
Valen ...
handel t'erk
cia,
in den
den XL
XLBrief
Briefvoorgedraagen
voorgedraagen.. De
Devolgende
volgende
cia , in
leert ons
kennen.. Het
fehoon tafereel
tafereel van
van
leert
ons Valencia
Valencia kennen
Het fchoon
de
ligging ditr
der Landttreeke
Land{rreeke bangen
de ligging
dier Stad
Stad en
en der
hangen wy
wy
Ol1ze Leezers
Leezers op,
op. "Om
bekoorelykeJigging
ligging
voor
voor onze
„ Om dedebekoorelyke
van Valencia
Valencia met
met eenen
eenen blik
blik to
te overzien
overzien,, moet
moet men
men
van
op
den Toren
Toren van
van de
de Donikerk
Domkerk of
of Migue!et
klimop den
Miguelet klimruen. Ik
Ik ken
ken de
de fchoone
[cboone gezichten
!1;ezichten van
van het
het Waadlancl.
men.
LVaadland
en van
van de
de ommeftreeken
ommeftreeken van
van Geneve
G~neYt;; maar
en
niaar de
de Tuin
Tuin
van
(fa Huerta
de Valencia)
Valencia) zoo
zoo als
als de
de InValencia , (la
Huerta de
van Valencia,
In.
woonders zeggen
zeggen,, overtreft
overtreft die
die alle
alIe.. Nergens
Nergens heb
beb
woonders
ik nog
zoo veel
veel rykdom
rykdom van
vanbegroeijing
begrocijing,, zoo
veel
ik
nog zoo
zoo veel
verfcheidenheid van
en bevolking
bevolking,, zoo
zoo veel
veel
verfcheidenheid
van aanbouw
aanbouw en
bekoorelyke frischheid
frischheid van
van eene
eene landttreek
landfheek gevonden
gevonden..
bekoorelyke
Deeze verrukkelyke
verrukkelyke,, altyd
altyd groene
groene vlakteti
vlakteh,, van
glin.
Deeze
van glinfterende beeken
doorfheeden,, met
met tallooze
tallooze landhuizen
iandhuizen
fterende
beeken doorfneeden
en dorpen
dorpen bedekt
bedekt ;; deeze
zaebte itrooni
ftroom met,
met zyne
zyne blceiblcei.
en
deeze zachte
ende oevers
oevers en
en prachtige
prachtige bruggen
bruggen;; die
die donkere
donkere afgearge~
ende
]egene
bergen,, op
welke de
de klaare
klaare hemel
bemel
legene ryen
ryen van
van bergen
op welke
zwemt;; dat
Albufera., en
de blaublau~
dat fpiegelglaClde
fpiegelgladde meir
meir Albufera,
zwemt
en de
we zee
zeemet
metblinkende
blinkendezeilen
zeilen ,, alles
alles vereenigt
zieh,, onm
om
we
vereenigt zich
dit gezicht
tot cen
een der
der fcbooniten
fehoonften in
in Europa
Europt;
dit
gezicht misfchien
misfchien tot
te maaken.
De ganfche
gan[che landftreek
iandftreek om
P a!encia is
is op
to
maaken. -- De
om Valencia
op
zich zelve
intus~
zich
zeive een
een groote,
groote, bekoorelyke
bekoorelyke wandelweg;
wandelweg ; intusa
fchen
de overzyde
overzyde van
van den
den ftroom
ftrool1l ook
ook
fchen vindt
vindt men
men aan
aan de
eet1e
Alameda. De
De grootte
grootte van
vart den
den omvang.,
eet a eigenlyke
eigenlyke Alameda.
omvang ,
de menigte
menigte der
der alleen
alleen ,, de
de
de hooge
hooge fchaduwryke
fchaduwryke boomen.,
boomen,
de
enkele tuinen
grasperken, de
de altydduurende
altydduurende
de enkele
tuinen en
en vrye
vrye grasperken,
alles werkt
\1an deedeelentegeur ,, alles
lentegeur
werkt tot
tot de
de aangenaamheid
aangenaamheid van
doeb dezelve
dezelve zou
nag verhoogd
vcrhoogd
:en wandelweg
wandelweg mede
mede ;; , doch
zou nog
*ten
worden,, wanneer
wanneer de
de ichepen
fchepen over
minder droogen
droogen
worden
over den
den minder
moom tot
Stad konden
konden komen
komen,"." InIn alle
aIle op
op-.
ftroom
tot aan
aan de
de Stad
zig ten isi5 FiscuER
1I1SCH&& over
Vali;rcia verrukt"
zyne vetzigten
over Vats;rcia
verrukt, en
veren zyile
n:kru k-
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rukking
penne uit
rukking ftort
frort zich
zich ter
tel' penne
uit.. Gaarne
Gaarne wilden
wilden Wy,
Wy ,
maar wy
wykunnen
kunnenhem
hemniet
niet volgen
volgen..
maar
Hykan
kanzynen
zynenBrief
Briefniet
nietbefluiten
befiuitcn ,, zonder
zonder een
paar
Hy
een paar
en Waardin
Waardin tote zeggen
zeggen;; --woorden van
%voorden
van zyneo
zynen Waard
Waard en
af to
te fchryven.
en Vrouw
wy
niet nalaaten,
nalaaten, dit
dit of
wy niet
fchryven . "Man
„ Man en
Vrouw
zoo als
als men
men die
dieflechts
flechts in
in
waren twee
tweeorigineelen
origineelen,, zoo
waren
Katholyke landen
landen vindt
Villdt;; beiden
Godsdienftig onzinnig
ol12;innig;;
Katholyke
beiden Godsdienftig
maar elk
elk op
zyne wyze
wyze.. By
By den
den Man
Manheeft
heeft deeze
deeze
maar
op zyne
in zich
zich zelf
me~
zielenkrankheid zich
zielenkrankheid
zich naar
naar zyn
zyn in
zelf gekeerd
gekeerd melancholiek karakter
by de
de Vrouw
vertoonen
lancholiek
karakrer gevormd:
gevormd : by
Vrouw vertoonen
der vrouwlyke
vrouwlYKe tederheid.
tederheid.
zich de
zich
de kenmerken
kenmerken der
",, De
De Man
Manheeft
heeft zyn
zyngantfche
gantfche huis
huis,, inzonderheid
inzonderheid
zoogenaamde beelden
beelden van
van HeiHei~
zyne woonkamer,
zyne
woonkamer , met
met zoogenaamde
ligen verfierd,
verzameling
ligen
verfierd,welke
welke eene
eene zeer
zeer volkoI11ene
volkomene verzameling
van fltigsbt
Augsburg[chc
fchilderyen zyn.
deeze plee
pleegt
van
rgfche fchilderyen
zyn . Voor
Voor deeze
g_ tby
by
uit
gebeden
uit kt'acht
kracht eener
eener gelofte
gelofte driemaal
driemaal daags
daags zyne
zyne gebeden
op to
te zeggen,
zeggen, 't't welk
weJk telkens
teJkens twee
uuren duurt
duun.. Voor
op
twee uuren
Voor
't overige
overige legt
legt by
hy zich
zich harde
harde kastydingen
kastydingen op,
op, fpreekt
fpreekt
't
of zit
zit uuren
lang
zeer
zeer weinig,
weinig, leest
Ieest geestlyke
geestlyke bocken,
boeken , of
uuren lang
met geflootene
geQootene oogen
oogen,, en
en is
is op
met
op dell
den rechten
rechten weg
weg om
om
uitzinnig of
of een
een Heilige
Heilige te
to worden.
worden .
uitzinnig
"„ De
De Vrouw
V rouw,, daarentegen
daarentegen,, is
veel zachtere
zachtere
is eene
eene veel
draagt bet
het karakter
karakter der
det
Dweepfter ;; baare
Dweepfter
haarevroome
vroome wensch
wensch draagt
Zy heeft
heeft zich
zich tot
tot Slavin
Slavin der
der
zacbte vrouwlykheid
vrouwlykheid.. Zy
zachte
Beilige Drieeeiaheid
lJrieeenhdd (Esclava
de la
fa Santisfima
SantisJima TriniTriniHeilige
(Esclava de
dad)
laaten aanneemen,
en uit
uit then
dien hoofde
hoofde van
van haaren
haaren
aanneemen, en
dad) laaten
Bie~htvader eene
eene plegtige
plegti!!e verklaaring
verklaaring in
Biechtvader
in haaren
haaren naam
naam
bekomen.. Zy
Zy isis van
vandaar
daar verbooden
vel'bonden een
een groot
groot TafeTafe...
bekomen
reel del'
en kaarzen
kaarzen to
te
reel
der Drieeenheid
Drieeenheid altyd
altyd met
met bloemen
bloemen en
een zeker
zeker.aantal
aantal van
voor
befteeken,
dagelyks een
befteeken, dagelyks
van ~beden
beden voor
ve op
te zeggen.
en weeklyks
weeklyks eerie
cene zeRere
zeKere fom
aan
hetzel
hetzelve
op to
zeggen, en
fom aan
haarert
Biechtvader als
als Agent
del' Trinidad
Trinidad to
te betaalen
betaalen..
haaren Biechtvader
Agent der
fcheen dit
dit apes
alles haar
haar tot
tot haare
baare zaligheid
zaligheid nog
Intusfchen fcheen
Intusfchen
no~
niet voldoende
te zyn
zyn.. Zy
Zy had
bad zich
zich alzoo
alzoo een
een beeld
beela
niet
voldoende to
zoogenaamde heilige
heilige lVlaagd
laaren maaken
maaken,, voor
VOOl:'
der
der zoogenaamde
Maagd laaten
wie zy
Z'f eene
eene volkomene
volkomene Garderobe
Garderobetot
tot dagdag- en
ell nacbtnacbt..
wie
kleederen houdt
haudt.. Kaarzen
Kaarzen ',} bloemttokken
bloemftokken enz
enz.. mogen
kleederen
mogen
ook bier
hier niet
niet ontbreeken
ontbreeken.. Voor
Voor 't
't ovel'ige
is onze
lisook
overige is
onze ,
sclava een
een zeer
zeer vriendelyk,
vriendelyk, aanvallig
aanvaIlig wyfje,
wyfje. wier
wiergeestgeestclava
lyke gevoelens
gevoeJens aan
aan de
de tegengeftelde
tegengeftelde geen
geen hinder
hinder doen,
doen ~
lyke
te
meer daar
daar haar
haar Echtgenoot
Echtgenoot inin dit
dit ftuk
ftuk reeds
reeds Yang
lang
to meer
VlUl bet
het ligchaam
Iigchaam ontbonden
ontbonden Heilig
Heilig fchynt
fchynt te
een van
een
to zyn.'f
zyn."
De
reis na
na,, en
en de
de Brief
Brief over
over Barcelona
De refs
Barcelona ftaat
ftaat in
in
waarde met
met dedeandere
andere gelyk
gelyk;; zo
ook die
die over
de HieriHieriwaarde
zo ook
over de
f~!14
/eha
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Eilanden ~, op
op reis
reis sangedaan.
aangedaan. De
De Iaatfle
IaatRe ofofXL
V
Eilanden
XLV
Brief, Genua
Genua betreffende,
betreffende, inin OCtober
1298 gelchreege1chreeBrief,
October 1798
ven 1 heeft
heeft niet
niet veel
veel to
te beduiden
beduiden.. Behalven
Behalven bet
het op
den
ven,
op den
Tytel beloofde
beloofde Aanhangzel
Aanhangzelover
overhet
net reizen
reizen inin Span
Spanje,
Tytel
'e,
vinden wy
wy ook
oakeene
eeneBylaage,
Bylaage,tot
tot dedeWeetenfchapp~en
Weetenfchap!?en
vinden
betrekkelyk..
betrekkelyk
zicb, over
't algerneen,
van zyzy·
Schoon de
de Vertaaler
Vertaaler zich,
Schoon
over 't
algemeen, van
flen pligt
pligt gekweeten
hebbe,, zullen
zullen Nederduitsch
Nederduitsch kUDnen
gekweeten hebbe
kunrlige Leezers
Leezers to
te veel
veel flaafsch
llaafsch overgebragt
overgebragt Hoogduitscb
Hoogduizsc"
dige
in
de overgenomene
overgenornene ilukken
fiukken ontdekt
ontdekt hebben
hebben;; en
in de
en
deeze
zyn ten
ten dien
dienopzigte
opzigtededeergfle
ergfteniet
niet.. Wensch
Wensch..
deeze zyn
lyk ware
ware het
het ook,
ook, dat
dat by
hy bet
het Dttitfche
Geld tot
tot onze
onze
lyk
Diiilfche Geld
Of bet
het hem
hem,, dan
den
Munt hadt
hadt overgebragt
overgebragt..
Munt
Of
dan den
zy,, dat
dat het
zo vol
vol DrukDrukDrukker to
te wyten
wyten zy
Drukker
bet Werk
Werk zo
is,, weeten
wee ten wy
wy niet
niet.. De
De Verbeteringen
Verbeteringen,
fouten is
fouten
, die
die
flegts eene
aIle opgemaakt,
flegts
dune bladzyde
bladzyde bellaan,
beflaan, zouden,
zouden, alle
opgemaakt,
"er meer
vullen..
'er
meer vullen

fchc
fche

Ret Leven
Leven van
van BUONAPARTE.
Naa!'het
het Franrch,
Fl'ansch, door
aoor
Ret
BUONAPARTE . Naar
,1111'.. JJ.. VAN
VAN DER
DER LINDEN,
LINDEN, Advocaat
Advocaat to
te Amftel'daln.
Mr
Amferdafn.
Amfterdam,, by
by J. Allart
AHart ,~ 1801.
In
ilfle
fte Stuk.
Stuk . Te
Te dmfterdam
i 8o I . In
~r. 8vo.
gr.
8vo . 101
ioi bl.
bl.

at bet
het belangryk
belangryk is
is,, 'en
.en ieder
zeer begeert,
begeert,
at
ieder even
even zeer
een
als
van naderby
naderby to
te kenkenD
D
een Man
Man als
van
nen, lydt
Jydt geen
geen twyfel
twyfeI;; en
en onze
onze Letteroefeningen
Letteroejenint!,en wynen,
wyBUONAPARTE
BUONAPARTE

zen uit
uit,, hne
zeer men
men zich
zich hevlytigt,
bevlytigt, om,
door VerVer.
zen
hoe zeer
om, door
taalingen van
het menigvuldige,
menigvuldige,'t'tgeen
geen,
betrefhem betreftaalingen
van het
, hem
in Frankryk
Frankryk uitkomt
uitkomt,, de
Nederlandcl's als
als to
te
fende ,~ in
fende
de Nederlanders
In deezen
deezen drom
dramvan
vanSchryveren
Schryverentreedt
treedt ook
ook
verzaadigen.. In
verzaadigen
Mr. J.
VAN DER
DER LINDEN
LINDEN to
te voorfchyn.
Mr.
J. VAN
voorfchyn .
Byberigt,
berigt, ", dat
de beste
beste en
en getrouwgetrouwHy
dat in
in dit
ditWerk
Werk de
~, fie
dat
,,
tie Gefchiedverhaalen
Gefchiedverhaalen zullen
zullen gevoIgd
gevolgd worden;
worden ; dat
"• eene
eene Leevensbefchryving
v'an dien
dien Held,
Held, reeds
reeds voor
voor
Leevensbefchryving van
de derde
derde maal
maal herdrukt
herdrukt,, en
en in
in andere
andere taalen
taalen verver•" de
tolkt,, ten
ten grondflag
grondllag wordt
gelegd."
Hy bebe•0)' tolkt
wordt gelegd
." ---- Hy
100ft:: "„ Men
Men zal
zal bet
het Werk
Werkvervolgen
vervoIgen tot
tot op
op deezen
deezen
looft
tyd, het
het tydflip
tydftip,, waarop
hywelhaast
welhaast volkornen
volkomen op
•" tyd,
waarop by
op
aan Europa
Europa den
den Vrezyne Krygs-lauwren
Krygs-Iauwren rusten,
rusten, en
en aan
„" zyne
Vre.,.
zal.hergeeven
Hy vermeldt
vcrmeldt wywyddee zal
-hergeeven hebben."
hebben ." -- Hy
• de
ders:: "Om
aanbet
hetverlangen
verlangender
derNatie
Natie tote fpoediger
fpoediger
ders
„ Om aan
het Werk
byStukjcs
Stukjcs,, die
die kort
"• to
te voldoen,
voldoen , zal
zal bet
kort op
op
Werk by
" elkander
elkander volgen
volgen zullen,
zullen, worden
wOl'den uitgegeeven
uitgege(O;ven."
„
." ,
LETT. 1802.
Hy
LETT.
i$C2. NO.
NN nn
Hy
NO. 12.
12 .
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BET
VAN BUONAPARTE
BUONAPARTE..
HET LEVEN
LEVEN VAN

van IIU&zueByvoegt
voegt'er
'er by:
Ret bestgelykend
bestgelykend Portrait
Portrait van
Hy
by : ,.
„ Hot
" NAPARTE,
NAPAR~E. en
de Afbeeldingen
AfbeeJdingen van
vaneentga
eenige voornaavoomaaen de
„
"• me
me gebeurtenisfen,
gebeurtenisfen, betreffende
betreffende ()nzep
en StaatsStaatsonzen Held
Held en
zullen aan
aan
."• man,
man., naar
naardedebeste
besteOrigineelen
Origineelen gevolgd
gevolgd"., zuIlen
."
dit Werle
tencieraad
cieraad ftrekken
ftre~eD."
•" dit
Werk ten
Veel nieuws
nieuws en
en waars
waars op
op bet
bet papier
papier to
te brengen,
Veel
brengen, wewegroote Naam
Naam en
gens
eenen Held
Held enen Staatsn
Staat$m~"
wiens groote
en
pens eenen
an ,, wiens
veele pennen
pennen reeds
reeds bezig
bezig hielden,
hielden, valt
valt bebe·
Daaden zozoveele
Daaden
zwaarlyk.. Een
Een Schrvver
Schryver,, die
zich onderwindt,
in
zwaarlyk
die 't
't zich
onderwindt, in
dit geval
geval de
de pen
~ to
te voeren
voeren,, en
en boven
hoven anderen
anderen zoekt
zoekt
dit
uit to
te ileeken
fteeken,, moet
moet zich
zieh in
in de
de gelegenheid
gelegenheid bevinden
bevinden
uit
om van
vanelders
elder~ onbekcnde
onbekcnde.naaricbten
naaric:bten to
te bekomen.,
om
bekomen ., op
op
zek~rhejd by
by durft
durft afgaau
afgaall,, en
en voorts
voorts zyne
zyne
welker zekerheid
welker
verdienfien lOeken
in de
de fchikking
fchikki~g.,
en
verdienften
zoeken in
, fcbeiding,
fcheiding , en
voordragt,, der
der groote
groote Gebeurteuisfen
Geceurtelllsfen,
en in
in eenen
eenen
voordragt
, en
fiyI., aan
p:;sft!l1de, die
noeb tot
tot bet
het verdie noch
verilyl,
aan het
bet ondel'werp
onderwerp pasfende,
Lofrede zwelt
zWf'lt,
110ch tot
tot bet
het laage
laage van
van
bhevene
evene cener
eener Lofrede
, noch
loutere Berichtgeeving
Berichtgeeving afdaalt,
afdaalt, en
en altoos
altoos gepast
gepast is
is naar
naar
loutere
den eisch
eisch der
der zaaken
zaakel1.. Moeilyke
Moeilyke vereiscbten,
vereischten, in
de
den
in de
daad;; maar
maar noodig,
noodig., om,
o~.,
eepgeval
g€valals
alBbet
h~t tegentegen7
daad
in incep
woordige,, anderen
anderen to
te overfchynen
woordige
overfchynen en
en te
to ve:vd9Qven.
verdooven .
Wyhebben
nebbenDiet
nietkunneri
kunneri ontdekken,
ontdekJ{en., dat
dat de
Fran[che
Wy
de Franfche
Schryver en
en diens
diens Nederduitfche
Nerferduit[che Naayolger_hieraan,
Naavo1ger,h.ieraan, in
in
Schryver
allen deele,
Belangryke en
en onbekende
onbekende byzonbyzon.
alien
deele, voldoen.
voldoen . Belangryke
.; -derheden hebben
bebben wy
wy,
nietaangetroffen
aangettoffen~;
- de
fchikking
derheden
niet
de fchikking
beeft die
die onderfcheidingen
aan
beeft
onderfcheidingen niet.,
Diet, welke
welke kiefcbe
kiefche orde
orde aan
d~g legs,
legt, --- en
en de
de flyl
flyl is
is verre
verre van
eenpaarig ;;
den d-4g
den
van eenpaarig
bet tegenovergeftelde
tegenovergcfielde..
zoros zwellende
zwellende,
zoms
, zoms
zoms bet
De haast
haast ow
om aan
het vertaflgen
te volvolverlanagen der
der Natie
Natie to
De
aan het
het Voorberigt
Voorberigt opgegeeven
opgegeeven als
aIs de
de drangredrangredoen,, in
doen
in bet
\len tot
tot de
de flukswy,e
fill,kswy~e uitgave
llitgave.,, heeft
heeft zeker
zeker niet
niet toe.
toe~
den
gelaaten om's
Helds Beeltenis
Beeltenis to
te geeven
geeven,, of
gelaaten
om 's Helds
of eene
eene
Plaat to
te leveren
Gebeurtenis..
Plaat
leveren van
van eenige
eenige voornaame
voornaame Gebeurtenis
Weekblatl "oor
Man,, uitgegeeven
uitgegeeven
TJ'eekblad
voordtn
dehzoogenaamden
zoogenaamden Cemeenen
Cemeenen Man
do~,. het
het Departement
Departtmetn Stad
Slad enen Lande,
Lande,behoorende
bthoore,u!e tot
lot de
de
doer
MaatjclzopPJ Tot
Nut van
van 't't Algemeen
Algemeen.. IVde
Te
Maatfchappy
Tot Nut
IVde Deel.
Deel. Te
Croningen,
Zuidema.. In
In g".
8"11. 4416
I 6 bl
bl.
Croningen, byby W.
W. Zuidema
gr. 8vo.
A
meerma31enhebben
hebbenwy vanvan
allemuttigst Werk
eeDig
ee meermaalen
ditditallernuttigst
Werk eenig
. bericht
bericht gegtven
ooze Leezeren
Leezeren.. Deszelfs
Deszelfs Schryvers
Schryvers
gegeven aan
aan onze
T.
T
bouden inin dit
dit Vierde
Vierdeenenlaatfle
)aatfie Deel
Dee) hunne
hannewelverkregen
welverkregen
houden
wy

achting voUtomen
fiaande, en
en verdienen
verdienen de
de dankbaare
dankbaare erkenerkenachting
volkomen flaande,
te..
te.

WE EKBLAD VOOit
VOOR DEN
GI!MEENBN MAN
MAN..
WEEttBLAD
DEN GL+MEENSN

SIS
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zoogenaamden Gemeenen
Gemeenen Man,
maar
tenis Met
niet alleen
aIleen van
van den
den zoogenaamden
Man , maar
tenis

van alien,
allen, welken
weI ken de
de vermeerdering
veoneerdering van
van Kennis,
Kennis. Deugd
Deugd en
en
van
byzonder
Geluk onder
onder bet
het menschdom
menschdomter
ter harte
harte gaat.
In bet
het hyzonder
Geluk
pat. In
hebben
Vertoogen No.
No . 163,166
163,166 en
hebbell ons
ons zeer
zeer gefmaakt
gefmaakt de
deVertoogen
ea 167,
167.
.
,ver de
de Verkeering
Yerkeering in
in Gezelfchapprn
GezeJftkappen -No
- No. 164
164 en
en I6S,
165. over
over
over
de Verlichting
fTerlickting - - de
de aanbeveeling
aanbeveeling van
van het
ket Bier,
Bier. als
als een
een
de
Yolksdrad befchouwd,
be[chouwd. in
in No.
167.. Inderdaad,
Inderdaad,bet
het isis to
te be
be-.
Yolksdrark
No. 167
jammeren,dat
dat deeze
deeze zo
zo heilzaame
beilzaame en
en voedende
voedende drank
dranlt al
al meer
meer
jammeren,
en meer
meer verdrongen
verdrongen words,
wordt, zo
zo door
door dedeverflappende
verflappende Thee
en
Thee
als door
door de
de verderflyke
verderfiyke Genever;
met elkan
elkan-.
en Koffy,
Koify. als
welke met
en
Genever ; welke
der dreigen
dreigen onze
onze Natie
Natie eerlang
eerlang tote berooven
berooven van
vanalle
aile die
die
der
overblyffelen van
il:erkte naar
Iicbaam en
en geest
geest,, welke
welke wif
wlI
overblyffelen
van fterkte
naar lichaam
geerfd hadden
onze Voorouderen
Voorouderen.. No.. 188.
I~9.
geerfd
hadden van
van onze
No
188, 18g,
190. behelzen
behelzen cen
eenallernuttigst
allernuttigst .Gefprek
Ge/prek Ytln
en
van een'
een' Landman
Landman en
190,
sm' Stedeling
Stedeling over
over de
de Licliaamsoefening
Lic!Jaamsoe[ening der
tier Kinderen
Kinieren in
in de
de
ma!
Schoo/en.. Elders
glders vinden
fchoone aanmerkingen
aanmerkingen over
over de
de
vinden wy
wy fchoone
Schoolen
Ki"derzieltte en
en derzelver
derzelver Inenting
lnenting;; over
over de
de bedriegeryen
bedriegeryen van
van
Kinderziekte
Tovenaars, Waarzeggers
Waarzeggers enendergelyk
dergelykgefpuis
gefpuis;; over
over SpookeTovenaars,
Spookeryen, waarvan
en 186
186 een
een aartig
aartig voorbeeld
wordt
185 en
voorbeeld words
ryen,
waarvan in
in No.
No . I8S
gegeven;; over het
ket Jlrafen
jlrajfon der
der Kinderen,
/{inrJeren, in
in dezelfde
dezelfde
over
gegeven
Noemers;; om
om van
vanveele
veeleandere
andereonderwerpen
onderwerpenthans
thansniet
niettote
Noemers
gewaagen;; terwyl
terwyl alles
alles wordt
wordtafgewisfeld
afgewisfeld met
met trekken
trek ken uit
uit de
de
gewaagen
oude en
en laatere
laatere Gefchiedenisfen,
Gefchiedenisfen, met
met Fabelen,
Fabelen, Vertelfelen
Vertelfelen en
en
oude
aangenaameDichtftukjens
Dichtftu~jens..
aangenaame
Wy
te veel
veel bepaald
bepaa\d aan
eenig
zyn to
aan onze
onze ruimte,
ruimte, om
om thans
;bans eenig
wy zyn
ftukjen van
van eenige
eenigeuitgebreidheid
uitgebreidheid to
te plaatzen.
plaatzen. Evenwel
Evenwel denden·
ftukjen
ken wy
wy onze
onzevrouwelyke
vrouwelykeLeezers
Leezers en
en goede
goede Huismoeders
Huismoeders
ken
dienst tetodoen
dienst
doen met
met het
het volgende
volgende over
over te
to neemen
neemen uit
uit No.
No . 199.
199.
"~
een Deeg
Deeg te
dat tegen
tegen 't
't vuur
en water
water
to maaken,
maaken , dat
vuur en
„ 09n een
"• beftand
beaand is,
mendrie
drie oord
oordenentwee
[weemaatjes
maatjes(*)
(*)frisfeisis, neemt
neemt men
,.
of liever
Hever drie
fche melk.
melk, of
drie en
en een
een derde
derde oord,
oord, waarby
waarby men
men
• fche
"• zoo
zoo veel
veel wynazyn
wy'nazyn(edik)
(edik)giet,
gitt.datdardedemelts
melk geheel
geheel en
en al
al
"• f'hift:
deezefchift
fehift of
of kedel
kedel gezonken
gezOlJkenis,
is, dan
dan giet
giet
wanneer deeze
fchift : wanneer
men bet
bet vogt,
vogt,'t't welk
welk'er
'eropopftaat,
fiaat, af,
af, en
en doet
doet by
by den
den
•,. men
"• kedel
kedel,, of
het gezonkene,
betwit
witvan
vanvier
vierofofvyf
vyfeieren,
eieren ~
of bet
gezonkene, bet
odder mengt
mengt
"• 't
't welk
vooraf wei
moet kloppen
kloppen:: bier
hier onder
welk men
men vooraf
wel moet
"• men
zooveel
veelfyn
fyngezeefde
gezeefdeongeleschte
ongeleschtekals
kals:,, (geleschte
(gelescble is
is
men zoo
"des
noods ook
ook voldoende)
voldoende) dat
dat 'er
'er een
een deeg
deeg van
van worde,
worde,
• des hoods
"„ 'r
zooftevig
il:evig is,
is, flat
dat bet
het gebrulk
gebrulkDiet
nietvloeit
vloeit..
't welk
weik zoo
bet onder
onder bet
" Wanneer dit
dit deeg
deeg goed
goedopgedroogd
opgedroogdis,is.dan
danisis bet
het..
Wanneer
•,~ zelve tegen
water beftand
beil:and.. - vuur en
en water
• zelve tegen vuur
.,
De Uitvinder
Uitvinder (zynde
G. SKOGE)
verzekert,,
„ De
(zynde de
de Heer
Heer G.
G. G.
sxoGE) verzekert
"• dat
'er gaten
eenengrooten
grootenketel
kete1geftopt
ge!1optheeft,
heeft,
dat hy
by 'er
gaten mte
mee inin eenen
waar"„ waar(*)
[R.U~fI:: Hoeveel
bedraagt een
(*) [$,oars
Hoeveel bedraagt
een oard,
oord, of
of een
een maatjd]
maatje Pj
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W!Et{JILAD
WEEKHLAD

"waarin
dikwerf pit
wierd, CD
zulks reeds
pik gekookt
gekooke wierd,
en zulks
• waarin dikwerf
reeds meer
meer
vyf jaaren
jaaren had
had volgebouden.
volgehouden . "„ dan
daB vyf
"Dit
deeg kan
kanderhalven
derhalvenininmeer
meerdan
daneen
eenopzigt
opzigtnuttig
nuttig
,, Dit deeg
zyn:: men
men kan
kan'er'erdifteleer-vaten
dif1:eleer-vaten mee
meefluiten
fluiten,, gebroken
•" zyn
gebroken
of ander
ander aardwerk
"• glas,
glas, porcelain,
porcelein, of
aardwerk,, made
mede lymen
Iymen;; ja
allo
ja alle
"• vaten.
in het
bet vuur
gehruikt worden.
vaten, welke
welke in
vuur gebruikc
warden . - - Zelfs
Zelfs ver·
ver.
zekert gemelde
gemelde Heer,
Hear, dat
in plasts
van vertinfel
"„ zekert
dat bet
bet,, in
plants van
vertinfel., tot
tot
koperen vaten
kan dienen"
"„ toperen
vaten kan
dienen."
Wyzullen
zullen hier
bier nog
nog byvoegen
byvoegen bet
bet lets
lets van
van ADDISON.
Wy
ADDISON, uit
ule
No.
hebt wel
wei eens
eens van
van ADDISON
ADDISON hooren
hooren fpreeken?
fpreeken?
No . 194.
194 . "Gy
, Gy hebt
,t• Hy
Hywas
waseen
eenbraaf
braafKristen-wysgeer
Kristen-wysgeer diedieeen
censeder
teder't't zyne
zyne gaf
gaf
vroom leefde.
en recht
recbt vroom
leefde. Niets
Niets verf1:erkt
geloof,
•" en
verfterkt meer
meer ons
ons geloof,
OBS ftandvastiger
fiandvastiger op
•,. doet
doet ons
op Clet
4r etpad
padder
derdeugd
deugd voortwandelen,
voortwandelen,
ons hart
hartmeer
meer moed
moed in
in wederwaardigheden,
,.• geeft
getft ons
wederwaardigbeden. giet
giet meer
meer
rroost inin onzen
boezem, fchenkt
fchenU meer
meeronderwerpin,onderwerpin~ aaa
aan
•" troost
onzen boezem,
"• Gods
Gods wil
wi! en
en vertrouweu
vertrouwell opopzyne
zynebeloften
beloften en
en goedheid,
goedbeid.
eens oprechten
oprechten van
van naby
dan bet
het uiteinde
uiteinde eens
naby tote zien
zien.. Gy
Gy
•n dan
weI nieuwsgierig
nieuwsgierig zyn
onze
•"zult
zult dan
dan ook
ook wel
zyn te
to weeten
weeten hoe
boe onze
•" ADDISON
geftorven is
is?
Wel aan,
ADDISON geftorven
~ WeI
aan. ik
ik zat
zal bet
bet uu zeggen
zeggen.. Prent
Prent
hat diep
diep in
in uw
uw geheugen
"• bet
geheu,en,, en
en bereid
beleid uu een
een even
even gerust
gelust
De Wysgeer
Wysgeer had
had eenen
eenen Zoon
Zoon,, den
den Graaf
Graaf van
van
fterfuur . De
•"fterfuur.
WARWICIt .
Deezen
Deezen liet
liet by
by by
by zich
zich komen,
komen.toen
toen by
hy voel
voel.•
•"WARWICK.
de ,t dat
dat de
de groote
groote imp
f1:ap op
op handen
handen was
was.. De
De Zoon
Zoon kwain
kWam
•t. de
by zynen
zynen Vader,
"• ylings
ylin~s by
Vader. en
en vroeg,
vroeg. wat
wat van
van zyn
zyn begeeren
begeerell
t' was.
was. De
bra ave ftervende
Hervende drukte
drukte zachtkens
zachtkens de
band des
des
„
De braave
de hand
" Graafs,
Graafs. en
en zeide
zeide met
met de
de bedaardheid
bedaardbeid van
van eenen
eenen zachtmoezachtmoe,,
.,
digen navolger
navolger van
van JESUS
JESUS r ,'
"Zie,
myn Zoon!
Zoon!boe
hoegerust
geruse
• , digen
Zie, myn
"• " een
eelt Kristen
Kristen kan
kan fterven
fterven..:It, "
De Opmellers
Opftellers enen Uitgeevers
Uitgeegers van
vandit
dit nuttig
nuttig Weekblad
Weekbladzullen
zuUell
De
ons een
een paar
paar kleine
kleine aanmerkingen
aanmerkmgen niet
niet kwalvk
neemen.. In
ons
kwalvk neemen
In
een
op de
een Dichtftukjen
Dicbtftukjen op
de Onfterfiykheid,
Onflerflykheitl, No
No.. 169,
leezeu WJ
169, leezen
wy
dee;ce regels
regels:
deeze
•" Zyn
w . Gods)
Gods] zegenende
zegenende hand
Zyn [t.
[to "'.
hand
•" Heeft
Heeft hater
beter Vaderiand
Vaderland
•" Dan
Dan deeze
deezeonzalige
onzalige aard'
aard'
• Voor
..
Voor uw
uw[des
[des menfchen)
menrchen) geluk
gel Ilk bewaard
be't'aard."
."
onzalige
De
uitdrukking
onzalige
lM,.ie
gevalt
ons
niet.
Dat het
hel:
De uitdrukking
aarde gevalt ons niet.
Dat
aardfche leeven
en
aardfche
leaven eene
eene mengeling
mengeling isisvan
van goed
goed en
en kwaad,
kwaad, en
vol van
van wisfelvalligheden,
wisfelvalligheden, erkennen
wy gereedlyk
gereedlyk;; maar
niet,1
vol
erkennen Wy
maar niet
dat bet
het kwaad
kwaad daarin
daarin genoegzaam
de overhand
overhand hebbe,
bebbe, onl
0111
dat
genoegzaam de
bet oezalig
/HJ2ltJlig to
te kunnen
kunnen noemen
noemen.. Voor
Voor den
den deugdzaamen
deugdzaamen
bet
vooral,, die
die zich
zich in
in zynen
zynen ftaat
t1;aat weet
te fchikken,
fcbikken, zal
zal,, naag
naal;
vooral
weet to
ons
ons inzien,
in~ien, bet
het aangenaame
aangenaame ,, ook
ook in
in deeze
deeze waereld,
waereld. bet
het onon·
aangenaame doorgaans
doorgaansverre
veneovertreffen
overtrefFen.. Dat
Dat onze
ODze Schry,
Schry.
aangenaame
vers bet
hEt ook
ook zo
zo begrypen,
begrypen,ineenen
mecnenwy,
wy,nituitandere
andereplaataeu
plallt~1l
vers
van bun
hun Wcrk,
Werk,gerustlyk
gerustlyktct~ molten
mOl;cnbefluiten
befluiten..
van
Op
Op
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wordt een
een geval
Op
bladz.. !J.70
geval verhaald
Yerhaald van
van CYRUS,
den
Op bladz
27o wordt
CYRUS, den
ASTYAGES .
Deeze was
was de
Kleinzooll
Deeze
de oude
oude CYRUS,
CYRUS, van
van
Kleinzoon van
van A!TYAGES.
welken by
by JESAIAS,
JESAlAS, DALVIIL
nANHL en
en EZIU
wordt gefproken
gefproken.. Maar
EZRA wordt
welken
Maar
by
hy words
wordt bier
hler verward
verward niet
met den
den jongeren
j~ngeren CYRUS
CYRUS ,1 den
Broeden Broe.
die
der
van AfTAXERXES
ARTAXEUES MNEMON,
die lang
lang na
na hem
hem leefde.
leefde.
der van
MNEMON,
Deeze laatfte
lilatftt: was
Stadhouder van
van Klein
Klein Aria
Alia,) niet
niet de
Deeze
was Stadhouder
de oude
oude
CYRUS.
CYRUS.

Wy
hebbentotekennen
kennengegeven,
gegeven,
laatfte Deel
Deel
Wy hebben
datdae
ditditbethetlaatfle
deezes Werks
zy. Maar
Maar bet
het wordt
wordt vervolgd
vervolgd onder
onder eenen
eenen anandeezes
Werks zy.
deren Titel.
Titel. Zegen
Zt:6en verzelle
verzelle den
den arbeid
arbeid der
der Schryveren!
Schryveren!
deren

De heilzaame
lzeilzallme Invloed
den Yreede
Preede op
op bet
het Maatfchappyeljk
Maat/chappyelJlt
be
Invloed van
van den
Te
A . Loosjes
Leeven. Door
Boor JAN
JAN BRAAMS
BRAAMS..
Te Haarlem,
Hallrlem, by
h, A.
Loosjes
Leeven.
Pz••
18o~.. In
In gr.
gr. Svo,
8vo. 21
~I hi.
bl.
Pz
., 18o2
rypende leevensjaaren,
leevensiaaren. doch
met eene
eene geenzins
geenzins verzwakverzwak·
nn rypende
doch met
vubeeldingskragt, bezingt
bezingt hier
de.
toteverbeeldingskragt,
bier de
de Heer
Heer
ITi]of
den
lof en
en bet
het heil
heil des
des Vredes,
Vredes,inintegenflelling
tegenfteUing', der
der rampzalig.
rampzaliB4
BIlAAMS
BRAAMS

heden
welke dede Oorlog
Oorloginedefleept
medefleept.. In
In den
heden,, welke
den gewoonen
gewoonen .vorm
vorm
der
behandeJinge van
van bet
het Onderwerp
Onderwerpisisdic
die Dichtfluk
Dichtil:uk gegoogegooder behandelinge
ten. Hoe
Hoe wet
wei de
de Heer
Heer BRAAMS,
BIlAAMS. wat
wat het
het kunstmaatlge
kunstmaatfge tan
lall-.
ten.
belangt., voor
voor zyne
zyne taak
taak berekend
berekeodzy,
zy,laat
laat zich
zich uit
uit den
den aaa
ambelangt
hef alieiden
alleiden..
hef
ttl
welk een
een lusthof
lust hoI zweeft
gmt,
zweeft m,,.
myn geest,
1k welk
Op vleuglen
vleugJen des
ties gevoels,
Op
gevoels, de
de {praak
fpraak de,
der Pocz,e
PolzyePP
onbevreesd,
Welke
(Jllndri/t doet
doet my,
Welke aandrift
my , anbevreesd.
Thand!
ftaaren op
op de
de kragt
!tragI der
tier heemlen
heemten harmonye
harmofl,ef1 Thands flaaren
Hoe paart
pllart zich
zich wensch
w8flSalz by
U, wensch
wensch II
Hoe
Watzie
:roieikile?
- Paradysprieelen
Paradysprieelen ?'/
Wat
P Is 't't Preede,?
ziet6Jeen
einge aan
I14nVronsltraltkl,le,
d Mensch!
Mensch ! zietgy
een einde
lkskrahkeeleip It
Is
Yreede ? .••. 6
Is '/'t Preede?
Is
Yreede? 0L Hem
Heill Hell
Heft Z'J
zy den
den Mens,h!
Mensch!

Met onggmeen
ong~rneen genoegen
geooegen bebben
bebben 'Ny
ge[ec:wy deezen
deezen Zlilig
Zang gelee.
Met
:len.
Overal ontmoetten
ontmoetten wy.
rechtfchapen Dichter,
Dichter,
den rechtfehapen
Zen .
Overal
wy den
.ie 1 vol
vol van
van zyn
zyn onderwerp,
onderwerp,niet
niet langs
langs den
den grond
grond kruipt,
Iguipt ~ of
o(
die,
eeoe onnatuurlyke
onnatuurJyke vlugt
vlu~t neemt
neemt., maar
maar allerwege
aUerwege in
eene
eene
in eene
hoogte zweeft
zweeft ,• op
op welke
welke by
hy zich
zich last
laat naaOogen
naaaogen •.
hoogte
Natuur': -in detze
de~ze algemeene
algemeeneloffpraak
loffpraakfcbilderi
{,bilderl
•„~ Natuur
in
.RUMS bet
bet heil
Neil des
des Vrede.;
Vredes :
DRAAMS

Naluur bereikt
hereiltt door
600r U
heur doel
tIoel;;
Natuur
U hear
Zy wysi'
W'Js~ hejlemming
in (land,
fland, in
in arch
'flU;;
Zy
beflemming aan
aan in
in rang.
rang, in
Zy fpreekt
fPreelet -- en
en alles
wordt gevoel
leI/Dei!!
Zy
apes wordt
£"biedl,1 de
KIT WOlDI'
£erbiedigt
de J1tmllll/Rrelllt
?lmagtfpreuk in
in [cheppitJlsltrazl,
fcheppingskragt, JSZT
WOIDEI
NaA 3g3
II,
N
.0s

SIB
SIB

R A A M S, INVLOED
1- BBlAAMS,
INVL&ED VAH
:D!N VEEEDE,
VlEE])!.
j.
VAN DEN

De mensch
De
menIe"vindt
vintit Codheid,
Godlzelti, die
tiie aldm
alUm
Z'Jf1e wandagt
'Qt1tItillct naauwlyks
nllauwlJks kan
Ielln beperken,
",perken,
Zyne
owe inJPraa/t
infpraak teefi
geeft hem
hem daadlyk
I6 Preede
Preede!1 uwe
tiaatll,1l Englenvkrken,
Englenvlerlcen,
E" veers
"oert hem
hel1l in
in uw
UU' heiligdom.
heiligtiom.
En

VCOlts tot
tot byzonderheden
byzondel'heden'- afdaalende
afdaaJende,, words
'Wordt door
door den
dell
Voorts
Dichter vermeld
vermeld,, hoe
hoe veel
veel hells
heils de
de lieve
lieve Vrede
Akker..:
Dichter
Vrede op
op Akker=
bouw,, -Koophandei
-Koophandel,, Scheepvaart
Scheepvaart,, Kunflen
Kunften,, Geleerdheid
Geleerdbeid en
ell
bouw,
Godsdienst doe
doe nederdaalen
nederdaalen..
Godsdienst
?oitifche
van H$Nr)RIK
MExjER, Junior.
I'oeti/che Eerflelingen
Eerflelingen van
HENPIlIK MEIJER,
junior. Te
Te Am~
4mjfelthm, by
b'j PP.. J.
J. Uylenbroek,
Uylenbroek, r802
r8o~.. In
bl.
feldam,
In gr.
gr . 8vo.
8vo . 180
r8o bl.

eze Dicbter was
wasreeds
reeds voordelig
vooMeH!!; bekend"
bekena door
door 2yne bydra
bydra..
ezeDichter
gen tot
tot de
de Kleine
Kleine Diehterl'Jlce
en de
de UichDich.
D
gen
Dichterlyke Htlnti/chriften,
Handfchriften, en
D
lerl,lte Gedilchten..fJeeltJen;
deze zyne
zyne Eer/klingm
derserlyke
Gedachten-beelden ; en
en deze
EerJlelilgen zyn
zyn derzynd

haLven, by
by iederen
iederen Vriend
del'Kunst,
Kunst, hartlyk
bartIyk welkom
welkom.. Wy
Wy
halven,
Wend der
oDtfangcn hier
bier 21
21 Dichtftukk.en.
verfchillendeininuitgebreid
uitgebreid..
Dichtftukten, verfchillende
ontfangen
onderwerpen., maar
maar die
die alle,
aUe, naar
nalt dns
dns oordeel
oordeel alale
heid .en
heid
en onderwerpen
thands, de
de uitgave
uitgave wel
weI waardig
waardig zyn
zyn ,, en
Oll£ voor
voor het
bet verver·
thands,
en ons
van dezen
dezen aankomeling
aankol1lelinc in
I" de
de Poizy,
Poe~, , zo
zo als
als zich
de
volg van
volg
zich de
Dichter zelve
zelve noemt,
veel doen
doen hopen
hopen.. Een
en ander
ander ftuk,
fiuk.
Dichter
noemt, vcel
Een en
reeds in
reeds
in de
de firaks
flraksgenoemde
genoemde bundeIs
bundels voorhanden,
voorhanden , treifen
treffen \V1
wy
bier weder
aan;; deze
deze ftukken
fiukken verfchynen
min of
of
bier
weder aan
verfchynen nu
nu nog
nog min
meer anders
anders,, en
hebbcll'- oJ
die verandering
verandering::niet
meer
en hebben
b -_die
niet verloren.
verloren .
Wyhebben
hebbenbier
hier:: GoisdienJtige
Gelichlen, Lierzangen,
LleraangetJ, AlinJJlin·
Wy
GodsdienJlge Gedichten,
ne~ngen en
en Mengeldichien
Mengeltilchten;; ew
en' VI,!
zyn waarlyk
waarlyk verlegen,
verlegen,
nezangen
wy zyn
wy''tot
tot ene
geven zullen
zullenw. Wy
Wywdien,
wulen. om
omniet
niet
wat wy
ene proeveproeve - geven
wat
de volgende
volgende coupletten,
coupletten., uit
uit eon
cen der
der MengelMengel·
lang te
lang
to zoeken,
zoeken, de
dichten, Het
Het Leven
Leven getiteld,
zelve niet
niet
diebten,
getiteld, 't't welk
*elk de
de Dichter
Dichter zelve
'foor
bet minfle
winfte houdt,
houdt, affchryven
affchryven..
voor het

'u;cn

"rolylt, lieve
li,ve en
ledre tIIbetier
fuich vrolyk,
en tedre
meederlI
iPan"eer
0'1uw#wwichtje
'IIlich/je aanfcheuwt,
aan[cllltfMll,
Wanner uwUIII
oog
Datininuwuwfchoot
[choo,zich
zic" veilig
veillg houdt,
nOfltil,
Dat
.Als gy
tr.J 't't verfirek
,,"flrekt: tm
41s
ten trouwe"
trouwen hoetier:
hoeder :
lPaan
vryatw
~aardsch
atJrtlschgenoegen
genoegtn great!
groot t
Waan vry
Seh",,, 't
't ketie"
flan uw
uw boezem
"oeZlI1ldartelt,
dartelt,
Schaen
heden aan
-I Word
If?ortimorgen
morgendoor
ddareen
een/luip
Pulp gemarteld,
gemarteltl,
's
En detieavond
avontiziet
ziet uw'
uw· liefing
liejiitJg tiooti.
En
deed.

Droom
jonglilfg! op
op tie:e
VlZn Eden,
Eden.
Vroom, ,jongling1
deze aal"tl'
aard' van
Als
em meisje
melsje in
tie arme"
tirultl,
4ls uu een
in de
armen drukt,

En 't't zoet
zoet des
ties levens
levens met
plultl-;;
En
met uu pink:
Roc
l1o~ waft zyn
:Ill" dens
lie" zalidheden
ZIIII,heletltI

stU/'

Eli

H. MEJJEli,
ME J J E 11, P02TISCHE
PO(!TISCHE EEES"LINGBTP
EERS'1'!LING.f!1t..
%

~J'
If

Ben fchok
[dro/r --- en
en 't
't net
net der
del' liefde
liefae breekt
lJree'itt::
Ekri
De
zwadder,,
Delaster
laster fpuwt
[PUIVI zyn
zyn vuilen
vui/en zlVoddel'
En 't
'1 liefdefchMllje
liefdefchithtjewordt
wordt een
een adder,
adder,
En
fRJgel't'thart
hartdoorfleekt.
ioorjl.:ekt.
Wiergiftige
giftigeangel
der
Maor neen!
nee,,! behaal
behadldedefehaonfle
fch.oonjle zege
zege;;
li?aar
Bltzllkdoor
do~rden
denreinflen
reinjlenliefdegloed
lie/degloed;;
Blaak
Deelmet
metelkaer
ellraerinin't'1flrelendst
jlreJenlist zoet
zoel;;
Deel
Dat liefae
lieftie UIP
overwege ::
Dal
uw rampjpoed
rampfpoed overwege
Hiltzas!! een
een wolk
wolft dekt
deltt Venus
fl"enus liar
flar:
Hilaas
Cy ziet
ziet een
een .gruwzaam
.grulPzaamonwelr
onwedr braeien,
broe/en.
Gy
En,waar`
lVaal'dedeblikfems
bli~fems om
omu Ugloeien,
g/oeien,
En,
Yervangl het
net graf
gra! uw
UIV huwlykskar!
huwlyksltor!
Vervangt
WaRn
in den
tlen arm
armeens
eens vriends
"riends gedoken,
gedolcen,
ZVaan ,) in
Datuwuwgenoegen
g~Qegen
/1001'/005 groeit,
groeit,
Dal
floorloos
Dal vruchtbre
"ruchlbre dauw
dauwuwUIVpad
podbefproeit,
6efproeil,
Dal
1Yaaropgeen
geendistel
diste/Jchynt
/clzynl ontloken
ont/oken;;
Waarop
Rasch rukt
rukl uu 't'I grimmigst
grimmigst At
lotvan
vandin
tentI
Rasch
Cyziet
ziel den
den deed
dood uw
UIPwelvaard
lVe/vaardfluiten
j1uUen;;
Cy
Enu ugenoopt
genooPIdat
dilloog
oogtoIefluiten,
jlui/en ,
En
Dat,, als
Ills een
ten licht
licnl,, uw
uw pad
patibefcheen
hefchetn..
Dal
lViens voet
voel de
de jengfle
jongfle palen
paten
1, 0"
Gy, Wins
ran 't'I rampvol
rampvolleven
/even nader
nader treedt
treedt..
Van
Di" rasch
rasch van
van 't'1 pak
pok van
vanzorg
zorg enen leed
Jee"
Die,
Ontj/ogen,
zult ademhalen
OntJlagen, vr.,
vry zult
ademhalen!1
Prent
8Y der
del' jongheid
;ongheid wysheid
wyslzeid in
in.. Prent gy
Outlerdom!uwUIPdorre
dorreheester
heesler
$, Ouderdam!
Z, voor
voor de
de jeugd
jeugd een
ten zedenmfester,
zeden1llfesler I
Zy
Optlat ze
ze alllmn
1I//4en de
deugd bemin'.
hemin'.
Opdat
de deugd
Somber
en treurig
treurig genoeg,
daad ,, is
tlaar..
Somber en
genoeg , in
in de
de daad
is dit
dit Lied;
Lied ; daar
over
verontfchuldigt zj~h
die verontverontover verontfchuldigt
zich de
de Dichter
Dichter oo~,
oak , en
en die
gelden. 'Er
'Er zyn
zyn toch
toch nog
nog velen
velen in
ill
fchuldiging
fchuldiging laten
laten wy
wp gelden.
zyne
omftandigheid;
en voor
voor de
de zulken
zuIken is
is zo
zo een
een klaagzang
klaagZang
ne om
andigheid ; en
altyd
oongenaam;; --- voor
de zulken
zulken is
is by
hy misfchiea
misfchiell
tyd aengenaam
voor de
in iederen
iederen trek,
trek, en
en beilzaam
beilzaam door
door'deszelfs
deszelfs godsgodswaarheid
waarheid in
dienftige
DenDichter
Dichtervoor
voor1'reurigen
l'reurigen zal
zal wel
weI nieWedienfl:ige wending.
wending . Den
mand inin deze
deze regels,
regels, noch
nocb inindezen
dezengehelen
gehelen bundel,
bundel, mismiamand
kenneD..
kennen

U
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()C'l'AVIA.. .DOW
. . aAIJAAD
llAIJAllD.. GiR
__ CI8TAA!
CUHAA' WASA,'
WAr'&;
OCTAVIA

Treurfpel, door
door AA.. VAN
lCOTZ1UltJE. Te
Tt 4mflerdam,
AtlJjlerdall1,
Treurfpel,
vAN aoTZEatUE.
/;J JJ.. W
W.. Smit,
In $vo.
iWII. 162
162 bl.
hi.
by
Smit, 18051.
Aoa . In

OCTAVIA,
OCTAVIA,

Tooneelfpel,
Toonee/{pel, door
door A.
A. VAN
lCOTZEnUE.. Te
Te Amflerdam,
Amjlenlam,
VAN ICUTZE$UE
oJ W
W.. Holtrop',
ln 8vo.
8vo. Ih
III.
by
Holtrop`, 18.2.
k8®a . In
i8z bl.

$AIJARD,
~AIJARD,

Tooneel/peJ, door
door A.
A. VAN
VAN IIOTZEUUB
ItOTZElJU!..
Tooneelfpel,
jlerdllm, by
hy JJ.. W
W.. Smit,
18:;2.. In
In PO,
8vo. 174'bl
174 .
flerdam,
Smit, I8ca

GUSTAAF WASH,
WAS&,
GUSTAAF

u.

A,.-

Te AxTe

ene fpoedige
fpoedige melding
melding vats
van deze
wy
or ene
deze Stukken
Stukken ttIenen
menen wy
onoor
onzen Lezer
Leler dienst
dlenst to
te doen
do en ;; en
cbltr bna
on. de
de plants
p1aats ontonto
en daAr
D onzen
breekt, om
om van
vanieder
iederafzonderlyk
llfzonderlykuitvoerig
uittroerig to
te gewagen,
gewagen, en
ell
breekt,
wy waarlyk
wllarlyk niet
niet weren,
weren, aan
aan welk
welk van
van deze
deze drie
drie wy
wy de
de voorvoor·
wy
lIeur en
en alzo
alzo dedeeerfte
eeril:e plants
plaats maetetl
keur
moeten ge\7~IJ,
geiron, to
to vOegen
voegen wy
wy
dezelve liefst
Hefst byeen
byeen..
(){Jav(a rekenen
rekenen Wy
'tHy onder
onder de
de beste
beste
ORavia
dezelve
Treurfpelen van
van dezen
dezen beroemden
beroemdenT Tcmeeldiebtet;
en in
in bethet.
Treurfpelen
oneeldicbter ; en
zelve heeft
heeft ]:Iy,
hoezeer daaraan
daaraan anders
anders zo
ZQ niet
'niet gewOon,
zith
zelve
by, hoezeer
gewoon, zich
vry naauwkeurig
naauwkeurig gehogdem
gehoqden·aan
aalldederegets
regets der
der kunst
kunst.. De
De ka
ka..
vry
rakters worden
volgehouden,, en
en de
de Heldin
Heldin van
fin bet
het Stuk
Stuk
rakters
worden volgehouden
w~rkt op
op den
den AanfchouWer
AanfehoUWet of
of Lezer
Lezer onophoudelyk
onophoudelyk.. Voorts
Voorts
werkt
is de
de Gefchiedenls
Gefehiedenls geenzins
geenzing verminkt
verminkt;; de
Dichter heeft
heeft uic
uic
is
de Dikhter
eehte bronnen
bronnen geput
geput - als
a1s Wysgeer
Wysge~r geput
geput;; en
en wat
wat de
de ver.
verechte
plaatfing van
ill 'de Voorplaatfing
van het
het tYdIHp
tydiip aanbelangt,
aanbelangt, Waall/all
waarvan hy
by ih'de
Voor .
rede de
de reden,
reden. opgeeft,
opgeeft, dit
dit vermindert
vermindcrt geepkins
gee.~zins de
de dichtkundlchtkun.
rede
dige waarde'
Doeh den
den indruk
indruk van
van dit
dit Treurfpel,
Treurfpel. hetwelk
hetwelk Wy
wy
dige
waarde • noch
vertrouwen dat
dat algemenen
algemenen byval
byval zal
zal vinden
vindt:lJ..
vertrouwen
De twee
twee andere
andere Stukken
Stokken zyn
zyn van
van epee
e,neltanderen
anderen lempel
llempeJ..
De
De menigte
menigte van
van handelende
handelencle perfonen,
perfonen, de
de zo
zo Ver
ver van
van elkander
elkander
De
verwyderde
plaatfen en
en tydperken,
tytjperlten. waardoor
waardoor <\e
de ~ezer
Lezer of
of Aan.
Aan.
verwyderde plaatfett
fchouwer hier
hier wordt
wordt oingevoerd,
olngevoerd, doen
doenreeds'
reed~ by
by bet
het doordoorfchouwer
blaQeren zien,
zien. dat
dat bet
hetalleen,
aileen. in
in den
HeJd van
van bet
het Stuk
Stuk is,
is.
bladeren
den Held
dllt
hier eenheid
eenheid zoeken
!mn.. De
De1 bichter
zetve wit
wit dedeichter zelve
dot men
men bier
zoeken kan
:zelve ook
ook niet
niee beSordeeld
be60rdeefd hebben
hehbenals
alsToneelToneel-ofofTreurfpeTreurlPe~
zelve
len,, mar
mallr als
als Historisch4ramatlfehe
Hislorl1ck-drQmlltifthe TafeteAn
Taftr.eJen.. Eel
Ret jlaat,
jlaat,
len
zegt hy,
din Dichter
Dichter vry, dedehoofdgebeurdhisfen
hoofdgebeurtlhisfen tit
ull het
het leven
leven
zegt
by, den
"lIn
zynen Held
Held in
in een
een reeks
reelts van
vantooneelen
tooneelen ddar
tld"rtoteflellen
jlellen;; en
van zynen
en
~'yn oogmerk
oogmerk was,
w~s, to
Ie bewerken
hlflerlren ,, dat
dat elk
ellt Leeser
Leezer of
of A~"fchou
Aanfchouzyn

D

V" ,

WI!1', indien
oolt Ie
.,ooren al
al nieU
S/{,In GtISTAAF
GUSTAAF WASA
wer,
indien hy
by ook
to rooren
nietr van
WASA of
nAll~IlD
gekoord hadde,
na het
Itel einde
einde 'Vim
kef Stuk
Stulr tech
flch vol'Vol.
van her
nAIJARD gehoord
hadde, na
11Iflaltl bekend
bekend zoude
zoude zyn
Z'J" met
metdedewaare
waarehoofdgebeurdnisfen
hflofdgebeurdnis[en des
des
enaakt
Helds;; en
dlt zal
zal ook
het geval
geval wei
den Lezer
Lezer zyn,
zyn, Helds
en dit
ook bet
wel by
by den
Hoeen
daarom hebben
hebben deze
deze Stukken
Stukkendes
des to
te grotere
,rotere waarde.
en daarom
waarde . Hoe·
zeer,
intusfchen, door
des te
zeer, intusfchen,
door alles
apesop
op het
hetTonee!
Toned nog
nog des
to meer
meer
zo geraakt
bclangneming en
en gevoel
gevoel wordt
wordt verwekt
verwekt,, zo
geraakt tocb,
toeh,
belangneming
vI~n wy,
de Aanfchouwer
Aanfcbouwerbier
hier ligt
ligt in
het
vrezen
wy , de
in verwarring,
verwarring, en
en het
moct
moot

OUSTAAF
OC1'AYIA.. --+ BATJARD
DA1JAll.D.. (JUS'l'IIAl WASA
\VASA..
OCTAYIA

5~t
S2 #

moet altyd
altyd hinderen
hinderen ,, in
in enen
eDen zo
zo korten
tyd to
te zien
zien aflopen,
afiopen.
korten tyd
moet

hetgeen
meo als
als gedurende
gedurende vele
vele jaren
jaren gebeurd
hetgeen men
gebeurd denken
denken moet.
moot .

Des Heren
Heren VAN
VAN KOTZEBUES
KOTZEBUES algemeen
btkende enen erkende
erkendetataalgemeen bekende
Des
lenten
echter zeer
zeer veel,
veeI, 't
't geen
van een
een
Ienten vergoeden
vergoeden echter
Been het
bet werk
werk van
middelmatig Vernuft
vOdriedereu
middelmatig
Vernuft onverdraaglyk
onverdraaglyk maken
maken zou,
zou, voor
- iedereti
Aanfchouwer,die
die eenheid
eenheid en
ell regelmaat
regelmaat bemint
bemint;; en
en men
men verver·
Aanfchouwer,
Baijard, ligt
gooft
by [jet
llet lezen
den BaiflJrd,
Iigc den
den Dichter,
Dichter, die
die
geeft het,
bet, by
lezen van
van den
EO kan
kan gevoelen
gevoelen ,, en
zulk een
een gevoel
geveel zozooverftorten
overil:orten in
in het
bet
en zulk
to
bart, dat
dat by
by zich
:dch Diet
niet zo
zo naauwkeurig
naauwl!eu.rigbindt
bindt aan
aan dederegels
regels
hart,
der kunst
kUllst;; aan
by bet
het lezen
lezen yan
tJen Gus/otlf
aan welke
welke men,
men, by
van den
Custaaf
der
vooral, naauwlyk&
naauwlyks denken
denken kan.
kan, zo
zo geheel
men
Waf" vooral,
gebeel hecht
heche men
Wafa
zich
van dat
dat men
menhem
heminillzyne
zyoeknechtsverknechcs\'erzich aan
aan den
den Held,
Held, van
D,'Iomming, herkent,
berkent, gedurende
gedurende zyne
zyne reizen,
reizen, zyn
zyn zwerven
zwerven ja.la,
npomming,
ren Lang
lang,, in
i~ zyne
zyne menigvuldige
menigvuldige en
en grote
grote gevaren,
gevaren, tot
tot dat
dat
ren
ODS hart
hart eindlyk
eindJyk met
het Volk
Vol~ medetoept
mede!oept:: GUSTA,\F
WAS;\,
ons
met het
GUSTAAE WASA
zy K,niNg
zy
Koning !!

Reizen en
en Lotgevallen,
LOlgevallen, in
;n Enlfelanti
en Frankryk
Frankrylt.. Ule
Engeland en
Uit
Reizen
het HoogriuitsGh.
In den
by J1.. C
C.. Leeuwettyn.
In
het
Hoogduitssh. In
den HalJge,
Haage, by
Leeuweftyn . In
gr. 8ve.
8vo~ 312
3I~ bl.
gr.
hi.

JULIA'S
JULIA'S

van
eze beminnelyke
reist naar
Enge/lJnd, vergezeld
vergezeld van
eze
beminnelyke
reist
naar Engeland,
ene oudere
oudere Bloedverwante
BJoedverwante,
met bare
bare Harp.
Harp. Zy
Zy had
had
ene
, met
D
D
gene andere
andere bedoeling
bedoding., dan
dan als
als ene
ene reizende
reizende Virtuofe
Virtuofe zoveel
zoveel
gene
JULIA
JULIA

byeen to
te zamelen,
behoorbyeen
zamelen, dat
dat zv
zy hare
hare oude
oude beminJe
beminde Maeder
Moeder behoorlyk verzorgen
verzorgen kon
koo.. Niet
Niet alleen
aileen verwehte
haar talent
talent overat
overa!
verwelte haar
lyk
bewondering, maar
maar hare
hare bekoorlykbeden
bekoor/ykhedenvonden
vondenoveral
overal aanaanbewondering,
bidders in
menigce.. Dan
Dan hare
hare deugd
deugd was
wasonbevlekt,
onbeviekc, haar
baar
bidders
in menigte
bart kuisch
kuisch ,, en
baar gedrag
gt:drag was,
was.even
evenzeer
zeerals
als alle
aile hare
hare bebehart
en haar
koorlyke begaafdbeden
begaafdheden,, verwonJerenswaardig.
Natuurlyk dat
koorlyke
verwonderenswaardig . Natuurlyk
dat
de ziel
ziel van
enen deugdzamen
deu~dzamenJongehng
Jongeltng
zui'lereziel,
ziel. die
die
van enen
de de
zuivere
de
een
zo bekoorlyk
bekoorlyk hchaam
bewoonde., in
in E;oeden
ernst aanaaneen zo
hchaam bewoonde
goeden ernst
bad;
voorilchtig fidt
hy JULIA
JULlA op
op den
den tocts
tocts;; dan
Jan gene
gene
bad ; -voor2tchtig
felt by
ftanbiedingen braglen
wankelen;; - evenwel,
evenwel,
nanbiedingen
bragten haar
haar aan
aan bet
bet wankelen
oolt
zy beminde
beminde EDUARD
.EDUARD..
La~_
zich to
te Bath
Batll op.
oolt zy
Lang_ bield
hield zy
zy zich
op.
Menlokte
lokte haar
haar naar
naar Holland
Holland.. Dan
Dall in
in Frankryk
FralJkryk raakte
raakce zy
zy in
ill
Men
Dood,
en byna
bYlla om
ombet
bet leven
leven;; en
en,, (;;ven
als reeds
dan
hood, en
even als
reeds meer
meer dan
eens to
te voren
voreD EDUAan
EDUARD haar
gewicbtigfie diel\l1en
tens
haar de
de gewichtigile
dieniten bewezen
bewezen
bad. gelukte
gelukte bet
bet hem
hem nu,
nu, haar
baar to
te redden
redden.. Het is
is zon.
had,
Het
zon .
derling inin deze
d:Jt de
de Lezer
Lezer zelve
zelve nopens
Dopeos died
did
derling
deze Roman,
Roman , dat
EO UARD
lang gebeel
onzeker is,
is. en
reisgenoot van
V'an
EU
UARD zo
Zo lang
geheel onzeker
en zekeren
zekeren reisgenoot
JULIA. een
een Virtuoos
Virtuoos op
de Flool,
FiooJ, gedurig
gedurig voor
meent
JULIA,
op de
voor hem
hem meent
te inoeten
moeten bouden,
die toch
vall
to
houden , die
toch eindeJyk
eindelykalsalseen
cenvriend
Mend van
EDOARD. doch
doch to
Ie gelyk
gelylc als
als een
EDUARD,
een bgen
lagen [churk.
fchurk, kenbaar
kenbaar worde.
words .
JULIA geraakt
g~raakt in
jn Engeland
Ensdanll met
met haren
haren EDUARD
EDUARD teteo
JULIA
rug,, en
en herkent
herkenc in
in deszelfs
deszelfs Stlefvader
Sllefvader,, wiens
wiens goedkeuring
goedkeuring
rug

nogDog

JULIA'S
.LOTG!VALLEI'..
JULIA'S nEIZEr:
BEIZEN EN
EN .LOTGEVALLES

nog
alleen ann
alln bet
het geluk
gel uk der
der gelieven
gelieven ontbrak,
ontbrak, den
Broeder
nog alleen
den Broeder

van
Moeder , --- die
van hare
hare dierbare
dierbare Moeder,
die baar
baal met
vreugde ontommet vreugde
de Lezer,
Lezer, hoe
vangt;; en
en dus
dus voelt
voelt de
hoe deze
deze Roman,
Roman, op
op dedegegevangt
wone
met een
hpwlyk . Voorts
wone wyze
wyze,, eindigt
eindigt met
een geluk$ig
geluk\f.ig hJlwlyk.
Voorts is
is
dezelve
vol zonderlinge
zonderlinge gebeurtenisfen
gebeurtenisfen,, en
en ten
ten laatften
laatafn onto
dezelve vol
ont.
nQg ala1 natuurlyk
natuurlyk;; zodat
zodat wy
deze
wikkelen die
die alle
aile zich
zich ngg
wikkelen
wy deze
.?ulia,
Julia, boewel
wybet
betgehele
gebele verhaal,nagenoeg
verhaal. nagenoeg bet
bet onwaar
onwaar_.
hoewel wy
fchynlykfte vonden
van alle,
alle, die
wy ooit
noit gelezen
~eJ~eii bebben,
hebben,als
ala
fchynlykfte
vonden van
die wy
ene zeer
zeer onderhoudende
aangename le&tre,
le&lre, aan
aande
de Llefbeb,
Liefheb.
ene
onderhoudende,t aangename
aanpryzen..
bers van
dit foort
bers
van dit
foort v~n
van Gefchriften
Gefchriften kunnen
kunnen aanpryzen

Taftreektt
uil het
het M81IschI'J1t
Leven.. Vlt
ontierfoheltie"e SchrySchryTafereekn tit
Menschlyk Leven
Uit onderfcheidene
vers •bbyeenveranmeltJ,
yienverzameld, door
door AA.. BRUOGEMANS.
Te
Dordrecht,
"erl'
BRUOGEMANS .
Te Dordreeht,
by E
E.. Bonte
Bonte,, IBor
I80t.. In
I" gr
gr.. 8vo.
180 bl.
bl.
by
8vo. r8o
, tref£end en
aandoenlyk, en
en der
der Zedekunde
Zedekunde inin genen
genendele
dele nadelig
narlelig..
E
aandoenlyk,
E
Wygeven
gevende de
titels alleen
alieen moar
Naar
Wy
titels
moar (lp:
op : Geluk
Geluk uit ()ngeluk.
Ongeluk. Naar
en zestal
zestal vry
vry gelukkig
gelukkig geko7ene
gEko7ene Verhalen
Verhalen, trefFend en
en

--=-

tilt

van AA.. LA
l1et Hoogduitsch
Hoogdul/seh van
L.A. FONTArnE
FON'l'AI~!..
San Pedro
San
Pedro en
en P"a.
Va.
lhet
.,ina.. Naar
Naar bet
het Fransch
Franseh van
van Mr.
DE MAY:&B.
_
De VerFerMr. DE
MAYER . mina
De
fchyning. Naar
Naar bet
bet Hoogduitsch
Hoogduitsch van
vall KK.. REINHARD.
Biane/l
fchynirg.
REINHARD. Bianca
Capello.
Naar het
het Frasich
FrPlseh van
von Mr.
Kranlr.z.inMr. DE
Capello . Naar
DE MATEll.
MATER . -- Krankzinnigheiti uit
uil.. BerOTlJII.
Naar bet
bet Hoogduitsch
H(J(Jgduitseh van
J. M.
Berouw. Naar
van j.
M. ARMBRUSARMBRUSrdgheid
TtR.. En
En De
DeMoedermoerder
Moeti4l'tTloorde,.door
door1'oeval
J'oevnl.. Naar
Naar het
ket Hoogduitsch
HtMgduils,h
TER
van
c. HH.. Srlasz
SPIESZ..
Wy vertrouwen
vertrouwen,, dat
dat deze
deze Namen
Namenalleen
aileen
Wy
van c.
die ene
ene
genoeg zyn,
zyn. om
omonze
onzeLezers
Lezerstoteverzelteren,
verzelteren, dat
dat zy,
genoeg
zy, die
leCture zoeken,
zoe ken ,aile
Stukjenl
afwisfcrende, onderhoudende
nfwisfeltnde,
onderhoudende lecture
alle deze
dezeStukjens
met
genoegen zullen
zullen dezen
lezen.. Of
wyniet
niet een
een of
of ander
ander reeds
reeds
met genoegen
Of wy
dders in
moedertaal hebben
hebben aangetroffen
aangetrofFen., is
elders
in onze
onze moedertaal
is ons
ons min
min of
of
meer
bedenklyk;; dan
dan wy
ontgcven bet
net ons
ons:: d6D
Vertaler
sneer bedenklyk
wy ontgeven
den Vertater
was
dit, naar
niet bekend.
Hy heeft
heeft
was dit,
naar zyne
zyne vetZekering,
vetzekering, ook
ook niet
bekend. Hy
voorzeker door
door deze
deze uitgave
uitgave een
eenaantal
aamal van
vanbet
betlezend
lezend pupuvoorzeker
bliek enen
aangenamen dienst
dienst gedaan
gedaan;; en
daar de
de taal
(aal zuiver
zuiver
bliek
enen aangenatnen
en daar
en de
de overzetting
overzetting vl'oeiend
zo zodurven
wywyhem
weI
en
vloeiendis,is,
durven
hem ook
oak wel
aanzetten ,• om
om dit
dlt Werkje
DOg to
te vervolgen
velvolgen;; gelyk
gelyk dit
Werkje nog
dit zyn
zyn
aanzetten
fchYllt te
oogmetk
oogtnetk fchynt
to WeZtn.
wezen .

lJitgezogte Analogifche
Analog;fche en
en Etimologifche
Etimologi{cTre Gronden
van NederNetie,.·
Vitgezogte
Gronden van
duit/che LeI/ern
dDor BB.. DER
DER KlNDEREN.
KINPEREN. Te
Te
duitfehe
Letter- en
en Tllllikunde,
Taalkunde , door
Amfteltiam, by
OJ G
G.. Roos,
1802. In
In gr.
gr. 8"0.
8vo . 110
i io hi.
hl.
4mfteldam,
Roos, i8o2.
ver een
een Gefchrift
Gefchrift van
(fiver
van dezen
dezen fiempel
ftempelkunnen
kunnen wy
wy niet
net
zyn.. De
De Spraakkunflen
SprQakftunflen van
en
breedvoerig zyn
D . PALM
PALM en
V breedvoerig
van vv.. D.
van
ZYDELAAR
z']n,, naar
naar het
oordeel van
van dezen
dezen Taalleeraar
Taalleeraar ,, van
2VDELAAR Zyn
het oordeel

O

aial-

B.. DBa
GRONDEN..
B
D E R KINDEBEN',
K I N D E BEN,UITGEZOnTE
UITGEZOGTE GRONDEN

5!).J
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ontbloot , en
over bet
IIlle oordeelkundige
DDrdee/ligndige taalkennis
tafliliennis ontoloot,
en over
het uitlezen
lIit1ezm
alle
~an dezelve
tiezel"e heeft
heeft by
hy zich
zick dikwils
dikwils zeer
zeer bek/aagd.
TUlNM4N
van
beklaagd . TUINMAN
en
T.I!N KATE
KATE,, (deze
dus voor
vaar van
van dezelfde
dezelfde waarde)
waarde)
en TEN
(deze houcle
houdt hy
by dus
KILIAAN en
roemt hy
by hoog
JDaar vooral
vooral KILIAAN
en HUlDEKOOPER.
hoog;; din
dan
maar
RUIDExoorER, roeme
dat hy
by de
wy. raden
raden hem
hemernftig,
ernfiig, enen wenfchen
wenfchenhartlyk
hartlyk,, dat
de
wy
Schriften van
zo hooggeachte
hooggeachte Taalkundigen
Taalkundigen nog
deze . by
b y hem
hem zo
nog
Schriften
van deze·
eens. en
en dan
dan met
metwat
watmeerder
meerdervrucht,
nucnt,zal
zal lezen,
lezen. wanneer
eens,
wanneer wy
wy
niet twyfelen
twyfelen of
of by
hy zelve
zelve zal
zal over
befchaamd
Net
over dit
dic zyn
zyn boekje
boekje befchaamd
zyn.. Opdat
Opdat men
mennunudit
dit ons
ons zeggen
zeggen voor
voar gene
gene machtfpreuk
macbtfpreuk
zyn
boude, moeten
moeten wy
wyenige
enige ftalen
[!:alen opgeven:
boude,
opgeven :
De
De Schryver
Schryver meent
meent., "„ dat
dat het
zo zger
z~er de
de grote
grote
bet niet
Met zo
is, , hoe
de ouden
ouden fchreven
fcbreveu?
volgens ana
ana
vraag is
vraag
hoe de
? maar:
maar : wat
wat volgens
logifche gronden
gefchreven worden
1" -- enellvolgens
volgens
logifche
gronden moet
moet gefcbreven
worden?"
zyne
analogifc"e gronden
fchryft hy
v. uitgaven
uitgllven.,
zyne analogifche
gronden fchryft
by dan
dan bb.. v.
notiig,
onderteltenti met
met maar
maar dne
~ne., maaker
maalter daarentegen
daarentegen met
Wig , ondertekend
met
twee
lwee vocalen
vocal en ,, ook
ook voorleeden
voorkeden,, fchoon
in bet
bet wortelwoord
wortelwoonl
fchoon in
I,tien geen
geen ene
voorlwmr.. Omdat
wyde
de dubbele
dubbele II
lyden
dne ee voorkomt
Omdat wy
a en
en ee
in
~llllJuw en
en fchreeuw
fchreeuw gebruiken
gebruiken,, en
en de
11 in
het meer·
in jelaauw
de a
a en
en u
in het
meervoud verdubbelen,
verdubbelen. wil
wi! by
dat men
men ook
ookfchryven
fchryven zal
zal;; tiiiP,
voud
by dat
Rip,
z; ,, ziin
ziin,, hiiuw
hiiuw eenz.
plaats van:
praad, "iir.
jiraad,
hiir, d;.
di, niiwe.
ndwe , zi
nz . iinn plaats
van :
diep, fieraad,
jieraad, enz
enz.. Med
Med fchryft
fchrl'ft hy
filet;; genoodfchap
genoodfchlJp
diep,
by voor
voor met
vpor genootfchap
genootfckap;; gelaat
gelati: voor
voor gelaad.
gelaad. Voorts
Voorts:: lachchen.
vpor
lachchen ,
licbchalltll;; Nederduits
Nederduits integendeel
integendeel zonder
De yy is
ji b;r
lichchaam
zonder ch.
ch . De
by
hem een
een faamgeftelde
faamget1:elde figuur
figuur., die
die volgens
volgens ons
gebruik de,
d~
hem
ons gebruik
klank van
van e;
uitdrukt ,t als
als:: zyn,
z,n, wyn
wyn. fpryden
[pr,den of
of fpreiden
/pre/den;;
klank
ei uitdrukt
welke dus
dus ook
oak inin fchryfwys
fchryfwys van
van de
de dubbele
dubbeleeijij onderfchei
onderfchei..
welke
den is
is;; danrom
datlrom,, zegt
doen wy
wy beter
beter om
omniet
niet KoninglUJnitlgden
zegt by,
by, doen
rjilt, wiin.
maar ./{gningr,lt,
fchryven;; en
en zulzulriik,
Win , maar
Koningryk, w,n
wyn eenz.
nz . tteo fchryven
ke taalkenners,
taalkenners, (he
dat 'er
'er in
in de
de uitfpraak
uitfpraalt tusfchen
tusfchen de
de
ke
die menen
menen dat
€I en
en de
de y'J onderfcheid
onderfcheid is,
naar zyn
zyn oordeel
oordeel.,
ei
is, hebben
hebben het,
het, naar
mis
mis;; het
'c even
men fchryve,
fchryve. weir
melr of
betISisbybyhem
hem om
om 'c
even hoe
hoe men
of
m,r, heir
"eir ofofhyr,
hyr,Jlreiden
/frell/en ofofJlryden
/frytien ,, goedheid
goedheid of
of goedhyd,
goedhy4.,
myr,
enz.. In
de opgave
opgave der
df'r lgtters
J~tters laat
geheel weg
weg..
enz
In de
laatbyby de
de vv geheel
Doch waartoe
waartoe zouden
nog meer
meer opnoemen
opnoemen f'? Uit
Doch
zouden wy
wy nog
tilt deze
deze
flaren kan
toch wel
wei analogisch
anll/ogisch zeker
zeker befluiten
belluiten.
dat het
ftalen
kan men
men toch
, dat
bet
tien onze
onze taal
IlItll beoefenende
heiiefeflmde .7ongelingfchap,
Jongelingfchap, waarvoor
waarvoor de
de SchrySchryden
ver
ver deze
deze Analogifche
Analogi/che Gronden
Grontkn als
als een
eeo Leesboek
Leeshoele heeft
heefc opgeopge'
field, juist
zeer aan
aan to
te raden
raden is
is ,, by
den Taalkennev
Taalkenner
field,
juist Die,
Met zeer
by den
jer Kinderen,
Kinderen, maw
maarliever
Hever met
daartoe no;
der
met hem
hem (indien
(indien hy
by daarcoe
no ;
befluiten
kon) by
by enen
enen VAN
belluiten kon)
DEB PALM
PALM en
en ZEYDELAAt
ZEYDl!.LAAIl enigen
enigen
vAN DER
tyd ter
ter fchool
fchool to
te gaan
gaan..
tyd

De
De
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DE
NEDIRLANDSCilE KTNDERMEID
K1NDEllMElD..
DP NEDERLANDSCHE

De Nederlandfcle
Ne.derltJnd[che Kindermeid.
Kindermeid. Een
Een Meubil
Meuhil voor
voor de
de KinderKinder.
De
ir.amer.. fImflerdam,
Amfteraam, by
In 2vo.
Ovo. 99
katner
by W.
W . Holtrop,
Holtrop , IS0Z.
1$oz . In
99 bl.
bl.

it boekie hebben wy met genoegen gelezen, en wy
wellschten weI dat hetzelve door haar ook gelezen
D
D
werd, voor welke bet eigenlyk gefchteven is. Elha/Jeth

it boekje hebben wy met genoegen gelezen , en wy
wenschten wet dat hetzelve door haar ook gelezen
werd, voor welke bet eigenlyk gefchreven is .
Elizabeth
Oprecht, ene
ene brave
brave Dienstmaagd,
Dienstmaagd, houdt
houdtbriefwisfeling
briefwisfeling met
met
Oprecht,
Cllt"flelia Leergraag
Leergraag., en
en geeft
geeft zeer
zeer eenvoudige
eenvoudige., nuttige,
nuttige, en
Cornedsa
en
<hkwils maar
al to
te nodige
nodige vermaningen
vermaningen enenlesfen
lesfen,, in
in den
den
dikwils
maar at
zo als
juisten coon
toon;, zo
als men
men dat
dat van
vanDienstmeisjes
Dienstmeisjes onderling
onder ling
juisten
verwachten zou
ZOllo.
Ook
komelJbier
biernog
nogenkele
enkele andere
andere brie
brie.
Ook komeu
verwachten
ven voor
voor.. Wy
Wydurven
durvenonsonsevenwel
evenwel
boekjejuist
juist niet
niet
vanvan
ditdit
boekje
ven
veel nut
nut beloven
beloven,, omdat
omdat wy
wy vrazen
vr.;:zen dat
dat het
het moeilyk
moellyk zal
za l
veel
zyn
bet daar
daar to
te doen
doenlezen
lezen,
het gelezen
gelezen moest
moest worwor·
zyn bet
, waar
waar het
den,, en
en 'er
'er wei
maar weinigen
weinigen zullen
zullen zyn
zyn,, die
den
wel maar
die het
bet onbe·
onbe •
vooroordeeld
zouden aannemen
aannemen.. Mis
Mis·•
vooroordeeld van
van hare
hare VrOUWcJ1
Vrouwon zouden
fchien dat
die een
een uitvoeriger
uitvoeriger werkje
werkje belooft,
belooft,
fchien
dat de
de Schryver,
SchryVer , die
!:iulke
en dergelyke
dergelyke heilzame
heilzame en
en nodige
nodige lesfen
lesfen dan
dan in
ill zal
zal
2ulke en
kleden in
in ene
eneofofandere
anderebevallige
bevallige Gefchiedenis,
GeC,hiedenis,die
die den
denleeslees·
kleden
lust fterker
frerker nog
nog uitlokt
uitlokt,
en zo
zo zyne
zyne recepten
n:cepten ,, - metr
onge.
Just
, en
meer ongelIlerkt,
Dienstmeisjes zal
zal inkrygen
inkr}'gen.. In
In boeken
boeken voor
voor
irrerkt, aan
aan de
de Dienstmeisjes
de Scholen
Scholen der
der mindere
mindere clasfen
clasfen van
gaarne
de
van BUllers
Burgers zagen
zagen wy
wy gaarne
oolt vele
vele dergelyke
dergelyke onderiiehtingen
ondeni~htingen..
ook
4

Bet ongelukkig
ongeluklr.ig Huisgezin,
Huisge2in, ofofde
tie ontdekte
o1ltdekte Vlucht
J7/ucht;; Tooneelfpel
TooneelJPel in
in
Het
"yf
Bejryven.. (Niet
(N iet vertaald
vertaald.)
Te
dmfteltlam,, oJ
vyf Bedryven
.)
To lmfleldaw
by P.
P . J.
J.
1802 . In
gg bl.
Uylenbroek, 1802.
In 8vo.
8"0. 95
hi.
Uylenbroek,

wee geheel uiteenlopende gefchiedenisCen. vry gedwongen
in verband gebragt. ieder op zichzelve echter een
T
T
zter gefchikt onderwerp voor het Toueel. Het ongelukkig

wee geheel uiteenlopende gefchiedenisfen, vry gedwongen
in verband gebragt , ieder op ziclrzelve echter een
zeer gefchikt onderwerp voor het Toneel . Het ongelukkig
buisgezin, dat
dat gered
wordt. beeft
heeft inet
met de
de ontdekte,vlucht
ontdekte ,vlucht der
der
Iuisgezin,
gered wordt,
twee gelieven,
gelieven. die
die oolt
gered worden
worden door
door de
de toeftemming
toefiemming
twee
ook gered
tot bet
het gewenschte
eigenlyk niets
Aileen
tot
gewenschte huwlyk.
huwlyk , eigenlyk
niets gemeen.
gemeen. . Alleen
is or
voor een
etlD motto
motto dient,
dient,
is
op beiden
beiden het
betgezegde,
gezegde, dat
dat ook
ook voor
toepaslyk:: 6
hoe ondoorgrondelyk
Qndoorgrondelyk zyn
we·
Voorzienigheid ! hoe
zyn uwe
uwe wetoepaslyk
6 Yoofzicnigheid!
gen! Wanneer
WanneerwyWJdenken,
lIenkendat
, dat
geheel
ver/orenzyn,
Z'J",befchynt,
befoh'Jllt.
gen!
wy wJ
geheel
verloren
om een
een flraal
/lraa! van
"an licht
licht ",- en
'P wy
w)I warden
worden weder
weder op
op den
den weg
wet des
ties
ons
ge/uks gebragt.
En
daarenboven ,, hot:wd
'er bier
bier en
en daar
daar:;
En daarenboven
hoewel 'er
gelaks
gebragt .
vry wat
wat goeds
goedsvoorkomt,
voorkomt.
ander
uitfrektreftretvry
en en
bethet
eeneen
en ell
ander
by by
uitftek
fend
wy toch
tach by
by de
de eindelyke
eindelyke ontknoping
mefend is,
is, venden
vonden wy
ontknoping zo
zo menigvuldige
dat wy
wy aan
aan dit
dit Stuk,
Stuk,
nigvuldige grote
grate onwaarfchynlykh.eden,
onwaarfchynlykheden, dat
als
weinig waarde
waarde toekennen
toekennen.. In
In
als Toneelfpel,
Toneelfpel, waarlyk
waartyk maar
maar weinig
een woord,
het behoort
behoort onder
de zodanigen,
zodanigen, waarvan
waarvan ons
ons
onder de
cdn
woord , bet
beftek geen
uitvoeriger aankondiging
beftek
geen uitvoeriger
aankondiging gedoogt.
gedoogt.
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VADERLANDSCHE
VADERLANDSCHE
LETTER
..OEFENINGEN..
LETTER-OEFENINGEN
landuidingen en
JantJuidingen
Baarblykely1ehedm van
vaneenen
centn1'oekoa'mT()e/coomen Baarblykelykheden
fl.igen Staat,
door T.
het Enge!sch.
ftigen
Staat, door
T . WATSON.
WATSON . Uft
Uit bet
Engelsch . Tt
Tt
Leyden, by
van Thoir,
gr. 8)10.
Leyden,
by J. van
Thuir., I$oa
180.2.. In
In gr.
8vo. ~5lt
a5ti bl.
bl.

ee kundige
kundige ~, eh
eh ook
ook hier
hier to
te 1ande
achting
lande reeds
reeds met
met achting
D
bekcmde Schryver
Schryver van
vandit
dit nuttig
nuttig boek
boek gaat,
gaat, in
in de
de
D
bekende
behandeling van
van een
een der
deralleraangelegenfle
alleraangelegenfte onderweronderwerbehandeling

cen anderen
<lan men
men incest
meest gewoon
geweest"
pen,
pen, een
anderen weg,
weg, dan
gewoon gewees€
is
in te
to fiaan
flaan,
om tot
vaste overttiiging,
omtrent eenen
is in
~ om
tot vaste
overtliiging. omtrent
eeneR
toekomlHgen ftaat
itaat IJ3
dit leeven,
leeven., to
te geraaken
gel'aaken.. Hy
houdt
toekomfligen
na dit
Hy houdt
zich niet
met op
, diepzinnige
op met
met bovennatuurkundige
bovennatuurkundige;
eM
zich
diepzinnige ca
fyn
bewysredenen, die
die veel
veeI infpanning
infpanning van
fyn gefpon,nene
gefponnene bewysredenen,
van
geest vereifchen
en daLrom
daarom niet
niet onder
onder elks
elks bereik
bereik en
en-,
geest
vereifchen,, en
vatbaarheid
vatbaarheid vallen
vall en ,, maar
maar beroept
beroept zich
zich op
op zoodanige
zoodanige
en blykbaarheden,
blykbaarbeden, die
die door
doora11en,
allen, die
die gegeaanduidingen en
aanduidingen
zond verftand
verlland hebben
hebben ,> en
tot jaaren
jaaren van
van onderfcheid
onderf'cheid
zond
en tot
gekomen zyn,
rkt en
gekomen
zyn, kunnen
kunnenopgeni
opgem$!rkt
en nagegaan
nagegaan worden,
worden.
Het Werk
Het
Werkbeftaat
be11:aat tut
lut twee
twee deelen
dee/en.. In
In het
net eer/tc
eerfte hank
han.
delt
de Eerw.
Eerw. WATSON
delt de
oVer de
de haarblykelykheden,
baarblykelykheden,
WATSON over
uit
uit de
de Reden
Reden en
en den
den Natuurlyken
Natuurlyken Godsdienst
Godsdienst ontleend.
ontleend.
gedaan to
te hebben
hebben naar
naar den
den aart
aart
Na vooraf
vooraf onderzoek
onderzoek gedaan
Na
en trap
tl'ap van
van baarblykelykheid
baarblykelykheid;1 welke
welke men
men van
vaneeneii
eenert
en
toekomitigen ftaat
beeft,, rangfchikt
rangfchikt hy
toekomfl'igen
ftaat teto verwachten
verwacbten heeft
by
de baarblykelykheden
toekomend aanweezen
aanweezen in
in
de
baarblykelykheden vall
van een
een toekomend
deze
dat by
hy een
een begin
begin maakr
maakrmet
metdie
dieklasfe
klasfe ,~
deze orde,
orde , dat
weII{e bet
het eerfte
eerfte en
welke
en diep1l:e
diepfte indrukzel
indrukzel op
op het
het gemoed
gemoed
van den
den,.mensch
en die
die wy,
wy, zondet
zondertoterederede.
van
mensch verwekt,
verwekt, en
de moeielyke
moeie1ylwoefeniilg
oefenir1g van
onze ververneeren, of
neeren,
of zonder
zonder de
van onze
HandeIyke vermogens
vermogens,
verkrygen;; en
en aan
aan bet
het hoofd
hoofd
ftandelyke
, verkrygen
Van dezen
dezen plaatst
plaatst by
d€ algemeene
algemeene toeftemming
toe1temming van
van
van
by de
bet
gantfche menschdom.
menschdom . Daarop
het gantfche
Daarop volgt
voIgt de
de overweeging
overweeging
die natuurlyke
natuurlyke en
en fterke
frerke begeerte
begeerte naar
van die
van
naar een
een toekorutoekom .
ftig
aanweezen,, die
die in
in de
de gemoedereti
gemoedereh van
van alle
alJe men
fig aanweezen
men....
fcben is
is ingeplant.
ingeplant. Eene
Eene tweede
tweede klasfe
kl:1sfe van
van baarblyke=
baarblyke"
fchen
lykheden
Jykheden ontleent
ontleent by
hy van
van de
de Reden
R~den.. Deze
Deze zyn
zyn meer
meer
TT . IISO~.
912u::rr.
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ter voldoening
voldoening van
menfchen, did
die gettodgzaagenotgzaater
van menfchen,
en van
vaneenen
eenenbefpie'befpiementyd
tydtot
tot onderzoek
onderzoek hebben
hebben,, en
men
~elenden gemoedsaart
zyn.. Hiertoe
Hiertoe behoort
behoort de
de befchoubefchou.
gelenden
gemoedsaart zyn
en vermogens
vermogensvan
vanhet
het menwing van
van de
de edele
edele krachten
krachten en
wing
menfchelyk verikanl,
verftan4, welke
van dien
dien edelen
edelen altyd
altyd werkwerk.
fchelyk
welke van
zyn,, dat
dat zy
zy ons
ons fchynen
fchynen aan
aantotediriden
dniden,,
zaamen aart
aart zyn
zaamen
voor iets
iets grooter
grooter dan
te zyn
zyn;; de
de
voor
dan deze
deze aarde
aarde befl:emd
betlemd to
den dood,
dood, die
die. den
opmerking van
van de
de vrees
vrees voor
voor den
opmerking
den mensch
mensch
van alle
aIle andere
anderedieren
dieren onderfcheidt
onderfcheidt;; terwyl'
terwyl' ook
bet
van
ook bet
onzekerfte is
is
leeven van
van den
den mensch
menschbethetbroosfte
broosfteenenonzekertte
leeven
aIle fchepfelen
fcbepfelen;; en
van alle
aUe tyden,
tyden ,
van alle
en de
de waarneeming
waarneeming van
van
del' menfchelyke
vermogens bier
hier hunne
hunne volvoldat geene
dat
geene der
menfchelyke vermogens
kOl}1enheid bereiken,
bereiKen, en
en de
de zuiverfle
zuiverne genegenheden
genegenhedenbier
hier
koinenheid
judien 'er
'er geen
geen leeleenimmer voklaan
voIdaaa worden.
Verder, indien
trimmer
worden . Verder,
yen na
Da dit
dit leeven
leeven ware
wafe,, waartoe
waartoe zouden
zouden wy
wy dan
dan tot
tot
ven
godsdienfhige
Hetzelfde
zelfde bebeodsdienftige fchepfelen
fchepfelengevormd
gevormd zyn'?
zyn? Het
afgeleid worden
uit den
hoogen rang
rang en
en ftand,
ftand.,
fiuit
uit btl
kan afgeleid
worden uit
den hoogen
de mensch
menschopopdeze
dezewaereld
waereldgeplaatst
geplaatstisis;; uit
uit de
waarin de
waarin
de
deze aarde
aarde ftaat
ftaat met
andere
betrei{king, in
betrekking,
in welke
welke deze
met de
de andere
van dedegedeelten'-van
gedeelten
van het
bet geheelaI.,
geheelal, de
de kennis,
kennis, die
die wy
wy van
ze be
be trekking
ze
trekkinghebben,
hebben,enenooze
onzebekwaamheid,
bekwaamheid,am
om Gods
Gods
in bet
bet algemeen
algemeen to
te befchouwen
befchouwen;; uit
uit den
den aart
aart
werken in
werken
eigenf'Chappen van
en de
de eigenfrhappen
van het
bet vermogen.
vermogen, dat in
in ons
ons denkt;
denkt ;
en
uit de
van God
God,, en
en de
onvoluit
de zedelyke
zedelyke volmaaktheden
valmaaktheden van
de onvolkQIlJenheid,
waarin zich
zich het
het zedelyk
zedelykbefl'ier
beftier van
van bet
bet
'at
komenheid
, waarin
en eindelyk
eindelyk uit
uit
Opperweezeninindit
dit leeven
leeven vertoont
vertoont;; en
Opperweezen
de getteldheid
gefteJdheid der
zoo als
als wy
wydie
die.,
in de
de
de
der waereld,
waereld , zoo
, in
moeten veronderftelIing van
onderftelling
van een
een ander
ander leevea,
leeven, zouden
zouden moeten
verwachten.
wachten.
In
het tweede
twacle deel
clee! beredeneert
de baarbaarIn het
beredeneert de
de Schryver
Schryver de
blykelykheden der
Openbaarir.g.. Hy
zich alaIder Openbaaring
Hy bcroept
beroept zich
blykelykheden
grondbeginfelen, die.,
in
leen
op zulke
zulke daadzaaken
daadzaaken en
leen op
en grondbegmfelen,
die, in
bet
a1gemeen., door
doordedeeerlykfte
eerlykfte enen onpartydi
onpartydiKfte
bet algemeen,
gfte onder
onder
de Ongeloovigen
Ongeloovigen zelven
zelven erkend
als daar
d'aar isis de
de
de
erkend worden:
worden : als
verfpreiding van
oogenblikkelyke
oogenblikkelyke en
en wonderbaare
wonderbaare verfpreiding
van GodsGodsdienftig,e
by de
de verfchyning
verfchyning van
van Christus,
Christus, die
die
dienftige kennis
kennis ,> by
tusgeheel'onverklaarbaar
geheel onverklaarbaar is,
is, zonder
zonder eene
eene buitengewoone
buitengewoone tuseenefterk
fterk fpreekende
fpree]cende aanaanfchenkomst
der Godheid,
Godheid>eneneene
fchenkomst der
een toekomend
toekomend leeven
leeven;; wyders
bet algealgeduiding
wyders bet
duiding van
van een
leerwyze van
van
de gevoelens,
gevoelens., zeden
zeden en
en leerwyze
meen
ineen karaCl:er,
karader, de
Christus,
dien doorluchtigen
doorluchtigen Leeraar
Leeraar van
van een
eenleeven
leeven na
naOhristus, dien
den dood;
uitf1:eekende deugden
deugden,, welke
Hy leerde,
leerde,
de uitfteekende
welke Hy
den
dood ; de
opluisterde;; de
en
met zyn
zynvoorbeeld
voorbeeldaanprees
aanpreesenenopluisterde
en met
de waar~
waarwaar:...
\1iiheid, grootmoedigheid
irootmoedigheid en
digheid,
en fterkte
fterktevan
vangee.st,
put, waar
memegefchikt
gefchikt
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mede
mede by
by zyn
zyn lyden
lyden en
en den
denfmaadelykften
fmaadelykften dood
dood onderonderging; en
en eindelyk
eindelyk bet
het getuigenis
getuigenis en
en gedrag
gedrag van
zyne
ging,
van zyne
eerne volgelingen.
eerile
volgelingen .
Uit dit
drt voldingend
voldingend betoog
betoog worden
worden deze
deze gevolgtrekgevoIgttekUit
kingen afgeleid
afgeleid:: II.. Het
Het ongeloof
ongeloof is
is onredelyk
onredelyk.. .2.
De
kingen
2. De
leer van
eenen toekomftigen
toekomftigen tl:aat
leer
van eenen
that bevredigt
bevredigt ons
ons met
met me
me-..
nigerlei verfcbynfelen
waerefd.. 3.
is de
de beste
bcste
nigerlei
verfchynfelen in
in deze
deze waereld
3 . Zy
Zy is
grondOag van
zeden.. 4.
zet den
ecfrta
grondtlag
van goede
goede zeden
4 . Zy
Zy zet
den mensch
mensch ecfte
waardigheid by.
Zy isis dedebeste
besteotiderfleuning
oriderfieuni:ng ononwaardigheid
by . 55.. Zy
der droefheid
droefbeid,, by
het naderen
naderen van
den dood,
dood, en
en bet
bet
der
by bet
van den
verlies van
- De
Vertaaler be.~ft
~er-, by
verlies
van vrienden.
vrienden . -De Vertaaler
heft 'er,
by wywyze van
van aanhangzel,
aanhangzel, een
een fchoonen
fcboonen Brief
Brief van
van n4ArTHxAs
MAi"FH1AS
ze
CLAUDIUS,
over de
de Onflerfelykheid
Onilerfelykheid,, bygevoegd,
uit
CLAUDIUS
, over
bygevoegd, uit
de Proeve
Pro~e van
Win dsmus
Asmus,, of
lf7andsbecker Bode
Bade,
de
of Jandsbecker
, overgeovergenomen..
nomen
Menkan
kanniet
niet zeggen,
zeggen, dat
dat WATSON
WATSON nieuwe
nieuwe gedacbten
Men
gedachten
En ware
waredit
ditook
oakwel'
weI' tete verver~
llleeft
eeft te
to berde
berde gebragt.
gebragt. En
wachten ~ omtrent
omtrent een
een onderwerp,
onderwerp, dat,
dat, door
doO).' alle
aUe Eeawachten,
Eea\\len been,
heen, de
de aandacht
aUlldacht der
del' menfchen
menf.chenheeft
heeft tot
tot zich
zich
wen
getrokken, en
zoo dikwyls
dikwyIs van
van alle
aIle kanten
kanrel'J doordacht
doordacht
getrokken,
en zoo
IS'? Maar
de wyze,
wy'ze,waarop
waaropbyhyzyne
zynedenkbeelden
denkbeeldenvoorVOOfis?
Maar de
draagt en
en ontwtkkelt
ontwl),kelt;; het
de
draagt
bet gezichrpunt,
gezichtpunt, waarin
waarin hy
by de
gefch:iedenis van
van Jefus
Jefus,, der
Apostelen en
en der
dereerfte
eerfte
der Apostelen
gefchiedenis
tegen do
Chrisrenen plaatst,
pbatst, en
Christenen
en 'er
'er gebruik
gebruik van
van maakt,
maakt, tegen
de
geenen, die
die de
de Openbaaring
Openbaaringniet
niet als
:rls zoodnnlg
zoodnnJg erkennen
erkennen;;
geenen,
en vooral
vooral de
de vergelyking
vergelyking van
van verfchillende
verfchilIende baarblykebaarblykeen
lykheden met
met elkanderen
elkanderen,, en
derzelver zamenvoeging,
lykheden
en derzelver
zamenvoeging,
:tIs zoo
veeJe verfchillende
verfchil1encle krachten,
als
zoo veele
krachten , die
die gezamelltlyk
gezameutlyk
in
juist denl~enden
dezelfde richting
richting werken:
werken : dit
dit is
is den
den juist
denkenden
in dezelfde
WATSON alleen
ej~en;; en
bet geheele
geheele betoog
lJetoog is
is zoo
zoo
WATSOi
sheen eigen
en bet
duidelyk en
en grondig
grondlg,, en
en tevens
tevens beknopt
beknopt uitgevcerd
uitgevoerd,,
duidelyk
mendedeherbaalde
herhualdeleezing
Ieezing van
vandit
ditboek
hoeknier
niertoteiferk
fFerk
dat men
dat
kaxI aalipryzest
aanpryzen aan
bet nog
nogaan
aanvereischte
vereischte
kit
aan allen,
alien, wien
wren bet
va.stigbeid
toekomend"enftaat
ftaat,,
ontbreektomtrent
omtrent den
den toekomenden
vastig
I;ieidontbreekt
dI-e verlangen
verlangen nader
naderininbun
hungeloof
geloofverflfetkt
vertletkt to
te wor'Worof did
of
den.
den .
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ANCILLON
ANCILLON

Prysverhandeling van
van den
Heer
Prysvcr/zantleling
aen Heel'

ANCILU>N ,, den
den Vader,
ANCILLON
Vader,
Predikant
Predikant to
te Berlyn
BerlYf2.. Bekroond
Bekroond door
door bet
het Genootfchap
Genootfchap
, op
La
Conception ~ to
te Rouaan
R~(/aan,
La Conception,
op de
de Vraag:
hraag : fIlel!i~
lhelko
zyn,, behalven
Ingeeving, de
zyn
behalven de
de God/yke
Godlyke Ingeeving,
de kenmerken
kenmerken ,'die de
d~ voortreflykheid
'Voortreflykheid der
Schriften boven
boven dir:
die
der Gewyde
Gewyde Schriften
die
der Ongewyde
bewyzm?? Uit
het Fransch
Fransch.. Met
Met eene
eent
der
Ongewyde bewyzen
Uit bet
enanpryzende
anpryzende Voorrede
Voorrede van
van den
der Beer
Heer jJ.. SCl"lA~P,
SCHARP, Dr.
Dr.
der
,HerY.
dcr H.
H. Godg.
Godg . en
en Leeraar
Leeraar by
by de
de Ned.
Ned. •H
ere. Gemeente
Gemeente
to
te Rotterdam.
Rotterdam. Te Leyden,
Le3den, by
by J. van
van Thoir,
Thoir, 1802.
iiio2 .
In gr.
bl..
In
gr . 8ro.
8vo . 259
2S9 bl

J.

qV r fchynt by 'den
•d
'E'
Voorredenaar bekommering onto
iban te zyn, of het Diet weI eenig opzien

fchynt by
en Voorredenaar bekommering ontftaan to zyn , of bet niet wel eenig opzien ZOU
zou
baaren,
Rotterdamsch Gereformeerd
Gereformeerd Predikant
Predikant
baaren , dat
dat een
cen Rotterdamsch
bet durfde
durfde onderneemen
onderneemen,, eene
eene Verhandeling
Verhandeling van
een
bet
van een
hedendaagsch Bcrlynsch
Leeraar opehlyk
openly1\: aan
aan fe
te pryzen
pryzen..
liedendaagsch
Berlynsch Leeraar
SCIIAItP moet
hebben ,
De Eerw
Eerw.. SCHARP
moet ten
ten mintten
minften gevreesd
gevreesd hebben,
De
dat
nigheid zoodanig
dat liefhebbers
liefhebbers van
van dedeoude
ouderechtzii
rechtzi1lnigbeid
zoodanig
hoek niet
niet zouden
durven in
in handen
handen neemen,
neemen, of
ofalthans
althans
boek
2ouden durven
niet onbevooroordeeld
leezen, zonder
zond~ eene
e.ene voorvoor·
niet
onbevooroordeeld zouden
zouden leezen,
afgaande gerustflelling
gerustftelling omtrent
rechtafgaande
omtrent de
de onverdenkbaare
onverdenkbaare rechtgeloovigbeid van
den Schryver
Schryver.. Hy
Hy verzekert
verzekert ons
ons,,
geloovigheid
van den
met vertooning
vertoonjn~ van
van vroomef
V'roome(Jo'rnst
e'rnst,, dat
dat wel
weI de
de jonge
jonge
met
ANCILLON,
ANCIUON, Zion
Zoon en
en Amptgenoot
Amptgenoot van-den
van _den Schryver,
Schryver, in
in
bet begin
begin zyner
zyner bediening,
bedieninF:, gelegenheid
gelegenbeid gegeeven
gegeeven heeft,
beeft,
bet
dat men
men min
min gunflig
gunftig over
van ANCILLON
ANCILLON
dat
over den
den naam
naam van
gedacht heeft,
Heel' altyd
aItyd boven
boven alle
aIle
gedacht
heeft, maar
maar dat
dat de
de oude
oude Heer
verdenking verheven
verheven geweest,
geweest, en
en ook
ook de eerstgenoemde
eerstgenoemde
verdenking
van alle
alle gevaarlyke
terug gekomell
is..
van
gevaarlyke D1eu"WsgeZindheid
nseuwsgezindheid terug
gekomen is
Wyvoegen
voegen'er
'erby,
by,dat
qatbet
het'er
'er zoo
zoo verre
verre van
van ofaf is,
is,
Wy
dat men
menden
denSchryver
Schryvervanvan
zoopanige. nieuwsgezindheid
nieuwsgezindheid
dat
zoodanigei
kan verdenken
verdenken,, dat
erat by
zelfs van
al wat
min ofofniter
~er
kan
by zelfs
van al
wat min
nieuw kan
kan geheeten
geheeten worden
worden,, in
in bet
het vak
yak der
der UitlegUitleg~
nieuw
kunde- des
des Bybels,
Bybels,ten
teneenemaal
eenemaalonkundig,
onkundig, geheel
geheeI onon.
kunde
bekend met
met de
de beste
beste Schryvers,
Schryvers, en
en de
de algemeen
algemeen erkenerkenbekend
de vorderingen,
vorderingen, die
die wy
wyaan
aanderzelver
derzelverinlichting
inlicbting to
te dandande
ken hebben
hebben,, en
en meer
meer dan
dan een
een vierde
vierde van
van eene
eene eeuw
ken
eeuw
ten achteren
achteren fchynt
De Predikant
Predikant SCHARP
SCHARP
ten
fchynt te
to weezen.
weezen . De
moet zeif
zelf hiervan
hiervan overtuigd
overtuigd geweest
geweest zyn
zyn,, dewyl
dewyl by,
hy,
moet
in verfcheidene
verfcbeidene onder
in
under den
den text
text gevoegde
gevoegde AanteekenmAanteekemngen
gen,, toont
toont niet
afkeerig van
aIle nieuwsgezindnieuwsgezindniet zoo
zoo afkeerig
van alle
Ileid en
ell afwyking
afwyking. van
vanverlaarde
verjaarde begrippen
begrippen te
weeheid
to weezen,
zen,
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zen
dat by
zwaarigbeid maake,
zynenhooggeroemhooggeroemzen ,, dat
by zwaarigheid
maake , Men
den Schryver
Scbryver tegen
tegen to
te fpreeken
fpreeken,, en
en,, door
beroeping
den
door beroeping
SCHULTENS,, MICHACLIS
MICHAeLIS,, EICHHORN,
HERDER,,
op
op SCHULTENS
EICHHORN , HERDER

ASCHEIDIUS, MUNTINGHE,
VA~ DER
DER PALM,
PALM, VAN
VANh HASCHEIDIUS,
MUNTINGHE, VAS(
MELSVELD,
VLOT.EN en
en anderen
anderen,, to
te verbeteren.
MELSVELD, VAN
VAN VLOTEN
verbeteren .
De
Schryver heeft
heeft de
de moeielyke
moeielyke taak
taak op
op zich
zich geno,
geDo~
De Schryver

men,, oni
om te
dat aan
aan de
gewyde Schryvers,
Schryvers,
men
to bewyzen,
bewyzen , dat
de gewyde
alleen als
eene befliste
beiliste meerderalleen
alsSchryvers
Schryvers befchouwd
befchouwd ,, eene
meerderheid boven
Iooven alle
aIle oude
Dude Schryvers
Schryversmoet
moettoegef'caan
toeget1:aan WOfheid
worilell.. Hy
Hyverdeelt
Jerdeeltzyne
zyneVerhandeling
Verhandelingiii
iIi drie
drie deelea
dee!en.• ....den
In
het eer/
eerpee befchouwt
befchouwt by
hy de
de gewyde
gewydeSchryvers
Schryversalien
~Uen
In het
te
en bewondert,
bewondert, inin dit
di t zamenftel
zamenfrel,, vooreerst
vooreerst de
to gelyk,
gelyk, en
de
oneindige verfcheidenheid
verfcheidenheid,, die
hy zich,
zich, overoveroneindige
die (geIyk
(gelyk by
eenkomftig den
den hem
hemeigenen
eigenen fpreektrant,
fpreektrant, uitdrukt)
uitdrukt) de
eenkomftig
de
gewyde
Schryvers fchakecrt
[chakcert.. Deze
Deze verfcheidenheid
vflrfch«idenheid
gewyde Schryvers
loopt terfrond
Schriften van
van bet
bet
loopt
terftond inin het
betoog,
oog, ais
alswy
wy de
de Schriften
Oude Verbond
Verbondmet
metdie
die van
van bet
het Nieuwe
Nieuwevergelyken
vergelyken..
Oude
En dan
dan nog,"
nog ~" zegt
zegt by
hy,, ,., in
elk gedeelte
gedeelte van
de
" En
„
in elk
van de
Schrift,
eene verfcheidenheid
verfcheidenbeid van
van toon,
toon, van
van ftyl
fryl
Schrift, welke
welke eene
en beeldenisfen
beeldenisfen!! verfcheidenheid
verfcheidenheid van
den eenen
eenen SchrySchryen
van den
ver aan
aan den
den anderen
anderen.. En
En., offchoon
offchoon elk
elk dier
dier Schryvever
Schryveren
dat karakteriflieks
karakteriflieks heeft
beeft,, dat
hen van
van anderen
anderen kenkenren dat
dat hen
neIyk onderfcheidt,
ondcrfcheidt, zoo
zoo is
is echter
hun overal
overal
nelyk
echter geen
geen van
van bun
eenerlei ,, of,
of, in
in
eenerlei
in bet
bet gantfche
gantfchebeloop
beloopvaH
van zyn
zyn werk,
werk, in
aHes volkoomen
gelykforntig."
Daarna geeft
geeft by
zyne
." Daarna
by zyne
alles
volkoomen gelykforrnig
loffpraaken
overloffpraaken aan
aan de
de ver[chilJende
verfchillendekenmerken
kenmerken van
van overeenftemming,
die,, niettegenfraande
vee} verfcheiverfchei~
eenfl:em,
ming , die
niettegenflaande zoo
zoo veel
denheid,
dezelvcn befpeurd
befpeurd worden.
Hier beroept
beroept
by dezelven
worden . Hier
denheid , by
llY
zich op
op de
de hooge
hoogeoudheid
oudbeiddezer
dezer Schryvers
Schl'yvers ,, op
op bet
het
by zich
karaCter
van bet
het Volk,
waartoe zy
zy behooren,
behooren" een
een wonwonkara&er van
Volk, waartoe
dcrJadig Volk
Volk,, aan
aan eene
eene byzondere
byzondere leiding
lei ding der
der VoorVoorderdadig
zienigheid
zienigheid tot
tot de
de gewigtigfre
gewigtigfte einden
einden onderworpen,
onderworpen , en
en
op bet
het karader
brader van
van elk
elk deer
dier Schryveren
Schryveren zelven
zel ven,, dat
op
dat
itllezins eerwaardig
is.. Men
Men is
is,, zyns
zyns oordeels,
oordeels, niet
niet
allezins
eerwaardig is
verfcheidene Schryvers
Schryvers,, bet
het zy
Griekin ftaat
fraat,, OIU
in
oin verfcheidene
zy Griekfche ,, bet
het zy
Latynfch(!,, het
zy Franfehe
Franfche,
in ddn
eenliIifche
zy Latynfche
bet zy
, in
chaam to
te vereenigen,
vereenigen, op
op weaken
welkenmen
menzonder
zonderuitzondeuitzondechaam
ring alle
a1le die
Iran toepasfen
toepasfen ~, welke
welke de
de
ring
die aanmerkingen
aanmerkingen kan
gewyde
Boeken,, als
ais een
een geheel
geheel van
v:m Scbriften
Schriften be
be-.
gewyde Boeken
fchouwd,, aan
aan de
de hand
halld geeven
geeven.. In
htt tweede
twccde deel
dee!
In het
fchouwd
zegt
hy eenige
eenige groote
groote Mannen
Mannento tewillen
willenuitkiezen,
uitkiezen, die
die
zegt by
aan de
de verzameling
verzamclil1g der
der gewyde
gewydeSchriften
Schriftengearbeid
gearbeid hebhebaan
ben, om
om daarmede
daarmede dezulken,
dezulken, welke
ben,
welke de
de ongewyde
ongewyde Oud
Oud
heid tegen
tegen hen
hen zou
zou kunnen
kunnenoverfrellen
overfrelIen,, in
in vergelyking
vergelykil!g
heid
000 35
te
0
to

ANCILLON
ANCILLON
$ap
te brengen.
bepaalt by
zich voornameto
brengen . Ondertusfchen
Ondertusfchen bepaalt
by zich
voornamelyk by
by dedevergelyking
vergelyking van
van MOSES
MOSES met
CQLUMBUS ~
lyk
met COLUMBUS,
Illet byvoegmg
bYvoegingvan
vaneenige
eenigealgemeene
algemeeneloffpraaken
loffpraaken van
met
van
de opvolgiag
opvolgiag der
der Profeeten
Profeeten en
de
en Apostelen
Apostelen,~ waaraan
waaraan de
de
Jaarboeken der
der andere
andere Volken
Volken nets
niets gelyks
gelyks vertoonen.
vertoonen.
Jaarboeken
_
In het
kt derde
derde komt
komt by
by tot
tot eenige
eenige byzonderheden
byzonderbeden ,~
.-+-In
die <de
voortreffelykbeid der
Schriften allezins
allezins
die
de voortreffelykbeid
der gewyde
gewyde Scbriften
kenmerken; Hiertoe
Hiertoe brengt
brengt by
by i)
I) de
de Gefchiedenis,
Gefchiedenis .. welwelkenmerken.
ke de
de gewyde
gewydeSebrift
$chriftinhoudt,
in11oudt..die
dieveele
veeleverfchillende,
verfchilIende,
ke
en inin fcbyn
fcbyn tegengeflelde
tegengel1elde,, verdienfen
verdienfien zaamvereenigt
zaamvereenigt ,,
en
grootendtels
foon, en
en geheelenal
geheelenal verwonrootendeels eenig
eenig in
in baar
haar foort,
verwon(ierlyk
fchoon is.
is. s)
2.) De
DeWysgeerte
Wysgeerteder
derBybelfchryBybelfchryerlyk fchoon
ieder punt
punt van
V1<n vergelyking
vergelyking met
metdedeflelftelveren ,, waarin
waarin ieder
veren
zeIs,, die
die 'er
of de
omkeering
'er niet
nietdan
dan de
de weerklahken
weerklahken of
de omkeering
zels
van zyn
zyn.., een
cen trek
trek van
voortreffe]ykheid boven
dezelve
van voortreffelykheid
boven dezelve
van
is.
DerzeIVtr Zedekunde
Zedekunde,
de rykfle
rykfte,, de
zui~
3) Derzelver
, die
is. 3)
die de
de zuiverfte ,, de
vruchtbaarfte enentreffendile
treffendfre isIS van
vanalle
alle zeze·
verfle
de vruchtbaarfte
dekundige ftelzels
fielzels.. 4)
dekundige
q.) Derzelver
Derzelver \Yelfpreekcndheid
Welfpreekcndheid,OJ
die zoo
zoo veele
veele verfchillende
verfchillende wyzigingen
heeft ~ dat
dat men
die
wyzigingen heeft,
men
"Hkwyls onzeker
onzeker zy,
zy, wat
,watdaarin
daarinwelweI,het
het meest
meest onze
onze
dikwyls
bcwolldering verdiene.
verdiene. 5)
En eindelyk
eindelyk de
bewondering
g) En
de Dichtkunde,
Dichtkunde,
zich in
in de
de Schrift
Schrift aankondigt
aankondigt onder
onderalle
aUe de
de trektrekdie zich
die
ken ,~ die
maaken.. -- Ten
Ten
die haar
haar eerbiedwaardig
eerbiedwaardig kunnen
kunnen miiaken
ken
flotte zyn
eenige Aanmerkingen
Aanmerkingen gevoegd
gevoegd op
den
ilotte
zyn nog
nog eenige
op den
Lofzang van
van DEBORA,
DEBORA, Pf
Pf. 68,
68, en
en bet
bet Gebed
Gebed van
van HAllALofzang
IIABAKUK;; en
en voorts.
voorts. eenige
eenige Letterkundige
Letterkundige Aanteekeningen.
Aanteckeningen .
KUK
De Schryver
Schryverheeft
heeft veel
veel waars
waars gezegd
gezegd.. Maar
of nu
De
Maar of
nu
rle hoofdtlelling,
hoofdftelling, witr
vcrdeediging hy
op zich
zich genode
wier verdeediging
by op
genomen had
bad,, daarmede
daarmede beflist
bellist zy,
is geheel
anders..
men
zy , is
geheel \Vat
wat anders
moet,, zoo
zno wel
weI met
met de
de oude
oude Schryvers
Schryvers.., als
als met
Men moet
Men
met
de gewyde
gewyde Boeken
Boeken,, van
naby bekend
bekend zyn,
zyn. en,
en, inin bet
het
de
van naby
leezen en
vergelykcn van
van beiden
beiden,, onbevooroordeeld
onbevooroordeeld to
te
leezen
en vergelyken
gaan ,., om,
over dede gelyke
gelyke ofofmeerdere
meerderevoortrefvoortref·
werk gaan
werk
om, over
felykheid van
dezen of
of genen
gene!!,, met
met grond
grond uitfpraak
uitfpraak to
te
felykheid
van dezen
kunnen doen
doen.. De
gewydeSchriften
Schriften behouden
behouden haare
haare
kunnen
De gewyde
volle waarde
gezag, al
al wawa~
voile
waarde en
en onbetwjstbaar
onbetwistbaar Goddelyk
Goddelyk gezag,
~ 't
~ dat
over 't't geheel
geheel ,, niet
niet voor
rneesterfrukken
ve
dat zy,
zy, over
voor meesterflukken
'Van menfchelyke
menfchelyke wysheid
wysheid,, welfpreekendheid,
welfpreekendheid, kunst
kUl1st en
en
van
fmaak ,~ konden
doorgaan.. Het
fraaie,, bet
het welgepaste,
konden doorgaan
Het fraaie
welgepaste,
fmaak
bet zinryke
zintyke der
der uitdrukking
uitdrukking.
in de
de voordragt
voordragt
kenbaar in
bet
, kenbaar
van TFsvs
JEsus,, laat
van
laat zich
zich moeielyk
moeielyk vergelyken
vergelyken by
by de
de weIwel
fpreekendheid der
der Grieken
noch by
by de
de manman~
fpreekendheid
Grieken en
en Latynen,
Latynen, noch
lyke welfpreekendheid
PAULUS, wiens
lyke
welfpreekendheid van
van PAULUS,
wiens Redevoeringen
Redevoeringen,~
in den
FL in
den Areopagus,
Areopagus, voor
voor de
de Romeinfche
Romeinfche Landvoogden
Landvoogden FE-
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Ux
en FE-SWS,
anderen,, zich
beter llaten
bateD ve~
r,rx en
FEST°US , en
en anderen
zich peter
verge-

lyken by
by de
genoemden . Dit
l~kc::n
de zo
zo even
even genoemden.
Dit zelfde
zelfde geldl
geld' 00k
de Oosterfche
Oosterfche Dichtkunde.
Degewpde
gew~~e
SChriften
vall
van de
Dichtkunde. De
Schrifte"n
verfchillen zoo
zoo wyd
wyd en
in aanleg
aanleg en
eh wyze
verfchiHen
en breed
breed,, ill
wyze vaai
vail
in veele
veelt ongewyde
behandeling,
behandeling, van
van 't
't geen
Been men,
men, in
ongewyde
rede,, eeuwen
eeuwen lag
ial1gheeft
heeft bebeScbriften,
met zoo
zoo veel
veel rede
Scbriften , met
wonderd,, dat
derzelver voortreflelykheid
voortrelfelykheid daarnaar
daatnaar niet
niet
wonderd
dat derzelver
kan
of moet
-- Wy
kailGf
moet beoordeeld
beoordeelJ worden
worden.. --onthouden
Wy onthouden
ons van
ons
van andere
andere aannierkingen
aanmerkingen,, over
den fchryfflyl,
fchryffiyl, die
die
over den
in
Verhandeling rete veel
veeI heeft
heeft van
van bet
het gezwollene
gezwoIJene
in deze
deze Verhandeling
en
l'hetorifche;; over
over de
de menigte
menigte van
van overdrevene
overdrevene lof:
lofen rhetorifche
fpraaken
en daarop
daarop gegronde
gegronde zwakke
bewyzen en
en ononfpraaken ,~ en
zwakke bewyzen
gegronde gevolgtrekkingen
Door magtfpreuken
dich·
gegronde
gevoIgtrekkingen.. Door
magtfpreuken en
en dichterlyke vergrooting
het Ongeloof
Ongeloof niet
niet tot
tot
terlyke
vergrooting Iaat
laat zich
zich bet
zwygen
brengen..
zwygen brengen

Gedachten
Dver Geestlyke
Geestlyke Oden
m Liederen
Liederen,.; inzonderhei'd
Gedachten over
Oden en
inzonderheid
tot
den openbaren
openbaren Godsdienst
Godsdienst.. Uitgegeven
tot gebrui!e
gebruik by
by den
Uitgegeven
door
Te Utrecht,
Utrecht, by
d09r AHASUERUS
VAN DEN
DEN D$RG
:atRG.. Tc
by de
de
AHASUERUS VAN
Wed.. J.
In uvo.
evo. I3o
130 bl.
bl.
Wed
J. van
vatsSchoonhoven,
Schoonhoven, 180.2.
I8oa . In
erwyl 'er,
'el', in
in bet
het Gereformeerd
Gereformeerd Kerkgenootfchap
Kerkgenootfchap,;
r rerwyl
vee! geraadpIeegd
over Christelyke
Christelyke GezanGetan·
I veel
geraadpleegd wordt
wordt over
T
die, met
met en
en benevens
benevens dede gebruikelyke
gebrUilteIyke Pfalmen
pfalmen ;
gen, die,
gen,
~

by
den openbaaren
Godsdienst, zouden
zouden kunnen
kunnen gezongen
gezongen
by den
openbaaren Godsdienst,
worden, en
enook
ookaan
aanfommigen,
fommigen,daartoe
daartoegelastigden,
gelastigden~ is
is
worden,
aanbevoIen, om
om een
eenaantal
aantal van
van Gezangen,
G~zangen,tot
tot dat
dateineinaanbevolen,
de, zamen
zamen tote brengen,
brengen, heeft
beeft de
de Arnhemfche
ArnhemfcheKerkleerKerkleer.
de,
aat
VAN D$N
1i>EN BERG
BERG,, die
die,, gelyk
gelyk men
weet,, ook
ook tot
tot
aar VAN
men weet
het helpen
helpen vervaardigen
vervaardigen tier
def nieuwe
meuwe Vlalmberymiiig
.PlalmberymiIlg,'J
bet
v66r
is..teeuieeoivciot etteIyke
ettelyke jaaren,
jaaren,mede
mede afgezonden
afgezonden geweest
geweest is
ge'
gedachten van
'lover
ge"gedachten
van bevoegde
bevoegde beoordeelaars
beoordeelaars,
over lieesteoeeste
lyke Oden
Oden en
en Liederen,
Liederen, byeenverzameld,
byeenverzameld, die
die by
hy nu,
nu,
lyke
met bet
het eene
eene en
en andere
andere van
van hot
het zyne
zyne,, ter
ter o'Verweeging
met
overweeging
van hun,
die in
in deze
deze zaak
zaak betrokken
betroKken zyn,
zyn, regt
regt tydig
tydig
van
bun, die
aanbeveelt
aanbeveelt..
dat ook
oak by
by bet
bet vierde
vie-nIt;
Menvindt
vindtdan,
dan,inindit
ditftukjen,
ftukjen, dat
Men
iee/tim van
van zyne
zyne Oden
Od(m enen Liederen,,
Liederen" waaiop
waarop by
Ily hoops
hoope
deeltjen
geeft, byby wyze
Aanhanqzet,, zal
xal kunnen
g~plaatst
ffeeft,
wyze van
van llanhan'zel
kunnen geplaatst
worden,, eerst
eerst de
aanm~rkIDgen van
Vl1n den
den Kopenhaag'
Kopenhaag~
worden
de aanmerkingen
fchen
fchen Predikant
Predikant MUNTER,
MUNTER, die
die twee
twee verzamelingen
verzamelingen vall
van
geestelyke liederen
Iiederen heeft
heeft uitgegeeven
uitgegeeven,, die
die geoordeeld
geOordeeld
geestelyke
worden,, als
als poezy
poezy voor
voor den
den gemeeneu
gemeeneg man
man aangeaangeworden
00
merltt,
O
o 44
merlct,
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merkt,
groote verdienften
verdienf1:en to
te bebben;
de gedach,
gedach.
merkt, groote
hebben ; daarna
daarna de
ten
Heldendichter KLOPiTOCI<,
ten van
van den
den wereldvermaarden
wereldvermaarden Heldendichter
KLOPSTOCg,
van wien
wien wy
ook een
een bundel
bundel van
vangeestelyke
geesteIykeliederen
liederen
van
Wy ook
vervolgends die
van GEL,LERT,
bebben;; vervolgends
die van
G EI.LER T, by
bebben
by onze
onze NederNederlanders
veel bekend
bekend en
en algemeen
algemeen geroemd,
geroemd~
landers byna
byna zoo
zoo veel
:tIs
de Duitfchers
Duitfchers.. De
aanmerkingen van
vanden
denlaatstlaatstals by
by de
De aanmerkingen
genoemden
heeft men
menvoor
voorlang
langininhet
hetNederduitsch,
Nederduitsch,
genoemden heeft
uit
voor zyne
zyne Oden
en Liederen,
Liederen, kunnen
uit de
de {/oo1'rede
Voorrede voor
Oden en
kunnen
leezen.
de Eerw.
VAN DEN
leezen. Maar
Maar de
Eerw . VAN
DEN BERG
BERG beeft
heeft niet
nietkwa.
kwa .
lyk gedaan,
gedaan , met
met ze
lyk
ze bier
hier nag
nog eens
eens vertaald
vertaald te
Iaaten
to laaten
drukken,
in een
een toefthrift
toefchrift zyner
<lrukken, by
by 't
't geen
geen MUNTER,
MONTER, in
zyner
en KLOPSTOCK,
KLOPSTOCK , in
tweede verzameling
verzameling,, en
de Voorrede
tweede
in de
hoorrede
zyne Liederen,
onderwerp gefchreven
voor zyne
Liederen, over
over dit
dit ondel'werp
gefchreven heb
heb...
voor
ben.. De
De aanmerkingen
aanmerkingenvan
vanden
denverdienftelyken
verdienf1:elyken EWALD,
ben
EWALD,
uit eene
verzameling van
vanflukken,
jlukken.betrekkelyk
betrt~kkelyk bet
het verk
werk e,
el1
uit
gene verzamelina
tedrag
van Leeraaren,
LecTaaren,(ueber
(ueber predigerbefehaftigung
prcdigerbefchaftigung und
gedrag van
and
pl'etligerbetragcn) ovcrgenomen,
die 'er
'er eindelyk
predigerbetraaen)
overgenomen , die
eindelyk nog
nog
beflaan bier
hier ook
de regte
regte plaats
plaats..
hygevoegd zyn,
bygevoegd
zyn, beflaan
ook de
De oordeelkundige
oordeelkundige Verziimelaar
Verzamelaar geeft,
aan 't
't geen
geen
De
geeft, aan
deze
voomaame Lieden
Liedell over
over Geestelyke
Geestelyke Liederen
gedeze voornaame
Liederen gemeengemaakt hebben,
bebben, den
den welverdienden
welverdienden lof.
lof. Men
Menziet
ziet
meengemaakt
echter uit
uit hetgene
hy 'er
'er van
van bet
het zyne
zyne heeft
heeft bygedaan,
echter
hetgene by
bygedaan,
ddat
at ez gewitgeflo dorbun ylang anietuiget deze gewigtige ftof door hun by lang na niet uitge-.
put is,
is, en
en denkelyk
denkeJyk zal
zal 'er
'cr ook,
ook, na
na 't
't geen
geen by
lly 'er
'er van
van
put
~ezegd heeft
heeft,, nog
weI wat
wattot
totnaleezing
naleezing overblyven,
o~erblyven.
$ezegd
nog wel
Zie bier
hier eenige
eenige denkbeelden
denkbeelden,, Waarop
waarop VAN
VAN DEN
DEN BERG
BERG
Lie
voornaamelykwil
wi! gelet
gelet hebben
bebben:: Kerkliederen be,
be~
voornaamelyk
Kerkliederen
hooren voornaamelyk
voornaamelyk aanfpraaken
aanfpraaken aan
aan God
God to
te weezen
weezen..
hooren
Dichterlyke redewendingen
redewendingen tot
tot anderen
anderen,, die
die men,
by
Dichterlyke
men, by
voorbeeld, mede
opwektomOmGod
God
verbeerlyken. kun,
kun ..
voorbeeld,
mede opwekt
to teverheerlyken,
nen bier
hier alleen
aIleen in
verre plaats
plaats vinden
vinden,, als
als men
nen
in zoo
zoo verre
men
'er
medebedoelt,
bedoelt,enen'er
'er mede
mede tot
tot
'er de
de vereering
vereering van
van God
God mede
Godwederkeert,
wederkeert) en
en inin God
Gooeindigt
eindigt.. Maar
Maar onderhou
onderhou-.
God
dingen van
van den
den Dichter
Dichter met
met zichzelven
zichzeJven voegen
voegen in
in het
bet
dingen
Ker
gezang niet
Het
beter, dat
Kerkgezang
niet.. Het is
is betel',
dat de
de Dichter,
Dichter,
die
die voor
voar adezingende
zingendeGemeente
Gemeentearbeidt,
arbeidt').inin bet
het meervoumeervoudige wy,
",y, dan
dan in
in bet
het enkelvoudige
enkelvoudige ik,
ik, fpreeke
fpreeke.. --- 'Er
'Er
dige
moeten in
ill een
cen gezangboek',
gezangLoek, ten
ten gebrnike
gcbruike van
van ChristeChristemoeten
nen, geen
geenegezangen
gezangenover
overeigenlyk
eige.nlykgezegde
gezegdeondervver=
onderwer..
nen,
E.en
Ult den
den natuurlyken
lIatuurIyken Godsdienst,
Godsdienst, of
,of de
de natuurlyke
natuul'lyke
en uit
Zedeleer,
geplaatst worden.
Liederen, die
die in
in Her
edeleer, geplaatst
worden . - - Liederen,
Her...
vormde Gemeenten
Gemeenten zouden
zouden gezongen
gczongen worden,
worden. behooren
behooren
vormde
in den
den ftyl
fryl en
en volgends
volgends de
de leerbevattingen
leerbe\J'attingen van
in
van die
die Ce.
Ge .
meenten, inin hunne
bunnt;Geloofsbelydenisfen
GeIQofsbelydenisfen \litgedrul\t,
in·
meenten,
iitgedrukt, inge.
ge.

OVER GEESTLYKE
GEESTLYKE ODEN
EN LIEDflEN,
LIED1UlEN.
OVER
ODEN EN
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g,ericht te
Mendient
dient vooral
vooral voorzien
voorzien to
to
Men
gericht
to weezen.
weezen . --weezen van
van liederen,
Iiederen, op
op de
de Gehoorte,
Geboorte, bet
bet Lyden,
het
weezen
Lyden, be*.
Sterven, de
de Opftanding
Opftanding en
en Hemelvaart
Hemelyaart van
van den
den ZaligZaligSterven,
maaker,, en
de Uitftorting
Uitftorting van
en de
van den
den H.
H . Geest;
Geest ; gelyk
gelyk
maaker
ook
op den
den Doap,
Poop, het
bet Avandmaal,
Avondmaal, en
ook van
van liederen
liecleren op
en do
de
en eindelyk
eindelyk op
op BoetAanneeming van
van Ledemaaten
Ledemaaten;; en
Baet- en
en
Aanneeming
Bededagen, Vreede
en Oorlog,
Oorlog, Lente,
Lente, Zomer,
Zamer, Herfst,
Herfst?
Bededagen,
Vreede en
Winter, algemeene'
algemeenei Onheilen
Zegenin~en, en
en wat
wat des
des
Winter,
Onheilen en
en Zegenin_en,
vanonze
onzeellende,
ellende, en
en klachten
klachten
meer is
is.. -Vermeldingvan
Vermelding
meer
over dezelve,
dezelve, behoorcn,
behaarcn,'in
in Kerkliederen
over
Kerkliederen voor
voor HervormHervormden.
niet zeldzaam
- Betuigingen,
die
den , niet
zeldzaam te
to weezen.
weezen . -Betuigingen, die
aIleen
mond van
VJn waare
waaregeloovige
geloavigeChristenen
Christen ell
alleen in
in den
den mond
voegen,, zyn
zyn niet
niet ongefchikt
ongefchikt voor
vaar eene
eene Vergadering,
Vergadering ')
voegen
van welke
welke men
menmag
magvooronderftellen,
vooranderfiellen, dat
dat een
een groot
groot gegevan
deelte zulke
zulke betuigingen
betuigingen in
in oprechtheid
kan, _
deelte
oprechtheid daeo
doen kan,
bt:ryrningenvanV411
le@rfiellingen of
of plichten
Droageberymingen
Drooge
leerftellingen
plichten magen
mogen
weI achterwege
achterwegeblyvcn;
maar goede
goede leergedichten,
]eergedichten, tot
tot
wel
blyvcn ; maar
onderrichting
de leer
leer of
of de
de
onderrichting of
of herinneripg,
herinnerirg, aangaande
aangaande de
plichten van
zoo alS
ais GELLERT
plichten
van den
den Godsdienst,
Godsdienst, zoo
GELLERT 'er
'er eenieenigen geleverd
geIeverd heeft
heeft,, die
zeer fraai
fraai zyn
kunnell met
met
gen
die zeer
zyn J, kunnen
nut gebruikt
gebruikt worden.
Het isis zeer
zeer tote pryzen
pryzen in
ill
nut
worden . --- Hot
Liederdichters, dat
het pas
pas geeft,
geeft, zich
zicb van
van
Liederdichters,
dat zy?
zy, \Vaal'
waar het
bybelfche fpreuken,
fpreuken, die
die de
fprcekt ~
bybelfche
de zaak,
zaak, waarvan
waarvan men
men fprcekt,
duidelyk, kort
kort enen krachtig
krachtig uitdrukken,
uitdrukken, bedienen
bedienel1.. Men
duidelyk,
Men
kan ook
ook de
de eene
eeoe of
af andere
andere plaats
plaats uit
tot
kan
uit de
de H.
H . Schrift
Schrift tot
van zyn
zyn lied
lied maaken.
- - KerkKerkhet hoofd-ondcrwerp
bet
hoofd-onderwerp van
maaken . -.
gezangen moeten
moeten in
in die
die taal
taal geichrr.ven
gezangen
gefchreven worden,
worden, waarin
waarin
de gemeene
gemeene man
manzezebest
bestverftaan
verftaan kan
kal1.. - Onachtzaal11de
Onachtzaambed en , in
in de
de versmaat
en in
in het
moetenniet
niet ligt
heden,
versmaat en
het rym,
rym, moeten
ligt
gezien worden,
en de
de zamenvoeging
zamenvoeging der
cler
over
het hoofd
hoofd gezien
over bet
worden, en
wool'oendient
client zuiver,
zuiver, geregeld
gere~eld en
en natuurlyk
natuurlyk ofaf tote loo100woorden
pen.. De Dichter
Dichter van
van Kerkliederen
Kerkliederen heeft
heeft ook
ook eene
eene
pen
De
goede maate
maate van
van vernuft
vernuft noodig
noadig;; maar
het moet
moet zich
zich
goede
maar bet
niet fterk
ftel'k vertoonen
vertoonen.. Hy
Hymag
magfomtyds
fomtyds eene
eene hooge
hoop;e
niet
vIucht neemen;
hy moet
moet 'er
'er altyd
altyd by
by bedenken,
bedenken,
vlucht
neemen ; maar
maar by
dat
voar minkundigen
minkundigenver
verttaanbaar
dient tote blyven
blyven..
dat lly
by voor
aanbaar dient
Hy
behoort zich
zich vooral
t>'o01·aI
te leggen
leggen op
op de
de taal
taal
Hy beboort
to
van -het
hart.. ---Over
de keuze
van
,bet hart
Over de
keuze van
van Zangwyzen
Zangwyzen maakt
maakt
de Eerw.
VAN DEN
DEN BERG
BERG ook
leezenswaardige aanmeraanmerde
Eerw . VAN
ook leezenswaardige
kingen;; maar
maar wy
wykunnen
kunnenons
ons met
metdit
dit klein,
klein, doch
be..
kingen
doch be
langryk
langryk boekjen
boekjen niet
niet langer
langer ophouden
ophouden ...

me
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,. HAACK,
HAACK, LEVEN
LEVEN VAN
VAN PAULUS.
PAULUS.
P.

Ret L4ven
Leven van
'Van PAULUS
PAULUS den
den 1postel,
Aposte!, en-enz.. door
Coo1' p.
P.
Het
HAACK.. Tide
IItk Deels
Deds 2de
zde Stuk
Stuk.. Te
Te Altona
AltOflCt en
en fAm.fter~
flerHAACK
Brave . In
&.
thm ~ by
by JJ.. Schultz
Schultz en
en W
W.. Brave.
In gr
gr.. 8vo
8vo.. Boo
500 N.
datn,

Mc

eer
dan eens
eens verflag
verflag gedaan
gedaan hebbende
hebbendevan
vandedeintichintich~
er dan
ting
dozes Werks,
Works, vergehoegen
ting dezes
vergehoegen wy
wyons
on,\;met
metdedekorkot~
M
ngen van
te opgavc
den inhoud
inhoud der
der vyf
vyf Redevoeri
Redevoeringen
van
te
opgave van
van den
dit tweeden
Stuk.. (r)
(I) Paulus
Paulus EuangeEuaflge~
slit
tweeden Deels
Deels tweede
tweede Stuk
Jieprediking,, en
en de
de opwekking
opwekking van
van Eutychus
Eutychusuit
uit den
den
lieprediking
XX : 7-13.
7-I3 . (2)
te Troas
'froas.. Hand
Hand.. XX:
(z) Hot
Het vermaavermaadooden to
dooden
nend en
en zeaenend
zegenend affcheid,
affcheid, dat
dat Paulus
Paulus van
van de
de OuderOuder.
nend
genomen heeft
heeft.. H
H.. XX:
lingen te
lingen
to Ephefen
Ephefen genomen
XX : !'220-33'
22- 33(3) De
Devoorzichtige
voorzicbtige verantwoording
ver:mtwoording van
van Paulus
Paulus voor
voor
(3)
Raad,
en de
de bemoedigende
bemoedigellde verfchyning
verfchyning
den Joodfchen
Joodfchen Raad
den
, en
van den
den Heere
HeereJefus
Jefus aan
aan hem,
hem,inin den
den volgenden
voJgenden nacht
nacht..
van
H.. XXIII:
(4) De
DeGodverheerlykende
GodverhcerlykendeverantvetantXXIII : i1-12..
- 12 . (4)
H
woording van
van Paulus
Paulus den
den Apostel
Apostel Voor
Koning
woording
voor den
den Koning
-30 • (;)
(5) Gods
Gods goedheid
goedheid en
en
Agrippa:. H.
Agrippa
H. XXVI:
XXVI : 19
r9-3o.
a;rootheld aan
aan en
en door
door den
den Apostel
Apostel Paulus
Paulus betoond,
betoond, zoo
zoo
grootheid
in zyne
ontkoming, by
byGene
eene gevaarl
gevaarlyke
fchipbreuk, als
ali
in
zyne ontkoming,
yke fchipbreuk,
in bet
het verrichten
verrichten van
op bet
het EiEi~
in
van heerlyke
heerlyke wonderen,
wonderen , op
land Melite
Melite.. H.
land
H . XXVIII:
XXVIII: 1-10.
i -xe .
Gedenkfchriften
van Zendelingfchap,
Zendelingfchap.,
Gedenkfchriften del'
der Maatfohappy
Maatfchappy van
tot
het Evangely
in Heiden/che
Heidenfche Lanvan het
Evangely in
Lantot wordplaming
voordplanting van
het Engelsch.
ien~
enz.. Uit
Uit het
Engelsch.
opgericht bitmen
binnen LonJon,
London, enz
den, opgericht
lYde
Deels Ift&
Stuk. Te
by A.
Te Dordf'echt,
Dordrecht, by
A . Blusfe
Blusfd en
en
IVde Deels
i fie Stuk.
Zoon, i8o!
1802.. in
bl.
8vo.• .zoo
zoo bl.
Zoon,
In £r.
gr. 8vo

it vierden Deels eerftc Stukjen van de GedenkfchrifD
D ten der Maatfcbappy van Zendelingfchap behelst
weetenswaanlige berichten van de lotgevallen en ver-

it vierden Deels eerftc Stukjen van de Gedenkfchriften der Maatfchappy van Zendelingfchap behelst
weetenswaartiige berichten van de lotgevallen en verrichtingen van
eenige Zendelingen
Z~ndelingen,
en den
den eerften
eerften uituit..
ricbtingen
van eenige
, en
van bet
flag
tot voortplanting
voortplanting van
bet
flag hunner
hunner onderneemingen
onderneemif g en tot
Euangelie,
ver afgelegene
afgelegene gewesten
gewesten.. De
De meesten
tnee~ten
in ver
Euangelie , in
derzelven
zuBen hier
derzelven zullen
hier te
to lande
lande reeds
reeds aan
aan veelen
veelen bekend
bekend
zyn,
ze grootendeels
grootendeels betrekking
betrekking hebben
hebben. op
01' de
de
dewyl ze
zyn , dewyl
uit den
den
Broeders
en KICHEltEk,
KICHEttER , mt
VAN DER
DER KEMP
KEMP en
Broeders VAN
fchoot
het Nederlandfche
Nederlandfche Zendelingfchap,
Zendelingfcha1" ten
ten diendien~
fchoot van
van bet
ftc
naar Afrika
ite der
derEngelfche
Engelfche Maatfchappy,
Maatfchappy, naar
Afrika gezonden,
gezonden,
van
wier wedervaaren
wedervaaren telkens
telkens berichten
berichten inkomen
inltomen.. In
In
van wier
dede-
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deze
Gedenkfchriften wordt
wordtalles
alles,, wat
\Vat deze
deze en
en andere
deze Gedenkfchriften
andere
orde bycenverbycenverZendingen betreft
betreft ~ , inin eene
Zendingen
eene voegzaame
voegzaame orde
zameld, waardoor
waardoormen
menbest
bestinin that
that getteld
gefl:eld wordt,
zameld,
wordt, om
om
over
van deze
deze merkwaardige,
merkwaardige, met
met zoo
zoo veet
veel
over den
den uitflag
uitflag van
opbef
aangevangene onderneemingen
onderneemingen,, en
over 't
't geen
geen
ophef aangevangene
en over
ger, volgoods
de meeste
meeste waarfchynelykheid,
waarfchyneIykheid, verder
verder van
van
'er,
volgends de
te wachten
is, to
te kunncn
oordcclen..
to
wachten is,
kunnen oordeelen
Het Dagregister
Dagregister van
v AN DER
DER KEMP
KEMP maakt
maakt bet
het
Het
van Dr.
Dr . VAN
voomaamfte
"gedeelte uit
uit van
van dit
dit Stukjen
Stukjen.. De
De berichberichvoornaamfte 'gedeelte
ten
daarin vervat,
van iI April
April tot
tot 2q
~9 Decemten ,, daarin
vervat, loopen
loopen van
December
1799.. Tot
Tot den
den 22ften
2-2fien Mey
hieid by
hy zich
zich nog
nog op
op
ber 1799
Mey hield
in
Zyne weikzaamheden
welkzaamhedenbettonden
befrondcl1aldaar
aldaar
in de
de Kaapfrad.
Kaapitad . Zyne
in het
van ft
fi::chtelyke
prediin
bet bywoonen
bywoonen van
;chtelyke gezelfchappen,
gezelfchappen, prediken, catechizeeren
catechizeeren en
ill
ken,
en dergeIyken,
dergelyken, en
en voornaamelyk
voornaamelyk in
beraadOaagingen
beraadflaagingen en
en befchikkingen
befchikkingenover
over dede voorgenomen
voorgenomen
leis naar
Kaffers en
Boschjcsmanllen.. Te
Roodereis
naar de
de Kaffers
en Boschjcsmannen
Te Roode2and ',) niet
niet ver
de Kaapftad
Kaapftad gelegen,
gelegeu, wierd
nader
zand
ver van
van de
wierd nader
afgefproken,, dat
dat KICHERER
KICHERER en
en EDWARDS
EDWARDS naar
naar de
de
afgefproken
laatstgcnoemden
zouden vertrekken
vertrekken ,, terwyl
terwyl VAN
VAN DER
laatstgenoemden zouden
DER
KEMP en
EDMOND zich
naar de
Kaffers zouden
begecKEMP
en EDMOND
zich naar
de Kaffers
zouden begeeven.. En'Du
VAN DER
DER KEMP
met zynen
zynenreisreisven
En 'nu reisde
reisde Dr.
Dr. VAN
KEMP met
genoot
aanfronds hooger
tot aan
grenzen der
der
genoot aanitonds
hooger op
op ,~ tot
aan de
de grenzen
Kaffers.
Het bericht
bericht van
van dezen
dezentocht
tocht gaat
gaat voort
voort tot
tot
Kaffers . Het
30 Juny.
maaktcn zy,
zy, waar
waarbet
het maar
maareenigeenig39
Juny . Onder
Onder weg
weg maakten
2ins [cheen
van prediken
prediken
zins
fcheen te
to pasfe
pasfe tetokom~n,
komen, hun
hun werk
werk van
voor eene
eene groote
groote menigte
menigte zoogenaamde
zoogenaamde Christenen,
Christenen, die
die
voor
zich in
in deze
deze ftreeken
frreeken ,, wyd
wyden
en zyd
zydverftrooid
verfrrooid,, ophouzich
ophouden,
en van
van alle
alle kanten
kanten kwamen
kwamentoevloeien
toevloeien,, om
dew
den, en
om deze
de Heidenen
Heidellen afgevaardigde
afgevaardigde Apastelen
woard
voor de
voor
Apostelen Gods
Gods woord
Vanhet
hetvoorgevallene,
vool'gevallene,federt
iedert
te hp?ren
verkpndigen.. Van
to
hooren verkpndigen
het einde
emde der
maand Juny
Juny tot
tot 14
14 Augustus,
wordt
het
der maand
Augustus , wordt
niets gemeld,
omdatbet
hetvoornaanifte
voornaamftereeds,
reeds,ininverfcheiverfcheiniets
gemeld, omdat
dene to
te voren
voren medegedeelde
medegedeeJde brieven
brieven,, vervat
VCl'vat gewcest
gewccst
dene
is.. Van
Van 14
14 Augustus
Augustustot
totbet
hetlaatfte
laatile van
SepteU1~r
is
van September
wiel'den verfchillende
verfchilJende poogingen
in het
gefreld, om
wierden
poogingen in
bet WCl'k
werk getteid,
om
by de
de Kaffers
Kaffers te
eindelyk, na
na veci
vccl
by
to komeu;
komen ; 't
't geen
geen hun
hun eindelyk,
tegenfrand en
gelukte.. 20
20 Ott.
zich
tegenftand
en onfpoed,
onfpoed, gelukte
Oft . zetteden
zetteden zich
de Zendelingen,
Zendelingen, op
op eene
eene daartoe
daartoe gekozene
gekozene plaats,
plaats, in
in
de
hutten, naar
neder. Hunhutten,
naar de
de Kafferfche
Kafferfchewyze
wyze gemaakt,
gemaakt, neder.
Hunne eertle
eerfte werkzaamheden
waren bet
11et geeven
geeven van
van onderonderne
werkzaamheden waren
wys en
en catechizeeren
catechizeeren;; waaromtrent
waaromtrent een
een menigte
menigte van
van
wys
anecdotes, de
meesten van
van zeer
zeer weinig
anecdotes,
de meesten
weinig belang,
belang, medegemedegeaeeld
deeld worden.
worden.
lkhalven bet
het Dagr'egister
Dagregistel' van
VAN DER
beBehalven
van VAN
DER KEMP,
KEMP, beheist
helst
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heIst
Brieven:: den
een van
En..
heist dit
dit Stukjen
Stukjen verfcheidene
verfcheidene Brieven
van ED.
op reis
reis naar
naar bet
het land
land der
der Kaffers,
Kaffers, gefchreven
gefchreven
op
Juny 1799;
twee van
van KICHERE&
KICHERER,, over
S3 ,Juny
1799 ; twee
over zyn
zyn wederwederby de
de Boschjesmannen
Boschjesmannen.,, 26
26 November
Novemberdeszelfdesadfvaitren by
vaaren
den
jaars, en
1800;; en
twee van
van de
de BeftuurBeftuurden jaars,
en 18
18 Maart
Maart i8oo
en twee
ders der
van Zendelingfchap
ZendeIingfcbap aan
aan de
de 'Broeders
der Maatfchappy
Maatfchappy van
•B rooders KICHERER,
KICHERER, EDWARDS
EDWARDS en
en KRAMER,
KRAMER., en
en aan
aan VAN
VAN
ders
DER KEMP
KEMP en
EDMOND,I II
1800.. Verder
Verder BeBeDER
en EDMOND,
I Mev
Mey i8oo
l'ichten van
van de
de Befl:uurderen,
BeftuurJeren) en
dtie Brieven
Brieven uit
uit
xichten
en nog
nog drie
Africa.. In
In deze
deze Berichten
Africa
Berichtenwordt
wordsgemeJd,
gemeld,dat
datnog"een
nog,n
een
is afgevaardigd,.
te weedrietal Zendelingen
drietal
Zendelingen derwaarts
derwaarts is
afgevaardigd, to
weeten
Broeders BEKKAR
BEKKAR,, MANENBERG
MANENBERG •·en
l"OSTER,
ten de
de Broeders
en ]FOSTER,
de
laatfte op
aanpryzing der
der Rotterdamfche
Rotterdamfche ZendelingZendelingde laatfte
op aanpryzing
Predikant vos.,
Maatfchappy
Maatfchappy ;; dat
dat de
de Predikant
vos, op
op Roodezand,
Roodezand ,
veel yver
yver en
en vrucht
vrucht bezig
bezig isis in
in bet
het onderwyzen
met veel
met
onderwyzen
dat, in
in de
Bokkevelden,
van
van IlIeidelJen
leidenen en
en Christenen;
Christenen ; dat,
de Bokkevelden,
317 Heidenen
Heidenen zich
zich door
door Do.
en een
een medebelper
medebelper
317
Do. vos
vos en
bevinden., van
van
laaten onderwyzen,
waaronder zich
zich drie
drie bevinden,
laaten
onderwyzen, waaronder
welken men
menboopt,
hoopt.dat
datgenade
genadeininhunne
hunneharten
harten isis uituitwelken
elders, in
geftort;; en
geftort
en dat
dat ook
ook elders,
in bet
bet land
landvan
van Waveren,
Waveren,
;l:l11
in de
de Kaapf
Kaapftad
zelve,
aan Kaap
Kaap de
do Goede
Goede Hoop.,
Hoop , ,en
, en in
ad zelve,
~Ilngewende poogingen
poogingen,, tot
tot
dergelyke uitwerking
uitwerldng v.ll1
dergelyke
van aangewende
bekeering der
be)keering
derHeidenen.,
Heidenen, befpeurd
befpeurd wordt.
words . De
De Brieven
Brieven zyn
zyn
van
VAN DER
DER KEMP
KEMP aan
:lan Dr.
HAWJUS, en
en van
van jJ.. READ
R.EAD..
Dr . HAWJtIS,
van VAN
De beide
beide brieven
brieven van
van VAN
VAN DER
DER KEMP,
KEMP, de
de eerfte,
eerfte, ter
ter
De
zyn Dagregister
Dagregister tot
tot 30
Juny i8oo,
1800, en
en de
de
geleide van
geleide
van zyn
30 Juny
weekenlaater,
laater., uit
uit het
het land
land der
der Kaffers,
Kaffers,
laatfte., eenige
iaatfl:e,
eenige weeken
nog eenige
eenige weinige
weinige byzonderheden,
byzonderheden,die
dietot
tot opopbehelzen
behelzen nog
van bet
het. Dagregister
Dagregister kunnen
clienen.. De
heldering van
heldering
kunnen dienen
De derde
derde
J. READ
READ,, ut
uit Wagenmaakers
Wagenmaakel'sVallei,
VaIlei, op
op Kaap
Kaap de
de
van J.
van
GoedeHoop,
Hoop,geeft
geefteenig
eenigbericht
bericht van
van omtrent
om trent driehon
driehon..
Goede
meestSlaaven
SlaavenenenHottentotten,
Hottentotten,die
diegegederd
Heidenen, meest
derd Heidenen,
zegd worden
worden niet
niet flechts
flechts blyken
waare gemoedsgemoedszegd
blyken van
van waare
verandering to
tc geeven,
maar zelfs
zelfs welgevestigd
welgevestigd to
te zyn
zyn
verandering
geeven , maar
in bet
het geloof
geloof..
,
in
Menzal
zal best
best doen
doen,, deze
deze berichten
berichten to
te laaten
laaten voor
voor 't't
Men
gene zy
zy zyn
zyn,, en
en of
af te
wat 'er
'er van
van die
die bebeto wachten,
wachten , wat
gene
keerde Heidenen
Heidenen vervolgends
vervolgends zal
zal worden
worden.. .Men
moet
keerde
Men moet
volgends bet
het bericht
bericht van
van KICHERER,
KICHERER, door
giften
hen, volgends
hen,
door giften
en gefchenken
gt!fchenken van
dingen.,, w
w.tarop
eene fterke
fterke gege.tarop zy
zy eene
en
van dingen
zetheid hebben,
lokken, en
en heft
b;!eft veel
veel
zetheid
hebben, tot
tot het
het onderwys
onderwys lokken,
om bet
het aan
aan den
den gang
gang to
te houden.
Zyverftaan
verlhan
l1loeite,, om
houden . Zy
nioeite
de kunst
kunst van
van veinzen
veinzerJ meesterlyk
meestcrlyk,, en
ell men
men kan
kan daaroru
daarom
de
uit
gezegden en
en uiterlyke
uitcrlykc vertooningen
vertooningen zeer
zeer we
w~iiuit hunne
huune gezegden
llIg,
nig,
:MOND,
MOND,

!>ER
MAATSCHAPPY
ZENDELINGSCIIAP..
t )EP,
4AATSCHAPPY VAN
VAN ZENDELINGSCIIAP
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'Er zyn
zyn ook
met
grond,befluiten
beOuiten.. 'Er
ook zoo
zoo veele
veele voorvoor·
met grond,
beelden voorhanden
van zulken
zulkell,, welker
welker zoogenaamd
zoogenaamd
beelden
voorhanden van
Christendom op
op niets
niets uitgekomen
uitgekomen,, en
en welker
welker gedrag
gedrag
Christendom
daarmede
bevonden is,
men zich
daarmedeten
ten eenemaal
eenemaalftrydig
firydig bevonden
is, dat
dat men
zich
Diet
te verwoRderen
over de
de groo°te
groote bekomniet behoeve
behoeve to
verwonderen over
bekomrnering,
die fommigen
fommigen van
mering, die
van de
de Zendelingen
Zendelingen zelven
zelven nu
nu en
en
dan, over
over den
den uitflag
uitflag van
bunnel1 axbeid
atheid,, laaten
laaten blyblydan,
van hunnen
De denkwyze
denkwyzedezer
dezer lieden
lieden komt
komt ons
ons ook
ook veel
veel
ken.. De
ken
handelwyze met
met de
te dweepachtig,
en hunne
hunne gaheele
gabeele handelwyze
de
to
dweepachtig , en
Heidenenweinig
weiniggefchikt
gefchikt voor,
voor, om
om'er
'cr op
op den
den duur
duur veel
veel
Heidenen
goeds, tot
tot voortplanting
voortp laming van
van't
waare Christendom,
Christendom, van
van
goeds,
't waare
te verwachten
verwachten.. Zy
fieunen blindlings
blindlings op
hunne ingeinge.
to
Zy fteunen
op hunne
beelde Goddelykc
ten daarmede
aIle gevaatarten
daarmede alle
gevaabeelde
Goddelyke roeping,
roepmg , taT
ren, en
en befchouwen
befchouwellalien
allen tegenfpoed
tegenfpoed als
als een
vall
ren,
een werk
wer van
den Duivel,
Duivel,enenalle
aIle moedelooze
moedeloozegedachten
gedachtenals
alsophitzinopbitzin.
den
gen
van dien
dien Boozen.
De Bybel
Bybelbehoeft
beboeft flechts
flecbts door
door
gen van
Boozen . De
bun opgeflaagen
opgeflaagen te
uit de
de eerst
eerst voorkovoorkobun
to worden,
worden , om
om uit
1l1endepiaats
plaatsraad
raadenentroost
troostofaftote leiden
Ieiden;; en
en zoo
zoo als
aIs zy
mende
zy
2eIven over
Godsdienst en
en Christendom
Christendom zich
zich uitdrukuitdrukzelven
over Godsdienst
dit moeten
moeten Hottentotten
Hottentotten,, Kaffers
RafTers,, BoschjesmanBoschjesmanken, dit
ken,
nen, die
getrounen,
die van
van niets
niets dergtlyks
dergelyks gehoord
gehoord bebben,
hebben , getrouweIyk napraaten,
napraaten, zonder
zonder dat
dat men
menregt
regt weet,
weet, of
of zy
zy ververwelyk
fiaan,
flvaan, 't'tgene
genezy
zy zeggen.
zeggen.

nig.
fig,

Disputatio
Juris dede Loco
Loco CICERONIS
Disputatio Juris
CICERONIS,, &c.
Oat
is:
& c.
Dat is
Rechtsgdeerde Verhandeling
CICERechtsgcleerde
Verhandeling over
over het
hetWtrk
Werk van
van CICERO over
over de
de Wetten,
Wetten, gefchreeven
gefchreeven door
door den.
den Beer
Beer EE.. cC..
Ro
D'SNGELllRONNER,, en
en door
door denzelven,
denzelven, ander
jnder den
den
D'ENGELLJRONNER
bero~mden
Hooglceraar H.
c. CRAB,
CRAS, te
beroemden Hoogleeraar
H. C.
to Amflerdam,
Amfterdam,
in het
het openbaar
openbaar verdeedigd,
verdeedigd, op
op den
den $ I May
May i8oa
18o~..
in
Te llmiterdam,
by P.
P. den
Te
Amfterdam, by
den Hengst,
Hengst. In
In 4to,
4to. roS
bl.
zo8 bl.

sr

et byzonder
genoegen doorlazen
doorlazen wy
wy dededoorwrogte_
doorwrogte.
et
byzonder genoegen
M
Verhandeling
Heer
M
Verhandelingvan
van den
den Heer
over het
van
over
de Wetten,
Wetten, onlangs
onJangs
over
bet Werk
Werk van
over de
CICERO
CICERO

ENGELBRONNER,,
ENGELBRONNER

met zo
zo veel
veel bondigheid
hondigbeid enenwelfpreekendheid
welfpreekendbeidinin't'topenopenmet
baar verdeedigd;
vooral daar
daar dezelve,
dezelve,als
aisdedeeerfteling
eerfreling
baar
verdeedigd ; vooral
des'- arbeids
jongen Geleerde
Geleerde;;
des
arbeids van
van deezen
deezen werkzaamen
werkzaamen jongen
iO by
by maar
maarleven
Ievcn enengezondheid
gezondbeid moge
mogegenieten
genieten,, ons
ons
zo
llOg veele
veele uitmuntende
uitmuntende f}ukken
frukken uit
uit zyne
pen doet
doet tote
nog
zyne pen
gemoete zien
zien.. Men
Men moet
moetzich
zicb waarlyk
waarlyk verwonderen
verwonderen
gemoete
pvet de
de belezenheid
belezenbeid en
bet gezonJ
oordeel, alomme
in
over
en bet
gezond oordeel,
alomme in
die fruk
cloonhaalende. Bezwaarlyk
Bezwaarlyk oak.
zo
dit
auk doorltraalende,
ook zou
zou men
men zo
veel
veer
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jeugdige jaaren
jaaren hebben
hebben durven
durven verwagverwag .
veel
vall zulke
z~llke jeugdige
veel van
de Schryver
chryver ~. van
ten,
zp nict
met de
jongs op
op,-) door
door zyn
ten , zo
van jongs
zyn
waardigen,, onlangs
vall
waardigen
onlangs overledenen
overledenenVader,
Vader, een
een man
man van
uitgebreide kennisfe
van geleerdheid
geleerdheid ,~
uitgebreide
kennisfe in
in veele
veele vakken
vakken van
tot
de kerinis
kerinis der
der oude
oudetaalen
taalenenenfraaije
fraaije letteren,
letteren, met
met
tot de
onvermoeiden
yver, was
was opgeleid
opgeleid;; waarvoor
waarvoor ook
ook de
de
onvermoeiden yver,
Schryver
dankbaarheid, met
weinige.,, doch
docb veel
vee}
Schryver zyne
zyne dankbaarheid,
met weinige
betekenende
betekenende woorden,
woorden, in
in de
de Opdragt
Opdragtbetuigt
betuigt..
Tot's
Schryvers keuze
keuzedeezer
deezeritoffe
ftoffe hebben
hebben veel
veel
Tot 's Schryvers
:lanleiding gegeeven
uitmuntende Verhandelingen,
Verhandelingen.,
aanleiding
gegeeven twee
twee uitmuntende
lveleer aan
in 't
't open
weleer
aan het
bet Amfrerdamsch
Amfterdamsch Athenreum
Athenxum in
open...
baar
verdeedigd.. De
De eerfte
eerfre derzelven
derzelven was
die van
baar verdeedigd
was die
van den
den
voortreffelyken HoUandfchen
Hollandfchen Recbtsgeleerde
Reebtsgeleerde en
en Regent
Regent
voortreffelyken
:0.. P.
WESELE SCHOLTEN,
SCHOLTEN, die
van
B
P . VAN
VAN WESELE
die het
bet Werk
Werk van
CICERO,
der Goden,
uit andere
CICERO, over
over tie
de Natuur
Natuur der
Goden, uit
andere SchrifSchrif•
tfJ1 van
CICERO zelven
zelven,, zo
zo naauwkeurig
naauwkeurig heeft
beeft opgehelopgehel·
ten
van cICERO
die 'Wn
van den
del1d;; de
de andere
andere die
den beroemden
beroemden D
D.. JJ.. VAN
derd
VAN
Hoogleeraar teto Amflerdam,
Amfterdam, over
LENNEP '), thans
thans Hoogleeraar
over de
de
LENNEP
Boeken van
over bet
het oogrnerk
oogmel:ic van
"Ian het goede
goede
I3oeken
van CICERO
crcERo over
(de
ftnibus bonorurn),
bonorum), waarin
waarin dat
dat Gefchrift
Gefcbrift van
van CICERo
CICERO
(de firwibus
zodanig is
is opgehelderd,
opg-ebelderd, dat
dat 'er,
'er .. tot
tot bet
verzodanig
bet volkomen
volkomen veribvrn van
hetzelve, niets
niets meer
170fJdlg is.
is.
ibiiw
van hetzelve,
meer noodig
Over
het algemeen
algemeen heeft
heeft de
de Schryver
Schryver zyne
zyne VerhanVerban.
Over bet
deling
zodanig ingericbt,
ingericht, dat
dat hy')
by, in
deling zodanig
in de
de eerae
eerite plaats,
plaats,
de beginzelen
bejl:inzelen eii
eii grofiden
der Ciceroniaanfche
Ciceroniaanfthe RechtsRecbtsde
gronden der
geleerdheid verklaart
verklaart,, en
en dezelve
opheldert., zo
zo uit
uit de
dezelve opheldert,
de
geleerdheid
zelven ,~ als
a1s uit
tit de
Schriften van
van CICERO
CICERO zelven
de overgebleeovergebleeSchriften
velfe Stukkeo
van andere
andere Wysgeeren;
daarna de
de ververvene
Stukken van
Wysgeeren ; daarna
fchillende gevoe1ens
met die
die van
van ciCI.fchillende
gevoelensdier
dierWysgeeren
Wysgeeren met
CERO vergelykt,
ver~lykt, en,
en, eindelyk
eindelyk overgaat
overg~at tot
tot bet
het betoog
betoog
CERO
van dedevoortrefrelykheid
voortreffdykheidder
derftellingen
ftellingen van
vall CICERO,
CICERO, en
en
van
van de
de groote
groote vorderingen
vorderingen ,') welke
welke die,
die, uitmuntende
uitmuntende
van
man gemaakt
gemaakt had
bad ,.. in
in de
de kennisfe
kennisfe,), zo
zo van
van bet
het recht
recbt
man
der natuur,
natuur, als
a.1s van
byzonder burgerburgerder
van het
bet openbaar
openbaar en
en byzonder
lyk recht
recbt van
Volk.
lyk
van het
bet Roomfcbe
Roomfche Volk.
Omdeeze
eleezegewigtige
gewigtigettoffe
ftoffe op
op eene
eene voldoende
voldoende en
en
Om
duidelyke
wyze to
duidelyke wyze
te behandelen
behandelen,, verdeelt
verdeelt de
de geleerde
geleerde
~chl'y,ver zyne
zyne.Verhandeling
Verhandeling in
in vyf
vyf Hoofdftukken
Hoofdftukken van
van
Schryver
den volgenden
vo]genden inhoud
mhoud:: I.
letter- en
etl gefchiedkungefcbiedkunden
I. Eene
E•e ne letterdige verklaaring
verklaaring aangaand~e
aangaande de
de boeken
bo€kenveil
van CICERO
CleER() over
over
dige
de Wetten.
Wetten. II.
II. Over
de .grondflagen
.groDdflagen der
del' leere
l~re ,; omom~
de
Over de
trent bet
vo@rnaamelyk in
in bet
het
trent
bet Recht
Recht en
en de
de Wetten,
Wetten , voernaamelyk
eeril;,e boek
boek vervat.
vervat. III
III en
OVer bet
het tweede
tweede en
en
eerft
en IV.
IV . Over
derde boek
boek.. V.
V. Over
der CicrCic"",
Over de
de uitmuntenQe
uitmuntende waardye
waardye der
derde
r®-
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~nlttanfde
Waarna de
de Schryver
Schryver
Rechrsgeleerdheid . Waarna
fonlaanfche Rechtsgeleerdheid.
bet
uit al
al het
bet te
to vooren
vooren verhaendelde,
bet volgend
volgend befluit,
beOuit') uit
verha.mdelde,
opmaakt:
"Vooreerst,
dat CICERO
zeer ervaren
ervaren is
isVooreerst , dat
CICERO zeer
opmaakt : „
Natuurrecht ~als
gew.eest
in bet
het Natuurrecbt
als in
in bet
het Bulgerlyk
Burgerlyk
zo in
geweest ,, ZQ
op¢nbaar
Terwyl
openbaar en
en byzonder
byzonder Re<tht
Reeht <ler
4er Romeinen.
Romeinen . Terwyl
tot grondflagen
zodanige be
be~.
grondflagen van
van het
bet Natuurrecht,
Natuurrecht, zodanige
hhy,
, tot
gtmels
aanwyst,
doordedegezonde
gezondeReden
Redenaangepreeaal.'lgepreeg~ls
aanwyst,
alsalsdoor
2etl,
en door
door dedeovereenftemming
overeenftemming enen't't gezag
geza.g der
a~r geg~
2en, en
leerdfre mannen
leerdfte
manner bevestigd
bevestigd worden.
worden .
",,, Voorts,
Voort.s') dat,
dat') gelyk
gelyk CICERO,
CICERO,) volgerts
volgel1s bet
bet eenftemeenitemmig
oQrdeel van
deskundigen,, gehouden
gelwuden wordt
voor
niig oordeel
van deskundigen
wordt voor
dengrootften Redenaat,
hemmet
metbet
hetzelfde
zelfcle recht
recht
den grootiten
Redenaar, Illi!n
men hem
Wysmoge ~houden
houden voor
voor den
den uitmuntendften
uitmuntendfrcm der
der Wysmoge
geeren."
geeren
.
Met dedeVertaaling
Vertaaling van
van een
fen gedeelte
gedeelte van
van's
Met
's SChry
Schry-..
~s
voor , dyed:0 voortreffelykheid
der Ciee.
vers bewysredenen
bewysredenen voor
voortreffelykheid der
Cice.
roniaanfche Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid meenen
deskundigen
roniaanfche
meenen wy
wy deskundigen
Ol1zer
geen ondiust
ondieast to
te zullen
zullen doen.
onzer L~ezerel'1
Leezeren geen
duen .
Uitdeeze
creelebronnen
bronnenis,
is,als
als't't ware,
ware. voortgevloeul
voortgev10eid
- ,,.,Uit
-de
CICERO aangaande
de Wetten
en bet
het
de geneele
geheele I.eere
leere van
van CICERO
aangaande de
Wetten en
Recht. Te
Te weeten
weeten SOCRATES,
SOCRATES,) PLATO,
PLATO, ARISTOTELES,
ARIl;TOTELES.,
Recht.
ZEN0,
CHRyslPPUS en
moeten ~, met
met bet
het;
ZEN©, CHRYSIPPUS
en CLEANTHUS
CLEANTHUS moeten
V()l~ reebt,
gehouden worden
worden voor
daar1l:eIlers
volilie
recht, gehouden
voor dededaarf'cellers
d~v zedelyke
zedelyke Wysbegeerte
Wysbegeerte,, als
als gemcend
hebbellde, dat
dat
du
gemeend hebbende,
bet Recht
Recht gegrond
gegrondisis inin de
de Natuur,
Natuur,enenniet
nietinin de
de denk
denk·.
bet
beelden der
der ntenfchen
megfchen..
beelden
In de€z~
eene dubbele
du~bete
•" In
deeze leer
leer is,
is,volgens
volgenszommigell,
zommigen, eene
zwaarigheid.
Vooreerst, zeggen
hebben
zwaarigheid. Vooreerst,
zeggen zy,
zy, de
de Duden
Ouden bebben
wei eenig
eenig Natuurrecht
Natuurrecht erkend
erkend ,') doch
zy hebben
hebben bet
het
wet
dock zy
:rechtvaarcUge
ten to
te onderfeheiden
onderf'Cheiden van
van bet
bet bil
biI-.
rechtvaardige niet
niet wee
weeten
lyk-e.
onze dagen
is men
eerst zo
lyke. In
In onze
dagen (roemen
(roemen zy)
zy) is
men eerst
zo
verve gekomen,
dat bet
het Recht
Recht der
der Natuur
Natuur tot
tot eene
eene
verre
gekomen , dat
vaste Weetenfcbap
is gebragt,
gebl'agt, walker
w,eUcer inhoud
inhoud,., in
vaste
Weetenfebap is
in de
de
,:edaante
gevormd,fteunt
fteunt op
op zekere
zekere".,
gedaante van
van eene
eene Konst
Konst gevormd,
en·
eigene,, gronden;
terwyl hetzelve
hetzelve voorheen
voorheen
i . baar
haar eigene
gronden ; terwyl
oen en
en denzelfden
denzelf!olen grondOag
cen
grondflaghad
had met
met de
de Zedekunde.
Zedekunde .
VoIgens hunlieder
hun1ie~r ftelling,
ftelling, is
der
•" Volgens
is bet
bet Natuurrci\cht
Natuurrecht der
(luden Wets
niets ,~ dan
~an dat
dat geene,
geene') 't
't welk
welk de
Ile gefchreevene
gefchr.eevenc
(uden
'Wetten
voorafgegaan, en
en dat
dat aan
aan dezelve
dezelve eene
eene na11aWetten isis voorafgegaan,
tlJurlyke krugt
verpligting en
gezag verleent
verl.clent;; doch
tutirlyke
krugt van
van verpligting
en gezag
doch
'HJ onderfcheidden
ol1derfclleidden de
de pligten
pligten en
en rechten
teChteD op
op geenerlei
geenerlei
zy
wyze vanvan elkanderen
elkanderen ~, dewyl
d<twyl alles
alles uit
cit dezelfde
dezelfde bronbronwyze
nen wierd+
wi€rdi afgeleid
atgeleid..
nen
"• lj}
de tweed:
tweed,~ plaits,
pl~tti., zeggen
zy, isis 4ie
8ie boogfte
boogfie
lo de
zeggea zy,

Wet,
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""Vet; waarVan
waarvandedeOuden
Ouuen
fpreeken,Diets,
niets,dandande de
n1:1 ..
%Vet3
fpreeken,
i Zanier van
handelen, ell
door bet
het aanhou
aanhou..
nier
van bandelen,
en de
de gewoorite,
gewoonte, door
dend gebru,k
gebru:kdaargetteld
daargeiteld.. Want
Want dedeOuden
Dudenhielden
hielden de
de
dend
overeenitemming van
aIle Volkeren
det
overeenflemming
van alle
Volkeren voor
voor de
de Wet
Wet der
Natuur;; geJdende
als bet
Goddelyken
en bet
bet
Natuur
geldende dit
dit by
by hun
hun als
bet Goddelyk
Natuurlyk Recht
Recht..
Natuurlyk
vanhun,
hun,die,
die,alleeia
aIleen
" Zie
Zie daar
daar de
de geweldige
geweldigeklagten
klagten van
„
de nieuwfte
nieuwfre dingen
dingen hoog
hoog verhefiende
verheftende ,, de
de oudbeid
oucYleid verver..
de
acliten.. Doch
Dochlaaten
laaten wy
wyzien
zien ,, 'of
;of wy
hunniet
nietiets
iets kunkunachten
wy hun
nen antwoorden
antwoorden.. CICERo
CICERO zegt
zegt:: De
De toeftemming
toeil;elllming van
van
nen
aIle Vol
ken ,, omtrent
omtret'lt eene
eene zaak
zaak,, moet
moet voor
voor de
alle
Volken
de Wet
Wet
der Natuur
gehouden worden.
worden. Die,
beken ik,
ik; is
is insgeinsgeder
Natuur gehouden
Dit, beken
lyks de
de leere
!eere der
Onze
lyks
der frraks
ftraksgenoemde
genoemde Wysgeeren.
Wysgeeren . Onze
vyanden hebben
hebben dus
duseenen
eenenbefchuldigde,
befchuldigde, die
die de
de daad
daad
vyanden
bekent;; doch
die dezelve
bekent,
bekent
doch die
dezelve op
op zulk
zulk eene
gene wyze
wyze bekent,
dat by,
hy, zyr1s
zyns achtens
achtens,, geene
ftraffe, maar
maarintegendeel
integendeel
dat
geene ftraWe,
clen grootiten
grootfren lof
lof verdient.
verdient.
den
zeggen zy
zy,, alle
aIle Volkeren
hebben weleer
weJeer
" Maar,
„
Maar , zeggen
Volkeren hebben
~laarin overeengefremd,
dar 'er
'er maar
drie Waerelddeedaarin
overeengeftemd, dat
maar drie
Waerelddeelen
geJyk ook
dat de
maar dat
dae
len Waren;
waren ; gelyk
oak ,, dat
de Zon
Zon bewoog,
bewoog , maar
de Aardkloot
Aardkloot onbeweeglyk
onbeweeglyk vast
vast ftond
ftond.. Hoe
Hoe veelen
veelen
de
vindt men
men 'er
'er Dog
nog Diet
niet heden,
die geloovGm,
vindt
heden, die
gelooven, dat
dat Ruim
Ruim-..
te en
Tydbuiten
buiten ons
ons bettaan
befraan!! En
En echter
echter bettaan
befraan 'er
'er
te
en Tyd
geen
drie, maar
'er zyn
geen drie,
maar 'er
zyn vier
vier Waerelddeelen
Waerelddeclen gevonden;
gevonden ;
even
zek~r is
beweegt::
even zeker
is het,
bet,dat
datdedeAarde
Aardeom
om de
de Zon
Zon beweegt
terwyI
Tyd Diets
niets zyn
terwyl Ruimte
Ruimte en
en Tyd
zyn,~ dan
dan wyzigingen
wyzigingen vall
van
bet vermogen
vermogen van
van gevoelen
gevoelen.. Zo
Zo veele
veele en
en zo
zo grobte
groote
bet
dlVaaIingen zyn
dus ,'} door
het gevoelen
gevoelen van
van alle
aIle VolVoIdoor bet
dwaalingen
zyn dus
I;eren,
dus Diet
niet,, op
Ziet lDen
men dus
op
keren , bevestigd
bevestigd geworden.
geworden . Ziet
welk
een losfen
losfe!),, ofliever
of liever bouwvalligen
bouwvalIi,;en en
en broozen
broozen
welk een
~rondQag zy
het Recht
der
grondflag
zy het
bet geb~le
geheelegebouw
gebouw van
van bet
Recht der
Natuur
hebben opgetrokken
opgetrokkell,, 't
't geen
geen van
van zelven
zelven moet
moet
Natuur hebben
infl:orten,
zyn ~
inftorten, om
om dat
dat deeze
deeze beginzelen
beginzelen zonder
zonder grond
grond zyn?
"Deeze
lieden fchynen
fcbynen,, voorwaar,
iets belangryks
vQOr
voorwaar, iets
be] angryksvoor
„Deeze lieden
den
dag to
te brengen;
het is
is niet
doch bet
niet van
van dien
then aard,
aard, dat
dat
den dag
brengen ; doch
wy
bet daarom
daarom behoeven
behoevengewonnen
gewonnentotegeeven
geeven.. Deez~
wy bet
Deeze,
geheeJe
dus worden
wordenbeantbeantgeheele redeneering.
redeneeringlDoet,
moet, naamelyk
naamelyk,~ dus
woord,
dat wy
van de
de beoordeelmgen,
beoordeelingen,die
die betrekking
lX!trekkiI1g
wy van
woord , dat
llebben
tot natuurkundige
natuurkundige zaaken,
zaaken, en
en tot
tot de
de zichtbaare
zichtbaare
hebben tot
waereld,
degeJyk die
die geene
geene onderfcheiden
onderfcbeiden moeten,
wel degelyk
moeten,
waereld , weI
welke
tot de
de verItandelyke
verfrandelyke waereld
,behooren, en
en die
die '.l,
welke tot
waereld,behooren,
in
zedelyke natuur
natunr der
der menfchen
menfchenals,ten
als. ten vollen
volIen opop..
in dt!
de zedelyke
geOoo
ten, en
en in
in onze
onzezielen
zielen als
als ingeprent,
ingeprem, uit
uit geenergeener..
geflooten,
lei
oordee1enniet
niet ligtligt.
lei zin
zintuig
tuig vool'tfpruitcn:
voortfpruiten : boedani,e
boedanige oordeelen
vaar
vaar-..
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'Va.ardiglyk
als by
toeval gebooren
worden;; maar
vaardiglyk en
en als
by toeval
gebooren worden
niaar
die
die van
van zelven
zelven onttl
ontH:aan,
:aan , u,it
uit die
die verfrandelyke
verftandelyke verma
vermo...
gens
gens ,.,. welke
welke de
de Natuur
Natuurzelve
zelve inin der
der menfcben
menfchen geest
geest
beeft ingeplant
in~plallt,, op
op dat
da~ zy
zy de
de kenmerken
kenmerken van
van het
het
heeft
rechtvaardige
rechtvaardige,, bet
het billyke
bHIyke,, bet
het waare
waare,, bet
het fchoone,
fcboone,
eh bet
het eerlyke
eerlyke zouden
zoudcn uitdrukken
uitdrukken..
het
betaamelyke en
bet betaamelyke
En
de ftelling
!telling van
Hooggel.. CRAS
CRAS,, in
zyne LofLofEn de
van den
den Hooggel
in zyne
p. i18,
rede {)P
rede
op C':ti{OTIUS,
GROTIUS , p.
8 , is
is ten
ten vclllen
vollen met
met de
de waarwaarheid overeenkomftig:
is noodzaaleelyk,
de vooiVOO!heid
overeenkomftig : Het
Bet is
noodzaakelyk ; dat
dat de
fthriften der
door GOD
GOD,, den
opperften Wetglfchriften
der Zeden
Zeden door
den opperJlen
W tgeaee'YeT,
')1oor het
het geh&l
gehdelmettfchel'k
menfcMZ'Vk ge/laat
ge/lagt,, zod'ani-d'
geuecver, voor
zodanig ,• ge
ven
en befchreeven
befthreeven zyn,
Z)'fl, dat
oat derzelver
aerzelverketmis
kenf'Jis niet
niet af~ing
ajhing
ven en
'Van eenig
eenig toeval
toeval of
eenigen flhranderen
van
of ge/uk,
geluk, fioch
noch van
van eenigen
fchranderen
inval van
iemand,, die
die deeze
met een
een bondig
bondig
inval
van iemand
deeze zaaken
zaaken met
vernuft
navorschte:: maar
maar daarentegen,
daarentegen, dat
dot kundige
kunllige lio
lit,
vernuft navorschte
tim. door
door de
de werking
werking van
vanhun
huneigen
eigenvernuft
vernuftalleen,
aileen, en
en
den,
door
, dezetve
door overdenking
wertienking,
ontdekkcn en
an"
dezelve konden
konden ontdekken
en aan
aan antlere menfchen
menfchen mededeelen
meddeelen..
dere
, waarom
",, De
De tweede
tweedemisflag
misflag,
waarom de
de genoernde
genoemde lieden
lieden
de Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid del'
verachten,, is
is dee~e,
deeze,
de
der Ouden
Ouden verachten
dat zy
zien, dat
dat de
de Ouden
Ouden'er
'er voorwaar
voorwaarniet
niet eens
eens van
van
dat
zy zien,
cedl'oomd hebben,
hebben, dat
dat de
de Zedekunde
Zedckundemoest
moestonderfcheionderfchei
gedroomd
den worden
worden van
van dede Natuurlyke
NatuurlykeRechtsgeleerdheid.
Rechtsgeleerdheid. Een
Een
den
voorwaar,, verre
vette to
te verkiezen
\'erkiezen boven
hoven 't't
fehoone droom
fchoone
droom voorwaar
geen
veelen waakende
waakendeverrichtten
vcrriclJtten!
geloof voorzevoorze·
Ik geloof
en veelen
! Ik
xer,
dat KANT
niet gedroomd
gedroomdheeft,
heeft ~ toen
toen by
hyftelde,
fielde,
er, dat
RANT Met
dat.
weI de
de bron
bron zy
zy der
der Zedekunde
als der
det
dat . de.,Rede
de ..Rede zo
zo wel
Zedekunde als
deeze beide
beide Weetenfchappen
Rechtsgeleerdheid.. Want
Wantdeeze
Rechtsgeleerdheid
Weetenfchappen
in haaren
haaren aard,
met elkander
elk:mder verbonverbonzyn, in
zyn,
aard, to
zo naauw
naauw met
dat by,
hy. die
die dezelve
dezelvevan
vanelkander
elkanderaffcheurt,
afiCheurt,alsals't't:
den, dat
den,
ware",, de
tiel van
van bet
het lichaam
lichaam fcheidt
fcheidt.. Deeze
Deeze beide
beide
ware
de zfel
beWeetenfchappenvloeijen
vloeijen voort
voort uit
uit de
beide beWeetenfchappen
de Rede;
Rede ; beide
11:ieren,• zy
zy de
de daaden
daaden der
der menfchen
menfchen.. Noch
Noch deeze
deezc kunkunftieren
digheden
van elkander
elkander worden
worden afgefcheurd,
afgefcheurd, omE
om
digheden moeten
moeten van
aat aan
aan bet
bet Recht
Rechtbet
hetgezag
p;ez~gover
over'de
'deuitwendige,
uitwendig~ daadaadat
.len
foegekef1d,, terwyl
terwyl de
daaden aan
aan
den wordt
wordttoegekend
de inwendige
inwendige daaden
de Zedekunde
onderworpen blyven
blyven.. Eveneens,
Eveneens, als
als of
of'in
-in
de
Zedekunde onderworpen
cen
de zorg
zorg voor
'loot
cen welgevestigden
welgevestigden Burgerftaat,
Burgerftaat, in
in welken
welken de
de befering
befriering der
der Gewapende
GewapendeMagt
Magt
eene11isis toetoe..
de
aanaan
denden
eeneti
betrouw.d,
terwyl een
een ander
ander bet
het Recht
Recht bedient
bedient,, deeze
deeze
betrouwd, terwyl
beide
ampt en
en hun
hun gezag
gezag niet
niet zouden
zouden ontleenen
ontleenen
beide hun
hun ampt
van
de -'opperfte
van de
op erfte Magt.'~
Magt ."
Deeze Verhandeling
Verhandeling eindigt
eindigt met
met eene
eene Weltneenende
Weltneenende
Deeze
dankbetuip;ing aan
Hoogleeraar H.
eRAS, wewe..
dankbetuiging
aan den
den Hoogleeraar
x . c.
c . ERAS,
w

f
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~s
in de
Recbtsgeieerdheid.
gens bet
bet uitmuntend
uitmuntend onderwys
onderwys in
de Rechtsgeleerdheid,
zyne keurige
Schryver.., uit
uit zyne
keurige Lesfen,
Lesfen, heeft
heeft
tt geeD
geen de
de Schryver
roogen,, genieten
genieten.. Wy
Wywenfchen
wenf<;heninsgelyks
insgelyks Z.
Gel.
Z. H
H.,.. Gel.
1nogen
geluk·, dat,
dat, benevens
benevens veele
veele anderen
anderen ,.. ook
ook de
de verdienverdiengeluk-,
:llelyke
uit f!yne
waarlyk CujaciaanCujaciaallENGELSRONNER uit
zyne waarlyk
~elyke ENGELpRONNER
fohe Schole
Schole is
is voortgefprooten
voortgefprooten.. Ook
Ook wenfchen
wenfchen wy
van
wy van
fche
barten, dat
dit voetfpoor
voetfpoor mogen
volharten,
dat veele
veele 10ngelingen
Jongelmgen dit
mogen volgen, en
en aangemoedigd
aangemoedigd worden,
worden.. omomook
ookdedeverdienflen
verdien11:en
gen,
van andere
andere overgebleevene
overgebleevene Schriften
Schriften van
van CICERO,
CICERO, by
by
van
voorbeeld van
ove, de
de Pligten
Pligten (de
(de Officiis)
voorbeeld
van zyn
zyn Werk
Werk over
Of ciis),..
onder bet
bet geleide
geleide van
van een
een zbzo voortreffelyken
voortrefi"elyken Meester,
Meester,
onder
in
in ten
een header
helder daglicht
daglichttoteftGllen
fi~llen..

Zakboek ter
ler bewaaring
bewaaring eener
eene,. duurztltlme
Gezondheid,
Zakboek
duurzaame Gezondheid,
uitgegeeven door
0001' 'FREDERIK
'FREDERIK 11ILDEBRANDT,
InLDEBRANDT, gew00n
gewoon
uitgegeeven
:fIoogleeraar in
in de
tie Nateur-,
Na/flur-,ScheiScnei- en
en Ceneeskunde
Geneeskunde to
tt:
poogleeraar
Erlangen.. Uit
Uil het
het Hoogduitsch
Hoogduitsch vertaald.
vcrttlald. Te
Te FraFraErlangen
neker
by D.
D. ROmar
en is
is.. Verwey,
In gr.
neker ,`~. by
Romar en
Verwey , 1802.
I8o2 . In
gr.
8vo.. 224
!lZ4 bl.
bl.
8vo

en volkomen
gezond mensch
mensch kan
kan voorzeker
voorzeker de
de werwer·
en
volkomen gezond
king van
van cen
cen groot
groot aantal
aantal uituit- en
inwendige dindinking
en inwendige
E
E
gen
zondereenig
eenig nadeel,
nadeel, verdraagen;
gen, zonder
verdraagen ; heeft
heeft dus
dus weinig
weinig
~

voorzorgen ten
ten deezen
deezen opzichte-in
opzichte· in acht
voorzorgen
acht te
to neemen
neemen ,, en
en
kan gerust
gerust de
kan
de aanwyzing
aanwyzing der
der Natuure
Natuure volgen,.welke
volgen, •welke hem
hem,..
zonder
nader onderricht,
onderricht, in
in 't~t oog
oog loopende
loopende beledigende
beledigende
zonder nader
kragten leert
leert vermyden.
vindt men
de
kragten
vermyden. Ondertusfcben
Ondertusfchen vindt
men de
zodanigen" die
den duur
duur,, tegen
tegen de
zodanigen,
die het,
bet, op
op den
de gewoone
gewoone
beledigende kragten,
voedzel enz
eoz..
beledigende
kragten, van
van de
de lucht,
lucht, kwaad
kwaad voedzel
Imnnen uithouden,
uithouden, maar
maar zeldzaam
vtele anderen
kunnen
zeldzaam :: terwy
terwylI veele
anderen,,
door geringe
geringe misflagen
misfiageninin't't ,gebruik
-der, zo
zo genoemgenoemdoor
gebruik der,
de .., niet
niet na~uurlyke
dingen, ligt
Tigt door
door zwaare,
zwallre,ziekten
ziekten
natuurlyke dingen,
de
aangetast
De overweeging
overweeging biervan
hiervan bewoog
aangetastwor~en.
worden, De
bewoog den
den
Heer
HILDEijRANDT tot
tot het
Heer HILDE$RANDT
bet fcllryven
fcbryven van
van dit
ditZakEoek
Zakboek,~
met oogmerk
oogmerk -'om
zyne Leezers
Leezerseen
eenuitvoerigen
uitvoerigen regel
regel
met
om zyne
voor to
te fchryven,
fchryven, waaraan
waaraan zy
zy zich,
zich, ter
cener
voor
ter bewaaring
bewaarmg eener
ongekreukte gezondbeid,
gezondheid, zouden
houden..
ongekreukte
zouden kunnen
kunnen houden
Omzyne
zynetaak
taakopopeene
eene voldoende
voldoende wyze
wyze of
af to
te werwer..
Om
ken, heeft
heeft by
hydezelve
dezelveinintwee
tweeAfdeelingen
Afdeelingenverdeeld
verdeeld,
ken,
,
eerf1:e de
de Regelen
Regelen bevat,
bevat 1betrekkel
betrekkelylc
tot de
de verver·
wier eerfie
wier
yk tot
fchiIlende werkingen,
aan welke
welke de
de menfchen
menfchen zyn
zynblootbloot·
fchillende
werkingen, aan
gefteld:: terwyl
terwyl de
tweede Afdeeling
Afdeeling handelt
handelt over
over de
de
gefteld
de tweede
Regelen, toepasfelyk
toepasfelyk opop4e4evericbilleude
verfchillende deelen
deelen van
van bet
het
Regelen,
lili·
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iichaam
zelven.. De
eerae Afdeeling
Afdeeling handelt
handett voorts
vOOrts'~•,
lichaam zelven
De eerfte
Hoofdftukken , over
in
droogte
tien Hoofdftukken,
over de
de Iucht;
lucht ; de
de droo
in tien
to en
en
warmte en
vogtigheid-;
de warmte
en koude
koude;; de
fpys en
vogtigheid; de
de fpys
en drank.;
drank
de ontlastxngen
ontlastingen;; de
de kleeding
kleeding;; de
de plaatztng
plaatzing en
en het
lig..
het iig
de
gen
den ilaap ; de
de beweeging
beweeging en
gen des
des liehaanns
Jichaams;; den1laal';
en rust
rust;; en,
en,
ten
laat{len,
over de
de werkzaamheden
werhaamhedender
derziel
~iel:: han
deten last
Ien , over
handelende
Afdeeling, in
in vyf
lende de
de tweede
tweede Afdeeling,
vyf Hoofdftukken,
Hoofditakken, o'll~r
over
de zorge
oogen ; de
de tanden
de
zorge voor
voor de
de 'Oogen;
tan den;; de
de burst
borst;; het
bet ononderlyf,
de huid
huid..
derlyf, en
en de
Tot een
een proefe
proefJe van
van bet
het geheel,
geheel, zullen
zullen w"I
vier bet
het
Tot
w y bier
volgendebetrclfende de
volgende- mededeelen.,
mededeelen , betreffende
de Aard~len,
Aardappelen , Otnonrtrent
en, onzes
onzes achtens,
olektens, wel
we} tote recht,
recht, de
de Sehry-.
trent welke.,
welke, en,
Sehryver
van bun
ver merkelyk
merkelyk verfchilt
verfchilt van
hun., die
die dit
dit zo
zo aIgemeen
algemeen
en
hoedaniI!heden verdagt
verdagt
en heil.~aam
heilzaam vaedzel
voedzel van
van kwaade
kwaade hoedanigheden
houden
„ De Aardappelen
bouden.. "De
Aardappelen (zegt
(zegt de
de Schryver)
Scliryver) bevatbe vatten gom.,
amyltlm., ,zuikerftof
en weI
in zulk
zulk
zuikerf en
en colla,
colla, en
ten
gom, amyluiz,
wel in
eene ev~l'lredigheid.,'
eerie
evenredigheid,'dat
datzy
zy in
in het
betmidden
midden zyn,
zyn, tusfchen
tusfchen
de' beide
van plantvoedzel
plantvoedze1.. Deeze
Deeze evenredigevenredigdebeide z~rten
zoorten van
heid is
is,, volgends
voIgends de
de ondervinding
ondervinding,, zo
zo gefteld,
gefteId, en
de
heid
en de
zelf£1:andigbeid,, na
dat zy
zo luchtig,
luchtig, dat
dat zy
zy
zelftlandigheid
na dat
zy kooken,
kooken, zo
ten ligt
Iigt to
te vel'teerene,
en algemeen
aJgemeenheilzaatne
heiJzaame
een
verteerene, voedende
voedende en
fpys
opIeV'eren.. Noch
het zuur,
zuur, nosh
noch opzweiiingen
opzwellingen ,,
fpys opleveren
loch bet
noeh andere
~odere bezwaardheid
bezwJardheid der
derverteering,
verteering IJ ontftaan
ornftaan zo
zo
noch
ligt
a18 uit
'ligtuit
nithet
betgebruik
gebruik der
der Aardappelen,
Aardappelen, ais
nit het
bet genot
gent
van veele
veele andere
andere groenten,
groemen, by
byeen
gelyk en'maattg
en'maatig gege.
van
een gelyk
Ik neb
zelfs hypochoIidristen
gezien, die
die by
broik.. 1'k
brttik
heb zelfs
hypochondristen gezien,
by de
de
'kleinfte'
of peulvruchten,
kleinfte hoeveeIheid
hoeveelheid van
van meelfpys,
me
S, of
peulvrucbten, ook
ook
van
en andere
van fpinagie
fpinagie en
andere groente
groente,, Reeds
fteeds bezwaardheid
hezwaardheid.
der maag
ondervonden ~maar
maltrdedeAardappelen
Aardappelenrefit
regt goed
ddr
maag ondervonden,
goed
konden
verduwen . -konden verduwen.
Veele menfchen
befpeuren,, nll
Veele
menfchen befpeueen
ni
bet
gebruik van
zo fpoedig
fpoedig weder
weder bon
het gebruik
van geene
geene groente,
groente, zo
hon,..

get, als
als na
h~ genot
genot van
deezen.. De
De nuttigheid
nuttigheid van
get,
na bet
van deezen
van
detzelver
brtiik wordt
detzelver gebrulk
wordt ook
ook beweezen,
beweezen, door
doorbet
bet voorvoorbeeld dcr
der1erltmdfcbe
De Aardappelen
Aardappelen zyn
hun
heeld
rlandfche baeren.
boeren . De
zyn hun
fniest al~een
algehteen voedzd,
voedzel, en
en ecbter
echter zyn
zyn zy
retest
zy zeer
zeer gezond
gezond
e1ti ftetk,
Herk, .1a~a ,, niettegenitaande
niet'cegenfta!nde bun
vry van
van den
e,
bun chmaa't.,
chmaat, vry
den
fcbeurbuik ."
.•,
fcheurbuik
Met verwondering
verwondering lazen
laz.en wy
wy op
op bl
bl.. lIS,
Met
ii$, dat
dat de
de SchrySchry'Yer de
de Thee
Thee aanpryst
aanpryst,, als
als cen
ver
een middel
middel tegen
tegen de
de Maag.
Maagkramp. Hct
Bcttegendeel,
tegendeeJ, mcenen
wy;isismeer
meerovereenovereenkramp.
meenen wy,
komftig met
met de
de waarheid
waarheid:: wy
wykennen
kennenten
tenminften
minften ververkomi}ig
fcheidene nsenfchen
menfchen,, die
die van
weeten,
fcheidene
van geen
geen maagkramp
maagkramp weeten,
dan allecn
aIlecn wanneer
zy eenige
eenige kopjes
kopjes van
van een
een fterk
fierk afdan
wanneer zy
of
trekzel van
van thee
thee gedronken
gedronken hebben
hebben..
twkzel
p pp a~
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.A.LGEMEEN
HANDBOII(,
ALGEMEEN HANDB©EIG

IIIliemeen Handboek
Ham1bode voor
voor Kunjtenaars
Kunj!enaars,, Chemisten,
Chemisten, Fa.
dlgemeen
Pa.
hricantm en
Handwerkslieden.. TeTe Dordrecht
Dordrecht,, bJ
bricanten
en Handwerkslieden
by
A.. Blusf<~
1802.. In
In gr.
gr. 8vo.
01.
Blusfd en
en Zoon,
Zoon, i8oa
8vo . 1(58
A
08 bl.

dit Stukje
veele goede
ook
nn dit
Stukje komen
komen veele
goede dingen
dingen voor.,
voor, doch
doch ook
OJ> welke
welkeveel
vee! valt
valt aan
aan to
te
een aantal
aantal van
zodanige.,, op
een
van zodanige
IImerken,
vooralinin bet
bet fcheikundig
fcheikundlg vak.
Dusvertelt
vertelt ons
ons
merken,vooral
vak . Dus

de Schryver
Scbryver in
in de
de Voorreden
Voorreden.,, dat
dat zyne
zyne voorfchriften
voorfchriften
de
ontd~kkingen ininde
deScheiScheizyn gegrond
gegrond op
op dede nieuwe
nieuweontdekkingen
zyn
kunde,, en
en ecbter
echter kom,t
hy, op
op bl
hI.. i133 en
14.,, met
met de
de
komt by,
en I4
kunde
oaau'W in
in de
May 'tJ(JI'zameld!
verzameld! voor
daauw
de maand
maand May
vnor den
den dag,
dag,
om daarvan
daarvan,
tot bet
uit kwikom
, tot
bet fcheiden
fcheiden van
van het
bet goud
goud uit
kwikzilver,
gehruik te
iets dat
v~orzeker niet
niet
to maaken,
maaken , iets
dat vQorzeker
zilver , gebruik
uit de
van een
een der
der nieuwe
nieuwe Scheikundfgen,
Scheikundigen, maar
uit
de werken
werken van
maar
uit de
van den
den een
een of
of anderen
anderen Alchemist
Alchemist
uit
de droOlneryen
droomeryen van
is gehaald.
Op bl
hI.. 44
over PhosPhos44 fpreekt
fpreekt de
de Schryver
Schryver over
is
gehaald . Op
en Pyrophorus,
Pyrophorus., als
als zaaken
zaaken van
vandezelfde
dezelfde betebetephorus
horus en
kenis,
zyhemelsbreed
hemelsbreedverfchillen
verfchiUen.. Voorts
Voorts
offchoon zy
enis , offchoon
geeft by
ons daar
daar een
een recept
recept op,
op, tot
tot bet
het bereiden
bereiden van
van
geeft
by ons
g~heel uit
uit bet
bet gebruik,is,
gebruik. is, omdat
omdat
den Phosphorus,
Phosphorus.,dat
dat geheel
den
dezeIve, met
met veel
veeI •m
·meer
gemak en
en voordeel,
voordeeI, uit
uit ge
gee.
dezelve,
eer gemak
brande beenderen
beenderen kan
gemaakt.,, 't
't welk
on zen
brande
kan .worden
worden gemaakt
welk onzen
Schryver geheel
geheel onbekend
onbekend fchynt
fChYDt geweest
geweest to
te zyn
zyn.. En,
En,
Schryver
't geen
die manier
't
geen nog
nog erger
erger is,
is, hy
by heeft
Weft die
manier van
van werken
werken
,geen mensch,
menscb,zonder
zonderduidui·
zo duister
duister voorgefteld,
voorgefteld., dat
dat ,geen
zo
deIyker onderrichting
onderrichting.,, de
de bewerking
bewerking zou
zou kunnen
kmmenuituitdelyker
voeren;; voora1.,
daar by
by zyn
zyn hoornlood,
hoornlood, tot
tot deeze
deeze bebevoeren
vooral, daar
wit maaken
maakenuit
uitvermiljoen
vermiljoen en
en
werking noodzaakelyk,,
noodzaakeIyk". wil
werking
geenvolftrekt
volffrekt onmogelyk
oDmogelyk is
is..
fal-ammoniac, t'tgeen
fal-ammoniac,
Onder andere
andere zeer
zeer onvoldoende
onvoldoende zaaken,
Onder
zaaken, vinc1en
vinden wy
wy
op bl
hI.. 94
94 en
en volgg
vo]gg.. eene
tot bet
bet b;rouwen
op
eene Aanwyzing
Aanwyzing tot
brouwen
Bier;; doch
doch alles
alles zo
zo duister
duister en
van Engelsch
EngeIscb Bier
van
en verward,
verward,
dat wy
wytwyffelen
twyffelen,, of
of de
Schryver zelve
zelve wel
weI begreebej;reedat
de Schryver
pen heeft,
beeft, wat
wat byhyeigenlyk
eigenlykopopbethetpapier
papierbeeft,
beeft geiepen
ReId..
iteld
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.Byvoe8ftls en
en Aatzmerkingen,
beflaande in
in noo(lige
nootlige Nalanmerkingen , beflaande
Na .
Byvoegfels
Jeezingm voor
'VOar de
de haderlandfche
Vaderlandfche Historic
Historie van
'Van JAN
JAN
leezingen
WAGENAAR,, door
door Mr.
VAN WYN.
WYN. lIde
lJde heel.
Deel.
WAGENAAR
Mr . HH.. VAN
Te .4mJlerdam,
Amflerdam, by
by JJ.. Allart.
Allart. In
In gr.
gr. 8vo.
8vo. 5II
bl.
5II bl.
Te

II

het korte
korte Voorbericht,
Voorbericht, voor
voordit
ditlaatfte
laatfte Deel
Deel der
der
nn het
de Vaderlandfche
VaderlandfcheHistorie
Historiegeplaatst,
geplaatst,
.~, Naleezingen
Naleezingen voor
voor de
dertim
zegt de
de hooggeachte
hooggeachte Schryver
Schryver:: „" Sints
Sints ruim
ruim dertien
zegt
gewoon myn
mynLeeven
Leevenmeest
meest aan
aan deeze
deeze
•"jaaren
laaren ..••
. . gewoon
Studien," tt.. w.
Historie,s „H to
te wyden,
w . van's
van 's Lands
Lands Historie
wyden,
•" Studien,"
bemerke ik,
hoe, in
in,, dit
dit fchoone,
uit1k, daaglyks,
daaglyks, hoe,
fchoone, maar
maar uit•" bernerke
ge1l:rekte Veld.
leedig
Veld, nog
nog veele
veeleVakken
Vakken onbebouwd
onbebouwd ofofleedig
•" geflrekte
" liggen,
Jiggen, aan
bewerking (I)
(1) ikik gaarne,
gaarne, zo
zo veel
veel
„
aan welker
welker bewerking
my doenlyk
, zelve
wydoenlykisis,
zei ve de
de hand
hand zal
zal flaan,
llaan, en,
en" wy•"my
del's,, (II)
(II) aan
aan anderen
anderen de
de bronnen
bronnenniet
niet onthouden
omhouden,,
„" ders
bellrt, mede
te konnen
konnen doen
doen..
" om
,,
om dit,
dit, op
op hunne
hunne beurt,
mede to
Watbet
het ifte
lfte betreffe,
betreffe, zal
zal ik
ik daar
daar van
van eene
eene proef
proef
•" Wat
tragten tetogeeven,
HUISZITTEND LEEVEN
(*),
geeven, in
in myn
myn HUISZITTEND
LEEVEN (*),
•" tragten
,~ zynde
een Periodicq
Periodicq Werkjen,
Werkjen,'t't geen
geen terf}ond
terllond op
op het
het
,i
zynde een
Verhantegenwoordige flaat
ftaat te
to volgen,
volgen, en
en byzondere
byzondere Verhan•" tegenwoordige
"• delingen
delingen 0[
zal bevatten,
of van
mino£ rerhaalen
herhaalen zal
bevatten, over
over of
van minof min-bekende
min-bekendezaaken
zaakenvan
vanverfchillenverfchillenuitgewerkte, of
•" uitgewerkte,
den aart,
aart, meestal
meestal tot
tot onze
onze Gefchiedcnis
Gefchiedcnis en
en Letter.
Letter•" den
kunde, inin den
denuitgeflrektflen
uitge1l:rektilen zin
zin,, betreklyk
betreklyk:: terwyl
terwyl
•" kunde,
.,
ik, 2°
2 0 ,, my
verdergereed
gereedmaake,
maali:e,tottothet
hetinin't'tlicht
licht
my verder
• 1k,
hrengen (deels
(deels met
met myna
mync,
veelal reeds
reeds afgewerkte,
afgewerkte,
, veelaL
•n brengen
"• Aanmerkingen)
Aanmerkmgen) van
van zodanige
zodanige, ,onder
ondermy
my en
en myne
myne
en oorfpronglyke
oorfprongIyke StukStuk"• Vrienden
Vrienden berustende
berustende,, oude
oude en
ken., als
als welken,
weI ken , onder
onder dedevlytige
vJytige hand
hand van
van andere
andere
•" ken,
t'ecnigen tyde,
tyde, zullen
zullen konnen
konnen ilrekfrrek.
Kunstminnaars, t'ecnigen
•" Kunstmhmaars,
ken ter
ter nadere
nadere inlichting
inlichting op
Vaderlandfche GeGeop de
de Vaderlandfche
•" ken
"• beurtenisfen
beurtenisfen •.
goed.
Indien het.
het,voor
voor het
het overige.,
overige, der
der Godlyke
Godlyke goed•." Indien
en vermogen
vermogen genoeg
genoeg to
te
"• heid
heid behaagde.,
weIzyn en
behaagde , my
my weizyn
"• geeven.,
om.,buiten
bui ten deeze
deeze Verlustigingen,
VerI ustigingen, den
den looploopgeeven, om,
"• baan
frudien te
eindigen door
door de
de UitVitbaan myner
myner fludien
to mogen
mogen eindigen
nopens 's
"• gaave
gaave van
van een
een bepaald
bepaald HO.Qfdwerk,
Hopfdwerk, nopens
's Lantis
Lands
at",, aI-

(*)
Hiervan zien
zien thans
thana werkelyk
werkelyk reeds
reed. twee
twee Stukjes
Stukjea bet
hee
(*) Hiervan
lieht,
eirlang mec.le
vedlag to
te doen
doen..
licht,waarvan
waarvan wy
wy eerlang
mede hoopen
hoopen verlag
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H . VAN
VAN WYN
WYN
H.

zou dit
dit den
den kring
kring myner
myner card
"• algemeene
alg~meme Historic,
Historit, zou
aard,.
•" fche
fche wenfcben,
wenfehen, ten
ten deezen,
deezen, befluiten,
befluiten, enz
enz."
."
Wyhebben
hebbendit
dit willen
willen overneemen,
overneemen, om
ODze Leezers
Leezers
Wy
om onze
te
hoopen, enen twyftwyfto doen
doen zien,
zien, wllarop
waarop zy
zy nog
nog mogen
mogen hoopen,
feleD
Devens-•
felen niet,
niet, dat
dat allen,
alien, welke
Welke deeze
deeze onderwerpen,
onderwerpen, nevens
de
kundigheid en
het fchrander
fchrander oordeel
oordeel des
Heeren
de kundigheid
en bet
des Heeren
v AN WYN,
denrechten
reehten prys
prysweeten
weetentotefchatten
fchatten ,')
VAN
WYN , op
op den
~ich
met ons
ODSzullen
zulleD vereenigen
vereenigen in
in den
den hartelyken
hartelyken
zich mtt
wensch, dat
dat de
de goede
leevenstyd en
en
wvensch,
goede Voorzienigbeid
Voorzienigheid hem
hem leevenstyd
kraehten gunne
zyne voorneemens
voomeemens volkomen
volk'Omento
te kunkunkrachten
gunne om
om zyne
nen
Enhier
hier tveeten
weeten wy
byl\ans niet,
ten uitvoeren.
uitvoeren. En
wy bylcans
niet, of
of wy
wy
orrs
te verblyden
verbfyden dan
dan te
over
ons meer
nteer bebben
hebben to
t bedroeven
bedroeven over
de$
SclrryVersaanflelling
aanA:eUing tot
tot Archivarius
Archivarius der
der fataaffchc
Bataaffch,
des SehryVers
12epubliek.
Repztblieko Zekerlyk
verheugen wy
wyons,
ons,dat
datbet
hetStaatsStaatsZekerlyk verheugen
tJewind dit
dit recht
recht gedaan
gedaan heeft
beeft aan
aan de
de verdienflen
vetdienfren van
van
bewihd
den
die voor
post zo
zo wel
weI berekend
berekend isis ;;
den Man,
Man , die
voor deezen
deezen post
Inaar vreezen
vreezen tevens
tevens,, dat
het waarneemen
vandenzeldenzelmaar
dat bet
waarneemen van
ven zynen
zyrren tyd
tyd bykans
bykans geheel
gelreel zal
zal wechneemen,
wechneemen, en,
en, in
in
ven
2yne
gevorderde jaaren,
jaaren, hem
hem geene
zyne reeds
reeds gevorderde
geene raimte
ruilnte overoverlnaten
zyneaangeriaame
aangenaame'beloften
'beloften..
laaten ter
ter vervullinge
vervullinge van
van zyne
Van
Van den
den anderen
anderen kant
kant taat
ftaat,, juist
juist door
deeze zelfde
zelfde
door deeze
aanfteUing,, hem
hem dede toegang
toegangopen
opentottotalle
allt! openbaare
openbaare
aanilelling
Vetzatne'Iingen van
\Tan Staatsilukken
Staatsil:ukken,, en
Verzameeingen
en komt
komt 'by,
by , mismisfchien, in
in de
gelegenheid om
gewichtige byzonderhebyzonderhefebien,
de gelegenheid
om gewichtige
den to
te ontdekken,
dntdekken, welke
"yelkeden
denvlytigtten
vlytigil:en nnvorfcheren
navorfeheren
den
van 's
~s Lands
Gefchiedenisfen tot
tot nog
toe onbekend
zyn
van
Lands Gefchiedenisfen
nog toe
onbekend zyn
gebleven.
:.8ehaage
bet den
den Hemel,
Heme1,'s'sMans
Man,snuttig
l'luttigleeleegebleven. Behaa
a bet
zohmg 'te
het
vlie'll
n zolang
le rekken,
rekken, dat
dat hy
by en
en voldoen
voldoen kan
kan aan
aan bet
oogmerkzyner
zyl1eraanflelleren
aanfl:elleren,
en zyne
zyne bovengemelde
bovengemelde
oognerk
, en
voorneetnensten
ten dienfle
dienfte zyner
zyner Landgenooten
Landgenooteninin bet
hetalalvaorneemens
geI!lcen volvoeren
volvoeren!
gemeen
Dan het
maaD'aii
betwordt
wordt tyd,
tyd,dat
datwy
wy den
den Let:zer
Leezer bekend
bekend maaken met
metdit
dit laatile
laatfre Deel
van des
des Sclhrvvers
Sclrrvvers 1ValeezinNaleezinken
Deel van
;g~n.
n . I)ezelve
gedt,eeltelyk verzamcid
Dezelve zyn
zyn gedeeltelyk
nit goorukte
verzameld uit
gedrukte
Werken
Sc'bryVeloen, alS
als AITZEMA
AITZEMA,, VAN
VAN
erken van
van '9to~ere
vroegere adhryveren,
DE~
CAPELLE,
~R.{\kDT. CATT'ENBURG,
BASNAGE,
DER CAPELLE
, LRAtIDT,
CATTENBURG, BASNAGE,

en £uropifche
de Hollandfche
Holland/che m
Europifclie Mercuriusfen
Mercuriu~ftn en
andere ,~
de
en andere
maat oak
ookgedeeltelyk
gedeeltelyk uit
uit nog
nogoiSuitgegeven
otJuitgegeven Stuklcen,
Stukken,
mast
als Stants~ejolurien
Sta7Zts'rejbllttieh,, AAteke1zingen
AlIhteltefTingen -'vall'
Staatsperfooals
van Staatspetfoorien,
~lm, eene
eene nog
nog ongedrukte
ongedrukte Historie
Historie van
van WICQuEFORT,
WICQUEFORT,
enz.. Men
Men behoeft,
behoeft., derhalven
derhalven,, niet
niet to
te twyffelen,
dat
enz
twyffelen, dat
menflier,
bier, fchoon
fCboon niet
niet alles
men
allesvan
vaneven
even gront
grout gewicht
gewicht zy,
zy,
(het~een, trouwens,
anders zyn
zyn kan)
kan) zeer
zeer
(hetgeen,
trouwens, onmogeJyk
onmogelyk anders
veel
veel
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veel weetepswaardigs
weetepswaardigs zal
zal aantreffen.
aantreIfen. Men
Men is
is den
den Heere
Heere
veel
VAN
WYN
dank
verfchuldigd,
niet alleen
alleen voor
het by
by-.
dank
verfchuldigd,
niet
voor bet
VAN WYN
eenbrengen in
in een
een kort
kart betrek
beftek van
van hetgeen
hetgeen to
te vooren
vooren
eenbrengen
hier en
daar verftrooid
verftrooid was
en dikwyls
uikwyIs in
in omfachtige
omOachtige
bier
en daar
was,~ en
Werkenmoest
moestgezocht
gezocht worden
worden;; maar
maarook
ookvoor
voarbet
het ontontWerken
by verre
verre de
de meesten
meesten nog
nog gegedekken van
vanverfcheidene
verfcheidene ,, by
dekken
heel onbekende,
byzonderheden..
heel
onbekende, byzonderheden
Leezenswaardig,, maar
maar veel
veel to
te Lang
Jang om
om door
door ons
ons to
te
Leezenswaardig
bet breedvoerige
breedvoerige bericht
van
worden overgenomen
overgenomen,
is het
bericht van
worden
, is
den inval
inval in
waardoor Graaf
Graaf HENRIK
HENR1K van
van
den
in de
de Veluwe,
Veluwe, waardoor
den Berge,
Berge, in
in den
poogde, Prins
Prins FREDERIK
FREDERIK
den Jaare
Jaare 1629,
1629, poogde,
den
HENRIK tot
tot het
der belegeringe
belegeringe van
van's
bet opbreeken
opbreeken der
's HerHerHENRIK
togenbosch to
te noodzaaken
noodzaaken.. Het
Het beflaat
beflaat nagenoeg
nagenoeg 352
togenbosch
.2
bladzyden, van
van bl
bI.. 17
tot 49.
bladzyden,
17 tot
49 .
hetgeen
Rorter, maar
maarvoor
voorons
onsbetek
belleknognog
lang
is hetgeen
Korter,
to teIan
g ,~ is
wy bl
bl.. 51
51 tot
tot 56
56 leezen
leezen aangaande
aangaande de
de nagelaten
nagelaten Wtrken
Werken
wy
van den
den beroemden
beroemden H.
H. DE
GROOT, betreffende
betreffende de
de GeGevan
DE GROOT,
fchiedenisfen des
HetPlot
flot zullen
zullen wyaffchrywy affchryfchiedenisfen
des Vaderlands.
Vaderlands . Het
Yaarboeagte dan
dan .••.
dat wy
dit Werk
[to w.
de Jaarboeyen.. „,~Ik
Ik agte
. . dat
wy dit
Werk [t.
w . de
ven
" ken]
ken] van
v:an DE
DE GROOT
GROOT zO
zo verre
verre hebben,
hebben, als
als by
hy bet
het bragt,
bragt ')
„
op edn jaar
jaar nll,
in de
na, indien
indien naamlyk,
naamlyk, in
de bovengemelde
bovengemelde
•" op
MDCX;
tweemaal herhaald
herhaald worwor·
Cyfferletteren
MDCX ; die
die tweemaal
•"Cyfferletteren
" den
den;; Been
geenfeil
feil is
is,, en
en bet
bet 66ntal
eental (I)
CO voor
voor de
de XXniet
niet
„
is uitgelaaten.
uitgelaaten. ...
't Ron
zyn ~ dat
dat het
Kon ook
ook zyn,
bet HandHand .
•" is
. .. 't
fchrift niet
en dat
niet verder
verder Iiep
liepdan
dan tot
tot het
bet Beftand,
Beftand, en
dat
•~, fchrift
DE GROOT
GROOT bet
het verdere
verdere op
op afzonderlyk
afzonderlyk papier
papier bebe•~, DE
gonnen hadt.
hadt. ...•
Dat aan
aan DE
DE GROOT
GROOT veelen
..
Dat
veelen zyner
zyner
•" gonnen
zyn onthouden,
onthouden ~ is
is bekend
bekend..
Papieren, hier
bier teto Lande,
Lande, zyn
•" Papieren,
Hy klaagt
klaagt 'er,
'er, telkens,
telkens, over,
in zyne
Brieven.•.
over, in
zyne Brieven
. . . ._
•" Hy
"„ Doch
Doch;; voor
ten mince
minfie in
in bet
het geheugen
voor zo
zo verre
verre my
my ten
geheugen
ligt;; wordt
wordt nergens
nergens .... gewag
gewag gemaakt
gemaakt van
V:ln zeker
zeker
"• ~1t
foort van
Memorien, die
di~ by
hy den
gaf
W perk, of
of ....
. . foort
van Memorien,
den naam
naam gaf
•" Werk,
van zyne
zyne Bejegentheden,
Bejegentheden, en
en 't
't welk
betreklyk fchynt
fchynt
welk betreklyk
•,. van
tot zyn
wedervaaren bier
hier to
te Lande,
te zyn,
z.yn, tot
geweest to
zyn wedervaaren
Lande,
•" geweest
in den
den hachlykften
hacblykften tyd
tyd zyner
zyner bedieninge
bedieninge.. Dat
hy egegDat by
•~, in
" ter
ter zodanig
Werk
of Aanteekeningen
Aanteekeningen;; die
die men,
ligzodanig
Werk
of
men,
hg
ter
"•• telyk,
dat, uit
uit haaren
haaren cart,
aart, zeer
zeer bebetelyk, kan
kan opmaaken,
opmaaken, dat,
"• langryk
van goe
langryk waren;
waren ; heeft
heeft nagelaaten,
nagelaaten, isismy,
my, ••
. . van
goe-..
?,• det
hand, gebleeken,
gebleeken, hoe
hoe zeer
zeer itt
het Stuk
Stuk zelve
zelve ,.,
der
der hand,
ik bet
~
onder bet
het DOg
Harte
„ nimmer·,
nimmer, onder
oog bebbe gehadt."
gehadt." Hartelyk
wenfchen wy,
wy,dat
datogze
OJrlzeSchryver,
Schryver,ofofeenig
eenig ander
ander
lyk wenfchen
Vaderlands,, dit
Liefbebber
Liefhebber des
des Vaderlands
dit overblyffel
overblyffel van
van onzen
onzen
grooten
ontdekken en
en der
waereld
grooten Landgenoot
Landgenoot moge
moge ontdekken
der waereld
lllededeelen
mededeelen !!
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H.
H. VAN
VAN WWYN
Y N

Van
den Griffier
Staaten, KOl\NELI.
Van den
Griffierder
der Algenieene
Algemeene Staaten,
KORNELIB
MUSCH,
gunfiig
MUSCH, wordt
worst op
up hI.
bI . 58,
58, 59
~g gebeel
geheel geen
geen gunfl
;ig denk·
denk.
beeJd
gegeven uit
uit onderfcheiden
onderfcheiden Scbryveren,
beeld gegeven
Schtyveren , waarby,
waarby,
even
weI , in
in bet
het aanhaalen
aanhaalen der
der Gedenifchrifter.
evenwel,
Gedenkfchrifter. van
Van VAN
VAN
DER CAPELLEN, eene
zyn ingeflopen
ingeOopen..
eene drukfeil
drukfeil moet
moet zyn
By
hetgeen op
bladz. 9~
aan.gaan·
By hetgeen
op bladz.
g3 env.
env. gezegd
gezegd wordt
wordt aangaande zekeren
de
zekeren Jongeling
Jongeling TA<NCREDE
die door
door
TANCREDE genaallld
genaamd,~ die
veelen
van HENIUK
II,, .Hertog
veelen voor
voor eeDen
eenen Zoon
Zoon van
den iI
HENRIK den
lertogg
Rohan, en
van
van Rohan,
en van
van MARGUERITE,
MARGUERITE de
de Bethune
Bethune g(!hou~en,
gehotf len,
en
door de
de laatfte
laatfie als
en door
als zodanig
zodanig erkend
erkendwierd,
wierd,mag
wag men
men
voegen het
bet daaromtrent
voegen
daaromtrent aangerekende
aangetekende in
in de
de Biftoirt
Hiftoire de
de
l'Edit
de Nantes,
Nantes, Tom.
l'
Edit de
III Part.
Tom . III
Part. II p.
p . 54
fuiv. w~aruit
waaruit
54 fuiv.
rom,
Bastmen , mislcnien,
mis(cbien , zaI
zal gisfen,
gisfen , dat
dat TA.NCREDE
een BastTANCREDE een
aardzoon
den Hertog,
welken MARGUE·
aardzoon was
was van
van den
Hertog, maar
maar welken
MARGUERITE
voor echt
echt wilde
wilde doer
doeR doorgaan,
doorgaan, om
omhaare
ha~. _DocbRITE voor
.Dochter J op
welke zy
zy met
metrecht
rechtte,
te, onvrede
onvrede was
was,, to
te 'ftraf'firafter,
op welke
fen.
LE VASSOR, in
tle'LoUIs
fen . --- LE
Hiftoire de'
in zyne
zyne Hiftoire
LOUIS XIII,
XIII,
Tom. II
II,J p.
718 de
1'Edit . in
Tom.
r. 718
de I'Edit.
in 4to.
4to . 1preekt
fpreekt ondertusondertusfchen niet
niet zeer
zeer gulnf}ig
gul11tig over
van
fchen
over de
de huwelykstrouw
huwelykstrouw van
MARGUERITE zelve
:t.1ARGUE1UTE
zel vee. De
Dewaare
waaratoedracht
toedrachtder,
der, zaak
zaak zal
zal
waarfchynelyk wel
wei altoos
aitoos een
blyvel1..
waarfchynelyk
een gebeim
geheim blyven
Op bl
hI.. 101,
verfchei·
Op
ioi, en
en etlyke
etlyke voIgende,
volgende, vinden
vinden wy
wy verfcheihyzonderheden raakende
raakende dcn
dtn Vice
Vice-Admiraal
- Admlraal WITTE
WITTE
oen byzonderheden
den
CORNELISZ DE WITH,
CORNE.LISZ
WITH, voor
VOOl' een
een goed
goed gedeelte
gedeelte getrokgetrokken
ken uit
uit „" een
een ongedrukt
ongedrukt Stuk
Stuk,
eigenbandig, ten
ten Jaare
Jaare
, eigenhandig,
„
j662, gefchreeven
" 1662,
gefchreeven door
door WALTER
WALTER BREEMAN
BREEMAN VAN
VAN
~,
DER HAC:;;EN,
HAGEN, die,
Jaar 166
7' DER
die, in
in bet
bet Jaar
1667,
Burgemeester
.7 , Burgemeester
met eene
eene der
der
" der
der Stad
Stad Brielle,"
„
Brielle," en,
en, waarfchynelyk,
waarfchynelyk , met
was.. Eene'der
Eene-der
pocbteren V31.1
Dochteren
vap den
den Admiraal
Admiraal gehuwd
gehuwd was
Bylaagen
Bylaagen?, achter
achter dit
dit Dee!
cler Naleezingen
Naleezingen., is
is uit
uit bet
Deel der
bet
overgenomen.. Zoveel
Zoveel ziet
ziet men
men 'er
'er uit
uit,,
zelfde Stuk
zelfde
Stuk overgenomen
dat bet
het veel
veel weetenswaardigs
weetenswaardigs behelze
behelze,
maar, ten
ten op
op..
dat
, maar,
2:icqte van
raakende_ den
ouden
zicllte
van hetgeen
hetgeen 'er
'er in
in voorkomt
voorkomt raakende_
den ouden
Admiraal TROMP
TROMP,, met,
met" omzichtigheid
omzkhtigheid moet
moet gelezen
gelezen
Admiraal
worden.
indien bet
het ooit
ooit uiogt
J;l1ogt in
het licht
licht komen
Iwmen..
worden
, indien
in bet
TROMP
TROMP en
en nit
DE WITH
WITa waxen
war.en geene
geene vrienden
vrienden.. Misfehien
Misfcbien
was aan
aanbeide
beide zyden
zyden fchuld
fcbuld;; .en·dat
VAN DER
DER HAGEN
was
en •dat VAN
HAGEN
2ynen Schoonvader
Sch,oQIlvader inill den
den voordeeligften
voordeelie;ften dag
dag plaatfte,
phuitfte,
zynen
is
to verwondereu.
verwonderep .
is niet
niet te
Op
Ophetgeen
hetgeen WAGENAAR,
WAGENAAR, had.
Pnd. Hist
Hist.. D.
1>1.. ior,
,101,
D. XII,
XII, b1
beeft
heeft van
van eenen
eenen,. onpekenden,
die,, in
in bet
het donker,,
donker.. den
den
onbekenden, die
Amfierdamfchen Afgevaardigden
Afgevaardigden ter
ter Dagvaart
Dagvaart kennig
kenni~
Amfterdamfchen
gaf van
van bet
bet mislukken
mislukken van
van WILLEM
WILLEM dcs
des II
II aantag
aanOag op
op
gaf
Atnfterdam ,, vinden
vindt:n wy
wybier
hierdedevolgende
volgendeaantekenipg
aaDtckening,
Amfterdam
,
hI..
bl
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b1.. 123,
I'l~, 124
124:: "My
heugt,voor
voorveele
veelejaaren,
jaaren, eenen
eenen
„ My heugt,
bl
"Manvan
vanbet
heteerfte
eerfie aanzien
aanzien en
kutlde, tote hebben
bebhen
,,Man
en kunde,
volgens
.,
hooren verhaalen
verhaalen,, dat
dat,, vol
gens mondelinge
mondelinge overle
overle·.
• booren
,
vering in
in zyn
zyn Geflagt,
GeOagt, die
die Heer
Heer ..•••
geen ander
ander
geen
•." vexing
" zou
dan LoDEWYK
LODEWY~ van
van Nasfau,
Nasfau, Heer
Heer
„
zou geweest
geweest zyn,
zyn, dan
van Beverwaard
Beverwaard.. Zo
Zo bet
bet waar
waar is
IS; 't
't geen
" van
geen ook
ook onze
onze
„
treflyke Schryver,
de volgende
voIgende bladzyde,
bladzyde, aanaanSchryver, op
op de
•" treflyke
,# voert
voert;;; dat
opening door
door
. . . geene
geene voorgaande
voorgaande opening
dat deezen
deezen .••.•
„
den Prinfe
gedaan was
was van
,., den
Prinfe gedaan
van den
den aanflag
aanflag op
op AmfterAmil:er" dam,
zou men
menkonnen
konnenvermoeden,
vermoeden,dat
datbyhybier
hier over
over
„
dam , zou
" misnoegd
misnoegd zal
zal geweest
geweestzyn,
zyn, enendat
datzulks
zulks wine
eeneder
der bebe„
"• weegredenen
weegredenen ware,
hy bet
het mislukken
mislukken van
van
ware, waarom
waarom by
;,
dien aan
aan de
de Afgevaardigden
Afgevaardigden van
van die
die Stad,
Stad, heimlyk,
heimlyk,
;, then
~,wilde
doen veritaan
verttaan.. Dan
Danikikkan
kanvan
vanditditalles
alles geegee.
wilde doen
,,
ne verzekcring
verzekcring geeven."
geeven ."
•" ne
Gaarue zouden
zouden wy
wyonzen
OIlzenLeezeren
Leezerennog
nogverfcheiden
verfcheiden
Gaarne
uittrekfels mededeelen,
b. v.
den
uittrekfels
mededeelen , b.
v. het
bet fchryven
fchryven van
van den
Franfchen
Graave D'AVAUX,
D' A V AUX, aan
aan zynen
Franfchen Gezant,
Gezant, Graave
zynen MeesMeester LODEwYK
LODEWYK den
den XIV,
XIV,over
overdeszelfs
deszelfs gedrag
gedrag jegens
jegens
ter
onzen Staat,
hiet' to
te vinden,
trouwIoosonzen
Swat , bier
vinden , bI.
bl . 283.
283 . De
De trouwloosheid der
EngeIfeben, omtrent
omtrent bet
het einde
einde van
den Suc
Sue-.
heid
der Engelfchen,
van den
cesfie.oorIog, bl
hI.. 335.
Des
Vortl:en
van
WALDEK
vercesfie-oorlog,
Des
Vortlen
van
WALDEK
ver335.
laaten van
den dienst
dienst der
der Republiek
Republiek,, bi
bl.. 423
env..
laaten
van den
423 env
Eenige aanmerkingen
aanmerkingen ter
ter verdediginge
verdediginge der
eere van
van
Eenige
der eere
den
Raadpenfionaris CATS,
CATS. hl
bl.. 369
andeden Raadpenfionaris
369 eov.
env. en
en meer
meer andere. Maar
Maaronze
ODzeruimte
ruimtegebiedt
gebiedtons
onsniet
nietverder
verderuit
uit to
te
re.
weiden..
weiden
Aehter bet
het Voorbericht
Voorbericht van
dit Deel
Deel der
der NaleezinNaleeziliAchter
van dit
Ken
is eene
eene Lyst
Lyst van
van in
in hetzelve
hetzelve voorkomende
Druken is
voorkomende Drukfeilen geplaatst.
Hetdoet
doet ons
ons Teed
Ieed to
te moeten
moeten zeggen,
zeggen,
feilen
geplaatst . Het
dat dezelve
dat
dezelve nog
nog aanmfrkeIyk
aanmerkelyk zoude
zoude kunnen
kunnen vermeerderd
vermeerderd
worden. Twee
drie zullen
zullen wy
wy opgeeven
opgeeven,, welke
welke
worden.
Twee ofofdrie
den zin
zin flooren
il:ooren.. Bl
BI.. I57
157 r.
r. 77 vv.. oo.. f}aat
ftaat Broader
Broeder 1I..
den
Nee/. Bl.
Bl. ]61
r. 77 V.
v. o.
o. flaat
il:aat GUSTAAF
ADOLPH I.
Neef.
161 r.
GUSTAAF ADOLPH
I.
KAREL GUSTAAF.
GUSTAAF. Bl.
il:aat een'
een' Geneezenm
KAREL
Bi
. 181
181 r.
r. II ftaat
Geneezenen
()f
Geflorvenen 1I.. een'
BI.. !278
v. 0.
o.
• Gellorvenen
een' Geflorvenen.
Gefiorvenen . Bl
.278 rr.. 4-4 v.
ftaat HENRIIC
HENRIE: II
HENRIK IV.
- Het
Het deert
deert ons,
ons, dat
dat
ftaat
II 1I.. HENRIK
IV. -correCtie van
nie~ naauwkeurinaauwkeuri·
de correflie
de
van dit
dit fchoone
fchoone Werk
Werk niet
is.
ger is.
ger
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Schetfen van
Staat van
GeYOe!em in
van ilen
den Staat
van Zeoen
Zeden en
Schetfen
en Gevoelens
in ill
de
Franfche Republiek,
Republiek, op
het einde
ei~cle der
iler achttiendo
Franfche
op het
achttienda
erne reeks
reeks van
van Bricven,
Brieven, door
door HELENA
HELENA MA,MA"
Ecu'W,, in
in ~nc
Eettw
RIA
WILLIAMS.. Uit
het Engelsch
Engelsch vertaald.
vcrtaaM. I/fe
llle ell
Uit het
en
h' IA WILLIAMS
-"de
Stuk, of
Ifle Dee!.
Deel. Te
!'J.de Stu",
of 'i
',1ft'
Te Haarlem,
Hoarlem, by
by A.
A . LoosLoosjes Pz.
in gr:
hi..
gr.'8y().
8vo . 213
273 bl
jes
Pz . In

eD oog
oog ,, gewoon
gewoonzozotote zien
zien ,, een
cen hart
hart , gefchikt
en
gefchikt om
om
zo to
te gevoelen,
E
Eeemingcn
zo
gevoelen, en
en eene
eene pen,
pen, in
in fiaat
that om
om die
die waar
waar ...
eemiDgen en
en aandoeningen
aandoeningen zo
zowel
weI uit
uit tote drukken,
drukken,als
als
'.I

onze leezende
leezende Landgenooten
Landgenooten weeten,
weeten., dat
dat dedeSchryfiter
Schryffter
onzz
der Brieven
jJrieven nopens
nopem de
de Franfche
Franfch~ Omwenteling,
OmwMteling'.l en
en eener
eener
der
Rei.;e
heeft.,, moeten
ons.,,
.te dlJor
door Zwiturland,
Zwitzcrland , gedaan
Rei
gedaan beeft
moeten ons
by bet
bet opvatten
opvatten deezer
deezer Schetftn
een zo
zo belangryk
belangryk
by
Schetfen ,, een
Tydperkenendedegroote
grooteNatie
Natiebetrefl'ende,
betreffende, met
'een gungunTydperk
met een
1tjg voorgevoel
vervullen;; een
een voorgevoel,
voor~voel, 't
't geen
geen zich
zich
fl!ig
voorgevoel vervullen
niet te
het leezen
leezen deezes
deezea
niet
to leur
leur gefreld
gefteld zal
zal vinden
vinden by
by het
\Verks,, 't
gemeJde in
in ve
vel:band
'twelk
welk met
met de
de twee
twee gemelde
Werks
band that
that
en daarmede
daarmede een
een geheel
geheel vormt
vormt.,, en
MAR.IA.
en
en HELI:NA
HELENA MARIA
WILLIAMS tot
tot Schryffter
Scbryfiler heeft
heeft..
WILLIAMS
- Bekend
Bekend that
ftaat de
de vrouwlyke
vrouwlykeAutheur
Autheurals
als eene
eene yverige
yverige
VLlorf1:anderesfe der
der Vryheid:
is vaak
vaak met
met
Voorftanderesfe
Vryheid : haar
haar Daam
naam is
den ftempel
ftempel van
van ?acobinisme
3'acobinisme gebrandmerkt
gebrandmerkt:: zy
beden
zy bekreunt zich
zich des
des niet
niet.. „
"Hoe
kwaadaartig;'fchryflt
fchIlYft
kreunt
Hoe kwaadaartig,"
zy,, "„ bet
het doel
doel der
der Anti-5
Anti· Jacobynfthe
1acobyffcbe journaal[chry'ournaalfchryzy
'VCrs ook
ook zyn
zyn moge
moge,, hunne
hunne fchichten
fchichten vliegen
vliegen zonder
zonder
vcrs
fchade to
te doen
doen;; zy,
die in
in bet
der tooneelen
tooneelen
fchade
zy, die
bet midden
midden der
van de
de Franfche
Franfche Omwenteling
OrnwenteIin~ geleefd
geleefd hebben,
hebben.
van
hebben, hebben
geleerd verfchriklyker
verfchriklyker wapens
wapenstegen
tegentote ftaan
ftaan of
of to
te ververgeleerd
achten. - Ik
zou bet
het eene
eencvernedei
vernedeling
ing achten
achten,, my
achten.
-Ik zou
my
in bet
het minfte
minfte to
te verdeedigen
ver(;eedigen tegen
tegen bet
het Jacobinisme.
in
Yacobinisme.
Het Systema,
Systema, waarvan
waarvanikik afkeer
afkeer moet
moet hebben,
hebben, isis bet
het
Het
System
van Schrik,
Schrik, bet
het zy
zy dan
dJn eQii
een Jacobynsch
Schrik.
acobynsch Schrik.
Systemaa van
in
:'ewind
in Frankryk,
F1oankr)'k, of
een Koningtyk
Koninglyk Schrikbewind
Schrikbewind in
',ewind in
of een
NaJ'e!s. Maar
Maar hoe
hoe hartlyk
bartlyk ik
ik de
de ongelukken
ongel'llkken bejambejamNapels.
mer,, tevens
tevens met
de misdaaden
misdaaden,, die
die de
de FranJche.
met de
Franfche OmOmmncr,
wenteIing bezoedeld
bezoedeld hebben
hebben,, ik
ik laat
laat niet
Diet ..af
hoo.af te
te hoowenteling
pen,, dit
d.lt bet
bet alles
alles ten
ten laatften
laatf1:en eindigen
:vol.
pen
eindigen zal
zal in
in een
een volmaakt Gouvernement
Gouvernement in
in bet
het Land,
\Vaar de
de zaak
zaak een
cen
maakt
Land , waar
aanvang
en in
in de
de uithreiding
uithreiding der
Vryheid in
in
aanvang nam,
nam , en
der Vryheid
nog despotieker
despotieker Landen
Deeze Schetzen
Schetzen draadraa(*) ." Deeze
nog
Landen (*)."
gen,
gen,
,
(")
Wy
vinden
in
de
.I1!gemcClZe
KunstIn
Letterbode,
4lgesneene
Letterbode
(*) Wy vinden in de
Kunst- en
II D.
D.
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gen.,
iedere bladzyde
van deeze
gen , op
op iedere
bladzyde bykans,
bykans , blyk
blyk .*van
deeze gcgevoelens.
voelens.
Van
den aart
aart deezer
deezer Brieven
Brieven in
in 't
't algemeen
algemeen zegt
zegt de
de
Van den
bevallige
Schryfiter,, "dat
ze.,, ftaande
loop der
bevallige Schryffter
„ dat ze
ftaande den
den loop
der
laatite twee
twee jaaren,
op onderfcheide
gefchree.
onderfcheide tyden
tyden.,, gefchree~
laatfte
jaaren, op
yen
onderwerpen over
over't't algemeen
aIgemeenbetreffen
betreffen
ven zyn.
zyn . De
De onderwerpen
de
gebeurtenisfen van
van den
den dag
dag.,
de gebeurtenisfen
, de
de onderzoekingen.,
onderzoekingen, de
de
meeningen
rneenm gen en
en gevoelens.,
gevoelens , die
die zy
zy deeden
deeden gebooren
gebooren worworden.
Brieven mogen
dus worden
worden aan
aangemerkt
Deeze Brieven
mogen dus
gemerkt
den . Deeze
als de
de Zeden,
Zeden, Characters
CharaCters en
en VoorvalVoorvaJals
de Schetfen
Schetfen van
van de
len.,
de Franfche
het einde
einde der
cler
Franfche Republiek.,
Republiek , by
len , in
in de
by bet
achttiende
achttiendeEeuw
Eeuw ',) en
en in
in eenig
eenig opzigt
opzigt aIs
als Nooten
Nooten op
op
de
ontzetteIJPfte
de ontzetten
lftebladzyde
bladzydeininhetbetBoek
Boekdec
derMenschlyke
Menschlyke
Gefchiedenis.
Vit dit
dit oogpunt
oogpunt kunnen
kunnen zy
zy belang
beJang verver·
Gefchiedenis . Uit
en op
op zich
zich zelve
zelve weinig
weini~ betekenende
het~kenel1de
wekken.
Geringe en
wekken . Geringe
zaaken ontvangen
verband met
met bet
bet
zaaken
ontvangen waarcly
waardy door
door een
cen verband
geen
geen groot
groat en
en verheven
verheven is
is."
." .
Wybepaalen
bepaalenonsODSthans
thanstot
totdedetwee
tweeeerfte
eerfte Stukjes
Stukjes.,
Wy
uitmaaken.. De
drie eerite
eerHe Blieven
die het
die
bet eerfte
eerfte Deel
Deel uitmaaken
De drie
Brieven
betreffen
en fchetzen
fchetzen de
de veranderingen
veranderingen.,,
betreffen Zwitzerland.,
Zwilzerland, en
geenbevallige
bevalJige kleuren
Ideuren.. Aandoen.
daar bewerkt.,
metgeen
daar
bewerkt, met
Aandoen .
lyk
vierde, den
den dood
dood haarer
treft'end isisdede vierde,
haarer Zuster
Zuster verver·
lyk treffend
meldende
meldende.. De
De vyfde
vyfde geeft
geeft ons
ons Waarneemingen
Waarneemingen over
over
de Franfche
Franfohe Republiek
Republiek enen bet
het lot
lot der
der bevoorregte
bevoorregte StanStande
den.. Hoe
Hoe veel
veel beheist
behelst de
de waarneeming
waarneeming der
der Schryf
Schryt:
den
fier:: „
"De
affchaffing van
de wet
wet van
van Eerstgeboortc
Eerstgeooortc
fer
De affchaffing
van de
heeft ,~ door
door .de
.de Erfgoederen
Erfgoederen in
in gelyke
gelyke maate
maate tete ververheeft
deelen ,, fchoon
fehoon ftil
ftil en
in derzelver
derzelver werking.
deelen
en Jangzaam
Jangzaam in
werking,
tot het
tot
bet zekerst
zekerst en
en kragtigst
kragtigst freunzel
fteunzel der
derOmwenteling
Omwenteling
geftrekt" Zy
gefrrekt."
Zy werkt
werktdit
dit uit
uit.. -..... Haar
Haar zesde
zesde Brief
Brief ververvoIgt dit
dit zelfde
loopt over
over de
de Priesters
Priesters ..,
volgt
zelfde Onderwerp
Onderwerp ,, loopt
de Slaverny
Slaverny der
der Negers
Negers,, de
de Boeren
Boeren.. Regtniaatig
Regtmaatig is
is
de
llaar fchryven:
"Wy
moeten de
de Franfche
Ff'anfthe Omwen
Omwen..
laaar
fchryven : „
Wy moeten
teling niet
drooge berekeningep
berekeningcll van
van
teling
niet afmeeten
afmeeten met
met de
de drooge
eenen Hollander,
Hollander, noch
noch met
metdedediep
diepoverdagte
overdagteenencontti
eonni
eenen
tutioneele ontleeding
cen Engelsch
Engelsch Patriot.
Patriot. De
Deechte
cchte
tutioneele
ontleeding van
van een
beginzels van
van burgerlyke
burgerIyke Vryheid
Vrybeid,, die
die zints
zo
beginzels
zints lang
fang zo
ciepen wortel
en myne
myneLandgenooten
Landgenootenhebben,
hebben,
diepen
wortel in
in wwe
ewe en
tenuiterften
uiterften afkeerig
afkeerig van
het Been
geen bier
hier revolurevoluzyn zozoten
zyn
van bet
tiotio-

bl.. 129,
129, vermeld
vermeld .• dat
dat die
den Eerften
Eerfien Conful
Confu!
II D.
D . bl
dit Werk
Werk den
der Franfche
Franfche Republiek
Republiek dermaate
dermaate behaagd
behaagd hebbe,
hebbe, dat
dat by
lly de
de
der
Schryffter
uiet een
een eigenhandigen
eigenhandigen Brief
SchryfO:er l1Iet
Brief bedankte
bedankte.. Men
Men oor
oor
haur 7acobinisme!
jncobinisme!
dede hieruit
hieruit over
oyer haar
decle

H. M.
)4I . WILI,IAIU
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tionaire _maatregeIs
genoemd worden
wor.den,, dolt
bet dwaas
dWaas ett
tionaire,
maatregels genoemd
dat bet
beledigend zou
zou zyn
zyn,
eenige vergelyking
vergelykin~ in
in deezen
deezen to
te
beledigend
, eenige
maaken." De zevende
zevendeenenagtfte
agtfte Brieven
Bneven behelzen
behelten
maaken."
De
fcherpe aanmerkingen
de Gsfchicdenis
G6fchicdenis van
de ververfcherpe
aanmerkingen op
op de
van de
siietiging
der Helvetifche
Helvetifehe !7ryheit/
Pryheid van
van den
den feer
Heer MALMALflietiging der
LET
Over bet
het Nationaal
Inftitutlt, en
LET DU
DU PAN.
PAN. Over
Nationaal In/lituut,
en een
een en
en
ander van
van deszelfs
deszelfs Ledell.
Ioopt 'de
-ncgende Brief
Brief;; irr
il't
andcr
Leden , loopt
de -negende
den tienden
tienden wordt
van 30
30 Prairead,
Praireal:
den
words de
de OmwenteIing
Omwenteling van
befcbreeven;; terwyl
de elfde
elfde over
de 3acobynen
Jocobynen en
befchreeven
terwyl de
over de
en de
de
Coatitic handelt
handelt..
Coalitic
Met den
dentwaalfden
twaalfden Brief
Brief vangt
vangt dedeGefchiedenis
Gefchiedenis
Met
en Teaen-omwenteling
Tel!en - omwenteling van
van Napels
Napels
der
Omwenteling en
der Omwenteling
aan.. Dewyl
Dewyl onze
onze Schryffter
Schryffter over
over dit
dit OnJerwerp
zeer.
aan
Onderwerp zeer
breedvoerig is
is,, fchryven
fchryven wy
den aanvang
aanvangdeezes
deezes Briefs
Briefs
breedvoerig
wy den
"Zo
iJ{ verwyld
verwyld heb
met uu de
de fchets
fcbets van
af. „
af.
Zo ik
heb met
van de
de wewederwerking to
te Napels
Napels te
zen den ,, dan
dan moet
moet gy
gy de
de
derwerking
to zenden
te midden
vanoorzaa!, zoeken
oorzaak
zoeken in
in de
de moeiIykheid,
moeilykheid, om,
om, to
midden van
eene groote
verhaaten,, zulke
zulke uituit·
eerie
groote vcricbeidenheid
vcrfcheidenheid van
van verhaaten
fteekende
uit to
te kiezen,
kiel:en, als
als eene
eene zamenhanzamenhanfteekende voorwerpen
voorwerpen uit
gende gefchiedenis
gelchiedenis zouden
VOl'menvan
vangebeurtenisfen,
gebeurtenisfen,
gende
zouden vormen
die verwoesting
verwoesting over
over dat
dat fchoon
fchoon land
land verfpreid
veripreid hebhebdie
ben. Wanneer
Wanaeerdedegeest
geest nog
nogonder
onderdedeindrttkzels
indrukzels van
van
ben.
fchrik
is ,, wanneer
wanneer beelden
beelden van
van ontzetting
ontzetting nog
fchk
ik is
nog zweeven
zweeven
vour
het ontitcld
ontftcld gezigt,
gezigt, is
is het
taak,
your bet
bet geene
geene ggemaklyke
emaklyke taak,
de eenvoudige
eenvoudige waarheid
waarbeidvan
vaneerie
eene gefchiedkundige
gefchiedkundige daadde
daad
te onderfcheiden
onderfcheiden van
de vergroote
vergroote trekken
trekken eener
eener,ververto
van de
hitte verbeeldingskragt
verbeeldingskragt.. Die,
welke bet
bet ,7acobynfche
Jacobynfthe
hitte
Die, welke
Schrikbewind
in Frankryk
Frankry/t. ontvlooden,
verhoogden >
Schrikbewind in
ontvlooden, verhoogden,
buiten twyfel
twyfeI,, de
bloedige kleuren
kleuren van
die vreeslyke
vrees]yke
buiten
de bloedige
van die
fchildery ;; waarfchynlyk
het op
zu]k gezag
gezag,, dat
dat
fchildery
waarfchynlyk ~s
was bet
op zulk
Mr. BURKE
BURKE onderricht
onderricht was,
onder bet
het fchavot
fchavot
was , "dat
„ dat onder
Mr.
van rechterlyke
rechterlyke moordenaaren
en de
de gaapende
gaapende planplanmoordenaaren en
•~, van
ken,, door
door welke
welke her
het bloed
bloed op
op dedetoekykers
toekykers afaf•" ken
een feel
fpel van
frroomde, de
de plaats
plaats verhuurd
was voor
voor een
•" ttroomde,
verhuurd was
van
dansfende honden
honden."." Zodanige
voorfrellingen gelooft
gelooft
Zodanige vooritellingen
•" dansfende
het hart
hart niet
niet,, en
doen de
de zaak
zaak nadeel,
nadeel, welke
en doen
welke zy
zy van
van
bet
zylll.. Maar
Maarmen
menbehoeft
behoeftgeene
geenetoetoedienst zouden
dienst
zouden moeten
moeten zyn
vlucbt tot
tot de
de verciering
verciering te
de ontwyfelbaare
ontwyfelbaare
vlucht
to neemen
neemen ~;. de
-Schrikbewind in
echte gefchiedenis
gefchiedenis van
van bet,
bet. facobynsch
Jacobynsch -Schl'ikbewind
in
echte
Frankryk,, of
van bet
het Koninglyk
Koninglyk to
te Napels
NtJpcls,, hebben
hebben
Frankryk
of van
genoeg om
ombethetaakeligst
aakeligsttreurfpel
treurfpel toteverduisteverduiste·
trek ken genoeg
trekken
ren,, en
en ons
te doen
fidderen op
van
ren
ons to
doen fidderen
op de
de betchouwing
befchouwing van
fchets,, die
ik uu zenzenhun weezenlyk
weezenlyk beftaan
beftaan.. - De
De fchets
hun
die ik
den zal
zaI,, is
eenvoudi g en
en oiiopgecierd
ollopgecierd verhaal
verhaal van
van
den
is een
een eenvoudig
de
de
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de Omwenteling
Omwenteling cn
en Tegen.
Tegen-omde gebeurtenisfen,
gebeurtenisfen, die
die de
om.
de
wemeling van
Napds vergezeld
vergezel~ hebben;
en fchoon
fchoon de
de
wenteling
van Napels
hebben ; en
perfDon ,, aan
aa~ welken
ik dit
dit bericht
biricht voornaamlyk
ver-•
perfoon
welken ik
voornaamlyk ver
fchuldigd
aanziel11yke post
in de
eene aanzienlyke
post in
de RepuhIiek
Republiek
fchuldigd ben,
ben , eene
en by
by gevolg
gev.olg onderileld
onderireld mag
worden, onon·
,bekleedde, en
bekleedde,
mag worden,
der
eepigen onbehoorelyken
aIs Gefchiedfchry.
der eefligen
onbeboorelyken invloed
invloed als
Gefchiedfchryver to
te flaan
ftaan,, zyn
echter de
de zaaken
zaaken,
verhaald
ver
zyn echter
, die
die hy
by verhaald
heeft, zodanig
zodanig door
door andere
andere getuigenisfen
getuigenisfen bevestigd,
bevestigd, dat
dat
heeft,
ik, verre
Velre dat
toefi:emming weigeren
weigeren zal,
zal, waarwaarik,
dat men
men my
my toeflemming
zaL befchuldigd
in veele
veele opzigten,
opzigten, de
1chynlyk
icbynlyk zal
befchuldigd worden,
worden, in
de
kleureJl van
van dit
dit verfchriklyk
verfcliriklyk TreurfpeI
eer verzagt
verzagt dan
kleuren
Treurfpel car
dan
verhoogd to
te hebben
hebben.. 'Er
;Er zal
zal geenc
verhoogd
geene verdeediging
verdeediging noodipnoodig
2Yn,
omdedeGefcbiedenis
Gefchiedenis wat
vroeger dan
zyn, om
wat vroeger
dan de
de Omwente~
Omwenteling te
dewyl zulks
zulks misfchien
misfchien tot
tot het
het recht
recht
ling
to beginnen
beginnen ;; dewyl
verftand
het geheel
geheel vereischt
vereischt wordt."
- In
In gevolge
vertland van
van bet
words ." gevolge
lIiervan
bebel~t deeze
deeze Brief
Brief verder
verder vyandlyke
vyandlyke fchikfchikhiervan behelst
kingen
van Napels
Napds tegen
te~en de
kin en van
van het
bet Hof
Hof van
de Franfthe
Franfche ReRepu61ie4:,
Ellgelsch Eskader
voor Nape!s,
en Oorlogs
Oorlogs-.
pu
iek, Engelsch
Eskader voor
Napels, en
toebereidzelen van
van Na
Nape/s.
toebereidzelen
van het
bet Hof
Hof van
els .
De dertiende
dertiende Brief
Brief agtervolgt
agtervolgt dit
dit onderwerp,
be..
De
onderwerp , be
fchryft
inval in
de Romeinfcle
Romeinji:l1e Republiek
Republiek door
door de
de
fchryft den
den inval
in de
,Napolitaanfche
de nederlaag
nederlaag des
des Konings
Konings van
van
Napolitaanfche Armee
Armde ,, de
,Napels.,
vlugt van
het Hof
na Sicilie
SicZiie,, de
de Franfchen
Napels , vlugt
van bet
Hof na
Franfchen
in bet
bet bezit
bezi~ van
Nape!s, an,
en, de
de Napolitaanfche
NapolitaanJche Repu~
in
van Napels,
RepubUek.. - De
De veertiende
veertiende Brief
Brief fchenkt
fchenkt ons
ons de
de StaatkunStaatkunbliek
dige aanmerkingen
van een
een Napolitaarisch
Napo/itatlmch Republikein,
Repuhlikein,
dige
aanmerkingen van
zaaden van
- omwenteling,terugtocht
terl!~tocht der
der FranFranzaaden
van Tegen
Teen-omwenteling,
flhen uit
Napets, en
die Stad
Stlid door
door dedeContra-revolutioContra-revolutiofchen
uit Nape,
en die
nairen en
Gecoalifeerde l\1ogenheden
ingenomen.. ---nairen
en Gecoalifeerde
Mogenheden ingenomen
Napds in
in.. de
handen der
der Opflandelingen
Opftandelingen,
een
Napels
de handen
, levert
levert een
tooneel op,
vyftienden Brief,
de
tooneel
op, in
in den
den vyftienden
Brief, waarvan
waarvan de
menschlykheid terug
terug beeft
beeft.. Voor
Voor overmagt
overmagt moest
moest de
de
menschlykheid
.RepubJiek, die
die maar
maar even
even tot
tot beflaan
befraan gekomen
was, bebeRepubliek,
gekomen was,
2wyken ~ in
vallende van
de vereenigde
vereenigde Magten
in handen
handen vallende
van de
Magten
zwyken,
van Rusland,
Rus/and, de
de Ottomannifche
Ottomannifche Porte.,
Porte, Engeland,
Engeland, en
van
en
den Koning
Koning van
van Napels
Nape!s.. Van
Van een
een Verdrag,
Verdrag., walks
welks be
be-.
den
than door
ontkend ,, door
door anderen
anderen in
in 'twyfe1
ilaan
door z9mmigen
z9mmigen ontkend
twyfel
etrokken is
is,,geftonzBrichyfledorpng geeft onze Brieffchryffter de OOrfpl'Ollg·
etrokken
yke flukken
ftukken..
tyke
fchennis van
van dit
dit Verdrag
Verdragwordt
wordtininden
denzestienzestienDe fchennis
De
den Brief
met verdiende
verdiende verontwaardiging
verontwaardiging vermeld"
en
den
Brief met
vermeld, en
de elenden
elenden der
der bedroogenen
bedroogenen aandoenlyk
aandoenlyk befchreeven
befchreeven..
de
NELSON,, de
de Engclfche
Eng~lfthf< Admiraal
Admiraal ,~ beantwoordde
beantwoordde den
den
NELSON
c.iich ~r
die zich
iidl op
de goede
ioede trouw
trouwverlaaverlaa·
ciicla
tier geellen,
geenen , die
op de
tea
tea
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ten haddetl,
haddert, aldus
aldus:: ..„ dat
ten
dat by
by liun
Hun papier
papier aan
aan bunn~n
hunnen gent'gent."• digen
vertoond hadt,
badt, die
die de
de beste
beste en
en eenige
eenig~
digen Koning
Koning vertoond
beoordeelaar zyn
moest van
van de
de verdientten
verdienfien Qf
zyn moest
of wanverwanver•." beoordeelaar
zyner Onderdaanen.
Onderdaanen ."
dienften zyner
" Dit
Dit bedroevend
bedroevendtafetafe•." dienften
reel
reel wordt
wordt afgewisfeld
afgewisfeld door
doordedeklugtige
klugtigeafzetting
afzettingvats
van
den yacobynfchen
Jacobynfchcn JANUARIUS,
el'l diens
den
JANUARIUS , en
diens plaats-inneeming
plaats-inneeming
door den
den Heiligen
Heiligen ANTONIUS
ANTONIUS,, geestig
befchreeven..
door
geestig befchreeven
Welbaast doen
doen zich
zich de
de Schrikbeeiden
SchrikbeeJden van
van de
de misbandemisbandeWelhaast
ling en
op, door
door de
Engelfohen
ftraffe der
der Gevangenen
Gevangenen op,
de Engelfchen
ling
en ftraffe
uitgevoerd,, en
HAMILTON met
een
uitgevoerd
en waarin
waarin Mevrouw
Mevrouw HAMILTON
met een
genoegen deel
deet narn
nam ,, 't
der EnEngenoegen
't geen
geen al
al de
de gevoe1igheid
gevbefigheid der
gdfthe Schryffier
maakt.. Hoe
Hoe zeer
zeer
gelfche
Schryffter met
met regt
regt gaande
gaande maakt
ltee-kt bierby
den Engelfchen
Engelfohen CommoCommoiteekt
hierby af
of bet
bet Iredrag
gedrag van
van den
dore TROWBRIDGE,
TROWBRIDGE, die
die geen
deel aan
de trouwloosheid
dore
geen deel
aan de
trouwloosheid
redding bezorgde
by ont"koming
on~koming kon
nnatn,
am, en
en redding
bezorgde aan
aan die
die by
kon
toefchikken!! -- DeDezeventiende
zeventiende Brief
Brief vervat
vervat de
de ververtoefchikken
1Delding
vanverdere
verderetrouwloosheden,
trouwloosheden,tere
teregtilellingen,
melding van
tftellingen,
-(loodfl:rafI'en en
en verbeurtverklaarirgen
verbeurtverklaaringen.. fle
De volgende
-doodfraffen
volgende
ons eenige
eenige Franfche
Franfthc Gedenkfiiukken,
en -de
brt:ngt ons
brengt
Gedenkfukken, en
de w'fwyze ,, waarop
menmet
metdezelve
dezelvegehandeld
gehande1d heeft
heeft,, under
bnder 't
ft
waarop men
't
oog. De
De negentiende
negentiendeftelt
frelt ons
SUWAROW voor
voar.,, vlugv]ugons SUWAROW
cog.
de Bergen
Bergen van'
van' Glarus
Glarus,, en
en de
Fl'anfthe Artende over
over de
tende
de Franfche
Armee in
in Palestina
Pa/cstina.. Op
eens wordt
wordtbier
hier de
deaaridagt
aandagt van
mce
Op eens
van
deeze groote
groote Krygstooneelen
Krygstooneelen ofafgewend,
ODS de
de Gedeeze
rewend , om
om ons
Gefchiedenis van
PEROUROU., of
den BIaasbalkkoop,
door
of den
Blaasbalkkoop, door
Ichiedenis
van PEROUROV,
medetote deelen
deeIen:: deeze
hemzelven befchreeven,
befcbreeven, mede
hemzelven
deeze GefchieGefchiedeni! wordt
in 't
't breede
verbaald,, en
en laat
laat zich
derii3
wordt in
breede verhaald
zich met
met
genoegen leezen
leezen;; fchoon
ze weinig
weinig.,, naar
van
fchonn ze
genoegen
naar maate
maate van
dee uitgeftrektheid,
uitgeftrektheid., tot
deezer SchetScbettotbet
betboofdoogmerk
hoofdoogmerk deezer
ze,, onzes
onzes inziens
inziens,, afdoet;
dan bet
bet is
is geen
geen onaartige
onaartige
afdoet ; dan
ze
verpoozing.. --- Met
Met eene
eene Scbets
Scbets der
der Landvermaaken
[andvennaaken
verpoozing
val1gt de
de twintigfte
twintigfie Brief
Brief aan,
aan., en
en befchryft
hefchryft verder
verder bet
het
vangt
hedendaagsch Wandalismus.
Wandalismlts. -- De
De GeweetenszwaarigheGeweetenszwaarighehedendaagsch
den van
van een
een Catholyken
CatbolykenPriester
Priester.,, in
volgenden
den
in den
den volgenden
Brief,
zyn wat
wat lugtig
lugtig behandeld
bebandeld;; de
de Clasfrfche
Clasfifche RooBrief, zyn
Kookery kan
kan beter
beter door
den beugel
beugel..
ke1y
door den
De Terugkomst
Terugkomst'van
BONAPARTE, bet
bet opfchrift
opfcbrift van
van
De
van BONAPARTE,
den twee-en-twintigften
twee· en· twintigfien Brief,
Brief., brengt
brengt ons
ons nader
nader by
by 't
't
den
t;een
wy meest
meest inin deeze
deeze Schetfen
Schetftn verwagten,
de
geen wy
verwagten , en
en de
Schryffier in
Laaten wy,
wy., ten
ten flot
not deezer
deezer
Schryffler
in verrukking.
verrukking . Laaten
Aankondiging.,'er
'eriets
iets van
van affchryven
affcbryven.. "„ BONAPARTJ
BoNAPART,S,
Aankondiging,
terug
gekeero!! Myn
Mynhart
bart Mat
flantfnel
fneI van
vanverlangen
verlang~n.. terug gekeerd
Tot hoe
hOe veele
veele befpiegelingen
befpiegelingen geeft
~eft deeze
deeze Gebeurtenis
Tot
Gebeurtenis
aanleiding ?
~ - - Ii
aan wets
rueq anders
ander~ aepken.
aanleiding
kan aan
denken . lk kan
My
My-..
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volgt hem
zyncn gevaarlyken
Myne verbeelding
verbeeIding votgt
hem op
op zyncn
gevaarlylcen
Myne
Tocht uit
uit Egypte
Egypte.. -- Zo
hy door
door een
cen Engelsch
Engelsch it
{chip
Tocht
Zo by
hip
ware genomen
genomen geworden
geworden.. -- Zo
Zo by
hy na
na LMden
ware
Londen gevoerd
gevoerd
Ware!! -- Wel
WeI nu.
nu. - De
De Engelfchen
Engel/chen zyn
zyn een
ten to
te groot,
groot,
ware
ee'R to
te verlicht
verlicht VoIk,
om diet
diet eenen
als BONABONAVolk, om
eenen Vyand
Vyand als
een
l'AR'i'E to
te bewonderen
maar by
hy hadt
hadt andere
arulere zaaken,
zaaken,
bewonderen --- maar
PA-RTE
dan om
hunne ftranden
ftranden to
te bezoeken
bezoeken.. Iklkben
benniet
niet volvoldais
om hunne
komen zeker,
zekcr, wat
wat die
die zyn
zyn;; maar
maar houd
houd my
my overtuigd,
overwigd,
komen
dat
-zy reeds
reeds met
met onuitwischbaare
in het
het bdek
bdek
dat ·zy
onuitwischbaarelettereii
letteretl in
dar Toekomst
gefchreevenzyn
zyn;
en ik
ik vertrouw,
vertrouw, dat
dat de
de
der
Toekomst gefchreeven
s en
Engel
der Vryheid
Vryheid over
over dat
dat blad
blad de
de 'wagt
\vagt houdt.
_
En
el der
houdt . ~..
lk befchouw
reeds de
de zaaken
zasken rendsom
rends~m ons
ons uit
uit nieuwe
nieuwe
1k
befchouw reeds
oogpunten.. Ik
kan my
myniet
niet langer
langer over
over de
de CoaliCoalieogpunten
Ik kan
tIe ontrusten.
Zyfchynt
fchyntmymy
ellendig, dear
daar ik
ik haar
baar
tie
ontrusten . Zy
zozo
ellendig,
tie kampen
tegen bet
het breed
hreed khild
['Child van
van bet
bet Genie
Getlle van
van noB<tzic
kampen tegen
NAPARTE -- en
omofaftote daalen
daalen van
van bet
het groote
grootetot
tet het
het
NAPARTE
en om
kreine, ik
niet langer
over de
cle keuze
keuze van
van
kleine,
ik lIeb
heb niet
langer te
to denken
denken over
eei1e fchuilplaats,
fchuilplaats, wanneer
het Noor·
Cede
wanneer de
de Barbaaren
Barbaaren van
van bet
Noor .
den de
de Hoofdftad
Hoofdfrad zouden
zouden bereiken,
bereiken, met
met den
den vermaarden
vermaarden
den
Generaal
die ik
ik verond~rfrel,
Generaal aan
aan het
bet hoofd,
boofd , die
veronderftel, dat
dat met
met
tlePlzelfden getingen
getingen omfiag
omOag de
de vrouwen
vrouweritote Parys,
Parys, als
denzeifden
als de
de
vrouwen to
te Ismail,
/smail, zou
zou ·hebben
laaten vermoorden."
bebben laaten
vermoorden ."
vrouwen
2end~l;ngs- reis naar
den Sullen
Stillen 0ctaan,
Oceaan, onder
onder het
het beb~,
naar den
2endtlings-refs
yet 'Vafl
JAMES WILSON
WILSON..
Uit
het Engelsch
Engelsch.. Met
Met
Uit het
vel
van JAMES
Kaarten en
en Plaaten
Pla(llC1l,. Ilde
lIde Dee!.
b:v
Deed . r~
Kaarten
Te Dflrdrecht,
Dordrecht, by
Blusfl~ ,~ en
en to
te Amfterdam,
by Allart.
Ih gr.
gr. 8'8vo
)1(1,. 'P4
hl..
Amflerdam, by
Allart . ih
Blush
414 bl

enoeg
van dit
dit Werk,
zelve
enoeg vermeldden
vermeldden wy
wy van
Werk , om 't't zelve
G
doen kennen
kennen , l>y
de aapkondiging
aapkondiging des
des Eerften
Eerftell
te doen
by de
G
to
Deels (*)
C*).. Dan
wymogen
mogenvan
vandedevoortzetting
voortzetting en
en den
den
feels
Dan wy
om

3

inhoud onze
onze Leezers
Leezers met
niet onkundig
onkunaig laaten,
laaten, en
en kunnen
kunnen
inhoud
Diet voorby,
voorby,het
het een
een en
en ander
ander to
te vermelden
vermelden;; fchoon
'e,
Met
fcboon 'ex
veeI, zeer
zeer veel
veel in
voorkome,, tot
tot \leeze
veel,
in voorkome
deeze Zemleling·
Zendeling
f.chap behoorende,,
behoorend<h 't'twelk,
weI(chap
welk, hoe
hoe teer
zeerook
ookzommigen
zommigen welgevallig,
kan weezen
weezen;; to
te
gevallig, van
van geen
geen algemeenen
algemeenen fmaak
fmaak kan
minder,daar
daar'er
'er eene
eene uitgerektl*id
uitgerekt}eid in
en
minder,
in plnnts
piaats hebbe
hebbe,3 en
byzonderheden vet
velmeld
den Leezer
Leezer van
van
byzonderheden
meld worden
worden 3, vOQr
voor den
geen belong
bel.al1g :: im,mers
is bet
het,, om
omdit
ditflie
flegtsis op
te noenoegeen
intmers is
op to
nien,
hemzeer
reer onverfchillig
onverfchiIlig,, over
over 'were
welke Texten
~e
men
, hem
Texten de
Zendelingen gepreekt
gepreekt hebben,
enz..
Zendelingen
hebben, enz
Vit
Uit
(*) Zia oxze 1.atereef. roor r So t , bl. 568 .
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Uit ooze
ODze voorige
voorige aankondiging
Ult
aankondiging isis bekend,
bekend, hoe
hoe de
de
Zendelingen
verdeelden.. Dit
geeft aanleiding
aanleiding tot
tot
zich verdeelden
Dit geeft
Z;endelingen zich
onderfcheidene berigten
berigten.. Zo
Zo vervat
vervat bet
bet VII
eene
onderfcheidene
VII H.
H . eerie
korte Reis
na Eimeo,
Eimeo, en
en terugkomst
terugkomst van
van daar.
daar. Het
korre
Reis na
Het
VIII H.
na Tongataboo,
Tongataboo, en
VIII
H . fchetst
fchetst ons
ons eene
eene Reis
Reis na
en de
de
voorvallen geduureode
het eerfte
eerfte bezoek
bezoek;; bet
verme!·_
voorvallen
geduurende bet
bet vermel-_
den deezer
deezer words
wordt in
in bet
het IX
IX H.
vervoIgd, waar
tot
den
H . vervolgd,
waar wy
wy tot
kennis ingeleid
ingeleid worden
van-twee
·twee Europeaanen,
Europcaanen, de
de een
een
kennis
worden van
een Londenaar,
ander cen
cen Trlander,
aIdaar agterge
agterge-,
een
Londenaar, de
de ander
2'rlander, aldaar
bleevt';n;; Mannen
Mannen,, die
die hun
hun aldaar
aldaar wel
weI eenigen
eenigen dienst,
dienst,
bleeven
doch
ook ondienst
ondienst deeden
deeden,, en
en veel
veel moeite
rnoeite veroorzaakveroorzaak.
doch ook
vermeldt de
de Reis
Reis na
ten.. Het
Het XX H.
na de
de Marquefas
Marque/as..
ten
H. vermeldt
Op
dezeive deeden
deeden zy
zy de
de ontdekking'van
ontdekking' van eep
een Eiland,
Eiland,.
Op dezelve
aan 't
aan
't welk
welk zy,
zy, uit
uit hoofde
hoofde van
van de
de ged~ante,
gedaante,den
den naam
naam
van
bet Halvemaans
Halvcfl!4am Eiland
Eiland gaven;
't zelve
Jigt op
van bet
gaven ; 't
zelve ligt
op de
de
Zuider breedte
OostIyke lengte
lengte van
Zuider
breedtevan
van 23°,
s3°,2,!l/.
W . en
en Oostlyke
van
0 , gol.
9.!l5
Omtrent ter
ter zelfde
zelfde breedte
breedte en
en lengte
Iengte VOJlden
X25°,
gor. Omtrent
vonden
zy
een Groep
Groep- Eilanden
EiIanden,, door
hun Gambiers
Eilanden
zy een
door bun
Gambiers Eilanden
geheeten, ter
geheeten,
ter eere
eere van
van den
den Admiraal
Admiraal van
van dien
dien naam;
naam,
onder
Wiens bewind
bewinddedeuitrusting
uitrusting tot
tot deeze
deeze Reis
Reis gegeonder wiens
ichied
Zy zagen
zagen een
een Eiland,
Eiland, 't't well
weIll; zy,
uit
ichied was.
was . Zy
zy , uit
hoofdc yap
van dede fterke
fterke branding
branding;, eerst
eerst niet
niet kQ!1Qen
aan·
hoofde
konden aandoen,, doch
doch vervolgens
vervolgens bezogten
bezogten,, met
groot gevaar
gevaar
doen
met groot
der
Bezoekeren.. Aan
A-an de
de Groep
Groepdaar
daar liggende
liggende Eilanden
EiJanden
der Bezoekeren
gaven
naam van
van Serle's
Serle's Eilanden;
de Zuidlykc
gaven zy
zy den
den naam
Eilanden ; de
Zuidlyke
1, en
het middelfte
middelfte derzelven
breedte van
breedte
van bet
derzelven was
was lBo,
r8o, J8
r81,
de
Oostlyke lengte
'Iengte !13'\
't Gevaar
zo groot,
groot, en
en
de Oostlyke
2g
't
Gevaar was
was zo
de verkryging
verkryging van
van leevensnoodwendigheden
leevensnoodwendighedcn zo
zo klein
klein
de
het aandoen
aandoendeezer
deezerlaage
laage enenhalf
half verdronverdrangeweest, by
by het
geweest,
kene Eilanden,
Eiland~n, dat
dat zy
zy beflooten,
benooten, buiten
bmten de
dringendfte
kene
de dringendfte
geene landing
landing te
Over
noodzaakIykheid, geene
noodzaaklykheid,
to onderneemen.
onderneemen . Over
de wording
wordingdeezer
deezerEilanden
Eilandenwordt
wordtbier
hierniet
nietbellisfend
be1lisfend
de
gefproken, maar
maar alleen
aIleen het
vermeld..
gefproken,
bet waargenomene
waargenomene vermeld
De voorvallen
voorvallen aan
aan de
de Marquefas
Marque/as maaken
maaken het
uit:,-,
De
bet XI
XI H.
H . Wt.
onder deeze
deeze behoort
behoortbet
het zonderlinge,
zonderlinge, 't
't geen
affchry....
onder
geen wy
wy affchryven.
" De
De eerften
eerften,, die
die alalvroeg
vroegvan
vanhet
betfhand
Brandkwamell,
kwamen,
ven . „
om
ons to
te bezoeken
bezoeken ,,. waren
waren zeven
zeven fchoone
fchoone jonge
jonge vrouvrouom ons
wen,zwemmende
zwemmende
geheil
naakt,enenalleenlyk
alleenlykeenige
eenige weiweiwen,
geheel
naakt,
nige groene
middel bebbende
bebbende:: zy
nige
groene bladen
bladenom
om hun
hun middel
zy zwomzwommen,, onder
onder bet
het geroep
dat is,
is, wy
wy zyn
zyn Vrougeroep van
van Waheine
Lhaheine /I dat
Vroumen
",'en
drie uuren
rondomhet
hetfchip,
fchip,tot
totdat
dat eenige
eenige
lang rondom
wen // drie
uuren •. lang
mans inboorelingen
inboareIingen aan
wanneex
mans
aan boord
boord waren
waren gekomen,
gekomen , wanner
een
zynde bet
het Opperhoofd
van bet
het Eiland,
Eiland, ver
ver-.
een van
van hun,
hun, zynde
Opperhoofd van
zOit,
Zuster aan
aan boord
bet welk
welk
zogt, dat
dat zyn
zyn Zuster
boord mogt
mogt komen,
komen, bet
werd
werd

en
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werd ingewifligd
ingewHligd.. Zy
wasvanvan
eene
fcboonegeftaite,
geftalte,
werd
Zy was
eene
fchoone
bad
kleur, roode
roode wangen,
wangen, eene
eeno
bad cene
eene gezonde
gezonde geelachtige
geelacbtige kleur,
moedige
houding,, en
en dezelfde
dezelfde gelykmaatige
gelykmaadge weezensmoedige houding
weezenszoo dat
dat zy
zyden
denbeeldbeeldtrekken
als baare
baaIe medgezellen
medgezellen ,~ zoo
trekken als
en fchilder
fchilder voor
voor modellen
modellen konden
konden verftrekken,
verftrekken,
houwer
houwer en
als
vinden
als zynde
zynde daartoe
daartoe zoo
zoo gefchikt
gefchiktals
alsmen
men immer
immer vinden
kant Ons
Ons Otaheitaans
Otaheitarms Meisje
Meisj€ was
was taamlyk
taamlyk fchoon
fchoon en
en
kon.
niet onaartig
postullr;; maar
al haar
niet
onaartig van
van postuur
maar al
haar fchoon
fchoon werd
weed
door deze
deze vrouwen
vrouwenverduisterd
verduisterd,
ik geloof
geloof dat
dat zy
door
, en
en ik
zy
het zelf
zelf maar
al te
overtrof egter
egter dedebet
maar al
to wei
wel merkte;
merkte ; zy
zy overtrof
ze
fcboonen in
in de
de beminnelykheid
beminnelykheid van
van haare
baare manieren,
manieren,
ze fchoonen
tederbeid en
en zagtheid
zagtbeld van
van haare
baare kunkun·
en
bezat meer
meerdedetederheid
en bout
Ile:: zy
fchaamde zich,
zich, toen
toen zy
zy een
een vrouwsperfooll
vrouwsperfootl ge.
ne
zy fchaamde
ge ,
heel naakt
bet dek
zag,, en
en boodt
boodt haar
haar een
een kleed
k1eed
heel
naakt op
op bet
dek zag
van Otaheitaansch
Ota/leitaansch maakfel
maakfel aan
aan ,~ het
haar nog
nog be
be-•
van
bet welk
welk haar
valliger maakte,
waren en
en
valliger
maakte, en
en haar,
haar, die
die nog
nog in
in het
bet water
water waren
dit zagen,
welker getal
getal intusfchen
was aanaan·
dit
zagen , welker
intusfchen merkelyk
merkelyk was
gegroeld, aanzette
aanzette om
aanhoudend tote verzoeken
verzoeken van
van aan
aan
gegroeid,
om aanhoudend
boord to
te mogen
nu zagen,
zagen, dat
dat zy
zyniet
niet
boord
molten komen:
komen : toen
toen wy
wy nu
wilden heenen
heenen gaan
gaan,, lieten
lieten wy
haar, uit
uit medelyden,
wilden
wy haar,
medelyden,
:laD board
zy waren
waren eenigzins
eenigzins hedroogen,
hedroogen,
aan
boord komen:,
komen ; doch
doch zy
kunnende niet
niet allen
allen zoo
zoo gekleed
gekleed worden,
worden,als
alsdedeeerfte
eerfte
kunnende
gedaan was
was;; ook
ook konden
konden de
de ondeugende
ondeugende geiten,
geiten, die
die wy
gedaan
wy
in
[chip hadden,
niet dulden,
dulden, dat
dat zy
zy groene
groene bladen
bladen
in ons
ons fchip
hadden, niet
om
baar middels
middets hadden,
badden, enentoen
toenzyzydeze
dezedieren
dieren wilwil.
cm haar
pen
bel etten ,, dezelve
dezelve 'er
'er af
den beletten
of teto baalen
haalen, ,werden
werden zy
zy van
van
aUe
kanten 'er
'er door
aangevaUen, zoo
zoo dat
dat zy
zy binnen
binnen weiweiaUe kanten
door aangevallen,
niO'
tyd vol(trekt
volftrekt moedernaakt
nio' tyd
moedernaakt waren."
waren."
1::>e
Zendelingen HARRIS
HARRIS en
en CROOK,
beftemd om
omdaar
daar
'De Zendelingen
cRooK, beftemd
te blyven,kwamen
aanboord,om
boord,ommet
metden
denCapitein
Capitcindaardaarto
blyven,kwamen aan
over
te [preeken.
klaagde over
over whet
.bet armoediannoedi.
over to
fpreeken . HARlUS
HARRIS klaagde
ge
van de
de plaats
plaats,, en
de mahie
mahie en
en andere
andere kost
kost
ge van
en dat
dat by
by de
niet- kon
eeteD.. CROOK
CROOK verklaarde
verklaarde 'er
'er to
te zullen
zullen blyblymetkon eeten
ven,, zelfs
zelfs indien
indien HARRIS
Ht.RlUS hem
hem wilde
wildeverlaaten
verlaaten.. Hot
Het
ven
befiuit viel
viel,, dat
beiden na
na land
land zouden
zouden gaan,
gaan, en
en
befluit
dat z.y
zy beiden
nog eene
eeDe nadere
nadere proef
proef neemen,
vertrok..
nog
neemen , eer
eer bet
bet Scbip
Schip vertrok
Deeze nadere
nadere proef
proef liep
liep voor
voor HARRIS
HARRIS ongelukkig
ongelukkig en
en
Deeze
20nderling af.
aft CROOK
CROOK hadt
badt bewilligd
bewilligd in
in den
den voorflag
voorfiag
zonderling
omeene
eeneandere
andere vale!
valei to
te be~oekel1;
HARRIS hadt
daarin.
om
bezoeken ; HARRIS
hadt daariii
uiet willen
Opperhoofd ,"luidt
luidtbet
het
niet
willen toeil:emmen.
toeftemmen . "Het
„ Hot Opperhoofd,"
verh~al,, „
"dit
evenwel genegen
genegen wezende
wezende
verhaal
dit ziende,
ziende , en
en evenwel
om hem
hemtoteverpligten
verpligten,, en
en geen
geen gunst
gunst to
te groot
groot voor
voor
om
bern achtende
achtende,, had
had hem
bern zyne
zyne vrouw
vrouwgelaaten
gelaaten,, en
en gegehem
zegd
dat by
met haar
haar doer
doen konde
kondeals
als ofof bet
het zyn
zyn eigen
eigen
zegd dat
by met
L~TT.
1802.. NO.
Q
q
was.
Lf
.TT. 1802
I j.
vas .
NO . 13.
Q q
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waS.. HAIUlIS
bad hem
bern daarop
daaropten
ten anttvoord
antwoord gegeeverrj
was
HARRIS had
gegeevvl,
dat
noodig had
bad.. Zy
hadzich
zich egret
egter omdat b~
by geen
geen vrouw
vrouw noodig
Zy had
ommnt
willen gedraagen
gedraagen;; doch
vin·.
trent bein
hear als
als haar
hair man
man willen
doch vin
dende,
dende, dat
dat bybyhaar
haarzelf
zelf met
metkleinachting
kleinachting behandelde,
behandelde ~
zy aan
had zy
aan zyn
zyn fex
fex beginnen
beginnen to
te twyfelen
twyfeJen;; en
haar
load
en vtn
van haar
vermoeden aan
aan eenige
eenige andere
vermoeden
andere vrouwen
vrouwen kennis
kennisgeg,eeven
ge ven
lsebbeud'e,, kwamen
kwamen die
die pes
Dagts by
men hy
bebbeade
des nagts
by hem;
hem ; then
by
om daaromtrent
daaromtrent onderzoek
to doen;
doen ; doch
lliept
onderzoek te
lliep4 om
doch ty
2:y deedeeden
wyze , dat
den dit
dit op
op zulk
zulk eene
eene wyze,
hy 'er
'er r~
dat hy
rya ltakk'er
wakker
van
geworden . Zoo
vim was
was geworden.
Zooveel
veelvreemtle
vreemde menfahen
nreBfoben zien~den·
de;,; Was
reer verfchrikt
verfchrikt geweest
geweest;; en
en. bn
0lltdUkende
4e
was l1y
by zetr
dekkende
wat zJ
doeu,, bad
by het
net befluit
be6uit genOlllen
ont
wat
zy ,wilden'
-"den, doer
had by
genotnen Ont
tene pliats
pIllars to
ttl verlaaren,
eene
veriaaren, daar
daar bet
her volt
yolk zoo
zoo ovetgegeeovergegeeven godlvos
gadl(i)oS was;
dOcb dit
dit was
was juist
juist een
e~ reden,
r~den., die
die
*en
was ; doch
hein een
een Beget
.tegem;efteld
efteld befluit
befluithad
had mooten
ntoretend'OeD
d ehneeme9Jl.'·
ne~nen."
___. Zy
Zy vonden
vonden deem
deezenZendeling,
Zendeling,fnineen
eeli ~_oopigen'
;=~.
obpigeri
ftut, op't
o1"'t strand.
ftraud. Cnoox
CROOKbleef
b!eefopopsacs
het Eiland
E'i!aRd,;'t't ~ovelk
welk
shat,
bef£breeven wordt,
met eene
eene opgave
Van de
de gegenader bet~chreeven
nader
wordt, met
apgave van
1teldheid
der
deels volgens
vol gens de
opgave
fteldheid
Ht
der Inwoonderen.
Inwoonderen , deels
de opgave
van den
denvt~lfbandigen
W'lftandigen Cl\OOK.
van
crtoox .
Hett XII
XII H.
de Mar
Marqlle.
H . vervat
vervat de
de wederkomst
wederkomst van
van de
tae•
(7ts<heitc, met
ltis
te 'OtYilteite,
m~ hetgeen
hetgeen dear
claar was
wasvooi'gevalten,
vool'gevalfen,
AS to
geduurende
gedl1.urendededeaikveezigheid
afWeezigheideeniger
eeniger Zendelitigeh
zendelingen.. Op
Op de
de
teeugrelze
bevondenZ¥zy,
by ~aarneemii1g.l.
waarneeming „
bet midmidiemgrei-ze bevonden
~ by
"het
denpnnt
van bet
het Eiland
~Hand Ti06lf.CII
op de
de iuide3t
z.uille1ijreedte
:nptmt van
T-ioekea op
r edte
dt
van I~
tn, deazelfs
deszelfs lengte
lengte .., door
den~·ltyd'meeter
van
Sot ; en,
door den
tyd#neeter ,,
140 gt:J/;
-vermul'lard
van de
de Marciuey
Mnr.qucfMi,~ en
en vervolgena
vervolgens terug
ftt'ug van
vat}
vermi derd van
Otaheite., to
te zyn
zyfl 146°
2'11 westlyk,
westlyk, 't
to iY
u·
Otaheite
't Welk
'elk fa
146u 22/
we'8tlylrer is
is als
als (uan)
de Haeer
H~r WML'LES
W'Ar;LES bet
ht!t ,g€'tleld
westlykei
(hrn) tae
g€Aeld
heeft ;dan
;d:m indien
niet zeer
,door
heeft
indlen wy
wy Otaheite
Otaheite niet
zeerflaauWkturignaauwkku1ig,door
emen tydmeeter,
tydmtfeter, bepaald
bepaald Madden
hadden.,., zooden
zonden- 'Wy'
onzen
wy- 1iever
liever
lJiervan gezw+eegen
gezweegen,, date
dan. eeoc
dWa\l]i-og toegefelftee'ven
toege-ftlftelven
biervan
eene dwa~ali-ng
]{ebben aav
aatl cen
eenman
manvanvandatdatgezag
gezagits
als de
de Hee~
Heei' WALWALkebben
LES. Niettemin
Niettemin %eker
oDitlmtolt
oit )!Jui1t:i~
zeker teto~ezl!n
wen omtrtnt
EEs.
i fis e'€l1e
eene
Dak van
van grroyt
gJ'!*!t befang,
ttewylded!!lengte
lengtevtt
val! Vetfcbeizaak
belang, dewyl
erfCheiden nndere
mldere klkltine
dit Wotdt
Woldt afgAid
afgeTeid;; en
den
eine Eilaoden
Eilanden van
van dit
en
cUt is
is §trist
het Eiland.
't welk
van rte
ae Mar:D{fHthat bet
Eiland , 't
flit
welk iemana~
iemand, Van
auefas
fl!t/m komende,
komen~,bet
heteerst
eerst zal
zal ontdekken
oI'ltdekken."." --In au
In
dit
JIoof\iituk
vfrmeld dedevettfeaeringefi
vet~ingefi,, bp
14oofU
tak vinden
vinden wy
wy ve;-iold
by
6tr1h4ittJ gevonden,
gevonden, en
en een
et:il Dagverhaal
Dagverbaal van
van Iet
lJet verrigt
vefrigtOtaheite
tt in
in Jer
\'ler Broederen
Broederen afweezen
afweezen.. Breed
Breedwords
wordthii<r
hier ,·gttt
efp1'l?kert van
van bet
'het gedrag
gedrag der
der in
in zadeloosheid
zedeloosheid bo~ien
hoven alld
a1Ie
fproken
uttfteekende .freais,
Af'1'&oi-s, niet
niet dan
metaffchuvmi1
affchtrwento(ehte2`en
Jeezen..
uktleekende
dan met
Gcrdsditftftigeaeer
2eervreenade
vreemdebegrippen
be~rippentier
(ferEilariderert
Eilaflderen
IDe
e Gadsdienflige
;VOl'ivor-
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worden
Oorden

so

Go»
ontvouwd.. Het
Ret denkbeeld
denkbeeld van
van plaatslyke
plaatslyke Go.
ontvouwd
am traalt
ftraalt allerwegen
aUerwegen door
door.. De
DeEilanders
EHanders ~t'aR:eh
den
f3rakeh fiee&
deed
van den
den God
'Van Pretane
Pretane,
in onderfcheidttig
onderfchcidllig van
van 'tom_
bun.
van
God van
, in
he eti
en -andere
die benaaming
bezigen bok
bok de
de
benaaming bezigen
he
andere Goden;
Goden ; die
Zendelingen,
den Allerhoooiten
Anerhoo~fl:en van
Zendelin
en, om
om den
van de
de gewaandt
gewaande
Volk~oden tote onderfcheiden
onderfcbeiden,, tt geen
geen wel
eenigzins
Volksgoden
-we-1 , eenigzinfi
iIoodig is,
is, om
omzicb
zicb naar
naar hunne
hunnebekrompene
bekrompenebevattrr~g
bevattil1gto
tt
noodig
voe~n,
dochhet
'hetdenkbeeld
denkbeeld van
van plaatslyke
plaatslyke Goden
G«\enlee'
leetvoe
n, dock
yen g boudt
ventlig
houdt..
AHerbelangrykst is
H.,, 't
ten opopAllerbelangrykst
is bet
bet XIII
XIII H+
't welk
welk ten
{chrift
V oorvallen, geduurende
geduurende ons
ons verblyf
verblyf ~
fchrift voert:
voert : Voorvallen,
op
Otaneite, en
en onderzoek
onderzoek na
na de
de Volkrykheid
van bet
het .Et
£1'"
Otaheite,
Volkrykheid van
jand.. Het
de beste
land
ifet levert
levertons
onseene
eenebreede
breedeenende
beste befchryving
befchryving
~p
dit Eiland,
eene zeer
zeer wel
weI uitgevoerde
uitgevcierde
van dit
Eiland, wu¢trby
waerby eene
O van
Kaart komt.
komt. liet
doorkruisien des
des Eilands
Eilands gaat
gaat gepaartl
wart
Net doorkruisfen
gepaar&
m'et meer
meer en
en min
mingewigtige
gewigtige ontmoetingen
ontmoetingen.. Het
Hetgetal
getal
met
filer
zielen
hetEiland,
Eiland, in
in ontlerfebeide
onderfeheide ftreeken
aer zielen
opopbet
ftreeken op`
opgegeeven
beloopt 16050'
ge~even ,~ beloopt
I6o5o.
Min belan~ryk
belangryk vcror
vaor bet
bet Algerneen
Algemeen zyn
zyn de
de HandelinHandeUngin
ken
te. Otaheite
Otaheitt tot
tot bet
bet vertrek
vertrek vaf
van
en der
der Zerfdelingen
Zen ingen to
aaar
als behelzende
bebe1zende goedgoedbefcbreeven,~ als
daar,~ in
in het
bet XIV
XIV H.
H . befcbreeven
aeels een
een Ian
lang
g gerekt
;~erektverhaal
verhaal van
van eenzelvige
eenzelvige verngtingen.
verrigtinge, .
deels
Bet XV
houdt in
in,, de
Wederkomst to
te Tonga,
Tongade Wederkoinst
Het
XV HHhoudt
tafJOlJ, 'en
een 'berigt
'berigt van
taboo,
en een
van het
bet claar
daar voorgevalfene
voorgnvallene gecluugeduurende hunne
hunneafweezigheict
afweezigbeid.. Te
Te Lywaard
Lywaal'd van
van Huaheine
Huaheine
tende
gelmmen
zynde zagen
zagen zy
zy eenige
eenige Canoes
hun af.
at:
ekamen zynde,
Canoes op
op bun
i'olllen;
~en was
CONNOR, een
een lerschrnanA
lerschman ~
omen ; in
in reo
een derzel
erzelven
was coNrtoR,
een van
de Matilda
Mati/eke.. 't
Geen van
van bem
een
van bet
bet Volk
Volk van
van de
't Geen
hem
vermeld wtmit:l
is, olll
cene en
en andere
'andere rede,
rede, overneeoverneevernreld
wbrdt, is,
om eene
lnen~Waardig.
,,'fot
ODze verwondering
verwondering halt
b:rdt by
by zyne
zyne
*nsvbaardig . „
Tot ooze
moedertaal
vergeeten, dat
dat by'er
hy 'er zich
zich nog
nog maar
maar
moedertaal ZO'Odamg
zoodanig vergeeten,
Weini'g woofdeo
van kon
kontotebinnen
binnenl brengcn:
dat,
weini'g
woofden van
rengen : 'Zoo
zoo dat,
~ls by
in bet
het E
EfJgeltch
begon to
te fpreeken
fpreeken &, by
by ge7lood~ood
gis
by in
r~gelsch begon
taakt
de tanl
ta:rl der
der Eilanden
Eilanden tote tindigen
eindigen.. / Eei=
Bei;.
iaakt was
as met
met de
den
by enende'deinboorelingen
inbooretingen hielden
hielden by
byden
dell'Kapitein
'Kapi'teirl
den by
(lerk
in de
van Owlrarre
in te
loopen;;
terk aan,
aan, Oll)
om in
de haven
haven van
Owlrarre in
re loopen
aoCb merkende
niet lang
blyven 1gdodh
merkende dat
dat wy
wy ,,daar
daar diet
lang zouden
zouden blynen,,
1itCJcg by
by den
den Kapitein,
}{apitein, ~f
mede na
na Engelaind
Engelanil
of by
by hem
hem mede
vroeg
\Vitde
neeme11 , waa'rin
dces gereed
waarin dees
gereed bewilligde,
bewilligde,dewyl
dewyl wy
wy
wide neemeh,
reden
om, nit
'het gedrag van
;eden badden,
hadden, urn,
uit`betgedrag
vanzyne
zynemedemakkers
medemakkers
te
Otaheite,, to
te moeten
moeten onderftellen,
'Onderftellen, dat
dat by
hy verhindeverhindere Otaheite
ring aan
aan de
de zending
zending zou
zou toebrengen
toebrengen.. Hy
Hyverzogt
verzogt ,'toen
ting
toerr
den Kapitein,
van zyn
zyn
glen
Kapitein,bem
hem den
den tyd
tyd teto vergunnen
vergunnen om
om van
Vr-ouw en
Kind affcheid
affcheid t
te neemen
neemen:: dit
ook toe=
toe'"
en Kind
Vxouw
dit hem
hem oak
q a!l
ge·
QQcl
ge.
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loefden wy
w op
gettaon
naar den
mond der
dellea,
l1a,
getfaan zynde,
zynde , loefden
op naar
den mond
VCn
daar begaven
wen van
van Owharre.,
Owharre, en
en van
van daar
begaven Dr.
Dr . GILLHAM
GILLHAM eq
elf
ik ons
en voeren
vaeren met
methem
hemnaar
naarland,
land~wand'e
wanpe~.
ik
ons in
in de
de kanoe
kanoe,~ en
lende
hem naar
naar zyn
zyn huis,
huis., onder
onder den
den toeloop
toeloop van
van
Jende met
met hem
~ene menigte
menigte inbporelingen,
inbpor~libgen, tegcn
hy ons
ODS waarwaargene
tegen wellieD
welken by
op onze
ODzehoede
hoedetote weezen,
weezen,dewyl
dewylzy1-Yligtlyk
ligtlyk
fchuwde op
(chuwde
pp
ons zouden
zouden aanvallen
aanvallen.,, om
ons van
vanonze
on~e kleederen
kleederen
pp ons
om ons
by verzogt
ook, dat
te
verzogt oak,
dat wy
wyons
onsniet
qiet to
te vex
vee
to berooven:
berooven : 11y
van
hem verwyderen
verwyderen zouden
zouden.. Toen
by an
zyn voornee
VOQmee..
van hem
Toen by
men bekend
Vrouwen to
:men
bekend maakte,
maltkts!, begondei
begondeq verfcheide
v~rfcbeide Vrouwen
te
weenen, en
en zyn
zyn Vrouw
Vrouvvfl!londt
ten uiterflen
uiterfien verflaagen
verflaagen,a
weenen,
:ondt ten
en
wierp zich
~ich tegen
tegen den
den grond
grond:: dock
docb by
hy behandelde
behandelde
en wierp
haar
metzeer
zeerveel
veelonverfebilligheid
onverfchilhgheid;; oak
over
haar met
ook had
had hy'
by over
,'flaar
gebacl:: dan
dan toeDrhy
bet
taar geen
Been de
de mjnfte
minfle bekommering
bekommering gehaci
toe b y bet
kind
eene~n
lief
kind in
in zyne
zvne armen
armennam,
njlm,zynde
zynde
lieffchepzeftje
fchepzcItje van
van
agt of
ne,en maanden
maanden oud,
agt
of n~gen
Qud, kwamen
kwamenhem
hemdedetraanen
traaneninin de
de
, fcheeq
oogen;
en zype
zype droefheid
qroefheid to
te kennen
kennen geevende
geevende.,
feh-eeq
oogen ; en
hy in
in bedenking
bedenking to
te taan
1ban,, of
of hy
zou gaan
gaan of
of blyven
blyven :
by
by zou
zyn leeven
leeven,, zeide
zeide by,
was in
iri een
een geduurig
geduurig gevaar
gevaar
zyn
by , was
~oor bun
hun oorlogen
oodQgen,, en
am zich
zich daar
daar nit
uit to
t(! redden
reddct!,,
door
en om
zou by
hyzyn
zynlieve
Jieve dogtertje
dogtertje aan
zou
aan de
de genade
genade van
van de
de WU
Wil ...
ilen
moeten overlaaten
overlaaten.. t}y
bleef egter
zyn voorVQor,:,
den moeten
Jiy bleef
egter by
by zyn
lleemen,, en
en ging
ging in
in de
de kanoe
kanoe;; zyn
vrouw en
en kind
kinC!
,neemen
zyn vrouw
vergezelden ons.
ons. Onder
weg vroegen
VToegen wy
wyhaar,
Qaar, of
of zy
Zll:
vergezelden
Onder weg
met haar
haar kind
kind wilde
wilde medegaan;
zy ten
te~ antwoorcl
met
medegaan ; waarop
waaro zy
antwoord
waarpm . Terwyl
gaf:: Neen,
Necn, om
om geen
geen 'WtlarQ"'.
Terwy-I 'er
'er middelerwyl
middelerwyl
gaf
verfcheide inroorelingen
geverfcheide
inboorelingen ~11
en opp~rhoofden
opperhoofden aan
aan boord
boord gekomenwaren,
waren,verliep
verliep'er
'ernog
nageenige
eenige tyd
tyd van
van l~enki,ng
komen
lenkjug
voor CONNOR
CONNOR,, die
gie onderwylen
onqerwylen zyn
zyn kind
kind geftadig
geftadig it}
ill
voor
yne armen
t-yne
armen hieldi
hieldt:: eipdell'k
zyne
eipdelyk overmeesterde
overmeesterde hem
hem zyne
Idnderliefde,
onmoinderliefde,zeggende
zeggende den
den Kapiteifl
Kapitein dat
dat het
bet hem
hem onmo$elyk
~elyk was
was zyn
zynkind
kindtoteyerlaaten
verlaaten;; bet
bet welk
allen,
welk wy
wy alien,
om des
des kinds
kinds wille,
wille, met
metgenoegen
p;enoeg.enaanhoorden
aanhQorden.. fly
Wy
om
gaven hem
hemdaarop
daaropeenige
eenige ditagen,
diq~en, welke
van nut
nut
gaven
welke hem
hem van
konden weezen,
weezen,enengingen
gingenonder
onderzgil,
z~iI, terwyl
terwylzy
zypaf1abet
bet
konden
1l:ran~ terug
terug keerden
keerden."
ftrand
."
~en mond
van CONNO,R
CONNOR lcreegen
Iveegen zy
berigt va~
Uit den
Uit
mond van
zy berigt
vaA
vernielende
Oorlogen, daar
;vernieJende Oorlogen.,
claar gevoerd.
gevoerd. Omtrent
Omtrent deezen
aeezen
CONNO,R vinden
getekend : „
CONNQR
vinden wy
wynog
nogopopgetekend:
"CONNOIl
baa
CONNOR. had
niet meer
dan vyf
vyfiaaren
Jaaren in
in deze
aeze Eilanden
Eilanden ge'~woryen
ge'~wol'veri;.
niet
meer dan
;.
in welken
tyd by
hy getoond
getoond heeft
beeft,, dat
dat dit
dit genoeg?:aa11l
in
welken tyd
genoeg'zaam
is., om
eenmensch,
mensch,in inalle
aIleopzigteii,
opzigten, tot
tot een
een heiden
heiden toteo
is,
om cen
maaken:: by
by had
bad zyne
zynemoedertaal
moedertaalgeheel
IreheeI ver
vergeeten,
maaken
;eeten ,
rchoon
van dien
then ty4
ty4 met
met zzyl1~
ng
tchoon by
by nog,
110& een
een gedeelte
gedeelte van

f

SchecpsScheeps-

Zt~))ELINGS-RElS..
2LN1ELINGS-REIS

f6f

~t

tcheepsmakkers
BcbeepSlnakkers had
Hy had
Insgelyk:~
bad doorgebragt.
duorgebragt . Hy
had insgelyltt
vergeeten,
hoe lang
lang bet
vergeetep, hoe
htt geleden
geleden was,
was, dat
dat by
by fchip~
fChip ..
l>reuk geled.en
bepaalde bet
bet op
op agt
agt jaaren,
jaaren, en
,hreuk
geleden had
had -;-; hy
by bepaalde
en
ondertusfchen
was dit
dit Brie
drie jaaren
jaaren tote veer
veer.. Men
Men zou
zou
ondertusfchen was
hem egter
egter nog
nogeenigzins
eenigzins kunnen
kunnenverontfchuldigen
verontfchuldigen;; by
hem
by
had noon
neloit kunnen
kunnen leezen
leezen,, en
had zelfs
zelfs maar
maar weinig
weinig
had
en had
aan de
betbedenklyk,
bedenklyk, hoe
hoe
kennis:aari
de letters
letters;; daar
daar tegen
tegen is
is het
kennis:
by
en konde
konde bewaaren
~beugen van
van fommige
fommigeding
dingen
bewaaren i,
hy bet
het geheugen
waartoe
natuurlyk en
en noodzaaklyk
waartoe de
de uitdrukking
uitdrukking natuurlyk
noo\3zaaklyk in
in
zYl1e moedertaal
moedertaal moest
moestgefchieden,
gefchieden, vermids
vermids de
de taal
taal van
van
zyne
dt Eilanden
Eilanden daartoe
daartoe nier
nier gefchikt
gefchikt was:
dan men
moet
de
was : dan
men moet
onderftelltln,, dat
dat de
de verwydering
verwydering van
van zyn
zyn Vaderland
Vaderland
onderitellen
be'm alle
aHe hoop
hoop heeft
heeft doen
immer der
der-.
bem
doen opgeeven,
opgeeven, om
om immer
waards to
te zullen
zullen wederkeerew,
wederkeereA; en
en bybydiensvolgens
diens.volgerls maar
maar
waards
alleenlyk isis bedagt
zynekennis
kennis tote ververalleenlyk
bedagt geweest
geweest om
om zyne
meerderen van
van die
die ~zaaken
'zaaken;i welke
hitr nuttig
nuttig konkonmeerderen
welke hem
hem bier
del;l weezen.'~
dei
weezen."
De
dood des
des Kohings
Komngs MooMOE
MOO MOE geeft
geeft gelegenheid
OIU
De dood
gelegenheid oni
veel te
de affchuwelyke
affchuwelyke,, bloedige
bloedige en
en
veel
to verhaalen
verhaalen van
van de
doodlvke byzonderleden
byzonderheden,, welke
daarby plaats
plaats baddeni
haaden~
doodlyke
welke daarby
De Zendelingen
Z'endeJingenbevonden
bevondenzicb,
zicb,uituitverfcheiden
verfcheiden hoofhoof.
De
de,
in groote
groote verlegenheid
verlegenheid.. Zy
Zy ftonden
fronden verfcheide
verfcheide
de , in
Ieevensgevaaren uit
uit;; doch
meest door
door hunne
hunneeieigel1
doch meest
eti
leevensgevaaren
LandsIieden, AMBLER
AMBLBR'f, CONNELLY
CONNEI,LY en
en MORGAN
MORGAN,, be
be"
Landslieden,
rokkend.
rokkend.
DeZendelingen
Zeridelingenbeklaagen
beklaagenzich
zicb over
over de
de weinige
weinige vrugt,
vrugt,
De
welke bun
ilun verblyf
verblyf en
en werkzaamheden
werkzaamheden to
te wege
wege bragten.
bragten.
welke
wasdedeveriaaring
veriaaring van
van hunne
hunneInIn..
De tiende
tiende Augustus
Augustus was
De
fcheeping.,, bet
he~ eerfte
eerfte jaar
jaarhUDner
hunnerZending,
Zending, ep
ep het
bet merk·
merkfcheepiii
hun ganfche
ganfclie leeven
leeven.. Wy
Wyfluiten
fluiten deezd
deeze
waatdigfre van
waafdigffe
van huh
oIlze a~atikdndiging
aarlkondiging Diet
in welke
ooze
met de
de bewoordingen,
bewoordingen , in
welke ZJ
zy
hun
een jaar,
jaar,
httn bedryf
bedryf tot
tot dien
dien tyd
tyd toe
toe vootdraagen;
vootdraagen ; "„ een
waarin de
op zoo
zoo veele
v~le gebeden
waarin
de Heer,
Deer, op
gebeden van
van zyn
zyn Yolk,
Volk,
en, zoo
zoo wy
wyhoopen,
hoopen,terterbereiking
bereiking van
vanzyne
zynegenadige
genadige
en,
oogmer.ken,, ons
menigvuldige blyken
blyken gegeeven
gegeeven heeft
beeft
oogmer.ken
ons memgvuldige
van
zyn alvermogen,
zyne onetndige
oneindige wysheid
en
alvermogen, yan
van zyne
wysheid en
van zyn
van zyne
lyne onveranderlyke
onveranderlyke liefde
Hefde.. Terwyl
Terwyl wy
wy ons
ODS op
op
van
de
groote wateren
bevonden;; waren
de byzondere
l)yzondere
waxen wy
wy de
de groote
wateren bevonden
yootwerpen
van zyne
zyne voorzienige
voorzienige zorg
zorg en
en goedheid
goedbeid..
voorwerpen van
tegenwoordigheid was
by ons
ODS geweest,
geweest, toen
toeD wY
Zyne
Zyne tegenwoordigheid
was by
wy
Uoor bet
het vuur
vuur en
en bet
het water
water gmgen,
en fchoon
fchoon zy
'lY. dikdik.
door
gmgen , en
",yIs dedelver
detielverwoede
woedetegen
tegenon§
dnSfcheenen
fcheenentote vereenigen
vereenigeu;;
wyls
_rr oll;s
elk, oogenblik
oogenblik met
Dietsfernieling
vemie1i~g dreigden
dreigden,; werdeQ
Werde
brr
ons elk
zy
toe~eliatcn obi
te l'Jei'chadi&en.
So~mfgencraft
vati
niet tor~gelaatsn
ons to
befchadigen . Svrumigtn
icy ,met
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ons,
ons i

et bet hoogite regt goat men, daar Leevensbefchryvin
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WILS 3N,
J. WILS'O
ons,
aIle bulp
ons, dan
dan Winl1eer
wknneer alle
pulp ydeJheid
ydelheid fcheen
fcheen te
toweezen,
weezen, wa+
was
]l:n bezig
bezig om
Hem als
'J alsaan
aanden,
den mond
mondvan
vanbet
hetgraf
graf,, in
in
Yen
om Hem,

$8!1
$0.1

(lnze
vtrgaderipg ~ to
te looven
looven en
en to
te pryzen
pryzen;; em
zyll
onze vexgadering,
en (ius
dus zyti
wy.allen
In
veiligbeid
gebragt
in
de
haven
ODzer
begeer
wy_allen in veilighoid gebragt in de haven onzer begeer ...
t¢ , al~r
over ons
ODS
ft
alwkar .iyne
tyne hand
hand,op
op eene
eene wonderbaare
ivonderbaare wyzc
wyze over
U uitgefi:rekt
door ons
ODS een
een deur
deur van
van toegang
taegang
xs
uitge rekt geworden,
geworden, door
te. openen
tee
opt;aen door
door aDverwa~te
onverwagte en
en onwaarfcbynlyke
onwaarfchynlyke midde.
midde .
len;
door
ons
een
gunihg
aanzien
te
geeven
in_
het
len ; door ons een gunflig aanzien to geeven in_ bet oog
oog
der
heidenen;; door
fehoon buiten
buiten ilaat
t1aat van
der heideinen
door ODS·,
ons, fchoon
van vervet
en aan
aanalles
aUes blootgefteld
blootgefteld "te
beveiligen voor
VOaI
deediging
deediging en
, to beveiligen
bunne woede
woedeenenzinneloosbeid
zilmeloo6beid ;; door
door alles
alle& dienstbaar
dieristbaar to
te
bunne
maaken aan
aan zyne
zyneeigene
eigene genadige
genadige bedoelingen
bedoeIingen;; door
bet
maaken
door bet
verydelen van
de kwaadaartige
kwaadaartige voomeemens
bet teteo-.
verydelen
van de
voomeemens eneDbet
leurftellen der
dan heidenfche
heidenfche
leurtlellen
der inbJaazingell
inblaazingen van
van onze
onze meer
meer dun
land~heden,doendedezelve
dezelvejoist
juist eeDe
landslieden,doende
eene tegengeftclde-.uitwer.
tegengefteldeuitwerking hebben
bebbenvan
vanbet
betBeen
geeD.
voomadden.
Zie
king
- zy
zy ,'er
'er mede
Cede voc
hadden . Zie
daar maar
een gedeelte
gedeelte van
van de
de wegen
wegen,
die Hymf:tons
ODS get
ge~
daar
maar een
, die
Hy, met
boudeIi
hceft:: zy
dan wy
wykunnen
kunneJtuitfpreeken
uitfpreeken..
zy z~
zyn meet
meet dan
houdeta heeft
(i)ch!! dat
dat mep
mei den
den Heere
Heerepryze
pryzevoor
vaorzyne
zynegoedheid
goedheid.
Och
i
en dat
zyne wonderbaare
wonderbaare werken
werkenvertelle
vertelle. aan
.an der
der
en
flatmen
men zyne
menfchen
kinderen!"
raenfchen kinderen
! "
j
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Leven en
en Daaden
DfNlrHn van
van ssoaSAU
MOREAU.. Tat
Tot op
op den Preds
Fret!. 414"
van LimeLuxe •
Leven
"il/e.
Behelzende zyne
z'Jne Yeldtogten
Peldtoglen nnn
en hi
ville . Behelzende
aan tid"
ddn Rhyn
Rhyn en
?n li.tI~
ha4
liin,
iiEn, de
de voor!JteeJde"
voorbeeldeniflln
vanC,.MIIuir/
Crootheid, SG!Jranrk,.lteltl
, SchntnderheideftA Dllp.
Dapperhrid,, Jlltlken
11l1li kenfehetzen
ken[cltRzen.. In
I" dr*
rlrtl Reage,
lillflg', ly
1, 1J.. Co.
C.
perheid
welken hem
Leeuweftym.
1802.. In
In gr.
fr. ilvo
avo.. IiO
hI..
Leeuweftyn, 1802
rro bl
~OjJt

et bet boogfie legt
IDen. daar Leevensbercnr7fin.,.
gen
hy Leevensbefcbryvingen
Leevensbefchryvingflo van
.BUO~UA4TE., zd
~cJ
M
gen by
van suoNAeARTE
vtrtaaJd, ,als
a1s' `anBerzlns
dlens' tyd.
en
*rtaal
anderzins, ,het
bet Iicht
licht zleo,
zien , ook
ook diems'
tyd- en
M

deels dlgns
dt~ps Ibtltenoot.
MO·
deals
1btzenoot ,den
den waarJrk
waarlyk grbOten
grboten Kt1cshlrld
Krygsheid mu.IAI1 ,• den
d'en hreAerlander
J.ve4ef'lander kennen
kennen.. Welke
Wdke deaden
dllllden van
van hem
hem
NEAU
boofdzaatlyk
bnvenal op
op dea
dell
hoofdzaakiyt vermefd,
vermeld , welke
welke Heldenlilellgden
Heldendeugden bevenal
\,M,!.'!'oh~ 'Vertoond
worden,geeft
geeftdedeTytel'
Tytel'tote leeaen
11I!~a.
voorqronni
werteend Worden,
VUrbet
betverhaal
vethaaldiet
dietverbaazende
verbaazende
Kryg",gebelltMlisf~
V6dr
firyg-sgebeurtenisfea
gaat (.'ijtJe
l\intekcrning 01"
MQRSAU.
dietlS afkomst
afbm't ang
Jm, bevor
lJevor-.
gnat
eene d4antkkening
op MQzeAU
, diems
d'ering in
ill tien
den Krygsdienst
Krygrdieost,, eu,
eD: iLteven.slo~evalleft
dering
:eevenslorgevatlen _m ytYJ!lhei
rhefm..
fing
en in
in vergereinisitelliug,
vergetelllisftellmg. enen wed,r
tee vogrd
voribfn
~
fing en
wad¢r to
hyn treeding ,,
,. bettdfende.
De Vertaal~r
bade ~ ,ngeiegenb{rid
8el~et)~icl
buds,,jiy
ding
betreffende. -- De Vertaalgr
der
ve.-meldlng van
van asoREAV's
MOREAU'Sbedryvep
bedJyve~ininybpt,
~PC.overwioneri
over:winQeQ
der vernielding
van 11kxtq
..'Jr1e~",; Tp~,.~n,
van
Tiperen,Oftende
0/fendeenenNiellUljJPfW1,
Nieuwpport, ~~I~
wel,~uu~e
ome AallAan
~:jning gnning
mocen mogen
gewaagen
V~Dvan',lieU,
Z-el.-:
t~ke`nnin
gewaagen
's Uel4s verriglln~~
verrigtingeg i.n
in Zee~a by
tw deliIe vermeesteriri
vermeester.iq onner
Q~r Gewestenp
Gewe5ten~ Yerrigdogei,
Vefr~tin~e,b.
4=d ett
wel~
wel-
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1I011WJ.
IPM
VAN
MORM

tit
M

iltekken. Immers
.mker
hem tet
W ke hem
ter cere
eere fttekkell.
Immers 't
't was
was Jif~1tEAtl,
MOREAU, ditl
die
op 's
Lands Scbepen
Schepen to
Vlisfingon , door
op
's LaDds
te Y/isfolgm,
door eeo
eon moeJig
moedig g-edrag,
gedrag,
de tot
eie arde
orde cinder
ODder de
tot maiten
muiten .gereede
gcreede Vlootelingen
Vlootelingen herftelde
berftelde,t
YIisJ 0&4hce Burger
Burger LoWYSSEN,
Cl00l, .,den
"den Ylil/ill!fok,.
OOWYSSItN. met
met eene
eene groote
groote
look
,eldfomme onderiteund,
onderfteund, eene
eene afdanking
afdanking bevorderdc,
bevorderde , noodig
geldfomme
noodig
verbaaze
em
bet deerlykst
deerlykst onbeil
onheil teto Toorkomen.
voorkomen ~ Men
Men verbaaze
em 'bet
mOb:h over
vermeld, vindeo
;, De
si
over deaen
deezen grooten
grooten Man.
Man , als
als wy
wy oermeld=
vinden ::„De
Yadervan
vanraosena
MOaltAUteas
wasbet
hettlagtoi£er
fiagtotfer der
der Revolutiooaire'
Vader
Revoluttonahe Re"
Re.
geering op
geering
op den
den zell'den
zelfden dag
dag,, op
op welken
welken asoitguu,
MOREAU "on
oar de
Starkce
van Sluis
Sitl;s in
te lluiten
tluiten,, Jll'De
loader
&orkae van
in to
.zyne Krygsknegten.,
Krygsknegten , ponder
andere middelen
bunne onveatzaagdheid
andere
middelen dan
dan hunne
on!lmza~dheid,, &ynen
meed
zpnon moed
en zyne
bekwaambeid. inin her
het Efland
Eiland CtIIi:uRltl
en
zyne bekwaamheid,
Cadzaxd geleldde,
ge±leidde, ononvuur der
deli
het vuur
der Batteryen,
Batteryen, en
en .tegeD
der bet
.tegen tahyker
ta4ryker vyanden,
vyanden , die
die
1J¥l op
vlugt dreeven
dreeyen.. MOlt'tAu..r vol
eo wane
wan.
zyi
op de
de vlugt
Moaauu
vol woede
woede en
hoop,
l1oop, wilde
wildezyn
zyn4geboorteland
~orteland ontvlieden
ont\'liedeA.. De
De raadgeevingen
raaGlgeevingea
.,ner vrienden.,
vrieoden., bet
vermogenderderVtadetlandsliefde
\tade~1andaliefdewel
wdrhiel,yner
het vermogen
ehleiden
hem ; by
den hem;
by droogde
droogde zyne
zyne traanen
traanen of
af,, eh
ch trawl
trad we~
in de
wed in
de
10Qpbaane
der Helden,
Heiden.. Verheven
Vemev6D'voorbeeld
voorbeeld van
vanop6tFerlng,
opotfertng.
loopbaane der
waarin de
tot het
het Vaderland
Vaderland zegepraalde
ov r 'de
do min.
minwaaril;!
delie(de
liefde tot
zegepraalde o¥tl
nelykfte
aandoeningen der
melykfte aancLleningen
der ziele
,Iele !I Ondel>
de Perl
Ptrl&otaOnder de
o adien,
in de
de revolutionaire
revolutionaire loopbaane'
loopbaane oone
eene vertooning
Iilien, die
die in
vertoonlng heb
hel>-,
kn
gemaakt,
is mtoREAu
MOREAu een
lien der
der geenoo
van welken
wefkea bet
het gege.
ben gemaakt
j is
geenen ,9 van
drag
volftrekt onberispelyk
onberispeJyk isis;; men
zag hem
bern niet
niet aan
aan hot
bet boofd
drag voiftrekt
men zag
boofd
.all eenige
oenige zamenfpanning.
zamenfpanoing. DeDeliefde
Hefrle. moor
voeJr bet
bet Vaderland
Vadettand was
van
was
Att .gevoel,
bezielde, en
bet, glorieryk
bet
gevoel, welk
welk hem
hem bezielde,
en bet,
glorieryk doelpunc.
doelpunt
van
."
van zynen
zynen arbeid
arbeid."
i ' ; In
i~;
In XXXXII
warden'e '8'fields
'Balds
XXII onderfcbeidene
onderfcheidene Hoofddeelen
Hoofddeelen warden
Xrygstocbaep
vermeld, bier
en dear
lbygstocbcep vermeld,
hier en
daar met
met eene
eene ophelderende
oplleldereode
AaDltkening .aan
den voet
voet der
der bladzyden
bfodzyden.. Wy
WyknkllOwtn
tot
Aantekening
sin den
iron tot
de
geene plaats
de optelling
optemng geene
plaats inruimen
inruimen.. Uit
mt dede Vooirwfim
Vootroolll neenee·
.aea *y
wytrileem
tll~ .deoze
.deC'Ze Schets
" Do
De nakomelingfchap
nakomelil'lgfchall
men
Schets over:
over : --- „
2al nauwlyks
naanaan
aandedegebeurdnisfen,
gebQUrdni6fen I die
<IiI!
zal
nauwlyks geloof
geloof kunnen
kunnen Man
O~tCier onze
Ollze oogen
oogenhebben
hebbt!nplaats
plaats gehad
gehad,, orn
~m'+ dat
van de
de
ooder
dat "J.y
ny van
IlRie der
der waarfchynlykheid
waarfchynlykbeid afwyken
afwyken;; zy
'l.y •i'ml'
j <bet
pwoone lime
gewoone
aa!'3
bet
,tall'
de waarheid
waarileid zelve
zelve Is,
is, moor
"oor verheven
verheVOTlverdicbtzelen
verdicbt:lcHen bouhouggnr de
clel1;Lmaar
Veldlleer of -dj.ij
en ;f-muar bet
her fchrnnder
fchrander beleid
beleid van
van eten
den Veldlleer,r
AM 0l'Izt
o ze
~erbfAden ter
ter overwinninge
o\'erwinninge aanvoerde,'
aattvoerde; overwegen*
zyll
Legerbenden
overwegende ,, zyn
Ilamkter enen .eynen
geest aragtende
rragtende te
doorgrondelf,, zulle'a
lI'luUell
ltatakter
eynen geest
to doorgrbndeM
d~n81"'eI twyt~mgeD
et:l de
ele •b~ewondermg
,.~.
derzelver
twyfelingen verdwynen
verdwynen,~ en
ewonderlng .Zlil
.zal'at.
I8en bet
welk dezelven
dezelv~ gal
zal vervan
verl/anten.
lien
bet gevoel
gevoel zyn,
zyn, welk
en .
Renip't niet
-Diet diepdenkende,
diepdenkeude, Stfbryvers
St1bryvers hebben
bet;ben u1Oagetf
JlGRIl'AtJ
s", Eenige,
TtllUtNNIil vergeteeken
vergeieeken.. Zendet
Zondel'tusfchen
tu6fchen deze
4ezetwee
~Wee=Mttn
·MitD...
met TtraawNa
leD eene
~ne verge>lylting
ver8~y4tif)g te
,kAn i men
mea aeggeaaeggel\';;
at
to witIat
wiper ;lteCloo
te41en .,~ 'ken,
dat: 4eae
4e:1le vergelyking
.,erg~,kkJ§ mank
mank gnat
~aat.. `l
TURENl'iE
~ de
.dt! ''1Vap€ll'
dat
vaExJz voe'de
"ene
tegen
iIlgtlll' zyn
zyn land
land;; men
kan asoaaub
)loRBAu"betzelfde
~ ri+iet
Jiliet doen.
men ken
hetaelfde rper
doen.
eltA! laatf%e,
battle, tQfor
·regeerJDg..fIA-gl)fgelMlde ,gellor.t
Faze
Wuor d&
do-regeerlng-fn-engennde
geb rt ;" leefde;
ledde ;
cedQurendc eenige
eenigt: maanden,
maanden, in
In de
de di
dlii5tedWl~
gedqurende
;isterfiQd-, ta-GaUM
i-vnaakoe
geeq 44
cee·
QQrl
i
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gdeno bedenking,
bedenking ; om
geen~
om bet
het bevel
bevel weder
wedel'tote aanvaarden
aanvaarJen ff toel
toed

pee Vaderland
Vaderland zyne
vorderde .
pee
zyne dienf:en
dienil:en vorderde.
, ;,
h indien
Indien men
meneene
eene
jUistervergelyking
vergely:kinghadhadwitlen
willenvastiteti
vaSlfiet"
jdister
MORE AU met
len, zou
met od1'tigAT-vergeleeken
OA'1'r~AT. vergeleeten hebben"
len,
zou men
men MOREAU
hebben, •ea
1ie
yer~Jyking., zonder
zonder votkomen
votkomen nauwkeurig
nauwlteurig 'te
zoq
de vergplyking
-te zyn.
zyn , zog
cen'
zekeren fcbyn-vaa
fcbyn-vats waarbeid
waarheid gehad
gehad bebbea.
hebben . ,Maa~
Maar,•..zc)ndei
een' zekeren
zbndey
ons met
metalle
aile die
die vergelykingen
vergelylriogentote willen
wiltenvophauden
den Mm
ons
.,ophouden ,., den
Man
toonend~ zo
zo als
als by
by is,
is., zal
ill ftaat
Iczon\iel
toonende
zal men
Men in
ftaatzyn
zyn om
om een
een gezondet
oordeel to
te vellen.
vellen.
oordeel
zytlen eeriteft
eerfidl V:~togt
Rh:yn ziet
in zyfen
Veldtogt l.an
scan den
den Rhyn
xiet men
men held
heal
0 In
den.overtogt
doen, na,
na, om
om zozotote fpreeker
fpreekezr~;
dent
overtogt o'er
over dien
dien v,!oedd doen,
all<fs voorzien
Niets werd
,aan bet
bet geftL
alles
voorziien te
to bebbeJl.
bebben . Niets
werd,aan
gevaL gegellVaJ
gegeeven
'Van hetgeen
hetgeen hem
doQr de
de bekwaamheid
~kwaalI1heidenellvoortigtigheld
voortigtigbeid kon
van
hem door
ken
H1 nau
overwilmiog tot
ontrukt worden.
ontrukt
worden. lay
ttad vervolgens.
vervolgena .an
van overwinning
tot
overwinning;; maar
<fe legers,
legers. die
ll1'OeStcn ondafie.unen
overwinning
maar de
die hem
hem rrnoesten
ondarfteaueni~
veraa~gen
wu bybyakn
alulzyne
zfneeigene
eigenemugs
milgtovergelaatet
oWlrgelaatet:
veriaagen zynde,
zynde, was
tegen een
hetwclk bet
bel! zyne
zyne driemaal
tegen
een Leger,
Leger, hetwklk
driemaaL ,in
tin ~t
ii gt Ovet't
bver+
~rof;
In de
de nauwe
nauweengteb
en&tci/)befiooten
befloo[en,'
die geeD
gunlligen
trof;
in
, 'die
geeh gunitigen
doortdgt aanboden
aanboden _i trekt
hy 'er
'ell door
door,, den
deB Vyand
vJand dp
doortdgt
trekt by
dp .1lI1e
.-alie
plaatzen
een
plaatzen ilaande
llaande., en
en then
dwn roemryken
roemryken aftogt
aftogt doende,
doende~ die
die een
vermaardfie tydrnerken
tydl'Q(lrken in
in de
de gefchiednis
E;efchiednis zal
der vermaardfte
der
zat maalten,
maaken ;r
~n komt
komt to
te Kohl,
Kehl. zondcr
zonder in
in zynen
21yneomarzclt
maf8:11 asngevallnt
Mru(eyaU.
en
te zyn
zyn.:
to
h Het
Het Leger
Leger van
Italia" ziet
ziet men
tegeh,-al
hinderpaa6
van Isalien
men tegehr
,,
•al de
de hinderpaaa
jen
Jtn en
en tegen
regen overmageen
overmagteaworftelen
worflelen;.
meo ziet
Ji.et hem
hem deze
delCt
; men
fchrandere aftogten
fchrandere
aftogten volvoeren.
volvoeren, <lie
die bet
het Leg~
Leger redden,
redden
~. Wt:der
RbvrHeger geroepen
geroepeo., trekt
tr:kt hy
.aDderJllaal
,,
Weder bybybetbetRhyrileger
by andernsaal
over
vyand ovesgt
over diet;
diet! vloed
vl~ to
te Diershelm
Diet'sheim., en
en wcrpt
weq>t den
den.. vVaud
oveltl
voort to
overbooJ);. Hy
By itoud
itolld-zyne
'zyne zegepraalen
zegepraalcm voort
tet zetten
zetten ,~
overhoop.
toen zyn
zyntogs
toge opgefcbort,
op&efcbott. werd
werd door
aankomst van
van eon
eeQ
toen
door de
de aankomst
Parlementair. die
die de
de voorafgaande
voorafgaaode Vredesartykelenj
Vred:esartyllelml; tote Le
Lellml
Parlementair,
"
gete~end, bragt
bragt,.
getekend,
By trok
met het
h~t zelfde
~I.fJe goed
,," Ely
trok nog
nog tweemaal
cweemaat met
good gevolg
gevolg Oid!
ovet
den Rhyn,
Rh'YJ, erk
en drong
drOllg tot
tot in
10 het
bet part
!latt van
van Duitschland.
DIIiIsc},ltmd. Goon
Geea
den
1leul)punt.
oocb vesting,
vesting. noch
oochfteden
ae~eusi nocn
DOCOyerfchanst
verfchanst lego
lteunpnnt, noch
Leger
hebbe*lde,.verftrooit
vcrfirooit by
hy Qyeral
Q.v.eral de
de, vyanden
vyauden ;i en
dryft ben
bebbende,
en dryft
ben aall
aan
alle
Iiauteu op
op de
:tHe ~allC~1l
de vlugt,
V~llgt. Nog
negeo- eo' twintig uuren
uuren vats
\'aD
log negen-en-twintig
Ween". verwyderd
verwyderd zynde
zy~e~
h, den
d~n l(eizer
K~izer totL
tot.. dell
de.
Weenen
., dwincc
dwingt by
Vre~, on
:tm eindigt
eindigt op
zynegionierykie
gknuerykt!, veldtogten
vddtogten..
Vrede--,
op dht
die wYJe
wyae zyne
Schran.derheid ,, voorzlgdgbeid
vOQfzigtigbei4 en
bekwaambeid .zyn
de
„" Schranderheid
en bekwaamheid
zyn do
hoedaqig~en. die
M~£J.U kenf¢hetzen
kenG:betz~.. Men
MctD,kalt
'er deze
deze
hoedanigttoden,
die tvpazpu
kan 'er
zedigpc:i4 ;byvoegen
;byy~en.s bet
bet waare
wure gevoig
gevolg van
van bet
bettalent,
talent, die
die
zedigbeid
haare elgen
eigen kragten
kragtenniet
Dietfteunt,
Reum, en
en aan
Mil de,
de,gebeurdnisfen
g,beurdDisf~Q
op haare
op
loefcijry~., betgeen
zy ellecn
alle~n nan
aan zichzelve
zichzelvevertcbuldigd
vertcbulliltgdisis."
toefchryf
heegeen zy
."
't Werk
Werltontvouwt
ontVOltwtdeeze
deezeaangeftipte
aaJJgefiipte Oyzondezbeden
~yzondeibf:den in
in eenell
't
eene4
voeglyken
voeglykellflyl.
flyl. Dc
O~ Attedding
AtlledQiJl, do
4es Helds
HeIdi verciert
verciezt tilt
dit weI.,
wets

,t

uitgeVge,de S~uk.
uitgevQezde
Stuk.
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Dlchterlyke Haltdfchriften
HtlprJfchriften.. XIIIde
XIIIde Sehakeerlng,
Sehalteerlng.
,Kleine
leine Dichterlyke
dm/leltiam, by
6, PP.. J. Uylenbroek
Uylenbroek.. In
In gr.
Ivo.. 16>i bl.
hI.
gr. Evo
4mjleldam,
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Te

toegekomen zy
weten zelve
zelve niet
niet., hoe
hoe bet
bet toegekomen
zy., dat
dat dit
oft Stule
Stull:
Yyzozoweten
dat wy
wy meeslang by
by ons
onsisis blyven
blyven liggen
Jiggen ;, denklyk
denklyk dat
meeqLang
W
aen,, de
de twaalf
twaalf vorfge
vorige zouden
zO\ld~m vopr
vo()rdeze
dezedertiende
dertiende SohakeeSohake~
den
W

ring aanbeveling
annbeveling genoeg
wy ons
ODS dan
dan met
met der
der-.
ring
genoeg zyn,
zyn, waarom
waarom wy
aankondiging niet
niet behoefden
behoefden tote haasten
baasten.. Dit
Ditvervoig
vervolg
zelver aankondiging
zelver
i~, oQk
aan de
~e vorige
yorige Stukken
Stuk~e~ gelyk
gel'y~ ;; en
ell onder
onder de
de 5r
S~ groterg
groter~
is
oqk aan
en kleinere
kleinere Gedicht~
die bier
hier voorkoJnen.
~yn'er
'ervele,
vele, die
die
en
Gedichten,~ die
vo6rkomen, zyn
en de
de gehele
gehele verzameling
verzameling doet
~tl1 waren
waren Dichter
Dichter k~merken;
doe~
den
kenmerken ; en
eer aan
Qaarne ggaven
eer
ann den
den poe[ifc~en
po&tifchen fJl1aak
fmaak onzer
onzer Natie.
Natie, Gaarne
aven wy
wy
~en of
of ander
ander uitvoeiig
uitvoerig ftukje
fiukje geheel,
geheeJ, en
en zouden
zoudendan
danhet
heteerfle
eerfi~
ten
nemen,t Het
Het meisje
meisje van
't welk
aar.
demen
van {motile.
fmaak, 't
welk waa,lyk
waarlyk byzonder
byzonder aar.
gene ruimte
hebben voor
voar 27
!J.7 coupletten
COUl'letten gene
tuimte:;; dus
dus
diJ is,
dig
is, doch
dock wy
wy hebben
lnezen wy
wyNever
Heverdedefchone
fcboneVertaling
Vertaling ofofNaarvolging
Naarvolgingvan
vaneerr
eeq
kiezen
bekend Stukje
Stukje van
van Hor,TY,
HOL TY, Het
Hel wear
wllar gent
genol des
/ks keens
/evens getiteld
getiteld ,~
bekend
betge8ll door
door ",.
VAN ngYNtNSEN
H~YN(NGEN BOSCH
BOSCH in
in deJen
gebetgeen
de,*ea bundel
bundel ge.
Y . VAN
Jeverd is.
is.
leverd
meflremt
flremtdetievlugt
vlu8t des
ties ty(Is?Hy
Iyds? Ny ftro()mt
'Iru;m der
der [cheppillg,
Wie
Jfroomtdoor
door'truim
fchepping,
GeI,1e eme
Cods., bet
kel fnelle
[nelle lfcht
lickl voorby
'Voorhy..
Gelyk
eene adem
adem Gods
Eln blik,
/;/lie, Un
~~npolsslag
pulsjlog rukt
rukl uu d'yzren
d.,zren doodflaap
d~rJjItlap nader,
nader,
Len
RtJkl u{4 to
Ie nllder
het graf.
nader aon
aan bet
graf.
Ruht
(JeeH
de groeve
groeve fluimert,
flulmere,
,Gees ItHte
lente bloert
bloelt vo~r
voor u,
u, als
als Ie
ge ;n
in de
kfJelt gel"
$' lroort
hoorl geen
UU keelt
geen lommernaeht;
lommernacht ; fy
Been bekerltlad.
bekerklank .
Terguft ;sis vrienden[cherts,
peergeefs
vriendenfcherts, vergee[s
vergeefs z,n
zyn nttlagdenlagehjes;
maagdenlagchjes ;
De kille
kille gt'o!zer/t
IInlUloordl niet
flilt .•
De
grafzerk antwoordt
.pe zwarte
zwqrte wiek
wiek des
d~s deeds
doods ruuischt
r!,liseh} no~
heel1en::
.)e
no„ niet
niel 'UI
em U
u heenen
Perrasch de
eer hoar
verUlo(Jij' •
herrasch
de vreugde
vreugde nu,
vu, eer
haar de
de jonh
form verwaaij',
Dil dede oorfprong
oorjprfJ11galles
alles goeds
goeds,, als
als z()nne[ehyn
Die
zonnefchyn en
en regen,
regen,
Uit de
de urne
urne zyner
2J')tIer volheid
vo/heid fchudt.
[chudl.
Uit
Etn lagc
lagcl,end
ioor vrienderfcher
vrienden[cher(s
;s hev/euge/d,
hevleugeld,
Fen
end IZvonduu.r,
avonduur , door
Bewierookt door
door den
den geest
geesl van
b!inkend druivenbloed
'ruivenbloed::
Bewierookt
van tI blinkend
Een kusch
kuseh opop 't
't purpren
mondje, of
of op
op den
den vollen
vol/en boezem,
Len
purpren mondje,
boezem,
Van
'I eerfle
eerfle liefa
I,'efje in
UUle jeugd:
jeugd:
Van 't
in uwe
;een wandling
wandNng door
door bet
ltet green,
groen, als
als gy,
nochteglllen!
Zen
gy, 34 nachtegakn!
UUI
got/lyle avondlied
avondlieddoor
door''tI olmenboschje
olmenbosehje zendt
zendl :
Uw godlyk
/$ meer
meeT dan
dan 't
'I klatergoud,
klatergolld. de
de roem
roem dier
dier verre
verre dagen,
tlngen t
Is
lYaorv4n
tie gierige
gierige eerzucht
eerzuchl draomt
tlrqomt..
Waarvrtn de
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De
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re
*we* -, 7Itm
'ten 'r'1 btbedjend
mnngdfe vp
my le lippen
r e bmfI',
flfrJeijenri "fIIQugrIJe
1IP~
ifppm 71/'M-;
Is zoeter
dft,• travn
trHn., dien
die" ,,~ inin, len
"oig6l1de eewv,
IefUII,
Is
meter rJan
dan dg
een volgande
Hei'
n~rge/Iacht,
Jluimerend gebeegte,"
e,t' fclwor~
flf}()()T}e en,eJ!(Z~~t,
tnynmynjlu#nerentlee6le1/le
lJ'fy:z *o ou'cft:
zaJ..
Nlyn
i fe tykbu)
tykbus open
often zal

ORESTES, Treurfpel.
rr4ur[pel. Van
ran den
den Ueer
DB voLTAraE
VOLTAtRE.. Saar
NUI".tee
()acsTes,
Beer na
keg
Fransch
Te dmjlelrJam,
dm,#eldam, '"
by P.
P . J. Uylenbroek,
Fransen gevolgd.
ge"fJ/f". TI
Uflenbr~k, xI Boa,
Soa.
In
I" tvo.
~"o. 84 U
hi..

J.
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it de
T,o••
it
de ondertekening
ondertekening van
van bet
bet Voorberigbt.
Voorberiaht, M.
M . S.
S . Trout.
len/;urg, ie
II '; .Craveland
.Cf4"e/a"d,, kent
kent men
ineo den
denvervaardiget
vervaardiget
penburg,
U
U
van
deze overzetting
overzetting zeer
zeer gemaklyk,
gemaklyk. enendezelve
dezelveisis ene
eDe zeer
.zeer
van deze
'$

merkw.aardige pro
eve "floe.
's menmerkw.aardige
proeve,,
hoe , in
in enen
enen hog!'!D
hogen ouderdom,
ouderdom , 's
men{chen
geest geheel
(erug kan
kankeren
kerentot
totzodan+ge
zodanjg~
fehen geest
geheel o~dacht
oWdacht terug
oereuingenti;n
-en vermakeIJ,
die hem
beminin zyne
zyne vroegere
vro~ere jaren
jaten be
be~:
oefeningen
vermaken, die
koorden, docb
WalN'"an, by
hy in
in zynen
zynenbesten
bestenleeftyd
leeftyd ,, door
door zyZyItoorden,
dock waarvan,
ne beftemming
beftemmin~ ill
de Maatfchappy,,
Maatfch;qJPf, gebeel
ne
in de
geheei werd
word afgeooudeo.
afgehoudea.
dt!ze Dichter
Dlcbter zyn
zyn kunstvermogen
kunstvermogen kunneu
kunnen befchaven
befcbaven ea
ell
Bad
Had deze
uitbreiden. ,eJurende
lilDgen tyd
dan So
So jaren,
jaren.
uitbieiden,
geduredde dien
ten Iangen
tyd van
van meer
meer dan
hy zegt
zej?,tnaauwlyks
naauwlyksmeer
meergedacht
gedachttote hebben
hebben aan
aan zodazodawaarin by
waarin
nigc zyner
Zym:I jeugdige
jeu(dige oefeningen
oef,eningen"•, zo
20 cwyfelen
[wyfeloo wy
geen ogenogennige
wy geen
btik,
of by
hy had
had ons
onsthands
tbands meesterftukken
meesterftukkdl kunnen
kunnenleveren
leveren;;
btik , of
maar
nu kan
kan bet
bet fiiemand
biemand bevreemden,
bevreemden, dat
dat men
aan doze
deze
waar nu
men aan
poeJ.y kan
lan merken.
de Dichter
Dichter enige
enige jaren
jaren ten
(00 agteren
agteren isis..
poeey
merken , dat
dat de
DanwiewieBunt
gunt
in-eer
tagti~jarigehGrysaard
Grysaarddeze
dezeuituitDan
denden
ineer
dandan
tagtigjarigeh
fpanning, dit
dit ;eyn
"'yo vermaak
niet ~2 Wy
althands wenfcben
wenfc!;Jen hartmrtfpanning,
vermaak Diet
Wy althands
Jyk,, dat
dilt daze
daze oefenfogeD
oefeningen itog
hog lange
langezyneo
zynenouderdom
ouderdom mogell
mogen
lyk
yervroJrken
TreutfpeJ
van voLTA1aE
VOLTAIRE behoeft
behoeft Ollvervrol
ken t!- - len
Een Treurl
-pel van
on.
zen
lof niat.
niet.
Zen lofy

o

SELlen en
BEIUSS'"'. ·qf
Liefde onder
ont/e,. de
lie Negers,
Mgers, Toneslfpel.
Tone,l!Pel.
SZLICO
en BEarssa,
f tie
de Liefde
Gevo/gd' near
ntItH heir
heI J/oogiluitJ&h
GUSTA,.:' HAGE~AlI{.
Te
CevolgJ
hoogdurtseh ",m
van GUSTAeJ
fAGaMAN. Te
Gron;ngen,
'" 14
Ii.. Eekhof
Ee6hof Hz.
In 8va.
8v,o. iBo
I~O hl.
hi.
Groningen, by
Hz. 1802-.
i8oz. In

y de tlCrtoning nn dtt Stuk durven wy
wy den
den aan("holtWer
biers dan fcbrik en }'Zing beloven. Eene nagenoeg verB
B
lIongerde moeder beweent baren meestgeliefden zoon; deze

y de aertoning van dit Stuk durven
aanfshouwer
niets dan fchrik en yzing beloven . Eene nagenoeg verbongerde moeder beweent Karen meestgeliefden zoon ; daze
l'er(citync daarop.
verloren, en
en
verfcltynt
daarop, beeTt
heeft btuid
bruid en
en fchoottvader
fchoonvader verloren,
overreedt
zYl1e broeders
broeelers,, dat
dat zy
zy he'
he'mals
alslllaaf
llaaf vel-koren
zulverkopen zuloverreedt zyne
om de
de moeder
moeder to
te voeden
voeden.. Voorts
Voor!s zien
zien w}'
die bruid
bruid bY'
len om
len
wy die
by
den Koning,
Koning .. die
die haar
haar in
in den
daa.r zyn
den
den keeker
kerker weq>c,
wexpt, dear
zyn flflt:ken
fmeken
niets op
zy 'Karen
baren OUaeD
vader vindt
vindc,., dten
niets
op baar
haar vermag;
vermag ; waar
waar zy
ouden vader
then
zy
bidt haar
haar to
te doden.
die dit
nlet
zy bidt
doden , en
en die
dit ook
ook doen
doen wi],
wil, maar
maar Met
tan,
fpoedig ontdekt
ontdekt wordt,
wordt. meat
maarnog
noggelukkig
gelukkigontfnapt,
ontfnapt, rerterkan, fpoedig
wyl
de dochter
dochter nu
nu nog
nog harder
harder wordt
wordt behandeld
behandeJd.. Hierop
Hierop ververwyl de
10to-
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gevoe ;.\pn¢D zich
zicb de
meofchcnkopers,, die
die in
in beestachtige'
beestachtige' gevod~
de menfchenkopers
tpnen

ldOSbeid
aUe verbeelding
gaan;; een
een Heraut
Heraut volgi,
v(}ig._
dosbeid alle
verbeelding te
to boven
boven gaan
a~ ene
eDe grote
grote four
fom gouds
belooft, als
manaanbrengr,
aanbrengt.
gouda belooft,
alsmen
men den
den man
die
doet zich
die uit
uit den
kerker ontfnapt
ontfnapt was;
dit doet
zich den
den zoorr
zooo'
den kerker
was ; dit
die

dauvoor aangeven
aangeven;; en,
omnunuvan
vandedeontzettende
ontzettende boosheid
boosheid
en, om
daaivoor
by bet
bet ukreiken
utcreiken van
vanbet
betgeld
geldniet
niet to
te gewagen,
gewagen, eindelyk
eindelykziet'
ziet'
by
menden
>Clenjongeling
jongeling op
op den
denbrandttapel,
brandl1apel, en
het meisje
men
en bet
meisje aan
tan dea
den
p~!11 , en
en le
de ketels
ketels met
kokend water,
water, waat
wa~Ulede
men haar
l\a:1t
met kokend
'ode men
peal,

yslyk langzaam
langzaam vermoorden
vermoordenzal
zal.. Hier
Hier komt
by, dat
dat
komt nu
nog by,
yslyk
flu nog
~ic;h de
gelieven berkennen,
dat de
bruld nog
door haven
haren geJ
zich
de gelieven
herkennen, dat
de bruid
no$ door
liefden
verdacht wotdt.
en intusfchea,
intQsfchen, 4aar
chat de
de ongelukkip
ongelukkige
fden vetdacht
wofdt , en
lie
"4
vader en
moeder at
al mede
medeoptreden,
optreden, het
bet dikwyls
dikwVls herhaatd
herhaal!! bebevader
en moeder
vel om
mt!tfret
ilet moor
moorden
te begmnen;
- waartyk,
waarlyk, het
het is
is
vel
om met
den to
begmnen ; -niet tilt
utt teto bouden;
- tot
tot dat
dat dan
dan eindelyk
eindelylt her
bet genadew~oord
genadeVioord
Vet
houden ; ~komt.. Het
Hetyslyke
yslykewordt,
wordt,welweiis iswaar,
waar,sets
lets getemperd
getemperd door
doot
komt
bet overdrevene
overdrevene en
en onwaarfcbynlyke
onwaarfchynlyke;; doCh
doth de
de Indedaad
Indedaad gegebet
marteld wordende
aanfchouwer heeft
heeft noch
tyd noch
noch bedaatdbedaatdmarteld
wordende aanfchouwer
noch tyd
heid om
daar op
op door
door to
te denken
den ken ;; waardoor
menige
heid
om daar
waardoor dan
dan ook
ook menige
waarlyk "Rhone
fchone trek
trek en
en goede
goedelering
lering gebeet
gebeel verloren
verloren gaat
gaat..
waarlyk
De Vertaler
Vertaler bericht
bericht ons
Gni,, dat
dat bet
Ondeeiid
is
De
het oorfpronglyke
oorfpronglyke c
ndeedd is
uit een
I'LOIUAN,, en
uit
een der
der Verhalen
Verhalen van
van FLORIAN
en dat
dat <ieze
deze V«taiing
Whaling -de
de
eerlle proeve
proeveis,
is, die
diebybyinin't'tlicht
Ikbt geeft
geeft.. Dezelve
Dezelve kornt
komt ons
ons
eerfe
durvoor, over't
voor,
over 'tgebeel,
gebeel,van
van dien
then aard
aard teto zyn,
zyn,dot
datwy
wy bem
hem wei
wel durven aanraden,
aanraclen, ons
00l hi
jQ. bet
het vetvotg
vervotg ene
ene foortgelyke
foortgelyite to
te leveren
leverell
ven
Van een
een of
of ander
ander Stuk,
Stuk,dat
daL minder
mind!!r plyk,
y"ilfk,meat
maRtdaaroal
daaromniet
niet
Van
minder roerend
roerend isis..
minder
CoJsJimftilI
HantllJoekjm VlJ()t'
Jo"ce/mge" DP
llrJ!;t a
", IWgt
lJd!fe
Godsdienjfig Randboekfen
voor 'oregelingen
op Iloge
SchlJien. Van
ran lI.
h'e1 Ho'KJflitscl:.
Lee,,'"
Scholen.
n . cG.. l!fI~M&YER.
NIEMEYER . Vit
Uit hkt
Hoogduitrclt . Lees.
ftarden, by
by P.
P. Wiarda,
1802.. In
In r2ms
Hmo.. t_8
128 bl.
111.
warden,
Wiarda, 1802

een
bet Christendom
Christendom,, tot
cen vriend
vriend van
van bet
tot welk
welk Kerkgenoot[chap hy
behore., die
die niet
niet gaarne
by zzne
%1Jle
G
, fchap
by behore,
gaarne dft
dirboekjen
boekjn by
kwekelingen vihden
yihdt:n zal
zal.. Deze
korte opftetlen,
opftcnen, godsdrenMge
kwekelingen
Deze korte
godsdin
Kork~noot·

e
O¥erdenkillgen, gebeden,
gebedell.alleenfpraken
alleenfpraken,, of
of hoe
hoe men
meAdezeeltve
al:aell,e
overdenkingen,
ook noemen
noemenwit,
wit,obderfcheiden
onderf¢heidenzich
zlchzerer
zeervoordelig
voolldelig van
~an alle
:.lte
ook
fQortgelyken.
en Rotten
~t(,)i'ten overal
overal edele
edele,, re+eht
l'edlt veritamtige
veribll'lfigt.
fgortgelyken ;, en
,
godsvrucht
in de
de harten
harten.. Heil
den Joogeiing
JOhgillil1g,, men
cUt
godsvrucht in
Heil den
win dit
Illindboe/rjen V\7toeg
btkend en
en dierbaar
<dierbaar 'ttotdt,
en the
d\e bet
ilet ,,
Ilandboekjen
oeg bekend
wordt , en
~~ !lOg
School, voor
voor zyn
zyn Va
~~"
~ut.tU
ool;
nog op
op het
bet Hoge
Hoge School,
A6r#ecfaa houdtl

Taftreeien
"oor de
de 7eugd
jeugd.. In
In Proza
Proza en
en
7'afereelentottotnut
nutenen 'Yermaal
rermaak veer
Poezy. Met
Met Platen
Piliten.. Te
Te Zwolle,
Zwolle, by
1;,].
Vri, i1801.
Poezy.
J . de
de Vri,
8or . )1',
la
gt'.. 8vo
Byo.. 136
hi.
gr
136 bl.

boekje kan
l.ynen kinderen
killderen gerust
gerust in
in handen
handen geven,
gev:!n,
kan men
men zynen
het heeft
heeft gene
gene andere
andere firekking
firekking dan
dan bevordering
bevorderingvai'
val!
D
het
D it enenboekje
deugd
deuzd
It
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ongehuieheld gevoeI
gevoel voor
voor God.
God . De
deugd
en ongebuicbeld
Plaatjes, die
deugd en
Do Plaatjes,
die bef
bet
vertieren,
(9inin getal)
getal) zyn
zyn niet
niet onaardig
onaardig ,, de
vloeiend,s
Verferen, (g
de Poezy
Poezy vloeiend
en bet
Of, intusfchen,
en
bet Proza
Praza niet
niet ongevallig
ongel1allig.. Of,
intusfchen, dit
dit of
of dat
dat vervet·
haal
zal zyn
voor kinderen
kinderen
ihaalof
ofopfiel
opilelniet
Weteen
eenweinig
weinig te
to hoog
hoog zal
zyn voor
van
die jaren
jaren,, als
van die
als waarvoor
waarvoor toch
toch verre
verre de
de meesten.
meesten . die
die hier
bier
eoeandere
andere vraag
vraag.. Dan
Dan men
men
voorkomen. berekend
berekend zyn,
zyo J isis ene
voorkomen,
geve
het ilechts
Oechts meer
kinderen in
en;; en
de.geve bet
meer gevorderde
gevorderde kinderenl
in hand
handen
en deze moet
~e
moet bet
het gewis
gewis zeer
;eer aangenaam
aangenaam zyn
zyn,, dat
niet alleen
alleen
dat zy
zy niet
daaruit leren
maar ook
ookhunne
hunne
Jr.leinerebroertjes
broertjes enenzusjes,
zusjes,
daaruit
leren,J maar
kieinere
Jlaar derzelver
derzelvel' vatbaarheld,
eD
naar
vatbaarheld,daaruit
daaruitaangellaam
aangenaamonderhouden
onderhouden en
onderrichten
Tot zozoiets
iets isis dit
dit boekje
hackjezeer
zeergefchikt,,
gef-chikt,
enderrichten kunnen.
kunnen . Tot
Enige
annaauwkeul'ighedeninindedefpelling,
fpeIiing, en
en fouten
fOllten segen
legen de
de
Enige annaauwkeurigheden
regels
der taal,
vielen ons
ons in
voor de
de Jeugd
regels der
taal, vielea
in bet
het oogoog.:: die
die vaor
feugd
arbeidt,
zich vooral
vooral daarvoor
daarvoor zorgvuldig
zorgvuldig wachten
wachten;; en
arbeidt, matt
moot zich
en
wy
twyfden niet,
niet, of
zo by
hy nog
nogverder
verder in
in de
de-.
wy twyfelen
of deae
deze Schryver.
Schryver, zo
:.en
fmaak wil
zal de
~e zodanige
zzen fmaak
wil W~fken,
wprken , zal
zodanige zeer
zeer gemaktyk
gemaklyk ltun"
kung
nen vermyden,
vermyden,
men
storie in
in ThemfJla,
Themata , vervattende,
De Vaderlandj2he
P'"der/antlflhe HIJist~rie
v~rv"llende. in
In een,
De
eene
zllPlrel:ylte en
en sevens
tevens IJelrlzopte
orde, alle
fJlle de
v()()rn"fJll1j1e ge.
zaakelyke
beknopte orde,
de voornaamJfe
ge.
den aanbeginne
fJIInbeginne des
ties lAnds.
tot heden
heden
heurtenisfon, die,
tlie, van
van den
Lands, tot
beurtenisfen,
toe,, in
in ons
fins Vaderland
Y"derhnd zyn
zyn voorgevallen.
vOOf'gev,,'len. d'yfde
Y:yfde verbeterde
"erhelerde
toe
en vermeerderde
vermeer/Jerde /Jrult.
en
Druk . 1e
Te .4tnjleltlam,
Ar/leldam , b,7 A. lJ.
;r3 . Saakes
Saakes „l!
2Q8 bdA
I Bo{.. In
/n 8vo
8"0.. 2QS
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et goed debiet van dit Werkje bewyst genoeg , dat bet
innerlyke waarde
waarde beeft
heeft,, en
en aan
aan deszelfs
deszelfs oogmerk
volinnerlyke
oogmerk volB
doet., althands
ooderwys der
der jeugd
jeugJ .ruik/JfJ(JI' is_
althands vQor
vgor het
bet onderwys
doet

et goed debiet van dit Werkje beWl'st genoeg. dat net
kruikhaar is,

lIet is
is onpartydig
onpartydig genoeg,
ten opzichte
opzichteder
dertreurige
treuri~e verver.
Het
genoeg , 1)ok
ook ten
in ons
ons Vaderland
Vaderland,, nu
nu zints
zints een
een aantal
aaota! jaren,
jareD, op~
deeldht:den in
deeldheden
op .
geil:eld ,, en
en zeer
zeer gefchikt
gerchikt om
denleeslust
leeslust der
der kinderen
kinderen op
op tote
gefleld
ow den
wei; ken,, en
en bun
hun begerig
begerig to
re maken
makeonaar
naarvollediger
vollediger onderricht.
onderricht.
wekken
Deze Uitgave
Oitgave loopt
loopt nu
nutot
tot bet
het einde
einde des
des }cars
jaars iFoo
J ~oo..
De
Deze
De
Kunstplaatjes en
en Pourtraiten
Pourtraiten ,, die
die., met
Kunstplaatjes
met de
de Landkaartjes
Landkeartjes mede.
mede,
il:uks belopen,
belopen, maken
het Werkje
Werkje kostbaar,
kostbaar, en
ell cui
cui bono?
maken bet
bong
887; fluks
vragen wy,
in een
een Thema
Thema·
boek.. Dan
Dan bet
bet is
is ook
ook zonder
zonder
vragen
wy, in
-boek
zou het
dezelve te
Bruikbarer %OU
het nog
no~ zyn
zyn,, indien
jodien
dezelve
to bekolUen.
bekomen . Bruikbarer
het alleen
aUeeD VOOI
ene taal
tanl opzetlyk
opzetlyk was
wasingericht
ingericht ,• in
in Clasibrl
Clasfi:n,
bet
voor dne
verdeeld,, en
en de
de jeugd
jeugd alzo
alzo van
vanbet
betgemaklyke
gemaklyketot
tot bet
het
verdeeld
meet
meer moeilyke
moeilyke inin bet
het overzetten
overzetten word
werd opgeleid
opgeIeid;; doch
doch bet
bet
vervaardigen van
van zodanige
zodaoige opftellen
opfl:elIen isis juist
jUist ieders
dan
vervaardigen
ieders zaak
zaak dan
nlet.
DIet.
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C/J UiMcrkifJg
van het
het Christendom,
Christendom, op
op de
de 17(;1'De
Uitwerking van
Uarming
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denToe/tand
Tocftand der
tier Po/keren
ming en
Volkeren Van
van £'uro.pa.
£uropa . Door
Door
TYGE
ROTHE,
Koning!ylceDeenfche
Deenflhe Staatsraad
Stantsraad.. Naar
TYGE ROTHE
, Koninglyke
Naar
het
vertaald door
dODr ss.. vVAN
AN HOEK
HOEK,
Predi·
het Hoogduitsch
Hoogduitsch vertaald
, Predien Heesbeen
Heesbeen.. III
III en
en Iftde
IPde ])ecl.
kant
kant te
to /lalburg
Aalburg en
Deel. Te
Te
Utrecht,
In gr.
gr. 8vo.
Utrecht,bybyW.
W. van
van Yzerworst.
Yzerworst. In
8yo . 492,
492 en
en
509 bladz
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anneer
van bet
het lrweede
Tweede Deel
Deel deezes
deezes Werks
anneer wy
wy van
Werks
onzen Leezeren
Leezeren eenig
onzen
eenig bericht
bericht gaven,
gaven, vermoedden
vermoedden
W
wy., dat
datnog
nogverfcheidene
verfcbeidene Deelen
Deelen moesten
moesten volgen,
vo]gen, eek
eel."
wy,

het geheel
geheel ware
ware afgelopen
afgelopen (*)
(*).. In
In dat
dat vernioeden
vernicieden zyn
bet
zyn
wy, evenwel
even weI,, bedrogen
bedrogen:: want
want met
met bet
het Vierde
Vierde Deel
Deel
wy,
Deemt bet
het geheele
geheele Werk
eeneinde
einde.. Zelfs
Zelfs ktmnen
ktmnen de
neemt
Werk een
de
twee laatfte
laatfre DeeIen,
twee
Deelen , vo]gens
volgens des
des Schryvers
Schryvers oogmetk.,
oogmerk,
a]s een
worden.. Men
Men
als
een Stuk
Stuk op
op zichzelven
zichzelven befchouwd
befchouwd worden
hoore hem
hem zelven
zelvenfpreeken
fpreeken inin een
eenkort
kart Bericht
Bericht aan
aal1 den
den
hoore
Leezer, , geplaatst
Deets..
Leezer
geplaatstaan
aanhet
bet hoofd
hoofd des
des Derden
Derden Deets
den
Ik ben
ben eenigzins
eenigzins affeweeken,"
afgeweeken," zegt
„" Ik
zegt by,
by, „"van
van den
VOrIn,, welken
had voorgenomen,
voorgenomen, aan
aan myn
•" vorm
welken ik
ik my
my had
myn
. . te
to geeven.
geevhn . Deze
werk ....
Dezeverandering
veranderingbettaat
betlaatdaarin,~
daarin \
•" werk
Hiif'arehie een
een werlt,
weri s
dat deze
Verbandelingover
overdedeiiie'rarchie
•" dat
deze Verhandeling
geheel op
zicb zelf,
zelf, wordt,
ook zoo
ZOo gebruikt,
gebrtiikt;
•" geheel
op zich
wordt, en
en ook
en, in
in alle
aIle opzigten,
b~
•" en,
opzigten , als
als een
een afzonderlyk
afzonderlyk boek.,
bbek, be",, fchouwd
kan worden
worden •.••• wyl
wyl hier
hier bet
het voorgenbvO(jtgenb.
fchouwd kan
onderwerpinineens
eellswords
wordtafgehandeld
afgehandeId, ~enenik+
ik'
•"mene
mene onderwerp
daarvan zoo
zoo veel
veel -zeg,
-zeg, als
aJs ik
ik,, met
met bertekking
betrekking tdt
tOt.
•." daarvan
myn voornaam
voornaam obgmerk,
obgme'd:,tote zeggen
zeggen heb
heb."
."
•." myn
Deeie is,
is, waarfchynelyk
waarfchyneiyk,, ook
de reddn
reden.,, waarom
Deeze
ook de
waarom
deeze beide
beide Deelen
Deelerionder
ondereenen
cenendubbeleti
dubbeletititel
titel to
te voorvoordeeze
fcbyn komen.
Wantbehalvbri
behalvl!n dien,
dien, welken
welken zy
z.y met
met de
de
fchyn
komen . Want
twee voorigen
voori~en gemeen
gemcen.,, en
en wy
wyaan
aan bet
het boofd
hoafd van
van ons
on~
twee
BIBe(*) 4lgern
Algtm.. Paderl
Padert.. Letter-Oefeningen
Lttter-Oefoningen voar
St..
voor 1801.
i8oi , II St
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bl.. 469.
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Bericht geplaatst
hebben, leezen
13ericht
geplaatst hehben,
Ieezen wy
wynog
nogopOphethettiteltiteE..
blad : De
M Hicrdrchie
blad:
Hitrdrchie en
en let
71f:t Pauslyk
Pauslj/c Gezdg
Gezdg of
.Ker"of het
het,Kerkhefluur zedert
zedert tie
dpostelen, tot
befluur
de tyden
tyden der
der llpostelen,
totaan
aan de
de HerHerTweede] Deel.
Deed . - -- Op
[en Tweede]
Op deeze
deeze wy'Vorming.
Eerfte [en
vorming . EerJle
wyze
zouaenondertusfchen
ondertusfchendedetwee
tweeeerfte
eerneDeelen
Deeleneen
eenzeer
zeer
ze zouden
cnvolkornen
zyn,, als
aIs loopende
Ioopende niet
niet verder
onvolkoiben werk
werk zyn
verder dan
dan
de
tyden van
van KAREL
GROOTEN, en
en van
van daar
daar tot
tot
de tyden
KAREL DEN
DEN GROOTEN,
onzen
Ieeftyd omtrent
omtrent duizend
duizend jaaren
jaaren,, of,
of, tot
tot aan
onzen leeftyd
aan de
de
dagen
dagen der
der Hervorminge
Hervorminge,, zeven
eeuwen, onaangeroerd
onaangeroerd
zeven eeuwen,
laatende
Want bet
laatende.. Want
bet Vervolg
Yervolg,, waarmede
bet Tweede
waarmede bet
Tweede
Deel
befloten wordt,
wordt, beflaat
beflaat niet
niet meer
dan zevenenzevenenDeel befloten
meer dan
vyftig
bladzyden,, is
des
vyftig bladzyden
is geheel
geheel niet
niet behandeld
behandeld IDet
met des
en behelst
behelst flechts
flechts
SchryvcrS gewoone
Schryverg
gewoone uitvoerigheid,
uitvoerigbeid , en
tenige gemengde
gemengde aanmerkingen
eenige
aanmerkingen over
overfommige
fommigelotgevallen
lotEevallen
en handelingen
Volken . De
~n
liandeHngen van
van zeer
zeer verfchillende
verfchillende Voll{en.
De Heer
Heer
:aOTHE
by op
]ROTHE fchynt
fchynt dit
dit zelve
zelvegevoeld
gevoeldtetohebben,
hebben,daar
daarhy
op
tie
hoven aangehaalde
aangeballide woorden
woordenlast
laat volgen
volp:en:: "„ Men
houde boven
Men houoog, dat
dat by,
by, die
die myn
myllgeheel
gebeel plan
plan
"„ de
de egter
egter in
in bet
bet oog,
overzien, en
en geregeld
geregela en
en bedaard
bedaardbet
bet groot
groot refultaat
refultaat
•" overzien,
"• myns
myns fcbryvens
fcbryveris kennen
het geheele
gebeele werk
kennen wi!,
wil, my,
my, bet
werk
." Misfchien
"• door,
door, volgen
volgen moet
moet."
Misfcbien ligt
Jigt ook
oak hierin
hierin de
de
men niet
oorzaak,, dat
dat men
niet twee
twee afzonderlyke
afzonderlyke titelbladen
titelbladen
oorzaak
~edrukt heeft
beeft voor
voorieder
iederder
dertwee
tweelaatfte
laattl:e Deelen,
DeeIen, zozogedrukt
cat ieder,
ieder, naar
bet eene
eene of
of bet
bet andere
andere by
by
dat
naar verkiezinge,
verkiezinge, bet
bet
kondegebruiken,
gebruiken, maar
maarliever
liever
bet binden
binden dei
des Werks
Werks konde
verkozen twee
tweeverfcbillende
verfchilleDde titeis
titers op
bladzyde to
te
verkozen
op cene
d6ne bladzyde
plaatzen..
plaatzen
ODS eenig
eenig verflag
ver£lag doen
den inhoud
inhoud
Doch laat
Iaat ons
Doch
doen van
van den
c1eezer beide
beide Deelen
Deelen.. Aan
.Aan bet
het boofd
hoofd van
van bet
bet Derde
Derdo
deezer
Deet is
is geplaatst
geplaatst eene
of Voorreden,
V oorreden, van
van 3&
Deef
eene Opdracbt,
Opdracbt, of
3S
bladzyden,, gericht
gericbt aan
aan dedeProte/lantfche
ProtefJantfche Geestly
GemJykheid,
kheid,
bladzyden
in het
het byzQnJlr
de Bisfchoppen,
Bisfchoppen, Godgeleerden
Godgeleerden,, en
m
byzonder aan
aan de
in
Ltlro(lrs in
in dcs
d~s Schryvers
Schryvers Vaderland
Pader/and.. De
De Schryver
Scbryver
Lesraars
geeft
daarin zya
zyn gevoelen
ieeft daarin
gevoelen., hoedanig
hoedanig de
de Leeraars
Leeraars bebehooren to
te zyn
%yO,
en verdedigt
verdedigt de
de Kerkelyke
KerkeIykeinrichting
inricbting
hooren
, en
ten opzicbte
van den
den Leeraarttand
Leeraarftand.. Of
Of by
by daarmede
de
opzichte van
darmede de
ten
dan inin bet
het
inrichting der
iinrichting
derL\ltberfch~
Lutherfchen in
in het
bet byzonder,
byzonder, dan
algemeen die
die der
derverfchillende
verfchillende Christelyke
Christelyke,, ten
ten minalgemeen
mine
:den der
der Proteftantfche
Proteftantfche Gezindheden
bedoele,, is
is ons
oni
2ten
Gezindheden bedoele
niet recht
recht duidelyk
duidelyk,, fchogn
fch0s>n bet
het laattte
laatfie ons
niet
ons waarfchywaarfchyne1yk (*)
(*) voorkome.
minfien dedehoofdfom
hoofdfomvan
vanetetnelyk
voorkome . Ten
Ten minten
lyke bla
bladzyden
leornt hierop
hierop uit
uit,, dat
dat vy:mden
den
lyhe
zyden komt
vyandeu van
van den
ChrisChrise) Zie
Zie vooral
YQorOll bl
hI.. VI.
(*)
V I.

INVLOED
INVLOED EN
EN OITIVERXING
UITWEAKtNG VAN
VA~ HET
HlT CHRISTENDOM
CHRISTENDO~.. 571
i72

Cbristelyken Godsdienst
Godsdienstenenvan
vandeszelfs
deszelfsprediking,
prediking, door
door
Christelyken
dallnoeaangefteld
aangefteJd,
tevens vyanden
zyn van
vall
Leeraaren daartoe
Leeraaren
, tevens
vyanden zyn
DeuKdenenvan
vanbet
11etgeluk
geluk der
der menfche
menfche.n
(*).. OndertusOndcrtu5.n (*)
Deugd
fchen ontbreekt
ontbreekt bet
het met
niet aan
aanftofe
ftoffetot
totrechtmaatige
rechnnaatiO'e
fchen
klachten.. De
De Schryver
Schryver is
is bykans
bykans to
te befchroomd
befchroomd om
klachten
deeze zaaken
zaaken aan
aan tote roeren,
roeren, enen twyffelt,
twyffelt, of
hy ~ als
als
deeze
of by,
een Leek,
Leek, zezeniet
niet „" den
den Vaderen
Vaderen der
der Kerke
Kerke behoorde
beboorde
een
om
over to
te laaten
laaten (t),"
Ct)," maar
maar vertout
verilout zich
zich nogthans
nogthans om
•" over
men bet
fommige voor
voor tote draagen
draagen,, als
als „" dat
dat IlIen
het eenvoueenvoufommige
." wige
wige enen duidelyke
duidelykeftelzel
ftelzel des
des Christendoms
Christendomsinineenen4
eellea.
„
doolhof van
van Sophisteryen
Sophis!erytIJ veranderd
veranderd en
en in
in eene
eene taal
taa[
•" doolbof
heeft,, welke
welke de
de menfchen
mcnfchcnniet
nietverlionverftoll•"verklaard
verklaard heeft
den.CD"
...;.dat
datvervolgzieke
vervolgzieke Geestlyken,
Geestlyken, „
" maar
maar at
at
•" den
.({.)" =
te dikwyls
dikwyIs,, de
de Vorften
Vorften verleidden
verJeidden,, om
om tyrannieke
tytannieke
•" to
verwoesters to
te zyn
zyn .•••
en de
de leer
leer des
des vredes
vredes .•.••
•." verwoesters
. . en
...
gebruikten, als
als ware
zy op
op aarde
aarde gezonden,
ha~
ware zy
gezonden, om
om haat
•" gebruikten,
en .. •.
verwoestingen to
te bewerken
CS)" -- dat
dat „.' de
de
. . verwoestingen
bewerken (S)"
•." en
de gunst
gunst zoeken
zocken van
van MMagtigen
Magtigen CIt
Leeraars to
te zeer
zeer de
en
•" Leeraars
Aanzienlyken (**),"
(h).," in
in plaatze
van zich
zicb toe
toe tote legTegplaatze van
•" Aanzienlyken
gen op
op waare
waare godsvrucht
godsvruchtenenzedelyke
zedeJyke waardye,
waardye,als
alsdeit
dell
gen
vasten grondflag
grondtlag van
van weezenlyke
weezenlyke achtbaarheid
achtbaarheid.. --Te
Te
vasten
Iecht wordt
hierby aangemerkt,
aan~emerkt, dat,
dat, hoe
hoenadeelige
nadeeligeininrecht
wordt hierby
drukfels een
onkllndigen maa'ke
maake
drukfels
een zo
zo verkeerd
verkeerd gedrag
gedrag op
op onkundigen
welke aanleiding
aanleiding de
fpotter daaruit
deIlt
welke
de fpotter
daaruitneeme
neeme om
om deny
Godsdienst to
te verguizen
verguizen.,, dit
dit alles
alles niet
niet het
bet Cristendorn
Cristendo ;n
Godsdienst
raake, maar
maaralleen
aIleen de
de verdorvenheid
verdorvenheid van
vandeszelfs
deszelfs belybely...
raake,
deren.. Wy
Wyvinden
vindenvervolgens
vervolgens (tt)
(tt) eenige
eenige aanmeraanmer~
deren
Kingen over
over hot
het gebrek
genoegzaameverzorging
verzorgingtier
der
kingen
gebrek aan
aan genoegzaame
Geestlyken
in Proteftantfche
Protel1antfche Landen.
De Schryver
Schryver Quit
l1uit
Geestlyken in
Landen . De
zyne "„ rode
rede met
hft .. ..
vertroostende bewust
zyn, dat,
datto
bewust zyn,
zyne
met bet
. . vertroostende
offchoon 'er
'er geduurende
den geheeten
geheelen tyd
des Chris.
Chris„" offcboon
geduurende den
tyd des
"e, tendoms
tendoms gebreken
gebreken,plaats
,plaats had
den ,, .•••
'er egter
. . 'er
egter voorvoorhadden
treft'elyke nuttigheden,
der Volkeren,
Volkcren,ert
elt
nuttigheden, tot
tot welzyn
weizyn der
•" treffelyke
en zegepraal
zegepraal des
des Christendoms
Christendoms,
bewerkt
tot roem
roem en
, bewerkt
•" tot
(I.D.) ."
•" zyn,
z , en
en nog
nog bewerkt
bewerkt worden
worden (.1.+)."
Men
des Schryvers
Schryvers oordeel,
oordeeI.,
en vindt
vindt in
in deeze
deeze Opdracpt
Opdracht des
dat niet
der Leeraaren
Leeraaren de
dat
niet aIleen
alleen de
de gebreken
gebreken der
de waardy
waardy
van
den Christelyken
Christelyken Godsdienst
Godsdienstniet
nietvertninderen
verminderen.,
van den
maar
dat God,
God,niettegenftaande
niettegenf1:aande deeze
deeze gebreken,
gebrekcn, door
door
maar dat
diell
fteeds tot
tot hoogere
hoogere vo'vo·.
dien Godsdienst
Godsdienst het
bet menschdom
menschdom fteeds
maa~
maa-

om
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maaking
lei de ,, ja
ja daartoe
daartoe zetfs
zetfs qe
heer-t:chzucht der.
def.
maaking leide
de beerSchzucht
Geestlyll:en
Dit tote toonen
tooneH,, is
is
Geestlyken bebbe
hebbe doen
doen medewerken.
medewerken . Dit
het groote
deezer beide
bet
groote oogmerk
oogmerk deezer
beide DeeIen,
Deelen, wallrvlUl
waarvan wy
wy
nu
iets moeten
zeggen, zoveel
zbveelonze
ODzeruimte
ruimtetoelaat
toelaat..
nu lets
moeten zeggen,
Het eerfte
eerfie van
van beiden
beiden,, of
of bet
bet Derde
Deel,, bevat
bevat
Het
Derde Deel
twee zeer
zeer ongelyke
ongelyke Afdeelingen,
Afdeelingen, welker
welkereene,
eene,tot
t9t haar
.baar
twee
opfebrift
de Hierarchic
Hierarchic,, Idopt
ldopt van
van'bladz
bladz..
opfehrift bebbende
hebbende de
de andere
toegew yd aan
dc ;a
Ii tot
tot 390,
andere,, toegewyd
aan GREG,oRIUS
GREG.OIHUS dm
390 , de
Zevenden, de
de overige
overige Io2
IO~ OJadiyden
be1laat.
Zevenden,
151ad2yden beflaat.
Een
aanfengefcbakeld uittrekfel
uittrekfel hiervan
bier,van binnen
OIlze
Een aaneengefchakeld
binnen onze
b.epaalde
is ~ns
Eenige
.epaalde ruimte
ruimte te
to geeven,
geeven, is
ons onmogelyk.
onmogelyk . Eenige
b
hoofddenkbeelden kunnen
kunnenwywyalleenlyk
aUeenlykaanftt
aanftip-\,en.
De
hoofddenkbeelden
pen . De
Schryver begint
begint met
metbet
bet afweeren
afw~eren van
vaneenigd
eenigeaanvallen
aanvaHen
Schryver
op bet
net Christendom
Christendom,, waartoe
desze1fs vyanden
vyanden aanleiaanlei·
op
waartoe deszelfs
ding neemen
Deemen uit
uit het
en de
der
ding
het wangtdrag
wangedrag en
de beersehzucbt
heerscbzucht der
Geestlyken.
heerscbzueht en
e.n dat
dat wangedrag
waDgedtag ververGeestlyken . Die
Die heerschzucht
foeit
toom, dat
dat zy
zy niets
n~ets bewyzen
tegen den
dell
foeit hy,
by, maar
maar toont,
bewyzen teggn
Godsdiens't
zelven, welke
welkezezeten
tenftreng(len
firengften verodrdeclt
veroordeclt..
Godsdienst zelven,
Vervolgensbewyst
bewysthy,by,
bet.inilellen
inflellen van
Vervolgens
datdat
bet,
van Leeraaren,
Leeraaren,
om de
de Waarheden
Waarhedenvan
vanden
denGodsdienst,
GoClsdienst" de
de denkbeelden
denkb~elden
om
van Deugd
DeugdenenPlicht,
Plicht,de devertvachtingen
verwachtingen eener
eener toeko
toeko·
van
mendeVergeldinge
VcrgeJdingcvoort
voorttoteplanten,
planten, leevende
leevende 4e
te houden
mende
bouden
en van
van krachtdaadigen
kr~chtdaadigenininvloed
t.e ~oen
het ChrisChris·
en
vloed to
£loen zyn,
zyn, bet
~ndom niet
niet alleen
aIleen oneindig
tendom
oneindig yerl1eft
verheftboven
boven den
den dwaazell
dwaazen
en vuilen
vuilen Afgodendienst
.. maar
op de
de
en
Afgodendienst der
der Heid,enen
Heidenen,
maar ook
ook op
voordeeligfte wyze
ouderfcheidt v~n
alles, wat
ooit de
de
voordeeligfte
wyze ouderfcheidt
vin alles,
wat ooit
Sehoolen
kouden uitwerken
uitwerken.. LeerSchoolen der
der oude
oude Wysgeeren
Wysgeeren kouden
Leeraart
Godsdienst van
van MOHAMMED
MOHAMMED zynen
Zl'nen vereerderen
vereerqeren
aart de
de Godsdienst
daadelyke zedelyke
zedelyke
verftandige
denkbeelden,, geeft
verftandige denkbeelden
geeft by
by daadelyke
voorfehriften,, "hy
heeft deze
deze goede
goede hoedanigheid
boedanigheidalalvoorfchriften
„ by heeft
" Teen
1een daar
door,, dat
zoo veel
veel -y~n
MOSES en
en
,,
daar door
dat hy
by zoo
van MOSES
" CHRISTUS
(*).'~
M~r de
de LeerLeer.
„
CHRISTUS heeft
heeft overgenomeu
overgenomen (*)
. " Maar
konden hunnen
hunnen fl;and
fi,anll misbruiktn.
Zykonden
konden zich
zien
aars
aars konden
misbruiken. Zy
cen gezach
gez.a.eh aanmaatigen,
aanmaatigen, hetgeen
hetgeen hun
hun net
niettoebehoorde
toebehoQrde..
een
Dit gebeurde
gebeurde.. Maar
Maar zo
zo kwaad
kwaadbet
betin
in zichzelven
zichzelven was.
Dit
was.
ftrekte het
eigendunftrekte
bet evenweI
evenwel tot
tot eenen
eenen teugel
teugel vaor
vbor de
de ei
endunkelyke heerfchappye
heerfchappye der
der VorL
VorUen
De dosterfche
Oos.terfene KeiKeikelyke
en ..., De
zers zouden
zouden anders
anders met
met willekeurig
willekeurig gezach
gezacb ovei'
zers
ovet den
den
s de GeestGodsdienst zelven
zelven geheerscbt
geheersc;bt hebberl
hebbel} ,, indien
indien,de
Gee6tGodsdienst
lykheid bun
g~weest.'. By
Bydeede~
lykheid
bun niet
niet in
in den
den wech
wech ware
ware ggweest
ze gelegenheid
gelegenheid fpreekt
gun11:ig van
van.)
ze
fpreektdede :Schryver
Schryver niet
Wet gunftig
LEO den
den Jfaurier,
lfaurier, en
en andere
andere Griekfche
Griekfche Keizeren,
Keizeren, welwelLEO
ken
ken
(*) Bl. 25, 26.
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t'en zich
zich tegen
tegen den
den Beeldendienst
13eeldendienst aankantten
aankantten (*)
(*).. MeerMeerhen
maalen beftempelt
befiempelt by
derzelver bedryf
maalen
by derzelver
bedryf met
met den
den naam
naam
van. Bee$djlorrnery,
Beelrl/lormery, en
en bedient
bedient zich
meer fcherpe
fcherpe
zich van
van meer
van.
uitdrukkingen.. De
Dewaarheid
waarheidfchynt
fchyntechter
echter to
te zyn,
zyn, dat
dat
uitdrukkingran
LEU diet
niet -"het
g.ebruik, maar
maar alleen
alleen de
de aanbidding
aanbidding der
der
het gebruik,
LED
beelden afkeurde
afkeurde, , daf
claarom inin bet
heteerst
eerst alalbeelden
dat hy
by daarom
ieen beval,
beval', dezelve
op hoogere
hoogcre plaatzen
plaatzen
ieen
dezelve in
in de
de Kerken
Kerken op
te ifellen,
'flelIen, alwaar
to
alwaar zy
zy der
der bygeloovige
bygeloovige menigte
menigte mincler
minder
in bet
verin
It etoog
cogvielen,
vielen,eneneerst
eersttot
tothet
betwechneemen
wechneemen en
en verbreeken overging
overging,, nadat
nadat zyne
zyne gemaatigde
gemaatigde fchikking
fchikking
breeken
door yolk
votk en
en geestlykheid
geestIykheid met
met cen
eenverfoeielyk
verfoeielyk oproer
oproer
door
tn geweldenaaryen
geweldenaaryen was
beantwoord.. Zie
Zie BOWER,
BOWER, Hist.
Hist.
en
was beantwoord
'III D.
D. bl
bl.. 540
549 env
env.. 565
565 env
env.. MACLAINE,
MACLAINE,
iet' Paufen,
P'aufen,III
der
Aalit.. op
op MASHEIM
MOSHEIM'S
Ke1'kl. Gefch.
bi.. 162.
J6z.
'S Kerkl.
Gefch. III
III D.
D . bl
19aW
De woeste
woeste onbefchaafdheid
onbefchaafdbeid van
EuroDe
van het
bet \VestIyk
Westlyk Europa, bet
het ifelfel
ftelfel der
daar, voorvoorpa,
der Leensregeeringe,
Leensregeeringe, hetgeen
hetgeen daar,
at na
dood van
van KAREL
KAREL DEN
DEN cRaoTEN,
CROOTEN, zo
zo fterk
fterk
at
na den
den dood
de overhand
overhand kreeg
kteeg,, zouden
zouden,, volgens
volgens des
des Schryvers
Schryvers
de
bOl'deei, ahlaar
aldaar alle
aUe toekomende
verlichting, vryheid,
bordeel,
toekomende verlichting,
vryheid,
en, ge!yk
noemt, veradeling
veradeling van
van den
d.en
en,
gel~qkby
h het
bet meermaalen
meermaalen noemt,
mensdi,
voor
me
nsclf ,met
m~t ol1wederilaanbaar
onwederffaanbaar geweld
geweld misfcliien
misfchien voor
altoos gekerrrd
gekeerd .hebben,
hebben, indien
eene andere
indien niet
net eene
andere macht
macht
altoos
gefl:rek~
had tot
tOt een
tagen de
de eigendunkeeigendunkeeei tegenwicht
tegenwicht tegen
ref
rekt had
lyke heerfchappy
heerfchnl'PY der
deI: Leenheeren
Leenheeren,, en
en derzelver
derzelver groote
groote
lyke
Vaf.lllen.. Die
Diemacht
macht(felt
llelt by
hy inin de
de Hierarchic
Hierarchie der
der
Vaftllen
Roomfche Kerke
Kerke.. De
D'eGeestlyken
GeestIykcnalleen
aIleen konden
konden de
de on.
on.
Roomfche
derdaanen
verdrukking
derdaanen .~enigzins
eenigzins onderfteunen
onderffeunen tegen
tegen de
de verdrukking
der
Vorfren.. Maar
Maarzouden
2:ouden zyzydit
dit met
met eenen
eenen goeden
goeden
der Vorffen
uitflag
zelven tegen
tegen die
die ververuittlagdoen.
doen, dan
dan ptoesten
moesten zy
zy 0.
oA,k zelven
drukking frei'and
Ireftand zyn;
zy leengoederen
I~engoederen bebe.
dan moesten
moesten zy
drukking
zyn ; dan
zitten, welke
hen in
in ftaat
ftaat fielden
zich te
gelzitten,
welke hen
ftelden om
om zich
to doen
doen gelden;
dan moesten
moesten zy
zy een
een punt
punt van
vanvereeniging
vereeniging hebliebden ; dan
ben.
Dit Vindt
Vindt de
de Schryver
Schryver in
in den
den Bis.ichop
Bistchop van
van Ro·
Roben . Dit
me,
en deszelfs
destelfs ZO
als Geestl}>ke
macht..
me, en
zo W~reldlyke
Watreldlyke als
Geestlyke macht
liy
grootlyks mi$bruikt
mi~brJJikt,, en
liy erkent,
erkent, dat
dat die
die macht
macht grootlyks
en de
de
top gevoerde
Hierarchie een
weezenfyk kwaad
was..
in top
gevoerde Hierarchic
een weezenl'yk
kwaad was
Maar
was,
naar zyne
zyne gedachten,
gedacllten, in
in den
den
dat kwaad
kwaad Was
, naar
Maar dat
toenmaaligen
ftilat van
toenmaaligen ffiat
van Europa,
Europa , noo\:lip;,
noodi~ ,om
om een
een nog
nog
grooter
en den
den west]
wecb to
te baanen
tot
baanen tot
grooter voor
voor te
to komen,
komen , en
volgende
vetbetering en
geluk:: terwyl
het tevens
tevens niet
niet
terwyl het
volgende verbetering
en geluk
op
rekening van
mattr van
van desdesby rekening
van het
het echte
echte Christendom
Christendom,~ makr
zelf,
ze1fs

to

(-)
JJ.. v.
(~) S
v. hI.
bl . Igr,
19r, 198,
198,

216.
216.
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T.
HE
T . ROT
ROTHE
5,4,
onveifchnonbaar
zelfs onvel
fclJnonbaar misbruik,
misbruil:. nloet
moet gefteld
gei1eld wordens
worden..
:elfs
Dit is
i~ bet
het denkbeeld,
hetgeen door
Dit
denkbeeld, hetgeen
door dit
dit geheele
geheeleWetk
Werk
dourloopt, waarvan
menigvuldige ftaalen
1l:aalen zouden
zouden
dourloopt,
waarvan wy
wy memgvuldige
bvbrengcn,
indien niet
onze bepaalde
bepaalde ruimte
ruimte
hmnell hybrengcn
hunuen
, Indien
met onze
<::11
des Schryvers
Schryvers wydloopigheid
wydloopigheidons
onsterughielden
terughielden.. Zeen des
Ze.
kerlyk is
is zync
zync itelling
tlelling niet
maar,
kerlyk
niet gebeeI
geheel zonder
zonder grond..,
grond, maar,
ver getrokken,
getrokken, gelyk
gelyk bet
~o als
als het
te ver
bet
zo
bet ons
ons voorkomt
voorkomt ,~ to
meestal
gaae,, wanneer
wanneer iemand
iemand met
.met eenig
eenig denkbeeld
c!ellkbee'd
.tal gaat
rnee
luachtig isis ingenomen.
Jndien men
men ondertusfchen
ondertusfCben nanakrachtig
ingenomen . Indien
leest
in de
VII
leest hetgeen
hetgeen in
de Afdeelinge
Afdeelinge van
van GREGOJUUS
GREGOr,IUS DEN
DEN VII
gezegd
en bewezen
bewezenwordt
wordt,
moet men
men erkennen
erketlUen ,~ dat
dat
gezegd en
, moat
de handelwyze
der Duitfche
Duitfche Keizeren
Kcizeren ten
ten lien
dien tyde,
tyde,
de
handeiwyze der
in bet
minder machtige
machtige Vorften
Vorften,., bet
het
in
bet verdrukken
verdrukken van
van minder
bykans openlyk
openlyk verkoopen
verkoopen van
van geestlyke
geestlyke Ampten
en
bykans
Ampten en
Eedieningen ,, eene
1l:erke beteugeling
beteugeling vorderde
vord,er.de.. ,Maar
I3edieningen
eene fterke
Maar
GREGORIUS bediende
zich van
van de
de gelegenheid
getegenheid om
het
bediende zich
om bet
GREGORIUS
gezach van
van den
dfn Roomfchen
RoornfchenStoel
Stoel tote vestigen
vestigen op
op de
de
gezach
en, dat
puinhoopen
dat der
der Koningen
Koningen ,~ en,
oat verder
verder
puirhoopen van
van dat
ging, met
niet alleen
aileen over
yke daaden,
maar over
over
ging,
over burgeri
burgerlyke
daaden, maar
GOdsdienst en
en Geweten
Gewetentote heerfchen
heerfchen..
Godsdienst
Doch Wy
wy moeten
moeten nng
nog can
een woord
woard zeggen
zeggen van
van bet
bet
Dod1
batHe Deet
Dit behelst
behelst in
397 bladbladIaattle
Dealdeezes
deezes Werks.
Werks . Dit
in 397
2yden De
De tyden
t)'am na
GREGORIUS den
den Zevenden
- dan
dan
na GREGORIUS
Zevenden 2yden
in de
volgende go
90 eene
eeDe Befcfiouwin
JJefchotlw~nl1 van
van den
den Tyd
Tyd der
tier
in
de volgende
Jiic;-archie -- en
en cindelyk
cindeJyk bet
het Ref
Rejitltaat
de GeGcgultaat van
Jlierarchie
van do
fthiedenis tier
Eierarchie in
in ruim
bladz.. Hat
Het tweetweefchiederis
der Dierarchie
ruim .201
2i bladz
de van
van deeze
deeze Hoofdttu1ken
Hoofdftuhkcnbeheist
behelst inzonderheid
inzonderlieid eene
eene
de
vcrkorte herhaaling
herhaaling Van
hetgeen de
de Schryver
Schryverinindedebeibeiverkorte
van hetgeen
de laatfte
laatfte Deelen
zyn Werk
Werk
uitvoeriger
had ververde
Deelen van
van zyn
uitvoert
ger had
haodeld ,, en
wywyzen
wyzentot
totbetzelve
betzelve den
den Leezer
Leezer ,~ die
die
handeld
en wy
wenscht eene
eeDe algemeene
algemeene kundigheid
kundigheid to
te verkrygen
verkrygen van
vaD
wenscht
des Heeren
Heeren ROTHE
ROTHE gedachten
gedachten en
en bedoelingen
bedoeIingen in
in zYl1en
des
zynen
arbeid, zonder
zonder de
de moeite
moeite to
te doen
doen,, welke
welke wy
wy ons
ons hebhebarbeid,
hen moeten
moeten getroosten
getroosten,, van
bet geheele
door to
te
ben
van bet
geheele Werk
Werk door
leezen.
leezen.
Owr
dien Irbeid
trbeid hebben
onsgevoelen
gevoeIen to
te meermeerOver then
hebben wy
wy ons
maalen
gezegd, en
en zien
zien nog
nog geene
geene reden
I'eden om
om daarvan
daarvan
maalen gezegd,
af to
te gaan
gaan.. Des
Schryvers oogmerk
Oogt!1erkisis lofwaardig
lofwaardig;;
of
Des Schryvers
zync kundigheden
kundigheden zyn
zyn uitgebreid
uitgebreid;; zyne
zyne bewyzen
bewyzen,
zync
,
wat
wat de
de hoofdzaak
hoofdzaak betreit
betrcft,, dringende
dringcnde:: maar
eene ommaar eene
omllachtige
noodlooze herhaaling
berhaaling maaken
maaken
flachtige voordracht
voordracht en
en noodlooze
llet
Ieezen diIrwy(s
lastig en
etl verveelende
verveelende.. Wierd
het:
bet leezen
dikwy(s lastig
Wierd bet
zaakJyl.e uit
uit deeze
vier Deelen
Deelen byeenverzameld
byeenverzameld,, en
en,,
zaaklyke
deeze vier
;met
achterlaatinge van
het overtollige
overtollige,, in
eene gevoegevoenet acfterlaatinge
van bet
in eene
ge.
ge-
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een

~yke
orde,, in
in een bekwaam
bckwaam Boekdeel
Boekdeel voorgetteld,
voorgefre1d t
yke orde
zoqde,, naar
naar onze
~edachten,, opgelyk
opgelyk racer
meer
iet Werk
Werk zoude
onze gedachten

net

nut
kunnenftichten
ftichten..
nut kunnen
Wy
moetennog
nogonzen
on zenLeezer
Leezerberichten
bericbten,, dat
dat in
in
Wy moeten
deeze twee
twee laatfle
Iaati1:e Deelen
waaruit de
de SchrySchrydeeze
Deelen de
de Werken,
Werken, waaruit
ver geput
geput heeft,
beeft, doorgaans
zonder ..
ver
doorg sansaangehaald
aangehaaldworden.
worden,zonder,
even weI ,, buiten
buiten noodzaak
te pronken
pronken met
met belezenheid
belezenheid
evenwel
noodzaak to
of geleerdheid
geleerdheid.. Dit
Dit had
had ook
ookbybydedevoorige
voorige Deelen
Deeleri
of
weI mogen
mogengefchieden
gefchieden;; doch,
wel
doch, daar
daar de
de Heer
Heer ROTHE
ROTHE <lit
dit
2elve erkent,
erkenf, behoort
gereeder zynen
zynenmisflag
misflag
zelve
behoort men
men tote gereeder
ie verfchoonen
verfcboonen..
to
Deet isis eene
eene lyst
~yst van
DrukfouAchter het
het Derde
Derde Deel
Achter
van Drukfouten,, welke
welke nog
n~ al
al aanmerkelyk
aanmer~elyk zoude
kunnen vermeerzoude kunnen
vermeerten
Zo ftaat
5. IiENEftaat,, bb.. V.,
bl.. 372
372.. rr.. 5.
IIENEderd worden.
derd
worden. Zo
v., bl
DICTUi in
GltEPOluus.. Bl
BI.. 31
r. 33 v.
DICTUS
in plaatze
plaatze vall
van q1tEs3ogrvs
piI.. r.
v.at o.
moet in
in plaatze
plaatze van
van Geloofsgcnoot
Geloofsgenoot ftaan
Lantigenoot:
moet
ftaan Landgenoot
DAVID BLONDEL
BLONDEL was
was een
een der
der voornaamfle
voornaamfte GodgeleerGodgeJeerDAVID
den onder
onder de
de Proteftanten
Protefranten ininFrankryk
den
Prankryk inin de
de XVIIde
XVffde
}:euwe
en TURRIANUS
TURRIANUS,, tegen
tegen welken
by fchreef
fchreef 't,
welken by
EEeuwe ',) en
et:n Jefuit.
Jefuit. In
In de
de aaahaalingen
aanhaatil1gen der
der Schryveren
Schryveren ,, aan
aan
een
den voet
voet der
del' bladzyden,
hladzyden, zyn
zynons
onsook
ookverfcheidene
verfcheidene mis
mis-.
den
1tellingen ininde
maar de
de woorwooritellingen
de getaten
getalen voargekomen:
voorgekomen : maar
den,, bl
hI.. 448
44~ in
in de
de aaitekening
a~1tekeIiing (S)
(S) uit
uit SLEIDANUS
SLEIDANU3
den
bygt:braeht, krielen
krielen van
van misfjagen
misdagen.. Zy
Zy luiden
Iuid,en:: ,,
"non.
bygebracht,
nonnullio [I.
[I. nonnullis
nonnullis]] in
in ipforum
ipforum pagia
pagia [[I.
pagis j1
•" nullio
1. pagis
bune erfemorern
erfemorem [f
[I.. esfe
novum quernquem•." hunc
esfemorem]
morem] quum
quum novum
"priam
[I.. quempiam]
miniftrumecclefae
ecclefiae recipiunt
recipiunc ,t
• priam [I
quempiam] miniftrum
inbe:mt°[l.
,[1. jubeat1t]
~bere concubinam
eoncubinam nenetit inbeant
jubeant] eum
eum habere
•"ut
ne pudicitiam]
pudidtiam] alienam
alienam temtet
temtet [l.
[I. tenpudicitiam
pudicitiam [1. ne
ten.
•" pudicitiam
tet}" en
en kort
kort daarna
daarna deprevatione
deprevatione voor
voar depravation.
depravatione.
•~') tet]"
Achter bet
het laatite
laati1:e Deel
enkel:: „
" De
De goedgoedAchter
Deel ftaat
that enkel
gunltige- Leezer gelieve
gelieve (Ie
ingellopene Drukfeilen
Drukfeilen to
te
•,~ gunitige-Leezer
de ingellopene
",, verbeteren
verbeteren."
Wyverbeelden
verbeelden ons
ons,, dat
dat men
men den
den
." Wy
~oedgunfligen Leezer
Leezer grooteren
grooteren dienst
dienst zoude
gedaan
goedgunfiigen
zoude gedaax
bebben met
hem deeze
deeze moeite
moeite to
te befpaaren,
befpaaren, en
en wat
wat
bebben
met hem
~rgvuldi&el' tegen
tesen bet
het iulluipen
inlluil'eo to
te weaken.
waaken.
zorgvuldiger
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VERSTROOIDE
VERSTROOIDE GEDACHTEN
QEDACHTEN

I/erflrooide Gr:dachten
Gedachten over
over verfchillende
Onderwerpen ,'¥
Yerftrooide
verfchillende Ondcl'wcrpen
uitgegeeven 'Voor
voor Leeraars
Leeraars en
en Vrienden
Vrienden yan
uitgegeevcn
)Ian Godsdienst
Godsdienst
.
18o2
Godgeleerdheid. Te
Te Franeke,..,
Franker, by
D . Romar,
by D.
en
en GodgeleerdheitJ.
Romar, 18o~.
In gr.
hI.
In
gr . 8vo.
8vo. 176
176 bl.
T Yet is wel jammer, dat zoo menig nuttig denkbeeld,

et is weI jammer, dat zoo menig nuttig denkbeeld.,
H
leezen en nafpooren van weetenswqardige zaaken niet

kundige enen nadenkeade
nadenkendelieden,
lieden., onder
onder bet
bet
by kundige
welk by
.>el welk

leezen en nafpooren van weetensw4ardige zaaken ~, niet
zelden opryst.,
en 't
't geen
zelden
opryst, en
geenzyzygewigtig
gewigtiggenoeg
genoegvinden.,
vinden, om
om
voor zich
zich zelven
zelven opoptoteteekenen,
teekenen,veelal
veelal orlbewerkt
onbewerktblyft
blyft
voor
liggen., offchoon
geweest zyn.,
liggen,
offchoon het
bet overwaardig
overwaardig zou
zou geweest
zyn,
O,m,, min
min of
of meer
meer ontwikkehl,
ontwikkeld, ook,
aan anderen
anderen medemedeoni
ook aan
gedeeld,
druk gemeen
gemeen gemaakt
gedeeld., en
en in
in druk
gemaakt to
te worden.
worden .
Eenige Leeraars
en Vrienden
Eenige
Leeraars en
Vrienden van
van 6odsdienst
Codsdi~nst en
en
Godgeleerdheid,
Godgeleerdheid, hiervan
hiervan overtuigd,
overtuigd., en,
en ~ zqq
ZQ9 't
°t fchynt,
fchynt,
voorzien :van
bevoorzien
van eenigen
eenigen voorraad,
voorraad,hebben
hebbenhet
betiofiyk
Wyk befluit genomen.,
eenige zulke
zulke verftronide
verftrooide g.edachten..,
fluit
genomen, om
om eenige
gdachten,
over verfchillende
verfchillende onderwerpen,
welke alle-,
alle-, min
of
over
onderwerpen , welke
min of
meer, baare
sneer,
haare betrekking
betrekking hebben
hebben tot
totden
denopenaaarcn
openbauen GodsGodsdienst. of
of aithans
althans in
in bet
het vak
vakder
derletteroefeningen
letteroeff;lDingen van
van
dienst,
den
Theolo.gant voorkoznen,
voorkoJllen., van
vantyd
tydtot
tot tyd,
tyd J ter
ter over·
den Theologant
overweeging
beoorooeling ell
va,n deskundideskundiweeging ,J beoordeeling
en volmaaking
volmaaking van
gen,
gen., in
in druk
dr\lk to
te geeven
geeven.. ---- Het
Het zyn
zyn kleine
!Ll<?in~ losfe
IQSfe opop~
ftellen., waa,rvan
meer de
de Christelyke
Christelyke GeloofsGeIoofsilellen,
waarvan eenigen
eemgen meer
leer, anderen
anderendedeUitlegging
Uitlegging der
der
leer,
anderen de
de Zedekunde,
Zedekunde, anderen
B. Schrift,
Schrift~ anderen
Gefcijiedenis,
and~r~ de
Q~ LeerLeerii.
anderen de
de Gefc1
iedenis, anderen
wyze enz
enz.. betreffcll.
Zommigen
zyn,
ware,bloobIoowyze
betreffen . Zommigen
zyn,
alsals't'tware,
te fcherzen,
volte
fchetzen, losfe
losfe aanteekeningen,
aanteekeningen, en
en be:,intwoorden
beatltwwrden volkomen aan
ann den
den gekozen
gekozentitel
titel;; :mperen
meer
komen
anderen ~yD
zyn wat
wat meer
uitgewerl{t en
vollecliger.. lerler
Ieder vnn
ODS.,
-zeggen zy,
zy.,
uitgewerkt
en vahediger
van ons
, zeggen
Haat op
zelven ,, en
en 'ever"
lever~, bet,
h~t, geen
ons
i}sat
op zicQ
zich zelven
Been by
by voor
voor ons
plan en
en deze
deze uitgave
uitgave gefchikt
gefchikt, oordeelt
oordeelt,, zonder
zander hetzelhet~eI
plan
\!C vooraf
vooraf den
denaifderen
aJ1deren to
te hebben
h~bbe~anedegedeeld
med,eguloelq.. Van
Van
ue
mQet,, wanneer
wanneer
hier, dat
zich niet
Dkt v~rwonderen
bier,
dat men
men zich
verwonderen moet
cens bier
bier of
of daar
claar de
de meeningen
meeningcl1derderond'~rfcheiden
onc1'e!rfcheidenitelftel.
eens
lers mogten
verfchillen.. Vooral
Vooral moet
moetbet
het hieraan
hieraan worWOflers
mogten verfchillen
den toegefchreeven,
toegefchreeven, dat,
dat., inin dedeonderfcheiden
onderfcheiden ftukjens,
ftukjens,
den
fryl en
taal ongelyk
zyn..
flyl
en taal
ongelyk zyn
zal nu
aankomen op
op de
de keuze
keuzeder
der
Het zal
Het
nu voornaamelyk
voornaamelyk aankomen
floffen., en
en de
de wyze
wyzevan
vanuitvoering
uitvoering.. De
De onderwerpen
onderwerpen
loffen,
van dit
dit eerfte
volgende:: -- rI.. FerVervan
eerfte Stukjen
Stukjen zyn
zyn de
de volgende
jt;hil..
fclul
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,ffbillendegev~lens
gevoelens6ver
everden
denBybel,
Bybel, en
en voorJlagen
voorflagen ter
fthillende
ter be
be...•
'Vrediging
der gefchilvoerenden
gefchilvoerendclZ,, bladz.
vrediging der
bladz. I-I7.
Hier
1-17 . Hier
eene groote
nieuwerwetfche, meestmeestwordt
words eene
groote menigt~
menigte van
van nieuwerwetfche,
:/.1.
ver-• afwykende
gevoelens to
te berde
alLvan
van het
bet gewoQne
gewoone ver
afwykende gevoelens
berde
ziendaarin
daaringeene
geenegroote
grootenuttigheid,
nuttigl1eid, als
als
gebragt.
gebragt. Wy
Wy zien
de
menzezeheeft
heeft aangenoaangenode gronden
gronden en
en redenen,
redenen, waarom
waarom men
men,
'er ook
ook niet
niet by
eene macbtmen, 'er
by vermeld
vermeld worden.
worden . Met
Met eene
machtfpreuk,
bewyze van
vanafkeuring
afkeuring,, kan
men ook
ook den
Spreuk, ten
ten bewyze
kan men
den
nadeeligen
derzelven zouden
nadeeligenindruk,
indruk, dien
then zommigen
zommigen derzelven
zouden kunkunnen maaken
nen
maaken by
byzwakgeloovigeri,
zwakgefoovigea, niet
Diet genoeg
genoeg voorkovoorkomen.
en dan
danisis evenwel
evenwelnets
iets ingevlochten
ingevlochten tot
tot wewemen. Nu
Nu en
derlegging.,
echter vreezen,
vr6ezen, dat
dat aan
aan fchrandere
fcbrander~
derlegging, die
die wy
wy echter
voorftanders
deze gevoelens
~evoelens Diet,
niet, in
aUe opzichopzicb;
voorltanders van
van deze
in alle
ten,
zal toefchynen
toefchynen.. Zulke
onderwerpen
ten , voldoende
voldoende zal
Zulke onderwe
rp en
moe
ten Diet
niet zoo,
zoo, in
in 't
moeten
't voorbygaan.
voorbygaan, be'handeId
lbh~ndeld worden.
worden .
Zy verdienen
Zy
verdienen een
een bedaard
bedaard onderzoek
onderzoek.. Ook
twyfelen
Ook twyfelen
~
of men
menmet
metde de
voorgeOagenegronden,
gronden, ter
ter bevrebevrewy, of
voorgeflagene
diging van
van Christenen
diging
Christenen en
en D&sten,
De:isten,wel
welzeer
zeerver
verzal
zal koko-.
men
en 33.. lets
men.. - 211. en
der oude
oude Ifrheli1framLets over
over de
de leer
leer der
ten fl'tlf1gaaJUie
aangaande het
Opperwee,en, en
ten
Aet Opperwee~en,
en over
de otikunde
o#kttnde del'
over de
dee
Heidenen
de toekomende
toe/eomendeopJfanding
opfJandinguitu#dory,
d~n_dOOden,
fleidenen van
van de
dooden ,
bI. 17-38
zynons
onsbeter
beterbevallen
beVallel1.. 4.. Over
rien
bl.
17-38, ..zyn
4
Over dere
rroden
Plalm, bl
hI.. 39-49'
bedenkin..
rioden Pfalm,
39-49 . Leezenswaardige
Leezenswaardige bedenkingen
van MOSES
MOSES MENDELSZOON
, TELgen tegen
tegen de
de gedacnten
gedachten van
MENDELSZOON,TELLER,
LER, HENSLER,
HENSLER, KON3cNENBURO
KONYNENBURG en
en anderen,
fll1cieren, die
die meemeenen, dat
dat David
Davidbet
hetonderwerp
ondetwerpvan
vandifdiflied
liedisis,, en
en 't
't
nen,
begin van
van dezen
dez6l1 Pfalm
op deze
deze of
of dergelyke
begry...
begin
Pfalm op
dergelyke wyze
wyze begry
pen
pen:: „
"Jehova
beval aan
mynen Heere
Heere:: gy
gv
Jehova beval
aan David
David mynen
zult
mIt uu Diet
niet begeeven
begeeven in
in bet
het gevegt,
gevegt, maar
maar blyven
blyven tc
ie
Jerufalem, op
Sion, aan
aan myne
zyde:: ik
ik zal
zal intusfchen
intusfcben
Jerufalem,
op Sion,
myne zyde
uwe
uwe vyanden
vyanden aan
aan uU onderwerpen
onderwerpen."
Over LaLa." -55.. Over
mech,
. 49-55 . Men
1IJe.,h~ bl
bI.49-5"5.
Men poogt
poogtden
den Hoogleeraar
Hoogleeraar MUNMUN'J'INGHE to
tt wederleggen
wederl.eggeu., die
die in
in zyne
zyne Gefchiedcnis
Gifchkdcnis der
der
TiN6HE
Menschlt£itl naar
den Bybel,
Bybe!, in
in bet
het verhaal
verhaal omtrent
LaMenschbeid_
naar den
omtrent Lafloch, Genef.
Genet: IV:
24, een
een blyk
blyk van
van wulpfcheti
wulpfchelJ.
mech,
IV : I9,
19, 23,
23, 24,
wellu:st, een
een vuornaamen
voomaamen kara&ertrek
karaCl:ertrek van
van dien
dien tyd,
tyd,
wellusr,
weent
1,lICfnt to
te vinden
vinden.. - - 66.. Over
Over Jefus
Jefus korhst,
komst, aan
aan zyne
zynt:
ilpostelen
Apostelen beloofd.,
be/oofd., Hand
Hand.. 1I:: zr
II.. bI
hI.. 56-69.
Men behe56-69 . Men
weert, met
met aanneemelyke
aanneeruelyke gronden,
gronden, dat
dat de
Hemeflingen
weert,
dh Hemellingen
geenzins 's
's Heilands
ten jongften
jongften dage,
cku!e, maar
maar
geenzins
Heilands wederkomst
wederkomst ten
de
H.eeren ooor
de komst
kom5t des
des H.t.eren
Geest, verfcaan
verftaan 'nebben
door den
den Geest,
bben,,
by welke
welke zyzyvolkomen
volkomenfchadeloos
fchadeloos zouden
zoudengefleld
gefield worworby
den
welk zzy nu
den voor
vaorbet
betverlies,
verlies, 't
't welk
nu door
doorJefus
Jefus verver"
trek
leedeu,- -- 77.. Over
Over Matt".
Matt XXIV:
XXIV: 29
ttek leeden.
~9 en
en voig.
'Yo/g.
bI..
RR rr 55
hi
<OJ
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bl.
gevoelenvail
van VAN
VJ.OTEN', die
7e-88 . Het
Hat gevoelen
bl . 70-88.
VAN VLOTCN,
die meent.,
merit,
dat "alles
alles ziet
zietopop de
de verH:ooring
veritooringvan
van Jerufalem.
Jerufalem, wordt
wordt
eat
tegen VAN
VAN HAArFLsVELD
*n YPEY
tegen
HAl\f~Lf;VELD @n
YPEY verdedigd.
verdedigd. ~--~Over 'Joh.
Yoh . XX:
XX: !lB.
g. Over
hI.. 89,
9J. "„ Thomas
Thomas mope,
mage,
S.
2R . bl
Bo, go.
by deze
gedachs bebben
by
deze woorden,
woorden, lets
iets gedachl
minderverdevertebebben,~ minder
rend
voor de
de goddelyke
goddelyke hoogheid
hoogbeid des
des Zaligmaakers
Zaligmaakers:
rend voor
eer van
van menfchen
daar
daar echter
echterdele
deze,niet
nietgewoon
gewoon om
om eer
menfchen
aan to
neemen , niets
tegen de.ze
deze betuiging
betuiging aanmerkte,
aanwerkte,
aan
te neemen,
niets tel!en
maar dit
eerbewys aannam,
maar
dit eerbewys
aannam, dat
dat inin de
de woorden,
'IIoorfien .. ZQO
al$
zoo als
zy uitgefproken
uitgefproken wierden,
2y
duidelyk lag
lag opgellooten
opgeOooten;; zoo
wierden, duidelyk
zoo
llcbben
wyeen
een bewys,,
bewys" dat
dat nu
niet meer,
maar
bebben wy
nu Thom~s
Thomas niet
meet, maar
cat
Jefus zelf
zelf geeft
geeft."
- 9.
OYer Pfalrn
Pfa/Jll, 121
en ilz8.
dat Jefus
." -9. Over
127 en
28 . hi.
bi .
~!-96.
Eene oordeelkundige
oordeelkundige gisfing
gisfing over
deze Pfal
gi-96. Eene
over deze
Pfal-..
men. 'Er
'Er wordt
wordteece
eel)everzetring
verzetting voorgeflagen,
voorgeOagen, volgcnds
volgctnds
men.
welke
de eerfte
eerae van
van deze
deze Pfalmen
Pfalmen de
de twee
tweeeerfle
eel'ile verfen
verfen
welke de
van
den I27ften
ulfren ,, en
en de
de drie
drie laatfte
laatfre van
den i28ften,_
I !28Qen •.
van den
van den
en de
verfen van
van den
met
en
de andere
~ndere de
de drie
drie eerfte
oorfi:e verfen
den I28ften
r ~8fren met
de
van den
Pfalm zal
de drie
drie laatite
laatfte van
d~1'I I27ften
I!l7iten Palm
zal bevatten
bevatten.. -')0

lO.. Over
Over tk
de onderjchddene
tie Euat1{!e~
onderfcheidene oog11Ur/cen
oogmerken vandeEug,van
zo
li
lien, bl.
Scherpzinnige gedachten
een
bl . 97-II3.
97--113 . Scherpzinnige
gedachten {lVe.:
over een
duister o!lderwerp,
waarop vry
vry wat
wat zou
zouaan
aan to
te merken
merken
duister
onderwerp, waarop
v:tHen.. Wy
Wyhebben
hebbenonsonseenigzins
eenigzillsverwonderd
verwonderdover
overdeft
den
vallen
ichertzendcn
hI.. 97,
ichertzenden toon,
toon, waarop,
waarop , bl
97, in
in eeoe
eene onder
onder den
den
text fl:aande
over eene
eene in
in de
de itreeken
ftreeken
-text
ftaande aanteekening,
aanteekening, over
'Vall Gottingen
Gottingen ontdekte
alte Syroeh¢tdaifche
Syroch(lldaifohe quelle.,
queI/o.,
van
ontdekte alte
wordt gefproken.
gefproken. Het
Het gevoelen
gevoelen van
van EICHHORN
EICHHORN en
anwords
en andere groote Manners,
Mannen, dat
dat de
Euangelisten Syrischcbaldere
de Euangeiisten
Syrischcbalc.eeuwfcheopftellen
opitellen van
vanbet
hetleeven
leevenvan
vanJefus
Jefusgebruil€t
gebruikt
deeuwfche
IJebben., is
is veel
meent, en
en last
laat
Jiebben,
veel ouder
ouder,~ dan
clan de
de Schryver
Schtyver meent,
Eich niet
niet
zoo ligt
ligt,, door
door ewe
eeneenkele
enkele luimige
luimige pennepenne·
Eich
grootezoo
il:reek. wederleggen.
aoeoniets
Diets
itreek,
wederleggen . AIle
Alle zulke
zulke aanmerkingen
aanmerkingen doen
ter waereTd
twyfelel1.,, 'of
'Of de
dit
ter
waereid at:
a£ Wy
Wy twyfelen
de Optteller
Optteller van
van dit
ftukjen genoeg
bekendisis met
methetgeen,
betgeen,ininde delaatfte
laatfi:ejaajaa....
ilwukjen
genoeg bekend
:ren,, over
over(lit
dit delicaat
delicaat onderwerp
oooerwerp is
is gefchreeven
gefchreeven.
ten
. ---11.. Over
Over de
de orde
orde in
in het
het Euangelie
MattntetJs"J til
ia
Luangelie "Ian
van Matthaus,
en
ddat
van Lucas
IItzt vau
Lucas ,~ bl
bl.. 114--119
II4-I19.. 'tt Geen
Geen over
owr bet
bet bebe ..
loop vin
van bet
het Euangelie
Euangelie van
gezegd isis,, verVel"loop
van Matthreus
Matthxus gezegd
client inzonderbeid
- is.
IS. Over
Over de
de wacbs
wac"&.
client
inzonderheid overweeging.
overiveeging. hy het
het graf
ChriSlus., bl
bl.. I20-Ig
u.o-J55.. Eene
Eene moedige
moedige
by
graf vau
van Christus,
heantwoordingvan
vandedevoornaamfte
voomaamfte bedenkingen,
bedenkingen, die
die tetebeantwoordmg
gen de
de echtheid
echtheid van
daaromgen
van het
bet verhaal
verhaalvan
vanMatth:eus
Matthxus daaromtrent
mgcbragt worden.
worden . trent ingebragt
- I3
13.. Schets
Schets eener
eenel' Leerreden
Leerrltien
()ver de
de 38fe
38Jlellfdeeling
A/deding van
van den
den lleidelbergfehen
H8idelbergfonclI CatechisCateenisover
1JZus., bi
bl.. IS6-168.
Een zonderling
gonderling contrast
contrast met
al bet
bet
tnus,
rg6-IbB. Een
met al
voorgaande1
voorgaandei

.eJ-
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"}N-4r Ta/cree!en,
.B)'b:lfch~
ter opfcherping
op[cherping 'Van
Tafereelen, byzonder
byzonder ter
van dOli
den
S!lJaak
en het
het Gevoel
Gevoel voor
voor de
de Euangelifche
Euangeli[cht GefchiedverGe[chUdver.
Smmaak en
halen,
in Leerredenen
Lcerrce/tnen gefchetst
ge[chetst;; door
door F.
TEU·
halen, in
F . VAN
VAN TEUTEM
Leer'aar by
by de
de Gemeente
Gcmecnte der
der Remon
Remon/lranten
TEM >, Leeraar
rantets
~c Gouda.
Gouda . Tt
Te Rotterdam,
by C.
"Le
Dries en
Rotterdam , by
C. van
van den
den Dries
en
Zoon , i1802.
8o2 . In
In gr.
gr . 8vo.
Zoon,
8vo . zl8
a 18 bl.
bl.

iemant
twyfelen ,, of
of de
de Euangelifcbe
Parabelen
iemant kan
kan twyfelen
Euangelifche Parabelen
N
N
of
Gelykenisfen bezitten
bezitten ecne
eene voortreffelykheid
voortreffelykheid
of Gelykenisfen
en fchoonheid
fchoonheid,, die
die haar
haar met
metfoortgelyke
foortgelykeOpftellen
Opfi:eUen,,
en

gewyl!le Aloudheid
Aloudheid oplevert,
oplevert, doen
doen wedyvewedyvewelke
de gewyde
welke de
ren,
veele opzigten
opzigten zelf
zelf tetoboven
bovenp;aan.
pan . Zoo
ren, in
in veele
weI bet
het
Zoo wel
fieraaden,, in
lecrryke
dier verdichtzelen,
leerryke dier
verdichtzelen , als
als de
de fieraaden
in welke
welke
verkondigen
eenen fynen,
fynen,
dat leerryke
dat
leerryke isis omkleed,
omkleed, verkondi
en eenen
en vlug
vlug Vernuft
Vernuft in
in den
ggezulverden
ezulverden Smaak
Smaak en
den Godlyken
Godlyken
Leeraar
Leeraar.. Geen
Geen wonder
wonderdaarom,
daarom,dat
datdedeVerkondigers
Verkondlgel'S
"an bet
het Euangelium,
Euangelium, in
in hunne
hunne Kanzelredenen,
Kanzelredenen, de
de beb@Van
lundeling
van die
die Gelykenisfen
Gelykenisfenzich
zichdikmaals
dikmaalstear
ter taake
taake
handeling van
neemen
het, dat
datallen
~llen hieromtrent
hieromtrent niet
niet met
nremen.. jammer
Jammerisisbet,
met
den
dikmaal&
dcn geest
geest der
der onderfcbeidinge
onderfcheidinge teto werk
werk gaan,
gaan, dikmaals
~e veel
veel aan
byfieraaden en
omkleedzels blyven
blyven hanhanse
aan de
de byfieraaden
en omkleedzels
den geest
geest cn
het waare
waare oogmerk
oogmerk des
de,
:;en, zonder
zonder in
in den
gen,
en bet
verfierzels door
door totedringerl
dringen.. Dit
Dit zelfde
zelfde mag
magook
ookgezegdr
gezegct
verfierzels
van daadzaaken,
daadzaaken, in
in
worden van
vanverfcheiden
verfcheiden Vethaalen
VethaaIen van
worden
de
Euangelien vermeld.
Behalvenbet
het leerryke
leerryke of
of waarwaarde Euangeliitn
vermeld . Behalven
icbuwende~ in
in die
die Verhaaleq
Verhaalellvervat,
vervat,vertoont
vertoontzich
zichalal·
i.chuwende,
4laar JEZUS
JEZUS in
in die
~ verhevenheid,
daar
die agtbaarheid
agtbaarheid,
verhevenheid, wysheid
wysheid
~n andere
andere hoedanigheden,
hem byzonder
byzonder eigen
eigen.. Ook
Ook
en
hoedanigheden, hem
deeze leveren
leveren voor
den Leeraar
Leeraar van
van fmaak
fmaak en
en oordeet
oordeel
deeze
voor den
voegzaame onderwerpen
onderwerpentuttilt,
terleeringe
leeringe enenftigtinge
ftigtinge
voegzaame
, ter
van zyne
zyne Toehoorders
Toehoorders.. Staande
Staande inin dit
dit gevoelen,
gevoelen, bebe·
van
VAN TEUTEM
TEUTEM tot
tot de
de openbaare
openbaare
paalde zich
paalde
ziclide
de Eerw.
Eerw. VAN
behandeling van
van eenige
eenige der
derlaatstgenoeinde
laatstgenoemde Verhaalen,
Verhaalen,
behandeling
en deelde
deeide ze
ze voorts
voorts,, door
door den
den dr`uk
druk,, aan
aan de
de leezende
leezende
en
Datbybyinindede keuze
keuze zyner
zyner onderwerpen
onderwerpeb
waereld mede.
waereld
mede . Dat
mel oordeel
oordeel is
is to
te werk
ge.!laan,als
alszynde
zyndealien
allenvan
vanearn
eeR
met
werk gegaan,
belangryktninhoud,
inboud,blykt
blyktuit
uitde
de volgende
volgendelyst
lystderzelven
derzelven..
belangryken
De opwekking
opwekking van
van den
den 7ougeling
')ongcling to
te Nain
Nai'tt.. -DeDe
edde
De
edele
Boetvaardige
l3oetvaardige.. -- DeDehrouw,
Vrouw,in in
overfpet gegrepen
gegrepcn.. --overfpel
De
Urouw . -.De
De Kananefche
Kananefchl! Vrouw.
opwekking van
- De opwekking
van Lazarus.
Lazarus . _- .
.Te/lls tetoiJethanifm
gezalJd. •- De
De Heiland
Heiland
,Ye/us
Bethaniendoor
doorMaria
Maria gezalfd.
9~Yeelt yan
Z)ncinvader
moder,, aan
aan dede tetc'eveelt
van z)n
zyn kruis
kruis Maria
Maria zyne

ck·

s!O t.
t. "AN
'1"EU'1'-:Slr, 13Y
JJYBEI.SCFlE
iptb
VAN 'rZO'f-XM,
LSCFYE TAFEltEELEN'.
TAFER EELEN .
tiere liefdezorg
liefdezorg van
van .7oannes
Joannes zynm
vrilnd. - De
De bedc
bede
dere
zynen vricnd
Ikr Maeder
van Yoannes
Joannes en
en Yakobus
Ja1cobus voor
'Vol1r hare
hare Zoonen
Zoomn;;
tier
Moeder van
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elnitel
1tc:1 groote
&roote Pornpen,
Pompea, in
in do
de
Wind-Watcrn
len met
plaats
plaats
4
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NIEUWE VERHANI)ELINGEN
V.ERHANDEIJNGEN
NIEUWE

plaats van
andere Waterwerktuigen,
kunnen voorzien,
voorziell,
plaats
van andere
Waterwerktuigen, kunnen
zo dat
dat daarmede
daarmede,, naar
oaar alle
aUe graaden
van windkragt
windkragt,,
graaden van
zo
cene daaraan
daaraan evenredige
evenredige hoevee1heid
op.•
eene
hoeveelheid waters
waters worde
worde op
$ebragt?
voegendeeene
eenebehoorlyke
behoorIykebegrooting
begrooting
gebragt'/ Daarby
Daarbyvoegende
(ler daartoe
daartoe noodige
noodigeonkosten
onkosten,
en eene
eeoe vergelyking
vergelyking
der
, en
daarvan met
met die
die van
vaneenen
eenengewoonen
gewoonentoeftel
toeftel voor
voor
daarvan
enz. van
cen gelyk
gelyk
Schepraden,
Vyze}s,, Trommels
TrommeIs enz.
van een
5chepraden
, Vyzels
vermogen."
Aanden
denSchryver
Schryvervanvandedeeerfte
eerftedier
dierVerVer." Aan
vermogen
WILLEM BEIJEN
BEIJEN,, Mr
Mr.. Timmerman
Timmerman en
en
l1andelingen,, WILLEM
liandelingen
,, wierd
Molenmaaker to
te Rotterdam
Rotterdam~.
wierd nog
nog daarenboven
daarenboveo
Molenmaaker
de gewoone
gewoone Gouden
Gouden Me
Mcpail1e
4e
faillebeIoofd,
beloofd, oyaldien
byaldien nadere
nadere
proeven zyne
zyne voordeelige
voorde~lige opgaven
opgaven mogten
mogtenbevestigen,
bevestigen.
proeven
tiendubbel verdiend
verdtend heeft,
die by
by zeker
zeker dubbel
dubhel a~ ja
ja tiendubbel
heeft, inindie
dien
op hI.
bL 100
ioo gedaan,
dien zyne
zyne beloften,
beloften, op
gedaan, door
door proeven,
proeven, iir
in
~t groot
en ,- mggenworden
wordenbevesttgd
beyestigd;; :want
alsqan
want alsdan
't
groot genom
genomen,mogen
zodanig een
een llompmolen
10 vy!
tyds ~
zou door
door zodanig
zou
Pompmolen ,, in
vyf mmuten
mtnuten tyds,
tot eene
van 22
2.2 a
a 24
2.4 voeten,
voeten', uit
Ult een
een bepaalden
bepaalden
tot
eene hoogte
hoogte van
maatboezem,
kunnen worden
worden opgemaald
opgemaald eene
eene upper
opper-.
maatboezem
, kunnen
vIakte van
van vyf
vyf voeten
voeten water
water;; tot
tot hoedanig
eeoe werhoedanig eene
wer .
vlakte
king twee
twee Vyzelmolens
Vyzelmolens,
of drie
drie hellende
nellencte Scheprad-Scheprad~
king
, of
molens ,, of
of vier
vier ftaallde
ftaandeSchepradsmolens,
Schepradsmolens, zouderi
zouden noonoo .
tholens
dig zyn
zyn..
dig
Nadeeze
deezeftukken
flukken vinden
vinden wy
wygeplaatst
geplaatst het,
bet, met
met eene
eene
Na
Zilveren Medaille
Medaille t tekroond,
Antwoord van
van ongeongeZilveren
ekroond , Antwoord
noemde Schryvers,
Scbryvers, op
op de
de Vraage
Vraage:: „
" Welke
Welke zyn
zyn tiedo
noemde
Natuurlyke
zamenftellende deeIen
Pis van
Vat) een
eeD geNatuurlyke zamenftellende
deelen der
der Pis
zond Mensch?"
Mensch'l"Voigens
Volgens
regtll1 aatig oordeel
oordeel de
de~
hethet
regttnaatig
Se
';
Genootfchaps, bevat
bevatcleeze
eleeze Verhandeltng
Verhande\ing veel
veel goeds,
goe~.
Genootfchaps,
eh
van analyfeeren,
analyfeeren, voor
voor zoortgelyke
zoortgelyke
geeft eene
eene manier
manier van
en geeft
vogten,, aan
aan de
hand ~ die
die tot
tot..hiertoe
de hand,
hiertoeniet
met zeer
zeer gemeengeme4uvogten
zaam
gebruikt is
is;; doch
doeb dezelve
dezelveheeji't
heef.t echter
nlet geechter niet
ge .
zaam gebruikt
noegzaamvoldaan,
voldaan,om
omeen
eenGouden
GoudenEerepenning
Eerepenningtoteverdienoegzaam
verdiezoo om
amdat
dat de
de door
door de
de Schryvers
Schryvers gevolgde
gevolgde manier
manier
nen,
nen, zoo
V!ln
analyfeeren alleen
aIleen niet
DIet kan
kan gezegd
ge~gd wOluen
volkovan analyfeeren
worden volkomen genoegzaam
genoegzaamtote zyn
zyntot
tot het
pet oogmerk,
oogmerk, als
als ain
QD1 eene
eene
men
van bedenkingen,
bedenkingen, die
met grond
gmnd zou
kunmenigte
menigte van
die men
men met
zou kunnen
aanvoeren, tegn
regen een
cen aantal
aanral der
der proeven,
proeven, welke
welke de
de
nen aanvoeren,
van dat
date ftuk
en tegen
tegen de
de gevQlggevQI~
Schryvers
ftuk genomen,
genomen, en
Schryvers van
trekkingen,
zy uit
uit hunne
hunno proefneemingen
proefneemingen hebheb·
trekkingen, welke
welke zy
ben
afgeleid..
ben afgeleid
Het
voJgend ftuk
fluk is
is de
de Verbandeling
Verhandeling van
Het volgend
van den
den GeGe .
neesheer
Vraage:
Calmansz., over
over de
de Vraage
neesbeer D.
D . HEILBRON
HEILBRON Calmansz.,
"„ Welke
tekens ofofverfchynzels
verfchyn~eIs doen
doen 'er
'el zich
Welke tekens
zich op,
op, in
in
de
veranderde gei
g,eQ:eldheid
de veranderde
eldheid en
en werki:ngen
werkingen van
van de
deQDgeu
Own
der
der

VAN JILT
JltT BATAAli'SCH
VAN
BATAAFSCH GltNOOTSCllA!.
GENOOTSCHAP .

5B5
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t!tr Meitfchen,
zo wet
weI derzelver
derzelver algemeene
a:18 byzon
tier
Mehfchen, zo
algemeene als
byzon ...
dere deelen
deeIen,, waaruit
den verfchillenden
verfchillenden aard
dere
waaruit men
men den
aard en
en
eorzaaken der
der ileepende
lleepende Zi€luen
kan onderkennen
onderkennen,, en
eorzaaken
Ziekten kan
en
en gevolgen
gevo]gen opmaaderzelver
uitkomften en
derzelver onderfcheidene
onderfcheidene uitkomften
opmaakens?"
met een
wn Gouden
kens'? " Dit
Ditftuk
fruk is
is met
Gouden Eerepenmng
Eerepenning bebekroond;; fchoon
het Genootfchap
Genootfchaptefl'ens
teffens oordeelde,
dat
kroond
fchoon bet
oordeelde, dat
het no~
weI Moor
voor verbetering
verbelering vatbaar
bet
nog wet
vatbaar was,
was, vooral
vooral met
met
betrekking tot
tot de
de volledigheid
volledigheid der
der befluiten,
beiluitfn ~ uit
betrekking
uit de
de me"
me •
degedeelde waameemingen
opgemaakt.. Onzes
Onzes achtens
achtens
degedeelde
waarneemingen opgemaakt
beeft de
HEILBRON zvne
taak met
m~t veel
vee! juistheid
jllistheid
heeft
de Heer
Heer HEILBRON
zvne taak
en naauwkeurigheid
naauwkeurigbeid uitgewerkt
uitgewerkt;; waarvan
onder andeandeen
waarvan onder
tOt een
een proefje
proefje kan
kan dienen
dienen:t „
"EeJ1
ren bet
het volgende
volgende tot
ren
Een
derde verfchynzel,
verfchynzel,(zegt
't welk
welk ook
oak ononderde
(zegt de
de Schryver)
Schryver) 't
der dit
dit zoort
zoort moet
moet gerangfchikt
gerangfchikt worden
worden,
is, oat
tie
der
, is,
dat de
lyders zi.ch
v(}or'W'crpen to
te zien,
zien ')
lyders
zich verbcslden,
verbeelden, klcuren
klcuren in
in tie
de voorwerpen
tiie in
in 't
't geheel
gchcel niet
nict beflaan
beflaan;; zo
zo ale
als byzonder
byzonder in
in de
de
die
GeelZllCht zomwylen
is waargenomen,
waargenomen, dat
dat den
Geelzucht
zomwylen is
den Lyderen
Lyderen
aUes ~eel
van welk
welk verfchynzel
vetfchynzel men
de
alles
geelvoorkwam.;
voorkwam ; van
men de
oorzllak gezogt
~zogt heeft
heef't in
in de
de kleurvetanderingen
~leurvetanderingen .der
oorzaak
der OogOogvogten, of
of van
het i-loornvlies,'t
lIoornvhes, 't welk
doorlaa=
Iaavogten,
van bet
welk editer
echter door
tere waameemingen
wederfproken vlordt
wordt.. Wy
Wyleezen,
leezen,
tere
waarneemingen wederfproken
DE WYNPERSSE,
WYNPERSSE~ dat
dat bet
bet boornvlies
noornvlies
naamelyk, by
VAN DE
naamelyk,
by VAN
by een
een geelzuchtigen
geelZllchtigen eene
eene geele
geele kleur
kleur gehad
gebad heeft
heeft 3j
by
zonder dat
dat echter
echter .dit
.dit verfcnynzel
plaats hadde
badae.. Zo
zonder
verfchynzel plaats
Zo
heeft ons
een Engelfche
Arts eene
eene waarneeming
waarneeming
heeft
ons ook
ook een
Engelfche Arts
rnedegedeeld van
iemand, die
die gezonde
gezonde oogen
oogen had
had,, en
medegedeeld
van iemand,
eri
evenwel de
de groene
groene kleur
kleur met
nietkende,
kende,en en
dezelvezelfs
zelfs
evenwel
dezelve
van andere
andere kleuren
ldeuren niet
niet kon
kon onderfuheiden.
onderfuheielen. Desgelyks
Desgelyks
van
by PLENK,
PLENK, dat
oat negen
negen menfchen,
menfchen,nana't't genot
genot
vinden wy
vinden
wy by
van den
den wortel
wortel van
van zwart
zwartBilzenkruid,
Bilzenkruid, onder
onder andere
andera
van
toevallen, oak
dit byzondere
hadden, dat
dat alle
aIle voorwertoevallen,
ook dit
byzondere hadden,
voorwerpen hun
bun fcharlaakenrood
fcharlaakenrood voorkwamen,
Eindelyk beeft
heeft
pen
voorkwamen . Eindelyk
ons de
HUFELAN D onlangs
ons
de beroemde
beroemde HUFELAND
onlangs eene
eene waarneeming
waarneeming
medegedeeld,
en die
die by
by zelfs
zclfs nieutiv
nieuw noemt,
noemt,. van
van een
een
medegedeeld , en
Worm
patient; by
by welken
weI kenhoegenaamd
hoegenaamdgeene
geene geelzucht
geelzucht i..
Wormpatient,
of cene
eene andere
andete ongefl
ongefteldbeid
plaats bad.
of
:eldheid inin de
de oogen,
oogen, plaats
had,
en then
dien echter,
echter, nuchteren
nucbteren zynde,
zynde, alle
alle voorwerpen
voorwerpen geel
geel
en
fcheenen, dat
ver...
fcheenen,
dat ook~
ook, oa
na het
bet uitdryven
uitdryven der
der wormen,
wormen, ver
dween,
en welke
welke ook
ook BAUSCH
KAUSCH in
een Wormpatieut
Wormpatieut
dween, en
in een
:zegt waargenomen
waargenomen to
te hebben
hebben.. Ingevolge
Ingevolge alle
aIle welke
welke
zegt
waarneemingen bet
het onzes
onzes bedunkens
bedunkens dan
deli
waarneemingen
dan meer
meer met
met den
aard der
der zaaken
zaaken fchynt
fchynt overeen
overeen to
te komen,
om deeze
deeze
card
komen, om
verfcbynzelen onder
onder de
de afeetiones
teffettiones nervojae
te rekenen,
nervofae to
rekenen,
verfchynzelen
zo als
als HUFELAND
HUFELAND bet
het evengemeld
verfchynzel ook
ook eene
een,
zo
evengemeld verfchynzel
S i8
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veranderde gevoeligheid
van de
'Verandeftle
geweiigheid 'Van
de oogzenuwm
ffl ii2fJr/"
oogzenuwen itt
mach

noemt, en
en dat
datdezelve
dezelvcdan
danook,
ook,inineene
eeDeziekte
ziekteplaats
plaats
noemt,
bebbende,
in~voIgevan
van dien,
dien, eene
eene tegennatuurlyke
t~gennatUurlyke aan2<111.
hebbende, ingevolge
doeninf! van
van 't
't zenuwgeaiel
zenuwgefteI zou
aailduiden."."
doening
zou kunnen
kunnen aanduiden
De
beidelaatfte
laatHe flukken
ftukken 3~ die
die in
De beide
in dit
dit Deel
Deel der
der Ver·
VerhandeIingen van
't.. Bataafsch
Bataafsch Genootfchap
handelingen
van 't
Genootfchap voorkomen
voorkomen,i
zyn twee
zyn
twee Antwoorden
AntwoordenopopdedeVraage,,
Vraage.:: "„ Dair
Dair men,.
men, om
om
verfchillende
redenen,voor
voordedeMast~n
Masten van
van OodogOorlog- en
verfchillende redenen,
en
andere
van
andere zwaarezwaare • Schepen,
Schepen , geen
Been gebruik
gebruik kan
kan maaken
maaken van
enkele houten,
maar zich
zich tot
tot dat
dat einde
einde moet
bedienen
enkele
houten , maar
moet bedienen
van
het hulpmiddel,
hulpmiddel1 om
omverfcheiden
verfcheidenftukken
frukken aan
amelkan
elkan... .
van bet
der
de zamenftelling,
zamenftelling; za
zo in
in gegeder te
to verbinden,
verbinden, waarvan
waarvan de
tal~ als
verbitJding, by
by onderfcheiden
omderfcheidetl Natten
Natten
tali
alswyze
wyze van
van verbinding,
en
Scheepsbouwers,verfchiI1
verfchillende
is,, ao
zo vraagt
vraagt men,
en ScheepsbauwersL
nde is
men ,
op
Natuurkundige granden,
ronden , zo
op WisWis- en
en Natuurkundige
zo veer
veel mogeJyk
mogelyk
door
Onderviuding, en.
en. Proefneeming
bevestigd,, aan
te
door Onderviuding,
Prcefneeming beveatigd
aan to
toonen.,
welke wyze
\\TYzevan
vanzamenflelling
zameni1:e1ling de
de beste
beste en
toot
n , welke
en de
de
onkostbaarfte
,?,1 De
eerae deezer
deezer Verhandelingen.
onkostbaar(le is
is?"
De eerie
Verhandelingen,
welke met
met den
den Gouden
GoudenEerepenning
Eerepenningisisbekroond,
bekroond,isis gege~
welke
fchreeven door
PIETER GLAVIMANS
fchreeven
door PIETER.
GLAVIMANS,, Opper-ScheepsOpper-Scheepsbouwmeester
bouwmeester der
der Bataaffche
Bataaffche Republiek
RepubJiek.. Daar
Danbet
het niet
niet
mogelyk
is, boomen
boomen van
vangenoegzaame
genoegzaamelengte
lengte eh
eh zwaarzwaarmogelyk is,
te ie
daaruit masten,
Schepen
te
to vinden,
vinden, om
om dearuit
masten, vQor
vgor zwaare
zwaare Schepen
maaken , zo
van linie,
te maaken"
zo is
genoodza~kt geworgeworvan
line , to
is men
men genoodzaakt
den, dezelve
dezelveuit
uit verfchillende
verfchillende flukken
ftukken zamen
zamentoteftellen.
fie Hen.
den,
De
rat men
men de
De kundige
kundige Schryver
Schryver betoogt,
betoogt., cbt
de .masten
master kan
kan
to
zamen ftellen
uit drie,
Brie, V1cr;
vier, vyf,
vyf , zeven
tll zamen
HelJen uit
:2:even en
en negen
negen
ftukken;; voorts:I
uit negen
frukken
flukken
voorts, dat
dat de
de zamenaelling
zamenftelling uit
negen flukken
op twee
tWile verfchillende
verfcbilleIJde wyzen
kan gefchieden,
gefchieden, to
te weewee~
op
wyzen kan
ten
de Franfche
Franfche,, of
op de
de Hollandfche
Hollandfche manier
manier..
ten op
op de
of op
Dat
de Hollandfche
Hollandfcbe master
roamer van
van werken
werken verreweg
verreweg de
de
Dat de
heste 'li'f,
wordt verder
verder bieruit
hieruit voldoende
dat
beste
zy, wordt
voldoende beweezen,
beweezen, dat
de kosten
kosten derzelve
zyn;; terwyl
terwyl bet
de
derzelve veel
veel minder
minder zyn
bet werk
werk
zelve, zo
zo Wet
nietbeter,
beter,ten
ten minflen
minaen even
evengoed
goedis,
is, als
als «:cne
calve,
eene
Franfche mast,
mast, op
op:. de
meer kostbaare
kostbaal'e wyze
te zamen
zamen
Franfche
de meer
wyze to
g6fteld.
gtfreld. --- De
De Schryver
Schryver der
der tweede
tweede Verhandeling,
VerbandeJing,
PlETER GLAVIMANS
Corneliszoon, Scheepsbouwmeester
Scheepsbouwmeestcr
PIETER
GLAvIMANS Corneliszoon,
op 's
's Lands
te Rotterdam,
Rotterdam, heft
he~ftyne
zynetaak
talkinsmi·
op
Lands Werf
Werf to
,glyks
plyk' met
met lof
10f afgehandeld
afgebandelil..
<
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Reis door
door Duitschland,
Reis
Duilschland, Zwitferland,
Zwitforlanrl, Italie
[talie en
Sicilie,
en Sicilie,
Graave van
'Van FREDRIK
FREDRIK LEOPOLD
LEOPOLD Gf'aave
van STOLBERG.
Van
STOLEERG. Uit
Uit
her. Haogduitsch
Hoogduitsch.. Met
Met Plaaten.
Plaaten. IVde
IVde Deel.
Ded. Te
hee
Te .11m.
Amfterdam, by
by JJ.. AHart.
In gr.
bl.
flerdam,
Allart . In
gr. 8vo.
8vo . 386
386 bl.

V
V

Voor
de Iaatfle
keerbegeeven
begeeven wy
wy ons
ons met
met den
OGr de
laatfte keer
den Graave
Graave
van
STOLBERG op
op Reis
(*), ons
Reis ("'),
een zelfde
zelfde genOOo
van STOLBERG
ons een
genoegen en
en veeivuldig
veelvuldig onderrigt
onderrigt beloovende.
Vitrde
gen
beloovende. Dit
Dit Vierde
XCIBrief
Briefaanvangende,
aanvangende J bevat
bevat deeze
Deel met
met den
den XCI
Deel
deeze den
den
tocht
Syracufe, in
in Juny
Juny 1792.
Vol is
e1ve van
van
tocht na
na Syracufo,
1792. Vol
is de
de~lve
Plaatsbefchryvingen, Onder
Plaatsbefchryvingen,
onder den
den weg
wegontntoet
ontmoet.. In
bet
In bet
oorfpronglyke
gaat deeze
deeze Brief
Briefvergezeld
vergezeld van
een zeer
zeer
oorfpronglyke gaat
van een
bre-edvoerip; Aanhangzel
of Bylage,
Bylage, beheizende
behelzende de
breedvaerig
Aanbangzel of
de oude
oude
of liever
liever van
Gefchiedenis
Gefchiedenis en
en Lotgevallen
Lotgevallen van
van Syracufe,
Syracufe, of
van
gebeel
Sieilie.. Dan
Dan dedekeurige
keurigeVertaaler
Vertaaler geeft
volgeh
eel Sicilie
geeft voldoende
redenen ,J waarom
waarom byhy't'tzelve
zel veheeft
heeft agterwegg
agterwej?,i
doende redenen
gelaaten.
gelaaten .
Syracufo,, door
door onzen
onzen Reiziger
Reiziger bezien
bezien onder
onder het
het ge.
gee
Syracuf
Ieide
Malthefor Ridder
Ridder SAVERIO
leide van
van den
den Malthefer
SAVERIO LANDOLINA.,
LANDOLINA,
ren Man
wien niet
niet zelden
zelden vreemdelingen,
vreemdelingen, gewislyk
gewislvk
cen
Man ,, wien
tot hun
gel uk ,, worden
worden aanbevolen,
aanbevolen, wordt
wordt ons
OIlS in
in den
tot
hun geluk
den
XCII
Brief zeer
zeer breedvoerig
breedvoerig befchreeven
befchreeven;; en
en gaat
gaat dedeXCII Brief
zelve vergezeld
eene Bylage
Bylage,, behelzende
behelzende eene
eene be
be...
zelve
vergezeld van
van eene
fchryving
cen zeldzaam
zeldzaam verfchynzel,
verfcbynzel, met
met betrekbetrekfchryving van
van een
Arethula, hem
hem door
door den
den verpligtenden
verpligtenden
king
tot de
kitl tot
de Beek
Beek 4rethufa,
LANDOLINA medegedeeld
medegedeeld..
Ridder LANDOLINA
Rider
Van Syracufe
Syracufo begaf
begaf zich
zich onze
onze Reiziger
Reiziger na
na Catania
Catllnia ,9
Van
welke Stad
Stad bezigtigd
bezigtigd en
en befchreeven
befchreeven,, met
met vermelding
vennelding
welke
des Kabinets
K1lbinets van
van den
den Overleeden
'Overleeden Ridder
Ridder SISCARI,
lIlSCARI, dt}
des
de
1l:offe <.les
Briefs uitmaakt
uitmaakt..
11offe
des XCIII
XCIII Briefs
De
De XCIV
XCIVBrief
Briefisis to
te Giarre,
Giarre, aan
aan den
den voet
voet van
van .dell
.dea
Etna, gefehreeven
gefchreeven.. Hebben
Hebben wy,
wy,inindedeaankvndiging
aank'Ondiging
Etna,
des laatstvoorgaanden
laatstvoorgaanden Deels,
Deels, bet
het een
ander overgeovergedes
een en
en ander
homen, den
den Yefu'vius
f7eftlvilts betreffende,
betreffende, wy
kunnen den
den trek
trek
nomen,
wy kunnen
niet wederftaan,
om iets,
iets, deezen
deezen hier
hier breedvoerig
breedvoerigververniet
weder1 aan, om
melden Vuurberg
Vuurbergbetreffende,
betreffende, van
vaR dezelfde
dezelfde fchilderagfchilderag..
melden
tige band
over to
te neemen.
By bet
bet aanbreeken
aanbreeken van
van
tige
hand over
neemen . „" By
dea
den
(*) Van
Van bet
het II en
en It
J[ Deel
Deel gaven
gaven wy
wy verflag
verfiag in
ill onze
o1l2e
(*)
l.Iltlroef. voor
voar i8eo,
Ji800. bl.
bl. 14
ell $95
5'5;; van
van bet
bet III
I1I bier
hier, boo
boLstteroef.
74 en
yen, bl
bl.. CiS.
van,
65.
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den dag
zagen wy
wy (niet
(niet verre
verre van
den top)
top) rondom
rondom
den
dag zagen
van den
ons niet
ontzettelyke klomons
niet dan
dan velden
velden van
van verwoesting,
verwoesting, ontzettelyke
kiompen van
van Lava
Lava wild
wild door
door elkander
elkander geworpen,
pen
geworpen , flakken,
flakken,
gebeele rotfen
rotfen op
op verfcheide
verfcheide tyden
tyden uit
uit de
de keel
keel van
den
geheele
van den
£tna
gebraakt,, tusfchen
tusfcben beiden
fneeuw en
en zwarte
zwarte asasbeiden fneeuw
Etna gebraakt
fche, links
links of
af den
den rookenden
rookendentrechter
trechter.. Vdbr
V 66r ons
ons lalafcbe,
gen,
en andere
andere bergen,
bergen,
gen, in
in een
een verre
verre diepte,
diepte, den
den Toro
Toro en
en
vooral een
een tutgettrekt
llitgefirekt hed
zwellende wolken
wolken,,
en vooral
bed van
van zwellende
oogdedeuiterfle
uiterfie randen
randen noch
noch van
van bet
bet gegewaarvan bet
het oog
waarvan
bergte, noch
van de
de zee
zee kon
kon onderfcheiden,
onderfcheiden, tot
tot de
de zon
zan
bergte,
noch van
met
met haar
baar vlammend
vlammendiicht
iicht to
te voorfchyn
voorfchyn kwam,
kwam,enenalles
alies
wasals
alseene
eene nieuwe
nieuwefcheiding
fcheiding tusfchen
tusfchell
ontwarde.. Het
Hetwas
ontwarde
licht en
en bet
het drooge
drO<?ge.. Een
licht
en duistemis,
duisternis, van
van de
de wateren
wateren en
Een
Chaos fcbeen
fcheen zich
zich to
te ontwikkelen
ontwikkelen;; geen
geen viervoetig
viervoetig
Chaos
dier,
geen enkele
enkele vogel
vogel ftoorde
ftoorde de
de plegtige
plegtige ftilte
flilte van
Bier , geen
van
dit oora~
dit
oord,
"„ Alwaar
alwaar zy
zy geen
geen dooden
doadenbegraafden
begraafden,, of
doode
of geen
geen doode
"" zal
opfiaan,ot
zal opflaan,"
gelyk
KLOPSTOCK van
onzen beysden
beysden noordpool
noordpoot zegt
zegt..
gelyk KLOPSTOCK
van onzen
de Etna
Etna zyne
"„ Inmiddels
Inmiddds wierp
wierp de
zyne zwarte
zwarte fchaJuwen
fchaduwen
op
de graauwe
graauwe mist
mistvan
vanden
denwestlyken
westlykenluchthemel
luchtbemel..
op de
Rondom den
den Etna
Elna ftaan
fiaan zyne
Rondom
zyne zoonen
zoonen beneden
beneden hem,
hem,
niet minder
minder dan
dan zes-en-dertig
zes-en-dertig Vefuviusfen.
Onder ons
ons
niet
Vefuviusfen . (finder
lag
oostelyl{e en
en zuidplyke
zuid,elyke Sicilie,
Sicilie., met
met
lag het
bet noordelyl{e,
noordelyke, oostelyke
aUe zyne
bergen,, vloeden,
vloeden, meiren
meiren en
en fteden
freden.. Verre,
Verre ,
alle
zyne bergen
beneden ons
ons zagen
zagen wy
wy wolken
wolken opryzen,
opryzen, die
die de
de zon
zoo
verre beneden
verre
met goud
met
goud bezoomde;
bezoomde ; terwyl
terwyl onder
onder deeze
deeze de
de fchaduwen
fcbaduwen
iler
wolkendoor
doorden
denwestenwiand
westenwindover
overbetbetuitgeftrekte
uitgeU:rekte
der wolken
landfchap wierden
wierden voortgeiaagd,"
voortgejaagd."
landfchap
Naa verftomd
verftomd enenopgetoogen
opgetoogendit
dit tooneel
tooneel cene
eene poos
pOOS
Naa
befchouwdtotehebben,
hebben,maakten
maaktendedeReizigers
Reizigerszich
zicligege·
befchouwd
reed om
den hoogflen
hoogfitn top
top des
des Bergs
Bergs to
te beklimmen,
beklimmen,
reed
om den
't geen
moe,ite toeging
toeging;; egter
zicb
't
geen weI
wel met
met moeite
egter hadden
hadden zy
zy zich
door zommige
zommigeSchryvers
SchryverstoteuitfpooultfpoGde
llloeilykheden, door
de moeilykheden,
Jig vergroot,
voorgefle)d, waar·
rig
vergroot, als
als byna
byna onoverkomelvk
onoverkomelvk voorgefteid,
waar .
van
ondervonden . van zy
zy bet
bet tegendeel
tegendeel ondervonden.
- „
" Daar
Daar ftonRon<len wy
wy nu,"
nu," fchryft
fchryft STOLBERG,
STOLBERG, „
." aan
aan qe
den
de vervaarlyk
vervaarlyk
groote ronde
ronde opening.
openmg. Zy
Zyheeft
heeft de
de gedaante
gedaallte van
van een
een
groote
trechter;; dock
doch isis haar
haar ronding
rondingniet
niet regelmaatig
regelmaatig.. WelWeItrechter
haast
vernaauwingaan
aan't"t
haast onttrekt
onttrekt zich
zich de
de toeneemende
toeneemende vernaauwing
gezigt. Van
Vanrondom
rondomftygen
Hygen dunne
dunnerookwolkjes
rookwolkjes uit
uit de
de
.gezigt.
ontelbaare
als fchoorfieenen,
Uit
ontelbaare openiDgen,
openingen, als
fchoorfteenen,omhoog.
omhoog. Uit
den mond
mondzelven
zelvenbarst,
bar~t,met
meteeneendraaijende
dl'aaijenderingachtige
ringachtige
den
bebc-
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beweep:ing , een
een dikke
dikke kolom
kolom van
vanzwarten
zwartenenenwittera
witten
beweeging,
rook.. Het
Hetisis onmogelyk,
onmogelyk,zich
zichbier
hiereen
eenoogenblik
oogenblik vb6r
v60r
rook
den wind
wind op
op to
te houden,
houden, of
of rondom
rondom den
den •ttrechter
l:e gaan.
den
rechter to
gaan.
Zelfs achter
achter den
men tegen
tegen den
den damp
dampuit
uit
Zelfs
den wind,
wind, waar
waar men
<.kn mond
mooddes
desbergs
bergsbeveiligd
beveiligd is,
is, wordt
wordt men
men gedrukt
gedrukt
den
en bedwelmd
bedwelmddoor
door dedeontelbaare
ontelbaare zwaveldampen,
welke
en
zwaveldampen, welke
den rug
rug des
des tops
tops to
te voorfchyn
voorfchyn komen
komen.. --Men
uit den
uit
Men
den omtrek
omtrek der
der opening,
opening, of
of van
vanden
dentrechter,
trechter,
rekent den
rekent
tusfchen
tusfchen de
de drie
drie enen vier
vier duizend
duizend fchreden
fchreden.. Zy
Zy is
ii van
van
hinnen, zo
zo veel
veel men
zien kan
kan,, geheel
geheel met
zwavel bebebinnen,
men zien
met zwavel
lileed."
kleed."
Veelvuldig en
en aanhoudend
aanhoudendzyn
zyndedeveranderingen
veranderingenopopdit
dit
Veelvuldig
rook- en
en vuur-tooneel
vuur-tooneel.. Onze
Onze Reizigers
Reizigel's bezogten
bezogten eene
eene
rooknieuwe
nieuwe opening,
openin~, in
in May
Maydeezes
deezcsJaars
Jaars (1792)
CI79~)door
doorininden top
top ontftaan
ontftnan.. Ook
deeze is
is rond,
rond, trechtrecb!torting van
Ook deeze
ftorting
van den
Wy wierpen,"
en niet
niet to
te overzien.
wierpen ,"fchryft
fchryft
teragtig, en
teragtig,
overzien . „"Wy
hy, „" eenige
eenige fteenen
!teencn in
die opening
opening.. Wy
Wyhoorden
hoorden ze
ze
in die
by,
met een
een doffen
doffen klank
klanknaar
naarbeneden
benedenrollen,
roIlen, tot
tot zy
zy eindeeindemet
delyk met
met een
eenluide
luideplof
plofininbet
hetwater
waterftortten
fiortten.. Van
Van
delyk
den
tyd der
der inwerping
inwerping,, tot
tot wy
het inplompen
inplompen hoorboorwy bet
den tyd
den, telde
telde ikikagt-en-veertig
agt-en-veertig polsflagen
polsflagen.. Deeze
Deeze proeve
proeve
den,
fchynt my
het gevoelen
gevoelen tote ftaaven
ftaaven der
der geenen
geenen,, welke
welke
fchynt
my bet
meenen, dat
dat de
de openingen
openingen der
der Volcaanen
Volcaanen tot
tot op
op den
den
meenen,
hodem
der zee
zee zyn
zyn uitgehold
uitgehold.. - - Eensklaps
Eensklaps begon
began bet
bet
bodern der
in de
diepte fchrikbaarend
fchrikbaarend to
te broafcben
bruifchen.. Wy
Wyhoorden
lioorden
in
de diepte
een
gedruis. even
als van
water, in
in deezen
deezen
een gedruis,
even als
van kookend
kookend water,
onmeetelyken ketel
keteI.. Onze
Onze Gids
Gids raadde
raadde ons,
ons,fchielyk
fchielyk de
de
onmeetelyken
vlugt
deeze opening
opening voor
vooromtrent
omtrent agt
agt
Toen deeze
vlugt te
to neemen.
neemen . Toen
weeken
ontftond,, vloeide
vloeide de
Lava-fhoom
gedullrende
weeken ontftond
de Lava-t
room geduurende
zeventien
dagen.. Hy
Hyhadt
hadtopgehouden
opgehoudenmet
metvloeijen,
vloeijen,
zeventien dagen
toen
thans firoomende
uit een
een berg
berg,, welke
welke
toen de
de thans
ftroomende Lava
Lava uit
met den
den Monte
verbondenisis,, zich
eerfien JuMonte RRosfo
osfo verbonden
zich den
den eerften
Jumet
uit to
te ftorten
frorten."
ly
ly begon
begon uit
."
Vervolgens maakten
maakten onze
onze Reizigers
Reizigers zich
zicb gereed
Vervolgens
gereed om
om
andermaal de
de thans
thans ftroomende
firoomende Lava
in bet
het donker
donker des
des
andermaal
Lava in
middernagts
te zien.
zien. De
Graafgeeft
geeft'er
'erdit
dit treffend
treffend
middernagts to
De Graaf
fmalle weg
hadt menigvuldige
menigvuldige kron
kron~.
berigt
„ ODze
Onze fmalle
weg hadt
berigt van:
van : ,.
kelingen;
dan zagen
zagen wy
wyeens
cens voor,
vaar,dan
danachter
aebterons,
ons ,-dan
,dan
kelingen ; dan
ter
zich aan
aan ons
ons
ter zyde,
zyde, den
den gloeijeriden
gloeijenden i1:room,
-ftroom, en
en waar
waar by
by zich
oog
oog onmok,
onttrok, wierd
wierd zyn
zyn pad
pad door
door den
den rooden
rood en vuurdamp
vuurdamp
getekend.
Eer wy
wy hem
hembereikten,
bereikten, zagen
zagen wy
wylinks
links of
af de
de
getekend . Eer
Lava
Roifo VilD
Lava van
van den
den Monte
Monte Rosfo
van den
den Jaare
Jaare 1767,
1767, en
en reeden,
reeden,
terwyl
firoomenden gloed
gJoed al
den ftroomenden
al nader
nader kwamen,
kwamen ,
terwyl wy
w den
klompcn der
dervoorige
voorigeuitvloeizels
uitvloeizels..
tusfchen
zwarte kiompen
tusfchen de
de zwarte
S8 s9 33
"De
„ De
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De tegenwoordige
tegenwoordige Lava-frroom
Lava-ftroom frort
ftorthoog
hoog ilit
Wt den
den
"„ De
8olijicio,
Rosfo, als
&dificio , een
een der
der zybergen
zybergen van
van den
den Monte
Monte Rosfo,
als
een
een wateI'I1al
watewval naar
naar beneden,
beneden , tot
tot hy,
by , ter
ter plaatie
plaatle waar
waar
wy
on8 bevonden
bevonden,, minder
freil, doch
door ddn
den gefta
gefta..
wy ons
minder fteil,
doch door
digen
aandrlTlg voortgeperst
voortgeperst., zynen
loop veertien
veertien Mi·
digen aandrang
zynen loop
Miglia
Duitfche lllylen)
giia (meer
(sneer dan
dan twee
twee Duitfche
:mylen) voortzet..
voortzet . Men
Men
ziet weinig
weinig van
van de
ziet
de eigenlyke
eigenlyke Lava,
Lava, of
of de
de gefmolten
gefmolten
vloeifof ; zy
vloeiftof;
is meestal
meestal met
metgloeijende
gloeijende flakken
flakken bedekt.
zy is
bedekt .
De
11:room beef
heef~; zich
zich,, als
worthy pioneer
pioncer (Ills
De ftroom
als a worthy
(als een
een
wakker
wakker fchansgraaver)
fchansgraaver) ~, gelyk
gelyk SHAKESPEAR.S
S,HAKESPEARS Hqm!et
Hamlet
van
den geest
geest zyns
zyns vaders
vaders zegt
zegt,, een
diepe fleuf
fleuf tustus·
van den
een diepe
frhen de
fchen
de oevers
oevers zyner
zyner affekoelde
af~ekoelde flakken
flakken gehaand
gebaand..
Waar by
Waar
~van
vanboven
bovennederftort
nederttort,, verzamelerr
verzamelen zich
zich de
de
donkerfre
deeien in
in.het
in hot
het voort
vaort..
donkerfte deezen
.betmidden,
midden, en
en vormen
vormen in
fchieten
eenige zwarte
lynen,, nreer
fchieten fa'
ter wederzyde
wederzyde eenige
zwarte lynen
inter of
of
min
in de
de gedaante
gtdaante van
van een
een visch
visch,, vuurkleurig
min in
vuurkieurig vaa
van
vleesch,, met
met zwarten
zwarten ruggraad
ruggraad en
en vinnen
vinnen.. Naardien
Naardien
vleesch
de
de flakken
flakken,, welke
door den
den ltroom
:fl:room worden
worden voortgevoongewelke door
ftuuwd, tier
wederzyden tegen
11:uuwd.,
ter wederzyden
teg~n de zwarte
l1akken van
zwarte flakken
van
den
, worden
den oever
oever dryven
dryven,
worden zy
zy daardoor
daardoor tegengehouden
tegengehourlen ,,
em de
de middenfte
middenfrevloeijen
vloeijen fnelier
fneller.. Men
Menziet
ziet onder
onder de
de
en
uitgeholde
helderen vuurkleurigen
vuurkleurigen
uitgeholde l1akkenboorden
ilakkenboorden den
den helderen
Lavavloed.
Zyn voortwentelende
voortwentelende ofofliever
Hever voort&evoort~e.
Lavavloed. Zyn
fchooven masts
masfaheeft
heeft zekere
zekere vastheid
vastheid.. Indien
Indien men
er
fchooven
men er
fteenen op
geen
fteenen
op AlTerpt,
Averpt, geeven
geeven zy
zy eeo
een klappend,
klappend, doch
doch geen
wederklinkeud geluid,
geluid.,. als
als of
die op
op modder
madderhoort
boort
wederklinkeud
of men
men die
vallen,, en
en worden
worden ze
ze op
op dedeoppervlakte
oppervlakte medegefleept
medegeOeept..
vallen
AIle brandbaare
hrandbaa're lichaamen
lichaamen worden
worden op
op bet
het oogenblik
oogenblik
Alle
aangcfrooken.. Door
Doorden
denweerfchyn
weerfchynhebben
hebbendedeflakken
lIakken..
aangettooken
boarden, aan
aan de
de binnenzyde,
binnenzyde, een
een donkere
donkere purperkleur
purperkleur;;
boorden,
dit geIdt
den rook,
rook, die
die echter,
echter, naar
naar rnaate
maate hhy
dit
geldt (){)k
ook v.an
van den
hooger klimt,
klimt, ligter
ligter en
en cindelyk
eindelyk roozenkleurig
hooger
roozenkleurig wordt'o
wordt.
By het
-het aanbreeken
aanbreeken van
van den
den dag
dagzagen
zagenwywydedeverfcheiverfcheiBy
del'le voorwerpen
voorwerpen van
van de
de aarde
aarde en
en de
de zee
zee zich
zich in
in de
de
dene
wolken van
van deezen
deezenrook
rookfpiegelen
fpiegelen.. Wy
Wybegaven
begaven ons
ona
wolken
digt aan
den oever
oever van
van den
den Lava-ttroom,
Lava-flroom, klouterden
klouterden op
op
digt
aan den
den
den boord
boardvan
vanflakken,
flakken ~ enenftaarden
ftaarden in
in den
den gloed
gloed;; wy
wy
knndenbet
het 'or
'er echter
oogenblikken uithou
iUithou•..
konden
echter maar
maar weinige
weinige oogenblikken
den.. -Onbegryplyk fchoon
fchoon was
was bet
het gezicht
gezicht van
den
den
Onbegryplyk
van den
geheelen vuurvloed,
vuurvloed,zozoals
alsby
hy'van
vanboven
boven
nederftortte,
frortte,
geheelen
nester
voorts zich
zichinindedediepte
diepteuitbreidde,
uitbreidde,rich
zichinin1Wleandri
Meandri..
voorts
fche ftroomen
frroomen verdeelde,
verdeelde, en
en afzonderlyke
af.zonderlyke eilanden
eilanden vormache
vormde. Zelfs
Zelfs toen
toen de
de dag
dag aanbrak
aanbrak ,~ ja
ja zelfs
zelfs toen
de zon
zon
de.
toen de
reeds aan
aan den
den hemel
heme! was,
was, fcheen
fcheen de
de gloedi
gloed; hoewel
hoewe1 minmin,
Feeds
der
der
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der vuurig,
vuurig, echter
echter op
een korten
korten afftand
afftand }log
rood.. In
der
op een
nog rood
In
de
J>eeftzyzy by
by dag
dag een
W
de verge
ver1le .beeft
een zwarte
zwarte klettr.
kleur. Wy
Qaulden eeo
in zynen
zynen loop
loop to
te yo
Vol.
daalden
een weinig
weinig af,
af, om
om hem
hem in
g(fn, en
zagt!n hoe
hoe by,
hy, verdeI'
en
en zagen
yerder beneden,
beneden, WYlJgaar~
Wyl)gaardeo en;
gen,
haagen
met verzengende
verzengende armen
armenomvutte,
omvtttte,tuen
tDen plotslyk,
p10tslyk ,
haagen met
met
een geweldig
geweldig gekraak,
gekraak, de
de hooge
hooge11akkenrpnd
fJakkenrjmd aan
aan
met een
den overkant
overkant opopverfcheide
verfcbeide plaatzen
plaatzen indortte,"
inftortte..·' Hoe
Hoevepi
ve~l
den
vernielings, hoe
veel fchriks
fchriks deeze
ul,Irvloet! yeroorverOOf..
vernielings,
hoe veel
deeze V
Vuurvloed
zaakt, wordt
wordt breeder
breeder befchreeven
befchreeven.. ----*Onze
Onz!: ~izigef(j
zaakt,
R iziget
tezogten den
den grooten,
grooten, door
door eeuwen
eeuwen ouderdows~
oudetclOUl$.vrerm4arv.ermlJllrrezogten
d,Qn Kafianjeboom,
waarvaneene
eenekeurige
keurigeaftteeltiigg
afheelding de
de
den
Kaftanjeboom , waarvan
eefchryving vergezelt.
laefchryving'
vergezelt.
Mesjina leevert
leevert dedeftoffe
tottot
denden
XCV
Mesfina
ftofle
XCV Brief..
Brief, Onze
Onze
Reiziger laat
Reiziger
laatzich
zichuit
uitover
overden
denWyn
Wyn en
en Wynwgst.
Wynotagst . Uit
Uit
zyn Vriend
Vtiend DANDOLINA
LANDOLINA leerde
leerde. hy,
zyn
by, da.t
dat 41e
de Wynoogst
Wynoogst
in
den omtrek
omtrek van
van Syracr
Syracuj'e
juist naar
naar dezelfde
dezt,elf<le rerefe nog
nog juist
in den
~elen behandeld
wordt, als
als HsIODus
HESIODUS heeft
he.eft voorg.efchrcegelen
behandeld wordt,
voorgefch.reeven;
en ontdekten
ontdekten wy
wy daarin
daarin eene
cene vry
vrygroute
gVOOle overoverven ; en
eenkomst met
metdede bereiding
bereiding,, van
van den
den beroemden
beroetnaen T()k~yer.
eenkomst
Tokayerwyn, onlangs
onlangs door
door ons
ons ult
uh TOWNSONS
TOWNSONS Reize
Rei~~ na
eyn,
na HoncaHongar)'en vernmeld
vermeld (*)
(*).. Verbaazen
aver de
de
r}en
Verbaazen moeten
moeten wy
wy 0llS
ow over
vrujrtbaarbcid van
van dit
dit Eiland,
Eiland, en
en de
de fchoonbeid
fchoonbeid van
vall bet
het
vrugtbaarheid
Vee.. De
De Boerenftand
BOfrenftand zou
zou'er
'erveel
veelgeltikkiger
gelukldge,r kl,Ulnell
kunnen
Vee
weezen.. De.
dryft'er
'er handel;
De. kleine
kleine Adel
Adel dryft
handel ; waarorotrent
weezen
waaromtrent
de Graaf
Oraaf fchry€t
fchryft:: „"Waar
in den
de
W, aarde
de Adel
Adel deel
deel neemt
neemt in
den
handel ,, is
is de
derden
handel
de fcheidsmuuf
fcheidsmuur tusfchcn
tusfchen hen
hen ea
en den
den derdeu
frand
stand minder
minder zichtbaar
zichtbaardan
dan by
by ons,
ons, waar
waar de
de Ridderfchap,
Ridderfchap,
zo bet
voorkomt,zozowel
weItot
tothun
huneer
eerals
a1s ten
ten beste
bestc
zo
bet my
my voorkomt,
van
elke foort
gewin aan
aan dede ananvan Jen
den Staat.,
Staat, gaarne
gaarne elke
foort van
van gewin
dere ftanden
!landen overlaat
overJaat."" Dit
Dit kon
kon de
de aanmerking
aanmerkillg des
des
dere
Vertaalel's niet
niet ontgaan.
Wy
leezenaan
aan den
den vbet
VIOOt der
der
Vertaalers
ontgaan . Wy
leezen
hladzyde:
Dit is
IS weder
weder een
een karaktertrek,
karaktertrek .. die
tladzyde : "„ Dit
die den
den
techtfchaapen
doen meesmuilen
meesmuilen ons
om de
de
rechtfchaapenKoopman
Koopman moet
moet doen
adelyke'
van den
den Duitfchef
Duitfckn Graaf,
Graaf, die
die ons
onsz'
ZQ
fpro en van
adelyke• iProngen
gaarne zyn
zyn afkeer
afkeer van
vanalien
allen gewin
gewinzou
zouwillen
willen diets
dietM wagaarne
maaken;; doeh
doch wy
wyhebben
bebbenreeds
reeds. vroeger
vro~er aangemerkt
aangemerkt,, dat
dat
ken
men bet
bet omen
onzenReiziger
Reiziger moot
moet ten
ten goede
~oede houden,
houdeo, indien
indien
men
'cr ten
deezen opzichte
opzichte aan
am de
de luistheid
Juistbcid zyner
zyner denkdenk·
'er
ten deezen
beeIden vry
wat hapert
hapert.·'
Zo wederhoudt
wederboudt LU$LINK
LUBLINK:
beelden
vry wet
." -- Zn
de Jonge
zyne pen
pen nlet
niet van
Vlln eene
eene aanmenking
aanmetidngtote neder
neder
de
Yonge zyne
1e
fchryven,, als
Graaf van
vanbet
het1 Kloosterleeven
to fcbryven
als ont"c
onze Graaf
loosterleeven
wat
wat
(*)
hier boven,
bi.. 37.2.
*) Zie
Zie hier
boven, bl
S
4
SsS 4

STOLBERO
59"
wat
deezen BlIi~f
Briefopgt:eft.
opgeh . -,--- '5
wat hoot
hoog in
in dt.ezen
's R€J~iger9
ReizigersaaDe
am
merkingen over
fters der
merkingen
over dedeChara
Chara~ers
cler Siciliaanert
Siciliaanen:.,; en,
en .derderzelver vergeIyking
vergelyking met
met de
de Napolitkancr
Napolittftancli ,~ hebben
·h¢bbeR ons
oni
zeiver
ao
dat wy
wy ze
- zouden affch;yven,
~ wel
weI bevallen,
bevallen ~ dat
ze 'ao.uden
affch~yven, als
aI!
plaatsgebrek
plaatsgebrek zulks
zulks niet
niet verboodt
verboodt..
De
XCVIBrief
miefvermeldt
vermeldt ons
ons de
de refs
reis na
na de
de L~'Pari
LipariDe XCVI
fche Eilanden
oude
fche
Eilanden,~ naar
naar gewoonte
gewoonte doorvlogten
doorvlngten met
met de
de oude
en
en nieuwe
nieuwe gefchiedenis
gefchle<;lenis.. WyWy
vinden
bierook
()okherigt
berigt van
vinden
bier
van
de
J/o/cQnf), Volcanelli,
Yolcanelli, en
en by.
de Vuurbraakende
Vuurbraakende Eilanden
Eilanden Volcano,
by.
Sirombodd.
~onder van
zonder
van SlromboJi.
di Sorento
Uil:
Piano tit
Sorento is
is de
XCVIIBrief
BriefgeplaatstegeplaatstOa
Uit Piano
de XCVII
kend.
Een Dal
Dal,, 't
Paradys be
be...
kend . Een
't geen
geen als
als een
een aardsch
aardsch Paradys
fchreeven
de Reizigers
Rei~iger~~ eenigen
eenigen tyd
tyd zich
zich
fchreeven wordt;
wordt ; waar
waar de
in
fraai Lusthuis
dagen bragten
bragten
in cen
een fraal
Lusthuis ontbielden.
onthielden, Eenige
Eeniga dagen
zy
door op
op bet
lIet Eiland
Eiland 1fchia,
Ifth;a, en
het merkwaarzy door
en wordt
words bet
merkwaarUitfteekend is
is de
vnt~tbaar~
digfie
digfte daarvan
daarvan vermeld.
vermeld . Uitfteekend
de vrugtbaar,
heid.. Als
Als an
a~ndit
ditEiland
Eilandalleen
aIleen elgen,
eigen ~ vinden
hier
vinden wy
wy bier
heid
gewag van
vanten
een Wyngaard,
Wyngaard,diediedrie
driemaalen
maalenininbet
betjaar
jaar
gewag
})ruiven voortbrengt
, die
Druiven
voortbrengt;; Druiven
Druiven,
die HDMER
us reeds
reeds
HomE1 trs
fchynt
gekend to
te hebben.
hebben. Dan
Dan deeze
deeze foort
foort is
de
fchynt gekend
is by
by de
Diet zeen
zeel1 in
in agting
agting.. De
De bezi&
bezien van
van
Wyngaardeniers niet
Wyngaardeniers
February worden
7N`ehruary
wordenmaar
maar zelden
zeldenryp,
ryp, en
en dan
dan ook,
ook, wanneel'
wanneer
'Zy al
al ryp
ryp worden
worden,, niet
geperst;; de
de andere
andere
zy
niet tot
tot wyn
wyn geperst
:zyn ryp
Zear is
is onze
;zyn
ryp in
in Augustus
Augustus en
en December.
December . _
Zeer
onze
de bewooners
Reiziger met
Reiztger
met de
bewooners van
van dit
dit Eiland
Eiland ingenomen;
ingenomen ;
ten Plot
flot fchryven
fchryven:.a „
" Gelukkige
Ge1ukkige bewoodit
dit doet
doer hem
hem ten
bewooners
ners van
van dit
nit Eiland
Eiland!! Gy
2ytdoor
doordedezee
zeevan
VlUlhet
het vaste
vasto
Gy zyt
land
afgefcheiden.. Blyft,
Blyft, blyft
bJyft ook
in uwe
Zeden.. in
in
land afgefcheiden
ook in
uwe Zeden
uuwe
zo moge
moge uw
uwonfchuldige
onfchulditrc.
llwe Vroomheid,
Vroomheid,Eilanders
EiJanders!! zo
vrolykheid
nimmer van
van uu wyken!
wyken ! zo
vrolykheid nimmer
zo moogt
t!Y, van
vall
moogt gy,
geoacht tot
fteeds
ge11acht
totgeflacht,
geflacht,bybyuwe
uweVadcret1
Vaderep verzameld,
verzameld, Reeds
tot
hoogere geneugten
geneugten opklimmen!"
opklimmen! " ---- Als
Als eene
eene By=
By.!
tot hoogere
)age
deezen Brief
lage tot
tot deezen
Brief vindt
vindt men
men bier
hier drie
drie DichtttukDichtfrukken
ken,, onder
onder den
dentitel
titel Resperlden
Re'sperJtien,, door
door den
den Graaf
Graaf zy.
zy.
l1en Vriend
J. A
A.. EBERT
EBERT roegezongen
toegezongen.. De
DeJ Eagelfcha,
Engdfclz~
nen
Wend J.
Vertaalel' verkoos
verkoos niet,
Diet, deeze
deeze Gedichten
Gedichten zynen
zyncn LandLandVertaaler
genooten mede
medetote deelen
deeIen;; daD
de redenen
redenen dier
dier onthou
genooten
dan de
onthau ..:
Binge
kwamen onzen
dinge kwamen
ODzen Nederduitfehen
Netief'tiuitftllm Vertaaler
V'ertaaler niet
niet volvolwigtig
voor, en
en wy
wy hebben
hebben met
met genoegen
genoegen zyne
zyne welge
weIge~.
wigtig VOOl,
llaagde proging
te vertolken
vertolken geleezen
ge1eezcno.
flaagde
o~ging om
em to
Met denXCVIIIBrief
denXCVIlIBriefvinden
vinden wywyons
onsweder
wederto
Ie Napdi'.
NapeIs-..
Met
OPlder den
bezogten zy
zy La
Cava en
en Vietri.
Vietri. Zo
Zo
finder
den weg
weg bezogten
La Cava
~eer zagen
zagen zy
zy bier
bier de
de natuur
natuurininhaar
haarlachendd
Iachend fchoon,
fchoon"
;eer
dat
dat de
de Graaf
Graaf fchryft
fchryft:: „
" Het
Het isis seder
lederreiziger
reiziger niet
niet
vel.'ver-
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vergund ,, de
ProvinCien van
van dit
dit Koningry
I{oningl'ykk
de Zuidelyke
Zuidelyke Provincien
vergund

to zien;
zien ; maar
en
Sicilie te
maar niemand
niemand echter
echter moest
moest Napels
Napels
en Sicilie

verlaaten
de Eilanden
Eilanden Ifchia
lfchia en
en Capri,
zonder de
Capri, zonder
verlaaten ,, zonder
zonder
het
Piano di
di Sorento
Sorento,, La
La Cava
Cava en
en Vietri
to
Vietri bezogt
bezogt to
hot Piano
hebbenY
hebben .3'
Rome maakt
Deterugreis
terup;reis na
na Rome
deels den
den inhoud
inhoud uit
uit
De
maakt deels
van
den XCIX
Brief.. Te
Caforta bielden
bielden zy
zicll
van den
XCIX Brief
Te Caferta
zy zich
Caferta," vermeldt
eenigen
" Naby
Naby Caflrta,"
vermeldt de
eenigen tyd
tyd OPe
op . „
de Graaf
Graaf,~
"„ lreeft"de
heeft'de Koning,
omtrent vyfjaaren,
Koning, voor
voor orntrent
vyfjaar€n, een
een Zyde~
Zydeo
Fabriek
baten aanleggen
aanlef!gen,, waarin
waarin zo
Fabriek laaten
zo weI
wel zyde
zyde gewon·
gewonnen. als
als in
in floffen
ftoffen wordt
In dezelve
dezeive vinden
vinden
nen,
wordt bewerkt.
bewerkt . In
tusfchen
drie- en
vierbonderd meisjes
meisjes onderhoud
onderhoud..
tusfchen de
de drieen vierbonderd
Indien zy
zy met
met cenen
werkman in
huwen,..
lndien
cenen werkman
in de
de Fabriek
Fabriek huwen
en
h1y-,enarbeiden,
arbeiden,worden
worden ze
ze met
met hunne
cn daarin
daarin bly,al1
bunne far
fa·
milie
onderhouden.. Zy
Zyontvangen
ontvangcn bonderd
honderd dukaaten
dukaaten
milie onderhouden
tot
Sticl'Jting, welke
welke met
met veerveer·
tot een
een huwlyksgift.
huwlyksgift. Deeze
Deeze Stichtmg,
tig perfoonen
en thans
thans meer
meer dan
dan duidui.
tig
perfoonen werd
werd begonnen,
begonnen, en
Staat, waarwaarzend monden
mondenvoedzel
voedzelgeeft,
geeft.isis een
een kleine
kleine Staat,
zend
voor de
de Konin~
Koningzelf
zelf dedeverordeningen
verordeningen heeft
heeft ontworootworvoor
pen. In
In bet
het geflicht
geH:icht zyn
eenige afzonderlyke
afzQl1derlyke
pen.
zyn voor
voor hem
hem eenige
vertrekken,
zomtyds bewoont."
bewoont." --De
bevertrekken , die
die lly
by zomtyds
De beGrotta Ferrata
z.ienswaardige
Ferrata geheeten
geheeten,, werd
werd
zienswaardige Abtdy,
Abtdy, Grotta
hun bezogt
bezogt;; zo
ook Frascati.
Frascat1. In
In Rome
Rome bezigtigbezigtigdoor
door bun
zo ook
den de
de Reizigers
Reizigers eenige
eenige Schildery
Schildery.• kabinetten
kabinetten ,t in
den
in den
den
voorigen
winter niet
niet bezogt
bczogt..
voorigen winter
In den
den CCBrief
Briefkrygt
krygtbet
het bekoorelyk
bekoorelyk Tivoli
eene
In
Tivoli eene
beurt, en
en de
de CICIleidt
leidtons
onsininSchilderzaalen
Schilderzaalen rond,
rondo
beurt,
De
De Reis
Reis van
van Rome
Rome na
na Loreto
Loreto vult
vult den
den CII
CII Brief,
Brief,
met
vermelding van
van dedevooruaamfte
voornaamficdoorgetrokken
doorgetrokl,en
met vermelding
Bygelegenheid
gelegenheid dat
dat de
de Reiziger
Reiziger van
van een
een bebeplaatzen.. By
plaatzen
roemde
roemde Brug
Brug in
in Spoleto
Spoleto gewaagd
gewaagd,, van
van welke
welke bet
het twytwydoor de
de Romeinen
Romeinen dan
dan door
door de
de
felagtig is,
felagtig
is, of
of zy
zy door
Oothcn werd
gebouwd. maakt
maaktdit
dit twyfelen
twyfelen bet
het hem
hem
Gothen
werd gebouwd,
Gotl;iwaarfchynlyk,, dat
dat dit
dit het
van eenen
eenen Gothiwaarfchynlyk
bet gewl'ocht
gewrocht van
fthen
flhen Koning
Koning is
is:: Romeinfche
Romeinfche werken
werken wierden
wierden nimmer
nimmer
met
voorbygegaan ; en
met flilzwygen
ftiI~wygen voorhygegaan;
laat hy
'er, ter
tel' cere
eere
en laat
by 'er,
der
del' Gothen
Gothen., eenige
eenige aanmerkingen
aanmerkingen op
op volgen
volgen ,, die
die. by
hy
a1dus
aldus befluit
befluit:: ,,
"vVy
zynmaar
maaralalto
te dikwerf
dikwerf geneigd.
Wy zyn
genegd,
ben als
als barbaaren
barbaaren te
doch my
komt de
de
ben
to befchouwen;
befchouwen ; dock
my komt
aaanmerkillg
een verftandig
verftandig Schryver
Schryver als
als zeer
zeer gege.anmerking van
van een
grond voor
voor,, dat
dat juist
juist het
tydperk,, waarin
waarin de
de Gothen
Gothm
grond
bet tydperk
Jtalie
jt(llie beheerschten
beheerschten,, een
een der
del' gelukkigfte
gelukkigfie tydperken
tydperken
voor dat
dat Land
Land geweest
geweest is."
is." - - Van
Van Loreto
Loreto zelve
zclve
voor
SSS5
s 5
en
~
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en bet
bet Huisie
Huisje la
to, fania`a
JanEt(/; Cala
hebben wywyu}tiuoerige-r
uitvoeriger
en
Cafa hebbeil
berigten..
.
berigten
denCIII
CHIBrief,
Brief, de
de Reia
Reis. na
na Venetien
Penetien
Vandaar
daarwordt,
wordt,ininden
Van
voor~t.,
Ancona befchreeven
befchreeven,, en
en wel
weI byzonder
byzonder de
de
, Ancona
voortge.tet
kleine Vryftad
Vryftad San
San Marino
Marino.. Wy
Wy hadden
hadden ten
ten doel
doel,,
kleine
doch moeten
"er von
te melden;
moeten bet,
het., met
met Ferrira,
Ferr4ra. RoR.o..
'er
van to
melden ; doch
'JIiga., Monte
Monte Celefe
Cekft en
en Padua,
Paduo" by
by enkele
eukeIe naamsvermelnaamsvermel.
vigo,
ding laaten
Iaaten..
ding
De CIV
elVBrief
Brief isis aan
aan Venetien
Venetien gewyd.
gewyd. Oud
Oud en
en
De
Nieu\v Venetien
Yenetien wordt
wOldt bier
hier aangeroerd,
met veel
veel
aangeroerd, en
en met
Nieuw
en min
minberispens
berispens dan
danveelal
veelal befchreeven
befchreeven.. Doch,
Docb,
ophefs en
ophefs
llehalven dat
dat hierop
hierop niet
niet weinig
weiDig zou
zou to
te zeggen
zeggen valval..
behalven
len., en
en een
fen Duitfcher
Duitfcher als
als onbevoegd
aangemerkt mag
onbevoegd aangemerkt
mag
len,
overZeemagt
Zeemagt
Zeev.taken
zo fi:ellig tote
worden, omamover
worden,
en en
Zeezaaken
zo ftellig
fpreeken, als
aIs wy
wyinindeezen
deezenBrief
Briefaantreffen,
aantreff'en,geldt
geldt bier
hier
fpreeken,
aulk ee
eella
de aanmerking
aanmerking van
van den
denVertaaler
Vertaaler:: „"By
de
By sulk
e
ligging,, haven
haven,, tuighuis
tuighuis,, oorlogstoeftel
oorlogstoeilel.,, en
<fn beerheerligging
konfchende denkbeelden
denkbeelden van
onwederftaanbaare magt,
fchende
van onwederftaanbaare
magt, konden de
de Venetiaanen
Venetiaanen onzen
onzen Schryver,
Schryver, ten
ten tyde
tyde dat
dat by
hy
den
(24 Off
OCr.. 1792)
179z) ligtlyk
ligtlyk vOOr
on..
zich bier
hier ophieldt
ophieldt,, (24,
voor onzich
mogelyk doen
doen houden
houden,, bet
het geen
gren weinig
weinig jaaren
jaaren hater
laater
mogelyk
weI gebeuren
gebeuren moest
moest ,~ toen
toen ,~ aan
aan de
gebeurde ,, en
en wel
de eene
een*
gebeurde
.verwaarIoozing enenverlamming
verlamminginin't'tBeftier,
Beitier, met
met
zyde ~ verwaarloozing
zyde,
lafheid en
en verraad
verraad by
aan do
de
by de
de Land~
Land- en
en Zeemagt,
Zeemagt , aan
lafheid
voorbeeldelooze floutfrout· en
dapperbeid.,
andere zyde
zyde ,~ voorbeeldelooze
en dapperheid
andere
de aanvoering
aanv.ocring van
een Legerhoofd
Legerhoofd,, weiks
welks ni1am
naam
onder de
odder
van een
de overwinning
ol1erwinning fcbeen
fche~n to
te gebieden
gebieden ,, zich
zich met
met eene
eene me
me...
de
nigte. Van
zamenloopende gunftige
gunftige omftandigheden
omftandigheden ver
nigte
Van ~amenloopende
ver-..
eenigden,, om
om zulk
zulk een
een Staat
Staat en
en Vloot
Vloot en
en Krygsvoor
Krygsvoor ...
eenigden
niet alleen
vermeesteren ;,
raad.,
aIleen to
te vermeesteren
in weinige
weinige dagen,
dagen , niet
raad , in
maar,, na
na bet
het wegvoeren
wegvoeren der
der groote
groote Schepen,
Schepen ~alles
aUes,,
maar
tot zelfs
prachtigen Bucent(I.Uro,
zo verre
te verver..
Bucentauro , zo
verre to
tot
zelfs den
den prachtigen
nielen,, dat
de fpaanders
fpaandcrs daarvan
daarvan tot
tot brandhout
brandhout
dat men
men de
nielen
onder
de armen
armen verdeelde
verdeelde."
."
onder de
De
drie laatfte
laatfte Brieven,
twee nit
uit Wecnen
een uit
uit
Weenen en
en cen
De drie
Brieven , twee
Dresden
beQuiten dit
dit Reisverhaal,
Reisverhaal, 't
't geen
gedagtekend, befluiten
geen
Dresden gedaz~ekend,
verchenfu:n l1€Ibben
"'Y
naar verdienfbn
doer kennen.
kennen .
wy naar
h en doeR
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van St.
St. Domingo,
Gefchiedkundige
Gefchicdkundige l1efchouwtng
Befchouwlng 'Iltm
Domingo , door
door
BRYAN
!)'de Stuk.
EDWARDS . UtI
Uit !let
het Enge/sch.
Engelsch. rde
Stuk . T/J
BRYAN EDWAR.DS.
Ts
Raariem,
by A.
I8o:z.. In
Baarlem, by
A.Loosjes
Loosjes Pz.,
Pz., x8crz
In gr.
gr. 8vo.
8vo. 96
ga bl.
bl

nze
Aankondiging van
nze Aankondiging
van het
het Eerfte
EerfleStuk
Stuk deezes
dee=
Werks
Werks (*).,
(*), een:
eeziEiland
Eiland betteffimde,
betreffende, wa-arheen
waarheon bet
bet
O
0
oog
oog des
des Staats-,
Staats-,KfygsKrygs-enenKoopmans
Koopmans nog
by aanhou.aanhou
flog by

denheid wordt
ons van
van alle
bedenheid
wordt heengetrokken,
heengetrokken, ontflaat
onttlaat ons
aIle be~
rigtgeeving
en aanleg,
aanleg ~ en
en geeft
geeft
tigtgeevingwegens
wegens den
den oorfprong
oorfprong en
OIlS
by de
de opgave
opgave van
van den
den hoofd-inhoud,
hoofd-inboud"
cms ruimte,
ruimte, om,
am, by
bet
een en
en rurrder
ander over
over te
to neemen.
neemen.
bet cen
Niet
dan maar
maarala1 totezeer
zeer beantwootdt
beantwoo'l'dt enenf}aaft
ftaaft bet
bet
Niet dan
VI
het tegenwoordig
tegenwoordig uitgegeeven
uitgegeeven Stukje
Stukje
VI H.,
H., waarmede
waarmede bet
unvangt, en
en 't
welk de
de gevolgen
gevolgen,, voortvloeijende
uit
aanvangt,
't welk
voortvloeijende uit
bet
IS Mey
I79I,befchryft,
befcbryft, den
den aanhef
aanhef:
bet Decreet
Decreet van
van 15
Mey 179r,
ga nu
nu over
"„ Ik
over am
om tooneelen
tooneelen to
te befchouwen
befchouwen ,, welke
welke
Ik ga
de'
befchl'yven kan
kane.
der verbeelding
verbeeldingbevatten
bevattennoch
noch de
de pen
pen befchryven
De verfchiflen
verfcbilJen en
en twisten
twisten tusfchen
tusfchell de
de onderfcheide
onderfcheide
De
klasfen
boos.
klasfen van
van Franfcbe
Franfcbe .Burgers,
Burgers, de
de hcvighedell
hevigheden van
van boosaartige part
yen tegen
elkander vorderen
vordercn niet
niet meer
de
aartige
partyen
tegen elkander
meer de
oplettenheid.
Zodanig eene
eene fchildery
fchiIdery van
van nienschlyke
menschlyke
oplettenheid . Zodanig
elende
- zodanig
zodanig een
een tooneel
toaneel vall
daet zich
zich op.,
elende -van wee
wee doet
op,
als
geen ander
als geen
ander land
land ,~ geen
geen voorige
vertoonde..
voorige eeuw
eeuw vertoonde
Meetdan
danbonderd
honderdduizend
duizend Wilden,
Wilden~aan
aandedebarbaarschbarbaarschMeer
beden van
van Africa
/lfrica gewoon
gewoon,, bedienen
bedienen zich
zich van
vandedeflilte
1cUte
beden
en duisternis
duisternis des
nachts.,, en
en vallen
vallen op
de vreedzaame
vreedzaarne
en
des nachts
op de
en niets
niets kwaads
vermoedendeplanters
plantersaan,
aall,als
als zo
zo veeveeen
kwaads vermoedende
Ie uitgehongerde
llitgehongerde tygers
tygers dorftende
dorfrende na
na menfchenbloed,
menfchenbloed.
le
Opftand,, brandftichting
brand11:ichting en
en flachting
Hachting kentekellen
overa!l
Opftand
kentekenen overal
derzelver voortgangen,
derzelver
voortgangen, en
en de
de dood
dood in
in zyne
zyne gruwzaam.
gruwzaamh~den
pyniglngen~waarby
waarbyeeneenoogenbliklyke
oogenbliklykeinin ver
ver·.
Wen
en en
pynigangen,
genomengenade
genadeis,
is., verbeidt
verbeidt ouden
en jongen,
jongen.,
gelyking genomen
gelyking
ouden en
vrblIwen"maagden,
maagdtm>enenhulplooze
hulploozokinderen
kinderen;; geen
frant.,
vrouwen,
geen Rant,
geen ouderdom,
ouderdom, geen
tgoon kunne
kunnewordt
wordtgefpaard
gefpaard.. Alle
AlIe die
dk
geen
ysfelyke en
en fchandlyke
fcbamtlyke buitenfpooriheden
buitenfpoorigheden.,, waarmede
waarmede
ysfelyke
de wreede
wreede enenteugellooze
teugelloozedriften
driften van
van- den
den Wilden
Wilden imimde
mer
mer eenen
eenen oorlog
oorlog gcvoerd
gcvoerd hebben
bebben,, holden
holden voort
voort-zonder
.zonder
bedwang
bed wang.. De
De woede
w0edevan
vanhet
hetvuur
VUUI'verteerde,
verteerde, 't'r geen
geen
bet zwaard
zwaatd niet
niet kon
kon verwoesten
verwoesten.. In
In weinige
weinigetreusige
treUllfge
bet
1.1Unu_

(*) Zie
Zie onze
onze Letteroef.
Lelter(J~f hier
hier boven,
bI.. 242
242.
(*)
boven, bl
.
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llurcn werdeii
werden de vrU€htbaa-rlle
fchoonfte'vlakten_ia
uuren
vruebtbaarfte en
en fchoonfle"
vlakten_hi
een
groot llagveld
flagveld tieranderd
ver:mderd,, en
eenc woesteny
woesteny van
van
cen groot
en eene
vemieUng."
vernieling."
Wy volgen
Wy
voJgenddn
aenSchryver
Schryver nict
niet,, in
in de
opgave der
der
de opgave
y
ysfelykheden,
die deezen
ontzetten&n aanhef
aanhef ftaaven,
1£aaVCJ1,
sfelykheden, die
deezen ontzetten&n
volvoerd
men mag
hun deezen
deezen naam
volvoerd door
door Menfchen,
Menfchen, --- nien
mag hun
naam
mauwlyks geeven,
geeven, - die
het lichaam
lichaam ,van
een bleak
bkl,nlc.
mauwlyks
die het
van een
kind op
opeen
eenftaak
ftaalcgeftooken
geftookenten
tenftandaard
ftandaardvoerdett
voerdell.. Do
kind
Do
menschlykheid beeft
beeft op
zulke verhaalen
verbaalen terug
terug.. 'Fe
menschlykheid
op zulke
Te
midden van
tooneelen ontmoeten
niidden
van deeze
deeze gruwzaarne
gruwzaame tooneelen
ontmoeten w'/
wy
een voorbeeld
voorbeeld van
van trouw
trouw en
en liefde
liefde in
in een
welks
een
een Neger,
Neger, welks
gelyk
niet te
dat zeer
zeer aandoenlyk
aandoenlyk is
is.. Wy
elyk niet
to wagten
wagten en
en dat
Wy
chryven het
fchryven
bet berigt
berigt af.
af. --- „" Mynheer
Mynheer en
en Mevrouw
Mevrouw
:BAILLON,
dochter en
en fchoonzoon,
fchoonzoon, en
en twee
twee blanke
blanke
$AILLON, 'hun
hun dochter
dienstboden ,, zich
zich onthoudende
op eene
eeDe bergplantagie,
bergplaDtagie,
dienstboden
onthoudende op
omtrent
len van
Kaap Franfois,
Franfois ~ werden
werden weomtrent dertig
dertig my
mylen
van Kaap
we .
gens den
den op
opftand
gens
ftand ouderricht
ouderrichtdoor
dooreeo
eenvan
vanhun
bun cigeq
6
ll11aven,
ilaaven, die
diezelfs
zelfsinindedezamenzweering
zamenzweeringwas,
was, maar
maar beeloofde,
zo mogelyk
mogeiyk,, bet
het leven
leven van
zyn meester
meestet en
en
loofde , zo
van zyn
tleszelfs familie
familie to
te fpaaren
fpaaren.. Onmiddelyk
Onmiddelyk geen
geen kans
kans
deszelfs
ziende om
hun tote doen
do(:n ontviuchten
ontvlucbten,, bragt
bragt by
bun in
in
ziende
om hun
by hun
een bygelegen
bygelegen bosch
bosch,.; waarop
hy vertrok
vertrok en
en zich
zich by
by
een
waarop by
de oproerigen
oprderigen voegcie.
Hyvondt
vondtden
denvolgenden
volgendennacht
nacht
de
voegde . Hy
gelegenheid, om
lJUI1 uit
uit het
bet kamp
kampder
der rebellen
rebellen fpyze
fpyze:
gelegenbeid,
om bun
tc brengen.
Den tweeden
t\Veeden dag
by, met
met eem~en
eenigen
dag kwam
kwam by,
to
brengen . Den
verderen voorraad
voorraad,, weder
weder;; maar
verklaarde,, dat
dat bet
bet
verderen
maar verklaarde
buiten
was,, eenigen
meerderen byfland
byftand to
te
buiten zyne
zyne magt
magi was
cenigen meerderen
hieden.. Mierop~
merkten zy
zy inin drie
drie dagen
dagen niets
niets van
van
Hierop merkten
bieden
Jen Neger
Neger;; maar
maar,, naa
Daa het
het verloop
verloop van
van then
dien tyd
tyd,
den
,
kwam by
bY weder
weder;; en
wees de
de familie
familie aan
aan ,, hoe
v.y haahaa.
kwam
en wees
hoe ey
ren weg
zouden hebben
hebben tote necmen
necmennanaeene
eenerivier,
rivier, die;
die.
ren
weg zouden
na
Port Margot
leidde,, hen
verzekerende,, dat
zy e~n
Margot leidde
hen verzekerende
dat zy
cen
na Port
Kano aan
aan dat
dat gedeelte
gedeelte van
van de
de rivier,
rivier, welk
hun bebeKano
welk hy
by hun
fchreef, vinden
Zy volgden
voIgden zyne
zyne aanwyzin.
aanwyzin..
fchreef,
vinden zouden.
zouden. Zy
gen;
vonden de
Kano,, en
gingen 'er
'er behouden
behouden in
in ;;
gen ; vonden
de Kano
en gingen
werden door
door dede fnelheid
fnelheid van
firoom omverre
omverre
maar werden
maar
van den
den ftroom
naa met
met moeite
moeite ontktmen
ontkomentote zyn,
zyn, achtachtgeworpen. en,
en, naa
geworpen,
best,, na
na de
de bergen
bergen terug
terug to
te keeren
keeren.. De
ten zy
zy bet
bet best
ten
De
Neger:'J;,bekommerd
beboud,, wist
Neger
bekommerd over
over hun
hun behoud
wist hun
bun wede,r
weder
te vinden
vinden,, en
wees bun
huneen
eenbreeder
breedergedeelte
gedeelte der
der rifl..
to
en wees
vier aan,
waar by
by hun
bunverzekerde_dat
verzekerde_ dat by
byeen
een boot
boot bebe.
vier
aan, waar
zorgd hadt
hadt;; maar
maar by
byzeide
zeide dat
dat dit
dit dede laatfte
laatfte pooging
pooging
zorgd
was,, welke
doen kon
kon om
om hun
hun to
te behouden.
Zy:I
was
welke by
by doen
behouden . ?-'
o

f

gm~
gin.
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p;ingen
geen boot
boot vindende,
vindende, hiel
hiel-•
gingen dus
dus derwaards
derwaards ;; maar
maar geen
den
zich voor
voor verlooren
verloorcn;; toen
den zy
zy zich
toen de
de getrouwe
getrouwe Neger
Neger
wederl
bragt hun
weder, als
alshun
hun befchermengel
befchermengel ver[cheen.
verfcheen . Hy
Hy bragt
hun
ander gevogelte
gevogelte en
en brood,
brood, en
en leidde
de Fami·
Famiduiven,
leidde de
duiven , ander
lie langzaam,
langzaam , by
by nacht
langs de
de oevers
lie
nacht,, langs
oevers der
der rivier
rivier ~,
tot
Kaai to
te Port
tot dat
dat zy
zy in
in het
bet gezjgt
gezigtwaren
waren van
van de
de Kaai
Port
Mar,got : hun
Margot:
toen zeggende
zeggende,, dat
buitell ge·
hun toen
dat zy
zy geheel
geheel buiten
gevaar
nlmbyhyaffcheid
affcheid voor
voar altyd,
altyd, en
en vervoegvervoeg~
vaar waren,
waren, nam
de
zich by
by de
de oproerigen
oproerigeu.. Die
Die Familie
Famihe onthieldt
onthieldt zicll
de zich
zich
negentien
bosfehen," - Hoe
zeer fteekt
fieekt
negentien dagen
dagen in
in de
de bosfchen+"
-Hoe zeer
hy
dit gedrag
gedrag af,
af, niet
niet alleen
aIleen het
by dit
bet wreede,
wreede, hier
bier zo
zo breed
breed
vermeld , maar
maar ook
vermeld,
ook dat
dat der
der Noon/Americaanen,
Noord- Americaanen
, die
die
met
kleine Scbeepjes
Krygsvoorraad aanaan·
met kleine
ScheepjesWapentuig
Wapentuig en
en Krygsvoorraad
voerden ,, en
vQerden
vandedeverinoorde
verOloorde
en VOOl
voor Zuiker
Zuiker en
en Rum
Rum van
eigenaars
der plantadien
plantadien verruilden!
verruilden!
eigenaars der
Het
VII Hs
H. vangt
vangt aan
aan met
met eene
eene opgave
opgave van
van de
de rereHet VII
{:}enen,
zich
Ilenen , die
die de
de Iieden
liedenvan
vande
de kleur
kleur bewoogen
bewoogen,~ om
om zich
by de
hy
de oproerige
oproerige Negers
Negers to
te voegen
voegen,, -- [ehetst
bet gegefchetst bet
drag der
Engelfche Societeit
drag
der Engelfche
den
Societeit tot
tot Affchaffing
Affchaffing van
van den
Slaavenbandel , en
Slaavenbandel,
van die
die to
te Parys,
Parys; Les
LeI Imis
Amis des
des Noirs
Noirs
en van
geheeten.. De
De Abt
Abt GREGOIRE
GREGOIRE (wiens
(wiens Brief
Brief aan
aan de
geheeten
de Bur
Bur•..
gers van
van de
de Kleur
RIeuraan
aan't'teide
eilldevanvanditdir13oofdftuk
Hoofdfl:ukisis
gers
geplaatst),
door de
de Negers
Negers op
-geplaatst), door
op St
St.. Domingo
aangemerkt
Domingo aangemerkt
als een
Befchermgod,, werkte
werkte fterk
fl:erk mede
mede..
als
een Engel
Engel of
of Befchermgod
EDWARDS fchryft
fchryft ten
ten aanziene
deezen Brief,
Brief, „,; dat,
da t ,
EDWARDS
aanzlene van
van deezen
•'}J zo
zo de
de oogmerken
oogmerkenvan
vandeezen
<lee zenSchryver
Schryverzozozuiver
zui ver gegeweest waren
waren aIs
aIs de
de taal
taal welfpreekend
welfpreekend,, zuiks
zulks leisluis•" weest
•~, ter
ter over
zauverfpreid
verfpreid hebben
hebben."
over zyne
zyne bekwaamheden
bekwaamheden zou
."
- De
De berroeping
berroeping van
het Decreet
Decreet van
van rS Mey,
Mey, met
met
-van bet
de
de deerlyke
deerlyke gevolgen
gevolgen daarvan
daarvan ,, en
en de
de wreedheden
wreedhedel1 door
door
beide de
de partyen
partyen gepleegd
gepJeegd,, worden
wordenbier
hier befchreeven
bcfchreeven ,.,.
beide
en bet
het Hoofdituk
Hoofdftuk beflooten
beflooten met
de komst
kOOlst der
der Civite
Civile
en
met de
Commisfarisfen
Commisfarisfen tote Kaap
Kaap Fran
Franfois.
;ois.
Deezer Commisfarisfen
Commisfarisfen ontvangst
ontvangsr en
Deezer
en werkzaambeden,
werkzaamheden,
met derzelver
derzf;lver gevolgen
gevolgen,, maaken
maakeneen
eengedeelte
gedeelte uit
uit des
dc~
met
VIII
H . Zy
VIII H.
Zy waren
waren MrRuzcK
MIR:8EC~ en
en ROOME
ROOME ,-' geweezern
geweezen
Advocaaten
Advocaaten id
in de
de Parlementen
Parlementen van
van Parys,
Parys> en
en ST
51'.
LE~
. LEGER
, een
CER,
een lerlander
Ierlander van
van geboorte
geboorte,
een Heelmeester
Heelmeester,,
, een
die
die veele
veele jaaren
jaaren inin Frankryk
Frankryk gewoond
gewoond hadt
hadt ;; de
de eerfte
eerite
bragt
tyd in
in Iaage
Iaage ongebondenheid
ongebondenheiddoor,
door,dedelaatbatbra
gt zynen
zynen tyd
fte lag
bet afkneveten
afknevelen van
van geld
geld;; ROOMS
ROOM~
lie
lag zich
zich toe
toe op
op bet
gedroeg
gedroeg zich
zich zonder
zonder opfpraak
opfpraak,, en
en hem
hemging
ging na,
na,dat,
dat,
zo
20 by
hy geen
geen goed
ioe'l,, althans
althani dat
geen kwaad
kwaad gedaan
ged3:m
dat by
by geen

I"

had".
hail.
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bet vryftellend
vryftellend Decreet
l1adt.
Hierop volgde
volgde het
hadf . Hierop
Decreet van
van
44 April
alsmede de
van de
de nieuwe
nieuwe
April 1792
I79~.,, alsmede
de aaniteliing
aantleJIfng wn
Commisfarisfen ,SANTHONAX, POLVBREL
Commisfarisfen,SANTHONAX,
POLVBREL en
en AILHAUD,
AILHAUD,
allen hevige
hevige Jacobynen
J'acobynen,, met
breeden last
allen
met breeden
last voorzictn,
v©orzien ,
de GouverneurGouverneur- Generaai
Gereraa.l
met Krygsvolk
Hrygsvolkonderfteund
onderfteund;; de
met
lJLANCHELANDE werd
werd terug
terug geroepen,
geroepen., en
en 1)'f:SPAltll!S,
73LANCHELANDE
DESPAtthES,
in
in diens
diens plaats
plaats,, aangefteld
aange1l:eld.. ,.
Zy vertrokken,"
vert~kken,"fchryftw
fchryft
„ Zy
uit Frankryk,
Frankryk, waarfcby,nlyk
:EDWARDS, "„ uit
:DWARDS,
waarfchynlyk gen~zaam
genoegzaam
"„ in
denzelfden geest
geest tegen
Colonisten,, als
als door
in denzelfden
tegen de
de Colonisten
door
en zyne
zyne Spaanfche
den Hertog
Hertog van
van ALVA,
ALVA., en
Spaanfche en
en ltaliaanltaliaan•;0. den
regen de
de lnwoonders
Inwoonders
fcbe troepen
troepen,, in
in het
bet Jaar
Jaar 15689
15t)8, regan
•" fcbe
Nederlanden werdt
gd. Als
der Netkrlanden
werdt aan
aan den
den dag
daggele
g,elegd.
Als hy,.
"• der
by,.
OJ')
ontvlamd door
door een
eengeest
geestvan'
van'giertglteid
gierigh€ia ,') geestdry• ontvlarnd
geestdry•" very
en wraakzucht,
wraakzucht') waren
waren zyzyopopniets
fliets bedacht
bedacbt t,
very en
dan op
op voordeelen,
voordeelen, ontitaande
ontftaande-- uit
uit gevangenneeming
•" dan
gevan enneemin
"„ en
en verbeurdverklaaring
verbeurdverklaaring;; op
op ontwerpen
ontwerpen van
van misdryf
tnisdryt
.,.,
en van
van wraak."
wraak." Dit
Dit ganfche
ganfcbe Hoofdftuk
Hoofdftukftrekt
ftrekt ter
ter
• en
voJdin~ende itaaving
fraaving van
van die
die vergelyking
vergelyking:: terwyl
voorts
voldingende
terwyl voorts
de
van den
den Heer
Heer GALBAUD
c:1e aanitelling
aanftelling van
GAL~AUD tot
tot Opper·Gou
Opper-Gou-..
verneur .,, door
Bewind,een
eengefchil
gefchil tustusverneur
door bet
het Uitvoerend
Uitvoerend Bewind,
fcben hem
bem en
en de
de Commisfarisfen
Commisfarisfen baart,
baart, vyandlykheden
vyandlykheden
fcben
doet aanvangen
aanvangen,, geeindigd
geeindigd met
met eene
eene groote
groote flachting
llacbting
doer
onder de
de blanke
blanke Ingezetenen
Ingezetenen en
de verbranding
verbrnnding der
def
onder
en de
Kaapftad. Het
Het gebeurde
gebeurde omtrent
omtrent de
de Kaapftad
Kaap1lad ivordt
wordt
ICaapitad.
eeDe bykomende
Aantekening opgehelderd
opgebeldel'd..
door eene
door
bykomende Aantekening
~s Leezers
geest ,~ afgemat
dOOr bet
bet leezen
leezen van
van zo
zo
's
Leezers geest
afgemat door
veele gruwelen,
krygt eene
eene verpoozing
verpoozitlg in
in bet
veele
gruwelen, krygt
bet IX
IX H.,
H .,
lJehelzende eene
algemeene Befchryving
Befchryving van
van St.
St. DominDominbehelzende
eene algemeene
go;; oorfprong
oorfprong van
de Franfche
Franfche Colonie,
Colonie., enell plaatsbeplaatsbevan de
go
1chryving van
van de
de onderfcheidene
onderfcheidene Provincien,
Provinden, waarin
waarin de
de
ichryving
Franfthe
Bezittingen verdeeld
baare bevolking
bevolking
he Bezittingen
verdeeld waren;
waxen ; haare
Franf
en
Ten Plot
en voortbrengzels
voortbrengzels.. Ten
flot wordt
wordt de
de inlaading
inlaadiHg en
ell
uitvoer vergeleeken
de retouren
retouren van
van _70rnaica.
Jpmaica. uitvoer
vergeleeken met
met de
Dan,, hoe
hoe nader
nader wy
wy dit
dit Eiland
Eiland leeren
leeren kemien,
kennen, hoe
hoe
Dan
meer wy
wyons
onsmoeten
moetenbedroeven
bedroevenover
overde
de verwoestingen,
verwoestingen.
meer
1Yercltl aangerigt.
in "t
in
't Paradys
Paradys dcr
der Nieuwe
Nieuwe Wercld
aangerigt.

ChA.

c.
C.

F.
CHARACTEl\.SCl1£TS
F . Ppoe
O CK RIn
E 5,
L 5,
CHARACTEA •S CIIISTSnl!X
DERVJl.OUWI.;N.
VROUWLN .

59!»
599

Cllarlltler-Schets tier /7rou",en, doo,'
G8/teimflllla
den Herlog "an Bruns""k..LunenlJurg. Nilii¥'

CARl. URIEDRICH
JrRlEDRICH POCKELS,
POCKELS,
Character-Schets der Arouwen, door CARL
van den Hertog van Brunswyk-Lunenburg. Naar
Geheimraad van
he' Hoogduitsch
HDogauitst/t:: door
door Mr
Mr.. JOANNES
JOANNES VAN
VAN DES
DRR.. LINDEl'f,
LINDEN, .dd~
4dhet

"ocallt
IYI Deel.
Deel. Te
Te Leyden,
en J.
J.
vocaat Ie
to Amj/elaam.
4mJleldam . Ills
Leyden, /;]
by A.
A. en
Honkoop, 1802
1802.. In
In gr.
H.
gr. 8vo.
8vo. 167
167 bl.
Honkoop,

- y de aankondiging van het eerfie Deel zyn wy den 8chr;·.

vet nagenoeg
nagenoeg op
op den
den voet
voet gevolgd,
gefolgd, en
dus zyn
mill
B
ver
en dus
zyn wy
wy min
B
of
genoodzaakt dit
dit ook
en wy
wy bragten
bragtCtl ons
ons
of meer
meer genoodzaakt
ook nu
nu te
to doell,
doen, en
y de aankondiging van bet eerfle Deel zyn wy den Schry-

onder dedeverplichting
verplichting am
omthands
thandsene
eneproeve
proevetote
daarenhoven onder
daarenboven
leveren;; maar
maar waarlyk
waarlyk met
zekere huivering
huivering nemen
de
leveren
met zekere
nemen wy
wy de
pen daartoe
daartoe op,
ons de
de gegeven
gegevenlof
lofenigzins
enlgzins bebepen
op , niet
niet omdat
omdat ons
rouwt, - integendeet,
integendeet; ook
ookbier
bierherkenden
herkendenwy
wy den
den naauwkeunaauwkeurouwt,
rigen Waarnemer
- Jhaar,
daar deze
rigen
Waarnemer en
en denkenden
denkenden Wysgeer,
Wysgeer, maar, daar
deze
ODze Vrouwtjes
VrouWtjeszozogeheel
gebeelniets
Diets ontziet
ontziet,, daar
by de
de waarbeid
waarheid
daar by
onze
(dit woord
ontvalt ons
ons daar
daar onvoorzichtig
onvoorZichtig genoeg)
genoeg) zo
zo onbe
Ollbe·
(dit
woord ontvalt
wimpeldd zegt,
zegt, vrezen
vrezen wy.
dat by
by in
in de
ongenade vallen
vaIIen zal
zal
Wy, dat
de ongenade
wimpeld
-van
vele onzer
onzer fchone
rchone Lezeresfen
Lezeresfen;; en
en in
in die
zouvan vele
die ongenade
ongenade zouden
wyniet
niet gaarne
gaarne delen
delen.. Echter
Echter willen
willen wy
houden.
den wy
wy woord
woord houden,
onaer [peelaa!
on"ervanglyleheid evenwel,
eveDwel, en
en zonzononder
fpeciaal protest
protest "an
van onvervanglykheid
tier ons
ons daardoor
aaartioor enigzins
enigzins to
Ie benadelen
benadek" in
in aile
die eniddelen
midtJeien
der
alle die
~an defenfie,
defenfie, die
in het
ket "ervolg
mogten vinden,
"inJe", a,
:all
van
die ""
wy in
vervolg gerarlen
geraden mogten
oak"00,. de
rle Sexe
S~xe als
als voor
"oor ons
om;; de
Burger rocitELS
POCI{ELS zai
zal toch
de Burger
toch ook
voor
geven;; welligt
welligt fpannen
ene
ene CkaraCler·Sckm
Character-Schets der
der Jl;lannen
Alannen geven
fpannen wy
wy
dan met
met de
de Vrouwen
Vrouwen tegen
tegen hem
bem toIe famen
famen ,, wanneer
zvn
dan
wanneer zyn
taak geheel
geheel isis afgewerkt
afgewerkt;; en
en by
by voorraad
voorraad beloven
beloven wy
aan
taak
wy aan
onze
Vrouwen nu
voor alsdan
alsdan reeds
reeds bet
het eerily
eertle en
en hoogfte
boogite
onze Vrouwen
DU voor
"oord..
woord
Deel beefs
beeft wederom
A/delinr;en.. V.
V. VaoowELYTCE
VaOUWELYKE
Dit Deel
Dit
wederom L !lfdelingen
:l!t(';E~ZINNI(JHIlJD', EN ENVROUWELYKE
MEN..
Derze/"er oor.
oorittOENzIINNIOHEID',
VROUWELYRE LUI
LUTwEN
Derzehrer
:t.aaleen.. Afwisfelingen en
zyn deels
deels na.
nfl.
zaaken
Afwisfelingen
en veranrlerlylekedm
veranderlykheden zyn
ttmrJylt, deels
Eene
ltaare voornaamJle
vOQl'naamjle brenbrcnruurlyk,
deels zedet,lt.
zedelyk. Eene "an
van haare
;,en beflaat
bejlaat daarlfJ,
dat de
de verwachringen
"erwtlcklingen der
der Yrouwen
YrortwenDiet
met
hen
daarin, dat
overeenjlemmen met
met den
den wezentlyken
wezenrlykell float
f/aat der
overeenflemmen
der w"reld,
weereld, voorna.
voorna .
tlJelyle ill
echten·jland.
- Deszelfs
Deszelfs ellende,
.Hand. --nrelyk
in den
den echten
ellende,SI'f#lneer
wanneer lie
de kwaakwaa.
tie luim
lulm daarin
dallfin heerscht
heerscht.. •- Eenige
Eenige byzonderheden
",zonlkrheden desaaagaan
rleYlilll8aan..
de
de.
men5chbedoelt
bedoeltaltyd
altyd zyn
zyn eigen
eigen 1It
I I ;; aan
aan de
de beperbeper.
e. De
De mensch
d
king zyner
zyner eigenliefde
eigenliefde door
de gefleldheid
gefteldheid der
wereld ge.
geking
door de
der wereld
went byhyxich
2icheindlyk,
eindlyk,zozodat
oatbet
hetverfland
verfiandinindedeplants
pl<Y.lts der
der
went
bevlge drifters
driften t'reedt.
eigenfchap van
het menschlyk
menschlyk
bevige
treedt,Gene
Gene eigenfchap
van bet
karakter isis 'er,
meerderemoeite kost
kost;; men
karakter
'er, die
die den
den opvoeder
opvoeder meerdere'moeite
men
moet zezeniet
niettote veel,
veel, maar
maar vooral
vooral ook
ookDiet
niet to
te weinig
weinig bept:r·
moet
beper
ken;; gelyk
dlt laatfte
laatfte maat
al to
te veel
opvoedlng der
der
ken
gelyk dit
mast al
veel by
by <ie
de opvoeding
meisjes gefcbiedt,
"ooral vroeg
vtoeg aan
aan zelfsbeheerfchtnng
zeljsblkeer[clti'l&
meisjes
gefcbiedt, die
die men
men vooral
ieWennen moest.
moes:. De
meetdere lkhamelyke
lkbamelyke gebreken
gebreken der
del'
gewennen
J e meerdere
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de prikkelbaarheid
barer zenuwen
zenuwen vermeerdeVrooweh,, die
die de
prikkelbaarheid harer
vermeerde.
Vrouwetl
ren, veroorzaken
veroorzaken vele
vele vrouwlyke
hlimen. welke
welke even
evendaaroul
daarolli
ren,
vrouwlyke luimen,
toegevendheld en
en verfdhoning
verfchonlng verdienen
verdiellen;; doch
doch niet
niet dezulken.
toegevendheld
dezulken,
in ene
gemaakte inbeelding
inbeelding en
en eigenzinnigeigenzinnigwelker·
llgt in
Welker •ggrond
rond ligt
ene gemaakte
heid,
ook in
in enig
enfg foort
foort van
van onmatigheid
onmlltigheid.. 'Er
'Er zyn
heid , of
of ook
zyn ook
ook
zedelyke
Tdelheid, zedeIyke oorzaked
oOlzalten van
van zodanige
zodanige luimen
lnimen :: Tde/keid,
- en
en wie
wie
ydel:heid berekenen?
berekenen'l
kan alle
aile de
der vrouwlyke
vrouwJyke ydeiheid
kan
de ontwerpen
ontwerpen der
Liefde,, die
zich, zo
zo als
aIs de
de Vrouw
Vrouw
haargevoelt,
gevoelt,ligt
ligt belebeleLiefde
die zich,
haar
©pvoeding, --- mon
digd
acht;; Opvoeding,
bederft de
de meisjes
meisjes ;i en
en deze
de'"
digd acht
man bederft
op'loeding geeft
geeft nanleiding
aanleidiog tot
tot '}dele
wenfohell
Slerlllngen
opvoeding
ydek wenfci
en en
en verlangen
del' Vrouwen,
YrflU'U'tn; die
de wereld,
w:ereld, zozoals
als die
die wezendlyk
wczendlykbeftaat
beilaac •,
der
die do
De Echtgenoot
Echtgeooot isis geheet
lJeheel anders
anders dan
dan dd
do
niet
voldoen. De
niet kan
kan voldoen,
Minoaar
nu raadt
ralillt bet
bet gezond
verfiand zachtmoedigheid,
zQchtmoedig!teiri.
1% innaar was:
was : nu
gezond verftand
gedu/d en
toegevendkeid aan
aan;; maar
de flaatkunde
fiaatkuRde van
vaJi bedorbedor-.
geduld
en toegevendheid
maar de
Vr~uwenverkiest
verkiest wederfpatenigheid
flllrierfpatmigkeid en
iwade luimen.
/uimen.
vene Vrouwen
vene
en kwade
Twisten· vrouW'yke
luimen en
en bet
bet onftuimig
onfiuimilJ geftel
geileI van
Twisten,
vrouw'yke luimen
van den
den
heerfchappy,dan
danisis bet
het buwiyk
huwiyk hoogst
hoogst ongeluk
ongeIuk....
man omomdedeheerfchappy,
man
kig ;l dit
uit. en
en befluit
beOuic deze
kig
dit haalt
ha altdede Schryver
Schryver nit,
deze Afdeling
Afdeling met
met
twislaiek,
de volgende
volgende opalerkingen
opOlerki.ngen:: Sommige
Sommige Vrouwen
Vrouwen zyn
zyn twiseziek,
de
eokel uit
uit. grilligheid
grilligbeid i; fommige
enen onwederftaanbaren
Ol1wtderftaanbareJ1
enkel
fommige bebben
hebben enen
trek tot
tot huikn,
huilen, dikwils
dikwils gegrolJd
in ene
ene geneigdheid
geneigdheid der
derziel
ziel
trek
gegrond in
tot treurigheid
treurigheid,, dour
door dedewekere
wekeregefteldheid
gefteldbeid van
vanbet
he~licbaaut
licbaalU
tot
gebolpen,
dot:h ook
ookdikwils
dikwil~ oorfpronglyk
oorfpronglyk uit
uit een
gebolpen
, doch
een weetnoedig
weemoedig
So~mige
en beklemd
beklemd verlangen
verlangen naar
nanr.een
eengednltit
gednl!\t genot.
genot. Sommige
en
Vrouwentrekken
trekken ons
ODStot
totzich
zlch door
door vrouwlyke
vrouwlyke zachtheid
zaclztlzeiri ea
en
Vrouwen
bevalligheid,
hevalligkeitl. en
en zyn
zyn in
in bet
het volgend
volgend ogenblik
ogenhlik koud,
kOlld,eigenzinnigg
eigenainn't
en
booS/JQ"dig,, - - een
laag karakterI
karakt",rl of
kunstgreep van
Vil1
en boosaardig
een laag
of elle
ene kunstgreep
weI
overlegde darteiheid
dartelheid en
en heerschzucht
heerschzucht ;; fOlllmige
doeD bet
bet
wel overlegde
fommige doen
cnkel om
zich in
in de
de tekenen
tekenen en
en wendingen
Wendingen van
van once
on~e under
onder·.
enkel
om zich
werping to
te vermaken
vermaken;; dikwils
een hulpmiddel
hulpmiddel.,
dikwils isis het
bet ook
ook een
werping
Hefde in
in gevaar
gev~ar zou'
zou' raken.
raken. Eindlyk
unnen Iui.
lui.
wanneerdedeliefde
wanneer
Eindlyk kkunnen
tot wreedleid
wreed/,eid brengen,
brengen, ene
ene eigenfchap
eigenfchap anders
ander,
men ene
ene Vrouw
Vrouw tot
men
zo onnatuurlyk
onnatuurlyk by
by bet
bet vrouwlyk
vrouwlykkarakter,
karakter.
zo
nRR VROUwEly.
VROUWEN. Derzelver
Derulver verfchillende
ver/clzilletul.
VI.. GEVOEJ.IGHlllD
VI
GEVDELIGHCID DES
gedaanln' en
en zoorten
zoo"lell.. - - Gevolligheid
gedaanten
Gevoeli held van
van mede/yding
medelyding of
of Sym
Sym...
van vriendfchap
patkie;; "an
"riendfchap en
lielde.
pathie
en lie
de . - - Gevoehg!teld
Gevoeligheid "an
van
huw/ykstederheid,
"anmoederlyke
moeder/,ieliefde
lie/de., van
SIan vatuurlyk
natuurl,k gevoel,
ge~'el,
huwlykstederheid, van
"an
zwaart1Joedigkeid,, van
van levees-manier,
IeVI/II.manilr. en
fynere befcha.
befcha.
van zwaarmoedigheid
en van
van fynere
Sling "an
den geeft
gmt.. De
hierbedoelde
bedoeldegevoeligheid
gevoeligheidisis niets
niets
ving
van den
De bier
dat melt
meli
dan
zwakheid, ene
ene ziekte
ziekte der
dan zwakheid,
der ziel,
ziel, het
bet voorkomen,
voorkomen, dat
geeft,, van
een meer
mellr verfynd
verfynd enenlevendig
levendigzedelyk
zedelyk ge.
gezich geeft
zich
van een
andere menCchen.
van zodanige
zodanige VrouVrouvoel ,f dan
dan andere
menfchen . In
In bet
bet oog
oog van
voel
'ft'en isis byna
bynaieder
iedermensch
menschvan
vangezond
gezondverftand
verftandeen
een koud
koudell
ell
wen
dit gevoel,
gevoeI, die
die
zielloos wezen.
Onderfcheidene klasfen
klasfen van
van dit
zielloos
wezen . Onderfcheidene
het opfehrift
opCchrift ligt
Iigt kan
nn brubr(tde
Lezer uit
uit bet
de Lezer
kan nagaan,
nagaan, worden
worden nu
der uitgehaald.
uitgehaald. Vreemd
Vreemdgenoeg
genoc:gluidt
h~idtinfusfchen
iniusfcheodedeuitdrukuitdruk ..
der
king
hetgeen gevoeligheld
kiug:: gevoeligheid
8~voelighe;d van
"1111 natuurlyk
n(ltllurl,~ gevoel,
I"'HI, hetceeD
"voelighe{4
yqgf'
vovr

CHAltACTIA-SCHETS DER
CHAItACTlilt-SCHE'l1
DElt VROUW'EN
VItOUW:EN.
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~IQr de
(Ie fchoonheden
fclzlo,zheJen tier
te l110eten
hetekeneu..
der nattlllr
natuur fcbynt
veer
fchynt to
moeten betekenen

1a~en ivy
wy deze
c.leze Afdeling
Afdeliog ipzonderheid
irzonderheid met
met genoegen
genoegen ,,
Voorts lazen
Voorts
en pryzen
pryzcn dezelve
dezelve vooral
vooral ook
ook ter
tetlezing
lezing aan
aan;; hoewel
en
hoewel onze
onze
Mei~es,, Vrouwen
VrouwenenenMoeders,
Moeders,zich
zichreeds
reedsiaalallVaderlaodfche Mei51es
Vaderlandfche
ge
begonnen totefchamen
[chamenover
overdatdatlaffe
Jaffe o'erdrevene
o1rerdrevene gevoel
gevocl ,,
ge begonnen
dat zogenoemde
zOlenoemdefentimentele
fenrimentele van
van dezen
dezen flempel,
ftempel, hergeen
hetgeen v6dr
v66r
dat
enige
jaren dreigde
en alle
aile vreugde
vreugde des
des
enige jaxen
dreigde al
al het
her ware
ware en
en goede.
goede,en
levens, ook
ook by
byons,
ons,totesullen
zullen vernielen
vernielen..
levens,
VU.. CoQUSTTERIE
CO(!UBTTllRIE IIER
rrER VROUWEN.
Dezelve begins
lJeginl "oornn.
VII
vROUWEN . Dezelve
voornameJylt,
net Meisjen
Meisjen de
de groote
groote weereld
IIIIe,-eld intreedt
intreedt.. - wanner het
,nelyk , Ulllntleef'
Hlla1' eerflt
eulle- en
en naaste
nanste grand
grflmi.. HallT aJgemeene
lIart en
en
Hoar
Haar
algemeene aart
verwerpel,kheid. Gdetloarlige Coquetten,
Coquetten. inin tegenoverfleltegentJyerjlelverwerpelykheid.
Geedaartige
die van
ling van
NIl de
tie geenen
geenen,, tlie
van een
een flechien
.flechten inborst
inboTst zyn
zyn.. ling
Cefchetst tafereel
ttrfereel van
beiden.. --- •-- dgteTltoudendlzeid
en henst
kome
Gefchetst
van bedden
4gterhoudendheid en
eene onll'ouwe
ontrouwe JTrouw.
Vrouw . Grappig
van veinzen
vei:nzen in
in eene
Grappig vertoont
vertoont zteh
zlch
van
hier de
kleine Jonkvrouw.
zo als
als zy
zy uit
nit her
hee fchool
{chool in
in de
de
bier
de kleine
jonkvrouw, zo
grote gezelfchappen
grote
gezelfchappen optreedt,
optreedt,dedevermaningen
vermaningen van
van ouderen
ouderen eft
en
opvoederesfen
niet meer
meer acht
acht,
maar hare
bare drift
drift om
opvoederesfet5 nu
nu niet
, maar
om man
man ...
nen to
te behagen
bebagen botviert
botviert.. Een
EeDfynder
fynder geest
geest van
nen
van waarneming,
waarneming,
JDaar vooral
voprat ook
ookbet
betphyfieke
pbvfiekegetlel
genel der
der Sexe,
Sexe, doet
doet bier
hier veel
vl!el;;
maar
in zekeren
wit der
DeCoquetteCoquettein
zekeren zin
zin is
is het
her pok
pok de
de wil
der Natuilr.
Natuur . De
rie vindt
vindt verdedigers
verdedigers ;; doch
het Meisje,
Meisje, dat
dat alzo,
ltlzo, en
en niet
niet
rie
doch bet
Jaogs den
wegvan
vanliefde
Hefde en
en eerlykheid
eerlykheid,, enen
enen Man
Mangevangelt
gevangell
tangs
den weg
}Jeeft_
het be
be..
heefti wordt
wordt zeer
zeer Iigt
ligtdoor
door ydelheiJ
ydelheid gedrevell
gedreven om
orn naar
naar her
zit van
te haren,
baken, ja
jn wil,
wil, in
in geval
gev.t1 van
zit
van meer
meer Mannen
Mannen to
van nood"
nood,
en
nit voorzorg,
aamaI in
in voorraad
voorraad hebben;
van daar
daar
en ult
voorzorg , eell
een aantal
hebben ; van
Jigtzinnigbeid
bet gehele
geh~le karakter
karakter ontaart,
ontaart, eti
ell
ligtzinnigheid en
en huichelary;
huichelary ; her
aile beminnenswaardigheid,
zeit. het
gevoel., gaat
gaat
alle
beminnenswaardigheld , zellfi
bet zedelyk
zedelyk gevoel
al1en~s geheel
verlorell.. Goe+laardige
Goe,laardige Coquetten,
Coquetten, welker
welker gegeallenis
gebkel verloren
drag'. niet
door
door
drag'~
niet'aileen
'alleen
dooreerzucht
eerzuchtenenydelhcid,
ydelheid, ma31
maar ook
ook door
ene narnurlyke
naruarlyke tederbeid
vonr haar
baar
ene
tederheid geregeld
geregeldwordt,
words, zyn
zyn vonr
zelve her
bet gevaarlykst
gevaarlykst;; zy
zy verftaan
verfiaan loch
de kunst
kunst
zelve
toch zo
zo goed
goed de
niet, om
2ich. wanneer
wanneer zy
zy to
te ver
ver gingen,
gingen, op
opene
enelistige
listige wys
niet,
om aich,
wys
weder terug
terug to
te trekken
trekken.. Ene
Ene galance
galance· Vrouw
van
weder
Vrouw moet
moet men
men van
~e echtc
Coquette,, die
de Schryver
Schryver een
een geesfel
geesfel van
van harem
haren
tie
echte Coquette
die de
Man,., ~edtlrende
gehteI haar
baar leven,
leven, noemts
J'lOemtlJ; en
die hy
Man
gedurende geheel
en die
by met
met
de zwartfte
zwurdle kleuren
kleuren aftekenc,
nftekent, zeer
zeer onderfcheiden
onderfcbeiden.. fly
fIy telt
telt
de
drie footten
Coquettell:: zulken
zulken,, die
die nevens
nevens haren
haren gegedrie
footten van
van Coquetten
~aal Peg
rIJg dnen
eaen minnaar
minnaar -- die
die 'et
een -- aanhquaanhQumaal
'er meer
meet dan
dan een
den,
en die
die dezelve
dezelve gedurig
gedurig verwisfelen
verwisfelen;; en
en befluit
lJefiuit deze
den , en
deze AfAfdeUng met
ene lezenswaardige
lezenswaardige Anecdote
van een
een bedrogen
bedrogell
deling
met ene
Anecdote tan
Man,, die
getuigen zyne
werklyk op
()p overfpel
overfpel
Man
die met
met getuigen
zyne Vrouw
Vrouw werklyk
betrapte, en
en kort
kort daarop
daarop haar,
haar, inin tegenwoordigheid
tegeO'.I.'o(1J:digheid van
van atai-.
betrapte,
le
dpzelve,, om
omvergifats
verglfms voor
le die
die getnigen
getuigen en
en met
met dezelve
voor zyn
zyn wanwan.
trouwen.
en de
de haar
haar eangedane
ll'lngedanc:beledigine,
bdedioio!!. bidden
moest..
bidden moest
trouwen
, en
VlIl. Vervolg
der voorige
voorige Afdeeling
Afdeeling.. Yroege
verleiding "4n
VIII.
Vervolg der
Yroege verleidino
van
tin 1VIei
Jt/,isjen
tot Coquetterie
COfjul't/erie door
tlo~r haare
Mareef,eze
e~::'tleIFI
Jlb('dcr.
jen tot
edc --eon
Un'. 180218o~. rto.
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Coquetlen, die
die jonge
jonge .Mannen,
iMannen, en
Perwelk'miJe
en ontluikenle,
ontlulltenlt, JJ~
Verwelkcnde Coqlmlen,
dais
nude Mannen
eudt
Mllnnentrachten
trllchten aan
allnzig
zig to
te verbinden
verhiNJen.. Gel/rag
Vall
Gedrag vast
Coquette Vrollwen,
Vrouwen, in
.jlaat, omlrent
omirent haare
haare "''''OU''
eenvou,
COljtlette
in den
den echten
echtell-jlallt,
dige en
titge
en~doorziclrtige,
,doorzic/ztige, omtrent
omlrenthaaare
hllMeeerzstrhtige
eerztlthtige ,, tdnl1ke,
zinlyke , ininhaalige,
Mtsnnen . haa/ice, en
en koelbloedige
koelblaedige Mn,men.
C;eol»"t~ofi/f
Geoorloof'le Clquette.
Coquette.
Coquetterie der
der Nllluur
Natuur en
Konst. De
ric.
Coquetle,ie
en Kons'.
Moeder on"
rie. De Moeder
on,

derwyst hier
hierbare
door voorbeeld
voorbeeld,
derwyst
-hareaankomende
aankomende Dochtcr
Dochter door
, door
door
en fomtyds
door berisping
der maagdelyke
woorden,
fomtyds zelfs
zelfs door
berisping der
maagdelyka
woorden , en
fchroom\7alligbeid
zedigheid.. Dit
Dit foort
foort van
van bndeugd
.cndellgJ
fchroomvalligheid en
en zedigheid
neemt
neemt met
met dede jaren
jaren toe
toe;; dan
dan onbegryplyk
onbegryplyk fchynt
fchynt bet,
bet, dat
dat
jonge Coquetten
Coquettenvoor
VOOIreeds
reedszeer
zeerbejaarde
bejaarde Mannen
Mannenhaze
hareitrikfuik·
jonge
.ken
fpannen;;doorgaans
zelve
ken fpannen
doorgaans is
is misfcbien
misfchien inin dit
dit-geval
gevalde
de man
man zelve
In bet
bet huwlyk
huwlyk bevlytigt
zich de
de Coquette
Coquette om
om zich
de
verleider.. In
bevlytigt zich
zich
de verleider
den man
mall totoe fchikken,
fchikken, opdat
opdat zy
zy hem
hemtote gemaklyker
ge~lyker bebe.
naar
naar den
driege ; dit
dit wOldt,
wordt , ge\yk
gelyk nit
driege;
uit bet
bet opfchrift
opfchrift blykt
blykt ;i in
in enige
enige
bywnderheden ontwikkeld,
ontwikkeld, waaropk
waarop nog
nogenige
enigeaanrherkingen
aanmerkingen
byzonderheden
volgen, over
volgen,
over de
de verkering
verkeringder
derYrouw
Vrouw met
met enen
enen zogenoemden
zogenoemden
de vorige
gehan .
Huisvriend,
waarover reeds
reeds in
in de
vorige Afdeling
Afde1ing ~ehan.
Huisvriend , waarover
tleld was,
welke verkering
verkering ih
in bet
bet oog
van onzen
onzen Schry
Schry..
field
was, en
en welke
oog van
Vet altyd
altyd gevaarlyk,
gevaarlyk, zeldzaam
zeldzaam geheel
gehel!lonfchuldig
onfchuldigisis;; waarna
ver
waarna
by (opdat
(opdat wywyookook
ietsterteeproeve
proe'teaffchryven)
offchryven)dun
dusver$olgt
vervolgt :
by
lets
Coquetterie, wanneer
"• De
De verfchoonlykfte
verfchoonlykfie zoort
zoort der
der C~quellerie,
men'er
'er
wanner men
"geen
edeler naam
naam aan
aangeven
gevenwil,
wil,is iszekerlyk
zekerlyltdie
die geene,
geene.
• geen edeler
eene jonge
behaagen" en
en als
ali
waardoor eerie
jongeVrouw
Vrouw baaren
haaren Man
Man behaagen,
•" waardoor
aan hem,
zyne liefde
liefJe verioren
verloren te
dageJyks
•" aan
hem , zonder
zonder zyne
to hebben,.
hebben, dagelyks
,.
eene nieuwe
llieuwe verovering
verovering maaken
maaken wil
wil.. Dit
Ditfluit
fluit zoo
weilli~
• cent
zoo weiuig
,.
tegenfi'ydigs in
zig, dat
oat'er
'er raigt
lIic;t alleen
zeer veele
veele verflan
verfian..
• tegenfirydigs
in zig,
sheen zeer
",, dige
1.yn.die
diedeeze
cleezeonfchuldige
onfchuldige en
en geoorloofde
geoodoofde
dige Vrouwen
Vrouwen zyn,
om to
behaagen met
met haare
haareMannen
Mannen uitoefenp,
"• zucht
zucht om
te behaagen
uitoefeJU,:1J, maar
maar
dat cok
van bUIlDe
hunne jonge
Vrou .
ook veele
veele Mannen
Mannenzulks
zulks zelfs
zelfs van
jonge Vrou•" dat
wen verlangen.
verl:mgen. Deeze
Deeze Coquetterie
Coquetterie is
is tevens
tevens de
•" wen
de bemienensbeminnens .
dewyl 1.y
zy van
van de
de liefde
liefde zelve
zelve lloortkoomt,
en
"• waardigfte,
waardigfte, dewyl
voortkoomt, en
aileen bewondering
bewondering en
en goedkeurmg,
goedkeurmg, mast
niet aileen
milar ook
ookteederteeder•n niet
"• held,
heid, warmte
warmte enellliefde
Hefde in
in den
den Echtgenoot
Echtgenoot verwekken
verwekkenwil
wiL.
Maar even
evendaarom,
daarom,datdatzy 1.y
,zelvevoos
voo.niets
niets anders,
anders,
zigzig
-zelve
•" Mast
"• dan
dan voor
voor ten
eenkind
kindder
derliefde
liefde buudt,
nQudt, dat
dat haare
haare..konstgrepen,
konstgrepen,
om to
te behaagen
bebaagen,, niet
Diet doorflepen
en verwerpelyk
verwerpelyk,, maar
maar
doorfepen en
•" om
;ondberinzelen der
vrouwely te •teederheid
flechts natuurlyke
natuurJy ke ggiOndbeginzelen
der vrouwely.jte-teederbeid
„" ilechts
zyn;; zal
zal zy
niet altyd
ell
" zyn
„
zy niet
altydvan
vanaUe
allewantrouwen
wantrouwen vry
vry zyn,
zyn, en
by de
hrcngt dus
dus dikwils
dikwils ,, zelfs
zelfs by
de verilandigfte
verfiandigfte Vrouwen
V,fpuwen en
in
•" hrengt
en in
huwlyken,aile
alle
kleinezwakbedender
de..gelukkigfie
gelukkigfte huwlyken,
diedie
kldtle
- 1.wakbeden
.del
•!I' de
vrouwelyke minnenyd
minnenydmet
metzig,
zig,zonder
zonderwelke
welke'er'ermisfchien
misfchien
•" vrouwelyke
nog nook
nooiteene
ef:nevrouwelyke
vrouwelykeliefde
Hefdegeweest
geweestis.
is. ---Ik
- lit geloove
geJoove.,
•" nog
•,
dat veele
veele Vrouwen
Vrouwenin indeeze
decze
flilleenenvriendelyke
vriendelyke konst,
konst.
ftille
•., dat
om haare
haare Mannen
Mannentotebehaagen,
bebaagen, een
een welnig
weinig to
te vroeg
vrpeg nalaanalaa·
•" om
tig worden,
ell verflaauwera
verfiaauweIa., of
of dezelve
dezelve,, dewyl
dewyl zy
zy nu
nu
worden , en
•.. tig
" eenmaal
eenruaal den
d~n gewenschten
&t;;wens,hten Man
MaD.bezitten
bezitten,, en
en by
by haar
ha.ar niet
nie.t
,,
f) w
wea,
e`
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wedel van
zig kan
k:m wegilooten,
wegfiooten,zelfs
zelfsgeheelenal
geheelenalverleeren
verleeren..
,,f; vreder
van zig
" Maar
Maar bet
net koomt
koomtinin eenen
eenengelukkigen
gelukkigen echt
echt met
nletzoo
zoozeer
z.eer aan
aan
„
op het
hf!t beweeren
beweerenvanvanbetbet
laattlepunt,
punt,maar
m:mveeleer
veeleer daardaar.
„" op
laatfle
" op
op,, dat
dat men
menalle
aIle koelheid
koelheid inin den
denomgang
omgangtrachte
trachtetoIe ver
vert.
,fi
boeden,
en door
door een
een wederkeerig
wederkeerig liefderyk
hefderyk gedrag
gedrag de
de
, en
•" boeden
waaroe en
en vriendfchap
vriendfchap Van
den echt
echt zelven
zelven naauwkeurig
naauwkeurig to
to
van den
•" waarele
Het isis een
eenoude
oudeflelregel,
tldregel, dat
•"onderhouden.
onderhoudea . Het
datwy
wy Manlten
Mannen
gaarne cen
een weinig
wein;g door
dooF' onze
ODze Vrouwen
Vrouwengevleid
ge'l1leidwillen
wIlles zyn
zyn.,
•" gaarne
~. inks
111it.s bet
op eene.lompe
eene,lompe ofof to
te gemaakte
gemaakte wyze
wyzegefchiedt
gefchiedt..
„
bet niet
Met op
De beide
beidelaatfle
IaaUle zoorten
zoorten der
cler vrouwelyke
vrouwelykeliefkozingett
Itefkozillgen zullen
zullen
•" De
fiechts in
in verlegenheid
verlegenheid brengen
brengen., en
eD
•"verfiandige
verftandige Mannen
Mannen flechts
haa!: doeleinde
doeIeinde Met
nietbereiken,
bereiken" Doorzichtige
Dootzichtige Vrouwen
zul.
„,. haar
Vrouwen zutlen dezi
dezelve
derhalven; zekerlyk
!ekerIyk trachten
trachtentetovermyden,
vermyden, ell
en
•" len
lve derhalvel
door eene
eeDe ongentaakte
ollgelllaakte betooning
betooninghaarer
haarer liefde,
liefde, door
door een
eell
„" door
eene vorming
vorming van
van
teeder opvolgen
onzer verlangens
verlangens., door
door eene
•" teeder
opvolgen onzer
haaren geest,
geest, die
die niet
onze wyze
wyzevan
vanhandelen
handeleninin verver·
•') haaren
Met met
met onze
hand flaat,
fiaat. door
onze beste
beste grond.
•" hand
door een
eenbefchekfen
befcheiden navolgen
navolgen van
van onze
grond .
gebeel aan
aan
" flellingen,
fiellingen, enen door
goedheid geheel
„
door haare
haare vrouwelyke
vrouwelyke goedheid
" ODS
toe to
te wyden.
het veel
dan de
de eerst
eerst...
„
ons toe
wyden , bet
veel verder
verder brengen,
brengen , dan
." Ver
Ver...
gemelden met
metalle
aile haare
haare gevoeligheden
gevoeJigheden en
en vleieryen
vleieryen."
•,. gemelden
der fpxeekt
fpleekt de
Schryver van
van het
het tweeerlei
tweeeriei foort
foore van
de Schryver
van CoquetCoquetder
tede,, die
van Natuur
Natuur en
en Kunst,
Kunst, welker
welker eigenfchappen
eigenfchappen en
en
terie
die van
kentekenen by
hy in
in vergelyking
vergelyking brengt
brengt.. De
De verleidende
verleidende Coquet
ltentekenen
Coquet...
terie dt:r
wordtdoor
doorbet
hetbeste
bestegedeelte
gedeelte der
der Sexe
Sexe luide
luide
terie
der Kunst
Kunst wordt
genoeg
verfoeid:: de
dee!t ons
hier de
de gevoelens
gevoelens
genoeg verfoeid
de Schryver
Schryver deelt
ons bier
cller
verftandige Duitfche
hare
ener brave,
brave, verftandige
DuitfcheVelluw
Vrouw daarover
daarover met
met hare
cigene woorden
mede,en enfluit
fluiedit
die Deel
Deelmet
meteneeneplaats
plaa.tspit
\lit
eigene
woorden mede,
den
zynen droom
droamopgeeft,
opgeeft, in
in welken
welken by
hy eens
eens
den Spe£lat9r.,
Sphator., die
die zynen
by het
het ontleden
ondeden der
der harfenen
harfenen van
opgepronkten Jonker,
Jonker,
by
van enen
enen opgepronkten
en van
van !set
/tar' ever
ener Coquette
en
bet hart
Coquette Vrouw.
Vrouw, tegenwoordig
tegenwoordig was
was.•
.tflgemten
• nllttt'ge Ntlt1JtI,.l1efcTtot~wingen,
tot bevordering
hevordering der
der
,ifigemeen-nut!ige
Natuurbefehonwingen , tot
kennis van
Notuur, den
den Landbouw,
Landhouw,enenandere
andere WeetexWiete".
kennis
van de
de Natuur,
Uit
/chappen, enz.
enz. Door
Do~r e
c.. c.
fchappen,
C . ANDRe
ANnttd en
en J.
j. M.
M . BKCHSTEIN.
BECHSTEIN. Vie
het Heogduitsch.
H6ogdzn'tsch. Yanxnry
Jan1ltlt"J,, Febru'tZry
en Maart.
Te Ley
L~'J..
February en
Maart . Te
her
den, by
by J.
In gr.
zametJ 271
271 bI.
8 yo . Ie
to zamen
bl.
den,
J . van
van Thoir,
Thoir, 1802,
1802. In
gr. 8yo.

oo veel
dagen", , als
het jar
jaar zyn,
zyn,zozoveel
"eelverfchit
verfchil..
als 'er
'er in
in het
veel dagen
lendekorte
kortevertoogen,
vertoogen,over
overeen
eenofofandere
anderegewigtige,
gewigtige,
Z
1~ lende
Z
doorgaans
natuurkundige,, fl:offe,
zal dit
dit Werkje
bevatten.
floffe , zal
Werkje bevatten.
doorgaans natuurkundige

Zo
veel moge\yk
zyn dezelve
dezelve gekoozen,
gekoozen,eenigzins
eenigzins', overeen.
overeena o veel
mogelyk zyn
)lomfUg
den dag,
dllg,ofoften
ten minflen
miniten met
met den
den tyd
tyd des
des jaars,
jaars,
komflig met
met den
waarin
Overhet
het algemeen
algemeen zyn
zyn de
de verhandeverhande.
waarin zy
zy voorkomen.
voorkomen . Over
Hngen
al naauwkeurig
cn leezenswaardig,
leezenswaardig,fcboon
fchoonDiet
Diet alle
aUe
lingen nog
nog al
naauwkeurig en
even
beiangrvk en
en vry
mis!lagen..
Oot
fchynen de
de
van mistlagen
Ook fchynen
even belangryk
vry van
Schryvers
te zyn
zyn.• met
de njeuwfte.
met de
njeuwfte o~tqekkinge!l
out4ekkingen
Schryvers ni~t
niet bekend
bekend to
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2
2
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in
f,elyk
uit de
in de
de ScheiScilei-enenNatuurlmnde,;
Natuurkunde ; ... •f
elyk gomaklyk,
gomaklyk, nit
de Afdte
6lfdee,..
de yeerkrngtige
veerkragtige/)tll1Jpen
Dampen en
en it
de f..ong
Long,~ voorkomende
Hngen,
in
lingen, de
voorkomende in
7ebtllary, bI
en 5o,
een proef
proef..•
1February,
Ll.. 42
50, kan
kan blyken
blykeD.. .Zie
Zle bier,
hler, tot
tot een
42 en
je
bet geheel
geheel,, iets
deQ Winterl1aap
je van
van bet
iets over
over dent
Winterflaap der
der ;zgogende
;zpogende
Dieren
Dieren:
"• Verfcbeide
Dieren hebben
hebbenbet
betnatuurlykt
nat\lurlyk In.
Verfcbeide zoogende
zoo ende Dieren
dnjlinCl , om,
wanneer de
de barre
barre wintertyd
wiDtertyd uadert,
uad.ert, zich
een
iinct,
om, wantleer
zich een
bt:kwaame
gefcbikte plaats
plaata uit
uit te
alwaar zy
dell
bpkwaame enengefchikte
to zoeken,
zoeken, alwaar
zy den
geheelen Winter
Winter met
veiligheid,
~eheelen
metdedemeeste
meeste
veiIigheid,inineette
ecne'l1113pende
, flaapende
dwelming, kunnen
bb ..c dwelming,
kunnen doorbrengen
doorbrengell..
En bet
dien hoofde.
hoofde, dat
dat men
men thans,
,.• En
bet is,
is t uit
uit dieD
tbans, des
des avonds,
aVElnds,
geene
Vledermui~en ziet
ziet rondvladderen
rondvladderen,, ook
geen VeldVeld. of
geene Vledermuizen
ook geen
of
Jlosch-muizen ergens
ergens ontdekt
ontdekt,t en
den Das
Jlosch.muizcn
en van
van den
Das geen
geen fpooren
fpooren
in
fueeuw ontwaar
Onlwaar wordt,
wordt t zo
zo als
als die
die van
van de
de Herten
Herten ,,
in den
den fneeuw
llaazen,
Haazen) Vosfen
V()sfen en
en andere
andere Dieren,
Dielen.
"„ De
Deoorzaak
oorzankvan
vllndeeze
deezeverfchyning
verfchyningisisenkel
enkelenenalleen
aIleen gele
geIe..
gen in
den mindcren
minderen graad
graad van
van warmte
warmte van
gen
in den
Vdn bet
het bloed
bloed van
van
decze ,t in
deeze
in vergelyking
vergelyking van
van dieD
dien der
der andere
andere D;erelT.
D ;erew. -w
Wanneer
derhalvendie
diegeringe
geringe graad
graad van
van natuurlyke
natuurlyke wannte.
Wanneer derhalven
warmte,
Joor
de warmte
warmteder
derbuitenlucht,
buitenlucht, Diet
niet meer
door de
meet kan
kan onderiwudell
onderhouden
worden.
zo moot
moetdedebeweeging
beweegingvanvanbethetbloed,
bloed,ofof,gebeelenal
.gebeelenrtl
%vord€n, zo
ophouden , of
en genoegzaam
ophoudell.
of geheel
gebeel langzaam
langzaam en
genoegzaam onmerkbaar
onmerkbaar
",ezell;
natuurlyk eene,
eene, geheele
of ververwezen ; bet
bet welk
welk natuurlyk
gebeele bedwelmlng"
bedwelming, of
flyving,
ten gevolge
gevolge moet
moet hebben
ftyving, ten
hebben., die
die echter
ecbter ook
ookDiet
niet lanlanter duuren
duuren kan,
kan, dan
dan de
de •o
·oorzaak,
die dezelve
voortbragt..
ger
orzaak, die
dezelve voortbragt
•,. Hier
bet, dat,
wanneer zy
Bier van
van daan
daan is
is bet,
dat, wanneer
zv zich
zich op
op plantzen
v1aatzen
hevinden
lJcvindcn,, alwaar
alwaar eene
eene voor
voor bun
huntoereikende
toereikende en
en genoeggenoegza3me warmte
warmte isis,, zy
zy die
die verfyving
verftyving of
of bedwelmiog
niet on
on-.
zaame
bedwelming niet
dergaan ;; zo
zo als,
als, by
die den
den geheegeheedergaan
by voorbeeld,
voorbeeld, de
de Aardmuis,
Aardmuis, die
ltn
buis doorttrengt
dOOIQrengt.. Qok
Ookzlet
ziet men
meDbun
bundikwyls,
dikwyls,
1m Winter
Winterininbuis
reeds in
in den
of in
in hot
bet Voorjaar,
te voor
voor..
reeds
den Winter,
Winter, of
Voorjaar, wederom
wederom to
fchyn
fchyn komen,
komen, wanneer
W<fnneer ,t naamelyk,
naamelyk, dedelucht
lucht een
een tydlang
tydlang warWarmer
dan gewoonlyk
Dler is
is geweest,
gcwecst, dan
gewoonlyk bun
hunblood
bloed isis.. En
En her
bet is
is
ook uit
uit dien
dienhoofde,
hoofde,dat
datmen
meDzomtyds
zomtydsreeds
reedsinin February
February of
of
ook
3'Vlaart
Vledermuizendes
desavonds
avonds,
warm weder
l\'laart de deVlelkrmuizen
~ byby warm
weder,, ziet
ziet
rondvliegen
rondvliegen;; terwyl
terwyl zich
zich de
fpooren der
der Dasfen
Dasfell ook
ook in
ill den
dell
de fpooren
fneeuW
fneeu" ontdekken
ontdekken..
De Vleermuis
Vleermuis hangt
bangt zich
zich in
in zyn
zyn hol,
hoT, met
met die
de pooten,
poolen.
•,. De
ergcns' aan
aan vast,
Vait, wikkelt
wikkelC zich
zicb in
if) zyne
zYlle wieken,
wicken, als
als in
in eenen
eeDen
ergens
jDantel
zo door
.Jl,\antel ,• en
en flaapt
l1aapt zo
door,, geduurende
geduureude de
de koude
koude WinterWinterruaanden.
tuaanden.
„" De
DeDas
Dasverbergt
verbergtzich
zichininzyn
zynonderaardsch
onderaardscbhol,
hoI,rolt
rolt zich
zicb
te zamen,
Zamen,tleekt
fieekt den
den fault
fnuit in
in de
zog~naamdevetbeurs,
vetbeurs, welke
welke
to
de zogenaamde
by over
overden
denaars
aars beeft,
bt:eft, enenwagt,
wagt,inindeeze
deezegeftalte,
;efialte. bet
het war
war..
by
meVoorjaar
V oorjaaraf.
af.
me
grooteHazelmuis
HazeImuisbuigt
buigt zich
zicb tot
tot eenen
eenen klomp
klompofofbal
bal tote
„"De
De groote
zamen,
~men; CA
en verbergt
yerbergt zich
~ich in
in een
eenhollers
hollen boom
boom, ,of
in de
de holen
bolen
of in
der
der

NA1'UUllB!SCHOUWINQRN'.
MESCHOUWINCE1fNA'PU

ft

fleenrotzen en
en diergelyken.
diergelyken. De
De kleine
zich
der
kJeine echter
echter bereidt
bereidt zich
der fieenrotzen
een
rondagtig bekleedzel
bekleedzel van
van allerhande
allerhande kleinigheden
kleinigheden,, ell
een rondagtig
en
llaapt,
doot ,.
flaapt, dus.
dus .ingewikkeld
ingewikkeldzynde,
zynde, den
den geheelen
geheelen Winter
Winter door
firulk, ofofonder
onder
onder een
een itruik,
onderdedewortels
wortelsvall
vanboomeD.
boomen .
Aan aile
",, A~n
atle deeze
deeze Dieren
Dieren brengt
brengt de
de invloed
invloed der
der buitenlucht
buitenlucht
De Aardmuis
geell
hinder toe,
toe, tot
tot dtrzelver
d~rzl!lver verityving
verfiyving.. De
geen hinder
Aardmuis echo
echter
dien invloed
invloed zorgvuldig,
zorgvuldig, oln
oin zynen
zynenwlnterflaap
wlnterllaap to
te
ter vermydt
vermydt then
kuunen begdnnen,
gelyk de
de Mils
Mns Clitetlus,
kUllnell
beginnen, eveh
even. gelyk
eli/eilus, iii
ih 'c
't Franseh
Fransch
Le
..soulic ~, en
het Murmeldier,
vooraf hanne
holen
Le ~Soulic
en het
Murmeldier, welke
welke vooraf
hunne holen
zeer zorgvuldig
zorgvuldig moeten
moeten toefloppen
zet!r
toefroppen,, eer
zich aan
eer 'loy
zy zich
aan hunnen
hunnen
winterfaap kunnen
kunnen overgeven
."
winter1laap
ovcrgeven."

Fabelen en
A. L.
Fabelen
en Vertelfels,
P'erte/fels. door
door A.
L . llARBhZ.
aAanaz. lItle
Ilde Dee!.
Deel. Te
Te Attl.
Irst.
fte/lam,
Uylenbroek, I8oi
1801.. In
In gr.
fleldam, by
by P.
P. J.
J . Uylenbroek,
gr. 8vo.
8vo. 93
93 hI.
hl.
i t twede
hebben wy met
it
twede Deeltje
Deeltje hebben
met gene
gene mindere
mindere goedkeu
goedkeu
ring dan
eer(te gelezen,
gelezen , en
ring
dan het
het__eerae
durven het
het alzo
alzo ook
D
D
en durven
ook
even gerust
gerust ; vootal
den kant
kant der
der zedelykheid,
zedelykheid, aanpryzen
aanpryzen.
even
vootal van
van den
wy

.
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De Dichter
hceft,, dit
dit erkent
crkent by
hy zelve,
zelve, zich
zich in
in dit
dit vak
der
De
Dichter heeft
vak der
Dichtkunde nog
Dlchtkunde
nogniet
nietzeer
zeertang
langgeoefend,
geoefend,enendedeTreurftyl
Treurfiylisis
zyne
meestgeliefkoosde
geliefkeosde fchryftrant
fchryftrant;; met
met dat
dat al
het vorige
vorlge
zyne meest
al is'
Whet
van
genoegen ontfangen,
ontfangen, en
en wy
deEen bundel
bundel met
m~t veel
veel genoegen
wy twytwyvan dezen
felen niet
niet of
of ook
001. nunuzal
zaldit
dit her
het geval
geval zyn
zyn,, en
en hy
alzo b1
felen
by alzo
by
zyn voornemen
voornemen volharden-,
vol harden., om
omdit
dit werk
werkvanvantyd
1ydtot
tottyd
tyd to
te
zyn
vervolgen, waarmede
deDichter
Dichter zich
zich toch
toch maar
maarlangzaain
Iangzaam
vervolgen,
waarmede de
fchynt
fchYDt to
te haasten
haasten,, het
het Been
geen ook
ook onze
ooze goedkeuring
goedkeuring wegwegdraagt
draagc., als
als wanncer
117 uit
uit zynen
aynen van
van tyd
tyd tot
tot tyd
tyd verzameldcn
wanneer by
verzamelden
ene goede
goede keuze
keuze zat
zat kunnen
kunnen doen,
doen, en
en bet
het daardaar..
voorraad ene
voorraad
door dan
dannog
nogtoteflerker
fierker in
in bet
het oog
oogzal
zalvallen,
valIeo, „" dat
dat de
de kunst
kunst
door
door
wordt " Opdat
door beoefening
be5efening fteeds
fieeds volmaakter
volmaakter wordt,"
Opdat onze
ooze LeLe.
zer intusfchen
intusfchen oo~
reeds dit
beoordelen. willen
willen wy
w'J
zer
oo$ nu
nu reeds
dit moge
moge beoordelen,
wederom ene
eoeFabel
Fabel affcbryven
affchryven :
wederoin
DE BWAADEPREItENDHEIII
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DE
.

De
Deaap
atlpzeide
:r.eiieeens
eenstegen
tegen d'os
d'os:: wat
watisis 't'I hoogmoedig
hoogtIJDeaig paard
144r4
Belat:~/1k om
z)'n dartel
dartel/pringen!
BelagGfzlyk
om zyn
fpringen!
De
aan, on
Deosos fprak
/pra/{ den
den klepper
klepper (Ian,
en., onder
onder andre
andre dingen,
dingen,
Be[chimpte by
hy des
des ezels
ezels lomen
lomen aart
aart..
Befchirnpte
Het pllarll
,liet, op
op zyn
zyn beurt,
hf!urt, ook
oole wear
weer aan
galld'ezel
d'ezel hoorens
haoron J
Ilet
paarddiet,
Roelamp,
lomp. ene1Z plomp
plompisis dedeos!
os!wat
walisis't't een
een vadzig
"adzigdier!
dieT I
Hoe
De
Delangoor
/angoor fprak,
fPraft, op
op zyn
zyn manier,
manier,
Betboschzwyn
hoschzw'Y ntoe,
t,e,enelizei'
zei':: geen
geen hers
hert kan
kan my
mybekoren
he!r.Qren;
Bet
;
Want
Want,, zyn
zyn de
de horens
horens vol
vol van
van zwier,
zwier,
Depooten
pOlJten zyn
Zln geen
gten aanzien
afZn!l;ien waardig
waard,'g.
De
.
Nudeed
deedhet
helboschzwyn
/;QSclzzw]n 't't hert
hert verflaan
verftfJlIfI,
Nu
,
TTtt 33
Dat
Dal
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D4telk
elk den
den geitenbok
geiten60k msest
mleSt aehten
/Jehlell veer
"oor hovaa/diS,
novtlahlig,
Art
[chOrJn
kleinlr,, vol.
vol. van
kIY'JI
'jl ky,
Ay, f
hoen kieiner
van wllon,
waan,
04/t met
metzyn
zynhorens
horempronkte,
pronkte.aj,III flond
flom! hem
hem dat
datvies
viet #art*
II"/~
06k
'J Herr
Hert Jprak
!;rq!e den
den geitenbok
geitenhllt. nil
'a
nu IIIIn:
aan
baschzwyn eens
M,nvrind
"rind!
zie 't
't hosehzwyrJ
mls.': w4I
alte/ige taaden
ttmde""k
Myn
! zee
wat akelige
.s/~/lls"dienjli,. om
elltem batdadig
/;aldadi§ aan
IIlZn toIe randen
rantlm!
Slechts"dierJllg
om elkeen
I
hefthilf1Pte rim
nu den
Degeitenbok
gtiltnholi befchimpte
De
den ram;
ram ;
ftllm den
den bond
hond;; en
en deze
deze weir
weIr bet
hee lant
Ian!;;
De ram
De
Ret tam
!am den
den haas
!taas;; de
hll(IJ 't
't Iwn'Jn
lint
de haas
konyn fliel
nut minder
minderii
ZeJfr to,
tl1' de
de kikvorstich,
kiltvorselz. hoe
Zelfs
hot geri"g.
geriug,
Ricp uit
uil:: wat
is de
een lelyk
kl'j!c ,• Jlinkend
flinkend ding
wat is
de aap
aap een
Riep
ding]I _
~-Zo fnapte
[napte een
een ieder
ieder zonder
zonder hinder.
hinder.
Z6
Kortom, zeZ9 ikile in
in zyn
zyn geheel
gehee!
Kortom,
Perhtzalde hoe
hoe elk
~!k dicr
dier zyn
zyllourdee~
oort/ee{/lout
.pout durst
tknt vtlle#,
ve1klh
herlzaalde
~Er kwam
kW1I1IS,
leaer!
wis Been
geen einde
eitul# film
mJfI vertelh
verte/1In.
'Er
, 6 0lezer
1 wis
n,
van mils

.. * .,

KII4IJrJfprcTr.enrJlteid goat
gfla t rond,
rontl, ex
e. itder
iller krygt
1:"81 zyn
zjn deed.
deel.
Kwaadfprckendheid
Zalr.- B;UJiotneelt van
JTernufl en
en', Smaak.
Smtlllk. Vde
J?de Deel.
Dee!. Met
Met Plaa:
PIaN_
Zak-Bibliotheek
van Vermift
lell.. Te
Te lmflerdam,
AmjJerdam, by
hy JJ.. Allart
AHart.. In
In 12?
IZ~.. 274
274 bl.
hi.
ten

Scnryver "tm
B
N
van dit vyfde Deel.

To()lttf!lfpet, , ntltlr
net Hoogduitsch
HoogrJuitsch van
tim
Toancci/pet
naar bet
van den
.RINALDINr, beflaat
bellaat de
Schryver van RINALDINI,
de 110
i so eer1le
eerfe bladzyden
bladzyden
Van dit
dit Tooneelftuk
Tooneelfiuk zeggen
zeggen wy
wyalleen
aileen:
van dic vyfde Deel. Van
de
gefchiedenis heeft,
wat at
at to
te veel
veel oliwaar·
de gefchiedenis
heeft,ininODS
ons oog,
oog, wat
onwaar
fchynlyks.
en isis over
overbet
betgeheel
geheeltoteyslyk,
yslyk,dan
dandat
datdit
dit Stuk
Stuk
fchynlyks,
, en
Maar zeer
op
algemenen byval
byval zou
zou kannen
kunnen rekenen.
rekenen. Maar
zeer gaarne
gaarne
op algemenen
:1l:aan
wat ]anger
Janger fill
fiil by
bet zeer
zecr weI
gefchreven en
en aanMnwy wat
by bet
wel gefchreven
itaan wy
c.lgenlyk
Verbaal, dat
dat by
op betzelve
betulve valgt
voIgt;; dit
dit isis der
der )ez~ng
1ezing overoverdoenlyk Verbial,
tot opfchrift
opfchrift:: LsEFDa
L.JEFDE·• EN
EN DANSBAARHEID
DANKBAARHElD..
waardig ;; het
beeft tot
waardig
bet heeft
Naar het
het Hoogduitsch
HoogrJuitselt Van
"an AUGUST
AUGUST LAFONTAINE.
Bene waara
LAFONTAINE .
Eene
waare
Naar
Cefohietlenis.. Dc
1~ jonge
jonge Gravin
Gravin d'Orltfesfon
is luJU(haar n3aID
neam is
Cefchiedenis
d'O,*esfon (baar
LIA)
betoont hare
hare beminnelyke
beminnelyke menschlievendheid
rnenschlievendheid aan
aan zeke
zeke..
LIA) betoont
;reB
genoemd, afkOnItttg
atkOnIiHg van
van
are& oogelukkigen
oasgelukkigenLanQmlln,
Landman, SALlER
SALIER genoemd,
had uitgemunt,
en
enen Held
Held,, die
uitgemutlt, en
FRANS zeer
zeer had
enen
die onder
onder Koning
Koning FRANS
die
vaD dezen
dezen zynen
zynenvoorzaat
voorzaatzeker
zekergevoel
gelloel van
van eer
eer en
en onafouafdie van
11an~lykheid
had geerfd
geerfd,, en
oak op
op zynen
zynen Zoon
Zoon voord"oord..
en nu
nu ook
hanglykheid had
gel'lllnt. Broa!.
arheithaam ~ en
en dieustvaardig,
diells/vllardig, waren
wllren de
tie sA'
SABraaf, arbeidzaam,
geplant.
niet. NatuurNatuurLfRllS
gebieden., peen,
flt!en, dat
dal lieten
lieleft zy
Z'J zieh
zieh nt'et.
LIERs ;; maar
maar gebieden,
:iyk
deze menfchen
menfchen van
van JULIA
gene gefchenken,
gefchenken, maar
maar
lvk nemen
nemen deze
JULIA gene
worden
door de
de Gravinne
Gravinne moeder,
moedfr, en
en den
den Graaf,
Graaf. edelmoedig
edelmoedig
wordea door
geholpen;
dit n;laakte
SALIEa zodanigen
zodanigen indruk.
indruk,
geholpen ; dit
tpaakte op
op den
den jongen
jongen SALJElt
die kort
lwrt to
te voren
voren gezegd
gezegd had
had:: Bediemle
ilr niet
niet
dat
Bediende mal!
mag ik
dat hy,
by, die
zJ#,
it IIl,lI
uitloept:: Clwe,
es lie,.
der Gravinne
Gravinne
ayu, /lant
want ik.
htet SALlEI;
nu uitroept
Uwe, ,.
BALLS& ; nu
JU.
Jv ,
ET GEHEIM,
GEHETM,
ET
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W iende' wil i!'
ik'zyn
neem tn'j
my tnaar
:aan,,
bid i!t
ik 11;
u ; ge
ge...
JULIA'S
"''';; neem.
"t1!~r:tlfln
'Y 'bid
DULIA's llediende'wll
Met onderfchCliQJI1g
onderfehaWing werd
Iyk
werd by
hy behandeid,
behapdetd..
lyk ~an
clanook
ook gefchiedder
gefchiedde . Met

want by
; - de jonjon.
want
hy onderfcheidde
onderfcheidde zich
zieh van
vanalle
aile andere
-andere bedietulen
bedtemlen ;-de
Gravin is
ge
is bet
bet vooral,
vooral, opopwalkers
w~lkersminltenk-wetdk
mimten· welQkbyhyeerbie,,
c:eroie.
ge Gravin
dig
die fpoedig
fpoedig voe.lt,
voelt,hQe
hoe by
by ieder
ieder van
van hare
hare wenwen .
dig pas~,
past, en
en die
fchen
haar, waadn
fchen zoekt
zoekt voor
voor teto komen.
komen, en,
en , om
om hair,
waarin dan
dan oak"
ook ,
\fan
van dienst
dienst te
to zyn-y
zyn-,gene
gene moeite
moeite te
to;&waar
zwaar Jaoude
boudc ,, geen
geen gevaar
gevaar
ontziet,• maar
mar dan
wanneer by
by iet$
jets'voor
onr
daneerst
eerst recht
reeht vrolyk
vrolyk is
is;; wanlleer
ontziet
Haar leven
ha:lr
doen.. Haar
leven is
is in
in gevaar
gavaar;; ·een
hair kan
an doers
-een Wondheler
Wondheler
wonlt
opbet
beefpoedigst
fpoedigst vereischt
vereiseht;; zekere.
wordt op
zekere .Stroom
Straom maakte
maakte de
de
naburige Stad
Stad op
op dat
ontoegaiglyk ; de
naburige
dar. ogenblik
OienbJik ontoegaiJglyk;
GUs-,
de Marqlclis
Marquis cirs.,
VAL,
beminde,beeft
beeftzowel
zowelterug,
terng,als
alsalle
aIle de
de bediendert
bedhm-dea;;
VAL , haar
haar beminde,
alleen isis onbeVl'ec~d,
onbevreesd, ziet
ziet geen
geen gevaar,
gevaar, en
en bezorg~
bezorgt dell
den
SALlER
SALIER aileen
hulpi nu
juist nog
gewenschten man,
gewenschten
man , wiens
wiens hulp~
nu juist
nog tydig
tydig was;
was ; ....
u .y. 2:0
zo
JULIA haar
haar leven
beeft
Ieven to
te xianken.
:clankeD. De
Marquis., denkt
beeft hem
hem JULlA
De Warqui,s,,
denkt
SAUER,, verdient
heeft zicb
haar !tiet
...
SALIER
verdient JULIA
JULIA niet,
niet, hy
by heeft
zich voor
voor haar
niet ge
ge,
waagd
evenwel,, by
en de
denkt
waagd;; evenwel
hy zwygt
zwygteerbiedig
eerbiedigflil,
fiil, en
di bedietide
bedieude denkt
fchoon by
by nullUKaren
harellminnaar
minna3rhaat,
haat,ininbet
het gege.voor zichzelven,
zichzelveu, fcboon
voor
beel
niet aan
haar bezit.
bezi,. Nu
Nu kon;
ko~ de
de bekende
beke~de Krarkfche
l!:ran,fche Om~
heel niet
aan haar
Gmwenteling.
die zo
zo vele
vele Edellieden,
Edellieden, e~
oeze Familie,
Familie, be.
wenteling, die
en ook
ook daze
be .
dorven heeft
heeft;; en
fn bet
het is
is SALtER
Gra.vin
dorven
sALI9R alleen,
alleen, die
die de
de jonge
jonga Gravin
en
de haren,
haren, ook
ook haren
en alle
aIle de
hareo minnaar,
minnaar, bet
hetleven
Ievenredt,
reat, inin veivei~
l~heid brengt
brengt,, en
en intusfchen
intusfchen 20rgt
ondmhoud..
llgheid
zorgt voor
voor hun'
hum onderhouc
Dit kostte
het leven
leven van
van zynen
zynendierbaren
dierbaren Vader
Vader,, diem
die!1.
I)it
kostte hem
hem bet
hy, ten
ten zy
zy byhyzynen
zynenHeer
Heerverraden
verradenWilde,
wilde, moest
moestzien
zien ver
vel:-.
hy,
moorden;; en
en by
byzelve
1U!lve moest
moestmet
metdeze
dezeongelukkige
ongelukkigeFamilie
l'amllie
moorden
gevaren
doorworfl.elen, zo
gevaren doorworfielen,
dat de
de
zo ogenfchynlyk
ogenfchynlyk en
en :£0
zo groot.
groot, dat
Marquis wederom
wederom van
van zyne
zynebeminde
bemindeafraakte,
afraakte, en
en opopzelfzelf·
Marquis
behoUd bedacht
bedacht moest
moest zyn.
zyn. Men
Menhield
hieldzich
zichenigen
enigelltyd
tydina
III
behoud
Zwitferland
op ; bier
Zwitferland op;
hier arheidde
arbeidde SALIER
SALlER voor
voor bet
het gezin,
geziD, en
en wwil.
il .
de
de diets
niets meer
zyn dan
dan bediende
bediende.. De
De Graaf
Graafenen Gravin
Gravinleefleefmeer zyn
den niet
niet zeer
met JULIA
JUl.JA alleen
alleen..
den
zeer lang
lung meer,
meer, en
en hy
by was
was nu
nu met
Langer
werd ongeraden
Langer verblyf
verblyf in
in Zwitferland
Zwitferlan!i werd
ongeraden;; maar
maar in
in bet
bet
Brunswykfchevonden
vondenzy2yveiligheid
veiligheid;; SALIEI
SALlER ZOU
zou wederom
wederom naar
na:J.r
Brunswykfche
een landverblyf
landverblyf omzien
; intusfcbeu hieideo
een
omzien ;intusfchen
hielden zy
zy zieh
zich in
in WolfenWolfenbuttel
op . Hier
Hier is
is ook
ook GUSVAI:.;
cusvAL ; en
en SALIER,
bulte! op.
SALlIta, hoewel
hoewel by
hy ten
tell volvollea
len nu
flU gevoelt,
gevoelt, dat
dat by
by zonder
zonder JULIA
JULIA hoogst
hOogit ongelukkig
Qngelukkig worworden zal,
op cete zoeken
zoeken ca
<:u
den
zal, isis edelmoedig
edelmoedig genoeg
genoegom
om bern
hem op
by dedeGravin
Gravininintoteleiden
leiden.. Dan
Dandeze
dezewas
was noch
noehongevoelig,
ongevoelig,
by
nosh
nu sAI
SALIJR
en biedt
biedt hem.
noch ondankbaar
ondankbaar;; ook
ook 2Y
zy bemincle
beminde nu
.ISR ,, en
hem,
die zy
2, wist,
wist, hoewel
hoewelbyhynooit
nooitvan
Vomliefde
liefdetot
tot haar
haar had
hadgeforogefpro·
die
dat haar
haar meer
JIleer dan
dan zyn
zyn leven
IeveD beminde,
beminde.hare
hare hand
hand aan,
aan, in
in
*~eo
en ,, dat
tegenwoordi„
held van
van den
den Maiquia
MalquiSl,
die cf;1~ennen
moest, dap
da~
tegenwoordigbeid
, , die
;lcennen moest,
SALIER
SALlER dit
dit geluk'
verdiende. Zy
Zy bewonen
bewonellthanes
thands ene
ene eenvou
eenvou..
geluk verdiende.
dlge boerenwoning,
boerenwoning, enenzyn
zyneen
eenvoorbeeld
voorbeeldvan
vantrouty,
trouw, groot
groat...
dige
moediz=held,
mOedl?heid. daakbaarheid,
dafikbJarheid, huwlyksliefde
huwlyk&liefde., en
ell hnislyk
bnislyk geluk
geiuk..
J~nlA'iiicfle
llef,le Voer
v~or sAi,ngg
Ul.1i~ is
iii onbegrensd
onbrsreniq.. Prytc
PrYH men
Illen hula
hun
JtaA's

aan~
aa:z-
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3anvallig killd,
is dit
" 'tIsIs ook
ook dede toot
ZOOl!
aanvallig
kitid, dan
dan is
dit ~yll
zyn woord:
woord : „'t
:
van myne
myne JtILIA
J~LJA;
6n zyz.yvoegt
voegt'er'~aagitonds
113Qfionds by
by:: „"Opt
d"
;"" en
Ook de
van
Ziet
V(lOden
denedelften
edelften Man
Man."
Ziet daar
daar bet
b~ hoofdbehoofdbeZoonvan
Zoon
."
lOQP ---van
dit belangryk
belar.lgr~ Verhaal,
Vex-ha.al, hetgeen
betgeen-befcbreven
-b({cbre\-"ell isis.door
-door
van die
loop

ene 2o
20 bekwame
bekwamepenpeB;
tIat Wy
'fJJy waarlyk
waarlyk niet
niet geloyen,
i flat
geloven, dat
dat men
men
ene
.
he'--zander
deelneminglezen
leten kan
kan.
zonder deelnewing
liet
Zog BEMINT
:DEMINT GEEN
GUN MAY
MAN !I Eene
Bene waare
wtllZrl Cefchiedenis,
Ce[chieienis, Ilatl,.
naar
Zog
bet ilengdultsch
II~gdtlfls'k van
1'1111 AA.
YAN KOTZEBVE,
KOTZlBUE, is
is de
de titel
titel van
\'an het
het
hot
. VAN
,dat bier
bier, voorkomt;
bet is
is bier
.hier bygevoegd
bygevoegd ten
ten
laattN Stukje
Stukje,, dat
voorkomt ; bet
laatffe
bewyJe dat
~at de
de fchone
fohone Sexe
Bext! ook
ookvoor
voorene
tnedergelyke
derg61yke edelmoe
edelmoe-.
bewyze
dlgbeid,, ala
als ISALIEa
/sALlER ih
in bet
bet vorig
vorig Verhaal
Verhaal,, berekend
berekendisis.. Gaariaar.
digheid
et ook
DI!!.gaven wy
wy l'er
ook bet
11et boofdbeloop
hootabeloop van
van op
op;; dan
dan Ons
ons be
be..
cc-gaven
itelt gedoogt
gedoogtdit
dit niet
niet ;-; en
en ook
ook ulenen
menell Ivy
w'I zeer
zeer wel
wei to
te weten,
weten,
;tek
dat ivy
wy bet,
het, niet
niet tang
lang geletlen,
wy ors
ons nu
nuniet
niet berin
herindat
geleden, boewel
hoewel wy
.
nereo in
in welk
welk gefchrift
gefchIift,, nog
nog eens
eeDl inin ooze
oozetaal
taalgelezenm
gel~
Iteren
hebLleu.
hebben.

Carolina en
en Walmond,
Walmond,of01dedegehoete
gelJoete MisJlap
Misftap;; Teoneelfpel,
TiOneelfpe/'. door
dow
Carolina
Fallee, 1802,
I o2. In
.
In
Haag, by
A. Fallee,
A. FALLEE
FALLER.
In den
tim Haag.
'" B.
B. A.
/"
sB.. A.
tlVtl. 86
86" bl
!JI..
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en uitgeweken
tlitgeweken Hollander
Hollander vond
yondene
ellebeminnelyke
beminnclyke Holland
Holland..
E en
fche Duffer.
JuiFer. In
In een
een ongelukkig
ongelukkig ogenblik
ogenbliIt ginger
gingen de
de gelieven
gelieven
.che
die in
in Dienst
Dienst was,
was, moest
moest zich
onver.
baar minnaar
minnaar;0 die
zicb ODverte ver
ver;; haar
to
wacht verwyderen
verwyderen;; zy
zy ontdekt
ontdekt dat
dat zy
zy zwanger
awanger is,
is t en
en one
one;..
wacht
vlucht om
hare fchande
fchande to
te verbergen
verbergen;; dus
haar minnaar,
dus kon
kon haar
minnaar,
vlucht
om hare
met· alJe
haar niet
niet wederviuden
wedervinden.. Na
Na de
de Om"
Ommetalle zyne
zyne moeite,
moeite, haar
en antont.
wenteling geraakt
geraakt by
by juist
juist by
haren vader
v.ader in
in quartier,
quartier, en
wenteling
by Karen
men op
d'at- hy
by haar
haar vader
vader is
is.. Daar
Daar.• men
op ene
ene publieke
publieke
dekt that
by by
dekt
piaats zyne
zyn party
party
lafterr, trekt
trekthy
by -den
den degen;
degen ; zyn
CAROLINA la~tert,
plaats
zyne CAROLINA
en neemt
valt.Nu
ontdektbybyzich
zich aan
aan den
den vader
vader,, en
neemt terfiond
terfiond
vale. Nu ontdekt
de
vlucbt.. Dan
bier ontmoet
ontmoet by
by zyne
zynegeliefde,
geliefde. die
die nu
in de
Dan bier
nu in
de
de vlucht
hoog11:e
elleode zich
zicb met
haren zoom
20011' voor
vaor Karen
baren vader
vader wilde
wilde
hoogtte ellende
met baren
nsderwerpen;
el1 juist
julst nog
van pas
pas is
is de
die den
nog van
de l'ader
vader daar.
daar, die
den
nederwerpen ; en
Officier
in bet
bet
Oflicier terug
terug wilde
wilde roepen,
roepen, daar
daar de
de toegebragte
toegebragte wond
wond in
nu gelukrig
geheet
Alles is
is dqsdQs. nu
geluk~ig herfteld
berfield *,
geheel niet
niet doodlyk
doodlyk was.
was . Alles
dernalven, ene
ene
en
wordt recht
recht bartlyk
bartlyk vergeven
vergeven.. Het
is,, derhalven.
Het is
en wdrdt
onbe,
to nodige
„ Qdn {In/Je~
tlitmuntende
al te
nodige zedeles,
zedtles • "ten
uitmuntende en
en maar
maar al

van jammer
daclttzaam
ogenbJik lum
jaren "an
ja11lrlUr na
lIa zich
ai," fepen,"
jlepm,'"
daehtzaam egenblik
kan jaren
en daar
die
wardt ingefcherpt
ingefcherpt;; en
dan die:
die
die hier,
bier, rOelend
roerend genoeg,
genoeg, words
; , twyfelen
twyfelen 'w'I
- wg
Stuk
gene in
in 't
't oog
oog lopende
Jopende gebrekengebreken. beef
hee~.
Stuk gene
~ljk
J of
geenzins,
of het
hei aal
xaj op bet
bet Toneel
Toneel ze~r
zcer weI
wel voldoell,
voldocu,
colt geenzins
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LETTER-OEFENINGEN.
Verhandeling, over
waaren aart
Pet'handeling,
owr den
den wanren
ao", en
elt bet
het aOflWtZen
aanwezen Van
van
naar
's
ten goede
goede;; naaf
'sMenfchen
ll?enfchenzedelylc
zedelykverder!
verderfenen rmmagt
onmagt ten
de uitfpraaken
uitJPraaken aer
Rede en
de
der Rede
en H.
H. S.
S . be/voga
betoogd en
en 'Verdeverdedigd.. Doot
H.. w.
C. A.
Predikant te
digd
Door H
w. C.
A . VISSER,
VISSER, Predikant
to WarnS
Warns
en
Scharl. Te
Te Sneek,
Sneek, by
by C
C.. van
1802. I"
en Scharl.
van Gorcum,
Gorcum, i8oa.
In
gr
8vo . 334
gr.. 8vo.
M.
334 bl.

onderwerpvanVanditditboek
boekisisdikwyls
dikwylsbehandeld
beha1'ldeld ;;
'metetonderwerp
maardedewyze,
B
wyze,opopwelke
welke de
de Eerw.
11 maar
Eerw . Schryver
Sebryver zyzy
ne gedachten
gedachten daaromtrent
daaromtrent voordraagt
voordraagt,, verdient
verdient opmer.
ne
opmer-

king by
by alien,
allen, die
die 'er
'er nog
nog eenige
eenigemeerdere
meerdereinlichting
inlichting
king
kort beloop
beloop:
omtl
ent verlangen
verlangen.. Zie
Zie bier
hier bet
het kort
omttent
Het werk
werkbeftaat
beftaat uit
uit vier
vier deelen.
Het eerfle
eerftt behelst
behelst
Het
deelen . Het
a!gemeene aal'lmerkingen,
beoordeeling en
bepaalinf1
algemeene
aanmerkingen , tot
tot; beoordeeling
en bepaaling
'Yan
het 'Waare
denkbee/d Van
van bet
waare denkbeeld
van 'Js menfthen
,nenfchen zede!yk
zedelyk verde,,!
verderf
en ontnagt
~n
onmagt.. Vooraf
Vooraf gaat
gaat eene
eene befchryving
befchryvi~g van
van der
der men
men=..
fchen
fchen oorfpronglyken
oorfpronglyken ftaat
that.,, en
en van
vas Gods
Godseifchen,
Hfchen, en
en
onze onveranderlyke
onverandetlyke verplichting
verplichting aan
aan dezelven
dezelven.. 1)aarna
Daama
onze
worden twee
twee gevoelens
gevoelens aangaande
aangaande de
de eifchen
eifchen Godsonworden
Gods onderzocht
derzocht en
en tegengefproken.
tegengefproken. Bet
Bet eerite,
eerfte, naamelyk
mtamelyk,,
van bun
van
hun,, die
die oordeelen,
oordeeIen, dat
dat niet
niet zoo
zoozeer
zeer eene
eene volvolmaakte gehoorzaamheid
gehoorzaa111beid,
maar fechts
flechts eene
eehe oprechte
oprechte
maakte
, maar
benaaritigmg
benaarfii~ing wordt
wordt gevorderd
gevorderd.. Bet
Rettweede
tweedevan
vanandeanderen, die
die dezelven
dezelven alleen
aIleen bepaalen
tot daaden,
zonder to
te
ren,
bepaalen tot
daaden, zonder
letten
gezindheden des
des harten
harten.. En
Eneindelyk
eindelyk de
de
letten op
op de
de gezindheden
waare aart
aart van
van 's~s mebfchen
mebfchen zedelyk
zedeIyk verderf
vcrderf en
waare
en onmagt
onma t
ten
goede bepaald
beg .
ten goede
beraald.. Bet
Retverderf
verderfaal
zal zyne
zYlJezitplaats
zitplaats hebben, zoo
zoo wel
we inin bet
het verttand
verftand I~ als
als in
wil;; en,
ten
ben,
in den
den wil
en, ten
aanzien
voor
in onvatbaarheid
onvatbaarheid voor
aanzien van
van bet
bet verftand,
verftand, beltaan
beltaan in
geestelyke dingen,
de heerfchappy
beerfcbappy van
Van voorootw
vooroo~
geestelyke
dingen, en
en in
in de
deelen en
en ongeloof
ongeloof;; ten
ten aanzien
aanzien van
den wil
wit,, in
in afafdeelen
van den
keerigheid vaA
enzynen
zynendienst
dienst,, in
in den
den nadeelinadeeli..
keerigheid
van God
God en
~en
invloed en
hc:erfchappy der
det zinnen
zinnen op
op ons
~ns ververen invloed
en -de
de heerfchappy
fiand
en op
oponzen
onzenwil,
wit,inindedeverkeerde
verkeerderichting
ricbting der
der
and en
verbas..
llartstochten, inin't'tbyzonder
ltartstochten,
byzonderininQen
den hoogmoed
hoogmoed,J verbasV
LETT. 1802
1802.. tw.
IS..
V rV
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UTT.
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terde eigenliefde,
ei enliefde, aardschgezindbeid,
aardschgezindheid, on
ebondettheid„f
terde
ongebondenheiJ
en traagbeid
words de
en
tr.aaglleid des
des vleefches.
vleefches. Van
Vandit
dit verderf
veraerf wOldt
de
zedelyke
onmagt, als
als zynde
zynae eene
eene onvolmaaktheid
onvolmaaktheid van
van
zedelyke onmagt,
bet
derde vermogen
vermogender
derziel,
ziel, dedekracht,
kracht,onderfcheionderfcheibet derde
den, offeboon
offcboon daarmede
daarmede allernaauwst
allernaallwst verbonden.
den,
verbonden. ---.
Bet sweede
tweetJe deel
deet bevat
zoodanig zede
zede..
bevat een
een betoog
betoog van
van zoodanig
Bet
lyk
verderf en
lIit de
Eerw.. VISSER
lyk verderf
en onmagt
onmagt uit
de R.ede.
Rede . De
De Eerw
VISSEIt
tracht zyn
ten aanzien
aanzien van
tracht
zyn gevoelen
gevoelen eerst
eerst te
to bewyzen,
bewyzen, ten
van
de Heidenen
Heidenen,} by
by welken
welken by
hybeweert,
beweert,dat
dathetzelve
hetzelve alaide
vervolgends ten
gemeen geweest
geweest is
is;; vervolgends
ten aanzien
aanzien wn
de
gemeen
van de
Christenen. Met
Metopzicht
opzicht tot
tot de
de Christenen
Christenen beroept
beroept hy
Christenen.
by
2) op
zich x)
r) op
op de
de gefehiedenis
gefchiedenis der
de verre
vern:
zich
der Kerke;
Kerke ; 2.)
op de
overweegende
meerderheid van
van uitvindingen,
uitvindingen; inftellinoverweegende meerderheid
inftellingen,
en genootfchappen,
genootfchappen, dienstbaar
dienstbaar aan
aan de
de aardschgeaardschgegen , en
zindheid de~
lOnden bevorderende,
bevorderende, bobo·
zindheid
des menfdien,
menfchen, en
en zonden
yen
de inftellingen
inftellingen tot
tot bevordering
bevordering van
van Godsdienst
Godsdienst,,
ven de
g) op
op de
de waarneeruing,
waarneemmg, dat
by bun
bun,i
deugd en
en geluk~
geluk.;; g)
dat by
deugd
welke eene
eene naauwkeurige
naauwl{eurige en
en famenbangende
famenhangende kennis
kennis van
van
welke
den Godsdienst
Godsdienst hebben
hebben'1j de
de verblindheid
'v(!rblindheid des
des verftands,
verftands,
den
de afkeerigheid
af'keerigheid van
de
van den
den wi!,
wil, en
en het
bet zedelyk
zedelyk onVerm04
onvermo .
gen
ten goede,
zoo wet
weI plaats
plaats heeft,
heeft, ais
weI.
en ten
goede, zoo
als by
by hun,
hun, welvan
J{ee eenvoudig
eenvoudig zyn
zyn,, en
en eene
eene zeer
zeer bepaalde
bepaalde kennis
ketmis van
den
Godsdienst draagen
draagen;; 4)
bet weinig
gel uk ,
den Godsdienst
4) op
op bet
weinig waar
waar geluk,
en
en de
de veelvuldige
veelvuldige ellenden
ellenden.,, die
die thans
thans bet
bet menfchelyk
menfchepk
lot geworden
geworden zyn
lot
zyn;; 5)
5) op
op bet
bet daadelyk
daadelyk leeven
Jeeven der
der
"meest-e Christenen;
op 's
's:n1enfchen
eigen overtuiovertuiineest-c
Christenen ; 6)
6) op
:n1enfchen eigsn
ging;; 7)
7) op
op de
de weinige
weinige verbetering
verbetering der
der menfchen,
menfchen, by
by
ging
de wlkohlt!iHle'
de algemeeniheid
algemeenheid der
der
tle
volkoinenfte overtuiging;
overtuigtng ; 8)
8) op
op de
zonde by
byalle
aUe Christenen
ChristeneD,
9) en
en op
op de
de met
niet moedwilmoedwilzonde
, 9)
lige zoodeb.
Tenflot
flot wordt
liier nog
onderzoek gedaan
gedaan
wordt bier
nog onderzoek
lige
zondeh . Ten
naar de
de otigenoegzaamheid
ongenoegzaambeid van
van de
de gewoone
gewoone hulpmidhulpmidnaar
delen cler
ter wegneeming
van dit
zedelen
der .()penbaaring,
Openbaaring, ter
wegneeming van
dit zedelyk
verderf en
en onvermogen.
onvefmoge} . In
deIrlr verdetf
In het
het derde
dertle volgt
voIgt
een betbog
uit de
teen
betoog'van
van zoodallig
zoodanig verderf
verderf en
en onvermogen
onvermogen uit
de
Eo. Schriften.
Het aanweezen
aanweeren zelfs
zelfs der
zal
Scbri ten. Het
der H.
H . Schrift
Schrift zal
H
reeds daarvoor
ten bewyze
firekken,, en
en de
de gebeele
geheele ininreeds
daarvoor ten
bewyze ftrekken
Iiomil van
van den
den Bybel
Bybel zal
zal bet
bet bevestigen
bevestigen.. Als
Ats byzonboud
byzondere kenteekenen
kenteekenen van
van hetzelve
hetzelve worden
vervolgends
dere
worden vervolgends
gefehiedenisfen te
to berde
eenige -"gc::fehiedenisfen
berde gebragt
gebragt:: de
de gefchiedegefchiede.
cenige
nis *an
'Yan Adatri
Adam;; van
van den
den Zondvloed;
van Ab'ranis
Ahrams uituitnis
Zondvloed ; van
toebt uit
uit zyn
geboorteland, op
bevel;; van
toeht
zyn geboorteland,
op Goddelyk
Goddelyk bevel
van
de afzondefing
afzondeting der
der Jooden
Jooden tot
tot een
een ondeiicheiden
onderlcheiden Volk,
Yolk,
de
ender 't
't iYelk
'lOU ververender
*elk -de
-de ktnnig
kennisvan
van den
den waaren
waaren God
God zou
blyven;i en
van het
bet heilig
heilii en
onberispeJyk leeven
leeven v,v.:n
blyven
en van
en onberispelyk
:n

Je.
Je.
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jefus Christus
Christus,, vergeleken
vergeleken met
met de
de zotideti
zot'ldel1 zelfs
zelfs der
det
1efus
meest godvruchtigen.
godvruchtigen. Een
Een ander
ander bewys
bewys wordt
wordtontant..
meest
leend uit
uit bet
bet naauwe
vetbandtusfchen
tusfchen 's's menfchen
menfchen zeze..
leend
naauwe verband
delyk verderf
verderf en
eneenige
eenige waarheden
waarhedenvan
van den
dell
delyk
en omnagt;
onmagt, en
Christelyken Godsdienst
Godsdienst;; en
en eindelyk
eindelyk een
een aantal
aantal bybelbybel.
Christelyken
plaatzen,, die
dIe des
des Schryvers
Schryvers . gevoelen
gevoelen uitdrukkelyk
uitdrukkelyk
plaatzen
in overweeging
overwceging genonlen
genome".. HieromHieromzullen bepleiten
bcpleiten 1,~ in
iullen
de volgende
volgende aanmerkingen
aamnerkingen:: (r)
(I) Men
trent tnaakt
trent
maakt by
by de
Men
:moot voor
dat fommige
fommig'eplaatzen
plaatzen der
der
inoet
voor oogen
oogen houden.,
houden, dat
H. S.
onver1Uogen~ bethet~
zien op
op zoodanig
zoodanig verderf
verderf en
en onvermogen,
H.
S . zien
geen, door
door bet
bet Euangelie
EuangeJie,, by
by alien,
allen, welke
welke 'er
'er kennis
kennis
geen,
van verkregen
verkregen hebben,
hebben, is
is weggellomen.
(1) Men
Men moet
moet
van
weggenomen . (2)
dus; om
om de
de leer
leer der
verdus,
der H.
H . S.
S . aangaande
aangaande '8
's menfchen
menfchen verden we!
te bepaalen
bepaalen;, naauwkeurig
naauwkeurig onderfcheiden
onderfch€iden de
de
Wet to
derf
plaat~eI,1;, waarin
waarin van
van den
den ftaat
ftaat der
looden
der Heidenen,
Heidenen, Jooden
plaatze1
en Christenen,
Christenen, gefproken
(3) 'Er
'Er wordt,
wordt, in
in
en
gefproken wordt.
wordt. (3)
het befchryven
befchryven van
van deze
dezebyzondere
byzondereverdorvenheid
verdorvenheid,
bet
,
meermbalen terug
tot zoodanige
zoodanige algemeene
a}gemeene
ineermaalen
terug geweezen
geweezen tot
verdorvenheid, welke
welke aan
aan alle
~lle menfchen,
!Denfchen,inin alle
aile org01)1verdorvenheid,
ihndigheden., van
van natuure
Datuure eigen
elgen is,
IS, en
door geene
geene kenken·
ikandigheden,
en door
tiis wordt
(4) De
De Heilige
HeiUge Schryvers
Schryver!
(4)
nis
wordt weggenomen.
weggenomen .
}'rengen
de bron
bron der
der daadelyke
daadelyke zonden
zonden meermeeIbrengen duidelyK
duidely de
maalen tot
tot bet
het hart
hart.. (.5)
(5) Zy
Ieeren~ op
op veele
veele plaatzen,
plaatzen~
inaalen
Zy leeren,
uitdrUldlelyk deze
dat
uitdruklcelyk
deze verdorvellheid
verdorvenbeid des
des harten,
harten, en
en dat
dezelve, zotider
zooder eenige
is. (6)
dezelve,
eenige uitzondering,
uitzondering, al~meen
algemeen is.
(6)
Zy zouden
zoudendiet
lllet voorzichtig
voorzichtig gehandeld
wanneer
Zy
gehandeld bebben,
hebben, wanneer
onder zulke
zttlke verfchillende
verfchillende en
1l:erke bewoordin-a
zy, onder
en zoo
zoo fterke
bewoordin,
gen en
en uitdrukkingen
uitdrukkingen,, zoo
zoo veelvuldig
veelvuldig Van
is menfchen
van 's
menfchen
iedelyke
gefteldheid gefproken
zonder ten
ten oog
oog..
ne'lyke getleldheid
gefproken hadden,
hadden, zonder
merke to
te "bebben,
'bebben, om
om ons
ons's'smenfchen
menfchenzedelyke
zedelyke ververmerke
dorvenb:eid
onmagt daarmede
daarmedetoteleeren,
leereD, --- In
he;
dorvenbeid en
en onmagt
In bet
.,iertle deel
deel wordt'
geantwoord op
op deze
deze en
gene tegentegen..
en gene
i'ierci'e
wordt , geantwoord
lJedenldngen..
bedenkingen
Of
eene genoegzaame
genoegzaameoplosfing
oplosfing van
van
dit :mtwoord
antwoord eene
Of nu
ml dit
itlgebra~e zwaarighedell
tegen des
des Schryvers
SchryverJl gevoelen
gevoelen
ingebragte
zwaarigheden tegen
in
en of
of zyn
zyn voorafgaand
voorafgaand betoog
betoogde
de ververzich bebelze,
behelze, en
in zich
eischte bondigheid
eh vastigheid,
vastigheid hebbe.
taak in
eischte
boudigheid eh
hebbe, Om
dm de
de zaak
in
gefchil
willen w'l
gefchilvoor
voor afgedaan
afgedaantetokunnen
kunnen houden"
houden, wiJlen
wy
niet
betHsfen.. Allerwege
AlIerw~e ftraalt
ftraalt '8
bedrevenhetd,
'sMans
Mans bedrevenheid,
niet beflisfen
200 ~l
in de
de Schriftverklaaring,
Schriftverklaaring, als
als in
in de
behande·
el in
de behandezoo
Hg toent
do
1ing
Van Gedgeleel'de
B:ellingen,, door.
toont de
ling Iran
4Godgeleerde itetlingen
door . Hy
Bof
te hebbeir,
lntbbett, en
het ontbreekt
doordacht to
en bet
ontbreekt hem
hem
ftof weI
wel doordacht
met
aantoegeevende
toegeevendebefcheidenheid
befcheidenheidomtrezit
omtrel1t verfchllverfchil..
Act aan
Vv
l~nd
lend
V V ~2

zy,
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lend denkenden.
denkenden. Hy
Hyvermydt
vermydtzorgvuldiglyk
zorgvuldigtykdie
die fpits
fpits-•
lend
dikwyls de
de zaak
zaak
vondige hairkloveryen,
hairkloveryen, waarmede
vondige
waarmede men
men dikwyls
in geichil
gelchil nog
ingewikkelder gemaakt
gemaakt heeft
heeft.. Mogelyk
MogeIyk
in
nag ingewikkelder
is by
niet ver
is
by niet
ver af
of van
van den
den minst
minst gezochten
gezochten middelweg,
middelweg,
de twistende
twistende partyen
part yen elkanderen
elkanderen zouden
zouden kunnen
kunnen
waar de
waar
meneens
eens ophouden
ophouden over
over byby.
ontmoeten. Wanneer
Wanneerzal
zal men
ontmoeten.
zaaken elkanderen
elkanderen bet
te maaken,
maaken, daar
daar
zaaken
bet hoofd
hdofd warm
warm to
hoofdzaak.,die
diedoor
doordedegefchiedenis
gefchiedenis der
der
menbet
hetinindedehoofdzaak,
men
menschheid buiten
buiten alle
aIle bedenking
bedenking gefteld
gefteld words,
wordt., toch
tocb
menschheid
niet grootclyks
niet
grootelyks oneens
oneens kan
kan weezen
weezen?¥

Zedekundige Schoonheden
Schoonheden Win
Dr.. HH.. BLAlll.
Naar den
den
Zedekundige
van Dr
BLAIR . Naar
Vierden
uit het
net Engelseh
Engelsch.. Te
Te fmfierdsm
Ampel'Hm en
e~
Yierderi Druk
Druk uit

BaaT/~m., by
by J.
J. W.
Yntema en
en Comp
Compo. en
en A.
LOOif1aarlem,
W. Yntema
A. Loosjes Pt.,
180z. In
In 8vo.
8vo. 344
344 bl.
bl.
jes
Ps ., 1802oe menig
menigogenblik
op:enblikgaat
gaatverloren
verloren,
omdat men
men in
in
oe
, omdat
hetzelve niets
ter hand
kan nemen
nemen!
Meltig weiwei.
hetzelve
wets ter
hand kan
! Menig
al dikwils
de toevlucht,
toevIucht.,
nig betekenend
betekenendgefchrift
gefchrift is
nig
is dan
dan al
dikwils de
omdat men
menbet
hetzonder
zonderfchade
fchade zozoaanitonds
aanfiODds Joe
.toe kan
kall
omdat
op ene
coo wandeling,
wandeling"
flaan.
Hoe dikwils
dikwils wenscht
wenscht men
men op
flaan . Hoe
of anderzins
anderzins,, een
een klein
klein,, recht
aangenaam en
op reis
reis.,, of
recht aangeenaam
en
op
tevens
nuttig boek
boek!! Ieder
Ieder klein
klein,, aangenaam.,
tevens nuttig
aangenaam , nuttig
nuttig
vo16oet nog
Hetallergeallerge~
boek voldoet
boek
nog aan
aan bet
het oogmerk
oogmerk niet.
met . Het
fchiktst zyn
voorzeker korte
korteopitellen
opfiellen ;; niet
niet a_t
at teto kort
fchiktst
zyn voorzeker
kort
even
weI ,, (het
meer dan
danenkele
enkele gezegden
gezegden
evenwel
(bet moeten
moeten Wllt
was meer
of
fpreuken zyn)
zyn) zo
zo getteld
gefteld., dat
zy de
de aandacht
aandicht vesvesof fpreuken
dat zy
en de
de ziel
zie! van
van zelve
~lve
tigen
tigen,') fiof
ftof tot
totnadenken
nadenken geven.,
geven, en
nu verder
verder daarop
peinzen doen
doeD.. Zy
Zy beboren
belloren van
van then
dien
daarop peinzen
nu
aard
te zyn
zyn,-, dat
men seder
ieder van
vandezelve
dezeIve,uog
»Pg altyd
altyd
at men
aard to
genoegen
Ieest,,')' eo
te lopen
lopen
gaarne
met een
eennieuw
nieuw
gaarne en
en met
genoegen
leest
en to
over
onderfcheidene onderwel'pen
naar de
opdat men,
men , naar
de
over onderfcheidene
onderwerpen ,') opdat
byzondere ftemming
fiemming der
der ziel
ziel op
op zulk
zulk een
een ogenblik
ogenbHk,,
byzondere
doe.. yooral
wordt zulk
zulk ene
ene verz~eling
zyne
keuze doe
Veoral words
verzaMeling
zyne keuze
nuttig.,
wanneerieder
lederopftel
opfteI ene
eoetreffende
treffende"., kenlyke
kenlyke
nuttig , wanner
firekking
ftrekking heeft
heeft tot
tot huislyke,
huislyke, maaU'chappelyk~
maatfchappelyke ep
Chrisen Cluistelyke
deugd..
te ke deugd
Deze
SCHOONHEDEN (Sentimental
(Sentimental
Deze ZEDEXUNJ)IGE
ZEDEEKUNAIGE SCHOONHED]I;N
Beauties
de oorfpronglyke
oorfpronglyke tytel)
tytel) voldoen
is de
voldoen '), naa.r
naar ons
ons
Beauties is
aIle deze
deze vereischten,
vereischten~
Dr.
oordeel.
aan alle
Dr. Dr.AIR
Bt.AIR is
is
oordeel , aan
ook
onder ODS
roem behead
bekend;; en
niemand.,, die
ook order
ons met
met roem
en niematld
die
cnig
en goede
goede heeft
meft,, las
enig gevoel
gevoel voor
voor bet
bet fchone
fchone en
]as ney?;
nag
COlt
oeic

H
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ooit zyne
Schriften ,., zonder
van tyd
tyd tot
tot tyd
tyd
zonder dat
dat hy
by van
colt
zyne Schriften
ftil hield,
dit of
dan eens
eens herlas,
herlas '}
ltil
hield , dit
of dat
dat geze,;de
gezegde meer
meer dan
en daaraan
daaraan genoeg
genoeg had
had om
om'er
'er enige
enige ogenblikken
ogenblikken op
na
en
op na
te denken
denken;; la
ja wie
fchreef niet
gaarne deze
deze en
en gene
gene
to
wie fchreef
met gaarne
plaats oole
van dezen
dezen uitmuntenden
Schryver voor
voor zyn
plaats
ook van
uitmuntenden Scbryver
zyn
zakboekje af'?
treffend fchoon
waar
zakboekje
af? zo
zo treffend
fchoon en
en eenvouwig
eenvouwig waar
hart.. Zodanige
Zodanige
fpreekt by
telkens tot
fpreekt
by telkens
tot ons
ons verftand
verttand en
en hart
in
\litgezochte plaatfen
tiitgezochte
plaatfenbevat
bevatdit
ditWerkje
Werkje in
in menigte,
menigte, en
en in
ene grote
grote verfcheidenheid;
daar alles
alles van
ene
verfcheidenheid ; en.,
en, daar
van denzelfden
denzelfden
Schryver
is., heeft
beeft het
andere foortgelyken,
foortgelyken., hoehoe·
Schryver is,
bet boven
boven andere
danige wy
lOch maar
maarweinigen
weinigen kennen
kennen.,, nog
nog dit
dit voorvoor·
danige
wy toch
uit,, dat
ons BLAIR'S
zo treffende
treffende.,, krachtige
uit
dat onS
BLAIR'S zo
krachtige wy·
wyze van
zich nit
uit te
langer hoe
meer verver·
ae
van zich
to drukken
drukken hoe
hoe langer
hoe meer
ftaanbaar en
Ziet bier
hier iets
iets ter
ftaanbaar
en eigen
eigen wordt.
words . Ziet
ter proeve;
proeve ; wy behoeven
behoeven niet
niet to
te zoeken
zoeken;; want
want wy
wy kunnen
kunnen niet
niet
wy
mistasten..
mistasten
GODLYKE ONDERSTEUNING
ONDERSTEUNING.. De
De goede
goede mensch
mensch
" GODLYKE
,,
onder het
het onmiddellyke
onmiddeIIyketoezicht
toezicbt
weet dat
dat by
by handelt
bandelt onder
weet
en de
de befcherminge
befcherminge des
des Almachtigen
Almachtigen.. Zit.,
geen
Zie, myn
myn get,uige is
is in
in den
den riemel,
Heme! ~ en
en myn
myngedenkfchrift
gedenlcfchri/t is
is in
in de
de
tuigt
De bewustheid
bewustbeid van
vaneen
eenzozodoorluchtig
doorIuchtig aan:lanhoogte.. De
hoogte
fchouwer verf
verfterkt
Hyvertrouwt,
vertrouwt.,
fchouwer
erkt en
en bemoedigt
bemoedigt hem.
hem . Hy
dat dede eeuwige
van gerechtigheid
gerecbtigbeid met
niet alleen
alIeell
flat
eeuwige beminnaar
beminnaar van
befchouwt en
en goedkeurt
goedkeurt ,~ maar
maar ook
ook zal
zal verfterken
verfterken en
befchouwt
en
zal toelaaten
toelaaten,, dat
dat by
hy onrechtvaardiglyk
onrechtvaardiglyk
byftaan;; niet
niet zal
byftaan
ooderdrukt worde
worde,, en
en zyne
zynettandvastigheid
ftandvastigheid.,, in
in bet
het
onderdrukt
einde,
vergelden met
heerlykheid, eere
eere enen onfterfonfterf.
zal vergelden
met heerlykheid,
einde, zal
lykheid.. Een
Een goed
goed geweeten
geweeten.,, dus
onderfteund, deelt
deelt
lykheid
dus ondertteund,
nan bet
bet hart
hart eene
van onvertzaagdonvertzaagd.
aan
eene veel
veel grootere
grootere maat
maat van
heid mede
merle.,, dan
dan bet
het anders
anders konde
konde inboezemen
inboezemen.. fly,
Hy.,
beid
onzichtbaaren,
die fieunt
die
fteunt op
op eenen
eenen almach:igen,
almach ;igen, fchoon
fchoon onzichtbaaren,
dub..
Befcbermer,, ftelt
ftelt zyne
Befchermer
zynevermogens
vermogens tetowerk
werk met
met dub
bele kracht
kracbt:>, en
en werkt
werkt met
met eene
eene wakkerheid
wakkerheid,, die
die niet
niet
bele
zyne eigene
eigene isis."
zyne
.
EN BARMHARTIGHEID
BARMHARTIGHEID.. Met
Met
" RECHTVAAR.DIGHEID
RECHTVAARDIGHEID EN
rccbtvaardig teto zyn
wy,
ongetwyffeld,, be
be-.
rechtvaardig
zyn moeten
moeten wy
, ongetwyffeld
ginn en ,, eer
eer wy
trachtea edelmoedig
edelmoedig to
te zyn
zyn.. Maar
Maar ter
ter
ginnen
wy trachten
dat hy.,
gaat
zelfder tyd
zelfder
tyd is
is bet
bet waar:>
waar, dat
by , (lie
die niet
niet verder
verder gaat
dan
bloote Rechtvaardigheid,
Recbtvaardiil;heid,blyft
blvftftilftaan
fiilftaan by
be.
dan bloote
by bet
bet begin der
Ons wordt
wordt bevolen
bevoien recht
te tiOen,
gin
der deugd.
deugd . Ons
recht to
doen, maar
maar
barmhartigheid
lief te
De eene
eene deugd
deugdregelt
regelt
barmhartigheid lief
to hebben.
hebben . De
onze daaden
daaden.. De
Deandere
andereverbetert
verbetert onze
onze harten
harten en
en gege·
onze
neigdheden.. Beide
Beide zyn
zyn even
even noodzakelyk
noodzakelyk tot
tot bet
het gege·
neigdheden
luk der
der waereld
waereld.. Rcchtyar
Rechtvaardighe;d
de. pylaar,
luk
vdighekd is
is de.
pylaar, weI.
wt
Vv 33
ke
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ke hot
bet gantf'che
gantfche gebouw
gebouw der
der menschlyke
mensehlyke maatfbhappy4
maatfChappyo
ke
onderfchraagt.. Barmhartigheid
Barmbartigheid isis dede koesterende
koestereDde 'zone
'zon.'
onderfchxaagt
neftraal, well\e
verwarm~
neftraal,
welke de
de wooningen
wooningen der
der menfchen
menfchen verwarmt
en vervrolykt,
vervrolykt. De
Devoimaaktheid
volmaakth~id'van
vanons
onsgezellig
gezellig chachaen
raCter
beftaat in
in deeze
deeze beide
beide op
reehte wy.ze
rmer bettaat
op de
de rechte
wyze met
met
elkander te
in bet
h~t houden
houden van
vanthen
diennliddelmiddelelkander
to mengen
mengen ;; in
weg, welke
welkeons
onstoelaat
toelaat rechtvaarclig
rechtvaardig te
zonder
weg,
to weezen,
weezen, zonder
en oils
ons in
in fiaat
te wee
firafaf teto zyn,
fir
zyn , en
ftaat ftelt
halt edelmoedig
edelmoedig to
wee ...
zen,
zonder onrechtvaardig
onrechtvaardig to
te zyn,"
zyn,"
zen , zonder
"„ DROEFHEID
DRoEFHEID.. Laat
Laat gemaatigdheid
gemaatigQheid de
de droefheid
draefbetd van
van
een goed
mensch en
en eenen
eenen Christen
Christen temperen.
Hy moet
moe1
een
good mensch
temperen. Hy
!liet bcdroefd
bedroefti zyn,
zj'n t gelye
gelyk dede geenen,
gcenen,die
4ie geene
geene hoop
hoop heb
heb..
niet
ben.. Gelyk
Gelyk eene
eene hooge
hooge verhefng
verhefiing van
van moed
moedniet
niet past
past
ben
by do
de vreugde
vreugde,, zo
zo itrookt
firookt aanhoudende
aanhoudende enenoverftel,
overfiel.
by
pende neerflachtigheid
neerflachtigheid niet
de finarten
fmarten van
c:1eeze
pende
niet met
met de
van deeze
voorbygaande waereld,
waereld. Droef
Droefheid,
wanneer zy
zy buiten
buiten
voorbygaande
held , wanneer
~ekere paalen
onty..
zekere
paalen gaat,
gaat, wordt
wordt onmallDelyk;
onmannelyk ; wordt
wordt onty=
dift,, wanneer
wanneer zy
zy boven
boven zekeren
zekeren tyd
tyd duurt
dUllrt.. ,
....... Laat
Laat de
de
dig
verligting verwerpen
verwerpen,, welke
welke de
de tycd
tY4
mensch niet
niet dedeverligting
mensch
toebrengt aan
aUe won
den des
des harten
harten,, maar
maar dulden
dulden ,,
toebrengt
aan alle
wonden
dat
bovenmaatige droefheid
drClefheid ,, by
by trappers,
trappen., afdaal
afdaale tot
tot!
dat bovenmaatige
eene tedero
tedere en
en toegenegen
toegenegen gedachtenis.
gedacbtenis. Last
Laat hem
be..
eene
hem be.,
denken.,, dat
het in
in de
de macht
machtder
derVoorzienigheid
Voorzienigheid is,
is.
denken
dat het
,ndere genoegens
voor hem
hem tote verwekken,
verwekken, in
in.de
zndere
genegens voor
de plaatplaatze van
van die
die by
fly verloren
verIoren he
eft. Of,
indien zyne
zyne ziel„
ziel JJ
ze
heeft,
Of , indien
vaar tegenwoordig
tegenwoordig ,, de
de ggedachten
van zulke
zulke vertroosvertroos..
voor
edachten van
tinge
laat zy
zy dan,
ter verligtinge,
verligtinge, zich
keetinge verwerpt,
verwerpt, laat
an, ter
zich kee:fen tot
tot het
toekomende ontmoeting
ontmoeting in
in
Ten
bet uitzicht
uitzicht op
op eene
eene toekomende
eene
gelukkiger waereld
waereld.. Dit
Dit is,
is, inderdaad
inderdaad,, de
de voor=
vaor..
eene gelukkiger
tJaame verzachter
verzachter van
van druk
druk - de
de krachtigfte
krachtie.fte balfen3
balfem
paame
VOOl
het bloedende
bloedende hart
hart,. Hot
Het helpt
helpt ons
ODS den
den dood
dood be,
be..
voor bet
fchouwen
al~ niet
niet meer
dan eene
eene fcheiding
fcheidiDg voor
voor eenen
eenen
meer dan
fchouwen,t ala
tyd van
van onze
ODiC vrienden
vriC}llden.. Zy,
welken wy
wybeminden
beminden,~~
tyd
?y , wolken
leeven nog,
fchoon met
Diet by
by ons
ons tegenwoordig.
tegenwoordig. AlAIleeven
nag , fchoon
Jeen
zy verplaatst
verplaatst na
eenc vetfchillende
verfchillende wooniDg
leen zyn
zyn zy
na eene
wooning
in het
buis des
des algemeenen
Denioeilykheden
moeUykheden
in
bet huis
algemeenen Vaders.
Vaders. De
bunner vreemdelinglbhap
vreemdelingfCbap zyn
iyJl geeindigd,
geiHndigd, on
en zy1-Yoverover",
hunner
gegaan tot
tot het
Iust en
en vrede
vrede.. Zy
Zy zyn
zyn uit
uit
gegaan
bet land
land van
van rust
deeze donkere
waereld gegaan,
gegaan, om
omzicli
zicQ
deeze
donkere en
en verwarde
verwarde waereld
te vereenigen
vereenigen met
met de
de groote
groote vergadetinge
vergadefinge der
der rechtrechtto
vaardigen, en
hun verblyf
verblyf to
te houden
in hot
het midden
midden
vaardigen,
en bun
houden in
van ceuwig
eeuwig licht
licht.. Ter
Ter zyner
zyner tyd
tyd hoopen
tot bun
hun
van
hoopen wy
wy tot
gezelfchap
te worden
wordenin indeeze
deezegeltakzalige
gelukzalige
gezelfchap gevoee;d
gevoegd to
woonplaatzen.. Geen
Gee~beginfel
beginfeI van
van Godsdienst
Gadsdienst fchrikt
fchrlkt
woonplaatzen
ons
ons
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ons
Liefde met
bun to
te houons af
of van
van gemeenfcbap
gemeenfchap van
van Liefde
met bun
hou.
den, door
door middel
middel van
van Geloove
Hoope, tot
den,
Geloove en
en Hoope,
tot dat
dat die
die
bereeniging kome."
tyd
tyd van
van hereeniging
kome ."
Bladwyzer is
Door
enen Alpbabetifchen
J\Jpbabetifchen :81adwyzer
is gezorgd,
gezorgd,
Door enen
gelezene ogenbliklyk
ogenliliklykwedervinden
wedervinden kan.
kan .
dat
bet gelezene
dat men
men bet
Kort
Begrip der
aer Algemeene
AlgemeeneGefchiedenis
Gefthiedenis,, van
de Schep
Schep-.
Kort Begrip
van de
ping der
aer Wereld
Wenld of
af,, tot
einde der
der Agttiendd
/lgttiencJe
ping
tot ha
ha einde
Eeuw.
PlaaEeuw . Door
Door YSSRA'ND
YSBRA`ND VAN
VAN HAMELSVEI.D.
HAMELSVELD . Met
Met Plaaten.
Te 11mJlerdam,
Amjlerdam, by
by J. AIIart,
ten. Te
Allart, 18oz.
r$o2 . In
In gr.
gr. Svo.
8vo.
Behalven het
652 bl.
Behalvetl
het Voorbericht,
Y oorbcricht, 652.
bl.

et
et aantal
aantalder
der Korte
Korte Begrippen
Begrippen van
van de
de A.lgemeene
Algemeene
Gefchiedenis
door deezen
dee zen arbeid
arbeid van
H
Gefchiedenis zien
zien wy
wy door
van den
den
H
onvermoeiden
onvermoeiden
venueerderu.
vermeerder1 . Een
Een
Y
VAN HAMELSVELD
HAMELSVELA
Y.. VAN

voorftel des
des Uitgeevers"
Uitgeevers. , den
voorfrel
den Schryver
Schryver gedaan,
gedaan, om
om van
van
SCHROCKS -?igemeene
Algcmeene Gefchiedenis,
GfjChiedenis, onlangs
onlangs by
in
by hem
hem in
VI Deelen
Deeleninin't'tlicht
Iicht gezonden,
gczonden,een
eenUittrekzel
Uittrekzeltoteverver·
VI
gaf'er'eraanleidin
aanIeiding
toe.. Dan
Dan HAUZLSVELT
H~r.UtLSVELD
vaardigen,gaf
vaardigen,
gg toe
verkoos liever
levereQ. 't
't Geen
Geen
verkoos
liever een
een eigen
eigenWerk
Werk te
to leveren.
hem daartoe
daartoe to
te meer
aanzette, was,
dat de
de fchikking,
fchikking ~
hem
meer aanzette,
was, dat
door
door SCHROCK
SCHROCK gehouden,
gehouden, die
die de
de Gefchiedenis
Gefchieden~s van
van elk
elk
Yolk
afzonderlyk befchouwt,
befchouwt, en
en dan
danweder
wedertot
totdedeeereerVolk afzonderlyk
fte beginzelen
ander Volk
Yolk terug
terug gaat
gaat,, hoewel
haewel
fte
beginzelen van
van een
een ander
dezelve,
heromin
mindienftig
dienfrig toe
toe..
dezelve,haare
haare voordeelen
voordeelen hebbe,
hebbe, hem
feheen
fcheen,, om
om den
den Leezer
Leezer van
vanbet
hetgeheele
geheele beloop
beloop der
der
AlgcmeeneGefchiedenis
Gefthiedenis een
een juist
juist en
welgeregeJd denkdenk·
4lgemeene
en welgeregeld
bceid to
te geeven,
geeven, dan
dan die
die by
hy omhelsde
omhelsde;; byzonder
byzonder ten
ten
beeld
aanziene
der Tydrekening,
Tydrekening , daar,
aanziene der
daar, volgens
volgens zynen
zynentrant,
trant,
de
de Leezer,
Leezer, door
door de
de Gefchiedenis
Gcfchiedenis,, geleidelyk
geleideiyk en
en geregeregeld
by de
geld ,~ als
als by
de hand
hand geleid
van den
den eeriken
eer1ten
eleid wordt,
words , van
oorfprong der
der Wereld
Wereld aft,
af~ tot
Leeftyd toe
toe.. Wy
Wy
oorfprong
tot zynen
zynen Leeftyd
zyn bet
bet hierin
hierin volftrekt
voHhekt met
eens.. En
En daar
claar wy,
zyn
met hem
hem eens
wy,
zo
:1O kort
kart geleden
geleden,, een
een Eeuwvak
Eeuwvakzagen
zagenfluiten
fiuiten,, geeft
geCft
zulks
zulks eene
eene bylcomende
bykomende voeglykheid
vaeglykheid aan
aan dit
dit Werk;
Werk ;
waarin
waarin HAMELSVELD,
HAMELSVELD, om
am zyne
zyneeigene
eigene woorden
wO()rden te
te be.
zigen, "zich heeft toegelegd
toegelegd om
aUe merkwaardige
om alle
merkwaardige
Gebeurtenisfen der
der Wereld
Wereldbeknopt
beknapt tote verhaalen,
verhaalen, zoo
ZO()
Gebeartemsfen
dat niet
niet ligt
ligt iets
iets belangryks
belangryks,, in
in de
Qude of
of nieuwe
nieuwe
dat
de nude
Gefchiedenisfen, wierd
wierdovergeflagen,
overgeOagen,brengende
brengendealle
aUe de
de
Gefchiedenisfen,
Gebeurtenisfen
Gebeurtenisfen tot
tot haaren
haaren tyd
tyd,, en
en zoo
zoo vecl
veel zulks,
zulks, inin
ten zoo
tOO kort
kort bettek,
befrek, doenlyk
daenlyk was,
was,derzelver
derzelveraanleiding
aanleiding
ten
en onderling
onderling verband
en
verband in
in aanmerking
aanmerking neeme.nde."
neemende ."
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HAMELSVELD
YY.. VAN

DeInleiding
Inleiding behelst
aIgemeeno kundighe.
kundighe..
De
behelst de
de gewoone
gewoone algemeene
oen, tot
tot de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis behoorende
behoorende,, kort
kort en
en bondig.
bondig .
Zen,
In twee
fplitstdedeSchryver
Schryver zynen
zynen Ge,
GeIn
twee Hoofd·afdeelingen
Hoofd .afdeelingen fplitst
fchiedkundigen arbeid
arbeid.. De
D~eene
eenebeheist
behelst de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis
fchiedkundigen
v6ar,
de andere
andere die
de Geboorte
Geboorte van
van CHR1sTUS.
CHRlSTUS.
die naa
naa de
v66r
, de
In zes
zes Tydvakken
wordtdedeeerfte
eeraeHoofd-afdeeling
Hoofd-afdeeling onon.
In
Tydvakken wordt
depfcheiden:: wy
wy geeven
geeven ze
ze op
op,, om
om tevens
tevens den
deo inhoud
inhoud
derfcheiden
Het
en de
de fchikking
fchikking des
te doen
docn kennen
kennen.. I.
I. Het
en
acs Werks
Werks to
Tydvak,, beginnende
beginnende met
met de
de Schepping
Scheppingder
der Wereld
Wereld,
,
Tydvak
en eindigende
eindigende met
grooten Zondvloed
Zonctvloed,, ten
ten tyde
tyde
en
met den
den grooten
van MQACH,
NQACH, bevattende
hevattende een
een tydverloop
tydverloop van
van 1656
1 656jaajaa·
van
rell,, van
van bet
het jaar
jaar der
der Wereldfcbepping
Wereldfcheppingtot
totbet
hetjaar
jaar
ren
1656 na,
n~ dezelve
dezelve.. II
II.. Van
NOACH tot
tot MOSES
MOSES,, den
den
Van NOACH
x656
Wet~ever der
del' Ifraeliten
Ifraeliten,, of
of den
den uittocht
uittocht der
der Ifraela
llrtle'li".
Wetgeever
ten uit
uit Egypte
Egypte,, 852
852 jaaren
jaaren,, van
van 1656
1656 tot
tot~.
III..
2509. III
tern
Van MOSES
MOSES tot
tot ROMULUS
ROMULUS,, of
of van
van de
de verlosfing
veriosfing der
der
Van
der Stad
I/ralliten nit
uit Egypte,
Egypte, tot
tot de
de ftichting
ftichtin~ der
Stad Rame,
Rame,
iffraeliten
de
!2.2
jaaren, van 2509
~o9 tot
tot gZ3I.
ROMULUS, of
of de
3231 . IV.
IV . Van
Van ROMULUS,
722 jaaren,van
van
1Hchting
Rome, tot
tot CYRUs,
CYRUS, of
of de
de grondvesting
grondvesting van
ftichting van
van Rome,
bet Perfafche
PeiJifthe Keizerryk,
Keizerryk, 215
!.HS jaaren,
jaaren, van
~Z31 tot
tot 344
3446.
van 3231
bet
6.
V.. Van
GYRUS tot
tot ALEXANDER
ALEXANDER 11m
Grooten, of
of van
van
V
Van CYRUS
den Grooten,
der Perfifche
Per/folie Heerfdlappy
tot dede uituit.
de
Grondvesting der
de Grondvesting
Heerfchappy tot
breiding van
der Grieken
Grieienofof1Vlacedo,7iers,
MacedOlliers, 202
~~
breiding
van het
bet Ryk
Ryk der
jaaren, van
tot .648.
Het VIde
VIde Tydvak
Tydvak der
der OU.
ou.
jaaren,
van 3#6
3446 tot
3648 . Het
de Gefcbiedenis
Gefcbiedenis voor
CHRISTUS Geboorte,
bevattende
Geboorte, bevattende
de
v66r CHRISTUS
331 jaaren,
jaaren, van
van bet
het jaar
jaar 3648
tot 3983
3983., of
331
3648 tot
of omtrent
omtrent
400
jaaren, om
ombet
hetrondo
rondegetal,
getal,ftrekt
ftrektzich
zichuit
uit van
van bet
net
400 jaaren,
begin der
der Griekfche
Grieltfohe of
of Macedonifche
Macedonifche Heerfchappy
Heerfchappy tot
tot de
de
begin
Geboorte
van JESUS
JESUS cHRisTUS
CHR1Sl'US,, oorfprong
oorfprong van
bet
van bet
Geboorte van
Christendom.
Christendom .
deeze Afdeelingen
Afdeelingen behandelt
behandelt de
Schryver de
de
Volgens
Volgens deeze
de Schryver
Oude Gefchiedenis
Gefchi4denis zeer
zeer geleidelyk
kort,, want
want op
op bl
bl..
Oude
geleidelyk en
en kort
185
vinden w'Y'
reeds den
den aanvang
aanvang des
des tweeden
tweeden Deels,
Deels,
185 vinden
wy reeds
of
dien der
der Nieuwe
Nieuwe Gefchiedenis,
Gefthiedefiis, welke
welke wy
zeer voege.
voege.
of then
wy zeer
Iyk
verdeeld zien
gefchikt naar
lyk verdeeld
zien ininvyf
vyf Tydvakken,
Tydvakken, gefchikt
naar de
do
merkwaardigite Gebeurtenisfen
Gebeurtenisfen,, die
die eene
eene groote
groote veran
veran.•
merkwaardigfte
dering
in de
de gefteldheid
gefieldbeid der
der zaaken
zaaken hervoortbragten
hervoortbragten..
dering in
Zie
hier derzelver
derzelver opgave:
eerfte Tydvak
,begint
Het eerfte
Tydvak begint
tie bier
opgave : Het
met de
de Geboorte
Geboorte van
van den
den Zaligmaaker
Zaligtnaaker der
met
der Wereld,
Wereld, JER
sus
eindigt met
ondergang van
van Let
het'
SUS CHRISTUS,
CHRISTUS , en
en eindigt
met den
den ondergang
ROfN8i"fchlJ
in bet
het Westen;
vanbet
het?jaa~r
jaar
Romeinfche Keizerryk
Keizerryk in
Westen ; dus
dus van
IF tot
jaartelling der
ChristeneD.. He!:
tot 476,
476 , naar
naar de
de jaartelling
der Christenen
Het
tweede vervolgt
vervol~t de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis tot
tot bet
bet herftel
herftel van
tweede
van
In bet
het Wm&n'J
bet
bet Keize.rryk
Keizerryk in
door KAR.EL
KAREL den
den G,'ooGI -00Weiten, door
ten;
ten ;

AT,GEMEENE
ALGEMEENE GESCHIEDENlSo
GESCHIEDENI, .

()I7
617

loopende van
tot 800,
coo. Het
ten;
van bet
het jaar
jaar 476
476 tot
Het derde
derlle
ten ; loopende
ftrekt
ftrekt zich
zichuit
uitvan
van de
de herfielling
herllellingdes
desT~eizerryks,door
Leizerryks,door l{A·
$Al\.EL
den Grooten
Grooten.,, tot
ondergang des
des Oostefljehen
REL den
tot den
den ondergang
Oosterfche»
Keizerryks,, of
bet bemagtigen
bemagtigen van
van Konflantinopolen
Konftantinopolen
of bet
Keizerryks
door de
de Ottoinannen
Ottomannen of
jaar 1453.
Bet
of Turkm,
Turken, in
in het
bet jaar
1458 . Het
door
vierde.,
beginnende, met
KonftantifJomet het
bet inneemen
inneemen van
van Konflantinovierde , beginnende.
polen
ae Turken.,
den Munli
Mun/ietfc/!(Jfl,
polen door
door de
Turken , eindigt
eindigt met
met den
er fchcr
Westfaalfchen Vrede
in het
bet jaar
1648 . Het
of Westfaalfthen
Vrede,, in
jaar 1648.
Het vyf,'e
vyfcle
of
brengt
de Gefchiedenisfen
tot het
bet einde
einde der
der XVIIIJe
XVIIIde
brengt de
Gefchiedenisfen tot
Eeuwe, ofoftot
tot onzen
oozen tyd
tyd..
Eeuwe,
Moeite,
in, om
om zo
Moeite, veel
veel moeite,
moeite, hadt
hadt bet
het zeker
zeker in,
zo veel
vee!
ftoffe,
yke wyze
Ie
itoffe, inineen
een zo
zokort
kortbeftek.,
beftek,op
op eene
eenevoegl
voeglyke
wyze to
verwerk<:n.
Metloflofheeft
heeft HAMELSVELD.,
wiens pen
anverwerkm Met
HAMELSVELD, wrens
pen anderzins
vervalt , zich
van deeze
derzins ligt
ligt tot
tot uitweidin
uitweidingg vervalt.,
zich van
deeze
taak
gekweeten, en
en zynen
zynen Landgenooten
Landgenooten een
taak gekweeten,
een Kort
Kort Beliewelk alle
aIle aanpryzing
aanpryzing verdient
verdient..
grip geleverd
gcleverd.,, 't
't .• welk
grip
Tot
van de
Tot aanhaahngen
aanhaalingen van
de bronnen,
bronnen, waaruit
waaruit by
hy deedee"
ze Gefchiedenis
Gefchiedenis heeft
h(!Cft afgeleid,
afgeleid, laat
laat de
Schryver zich
zkh
ze
de Schryver
niet
in. AIleen
den
niet in.
Alleen pryst
pryst hy.,
by , in
in het
bet Voorbericht,
Voorbericht , den
zodanigcn , die der
der Latynfche
Latynfche taale
taale magtig
magtig zyn,
zyn, ten
ten eineinzodanigen,die
de
de oude
oude en
nieuwe Schryvers
Schryvers,, op
op wier
wier gezag
gezag de
de
de de
en nieuwe
geloofwaardigheid der
der verhaalde
verhaalde Gebeurtenisfen
Gebeurteoisfen fteunt,
fieunr,
geloofwaardigheid
te kennen,
aan van
van den
den Prof.
Prof. OFFERHAUS,
OFFERHAUS.,
to
kennen, het
bet Werk
Werk aan
Compendium
BijloriceUniverfalis,
Univerfalis, in
in 't
alle plaatplaatCompendium F1ifloria
't welk
welk alle
VIIIde Eeuwe,
zen deer
dier Schryvers
Schryvers,
tot het
zen
, tot
bet begin
beginder
derXXVIItde
Eeuwe,
zyn aangeweezen
aangeweezen..
naauwkeurig
naauwkeurig zyn
Het fchenkt
fcbenkt ons
ons geene
geene gertnge
germge voldoening
voJdoening,, dat
HAHet
dat HAMELSVELD, omtrent
omtrent bet
het ontleende
ontleende uit
uit bet
het Mengelsverk
1J1cfJge!wcrk
MELSVELD,
onzer Letteroefeningen
Lctteroejcnin!!C1Z voor
vaar 18©t
Il:lOf,, No.
N(). 1,
hI.. 127,
127,
onzer
8, bi
"Dat
ik de
de Schets
Schets van
van den
den Staat
Staat van
den
verklaart:: „
verklaart
Dat ik
van den
Godsdienst en
en Geleerdheid
Geleerdheid,, op
op bet
het einde
einde van
van dit
dit
Godsdienst
Werk,, genoegzaam
genoegzaam woordlyk
overgenomen van
van
Werk
woordlyk heb
heb overgenomen
JACOBTJS SCHELTEMA
SCHELTEMA,, uit
uit deszelfs
deszelfs Overzicht
Overzicht va,.
de
JACOBUS
van do
Letterkundige Gefchicdenis
zal nienieLetterkundige
GefchiedenisderderXViI!
XVIII Eeuw,
Eeuw, zal
mand
mand my
myeuvel
euvel duiden
duiden.. Ik
Ik zag
zag geen
geen kans,
kans, om
om die
die
beknopter en
en zaakryker
zaakryker to
te
Schets, voor
Schets,
voor myn
myn oogmerk,
oogmerk , beknopter
ontwerpen
ontwerpen,, dan
dan myn
myn Vriend
Vriend SCHELTEMA
SCHELTEMA zulks
zulks ververrigt
rigt heeft
heeft,"."
Men verwagt
verwagtzeker
zeNerniet
niet,
dat wy
wy plaatzen
plaatzen uit
uit dit
dit
Men
, dat
om dede gunftige
gunftige beoordeeling
beoordeeling daardaarWerkaffchryven
affchryven,, om
Werk
van
van tote ftaaven
Haaven.. Alleen
AIleen merken
nag aan,
aan'.l dat
dat de
de
merken wy
wy nog
Iloekhandelaar
ALLART't
't zelve
zelve opgefierd
opgefierd beeft
Boekhandelaar ALLART
heeft met
met
een ftel
fie! van
KUl1stplaaten ,, de
de beste
beste uit
uit alien,
allen, die
die
een
van XX
XX Kunstp!aaten
het Werk
van ,~CHROCK
ver(ieren, en
en zulks
zulks,, gelyk
gelyk
bet
Werk van
ciiR6cx vertieren,
VVv
v 55
,Ie
de

6rB
6x8

Y. VAN
VAN RAMELSVELD,
llAMELSVELD, ALG
ALG.. GESCH~
Y.
GESCII .

de Sbhryver
Schryver ,t op
op verzoek
verzoek des
des Boekhandelaars
Boekbandelaars,, verzeo
verze.
de

kert,, zonder
zonder eenig
eenig noemenswaardig
noemenswaardig bezwaar
bezwaar in
in den
den
kert
prys des
des Boeks
Boeks to
te maaken.
maaken. -Wytwyfelen
twyfeIenniet
niet of
of
prys
Wy
deeze arbeid
arbeid van
van HAMELSVELD
HAMELSVELD zal
zal gunfti~
deeze
gunfiig ontvangen
ontvangen
worden., en
en by
by daardoor
daardoor den
den grond
grondtot
tot nieuwe
nIeuwe dank
dank..
worden
20 veele
veele voorgaande,
by zyne
zyne LandLand·
erkentenisfe, by
erkentenisfe,
by zo
voorgaande, by
en Tydgenooten
Tydgenootengelegd
gelegd hebben
hebben..
en
Taalkundige Bydragen
ByrJrlJgen tot
tot den
Friefcnen Tongval,
Tongval, door
doo,
Taalkundige
den Friefchen
EV. WASSENBERGH,
WASSENBERGH, Hoogleeraar
Aoogleeraarin'
iTi de
de Griekfche
G1'iek[che en
en.
EV.
Nederduitfche Taalkunde
Taalkunde,, enz
enz.. to
te Franker
Franeker.. Ifle
Ifte
Nederduitfche
Stull.. Te
Te Leeuwarden,
LeeuwarrJen, by
1802.. In
In
by D.
D . v.
v . d.
d. Sluis,
Sluis , 18o-Stuk
gr. 8vo
8'1'0.. 193
193 bl
bI..
gr.
6e zeer
zeer dede Friezen
Friezen,, met
met naame
naamededeopgezeetene1
opgezeeten~
y y6e

H

de aloude
aloude zeden
zeden en
en gege,l<7A ten
ten platten
platten Lande,
Lande , van
van de
woonten, al
al gaande
verbasteren,, zeker
zeker is
is bet
het ,t
woonten,
gaande weg,
weg , verbasteren
egter., dat
zy,, wat
wat hunne
hunne Taal
TaaIaangaat
aangaat,, meer
meer dan
dan do
de
egter,
dat zy
van andere
andere oorden
oorden onzer
onzer Republiek
Republiek,, bet
bet
bewooners van
bewooners
()orfpronklyke der
der voorvaderen,
voorvaderen, immers
immers zeer
zeer veel
veeI daardaar..
oorfpronklyke
van,
behouden hebben
hebben.. In
In de
de overige
overige gewesten
wordt
van, bebouden
gewesten wordt
genoegzaam
zelfde taal
taal gefproken
gefproken;; in
in verfcheiden,
verfcheiden.
enoegzaam dedezelfde
lieid
van uitfpraak
uitfpraak of
of tongval
tongval beftaat
beftaat het
eid van
bet voornaamo
voornaame
onderfcheid.. Vriesland
Friesland,, daarentegen
daarentegen,, heeft,
veele
heeft , in
in veele
onderfcheid
opzigten, zyne
zyne eigen
eigen taal
taal.. Van
Van de
de dus
dus genoemde
genoemde BoeBoe.
opzigten,
ren, of
of bewooners
het platte
ren,
bewooners van
van bet
platteLand
Land en
en de
de Dorpen
Dorpen,~
is dit
bekend.. Doeh
van dedemeeste
meeste Steden
Steden
is
dit algemeen
algemeen bekend
Doch van
dit insgelyks
insgelyks eenigermaate
eenigermaate gezegd
gezegd worden
worden,, als
mag dit
mag
als
zynde
aldaar eene
woorden inin gebruik,
gebruik, elders
eldeu
zynde aldaar
eene menigte
menigte woorden
onbekend,
door lengte
lengte van
tyd in
in onbruik
onbruik geraakt
geraakt..
of door
van tyd
onbekend , of
moeite waardig
waardig was
was bet
het,, dit
dit by
WeI
der moeite
de ftukken
fiukken
Wet der
by de
aan to
te toonen
toonen.. Met
een gelukkigen
gelukkigen uitflag
uitOag heeft
beeft de
de
aan
Met een
Hoogl.
en ;; Ie.
WASSENBERGH die
die taak
taak op
op zich
zich genom
genomen
leHoogl . WASSENBERGH
verende tevens
tevens eene
zyne zucht
zucht voor
de
verende
eene proeve
proeve van
van zyne
voor de
eigenlyk
Friefche Taale,
in welke
welke
eigenlyk dus'
dus' genoemde
genoemde Friefche
Taale, in
's
bedrevenheiddoor
dooreen
eenvroeger
vroegergefcbrift
gefchrift reeds
reed9
's Mans
Mans bedrevenheid
bekend was
was..
bekend
th,ms
bevat, vooreerst,
vooreerst,
Het
.rns afgegeeven
afgegeeven Eer!l:e
Eerfle Stuk
Stuk bevat,
Het th
eene
WEILANDS WoorWooreene verzameling,
verzameling, in
in den
den fmaak
fmaak van
van WEILANDS
denboek
den titel
titeI van
van IDlo'rICON
IDIOTICON FRISICUM,
FRISICUWi,
denboek •, onder
onder den
of
Woordenboek van
byzonderininFriesland
Frieslandgebruikelyke
gebrtlikelykfJ
of floordenboek
van byzonder
Jf7r;orden
en Spreekwyzen
Spreekwyzen;; zynde
die
in dit
Thoorden en
zynde de
de Woorden,
Woorden , in
IrJioticon
zulken ,zoo
wAS~
, zoo als
als de
de Heer
Heer wAsIdioticon geplaatst
geplaatst ,, de
de zulken

t
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nader bepaalt,
~ENlEllGa
bepaalt, "„ welke
in Friesland
$ENsEit i nader
welke in
Friesland in
in de
de
ten platten
platten Lande,
gebruikelyk:
"• Steden.,
Steden , of
of ook
ook weI
wel ten
Lande, gebruikelyk
Diet behoorende
tot den
"• zyn
zyn by
by Luiden
Luiden nict
behoorende tot
den BoerenftanU,
Boerenfland,
welke daarom
"„ welke
daarom de
de oude
oude Friefche
Friefche Landtaale
Landtaale voor
voor zich
zicb
OJ'
zyn:~
• niet
niet gebruiken,
gebruiken , of
of zelfs
zelfs daar
daar van
van onkundig
onkundig zyn,"
Blyken
van uitgebreide
uitgebreide Taalkunde
in dit
Woor..
Blyken van
Taalkunde zyn
zyn in
ditWork
(lenboek
in menigte
menigte voorhanden
voorhanden,, en
denboek in
en is
is de
de behandeling
behandeling
xodanig ingericht
zodanig
ingericht., dat
allen,, die
dat alien
diewerk
werk maaken
maaken van
van naauw~
naauw .
keurige beoeffeninge
keurige
beoeffeninge der
der Nederduitfche
Nederduitfche Taa]0"
Taale ,, met:
met
vrugt
zich van
van's
arbeid zullen
zuBen kun.
vrugt en
en vennaak
vermaak zich
's Mans
Mans arbeid
kun •
nen
bedienen. Wy
willen eenige
eenige proeven
proeven aanhaalen
aanbaalen.,,
nen bedienen,
Wy willen
om
zoowel
weIbethetFriefche
Friefche Taaleigene,
Taaleigene., als
deuelfs
om zoo
als deszelfs
andere fpraaken.,
verwantfchap met
verwantfchap
met andere
fpraaken, te
to doen
doen opmerken.
opmerken .
v . te
•" BEK,
BEK, 1e
to bek,
bek, v.
to rug,
rug , rugwaarts.,
rugwaarts , acnterwaarts.
achterwaarts,
/Jaee was
in 't
't Angelfax.
tergum, R
Rug.
z. de
taec
was in
Angelfax . tergum,
ug . z.
de Aantekk.
Aantekk .
op
Wetten van
van P.
P, Wierdsma
Wlerdsma bl
op de
de oude
oude Fr
Fr.. Wetten
bl.. 166
en
T66 en
en dit
dit WOOI'd,
woord , t€genwoordig
tegenwoordig Back
399.
Back gefchreeven
gefchreeven,,
199 . en
nog heden
heden in
in bet
het El'geisch
houdt
houdt nog
Ergelscb 10
in veele
veele Spreekwyzen
Spreekwyzen
ftand. By
By ons
ons zyn
zyndaar
daar van
vanovergebleeven
overgebleeven (behalven
(behalven
Hand.
bet
Friefche tv
t~ bek)
Achtcrbaks ,~ d.
rug •.
bet Friefche
bek) Achtcrbaks
d . i.
i . achter
achter den
den rug
.Bakboord., d.
d. i.i,het
over bet
het
Bakboord,
betboard,
boord,dat
dat de
de Stuurman,
Stuurman, over
den rug
Iuer
leunende,, achter
achter den
rug heeft
heeft.. z,
z. Ten
Kate ;9
roer leunende
Ten Kate
8 . Bakbaard
Bakbaard ,, de
II D.
bI.. 8.
achterbaard.,, achterwaarts
achterwaarta
11
D . bl
de achteraard
tegen bet
bet oor
oor geplaatst
geplaatst.. Baktand,
Baktand, dd.. ii.. achtertand
achtertand..
tegen
l1iet een
een der
der voorflen,
vaorften, maar
maar achterwaarts
acbterwaarts in
in den
den mond
mond
Diet
geplaatst
by Cicero.
geplaatst.. Lat
Lat.. dens
dens ztkftznus,
tn/imus, by
Cicero. Ook
Ook behoort
behoort
Icier
toe het
bet oude
oude Bachten,
Bacliten, zie
zie KiIiaan
bier toe
Kiliaan in
in het
bet woord,
woord ,
en
in de
de Aant.
Aant. Te
en aldaar
aldaar vv.. Hasfelt
Hasfelt in
Te Middelburg
Middelburg vond
vond
mien
, waar
l11eD oudtyds
oudtyds twee
tweeVrouwenkloosters
Vrouwenkloosters.,
waar van
van bet
het
eene was
was der
der Zusters
Zusters Bacht
Bache - dat
dat is
is achter
achter -- 's
's Gra·
eene
Gra'Ycnlzove ;.. bet
het ander
ander der
der zwarte
zwarte Zusters
Zusters Backtenfteen,
Backtenfteen.,
venhove
d. i,
i. achter
's Gravenfande
in do
de
d,
achter Y's
Gravenfleen . zz.. A.
s Gravenf1:een.
A, 's
Gravenfande in
Historifcbe Aaneenfchakeling.
hI. 39.,
Ophelde~
1-Iistorifche
Aaneenfchakeling , b1,
89, en
en de
de Ophelderende Bylaagen,
Bylaagen, §,
§. XVII,"
rende
XVII,"
DAAIEN v,
V, de
de Hitte
Hitte van
vaniets
iets,, dat
dat men
men aantasten
aantasten
•.,., DAAIEN
wil, kunnen
oorfprong van
van dit
dit aan
aan de
de
wit,
kunnen verdraagen.
verdraagen, De
De oorfprong
Friezen byaonder
bYionder Werkw,
Werkw.fcbynt
fchYl1t'my,
'my,buiten
buiten twyffel,
twyffel,
Friezen
to
by ons
ons wordt
te zyn
zyn nnAI,
DAlll. zo
zo als
als by
wordt gezegd
gezegd voor
voor Deeg
Deeg..
Even
men FAAI
Even zo
~o zegt
zegt men
FAAI VV.. Veeg
Peeg.. W
W.. Gribb.
bl.
Gribb. br.
br. b1,
gs, . „"Hy
foofet
fet asas day,"
day." Hier
Hier van
van Koeken
Koekcm-•
Hy isis foo
daar,
van Koek,
<Iaai, deeg
deeg 'Yan
Koek., ook
oak bet
het byvoeglyk
byvoegJyk w.
Daaiig ,f
!'5,
w . Daaiig
deegachtig
Jeegachtig,, elders
elders Kleiig.
Kleiig. Dus
Dus isIS dan
dan:: „" ik
ik kan
kan bet
het
l1iet daaic
daaic nn ,"
," eig
eig,. ik
ik kan
kan het
het niet
niet deegen,
deegen, kneeden
kneeden.,
of
Diet
, of
~ot deed
decS raai'en
maaken;; rnaar
maar,, byzonderlyk,
byzouderlyk, ikik kan
kanhet
hetniet
niet
sot
aanaan-
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WASS£NBERGH
WASSENBERGH

aantastex
of in
aantIJsteN ,t of
of behandelen
hehandelm.,, of
in den
den mond
mond neemen
neemen,,
20nder my
te branden
branden.. Het
Het is
is my
te heet.
VergeIyk
zonder
my to
my to
heet. Vergelyk

Wetr . 1
de Aantek.~
Aantek .. op
op de
Fr.. Wett.
St.. bl
bI.. 02
162.. In
In
de
de Qude
Qude Fr
I St
ii,, zegt
zegt men~
dit
Westfriesland,, zo
zo my
myverzekerd
verzekerd is
Westfriesland
men, v.
v. dit
DAAIEN,
Doogen."
DAATEN, Doogen."
„
HoosniuP. By
By Kil
leezen wy:
wy : HOOSDRUP,
"HoosDRuP.
Kil.. leezen
HOOSDRUP, i.
1.
()OSDllOP
fubgrunda, en
en dit
dit I,atynsch
~tynsch woord
verklaart
pOSDROP fubgrunda,
woord verklaart
Junius in
in den
Junius
den Nomenclator:
Nomenclator : D'overfteck
D'overfteck van
van bet
bet Dack.,
Rack,
Oen Hoosdrop
Hoosdrop.. In
Friesland beet
de
den
In Friesland
beet bet
bet gewoonlyk
gewoonlyk de
()isrirtlP, eigenl
eipl.. Oosdrup,
Oou/rup, Lat.
Oosdrup,
Stillicidium . Zo
Lat . Stillicidium.
Zo zegt
zegt
Odzen, voor
by ons
ons ook
ook Odzen,
voor Heozen
HOfJzen:: tot
tot welk
men by
men
welkWerkw.
Werkw .
dit Oosdrup
Oosdrtlp behoort."
behoort."
dit
"„ SLEEUW,
'If.. ])om,
onhandig, onoplettend,
onoplettend, traag"
SLEEUW, v
I)om, onhandig,
traag,
pomp.. Kit
Kil.. SLEEUW,
SLEEUW., Tenuis
exilis, attenuatus.
aUentlfJttls. En
Ell
flomp
Tennis exilis,
Obtuilis. SLEEUWE
SLEEUWE TANTANwederom:
SLEEUW, Fland
Fland.. Obtufus.
wederom : SLEEUW,
DEN., Jlupidi
ftupidi dentes,
obttlft.. Gysb
Gysb.. Jap . bl
bI.. 7R
78.. Yn
dentes, obtuft
DEN,
Yn
fluwg . Het
Moarsfchertte,
fchertte, flcau
J!eau in
in fluwg.
Het woord
woord is
is by
by ons
ons
Moars
nog in
in een
eeR doorgaand
doorgaand gebruik.
gebruik. Zo
Zo zegt
zegt men:
I1og
men : Hoe
Hoe
kanje.,
of kanfte,
kanfte, zo
zo Jleeuw
j!eettw ftaan?
ftaan'1 Hoe
zo on.
kanje, of
Hoe kunt
kunt gy
gy zo
on .
ban
dig en
bandig
en lomp
lomp zyn'/"
zyn?"
Hier
en daar
daar.,, zoo
zoo verre
verre onze
onze Friefche
Friefche Taalkunde
Hier en
Taalkunde
een misflag
misOag in
in de
de aanwyzing
aanwyzing der
der
reikt.,, meenen
reikt
meenen wy
wy een
beteekenisfl! teto bebben
opgemerkt;; onder
onder andere
andere op
beteekenisfe
hebben opgemerkt
op
bet
beteekenende. vol gens WASSENBERGH,
WASSENBEllGH,
bet woord
woord MEU:R,
MEIER,beteekenende,volgens
eeoen
Bewooner eener
eener Landhoeve
Landhoeve ~, Of.,
zo als
als men
men in
in
of, zo
eenen Bewooner
Friesland zegt,
zegt, Boerenplaats,
Boerenplaats, en
die dezelve
dezelve als
als HuurHttttr·
Friesland
en die
tier gebruikt.
lndien wy
wy wel
weionderrigt
onderrigt zyn
zyn., is
der
is Meier
Meier
gebruikt. Indien
zulk een
een,, die
die als
of beftuurende
beftuurende
als Zaakwaarneemer,
Zaakwaarneemer , of
zulk
Opperknegt,
in naam
naamenenvopr
voprrekening
rekening des
des Eigenaars,
Eigenaars,
Opperknegt, in
eene Boerdery
Boerdery beftuurt.
belluurt. Zoo
Zoo ook
ook meenen
meenen wy,
niet
eene
wy , niet
naauwkeurig gefteld
gelleld to
te zyn
zyn ,~ 't
't geen
de Hoogleeraar
Hoogleeraar
naauwkeurig
geen de
op bet
het woord
TILLE aanteekent.
" Bekend
(zegt by)
aanteekent . ,,
Bekend (zegt
by)
op
woord TILLE
,.
is dit
een Duiventil.
Duiventil. Maar
Maar inin FriesFries·
elders voor
voor een
,, is
dit w.
w . elders
TILL£NN eene
eene kleinere
/eleimre foort
foort van
land zyn
van Bruggen,
Bruggen,
zyn TILLS
•" land
WOf"• hoedani
hoedanigea ten
ten Platten
Platten Lande
Lande overal
overal gevonden
gevonden worgrootere heeten
heeten BARTEN)."
Wy meenen
meenen
dden.
en. (De
(De grootere
BARTEN)." Wy
•" den.
dat bet
het tegengeftelde
tegengellelde met
bet gebruik
gebruik dier
dier benaamingen
dat
met bet
benaamingen
BARTEN noemt
men vaste,
vaste.,
in Friesland
Friesland bet
het geval
geval is
is.. BARTEN
in
noemt men
aaneengebegte planken,
plankel1, zonder
zanderleuningen,
leuningen,die
die flegts
flegts voor
voor
aaneengehegte
tya.,, en
en tot
tot een
een byzonder
byzonder gebruik
gebruik.,, over
zekere
een tyd
over zekere
ten
doortogten
en vaarten
vaarten (Settee
(SettCIJ genoemd,
genoemd, welk
welk woord,
woord,
doortogten en
nog eenige
eenige andere,
andere, wy
wyvrugtloos
vrugtloos bier
hier gezogt
gezogt
gelyk
ook nog
gelyk ook
bebben)gelegd~
hebben)
gelegd, en
en vervolgens
vervolgensworden
worden weggenomen.
weggenomen . TILTir.LEN, daarentegen,
daarentegen, (pontes
portabiles) hoewel
oorfpronk(pontes portabiles)
hoewel oorfprol
kLEN,
lyk
Xk

Jap.

TAALKUNDIGE
TAALKUNDIG£ BYDRAGEN.
BYDRAGEN.
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lyk
befiendig gebruik,
gebruik, en
ell niet
niet aardvast
aardvast,, zyn.,
lyk van
van geen
geen beftendig
zyn,
door den
door
den tyd,
ty?, inin vaste
vaste bruggen
bruggenveranderd,
vcranderd,van
yanleuleuningen voorZlen,
en ten
ten algemeenen
algemeenen enenbeftendigen
befrendlgen gege·
ningen
voorzien, en

bruike gefchikt
gefchil{t;; hoedanige
hoedanige men
'er in
in Friesland,
Friesland, on
on·.
men 'er
bruike
der verfcheidene
verfcheidene benaamingen,
van Kaestertille,
K;estertille ~ King
der
benaamingen , van
King •..
matille, GaaJlertille,
Gaaftertille, en
andere, aantreft.
aantreft.
matille,
en veele
veele andere,
Boven
hebben wy
wy aangemerkt
aangemetkt,, dat
eenige in
in
Boven bebben
dat wy
wy eenige
Friesland vry
gebruiklyke woorden
in bet
Friesland
vry algemeen
aigemeen gebruiklyke
woorden in
bet
/dioticon vrugtloos
vrugtloos gezogt
gezogt hebben
hebben.. De
De Hoogleeraar
Hoogleeraar
Jdioticon
duide ons
dat wy,
wy , uit
duide
ons ten
ten goede
goede,, dat
uit meerdere,
tenigc
meerdere , eenige
weinige lloemen:
weinige
noemen :
AARDIG,
voor redelyk
redelyk welvaarend
welvaarend.. Zoo
Zoo zegt
zegt men
men:
AARDIG, voor
aardig Myn Yrouw
Yrouw is
is nu
nu aardig
wat aan
aan de
de beterende
beterende
Myn
wat
hand..
hand
AMERY,
oogenblik;; eigenlyk,
zoo lang
lang eene
eene
AMERY, voor
voor oogenblik
eigenlyk , zoo
Ademhaaling duurt.
duurt. Want
Wantzyzydwaalen,
dwaalen,die
die dit
dit woord
Ademhaaling
woord
\Ioor
eene verkorting
verkorting van
A1'C~maf'y houden
bouden.. Ame
Arne is
Voor eene
van Ave-nary
is
zoo veel
~oo
veel als
als Adem,
Adem, met
met de
de terminatie
terminatie ry,
ry, even
even als
als in
in
dievery,
lIievery, talmeey
latmet'y..
BVTLING, een
een kleine
kleine Toom,
SnaffeI..
BYTLING,
Toom, Snaffel
DWElL, voor
FeU.
DWELL,
voor Feil.
DREE G, voor
voor magtig,
magtig, van
van eeten
eeten fpreekende,
fpreekende, 't
't welk
DREEG,
weak
moeilyk
verteert.
moeilyk verteert.
Ee nd.
EIN, voor
voor Bend.
EIN,
FELLINGEN,
FELLING EN , de
fiukken houts,
de omtrek
omtrek
de itukken
bouts, waarvan
waarvan de
der Raderen
Raderen van
van een
een Wagen
Wa en wordt
der
wordt gemaakt
gemaakt..
GOUWEN, voor
GOUWEN,
voor eene
eeDe bederende
bedelende houding
houding vertoonen
vertooneo..
GUDS,
GUDS, voor
voor een
een Knol
Knol,, oud
oud lelyk
lelyk Paerd
Paerd.. Van
Van bier
hier
Gudfegysler, kooper
kooper van
van oude
oude paerden
paerdeD..
Gudfegysler,
GRIEZEN,, als
als bet
het griest
ik yze
yze 'er
'er van.
GRIEZEN
griest my:
my : ik
van .
HUUNEN, voor
voor zarren
zarren..
HUUNEN,
KREKT, voor
voor juist,
juise, naauwkeurig,
naauwkeurig, net
net..
KREKT,
LOKJE, voor
voor een
een hot
hoI Schoteltje,
Schoteltje, of
LoKJE,
ofKommetje.
Kommetje.
SLEGT,
SLEGT, van
van wegen
wegenfpreekende,
fpreekende, die
die zeer
zeer gelyk
gelyk zyn
zyn;;
:lIs van
de kleine
kleine ftraat
firaatfreenen,
die then
men het
het flegt
flegt noemt
noemt;;
als
van de
eenen, die
en
en in
in 't
't algemeen
algemeen van
vandingen,
dingen,die
die glad
glad en
en effen
effen zyn;
als
zyn ; als
van
-uan een
een Kleed
Kleed,, dat
dat weI
past:: Dat
Dat speed
K/~edsit
~itzoZ())legs
flegt
wet past
(zo glad)
glad) als
ats het
(zo
het Iran.
kan .
STIP, voor
voor Saus.
Saus~
STIP,
SuNIG,
SUNlG, voor
voor gevaarlyk
gevaarlyk ziek
ziek:: Myn
MynYrouw
Yrouwisisheelfanig.
heelfunig.
TOEBOEIJEN, voor
v~~r bemorzzn.
bemorzen.
TOEEOEIJEN,
VEItsUTEkD,
VE!lSUTERD, voor
voor haveloos,
havelooi, veritoarmeld
vetftollHDCld.. "Hy
ziet
„ Hy ziet
" 'er
'er verfuterd
uit:'
„
verfuterd nit,"
Op
OP
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Op het
bet Idicticon
Idiotieon Nat
Jaat de
de Hoogleeraar
Hoogleeraar Cehe
eel1e Vertaa
Vertaa~
Op
.
11ng volgen
volgen van
van bet
bet zzsde
zescle tioofdfluk
Hoofdfluk des
des EuangeEuangejing
liU!Jl$ van
MATTHlEUS, in
in bet
bet Molkwerumsch
Molkwerumsch en
en in
in bet
het
liupis
van MATTH&US,
,;ewoone Land-Ftiesch
Labd-Friesch;; uit
uit de
vergelyking van
van welke
welke
de vergelyking
gewoone
vertaaJingen kan
blyken,, dat
dat 'er,
~er; tusfchen
tusfcben de
de beide
beido
vertaalingen
kan blyken
Tongvallen ,~ nog
nog al
al eenig
eenig onderfcheid
onderfcheid plaats
plaata vindt,
Vindt,
Tongvallen
en de
de Molkwerumfche,
Mollr.werutrJche, meer
meer dan
dan dede andere,
andere, met
met bet
he;
en
,loud IriesCh
Friesch by
by GYSBERT
G¥SBER T JAPIKS
JAPIKS overeentlemt
overeenl1emt.. Ziet
Ziet
aloud
liier ter
ter proeve
proeve voor
voor des
desweetgierige
weetgierige Leezers
Leezers vs.
vs. i6,
16 t
hier
17 en
en 18,
17

is.

Molkwerumsch.
Molkwerumsch.

t6. „.t In
Itt as
as jimme
jimme vxstje,
vrestje, meseije
mereitje den
den nin
run droeedoe
Y6.
wige troonje
noonje,, lyken
lyken as
as de
de Geveinsde
Geveinsde,, want
want ja
mis.•
a mis
wige
JIIlereitje jarre
jarre troonjen;
de Minskef
Minsken uit
uit-.
mexitle
troonjen, op
op dar
dat fe
fe by
by de
plynke meye
asfe vxstie
vrestje.. Voarfieker
Voarfieker fis
fis ik
-<la.
ik jillllne
jimme ,, dat
blynke
meye asfe
Ja jarre
pa,
jarreJeren
leanwey
wey hatbbe.
hxbbe .
17.. „" Mar
Marast
astdoe
doevxftist,
vreil:ist,falfje
falfje dyn
baa, in
in grob'
grobdyn haa,
17
belje dyn
aenfigk..
belje
dyn aenfigk
I8.
by de
de Minsken,
18. ",, Op
Op dats
dats doe
doe naet
naet uitblynkst
uitblynkst by
Minsken,
a$t doe
doe+leftist
'Veflist,, mar
mar by
by dyn
dyn Vxer
V reer,, dy
dy yn
yo 't
't voarvoar·
ast
in dyn
dyn V
Vxer,
tmargen isis;; in
reer, dfy ynt
ynt voarboargen
voarboargen fjuogt,
fjuogt.
taoargen
foit yn
't openbaar
vorjolde:
.'
folt
yn 't
openbaar vorjolde
Gcwoon Land-Friesch.
Land-Friesen.
Gewoon
jimme festje
dab nin
16.
" In
In az
az jimme
festje;, meitsje
meitsje dan
nin droavige
droavIge
x6• „
troonle,
az de
de Feinsjers
Feinsjers;; want
ja mismeitfe
mismeitfe bait
baY
want ja
troonje, lyk
lyk az
troonje1h
dat fe
fe bije
bije Min
Minslcin
uitJ.)linke meye,
meye, azaz fe
fe
op dat
skin uitblinke
troonjen ., op
festje.
Forfieker fis
fis Ik
ik jimme,
jimme , dat
dat ja
ja har
bar lean
lean \'ley
wey
test,e . Forfieker

habbe.
habbe .
17.
tou festite,
festfle, falije
NMar, az
az tou
falfjedyn
dyn hone,
holle, in
in waskje
waskje
z, Marl
17, ~,
gyn
y
dyn a.earlficht.
wficht .
1
18.
dat fe
fte neat
neat uitblinkfie'
Minskin, as
as
Y8. ft
,, Op
p dat
uitblinkfte , for
foree Minskin,
f1:e
festffe,
~ dy
yn 't
forborgen is
is ;f
te, :mar
mar by
by dyn
dyn Vaar
Vaar,
dy yn
't forborgen
ite festft
in
fjocht,, iiI
ffrborgen ijocbt
fil 'r
't yo
yn 't
't
in d}'n
dyn Vaar,
Vaar, dy
dy yn
yn 't
't f-orborgen
ieplmbier
forjilde."
iepenbier forjilde."
PryNog
eenander
andervertaald
vertaald Stuk
Stukvoert
voert tot
tot Opfchrift
Opfchrift:: Yry.
Nog een
van de
de Heer
Heer
flJo~tlygheit
en getuigt
getuigt daar
daar vall
pnoodygheft'Van
vanenenHuisman,
Huisman, en
GeOorfpronkelyk GeWASSENBER,GH,
bet OOl'jpronkelyk
by van
van bet
WASSENBERGH, "dat
„ dat by
geen BeBes,
waamaat deze
is ,gefchied,
,, flhd/I,
deze VertaJinge
Vertalinge is
gefchied, geen
fchrift,waarnaar
bet
"„ riche
omtreutnu
nu bebben
bebben wy
wy bet
richt wc:et
weet te
to geeven."
geeven." Hier
flier owtreut

ge
ge-..
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ntnoegen I}~ den
den Hoogleeraar
O'enoegen
H{)ogleeraar eenige
eenige opheldetin
opheldering tt
te kUllkunvan 's
Order bet
uismans
nen
toedienen.. Ouder
het leezen
leezen van
'8 Huismans
nen toedienen

ontn1oetten wy
wyeenige
eenigetrekken,
trekken,die
die ons
ons niet
niet
Aanfpraake
Aanfpraake ontnloetten
eheel nieuw
nieuw waren,
waren, en
van onze
geheel
en aan
aan dede lekture
lekture van
onze vroegvroegfte jeugd
jeugd deeden
terug denken
denken,, in
verbeelding, dat
dat
deeden terug
in de
de verbeelding,
't geheugen
geheugen was
was bly.
van dezelve,
dezelve,veelligt,
veelIigt, nog
nogjets
iets in
in 't
bly.
van
yen
hangen.. Onder
Onderdedevroeger
vroegergeleezene
geleezene Boeken
Bocken herherven hangen
aan een
dagten wy,
onder andere
andere ~, aan
een thans
thans meest
meest inin oon'On·
dagten
wy, onder
getiteld : Yoorbecldzels
Foorbecld-zelstier
der()ud~
Oudd
bruik
Gefcbrift ,> getiteld:
bruik geraakt
geraakt Gefchrift

to ~m
fmWyzen. Door
Door JOA;NNES
DUIKERIUS.. Gedrukt
Get/rulet te
Wyzen.
JOANNES DUI!ER1US
/lert/am,I by
by !lard
Aarcl Wolsgrein
Wolsgrein,, 1693.
zogten bet
bet
ferdam
1693. Wy
Wy zogten
Boek ~ vonden
vondenbet,
het,enendendenInhoud
Inhoud
iaadpleegende,vigil
viet
Boek,
raadpleegende,
ons
oog opopbet
betOpfchrift
Opfchriftdes
destwee-en-twintigtten
tweC!-"en·twintig!ten of
bns oog
of
laatfrcn
handclentle 'Van
de vrymoedigheid,
vr;ymoelJigheitJ ~
van de
laatften Hoofdfruks,
Hoofdftuks , handelende
en eenige
eenige andere
andere /tofen
floffen.. Hier
de geheele
geheele
en
Hier vonden
vonden wy
wy de
Aanfpraak, van bl
bI.. 669
de vergelyking
jlanfpraak,van
669 tot
tot 69~.
692 . Door
Door de
vergelyking van
van
Ue Vertaaling
tie
Vertaalingmet
methet
betnunuaan
aanden
denHoogleeraar
Hoogleeraarbekend
Mend
gewordene Oorfpronklyke
Oorfpronklyke,, zal
zal dezelve
dezelve eenigen
eenigen zyner
zyner
gewordene
Conjecturen
kunnen toetzen
toetzen..
Conje turen kunnen
Eindelyk ontmoet
ontmoet men
mennog,
nog, aan
aan bet
het einde
Eindelyk
erode des
desWerl{s
Werks,t
ten
I7crhaal aangaande
GYSBEAT JAPIKS
JAPIKS en
en deszelfs
deszelJr Gc·
ten Verhaal
aangaande GYSBI:RT
Gedichten,, grootendeels
grootendeels ontleend
dichten
ontleend nit
uit des
des Uitgeevers
Uitgeevers LaLa .
dat onderwerp
onderwerp,, by
wyze
tynfcbe Verhandeling
Verhandeling over
tynfche
over dat
by wyze
Van
Dis/ertatio Academlca-,
den jaare
jaare 1793,
rub praeprr:tIran Disfertatio
Academica, in
in den
1793, fub
jidio, openlyk
openlyk verdeedigd,
verdeedigd, die
die flegts
flegts in
in weinige
weinige handen
handen
fidlo,
%ynde, thans,
de Hoogleeraar
Hoogleeraar ,, om
omhaaren
'zynde,
thans, dank
dank hebbe
hebbe de
haaren
leezenswaardigen inhoud,
opellbaarheids bekoomt.
leezenswaardigen
inhoud, meer
meer openbaarheids
bekoomt .
Met verlangen
veJ'langen bet
het Tweede
Stuktote gemoet
gemoet ziende,
ziende.
Met
Tweede Stuk
tindigen wy'ons
verfiag, met
de aankondiging,
aankondiging,dat
dat hethet..
eindigen
wy , ons verflag,
met de
telve zal
zal behelzen.
I. Eene
van OudheidOudhe'rJ. TaalTaal..
2elve
behelzen . ,.„ i.
Eene Proeve
Proeve van
en Dichtkunde
Dichtkunde op
op een
een der
der voornaamfte
voornaamfre Gedichten
Gedichten van
\Tall
en
GYSBER,T JAPHIS,
JAPIIiS, to
te weeten.,
Nysqi~rige ?olle
'oUe inin IlaitBait'
GYSBERT
weeten , Nysgicrige
zeicm. --als voorbeeld
eener nreuwc
nt~ltW~ Uitgave
Uitgave van
van alle
alle
zeiem,
als
voorbeeld eener
tIe Gedicbten.
Verbandeling over
over de
de Eigennsamem
Eigenn6amm
de
Gedichten. az.. De
De Verhandeling
der
der FRIEZEN,
FRIEZEN, als
als tweede
tweede Druk,
Druk,zeer
zeeraanzienelyk
aanzienelykververmeerderd
meerderd enen'verbeterd.
'verbetetd. 33.. Meer
oude
Meer dan
dan MCXXX
MCXXX oude
twee Handfchriften,
FRIESCHE SPREEKWOORDEN
uit twee
Hl:lndfthriltffl, -.FRIESCHE
SPREEKWOORDEN,~ uit
bier en
Aantekeniflgen opgehelderd,
opgeheIJera~ 4.
4. Eeni.
bier
en daar
daar door
door Aantekeringen
Eenige
ge FRIESCHE
FRIESCHE G£.J)ICHT.£N
van Qen
Uit,eeVCl' deaer
deler By
GEDICHTEN van
d:n Uitgeever
By..
J2
Oragen
~agen."
a

Ge
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i . EDWARDS

Gcfchiedkundige
Gcfchiedkundigo Befchouwing
Be[chouwing van
van St.
St. Domingo
Domingo,, door
door
nl;lYAN
EDWARD~.. Uit
Uit bet
het Engelrch.
Engelsch. 3de
gde Stuk
Stuk.. Te
Te
B
.YAN EDWARDS
Haarlem,
A . Loosjes
Hqarlem, by
by A.
Loosjes Pzt
Pz~,, r8oa
1802... In
In gr.
gr. avo.
8vo . I!lO
iio 61.
bl.

auwIYkS hadden
hadden wy
wy ons
ODS Berigt
Berigt wegens
auwlyks
wegens het
bet tweede
tweeds
Stukje deezer
deazer Gefchiedkundige
van Ss
St..
1~I Stukje
Gefchiedkundige 13cfchouwlnll
Befchouwing wan
Domingo afgezonden
afgezoDoen (*),
(*), of
of di
derde en
en laatile
laattte Stukje
Domingo
dl tt derde
Stukje
itwam ons
hand . Heeft
kwam
ons ter
ter hand.
Heeft~Vertaaler
Vertaaler en
en Uit,;eever
Uitgeever niet
niet
gem;tra met
l1et gebeel
gem~.rd
met ons
ons bet
geheel te
to fcbepken,
fchepken, wy
wy marren
warren OOk
ook
Riet met
raiet
met de
de aankopdiging.
aankopdiging.
Mogt de
<Ie Leezer
Leezer,, in
in bet
het laat$tvoorgaande
laat~tvoorgal\nde HoofdMogt
Hoofd1l:uk,
fluk, zich
zich eenigermaate
eenigermaateverpoozen
verpoozen van
van yslykheden
yslykheden 02
op
y§lykheden
geftapeld te
by ziet
ziet in
in bet
bet X
slykheden geflapeld
to aanfchouwen,
aanfchouwen, by
X
H.,
het eer
rerfte
van dit
dit Slotflukle,
Slotftukje ~ bet
het oorlogsvuur
van
., bet
a van
oorlogsvuur vatl
eenen anderen
anderen kant
kant in
in dit
dit geteisterd
getelsterd :Eiland
op1;>Iaaken;;
eenen
tiland opblaaken
daar
ons de
de Krygsverrigtingen
Krygsverrigtingen der
der Engelfchen
Enoel[chen op
op
daar het
bet ons
dit Eiland
Eiland befchryft
befchryft..
dit
Reeds zo
zo vroeg
vroeg als
als op
opbet
beterode
einde des
des Jaars
Jaars 1791,
1791.
Reeds
en
dus Lang
lang v6dr
v66r bet
bet begin
bee;in der
der vyandlykbeden
vyandlykheden tustusen dus
fchen
Fronkryk en
en Ertgeland,
Enge!aniJ, hadden'er
hadden ~er zich
zicb by
fchen Frankryk
by de
de MiMinisters des
van Groot-Brittanje
Groot-Brittanje uitgeweekenen
uitgeweekenelt
nisters
des Konings
Konings van
yervoegd, met
met verzoek
verzoek om
eene Gewapende
Gewapende Magt
Magt derdervervoegd,
om eene
waards, ter
ter bezitneeming
bezitneeming van
van bet
bet Eiland,
Eiland, to
te zenden
zenden..
waards,
Naa de
de Oorlogsverklaaring
OorlogsverkIaaring leende
leende men
gehoor aan
aau
Naa
men gehoor
voorllagen van
dien aart
aart;; en
voorflagen
van then
en hadt
hadt zulks
zulks de
de zending
zending vall
van
Krygsvolknanadit
dit Eiland
Eilandten
tengevolge,
gevolge,bier
bier in
in 't
't breede
Krygsvolk
breeds
befchreeven,
zy-.
befchreeven, door
door een
een Gefchiedfchryver,
Gefchiedfchryver, die,
die, van
van zy
.nen pligt
(acb was
was dit
die
.nen
pligt bewust,
bewust, en
en daaraan
daaraan getrouw,
getrouw, (ach
il:eeds der
der Gefchiedfchryveren
G~fchiedfchryverengeval
geval!)
den aanvanaanvan..
fteeds
!) by
by den
ge betuigt
betuigt:: "Ik
weet wel,
weI,dat
datikikbier
biereen
eenteder
tederflvult
fr.uk
ge
, Ik weet
onder hadden
banden heb
heb;; maar
:to bet
het blyken
blyken zal,
zaI, gelyk
on·
onder
maar zo
gelyk on.
.gelukkig
het geval
geval is,
aan.
lukkig bet
is, dat
dat de
de perfooneD.1
perfoonen, op
op wier
wier aanorang
verzoek die
die zaak
ondemomen,ten
tenoogoog..
rang en
en verzoek
zaak werd
werd ondernomen,
merk of
of hadden
liadden om
omtotemisleiden
misleiden,, of
of zelve
zelve grovelyk
grovelyk
merk
misleid waren,
waren,inindedevoorflagen,
voorllagen,die
diezyzytotedeezer
deezergele
gele....
misleid
.genheid
het Engelfche
£ngelfche Gouvernement
Gouvernememdeeden,
deeden,isis bet
bet
,genheid aan
aan bet
Jllyne tank
taak en
en myn
myn pligt
pligt ,, den
den gevolgden
gevolgd'ell misflag
mistlag dp
op zyzy..
nyne
ne warre
waire rekening
relcening tote plaatzen
plaatzen.. De
De Gefcbiedfchryver,
Gefchiedfcnryver.
ne
die in
in zulke
zulke gevallen
gevallen uit
uit beginzels
beginzels van
gunst
die
van vreeze,
vreeze, gunst
of liefde
Hefde,, de
de mededeeling
mededeeIing van
van daadzaakeu
daadzaakeu onderdrukt,
onderdrukt,
of
i,
is
(It)
hier boven,
bl.. sps.
Sj)).
{*) Zie
Zie bier
boven, bl
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byna
isis byl1:l

niet
minder to
niet l1)inJer
te beichuldigen
betchuldigen dan
dan de
de partydige
partyJige
en
Schryver, die
die de
de belangen
belangen der
der waarheid
waarheid
en omgekogte
omgekogte Schryver,
en de
de waardigheid
en
waardigheid der
der gefchiedenis
gefchiedenis aan
aan de
de vooroordeevooroordeeJen
party1chap opoffert
opoff'ert."
len der
der partyichap
."
Uit de
Vit
de gevolgen
gevolgen der
dereerfte
eerfte mislukte
mislukte onderneemilig
onderneemitlg
St. Domingo
bleek het,
heL, "„ dat
dat de
de aanval
aanvaI op
op St.
D/)mingo eene
onbleek
eene onderneeming van
moeilykheid was
was 4~
derneeming
van meerder
metl'der grootheid
grootheid en
en moeilykheid
dan zich
zich bet
het Britsch
Britsch Gouvernement
Gouvernementfcheen
fcheen verbeeld
..,erbeeld to
te
dan
l1ebben.
Endedeuitgeftrektheid
uitgefhektheid en
en dede natuurlyke
natullr1ykefterkte
l1erktc
hebben . En
van
het Eiland
Eiland in
in aanmerking
aanmerking genorncn,
genom en , niag
mag men
weI
van bet
men wel
twyfel~n, of
die uroot-Brittanje
vroot-lJrittanje zou
hebtwyfelen,
of al
al de
de Magt,
Magt, die
2ou hebben
misfen, genoegzaam
genoegzaam zou
zou geweest
ben kuniten
kuni1cn misfen,
geweest zyn
zyn,, am
om
~t zelve
tot ondel'werping
tc brengen,
brengen, en
en bet
het ten
ten
't
zelve weder
weder tot
onderwerping to
zelfden
tot dien
zelfden tyde
tyde tot
then {hat
ftaatvan
van orde
orde en
en ondergeichiktheid
ondergeichiktheid
te doen
doen keeren,
keeren, als
als bet
het tot
tot eene
eene Colonie
maakte,
terug to
terug
Colonie maakte,
die waardig
te behouden
behouden."
die
waardig was
was to
."
geringe Krygsmagt,
Krygsmagt,eerst
eerstdaarheeri
daarheeu gefchikt,
ge[chikt, in
in
De geringe
De
't vertrouwen
een byftand,
byftand, die
die niet
niet opdaagde,
opdaagde, to
te
't
vertrouwen van
van een
vinden.,ti vermeld
vermeld hebbende
hebbende,, laat
volgen:
vinden
laat EDWARDS
EDWARDS volgen
de magt
magt,, gefchikt
gefchikt om
"„ Zodanig
Zodanig was
was de
om aan
aan de
de Kroon
Kroon
Van Groot-Brittanje
Gro()t-i3rittanje een
Landtotehechten,
hechten,ininuitgebreiduitgebreidvan
een Land
byna zo
zo groot
groot,, en
en in
in natuurlyke
natuurlyke fterkte
fiel'kte oneindig
oneindig
neid byna
heid
zelf!"
Naa ve
verfierking
grooter
grooter dan
dan Groot-Brittanje
Groot-Brittanje zelf
!" --- Naa
.fterking be.
be.
komen tote hebben
hebben,, volgde
volgde bet
het behaalen
behaalen van
van eeni
et:nik:.e
e
komen
voordeelen, oak
ook de
Zegepraal van
van Port
Port au
voordeelen"J.
de Zegepraal
aU Prince
Prince werd
werd
en voordeelig
voordeelig voor
voor zodanigen
zodanigen der
der
voltooid,, roemryk
roemryk en
voltooid
welken dezelve
dezelve was
wasuituitOfficieren
Officieren ~n
gn Soldaaten,
Soldaaten, door
door welken
mogten de
vrugten hunner
hunner zezegevoerd, die
die beleeven
beleeven mogtert
gevoerd,
de vrugten
ge to
te genieten
genieten.. De
De daarby
daarby bemagtigde
bemagtigde Schepen
Schepen worworge
•, op
den, naar
naar eene
eene gemaatigde
gemaatigde begrooting
begrooting",
op niet
nk!t minder
minder
den,
dan 400,000
400,000 Ponden
Ponden Sterling
Sterling gefchat
geichat (*)
(*)..
dan
Dit voorgevaJlene
deeDit
voorgevallenedod
doesEDWARDS
EDWARDS het
bet XI
XI H.
H . op
op deeUit hoofde
van den
zen toon
toon aanvangen
aanvangen:: „"Uit
hoofde van
den voor
voor··.zen
fpoed,, die
die de
de Jngelfche
A71gelfthe wapenen
wapenen by
by de
de bemagtiging
bemagtiging
fpoed
Port au
au Prince
Prince vergezelde,
vergezelde, zau
mogen
van Port
zou men
men nu
nu mogen
van
hoopen,, dat
dat zich
zich een
ver~hiet zou
zou opeopeeen aangeuaamer
aangenaamer verahiet
hoopen
nen, dan
dan dat,
dat, bet
het welk
welk zich
zich tot
tot dus
dus lang
onzer be=
be..
nen,
lang onzer
fchouwing aanboodt
aanboodt;; maar
maar eene
eene treurige
treurige wending
wending der
der
fchouwing
want onmidonmidiortuin verbeidde
welhaast de
fortuin
verbeidde welbaast
de overwinnaars
overwinnaars :: want
de..
de=

(*) De
Pryzen.. die
die de
de F)anfche
ri '(l1Jfohe Kapers
Kapers binnen
binnen weinige
weinige
(*)
De Pryzen
mMnden
op de
de Engelfchen
Engel/chen maakten,
maakten, vergoeden,
vergoeden j volgens
vblgensstr
ED...
aaanden op
WARDS, bl
hi.. 2I9,
lH9, overvloedig
overvloedig bun
hunverlies
verlies tote Port
Port au
au Priecs
Prill.l..
WARDS,
LE'l'T. 1802
1802.. NO.
15,
X xX
LETT.
NO . r,,
X
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B. EDWARDS
S.
EDWARDS

delyk
l1aa dat
vernieu~.
delyk naa
dat de
de Stad
Stad in
in bezit
bezitgenomen
genomen was,
was, vernieuvVde dezelfde
de
dezelfde vreeslyke
vreeslyke geesfel
geesfel der
der ziekte
ziekte,, die
die zeer
zeer be·
befmetlyk
geworden was,
was,enenzozonoodlottig
noodlottig den
den voorigen
voorigen
fmetlyk geworden
Herfst onder
onze troepen
troepen gewoed
hadt, zyne
zyne verwoesverwoes·
Herfst
onder onze
gewoed hadt,
tino-en."
tingen ."
Leezen
wy in
Leezen wy
in de
de Nieuwspapieren
Nieuwspapieren van
van den
den Dag
Dag bet
11et
deerlyk lot,
deerlyk
lot, de
de Franfchen
Franfchen heden
Ziekte op
op dit
dit
heden door
door de
de Ziekte
wyvinden
vindenbier
hierontzettende
ontzettende berigten
berigten
Eiland
treffende,, wy
Eiland treli'ende
van
der Engelfchen
Engelfchcn lot
aanziene.. 'De
'De FranFran·
van der
lot ten
ten dien
then aanziene
[chen, ten
ten tyde
van den
den kryg
kryg met
met de
de Engel(chen,
fchen,
tyde van
Engelfehen, bebenaauwden
Iaatfl:en in
in Port
Port au
au Prince
Prince zodanig,
naauwdendedelaatften
zodanig, "„ dat,"
dat ,"
gelyk onze
onze Schryver
Schryver zich
zich uitdrukt,
uitdrukt, „" den
den Soldaaten
SoIdaaten
gelyk
een zeer
zeer zwaare
zwaare en
en ongewoone
last werd
werd opgelegd
opgelegd.. Zy
een
ongewoone last
Zy
werden genoodzaakt
genoodzaakt met
met maar
maarweinig
weinigtusfchenpoozintusfchenpoozinwerden
gen over
over dag
gen
dag den
den grond
grond tote delven
delven,, en's
nachts milimilien 's nachts
tairen dienst
dienst te
in bet
bet een
een geval
geval blootgefteld
blootgefl:eld
tairen
to doen;
doen ; in
aan
aan de
de brandende
brandendeftraalen
frraalen der
der zon-,
zon·, in
in bet
het ander
ander aait
a:lU
den fchadelyken
fchadelyken daauw
daauw en
en hevige
hevige regenvlaagen
regenvlaagen van
van dat
dat
den
klimaat.. Zodanig
Zodanig een
een buitenfpoorige
buitenfpoorige arbeid,
arbeid, opgelegd
opgelegd
klimaat
aan lieden
Iieden,
die daaJlyk
aan
, die
daadlyk aan
aan Scheepsboord
Scheepsboord zes
zes maandtn
maanden
waren
zonder verfche
waren opgeflooten
opgeflooten geweest
geweest,, zander
verfche fpyze
fpyze of
of
lichaamsoefening, zamenwerkellde
met de
oe kwaadaartigkwaadaartig.
lichaamsoefening,
zamenwerkende met
lleid
natuur]yke gevolgen
gevolgen voort
voort..
17eidder
der lugt,
lugt, bragt
bragt zyne
zyne natuurlyke
Zy vielen
vielen,, gelyk
den Herfst
Herfst,, tot
Zy
gelyk de
de Bladeren
Bladeren in
in den
tot dat
dat
in het
in
bet einde
einde het
betGuarnifoen
Guarnifoen zo
zo verminderd
verminderd en
en verzwakt
verzwakt
geraakte~ dat
dat de
dikwerf gebreklyk
gebreklyk met
metherftelher!1:elgeraakte,
de posten
posten dikwerf
lenden
bezet waren,
waren , naauwlyks
lenden bezet
naauwlyks inin ftaat
fl:aat om
.de wapenen
om ,de
wapenen
to
." „., Het
," merkt
te torfchen
torfchen."
Het was
was."
merkt EDWARDS
EDWARDS in
in
eene aantekening
aantekening op
op,, ,,
"gelukkig
de Engelfi;he
Engelfohe
eene
gelukkig voor
voor de
Arm6e,
Armee, dat
dat de
de Franfche
Franfche Troepen
Troepen ruim
ruim zozo veel
veel leden
leden
als onze
eigene;; anderzins
Pore au
au Prince
Prince kort
kort in
in
als
onze eigene
anderzins zou
zou Port
onze
matt geweest
." - - '' Verfterking
onze magt
geweest zyn
zyn."
de
Verfterking kreegen
kreegen de
Engelfchen,
, De
Engelfchen, maar
m:;tar hoedanig?
hoedanig~ .,
De agt
agt nieuw
aankomend:::
nieuw aankomend-Compagnien,
uit vier
vier Regimenten,
befl:onden ~ by
by de
de
Compagnien , uit
Regimenten , beftonden,
ontfcheeping,, ieder
ieder uit
maar
ontfcheeping
uit Ol11trent
omtrent zeventig
zeventigman,
man, maar
het geheel
geheel getal,
getal, toen
toen zy
zy voet
voet aan
aan land
land zetten,
zetten, was
wasDiet
niet
bet
volkomen
volkomen drie
drie honderd
honderd.. De
Devier
vier GrenadierGrenadier- CompngCompagnien, in
in 't
bizondel', waren
warenbyna
bynageheel
geheel vernield
vernield.. Het
nien,
't bizonder,
Het 1~Frenegat, waarniede
waarmede zy
werden overgevoerd,
overgevuerd. werd
werdeen
eenpestpest·
gat,
zy werden
huis.. Meer
Meer dan
dan honderd
honderd van
van bun
hunwerden
werdeninindededie,'i
diel'le
huis
begraaven in
in den
den korten
korten overtocht
overtocht tusfchen
tusfchen Gt.,adcloupe
Gz:ade!o;tptJ
begraaven
en
en Yamaica,
Jamaica, en
en Dog
]lOg honderd
honderd vyftig
vyftig werden
werdeninineene+i
ecnell
ftervenden
ftervenden ftaat
ftaat to
te Port
Port Royal
Royal gelaaten
gelaaten.. De
De elendige
elendige
to~n zy
zy
Qverblyfzels van
van bet
het geheel
geheel detachement
zagen, toen
overblyfzels
detachement zagen,
tl!
W,

GESCHIEDKUNDIGE
fESCHOUWING .
GESCHIEDKUNDlGE nESCHOUWING.
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te
Prince i,an
~an land
Port au
au Prince
land ftapten,
flapten, dat
dat zy
zy niet
niet kwa..
kwa .
to Port
men
omtotedeelen
deelen in
in den
den roem
roem der
der overwinning,
overwinning, maar
maar
men om
om binnen
ospitaal am
om te
to komen
komen !!
om
binnen de
de nluuren
mUUl'en van
vaneen
een 1hospitaal
Engelfche Armee,
Zo groot
was dede fterfte
fterfte in
in de
de Engel[che
naa
groot was
Armee , naa
:Go
nit winder
llUnne
aankoms t ,, dat
dat niet
nlinder dan
danveertig
veettig QTiciers
Ofikiers
hunne aankomst
en
meer dan
dan zeshonderd
zeshonderd Onderofficieren
Onderofficieren en
en meer
en Gemeenen
Gemeenen
eenen
ontydigen dood
doodftierven,
Hierven, zonder
zonder dat
dat zy
zy met
1;l1etcenicenieenen ontydigen
gen anderen
anderen vyand,
dan de
de ziekte
ziekte,, flreeden
fl:reeden ,, in
in den
den
gen
vyand , dan
korten tyd
twee maanden
maanden naa
naa dedeoveigaaf
over.gaaf dQr
der
korten
tyd van
van twee
Stad."
Stad ."
De gevoerde
.gngelf hen op
op St
De
gevoerde kryg
kryg der
der Engelfthen
St.. Domingo
D&mirxgo zet
zet
17941 En
EDWARDS
voort tot
tot den
den Jaare
Jaare 17941
En van
van de
de gegeEDWARDS voort
het bed
bed van
van eer
eel' gefproken
gefproken hebbende,
hebbende,
fneuvelden op
fneuvelden
op het
kan
hy zich
zich niet
niet wederhouden
'er by
by to
te voegen
voegen:: "Hoe
kan by
wederhouden 'er
„ Hoe
vee ten zyn
'er gefneuveld,
niet op
het bed
van eer
eer --veelen
zyn 'er
gefneuveld, niet
op het
bed van
maar
op dat
dat der
der krankheid
krankheid!! niet
niet in
het
maar op
in 't'tmidden
midden van
van het
del' zegepraal
zegepraal -- maar
maar de
de zuchten
zucbten der
gejuicb der
gejuich
der wanhoop
wanhoop
-- ver6ordeeld
veroordeeld om
te kwynen
kwynenonder
onderdedeysfelykysfelykom weg
weg to
heden
del' pestziekte
pestziekte,
te vallen
vall en zonder
zanderftryd,
frryd,toteflier
fIer",
heden der
, to
ven
roem ! "
ven zonder
zander roem!"
De
Deaanmerkingen
aanmerkingenop,
op ~de
de vrymoedige
vrymoedigebeoordeelingen
beoordeelingen van
van
dee zen Krygstocht
Krygstocht verdienen
verdienen geleezen
geleezen to
te 'Worden:,
deezen
worden ; 1.0
zo
ouk
het XII
aaat der
der Spaanfche
Sparm[che Colonie
Colonie
ook het
XII H.,
H., den
den ouden
ouden ftaat
voorftellende, alsmede
den tegenwoordigen
tegenwoordigen,
geeindigd
voorftellende,
alsmede den
, geeindigd
met
met gisfingen
gisfingen wegens
wegens den
dentoekomftigen
toekomthgen ftaat
fraat des
des EiEilands; en
en eenige
eenige bedenkingen
bedenkiogenten
tenflot
Oot..
lands,
By dit
dit alles
aIles komt
een Tableau
Tableau du
dlt Comme,'ce
Commerce && des
de!
By
komt een
Finances
Finances de
de lala Partie
PartieFranfoife
Franfoije de
de St
St.. Domingue,
179I..
Domingue, 1791
En
recht
En wordt
wordtdit
dit Werk,
Werk,zo zo
techttydig
tydigenenfpoedig
fpoediguitgeuitgegeeven
met eenige
eenige ByvoegzeIs
Byvoegzels en
geeven ,• beflooten
beOooten met
en OpheldeOpheldeom den
ringen ,~ gefchikt
ge(chikt om
den arbeid
aibeiddes
desverdieristlyken
verdienstlyken en
en
ringen
keurigen
keurigen Schryvers
Schryvers eene
eene meerdere
meerdel'e waal'de
waarde by
by tote zetzet~
ten
ten;; daar
daar by
hymisftellingen
misfl:eIlingen bcrroept
hcrroept,~ of
of nadere
nadere bewybewyvan het
het gefchreevene
gefchreevene aanvocrt
aanvocrt.. Wy
verlleugen ons,
ons.,
zen van
zen
Wy verlieugen
deeze
deeze Lettervrugt
Lettervrugt van
van den
den helaas!
helaas! overledenen
overledenen EDWARDS
EDWARDS
ook in
in onze
onze taal
taal to
te bezitten
bezitten.. Als
Als menschkunde
menschkunde en
en
ook
waarhe·idsliefdc de
pen voeren,
voeren, verdient
verdient zuiks
zulks der
der LeeLeewaarheidsliefde
de pen
Zt;ren aandagt.
aandagt.
zeren
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CLARA
DUPLESSIS
PLESSIS en
en CLAIRANT
CLAJRANT;; zynde
zyntle eene
eene FamiliegefchiedeFamiliegtjc!tierl,.
CLARA DU
door AUGUST
nis "an
Franfche Geemigreerden
Geemigreertlen;; tloor
AUGUST LA
LA FONTAINE
FONTAINE..
ois
van Franfche
Te
Zwolle, by
b1 J . de
de Vri,
Vri, 18o2
1802.. In
In gr.
Ie
Te Zwolk,
gr. !lvo.
8vo . II
11 Beelen;
Deelen ; to
zflmen 612
612 bladz
blatla..
zamen

J.

„"

anneer 1k
," aides
laat de
de Schryver
Schryver zich
wanneer
ik,"
aid us laat
zich uit
uit over
over dell
dell
W
• Held
Held van
van dit
dit Werk
de waereld
waereld eenige
eenige ge
ge-.
Werk,••„, aan
aan de
beurnisfen-van fommige
Franfche huisgezinnen
huisgezinnen verbaale,
verhaale, mott
beurnisfen-van
fommige Franfche
moet
zy niet
niet denken
denkendat
datbet
hetflegts
flegts verdichtfels
verdichtfels zyn
zyn.. Helaas
Helaas neen
neen!
zy
Ais zy
zy mymybier
hieraan
aanmyn
myn
fehryftafel zag
zagzitten,
zitten, met
de echte
eehte
Als
fchryftafel
met de
waarmede ik
Iii
fiukken dezer
ftukken
dezer gebeurnisfen
gebeurnisfenvoor
voormy,
my, de
de oogen,
oogen, waarmede
deze papieren
papieren doorloop,
doorloop, vol
voltraanen
traanen;; 6!
behoefde geen
geen
deze
6! men
men behoefde
der waarheid,
waarheid, dan
dan dezen
dezen aanblik
aanbhk;; en
en hadt
hadt
andere
andere bewyzen
bewyzen der
men, zozoals
alsik,
ik,dedeaandoenlyke
aandoenlykegefchiedenis,
gefehiedenis.die
dieikikbier
hier afafmen,
fchryf, uit
val1 den
denongelukkigen
ongeiukkigen zelven
zelven aange
aange..
fchryf,
uit den
den mond
mond van
boord,, men
men zou
zoumyn
myn
vethaalzeer
zeerligt
ligt kunnen
kunnen ontbeeren
olltbeerefJ..
hoord
verhaal
Want,kan
kandedegrootfle
grootfle Dichter
Dichter ooit
ooit zo
zo verhaalen
verhaalen,, als
als cen
Want,
een
gebroken hart,
bart, een
een oog
oogvol
voltraanen,
uaanen. een'
een' blik
blik vol
gebroken
vol jammers?
jammers?
Aeb., 1k
ik gevoel
gevoel bet
het.,.,een
Itch
een zucbt,
zucht, eene
eene Iangzaame
Iangzaame kommervolle
kommervolle
'1ochtige blik
blik naar
de
boofdfehudding, gevouwen
hanGen,, een
hoofdfchudding,
gevouwen handen
een vochtige
naar de
wolken gekeerd,
gekeerd.zyn
zyngeheel
gebeelandere
anderefiguuren,
figuuren, dan
dan die
die de
de RheRhewolken
torica leert."
leert:' En
En verder
verder:: „.J Wie
Wiedus
dusbier
hier een
een Roman
Romlftz hoopt
torica
hoops
wie geen
geenfmaak
fmaakaan
:Iandedekleine
kleine onbeduidende
onbeduidende huishuiste vinden,
to
vinden, wie
lyke tafreelen,
tarreeIen. die
die door
door Iiefde
liefde en
en viiendfchap
vdendfcbap zo
zo veel
veel bebe~
lyke
duidend, zozoaandoetilyk
aandoefllyk werden,
werden,vindt,
vindt. die
die werpe
werpegerust
gerust dit
die
duidend,
boek ter
ter zyde
zyJe.. Voor
Voorhemhem
nietgefchreeven
gefchreeven,"
En de
de..
is i5
bethetniet
boek
." En
ftellilJe ver
verzekeringen
van derzelver
derzelver echtheid
zyn bet
bet,, die
die
ze fellige
ze
•z ekeringen van
echtheid zyn
belang bybydezer
treurgefcbiedenis, Ininons
dezer treurgefchiedenis,
ons oog,
oog, een
een vetdubbeld
verdubbeld belang
zett~n.. Zie
Zie bier
hier ene
ene fehets
foheti:
zetten
CLAIRANT werd
opgevoed door
door zynen
zynen Oom
Oom,
eoen achach·
CLAIRANT
werd opgevoed
, enen
tingwaardigen
en was
was als
als kind
kind reeds
reeds de
de liweling
Ih:veling
tingwaardigen Geestlyken,
Geestlyken, en
v!1n een'
een' ieder',
ieder'. ook
by de
de Familie
FamiJie DU
PLESSIS,, op
01' bet
het adelyk
adeJylc
van
ook by
Du PLESSIS
buis;; de
de jonge
jonge Du
DU PLESSIS
PLEssis., met
met hem
hem van
van denzelfden
denzelfden ouder
ouder-.
buis
dom, was
waszyn
z\'nfpeelgenoot
fpeelgenoot en
en ~boezemvriend,
Natuurlyk had
had
dom,
-boezemvriend . Natuurlyk
geen dezer
dezer jongens
jongensenig
enigdenkbeeld
denkbeeldofofgevoel
gevoe\van
vanden
denafflarrd
affland
geen
tusicben hen
hunne geboorte
geboorte;; dat
dat zal
zal zich
zich met
tlen "I
tusichen
hen ciDor
door hunne
met den
tyd
wet vinden,
v;ntlen, dacht
dacbt de
de Markgraaf,
Markgraaf. enenliet
liet de
de jonge
jonge lieden
lieden gegewel
worden.. Naauwer
Naauwernam
namby by
toeh
opziehtevan
vanzyrre
zyO'e
bethet
toch
tenten
opzichte
worden
Doehter, toen
toen deze
deze uit
uit bet
het Klooster
daar zy
Dochter,
Klooster kwam.
kwam , daar
zy was
was op·
op .
~evoed;; ell
eehter duurde
duurde bet
het Lang,
lang, eer
eer dede ouders
ouders ontdehontdelt·
gevoed
en echter
ten, dat
dat CLAIRANT
CLAlRANT en
en CLARA
CLIIRA., niettegenfl:aande
ten,
niettegenftaande aile
alle die
die voor·
voor .
zorg, elkander
elkander beminden.
CLIIRA werd
wero teen
toen naar
naar ene
ene Tame
zorg,
beminden . CLARA
Tante
en CLAIRANT,
CLAIRANT. then
dien men
tot geen
gezonden. en
gezonden,
men tot
geen huwlyk
huwlyk dwingen
dwingen
kon, aarzelde
aarzelde niet,
lliet, toen
toen,. by
kiezen moest:
hy Soldaat,
Soldaat,
kon,
by kiezen
moest : --- by
of CLARA
CLARA fne
om den
denDienst
Dienst tote kiezen
kiezen.. 1Y1fn
M~IJ
of
ene Non,
Non, um
Wist
wise

CLARA DU
np PLRSSIS
Pl,ltSSIS liN
CLARA
EN CLAIRANT.
CLAIRANT .
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dat CLAIRANT
haar vergeten
vergeten bad.
had ,
wist haar
CLtl.lRANT haar
lvist
haar teto daen
doen geloven.
geloven , dat
en
zou maken
waken met
ene ryke
rykeWeduwe.
Weduwe. Na
en zyn
zyn fortuin
fortuin zou
met cne
Na verver·
;oop van
ioop
van enigen
enigen tyd
tyd werd
werd zy
zy nu
nuweder
wederbet
hetvrolyke
vrolyke meisjen
meisjen::
doch bet
bet geval
geval doet
doet dedegelieven
gelteven elkander
elkander ontmoeten
ontmoeten;; en
loch
en nq
nu
is
ontdekt.. De
Marl{graaf was
was toen
toen in
in de
de VergaVergais het
bet bedrog
bedrog ontdekt
De Markgraaf
dering
gemaklyker oni
om
dering der
der Notabelen
Notabelen te
to Parys,
Parys, en
en de
de Moeder
Moeder gemaklyker
den tuin
tuin to
te leiden
leiden,, ook
ook meer
meer toegevende.
toegevende. De
De jonge
jon!e vu
DU
den
el verder;
verder ; dan.
dan, by
by beminde
beminde zyne
en
PLESSIS zag
zag flu
nu weI
zyne Zuster,
Zuster, en
PLESSIS
CLURANT was
zyn Vriend
Vriend.. By
de tehuiskomst
tehuisllOmst van
van den
den
CLAIRANT
was zyn
By de
Markgraaf
had deze
dezenunubet
bethoofd
boofdmet
metdedegrote
grotegebeurenisfea
gebeurenisfen
Markgraaf had
en
ftaatkunde al
al to
te zeer
zeer vervuld
vervuld •, dan
dat by
by de
de gelieven,
gelieven,
en ftaatkunde
dan dat
die
verder zou
zou verdacht
verdacht hebben»
die zich
zich zeer
zeer inin aeht
aehtnamen,
namen, nu
nu verder
hebben ;
CLAIRANT
CLAIRANT was
was nunuzelfs
zelfs ininzyn
zynoog
oogeeneenzeer
zeerverftandig
verftandig jonjoneens by
by zyne
zyne Dochter
Doehter vond,
vond, beiden
heiden
geling;
tot dat
geling ; tot
dat hy
by hem
hem cons
in
de hoogfl:e
hoogfte vreugd
vreugd over
in de
over bet
bet opheffen
opheffen van
vall den
den Adel
AdeI en
en bet
het
beperken
van bet
het vaderlyk
vaderlyk gezach
gezaeh.. De
vluebt der
der gelieven
gelieven
beperken van
De vlucbt
wist by
wist
by tote beletten
beletten;; CLARA
CI.ARA werd
met arendsogen
arendsogen bewaakt
bewaakt;;
werd met
doch
tegen CLAIRANT
nu toch
nteti ondernemen.
doch tegen
CLAIRANT durfde
durfde hy
by flu
och niets
ondernenien .
lntusfchen trok
in dien
de alarmklok
alarmklok;; de
Intusfchen
trok men
men in
then oord
oord ook
ook de
de Boe.
Boo.
ten
op de
de been,
ren raakten
raakten op
b~en. en
en her
beteras
was:: Steekt
Yerbrandt
Steekt (Ian!
aan! Verbrandt
de Tyrannen!
Tyronnen! Sleekt
leve de
de
de
Steekt (Ian!
aan! Lang
Lang leve
leve de
de Nolie!
Natie! Lang
Lang kve
Yryheid!
CLAIRANT,
i'ryheid 1 Het
Het gelukte
gelukte CLAIR
ANT , de
woedetotet>edaren,
Dedaren t en
en
de woede
alles liep
een vreugdefeest
vreugdefcest.. De
De Markgraaf
Markgraaf deed
deed nu
nil
alles
liep af
of met
met een
weI recht
reeht aan
nan CLAIRANTS
CLAIRANTS beleid,
edelmoewe]
beleid,enenbewonderde
bewonderde zyne
zyne edelmoeheid,, daar
daar by
by zelfs
zelfs gene
gene belofte
belofte gevorderd
gevorderd had
had in
in bet
het ogen
ogen-.
heid
blik dat
Diets kon
kon weigeren
weigeren;; maar
maar by
by wrong
wrong de
de
bills
datmen
men hem
hem niets
handen,
handen, toen
toen by
hy indacht,
indacht, dat
dat men
menhem
hemenenzyn
zyngoed
goedalleen
aileen
daarom gefpaard
gefpaard had
had.. owdat
omdat zyne
zyne Dochter
Dochter zo
zogelukklg
gelukklg gegedaarom
weest
was, de
weest was,
de beminde
beminde van
van CLAIRANT
CL!.IRANT to
te zyn;
vertrok
zyn ; en
en by
by vertrok
den volgenden
volgenden nacht
nacht met
metzyne
zynefamilie
familienaar
naarDuitschland
Duitschland..
den
CLARA fchryft
fchryft haren
minndar;; zy
getrouw;; en
baron minnaar
zy is
is hem
hem getrouw
CLARA
en zyne
zyne
on
en hare
hare brieven
brieven zyn
zyn uitnemend
uitnemendteder
ceder;; zy
ontzy :tal
zal hare
hare ouders
ouders ontbrief van
DU PLESSIS
PLESSIS.
die bet
het plan
DIan
vluchten;; een
vluchten
een brief
van den
den jongen
jongen nu
, die
onldel,t had,
wordt heantwoord
beantwoord,, zo
zo als
als men
dat van
van'een
een
ontdekt
had, wordt
men dat
Franseh Burger
Burger in
in dat
dat tyd(lip
Iydflip verwacbten
alles is
is tot
tot
Fransch
verwachten moet;
moet ; alles
de vlucht
vlucht gereed
gt!reed;; dan
CLAllUNT, die
die zyne
zyne beminde
bemindezal
zal afaf.
de
dan CLAIAANT,
halen, komt
komt niet
nin opdagen
opdagen;; -- natuurlyk
natulIrlyk;; want
want de
de uitgeweuitgewe.
halen,
kenen waren
waren gebanilen,
gebanllen, op
op ftraffe
fl:raife des
des doods.
doods. Dus
Dus was
was nu
nil
kenen
aile hoop
vervlogen::Frankryk
het enige
waar
alle
hoop vervlogen
Frankryk toch
toch was
was bet
dnige Land,
Land, waar
zy
2y voor
voor do
de vervolgingen
vervolgingen van
van den
den Vader
Vader veilig
veilig zouden
zouden gege.
weest zyn
zyn..
Al hkt
b~t good
goed van
vall den
den Markgraaf
Markgraaf wordt
wordt
weest
Al
verbeurd verklaard
verklaard.. Een
Een ryk
ryk en
en aanzienlyk
aanzienlyk man
fl:aal:
verbeurd
man ftaac
naar CLARA's
CLARA'S hand
nand;; doch,
doch, hoe
hoe men
menhaar
haarook
oukdringt
dringt,, zy
Zl1
naar
blyft getrouw.
en de
de brave
brave Edelman
Edelman behandelt
behandelt haar
haar hoogsc
hoogst
blyft
getrouw, en
edehnoedig;; --- maar
maar nunuIsIs haar
haartoeftand
toefl:and akelig
akelig;; zy
is fill
edelmoedig
zy is
nu
volfirekt ene
vreellldehm;e inin haars
haars Vaders
Vaders huis.
hllis. Zy
Zy wit
wi(
volftrekt
ene vreeindelinge
met
met CLAIRANT
CLAIRANT een
een eerzaam
eerZJam oord
oord opzoeken
opzoeken;; deze
deze ziet
ziet de
de
zwarigheden in
in;; raw
flUl boeaem
boe'l!em of
of mJn
grqfisis CLARA's
CLARA'S enig
enig toetoezwarigheden
myn graf
vludtsXX xX 33
vluchts-
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zy i; en
en dit
haalthem
hem over
'V/lIc/dS4OrJ,
fchryft ZY
dit haalt
over.. Door
haren
Door bares
vluchzs&ot`d, fchryft

Broeder
de ontmoeting
ontmoering voorbereid
voorbereid;; nu
willen
J
roeder wordt
wordt zy
zy op
op de
nu willen
de
gelieven terltond
rerfiond met
elkander vluchten.
vluchten. In
In OtZober?
OElober? zon,ZO/f..de gelieven
met elkander
ler dille'?
zonderkdeed?
ldeed? - - Len
Een dorp
dorp of
of een
een but
hut zou
Z01l hem
hen
der
do? 2ondef
weI opnemen
opnemen.. - - Maar
Maar ook
ook even
e}'en [poedig
weder uitleveren
uit!everen..
fpoedig weder
wei
veers toch
toch een
een weg
weg naar
naar Frankryk
Frankryk terug
_
MOllr 'er
'er 'Yoe,'t
rerug.. Maar
DOllrwacht
wachtdedeGuillotine
Guillotine op
op CLARA
CLARA.. '£1'
zcgt CLAIDaar
'Er is
is toch,
tech, zegt
CLAtomvat MY
~ANT t k¢n
e¢n 'reg,
die ons
ons redt
redt:: Ik
lit otnvat
ofnvat CLARA
CLARA.
ZJ omvat
tn'J..
weg, die
, zy
RANT,
tn
zo zinken
zinken lVy
heiden in
_ie heeft
heift HOg
tJ(}oit zyn~
wy belden
in den
den Rhyn;
Rhyn ; As
nog nooit
zyne
en zo
nll!p
gcuieigerd.. Nu
Nu ziet
ziet de
toe moet
ge·
hp
p gcu*eigerd
de Broeder
Broeder ,• dat
dat hy
by toe
moet geven;; bet
gelultt hem.
de gelieven
gelteven to
te bedaren
bedaren;; CLAJUNT
blcef
hem, de
CLAIRANT bleef
oen
bet - gelulit
in then
dien oord,
en zag
zag zyne
zyne beminde
beminde dagelyks.
dagelyks. Na
Naenigen
enigen tyd
tyd
iv
oord, en
vertrok de
de Fathilie
FathiIie;; CLAIRANT
CLAIRANT keerde
Iteenfe toen
toen naar
naar Frankryk,
Frank(yk,
verrrok
en hield
hield zich
of by
by zich
zich aial dien
dien tyd
tyd te
zich of
to Patys
Patys had
had opgehou.
opgehou .
en
den.
De jonge
jonge Du
nIl PLEsszs
PLESSIS nam
n:lIn Dienst
Dienst onder
onder de
de UitgewekeUitgewekeden . De
nen, en
en CLAIRANT
CLAHIANT werd
werd tot
tot verdediging
verdedif',ing van
Vad~rland
van zyn
zyn Vaderland
nen,
C)pgeroepen,, doch
doch verliet
verliet, ,nana den
10 Angustus,
Al'gustus.
opgeroepen
den bekenden
bekenden to
het Leger
Leger.. Eerst
Eers: behaalden
behaalden de
de uitgewekenen
uitgewekenenenige
enige voordevoorde·
het
len;
Vrienden zagcn
zagm elkanderen
elkanJeren;; doch
de kans
!tans keerde
keerde
de Vrienden
doch de
len ; de
fpoedig., en
de jonge
jooge DU
DU PLESSIS
terug., als
als eet;
ee~
en de
PLESSI$ keerde
keerde terug
fpoedig
mensch, die
die alles,
alles, alles,
alles, ook
ook het
helverfte
verfie vooruitzicht,
voorUltZlcht, verloverlo·
rnensch,
ten had
had.. Nu
Nu kwamen
kwamen
brievcn
gdievenniet
niet meet
meer to
te
de de
brieven
derder
gelieven
ten
recht;; cusTINE
CUSTINE viel
de ellende
ellende der
der uitgeweuitgeweviel in
in Duit~chland;
Duitschland ; de
recht
l;.enen
werd nunuonbefchryflyk
onbefchtyflyk;; ook
ook de
de Famllie
Famllie Du
DU FLESSIS
ru.sslS
kenen werd
moest de
de bedienden
bedienden afdanken
afdanken.. CLAIRANT
CtAIRANT verliest
verlte5t zyn
zyl1 geduld,
gedutd.
moest
en waagt
waagt zich
zich lIogmaals,
op to
te zoeken
zoeken;; doch
en
nogmaals, om
om CLARA
CLARA op
doch hy
by
vindt haar
haar nergens,
nergens, en
en keert
keen ongetroost
ongetroost terug
terug.. Intusfchen
Intusfchen
vindt
fChryft zy
zy aan
aan ene
ene vriendin
vriendin;; en
deze,, niet
niet wetende
waat
en deze
wetende waar
fchryft
zich
en antant2ich haar
haar minraar
minraar opboudc,
ophoudt , wil
wil haar
haar niet
niet ontrusten,
ontrusten, en
woordt:
IiJ is
zyne bezigheden
hez;glteden be/etten
hel
woordt : iffy
is gezonrl;
gezond; doch
doch zyne
beletten hem
hem he3
fchryven.
moestnunude de
minnares
gevoelenI Iflet
fIet vorige
vorige
Wat moest
minnares
gevoelen
chryven. Wat
aanzuek by
by CLARA
CLARA wordt
doch fchoon
fchoon zy
zy z,ch
z,ch
vrordt nu
nu Ilernieuwd;
vernieuwd ; dock
aanzuek
voor ene
eneverlatene
verlatene hield,
hieId, blyft
blyfc zy
[chryft nog
voor
zy getrO,Uw.
getrouw . ZyZyfchryft
nag
eens aan
aan Cl.AIRANT.
als ene
teder,
CLAIRANT, als
ene verlatene,
verlatene, mOlar
maar uitllemend
uitnemend teder,
eens
en zegt
zegt hem
hemvoor
vooraltyd
altyd vaarwel
vaarwel.. HyHyontvangt
ontvangtdezen
dezenbrief,
brief.
en
neemt
Ene aanzienlyke
aanzienlyke fom
met zich
zicb,, zoekt
haar op
op,, en
neemt ene
fom met
zoekt haar
en
vindt
haar eindelyk
eindelyk;; dan
dan de
de Markgraaf,
Markgraaf, hoe
hoe vernederd
vernederd ook
vindt haar
ook,I
was dezelfde
dezelfde.. CLARA
CLARA volgt
voJgt CLAIRANT,
van haren
haren Vader
Vader ge
ge..
CLAIRANT, van
was
vloekt.. Doch
hare Moeder
Moerleronchield
onrhieldhaar
haarharen
harenzegen
zegenniet
niet..
Doch hare
vloekt
De heift
helft van
van CLAIRANTS
CLAIRANTS vernlogen
vermogen flellen
fiellen zy
der dierbare
dierbare
De
zy der
Moeder ter
tet hand
hand.. InInbet
het geheim
geheim woont
woontdeze
dezedede trouwplechtrouwplech.
Moeder
tigheid
de jonggehuwden
jonggehuwden nemen
Demenininenen
ellenafgelegenen
afgeJegenen
tigheid by;
by ; en
en de
cord, by
by enen
enen Wild-oppasfer,
Wild-oppasfer, hun
hun verblyf.
verblyf. Deze
Dezebefteelt
beileelc
cord,
hun,, en
en maakt
maakt zich
zich voord
voord met
metbet
hetgrootfle
grootfie gedeelte
gedeelte van
hun
van hun
hun
geld.. Zo
Zozyzyzich
zichtot
tot bet
het hoogstnodige
hoog~tnodigeinkrimpen
inkrimpen,
kunnen zy
geld
, kunnen
zy
nu ten
ten hoogften
hoogfl:entwee
tweeof(\fdrie
driejaren
jaren van
V3llbet
hetover,chot
overfchot lev°n
lev:!n..
ra
Nog drie
dr;e jaren
jaren zo
zo gelukkig!
ge!uk1tig! zegt
zegt CLARA,
CLARA, en
en met
met geen
geen Koning
Nag
Koning
op aarde
aarde hadden
baddenzyzywillen
Willenruilen
rullen.. Doch
Dochflechts
flechts twee
twee mainInnnop
den
den
f
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den duurde
dUlude hun
hun geluk
geiuk.. De
De Markgraaf
Marlrgraaf bemerkte
bemerkte nan
aan de
de ge
ge..
den
rustheid zyner
dat zy
zy hhtt verbiyf
verblyf der
der gelieven
gelieven wist
wist;;
rustheid
zyner Gemalin,
Gemalin , dat
onderfchept hare
hare brieven
brieven;; bet
hee jonge
jonge paar
paar words
wordt van
van het
het
y onderfchept
bhy
bed geligt
geIigt;; men
men bragt
bragt CLAIRANT
CLAIRANT naar
naar bet
het Hnofd-kwartier
Hnofd-kwartier,, en
en
bed
CLARA by
by hire
h~re Ouders
Ouders,, die
die terftond
ter110nd van
veral1der-.
van woonplaats
woonplaats veradder
CLARA
den.. De
De Vader
Vaderovertuigt
overtui~t zyne
zync Dochter,
Dochter, dat
dae by
hy zyne
zvne maatremaatreden
gelen zeker
zeker had
genomen:: was
was zy
zy CLAIRANTi
CLAIR ANT, Vrouw,
Vrouw, dan
dan
gelen
had genomen
zou zy
zy wehira
weldra zyne
zyn.. CLAIRANT,
CLAIRANT, zegt
zegt zy,
zy, kan
lean
zou
zyne Weduwe
Weduwe zyn
noo# ene
ene WVeduwe
Weduwe bebben
hebben.. De
De jonge
jonge Do
])U PLESSIS
PLESSIS was
was gefueugefrJeunoeit
veld;; de
de Moeder
Moederoverleefde
o,erleefde deze
deze tyding
tydIng niet
niet;; en
en eindelylc
eind:;:lyk:
veld
meer leven
Z1g de
de Markgraaf
Markgraaf,, dat
dae ook
CLdRA niet
niet meer
Ieven kon
kon.. Nu
Nu
z1g
ook CLARA
zyn hart
hart.. Din
Dm Cc~.AIRANT
AIRANT was
was zonderling
zonderlins gered
gered;;
eerst breekt
eerst
breekt zyn
d()ch waar
waar was
was by
hy nu?
nu? CLARA
CLARA wist
wi~t het
het.. By
By de
de W7olfbron
Wolfibron ,•
doch
ZC'f't
zy;; - dit
dit was
de affpraak
affpraak.. De
De Vader
Vader zelve
zelve zoekt
zoeko hem
z,-,
, t zy
was de
hem
daar nu
Opj; doch
doch her
het was
was totelast
Jaaq; CLARA
CLARA werd
werd zwakker
zwakker en
en
daar
nu op
en was
wasinin weinige
weinige dagen
ddgen bybyhare
hare Moeder
Moeder in
in bet
het
zwakker, en
zwakker,
graf. CLAIRANT
CLAIR ANT verneemt
verneemt nu
nu ook
ook den
den doo,1
dooJ van
van hare
hare Moe.
Moegraf.
GodlI zegt
zegt hy,
wat zal
zat ik
tk alleen
aileen
der en
der
en van
van zynen
zynenVriend.
Wend. 60 God
by, wat
dan hier
hier nog
nog doen
dom y'/ Op
Op hec
het graf
graf van
zyne CLARA
CLARA heeft
heeft men
van zyne
men
dan
bern nog
nog gezien
gezien;; men
zag hem
hembedaard
bedaard van
van daar
daar weggaan
weggaan ;;
hem
men zag
doch men
men zag
zag hem
hem daarna
daarna nimmer
nimmer weder
weder.. - - Zie
Zie daar,
daar,
doch
van dit
dit belangryk
bt:langryk Verhaal
VerhanI,, zo
aandoenlyk
Lezer!! bet
het Scelet
Scelet van
zo aandoenlyk
Lezer
fchoon gefchreven,
gefchreven, dat
dat men
men hetzelve
hetzel ve waarlyk
waarlyk nlet
nlet zonder
zonder
fchoon
ltan. lndedaad,
Indedaad, LA
LA FONTAINE
FONTAINE is
is niet
niet
tranen lezen
lezen Iran.
tranen
niet 0111
oin niet
cen zo
zo geliefkoosd
geliefkoosd Schryver
Schryver by
by dedeDuitfchers!
Duitfchers!
ten
Hler en
ene onnaauwkeurigheid
onnaauwl{eurigheid;; b.
Hier
en claar
daar vanden
vonden wy
wy ene
b . v.
v . hoe
hoe
vragen wy,
CLAIR ANT zo
gemaklyk, en
en dat
dat meer
kon
toch, vragen
zo gemaklyk,
meet
kon toch,
wy, CLAIRANT
dan eens,
eens. in
in en
en uit
uit Frankryk
op dat
hoe kon
kon
dan
Frankryk ,• op
dattydfiip'?
tydftip?
hoe
een Soldaat
Soldaat,, Officiel',
Onder-officier,, of
mag geweest
geweest
Officier, Onder-officier
of wat
wat hy
by mag
ten
zyn, zo
zo enen
enen geruimen
geruimen ryd
rydzich
zich maar
maarvan
vanden
denDienst
Dienstontontzyn,
llaan ,en
Dit, en
en Wat
wat meer
meet
llaan,
en altes
allesdoen
doenwat
wasby
by goedvond,?
goedvond? - - Dit,
van then
dien aard
aarQ is,
is, vereischte
van
vereischtetocb
toch wei
wet enige
enige opheJdering.
opheldering . Doch
Doch
indedaad flechts
flecbts geringe
die misfchien
misfchien in
in bet
oit zyn
dit
zyn indedaad
geringe vlekkF.n,
vlekken, die
bet
oorfpronglyke Werk
minder hinderen
hmderen..
oorfpronglyke
Werk minder
is niet
wenDe
Vertaling is
De Vertaling
niet gcheel
geheelzo
zo als
alswy
wy die
die weI
wet zouden
zouden wenfchen:: b.
b. v.
bI.. 92.
zy vergaten
verga/en zicil
ZICg niet
92 . zy
Wet (elkander),
(elkander),
fchen
v. II D.
D. bl
en
bl.. 216.
gelubaligheid van
aan mjne
mjne elelen bl
216. de
de gelukzaligheid
van myne
myne CLARA
CLARA aan
gene
gelukZflliglzeid opofferen,
jUlst het
opoleren , daar
daar juist
het tegendeel
tegendeel wordt
wordt
gene gelukzaligheid
bedoe/d.
klinken een
eenaantal
aamal woorden
woordenenenuitdrukkingen
uitdrukkingen
Ook klinken
bedoeld. Ook
in onze
ollze taal
taal was
wat zonderling
zonderling:: b.
bi.. 197.
in
b. v.
v. II D.
D . bl
197. ondaadigondaadigheid;
bl.. 64
bi.. 8+
opvallend genoegen;
genoegen ; bl
cen dal
dal dat
dat
heid; II
11 D.
D . bl
64 opvallenti
84 een
zicn STAL
bergm;; bi.
beneden
tusfchen de
de bergen
bl . 38.
88 . zich
zich naar
naar beneden
nick
STAL tllsfche,~
STEEL.I!N;
bl.. J163
63.. zich
bl . 209,
209,
STEELEN ; hl
zich v()or
voor iemands
iemands huis
huffs STEELEN;
STEELEN ; bl.
en
oj> meet
meerplaatfen,
plaatfen,, zY
en op
zy VRIEG;
VRIEG ; bl.
bl . 299.
299. trouw[chyn
trouwfchyn ;; bl.
bl . 316.
V6 .
verwikkelde,
zou gemaklyk
gemaklyk zyn,
zyn, hier
hier nog
verwikkelde, enz.
enz . Bet
Het zou
nog meer
meer
ilalell
wy verkiezen
verkiezen dit
dit niet,
niet, en
en zouden
zouden
italen by
by re
to \'oegen;
voegen ; doch
doch wy
mis:x.X xx 44
mis-
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lllisfchien, gelyk
gelyk by
by 10
vele andere
Vertalingen, geheel
rnisfchien,
zo vele
andere Vertalingen,
geheel oil
op
dit artikel
hebben,, had
had de
de Uitgever
Uitgever onze
onze oplet
oplet-.
dit
artikelgezwegen
gezwegen hebben
door bet
hetbericht,
bericht,
tendheid niet
tendheid
niet byzonder
byzonder p:aande
gaande gemaa!rtt
gemaa~r, door
dat tot
tot ene
f/ertoling van
von een
em lVerk
IYerk 1'(111
LA. FONTAINL
FONTAINE
dat
ene goede
goede T"ertaling
van LA
gene
gene geringe
geringe krachten
krach/en veretscht
,'crwcht werden,
en dat
dot de
de geen,
gem, die
die
werden, en
2ic11
dezen arbeid
/zee{t willen
willen belasten
beiusten.. reeds
reeds meer,
fIlee~~
zich wei
wel met
met dezen
arbeid heeft
,palen met
bevonden wy
wyintusintus,tsalen
met lof
lof in
in dit
dit vak
Yak arbeidde.
arbeidde . Waar
Waar bevonden
fchen zyn
zyn gezegde
gezegde in
in dat
dat zelNe
zelf::e Voorbericht
Voorbericbt:: dat
terw'!Jl
fchen
dat wy,
wy, terwyk
wy
tot ons
w'!J enkel
enkel tot
OtJs "ermruif
menen to
Ie leztn,
ongemerltt meer
meer dare
don
vermaak menen
lzen , ongemerkt
inen nuttigen
nu/ligen indruk
indmk ontvrJngen,
die ons
ons met
met het
het gevaarr
gevaar. der
tier
lnen
ontvangen , die
(/riften
en ons
ons in
de gevallen,
gevlZllen, en
en waar
woar let
f,et nog
nog
driften bekend
bekend mookt,
maakt, en
in de
1y« is,
'er voor
"oor zal
zal kunnen
kunnen behoeden
behoeden.. ,, - - lets
lyd
is, 'er
lets willen
willen w'l
wy
toch
affchryven:
toch affchryven
oQuitputtelyk isisuw
hoe veelvuldig
veelvuldig
" 6~ Naruur!
„
Natuur! hoe
hoe oouitputtelyk
uw rykdom
rykdom !! hoe
de banden
bandender
decliefde,daar
liefde, daar gy
gy de
de menfchen
menfchen mede
medeverbindtI
verbil1dt I CLARA
CLA.RA.
de
en
CLAlRANT kennen
hnnen zich
zich pas
pas;; zy
zy hebben
hebben zich
zich flechts
flechts eenige
en CLAIRANT
eenige
naauwlyks zo
zo veel
vee! woorden
gewisfeld.
maalen gezien
gezien;; hebben
maalen
woorden gewisfeld,
hebben naauwlyks
om zich
zlch als
als bekenden
als
ats anders
anders twee
twee menfchen
menfchen noodlg
noodig hebben.
bebben, om
bekenden
te
to groeten;
groeten ; en
endes
des niettemin
nietteminzyn
zynhunpe
hunne harten
harten het
bet cens.
ceps, hunn~
hunne
gewaarworJingenininelkander
elkandergefulolten
ge(molteII.. CLAIRANT
CLAJRANl' ZOU
zou zich
~ich VOOl:
gewaarwordingen
voor
CLARA, die
die by
by niet
niet kent,
kent, in
in de
de kaaken
kaakender
derbelle
helleflorten,
florteo, als
a!s
CLARA,
haar wenk
geboorlj; CLARA
CLARA ZOU
zon hem
hem door
door een
een flormeud
fiQrmelld meir,
meir.
haar
wenk gebood
om fmeekte
fmeekte.. H;oe
door opgeruide
opgeruide golven
by 'er
'er om
Hoe
door
golven volgen,
volgen, wanneer
wanneer by
heet de
de band,
band. daar
daar gy
gy deeze
deeze twee
twee harten
harten mede
heet
mede famenknoopfamenknoopte? Niet
Niet Liefde
Liefde;; want
want welke
welke volmaaktheden
volmaaktheden lJ;<:nnen
van
te?
;annen zy
zy van
Yertrouwen ook
Diet;; want
het naauwlyks
naauwlyks
elkander? Vertrouwen
elkander?
ook niet
want zy
zy wagen
wagen bet
omelkanderen
elkanderen aan
aan tote zien
zien.. 4chting
Achting nog
nog minder
minder;; zy
om
zy kennen
kennen
Tdelheid? 66 noem
noem deeze
decze zich
zich overgevende
overgevende
zich haast
haast niet.
niet. 2"delheid?
zich
ciit:naffchuwlyken
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deeze gewaarwording
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ontwaakt hart
hart.. Eeue
EeIle onbezonnenheid
ollbtzonnenheid des
del
were
CLARA's ontwaakt
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vinden overoverhoudt dit
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tweede tote laaten
laaten volgen
voJgen;; terwyl
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beoogde nut
nUt en
en vermaak
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TEN OPZIGTE VAN HEIDENSCHE EN KE-TERSCHE BOEKEN.

(Ontleend uit Dr.

CAMPBELL'S Let2ures •n EcclejraJ1iial

Hiftery.)

, Bisfchop van Alexandria, een beroemd
Leraar, omtrent den Jaare
D
door de Priester , aan hem onderhoorig, bbetlraft zynde, wegens het
IONYSIUS

240,

leezen van Boeken , die zy gevaarlyk keurden, voedt
goed, te zyner verfchooninge in te brengen, dat zyne
twyfelingen, ten deezen opzigte , weggenomen waren
door een Gezigt , waarmede de Hemel hem begenadigde, en hem vergunde, alle Boeken te leezen, dewvl
hy een oordeel der onderfcheidinge bezat, voldoende,
om, met veiligheid , alles te leezen. Het was nggthans het algemeen gevoelen deezer dagen, dat 'er meer
gevaars flak in de Boeken der Heidenen, dan in die der
Ketteren , hoe groot een afkeer men van de laatstgemelde laadt.
Het leezen der Griekfche en Latynrche Schryveren,
thans onder den naam van Clas/ike Autheurcn bekend,
werd ilrengcr berispt, dan het leezen der Ketterfche
Schriften; niet om dat de eerstgemeldé flegter gekeurd,
werden , dan de laatstgenoemde ; maar dewyl het
leezen dier, Boeken uitlokkender was, en de Christen.
Leeraars 'er zich : meer aan overgaven, uit begeerte ons
'er welfpreekenheid, en de regelen tot goede opflellen,
uit te leerera. Men verhaalt van JFRoNIMus, dat hy,
in een gezigte, of in een droom, van den Duivel geflaa•
gen werd, dewyl ,hy zich te veel toegaf in het leezen
Ou
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der Heiderif he Schryveren. Omtrent dien zelfden
tyd, te weeten in den Jaare 400, verboodt eene Kerk
binnen Carthago gehouden, het leezen der-vergadin,
Heidenf•he Boeken. Dit is het eerfte Verbod in de ge•
daante van een Kerklyken Regel ; en vindt men niets
anders , ten aanziene van dit onderwerp, by de Kerk
dan by wyze van raadgeeving, gebouwd op de-vaders,
algemeen beginzelen der Godlyke Wet.
De Boeken der Ketteren , wier Leeringen door de
Kerkvergaderingen veroordeeld waren , werden menu
voud, om ftaatkundige redenen, door de Keizers verboden.. Zo verboodt CONSTANTYN de Boeken van IZIUS;
ARCADIUS die der Eunoyni<ianen en Manic/zeen; TIHEODOSiUS die van NESTORIUS , en MARTIAAN die der
Euiychiaanen. Koning RICARLEDO verboodt de Schriften. der. 4riaanen in Spamie. — Kerkvergaderingen en
Bisfchoppen oordeelden het genoegzaam, te verklaaren,
welke Boeken een veroordeelde of apocryphe Leer behelsden. Zy gingen niet verder; laatende het aan elks
geweeten over , of derzelvér leezing geheel te vermyde i, of ze met een goed oogmerk te leezen.
Naa den Jaare Boo verboden de Pausfen van Roma,
die het grootfte deel des Kerklyken Beftuurs zich had
den aarigemaatigd , de menfchen uitdruklyk het leezen,
ja gaven bevel om de Boeken te verbranden , van zodanige Schryvers, als zy van Kettery befchuldigd hadden. NOgthans- was, tot den-tyd der Hervorminge ,
het getal der daadlyk verbodene Boeken gering.
In de daad , eenige Eeuwen geleden , fcheen gene
Kettery, in Italic, zo zeer veroordeelenswaardig, aan
de, Geestlyke Vaderen , wien "het beoordeelen der Boe
aanbevolen , als die, welke Beni; foort van-kenwas
Gezag toefehreef aan de Overheden , onafhangelyk van
den Paus ; geene leer zo Godlyk , als die, welke'" het
Kerklyke Gezag boven liet Wereldlyke verheft, niet alleen in Geestlyke, maar ook in Wereldlyke zaaken. Ja
de leer, ten deezen opzigte, hoogst opgevyfeld by de
Leeraaren van het Kerklyk Regt , is• die, welke vol
haat met die van den Heili -flrektingov{
PAULUS. Het toppunt van Regtzinnigheid by dee.-gen
ze Heeren is , dat de wettige Bevelen der Burgerlyke
Overheid het geweeten niet verbinden; dat onze ééni
tot•gehoorzaamheid, in dit geval, voor--gebwrdn
zig.
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zigtigheid is, uit vreeze voor de tydlyke ftraffen, daar
by aangekondigd; en dat, indien wy be! waamheids of
behcndigheids genoeg bezitten, om het waakend oog van
die Overheid te ontd uiken , onze ongehoorzaamheid
reeve zonde is in het oog van GOD. ---- Het is vol.
fliekt onmogelyk , iets rechttl-reeks $rydiger te leeren
met de leer der gehcele Oudheid, en byzonder niet die
van Apostel PAULUS, die ons g-biedt, a<<n deeze Mag.
ten onderdaanig te zyn, niet alleen uit vreeze voor derzelver firaife, naar ook geweetenshalve. Het was gelukkig voor PAUL TS , ik meen den Apostel, niet den
Paus, dat by zyne gevoelens, des betreffende, omtrent
15oo jaaren vroeger verkondigd hadt, dan dit verfchriklyk middel van den Index beraamd was. Hy hadt
daardoor een gezag in de Christen-wereld verkreegen,
't welk Rome zelf , fchoon zy 't zelve voor een tyd
moge ontduiken , ter plaatze, waar naare invloed het
grootst is , niet geheel kan vernieti•en. Anderzins
moest deeze Zendeling van CHRISTUS, zints lange,
eene plaats bekleed hebben op den Index expzarga.*orius.
Rome heeft niet alleen den voortgang der lcundigiieden belemmerd , door Boeken, nietgechikt om haare
oogmerken te begntigjnl, geheelenal te verbieden; maar
door Werken, welke een te Herken loop hadden om
gefluit te worden, verminkt en groo'Iyks veranderd, te
herdrukken en uit te geeven. Die Uitgaven, wanneer
zy uitkwamen , voor het grootfee gedee,te net en
veelal zindelyh gedrukt en uitgevoerd zynde , werden
door Drukkers in andere Landen, die de verminkingen
niet wisten , nagedrukt.
Het gevolg van de bovengemelde veyheid, door liet
Hof van Rome genomen, ten orpzigte der Christen`
Schryveren van de vvroegife Eeuwen , (want gelukkig
diende het niet tot deszelfs oogmerk, ziele niet de Werken der Heideniche Schryveren, op deeze wyze, te beiiiocijen) leeft het ten deezen dage bykans ohmogelyk
gemaakt, de weezenlyke gevoelens van veele beroemde
Schryveren , zo kerklyke als wereldlyke , te veeeten.
Van verfeheidene is 'er thans naauwlyks een druk voor
-hande,blvioprgem'dwyzjathrtig verminkt zyn door het fIof van Rome, of, 't geen
(,p 't zelfde uitkomt, uitgaven, die enkele nadrukken
aju
An
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zyn van de zogenaamde verbetering ^n van dat Hof
Paus CLEMENS DE VIII vaauudigde een Befluit
uit, in deze woorden }eg,eeen : In libris catholicorurn recentiorum , 9ui post an /2(1712 chriJliance falutis 15,5 confcripti fint , fi id q uod corrigendum occurrit , pancis demptis aut additis emendari posfe vi
deatur, id correaores faciendum curent; fin minus ,
omnino deleatur. --- „ Indien, ir de Boeken der laa.
„ tere Catholyken , die naa den Jaare 1515 gefchree.
„ ven zyn , 't geen te verbeteren valt , met een wei„ nig by of af te doen kan gefèhieden , dat de Ver.
;, heteraars zulks bezorgen; zo niet , men doe liet ge.
,, heel weg."
Eindelyk kwam de Paus van Rome zo verre, dat hy
liet zich, als een. voorregt, hem, niet uitf uiting van
alle anderen , toekomende , aaumaatigde , veyheid te
verleenen of te verbieden, niet voor Rome of den Kerk.
lyken Staat alleen , maar voor de geheele Christen-we•
reld , ten minften z!) verre de Landen , waarin men
zyne Orpermagt erkende , betrof; beweerende , dat,
het geen hy verboodt , geen Vorst , wie ook, zelfs
in de landen zyner heerlchappye, zou vry geeven, of,
Iet geen hy veroorloofde , verbieden. Het eerfle i
hem doorgaans toegeftaan , fchoon misfchien niet flipt
-

nagekomen ; -- het andere veroorzaakte een hevig

geschil, in 't beg'n der jongst verloopene Eetnee, tusfchen den Paus en den Koning van Spanje, by gele-

genheid der uitgave eens Werks , door den Cardi-

naal BARONIUS gefchreeven , veele zaaken behelzende ,
die ftrekten tot vermindering van het Gez g en den
Tytel diens Monarchs , en met veel icherpheids fpreekende van veelen zyner Voorzaaten, de Koningen van
flrragon. Het Werk werd te Rome vry uitgegeeven ,
maar verboden in de Landen , der Spaan /che Heer
onderworpen. De Monarch Rondt flyf en-rnhlpye
1Ierk op zyn ftuk; en de Paus oordeelde het geraaden,
het gefthil zagtlyk te laateis uitilyten , maar vary zyn
,

eisch niet af te gaan.
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LWAARNEEMING, WEGENS DE PRIKKELBAARHEID
(Irritabiliteit) DER ZENUWEN. Door EvERARD HOME, Erq. F. R. S.

(Overgenomen uit de Philojophical Transaátions van de Koninglyke Societeit te Londen, voor het Jaar i 8oc.)

e Zenuwen zyn , tot dus verre , befchouwd als
D
koorden, die in zich zelven geene kragt van zanientrekk`ng , of irrstabiliteit, bezaten, maar alleen tot

een middel diend n , door het welk de inv'oed der
J-lersfenen tot de fieren wierd overgebragt , en weder
dingen , die buiten ons-keriglydnuze
bel aan, op de verfchillende zintuigen, aan het hersfengéf{ el wierden medegedeeld. Dc moeijelykheid der
proeven, die genomen kunnen worden op de Zenuwen,
geduurende het leven, en de onmogelykheid, om, aan
zaakgin, eenig onderricht uit het ontleeden-gandez
van lyken te kunnen bekomen, dient voorzeker tot ver
voor cene dwaaling , welker ongegrondheid-fchonig
genoegzaam blykt , uit de Waarneming, welke wy
thans zul en mededeelen.
De eenige middelen , door welke wy eenig onder
kunnen, met betrekking tot de Prikkel -richtbkomen
(Irritabiliteit) der Zenuwen, zyn: I°. Proe--barheid
ven, door middel van Chirurgicaale operatien, op Zenuwen genomen, die zich in een gezonden of in een
ziekelyken Baat bevinden. 2 -. Gelykzoortige Proeven
op lovende Dieren , alleen tot dit oogmerk in 't werk
gefield. Myne aandagt wierd op deeze ftoffe bepaald ,
door het volgend geval, 't geen verfcheidene omffandigheden van de werking der Zenuwen, wanneer zy in
een ziekelyken toeftand zyn , opheldert , en aanleiding
Beft tot de proeven en waarneemingen, in deze Veranueling vervat.
Een perfbon, zes-en-dertig jasren oud, van een zeer
gevoelig en angstvallig gzfl:el, en inzonderheid gekweld
door Bene gevoelige en cnregelmaatig werkende maag,
geduurende den winter van 17- 6, op her land, te paard
rydende, wierd, door eerco fcÏielyke beweeging van het
paard , uit den zadel geligt; en, werkende tot zyne
behoudenis , kwam by niet de geheele zwaarte van
zyn
A,
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zyn lichaam neder op zyn duim, op den knop van den
zadel; door welke geweldige fchol, het deel opzwol
en pynelyk wierd. Na verloop van eenige dagen ftootte hy zich weder; waardoor de reeds bedaarende zwel
nieuw toenam , en de duim , geduurende-lingop
twee of drie maanden, opgezet bleef, met een pynelylc
gevoel: Vervolgens bedaarde het toeval ; doch 'er bleef
eerre ongemaklyke en gevoelige iiramheid, die hein ge
vooral h'ndcilyk was in het-duren179 8
fchryven, zo dat by eenige letters bezwaarlyk op het
papier kon brengen. Op den i6 October 179 , een.
koude en vogtige dag, met twee andere lieden in eerre
postchais zittende , Tiet by het glas vallen , om den
voerman eenige orders te geeven, waardoor de koude
wind straks in het r y dtuig blies. Dit willende verhinderen., trachtte hy het glas wederom op te haalen
doch ziende dat het glas niet volkomen wilde ryzen,
duwde by het naar beneden, met zyne ha'. d, die by
voorts op zyne knie lag. De duim thans binnen
naar de palm der hind geboogen zynde, onder-wards
krampachtige buiging van den elleboog -vond,hye
en viel oogenb^iklyk in eene flaauwte, van welke by,
na een kwartiers uur, volkomen by zich zelven kwam.
Na verloop van een ige uuren willende onderzoeken ,
wat hem eigenlyk in het rydtuig gebeurd was, boog
by zyn duim nogmaals naar binnen, 't geen een nieuwen aanval van gevoelloosheid, geduurende oenige minuten, ten gevolge had. Na dien tyd bleef by negen
weeken lang vry van zyn ongemak, en wel tot den
i8 December van dat jaar; wanneer by zyne hand, met
Lenige felheid , over zyn hoofd zwaaiiendc, om aan
eenige lieden, die achter hem waren, een teken te geeven om hem te volgen, tetfens de duim íterk naar binnen werd geboogen. Dit had ten gevolge, dat by 1fraks
in een ílaat van gevoelloosheid op den grond viel ; en
fchoon dit toeval even spoedig eindigde als het voor
ondervond by een nieuwen aanval op den-gande,
avond, en wel twee op den volgenden dag. Dewyl de
buiging van den duim in deeze toevallen Heeds vooraf
bezorgden de oppasfers van den Lydcr een hand--gin,
fchcen , met een vinger, ftyf genoeg, om her buigen
van den d+iim te beletten; waardoor de aanvallen ook
zeldzaamcr werden. Voorts wierd 'er een band gedaan
om den beneden-area, die traks wierd aangehaald, zo
ras
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ras de duim begon te beweeb_n, waardoor de kramp
trekkingen in haaren loop gefmoord, en haar-achtige
^cweld een tydlang wierd beteugeld. Na dien ty' wierd
er by aanhoudenheid een Tourniquet om den benedenarm gelegd, 't welk door een oppasfes wierd aangefchroefd , zo ras men een toeval verwagtte , 't geen

doorgaans

wierd

aangekondigd

door

een onaangenaam

gevoel over 't geheele lichaam ;wordende het werktuig,
zo ras de aanval ophield, 't geen dan oogeubliklyk gebeurde , wederom losgefchroefd. Thans kwamen de
krampen in den duim en beneden -arm zeer dikwyls wederom, doorgaans om de drie uuren, zomwylen ook
fpoedier , en maar eenmaal met eene tusfchenruimte
van zes-en- dertig uuren. Om den derden of vierden dag
wierd de Eletriciteit aangewend, met oogmerk om den
Lyder daardoor verligtmg te bezorgen. Vonken , uit
den duim getrokken , veroorzaakten trekkingen in de
aangrenzende fpieren; terwyl Bene elec'hifche fchok, die
door den wortel des duims ging , eene zeer geweldige
kramp in den arm veroorzaakte ; doch noch vonken,
noch fchokken , die door den gezonden duim gingen,
deeden Benige uitwerking.
Op den _g December zag ik den Lyder voor de
eerll•e maal; en, na de toevallen, geduurende drie da.
gen , te hebben onderzocht , maakte ik de volgende
waarneerningen over het ongemak: Dat het begin der
aanvallen was eene onwillige beweeging in den duim
en voorflcn vinger, en dat dus het ongemak zyne zitplaats fcheen te hebben in de zenuw, welke naar deeze beide deden loopt , door WINSLOW genoemd de
Middenzenuw (Meddianus). Dat het ongemak voort
hoofd.-liepdornazeuw,toinh
Dat Bene drukking op deezc zenuw, in 't werk ge
eed, eer de kramp zo verre was doorgedrongen, vol -i
om haar te doen ophouden ; doch dat -doen,was,
wanneer de fpieren reeds in beweeging waren , die
drukking niet in 11'aat was om den aanval af te weeren. Dat , eincielyk , de krampachtige trekkingen niet
de volgen"e verfchvnzcicn haaren loop volbragten, vol
zenuwen. Vyf of zes trekkin--gansdelicr
gen gingen vooraf in de buigers van den duim ; dan
volgden gelykzoortire iluipachtige beweegingen in de
fpieren v:u; den l c ;eden -arm ; een oogenblik laater
had Letzclfdc plaats in de fp'eren van den boven-arm;
A4
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waarna het ongemak befpeurd wierd inde borstfpier en in
de nekfpieren. De fpieren deronderkaakwaren waarfchyneiyk in den zelfden toefland, fehoon de omfianders op derzelver werking niet gelet hadden. Het Hoofd wierd vervolgens met kragt getrokken naar de beledigde zyde, en
aangedaan met eenige op elkander volgende fchuddingen.
Eindelyk hielden , na verloop van eenre feconden, de
toevallen op; de deden wierden fbi; de ifaat van gevoel
verdween , en de Lyder heríl.elde ; hoewel-losheid
met een , niet dan allengskens verdwynend , gevoel
van matheid en lusteloosheid, over het geheele lichaam.
Alle deeze waarneemingen bewyzen voldoende, dat de
zitplaats van dit ongemak te zoeken was in de Middenzenuwe (Medianes); en dat de prikkeling , na haar
begin te hebben genomen , ter plaatze, alwaar die zenuw zich in den duim en voorften vinger verdeelt, van
daar opklom, tot den oorfprong in de Herslepen.
Eerlang wierd voorgeteld, deeze zenuw, ter plaatze, daar zy te voorfèhyn komt , onder den band van
de voorhand, om naar den duim te gaan , door te
fibyden , en dus , door alle gemeenfciiap ie beletten
tusfchen den ftam der zenuw en haare aangedaane takken, die opklimming der prikkeling, welke deeze ziekte uitmaakte , te verhinderen. Het was niet alleen uit
de rede waarfchynelyk, dat deeze konstbewerking aan
het oogmerk moest voldoen , maar dit wierd ook in
zo verre door de ondervinding bevestigd, als men eene
gelykzcortige doorfnyding der zenuwe heilzaam bevonden had , in zommige gevallen der GezichtCmert (lis
douleuretv.c) ; een toeval , veel gemeens hebbende met
deeze ongctteldheid.
Alle deeze omftandigheden aan den Lyder medegedeeld zynde, befoot by, in hoope van daardoor verligting te zulten bekomen , tot de Konstbewerking, wel ke op den r Jaruary i800 op volgende wyze wierd
in 't werk gesteld. 'De Zenuw wierd, ter plaatze ,
daar dezelve van onder den band te voorichyn komt,
meer dan ter lengte van een duim ontbloot, en losgemaakt van alle zydelin: fche aankan ;zeis , waarop onder dezelve een icherpfnydend bistoury wierd gebragt,
en , gelyk alle toekykers konden zien, vryclyk heen
en weder bewoogen. Toen wierd de Zenuw in eens
afgefneeden , met dit gevolg , dat de beide einden op
Bene aannlerkelyke wyze wierden terug getrokken; 't
geen
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geen veel verwonderings baarde , om dat de Zenuw
ontdaan was van alle zydelingfche aanhangzels , en 'er
teffens geenerlei deel was afgefneeden , aan welks inkorting men , met eenigen fchyn van reden, dit ver
kon toefchryven. Dat doorgefiteedene Zenu--fchynzel
wen zich terug trekken, is niet onbekend in de Heelkunde ; doch doorgaans fchryft men dit toe aan de
veerkragt der nevens liggende deelen , die tellens worden vernietigd. Edoch zulks kon hier de reden niet
zyn ; en dus moet men eerder fl:ellen , dat 'er in de
Zenuwen Bene zamentrekkende kragt hefbat, welke ,
door den invloed der ziekte veel vermeerderd zynde .,
aanleiding gaf , om deeze eigenfchap thans veel duf
delyker te ontdekken , dan in den gezonden toef}and
plaats heeft. Op het oogenblik van de doorinyding der
Zenuw befpeurde men eene algemeene kramptrekking
over het geheele lichaam , met eene oogenbliklyke
flaauwte. De geduurende de bewerking doorgefneedene
bloedvaten wierden niet afgebonden , maar aan zich
zelven overgelaaten , om dus het geneezen •der wonde ,
door middel van zamengrocijing der lippen , zonder
verettering , mogelyk te maaken ; waarom de lippen
der wonde, door middel van een gefchikt verband, zo
na aan elkander, als mogelyk was , gebragt wierden.
Geduurende agt uuren na de konstbewerking bleeven de deelen fti.l, en zonder eenige fl:uiptrekkin ;
doch thans kwam 'er gevoel van bette in de wond,
eveneens alsof dezelve met een glocijend yzer gebrand
was. Om aan dit gevoel verligting te bezorgen, wierd
het buitenst verband losgemaakt, 't geen Braks trekkingen in de Zenuw ten gevolge had ; bevindende de
Lyder zich teffens zeer ziekelyk , gevoelig en prikkel
uur na de konstbewerking-bar.Methvyfcind
ontftond 'er eene geweldige tuiptrekking , die langs
den arm naar boven opklom, zonder echter de hersfenen aan te doen. Een uur laater kwam 'er een tweede aanval , by welken ik tegenwoordig was : de pols.
sloeg toen honderd -en-vyf maaien in eene minut ; de
tong was wit beflagen ; ten blyke der algemeens ze -.
nuwprikkeling befpeurde men trekkingen over het geheele lichaam , doch voornaamelyk in den arm en het
been der aangedaane zyde. Thans wierd de ftyve
liandfchoen aangetrokken , om dus den duim op zyne
plaats te houden.
A5
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Op den vyfden dag begon de etterwording in de won.
de; waarop de zwelling der hand verdween, en de Lyder nu in ítaateraakte , om zich zonder f}uipen te
en ; hebbende by thans alleenlyk
kleedera en te fcEeer
eenige trekking in de vingers , en beeving in den beneden-arm. Op den zestienden dag was de wonde geheelenal geflooten ; en dewyl men thans geene ftuiptrekkingen of beevingen meer vernam , hield men deli
Lyder voor volkomen geneezen.
Edoch op den vier-en-twintigt'cen dag, na den avond,
op welken men de laatife ftuip had vernomen, wierd
de Lydcr, 's morgens ten negen uwen , overvaIlen door
eene allergeweldigfte ftuiptrekking, die aanftonds na de
hersfenen ging, en eene volkomene flaauwte daarftelde;
zynde dit de eerfile reis na de konstbewerking , dat
het hersfcngeftel wierd aangedaan. Het wederkeeren
der ftuipen , na dat de wonde geneezen was , bewees
thans duidelyk, dat de doorfneede der Zenuw niet aan
het oogmerk voldaan had , ' t geen men daarvan had
verwagt. Waarfchynelyk was de reden deezer teleur
mislukken van de geneezing der wonde,-ívelinght
door de enkele zamengroeijing zonder verettering; heb
liet afgefneeden einde-bendygkomtfein
der Zen..w in een iaat van ongemeene gevoeligheid gelaaten ; terwyl dc opfluiting van dit gevoelig deel, in
het hard en dik lidteken, hetzelve vatbaar maakte voor
prikkeling, op elke beweeging van den duim, het geen
ras ftuiptrekkingen ten gevolge had.
Na dien tyd bleef de Lyder niet langer onder myn
opzicht ; doch ik vernam, dat by groote giften van
Heulzap gebruikte , hoewel zonder cenig goed gevolg.
Vervolgens overreedde men hem , om de Elec`iriciteit
te beproeven, 't geen ook niets baatte. Eindelyk ftierf
by in een overval , 't welk eene beroerte genoemd
wierd, vyf maanden na het doen der konstbewerking.
Edoch, daar het lichaam niet geopend wierd , kan men
den aard van dat overval niet zeker }aepaalen.
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VERSLAG DER ONTDEKKINGE VAN VIER BY DE
TWEE VROEGER WAARGENOMENE SATELLITEN
BY DE PLANEET URANUS, ALSMEDE VAN
DE RUGWAARDS GAANDE BEWEEGING
DER OUDE SATELLITEN, MET EENE
VERKLAARING DER OORZAAK VAN
DERZELVER VERDWYNING OP
ZEKERE AFSTANDEN VAN DE
PLANEET. Door WILLIAM
hERSGHEL, L. DD. F. R.S.

(Ontleend uit de Philofophicat Transa&ions of the Royal
Society of London for the fear 1 798. P. I.)
,

aa de rugwaarde gaande beweeging der twee vroegst
NN
ontdekte Satelliten van Ure'im s , of de
Sidf s , aangekondigd te hebben , in welk opzigt zy
Georgiu„It

verfchillen van alle de andere Hemelfche Lic1iaamen,
wier beweegingen, zo iaarlykfche als daagiykfche, tot
hier toe waargenomen en bepaald zyn, gaat Dr. HERSCHEL voort met de opgave van de waarneemingen,
door welker behulp by het befl:aan heeft naagefpoord
van vier andere Satelliten • tot die Planeet behoorende. Deeze waarneemingen deedt by, op verfcheide
tyden, geduurende het verloop van vyf ien jaaren; dezelve werden zo .menigmaal herhaald, en met zulk eerr e
naauwlettenheid op elke oniftandigheid, welke hein op de
hoede kon doen zyn tegen misvatting, dat 'er zich geese
gennegzaame reden opdoet , om , of derzelver naauwkeurigheid in twyfel te trekken , of ook zulks te
doen, ten aanziene van de gevolgen , daaruit afgeleid.
De fchikking der vier nieuwe Satelliten en der twc
oude is als volgt:
Eerfte Satellit, de binnenffe van Jan. 18 i79o.
Tweede Satellit, de naaste oude van Jan. II 1787.
Derde Satellit, de tusfchen beiden komende van
Maart 26 1794.
Vierde Satellit , de verfte oude van Jan. II 17!37.
Vyfde Satellit, de buitenfee van Feb. 9 1790.
Zesde Satellit , de verst affiaande van Feb. 28 1794.
Ten opzi` te van de grootte deezer Satelliten merkt
Dr. HERSCHEL op, dat de tweede nieuwe veel klein der
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der is dan de eerfte en tweede oude Satellites. De
twee buitenfee , of de vytde en zesde Satelliten , zyn
de kleinitc van telen , en moeten voornaamlylc gezien
worden in derzelver verfle afwvkingen. De maat van
derzelver betrelckelyke helderheid kan bepaald worden
door de afftanden van de Hoofdplaneet , op welke zy
liet oog ontwyken.
De tweede Satellit vertoont zich doorgaans helder
dan de eerfee ; maar dewyl de eerstgemelde door--der
gaans verder van de Planeet af verloor_n wordt, dan
de laatstgenoemde , zou men mogen fellen , dat dc
eerfl•e Satellit helderder is dan de tweede. — De eerfee
van de nieuwe Satelliten kan men naauwlvks ooit zien,
dan by de verfte afwyking ; doch kan in helderheid
niet veel minder zyn dan de andere twee ; en, indien
'er Benige andere meer nabyftaande Sateiliten mogten
veezen, zullen Hwy dezelve w:iarfchynlyk nimmer zien;
om dezelfde reuen , als de 1'ewooners van de Planeet
Uranus misfchien nooit het leflaan zullen ontdekken
van onze !!arde , Venus en Mercurius.
Dr. HERSCHEL geeft reden van het verdwynen der
Satelliten , of derzelver onzigt aar worden , op een af<tand van IU/' of 2o'á van de Planeet zelve. Een dikke
Dampkring van de Planeet zou reden opleveren wegens het verlies van licht, indien het niet beweegyen
ware , dat de Satelliten even zeer uit het gezigt ver
dezelve zich bevinden in de naaste-dwyne,'tz
Delft van derzelver loopkringen, of in die, welke verst
van ons af is ; – maar, dewyl een Satellit niet kan
bedekt worden door een Dampkring agter denzelven,
is een vermoeden van dien aart geheel ongegrond.
Laatera wy,, de-halven , zegt Dr. HERSCHEL , onze
gedagten op het licht zelve vestigen , en zien , of zek ere gefteltenisfen tusfchen heldere en zeer heldere
voorwerpen, in tegenoverflelling met andere, die plaats
grrypen tusfchen zwakke en zeer zwakke, het verfchynzel van het verdwynen der Satelliten niet zullen kunnen
verklaaren.
Het licht an 7upiPer of Saturnus, by voorbeeld ,
wordt , ter oorzaake van deszel.fs helderheid , bykans
gelykmaatig verfpreid over Gene ruimte van ver!:cheidP
minuten rondsom deeze Plen_ eten. Derzelver Satelliten, desgelyks, eerie groote maate van helderheid heb ende, en zich beweegende in een kring, die fterk verlicht
1
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licht is, kunnen niet zeer fterk aangedaan worden door
derzelver verfchillende afftanden van de Planeeten. Het
geval is, derhalven , dat zy veel lichts kunnen verliezen, en , in vergelyking daarmede , flegts zeer weinig
misfen. De Planeet Uranus, daarentegen, is zeer zwak;
van licht, en de invloed van dit zwakke licht kan
zich niet verre met eenige rnaate van gelykheid uit
Dit (felt ons in Raat om de zwakst verlich--írekn.
te voorwerpen, zelfs wanneer zy daarvan flegts een of
twee minuten verwyderd zyn , te zien. — De Satelliten van deeze Planeet zyn bykans de zwakst verlichte
voorwerpen , welke men aan den hemel kan waarneemen ; te welker oorza:lke zy geene vermindering van
derzelver licht , 't welk iets beduidt , kunnen onderg aan, door in vergelyking te komen met een fl:erker
richt, zonder geheel onzigtbaar te worden. Indien dan
de kring der verlichting van de Planeet Uranus bep aald is op 18 1/ of 2o'i, kunnen wy ten vollen oplos fen het verdwynen der Satelliten , wanneer zy binnen
dit bereik komen : want zy hebben weinig lichts te
verliezLn , en verliezen het zeer fchielyk. — Dit onderfcheid , derhalven , tusfchen de gefteldheid der Satelliten van Uranus en van de helderder fchynende
Planesten, fchynt genoegzaam het verfchynzel van derzelver onzigtbaarwordmg op te losfen.
De juiste omlooptyden der nieuw bygekomene Satelliten kunnen niet bepaald worden , zonder het doen
van een veel grooter getal waarneemingen , dan men
tot nog toe heeft kunnen te werk Heilen ; doch Dr.
HERSCHEL geeft de volgende op, als de meest waarfchynlyke, welke men uit reeds bepaalde data kan op.
maaken. Stellende dat de, affland van den binnenflea
Satellit 251/ , 5 is , dan zal . de omlooptyd 5 dagen,
sI uuren en 25 minuten weezen. Indien wy de tusfchen beiden 1taande Satellit op een gelyken afffand
tusfchen de twee oude Satelliten plaatzen , of op 38",
57, dan zal de omlooptyd zyn Io dagen, 23 uuren erl
4 minuten. Naardemaal de naast buiten(fe Satellit by.
kans het dubbele is van den affiand der verfte oude,
bevindt men den omlooptyd 38 dagen, i uur en 49
minuten. De verst affiaande Satellit is volkomen viermaaien zo verre van de Planeet verwyderd , als de
tweede oude Satellit; deeze zal 9 overzulks , ten minftep
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aten 107 dagen, 16 uuren en 4o minuten noodig hebben , oni één omloop te voltrekken.
'Er zyn twee andere byzonderheden , tot de Planeet
Uranus behoorende , die HERSCHEL door zyne veel
onvermoeid voortgezette waarneemingen-vuldigen
heeft kunnen bepaalen. Ten eenigen tyde was by hem
een Clerk vermoeden opgereczen , dat deeze ver van ons
verwyderde Planeet zich zou omgeeven vinden met één
of meer ringen , gelykfoortig met den ring van Saturzius ; dan by vindt zich thans in thaat gef'eld om te
verzekeren , dat 'er om de Planeet Ura auc niets zodanigs beftaat. — Veele waarneemingen , met onder=
fcheide werktuigen gedaan, gaven volle gewisheid, dat
de Planeet Uranus plat is aan de Poolen; waaruit wy
zonder twyfel mogen befluiten, dat de Planeet op haaren as zich omwentelt , en zulks doet met Bene vry
groote maate van thelheid.
CHARACTERSCHETS VAN DEN GROOTEN MQNTEBQUIEU , EIGENHANDIG OPGEMAAKT.

(Overgenomen uit 's Mans Oeuvres Poft/iumer.)
Zeldzaam heb ik of kwelling of lustloosheid onder/J vonden. De gefteltenis myner ziele is zo gelukkig gevormd, dat alle voorwerven my genoegzaam trefjen om genoegen te verwekken ; doch geen genoeg•
zaame kragt bezitten om my finert te veroorzaakeil.
Ik bezit eerzugts genoeg , om deel te neomen in de
zaaleen deezes leevens ; maar geen zodan ge , die my
een wederzin doet hebben in dien (land, waarin de
natuur my geplaatst heeft. In myne ieugd was ik vry
gelukkig in myne vervoegingen by dc Sexe, die ik geloof dat my beminde : zo ras ik dagt dat dit voorby
was , onttrok ik my aan de bevallige Kunne. Letteroefening is by my een allesvermogend geneesmiddel
geweest in alle de onaangenaamheden deezes leevens ;
nooit voelde ik eenige bedruktheid, web <e een uur leezens niet kon verdryven. Ik ontwaak 's moreens met
daglicht ;
een inwendig genoegen op het zien van hetvoorts
den
ik aanfchouw het met verrukking, en ben
geheelen dag gelukkig, Ik breng den aagt door zonder
waa-
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waaken; en my ter roste begeevende, houdt eerie foort
van verdooving my van allen denken terugge.
Ik fchep bykans zo veel genoegen by hleinverilan•
Bigen , als by mannen van kloek vernuft : want weinige n.enfcl:cn zyn zo verveelend, dat zy my niet
eenigzins vermaaken , en dikwyls is 'er niets onderhou
dan een aartige knaap. Ik heb geen afkeer om-denr
myzelven inwendig met anderen te vermaaken ; laatende
hun, op hunne beurt , liet regt om van my te denken
wat hun behaagt. Ik heb lang eene kinderagtige befchroomdlieid gehad voor Groote Lieden in 't algemeen ; doch toen ik hun heb leeren kennen , wist ik
naauwlyks paal en perk te zetten aan myne veragting
ten hunnen opzigte. Ik heb genoeg bemind om aartigheden aan de Vrouwen te zeggen, en haar die gunt ert
te betoonen, welke zo weinig kosten.
Natuurlyk had ik zegt voor het goede en de eer
van nlyn Vaderland , maar weinig van 't geen enen
eerzugt noemt. Altoos voelde ik een heimlyk genoegen , wanneer men iets beraamde , 't welk ten alge
Wanneer ik in vreemde Lan--menwlzyf:rkt.
d en reisde, voelde ik tot dezelve dezelfde verknogtheid
als tot myn Vaderland. Ik nam een gevoelig deel in
derzelver welvaaren , en wenschte die oorden in eenera
beteren Raat te vinden.
Ik heb gedagt talenten in Mannen te ontdekken , die
gezegd werden 'er geene te bezitten. Ik beislinde mylle Familie genoeg , om alles te doen, wat aan dezelve
voordeelig was , in zaaken van aangelegenheid ; doch
ik heb het der moeite niet waardig geoordeeld , tot
kleinigheden af te dwalen. Toornig wordende , 't geen
zeldzaam gebeurde , liet ik zulks , zonder Benig agterhouden , blyken.
Altoos heb ik een laag gevoelen van myzelven gehad; ter oorzaake, dat 'er zeer weinig fFan en in dit
leeven waren , voor welke ik l crekend was : en ten
aanziene van myne pligten als Pietident ; fchoon ik
een opregt hart bezitte , en de voorgedraagene gefchileeukken genoeg begreep, verffond ik egter niets in 't
geheel van den loop des pleitgedings , hee zeer ik my
zette om de zaak te doorgronden. Maas, 't geen my
Incest van alles mishaagde, was de bedenking, dat een
hoop onkundigen en flegten deeze gave bezaten, weke
ik ,my niet kun eigen maken.

My-
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Myne gerteldheid is van dien aart, dat ik, olntrent
alle voorwerpen van Benen ecnigzins afgetrokken aart,
verpligt ben my zeer wel te bedenken ; z„nder zulks
worden myne denkbeelden verward ; en , indien ik befpeur dat men op my lette , fchynt het geheele voor
zich voor niy te verdonkeren ; verfcheide trek--werp
ken daarvan bestormen , als 't ware, op éénmaal myr en geest ; waaruit volgt, dat ik buiten fl:aat ben on
denkbeeld voor mynen geest op-emgondrfchi
te roepen. In verftandig onderhoud , over korte en
beknopte onderwerpen, slaagde ik vry gelukkig.
Nooit heb ik een traan zien florten, zonder des gevoelig aangedaan te weezen. Ik heb een sterken trek
tot vriendfchap. Ik vergeef gereed, om dat geen
wraaklust by my huisvest. Wanneer zich iemand gereed betoonde om niet my te verzoenen , voelde ik
mynen hoogmoed gefreeld , en merkte niet langer als
een Vyand den man aan, die my de gunst bewees om
my een goed gevoelen van myzelven te geeven.
Op myn landgoed , onder myne afhangelingen , heb
ik nimmer toegelaaten dat myne gemaatigde geaartheid
geftoord werd door aanbrengers. Wanneer zy by my
kwamen klaagen , „ Indien gy wist wat deeze gezegd
„ heeft !" was altoos myn antwoord , „ Ik wil het
„ niet weeten." Wanneer hun voorgenomen verhaal
valsch ware, wilde ik het gevaar niet loopcn van her
te gelooven ; .en zo het waar mogt veezen , wilde ik
my de moeite niet geeven om het aan te hoorgin. Ik beminde op het vyf-en- dertigste jaar myns leevens.
— Het is zo onmogelyk voor my , een bezoek af te
leggen met een baatzugtig oogmerk, als om in de lugt
te vliegen.
Wanneer ik my in de tvoeling der wereld begaf,
,genoot ik dezelve alsof ik nimmer liet eenzaam era afgezonderd leeven kon verdraagen .; my op myn Landgoed bevindende, dagt ik niet meer aan de wereld. —
Ik geloof dat ik de éénige Man ben, die Boeken
leeft in 't licht gegeeven , zonder eenigzins bezorgd
te zyn om voor een Man van vernuft gehouden te
worden.
Nimmer heb ik gezogt in gezelfchap te fchitteren ;
fchoon ik praatzt:gtig genoeg valle onder de zodanlgen, met welken ik verkeer. Het is myn ongeluk geweest, dat ik maar al te dikwyls een wederzin moest
op,
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opvatten tegen de zodanigen , van welken ik genegen
i d verwagtte. Ik leef met myne Kinderen op den-he
voet van vrienden. Befchroomdheid is een plaag myns
leevens geweest ; deeze íchynt myne zinnen te ver
toni te boeijen , een wolk over myna-flonipe,mya
denkbeelden te veroorzasken , en myna uitdrukkingen
te verwarren. Ik was min gevoelig voor deeze ongefFeldheid by verf}andige lieden , dan bv dwaazen; dewyl dc hoop van gehoord te zullen worden by de eerst
gevallen heeft-gemcldnybruoi.Izmge
egter myne ziel eene meer dan gemeene pooging gedaan. My te Luxemhor. bevindende in de kamer ,
waar de Keizer zyn middagmaal hieldt , zeide Prins
KIUSKI tot nay : „ Myn Heer ! daar gy uit Frank yk
„ komt, (laat gy zeker verfheld, dat de Keizer zo ge„ ring gehuisvest is." „ Myn Heer ! " gaf ik
hein ten antwoord , „ het fmcrt my niet , my in een
„ Land te bevinden , wiar de One?erd:ianen beter ge„ huisvest zyn dan hun Heer!" — In L';1ggel<an(1 zynde.,
hield ik het middagmaal by don Hertog VAN RICHMOND. LA BOINE , een ftompe knaap, fchoon onze
Envoyé in Engeland, ftondt 'er op, dat Enge/.ad bykans zo groot was als het Landfchap Gt^ienuic. Wel
ik myn Landgenoot zwygen. 's Avonds-hastde
zeide de Koningin tot my : „ Ik bemerk , dat gy onze:
Party tegen uwen Landgenoot, den Heer LA BOINE,
„ genomen hebt." Ik hernam: „ Madam ! ik kan ni
„ niet verbeelden, dat liet Land, waarover gy regeert,
„ geen groot Land zou weezen ! "
Ik ben een goede Onderdaan , en zou het geweest
zyn , in welk land myn geboortelot my ook geplaatst
hadt, omdat ik altoos te vrede geweest ben met myn
lot en middelen ; ik heb my des nooit gefi haamd, en
die van anderen niet benyd ; ik bemin , zonder te
fchroomcn , het Ryksbcftuur , waaronder ik ben opge.
voed, en wensch om geene andere guntIc , dan het onfchatbaar voordeel , om in de zegeningen van 't zelve
te dealen met myne overige Landgenooien; cn ik dank
den Ilemel , dewyl dezelve my vn alle dingen Bene
niiddelbaare maate fchonk , en niet een geest van emaatigdheid bezielde.
indien het my veyflaat, het lot van mVn Werk (hierwede oogt by zeker op zyn ,groot Weid , L'!
des

,
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Lois) te voorfpcllen, zal het meer goedgekeurd dan ge

-

leezen worden: Letteroefeningen van dien aart fchenkeu
vermaak, doch nooit verlustiging. Ik had ten oogmerke ,
vericheide gedeelten van 't zelve te verbreeden en doorwerkter te maakgin ; maar vind my buiten staat om
deezen mynen wensch te vervullen. Het leezen heeft
myn Bezigt verzwakt ; en het dunkt my, dat het w•c nige licht , 't welk my over is gebleeven , de avond
dien dag , waarop ik myne oogeen-fcbemrint;sva
voor altoos zal fluiten.
Indien ik immer eenig ding ontdekt had , 't welk
nuttig voor myzelven , doch íchadelyk voor myne Familie zou geweest zyn , ik had liet zeker van heeler
harte verworpen. Ware ik ooit iets te weeten gekomen, voordeelig aan myne Familie, doch nadeelig voor
myn Vaderland , ik zou myn best gedaan hebben om
het te vergecten. Had ik kenmis gedraagen van iets ,
dienrug voor myn Vaderland, maar fchadelyk voor Eur opa en het Menschdom , ik zou het als een misdryf
hbben aangemerkt.
Ik wenschte ongemaakt te weezen , zo weinig gunst
als mogelyk te ontvangen, en 'er zo veele-bewonig
te bewyzen als my mogelyk was.
Indien de Onflerflykheid der Ziele eene zelfhegoge.
ling ware , zou het my ihierten , daarin niet te gelooven ; want ik beken zo nederig niet te weezen als de
fahcist. Ik weet niet hoe zy denken ; doch wat my
betreft, ik wil liet denkbeeld van myne Onfterflykheid
niet in de waagfcliaal ilellen tegen dat van het da
genot. Ik fchep vermaak in te gelooven de-gelyks
ik onfterflyk ben , gelyk GOD zelve : en, onath:u„geiyI;
van de Openbaaring , verfchaffen bovennatuurkundige
denkbeelden my eene flerke hoope van eeuwigduurend geluk ; cene hoope , welke ik nimmer wil lasten

vaaren,
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TEGENWOORDIGE STAAT VAN DB KAAP

DE GOEDE HOOP.
(Getrokken uit An Account of Travels into tie Interior
of Southern Africa , in the ?ears 17.7 and 3
By
JOHN BARROW, late Secretary to the Earl of MACART•
NEY,

and Auditor Geverdl of the Public 4ccaunts
of Good Hope. i8o1.)

T it het hier boven gemelde Werk hebben Wy,,
LJ zeer onlangs (*), eene korte opgave gedaan van
den Te;enwoordigen Staat der Hotter.totterr, alsmede
„ eene Schets gegeeven van de Leevensw3'ze eens Boers,
, in de Landen, op eenigen affland van de Kaap, en
„ by die mededeeling aangemerkt , dat dit Werk ryk
„ was in weetenswaardige byzonderheden. Daar nu
„ deeze gewigtige Uithoek van Africa, by den te wag, tenen Vrede, weder aan onzen Staat zal terugge ko,, men, mogen wy niet nalaaten, hoe veel 'er ook over
„ deezen Oord gefchrecven en bekend is, onzen Lee-

„ zeren mede te deelen , hoe de Engelfchen , voor een
tyd Bezitters deezer Volkplantinge, ten tyde des Bezits, daarover fchreeven en oordeelden, en wat zy ter
nadere kennisneeming van dit Land gedaan hebben.
„ Thans bepaalen wy ons tot den Tegenlvoordigen Staat
van de Kaap de Goede Hoop , en laaten den Eng el.
„ fchen Schryver ipreeken, als toen in 't bezit van dieij
Uitboek."

,,

De Kaap de Goede Hoop moet aangemerkt worden als
Gene allergewigt;gfte bezitting , 't zy men dezelve befchouwe ten opzigte van ligging, zo gefchikt om fpoe.
dige gemeenfchap te hebben met elk deel der befèhaafd^ Wereld, of ten opzigte van de innerlyke waarde,
als in Raat om veele Artikelen van algemeen ebruik
aan het Moederland te bezorgen ; of enkel als Gene
Havenplaats voor de talryke en kostbaare Vlooten onzer Engelfch` Dost-Indifche Compagnie, om 'er te ver.

ver«
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verfchen ; om 'er , in tyd van Oorlog, tot Scheepsge-

leide te verzamelen, en dc gezondheid te herftellen van
liet zieklyke Krvgsvolk , vermoeid en afgemat door
de verzwakkende werking der hecte Lugtftreeke ; alsmede, om, in de zagte en gemaatigde lugtsgefteltenisfe
van Zuid -Africa, de zodamgen , die beftemd zyn tot
den dienst op Vastigheden in heeter oorden , voor te
bereiden.
Op de vroegfte Reistochten, door de Britfche Kooplieden, op de Oost - Indien handel dryvende , ondernomen , was de Kaap altoos de plaats , welke men aan.
deedt ter ververichinge. De Kaap werd toen van zo
veel aanbelangs gerekend , dat 'er op eene ftaatlyke
ivyze bezit van genomen werd door twee Scheepsgczaghebbers op Compagnies Schepen ten Jaare 16ao ,
in den naam van Koning TACOnus , Koning van GrootBrittanje ; een tydperk, dertig jaaren vroeger, dan de
oprigting der Volkplanting aldaar, door de Staaten der
Vereenigde Nederlanden.
Het Britfche Gouvernement fchynt zich, ten dien
tyde , over die Bezitting niet bekreund te hebben; en
het blykt niet , dat 'er iets door 't zelve gedaan zy ,
wat na wederfland of betwisting geleek , wanneer de
Bollandfche Oost - Indifche Maatfchappy VAN REIBECK,
in den Jaare 16io, derwaards zondt, om 'er eene Vastigl^cid op te rigten.
Tot deezen tyd toe hadden de Engel/dien, de Portti
en de Hollanders, zonder onderfcheid, de Kaap-gnef

aangedaan

, tot ververfching des Scheepsvolks. De

Portrrgeefen , die de eertte ontdekkers waren van den
Zuidlyken Uithoek des Vastenlands van ilfrica, ten
minften onder de hedendaagfche , maakten geene Vastigheid nader aan denzelven dan de oevers van Rio
Ivvfante , thans bekend onder den naam van de Groo:ehischi - Rivier, de grensícheiding van die Volkplanting
aan den oostkant , op omtrent 600 mylen van de Kaap
de Goede Hoop ; en deeze verlieten zy we'haast , wegens mangel aan befchutting voor hunne Schepen ,
welke zy naderhand verder oostwaards vonden in de
Baai van De la Goa, thans nog in hun bezit.
Eindelyk kwamen, door de zeer gunstige berigten,
door VAN REIBECK, toen een Chirurgyn op een der HolIandf.I^e Schepen, gegeeven, die der Nederland/die Oo.tlndiidie Compagnie tot liet befluit om Bene Volkplanting
apin
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aan de Kaap te vestigen ; en zints dien tyd is die
Volkplanting tot den tegenwoordigen Oorlog in hun bezit geblceven , en dus een tydvak van bykans i8o
jaaren.
De Volksvermenigvuldiging en de uitgettrektheid van
Grondgebied zyn beide niet vry rasfe fchreden toegegaan. be eerstgemelde verdubbelde zich bykans, even
gelyk in zommige Provincien van Nood - .'imerica , in
den tyd van twintig jaaren. In den )nare i63o zetten
'er zich honderd Mansperfoonen neder ; aan welken ,
kort daarop , uit de Tugt- en Werkhuizen van Hol1 rl , omtrent een gelyk aantal Vrouwen werden toegelèhikt. De tegenwoordige Bevolking is meer dan
2o,coo Blanken : veelen deezer zyn nogthans van tyd
tot tyd uit Europa ingevoerd.
De zwaarighedcn , welke een tydlang de uitbreiding
dier Vastigheid belemmerden , werden voornaamlyk
veroorzaakt door Bene groote menigte Wilde Dieren
van vee]erlei foort`n , in elk gedeelte des lands omzwervende. In het byzonder Dagboek des Grondvesters
deezer Volkplantinge wordt vermeld , dat Leeuwen ,
Luipaarden, Wolven en Hyenas, 's nagts, groote ver
onder de muuren van het Fort,-nielgart,
eenigen tyd n;la de eerfte flichting.
Wedcrftand van de daar landeigene Inwoonders , de
Rottenrotten , fclhynt hun geene belemmering van aan belang veroorzaakt te hebben. Welhaast ontdekten de
nieuwe Bewoonders dier Landitreeke de overheerfchende neiging van dit zwak en vreedzaam Volk tot f}erke
dranken , en dat een vies niet Brandewyn hun een
vrygeleide door elke horde verfchafte. Voor Brandewyn , Tabak, Yzer, en eenige nietsbeduidende fnuisterycn , kogten zy een gedeelte lands , alsmede van hun
vee ; het overige namen zy fours door geweld. Een
vat Brandewyn was de prys voor een geheele uitgebreide Landstreek ; en negen duimen van een yzeren
hoep gaven zy voor een vet Koebeest. Door hunnen trek
tot fterken Drank , en zugt tot anuisteryen , van eenie middelen buns be(taans verftooken , verminderde
liet getal der Landeigene Inboorelingen fchielyk; en de
indringingen der Volkplantelingen vermeerderden, naar
gelange van liet verminderen der hin.derpaalen.
Het Gouvernement in de Ncrtcrluilclen vondt het onnoodig, cm de uitgethektheid der Landbezittingen aan
133
de
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de Kaap te bepaalen , en fchikte zich naar de neiging
der daarheen getrokkene Onderdaanen , om zich wyd
en zyd over liet land te verfpreiden. liet voorzag, dat
een geest van vlytbeto^0n , als dezelve werd aangemoe.,
digd , onder eenti a.agte en milde lugtftreeke , en op
een vrugtbaarei grond , ten eenigen tyde een geflacht
zou kunnen voortbrengen , ongeduldig om de banden
van het Moederland langer te draagtin. Het wist, dat
liet aan de Onderdaanen verfchaffcn der noociwend"igheden , zonder arbeid , zorg of moeite, — dat hun in
onkunde te houden , en eciry áereede gemcenfchap met
elkander te beletten, -- de gefchiktfle middelen waren,
om zulk een geest tegen te w^ rken. Het tlondt daarom Landeryen toe, op laarlykfctte huurpenningen , tot
de kleire huur van vier - en - twintig Ryksda tilers , in
eenlg gedeelte des uitgetlrekten Lands. 'Er werd ook
éen Wet uitgevaardigd , dat de naaste affland van huis
tot huis deezer Landbewooneren drie melen zou weezen:
,zodat elke Landhoeve uit meer dan 5ó0 Acres lands
betl ondt; waaruit bl ykt , dat de gemelde huur zeer
gering was. Door fchaarschheid van water gebeurde
bet dtkwyls , dat de Landhoeven tweemaal den gemel'den aff"land van elkander af lagen. Geen Land werd
in eigendom afgedaan dan omftreeks de Kaap zelve.
daar maate de Hollanders, op deeze wyze , dieper het
land indrongen, trokken de Iilboorelingen terugge; en
cie , welke niet hunne Horden onder de nieuwe Landi-ewooners leven, vonden zich welhaast genoodzaakt
om deezen ten dienste te Gaan.
Ceene vastbepaalde Grensfcheidingen werden door
Stet Nederlandsch Befluur ooit gezet. Het herderlyk
leeven , 't welk de Boeren , in de afgeleene oorden ,
altoos omhelsden , vorderde Bene groote uitgeflrektheid
lands, tot het weiden hunner taliyke kudden; terwyl
cle zwakheid en gemaklykheid der aangrenzende Volks!lammen van Inboorelingen hunne "hebzugtige oogmerken
begunifi gden, én het Bettuur of ongenegen was, of zich
buiten slaat oordeelde om hun te bedwingen. Ceene
Kaart of Ontwerp hebbende van de Landeryen , dan
alleen van zodanige fireeken als aan de Kaap paalden,
bezat liet eenti zeer bepaalde en onvolmaakte kennis
van de Landbefthryving der afgelegener deelets , voornaamlyk opgeirraakt uit de berigten der Boeren , dik-

wyls valseh , uit onkunde of met toeleg; of v:mn de
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7odanigen , die derwaards tochten gedaan hadden , be.
langs- of vernlaakshalven; of uit reizen , dcrwaards ondemomen op last en ten koste van het Gouvernement ;
tcrwyl liet blykt , dat het oogmerk deezer laatstgemelda meer was om winstdoenden handel te dlyven niet de
aangrenzende Volksdammen der Inboorelingen , dan cm
natte berigten, de LandsgeIteltenisfe'betreftende, te verIchaffen. _Vergezeld door een Krygswagt , Chirurgyns,
Landmeeters , Burgers , niet wagens , osfen , paarden,..
en Hottentotten in menigte , heeft niemand deezer Bene
enkele fchets opgeleverd, om het Land beter te doen
kennen, of 'er eene Kaart van te ontwerpen.
De eenige Perfoonen , die blvken gereisd te hebl en
niet geen. ander oogmerk, dan om, ten deezen aanziene ,
nutte kundigheden te verkrygen , waren de Gouverneur
VAN PLETTENBERG en de Colonel GORDON. Deeze
twee Heeren bepaalen , ter eigene plaatze , de grenzen
der Volkplanting ; zo als zy nu Oostwaards zyn. Ong
dc fcheidlinie door het hart des lands tot den westlyken
oever te bepaalen , was een der voorwerpen van dc onderfcheidene tochten , door ons gedaan. De Kaart ,
daaruit gebooren , werd ontworpen en voltooid op last
des Graaven VAN MACARTNEY , in de Jaaren 1797 CII
z -g3. Dezelve werd geheel opgemaakt uit daadlyke
wiskundige waarneemingen en afineetingen.
Uit deeze Kaart blykt , dat de uitgefl:rektheid en
meetingen van het Grondgebied der Voikplantinge, de
Xarcp de Goede Hoop uitmaakende, nu volkomen vastge.
i;cld , is als volgt
-

-

-

Lengte van het Westen na het Oosten. Mylen.
Punt van de Kip tot Kifferlcmnd 580
Rivier Kousfie tot Zunrebe. á 52o
Breedte van het ZIeidcn tot liet Noorden.
Rivier Kous/le tot de Punt van de Kemp
. 3i5
1Vieuwvelr.'s Bergen tot Plettenhergs -baai
rho
Mond van de Tzr/h- Rivier tot Piettenbergs Baaken 225
't Welk een paralcllogram
welks middels
Nacre Lengte is 55o en middelbaars Breedte
-rigelJ he mylen ; behelzende eerre grondvlakte van 128, 150
vierkante mylcn.
Deeze ;roots uitgeftrektl)eid Lands is , de Bewoon
Ka Gp z l c daar afgetrokken, bevolkt niet-dersvan
B4'
I5,OC

oplevert,
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15,000 Blanke Inwoonders ; zodat elk , hoofd voor
hoofd , agt en een half vierkante mylen gronds bezit:
Een viy groot gedeelte, nogthans, van deezen grond mag
aangemerkt worden als een onvrugtbaare woestyn , onbekwaam tot eenige bebouwing, of zelfs om te dienen
tot het onderhoud van Vee. Effene vlakten , beftaande
uit een harde ondoordringbaare oppervlakte van klei ,
dun overfpreid met gecristallilèerd zand , verweezen tot
Bene beflendige droogte , en niets anders voortbrengende
dan een weinig op zichzelven flaande bosfchen van zout
p lanten, — en ketens van hooge bergen , die of-agtie
geheel kaal zyn, of op eenige gedeelten niet zodanige
planten bedekt , als nadeelig zyn voor de Beesten , - - –
inaaken ten minflen de helft uit van den grond aan de
Kaap de Goede Hoop.
'UITTREKZEL EENER REIZE OM DE LA PeROUSE
OP TE ZOEKEN, GEDAAN IN DE JAAREI
MDCCXCI TOT MDCCXCIV, ONTLEEND
VIT HET REISVERHAAL VAN M. LASILLARDIERE, ce; dr Nt^tuurkiin.

d gei, tot deezen Pocht fhe/lemd.
'(Vervolg var bl. F2o des voorigen jaars.)

Met deeze InbooreIingen van de Vriendlyke Ezlancles
hadden onze Reizigers meer onderhouds , zeer geMichikt
on -, ons dezelve van naderbv te doen kennen.
,

Zeer vroeg in den morgen (van den tweeden April
'1793) kreegen wy een bezoek van TONGA, die zyn Va der roosoU , 's Konings Broeder , vergezelde. Beiden
gaven zy zich veel moeite , om ons alle de waardighedlen, welke hunne Familie bekleedde , te doen kennen.
- TONGA raf ons verfcheide blyken van groote kun digheid, in 't byzonder toen wy hem eene Kaart van de
Yr'zendlyke Eilanden, door Capitein cooK gemaakt, ver toonden. Eerst liet hy zyn oog vlugtig gaan over den
Irchspcl in 't algemeen; en toen, ítilfiaande by Tonga.
Ircoo,„ deedt by ons opmerken, dat verfcheide byeengevoegde rotzen , daarop getekend, niet beftonden : hy onderrigtte ons, dat wy ten Noordwesten een Doortocht
zouden vinden, waardoor wy, met onze Schepen, in de
open zee zouden komen. Deze onderrigting was voor
ons

25
ons van te meer aangelegenheids, dewyl wy veronderfield hadden, dat wy den engen doortocht, dien wy ingekomen waren, weder zouden moeten uitvaaren ; in
welk bedryf wy te wortelen zouden gehad hebben tegen
de daar heerfèhende winden, die onzen uittocht door dit
nieuw aangeweezen Kanaal bcgunftigden. TONGA beloofde ons het gezegde te zullen toonen, en wilde dien
nagt aan boord flaapen, om den Burger BEAUPRé, onzen Aardrykskundigen Ingenieur, daar te brengen en van
alles te verzekeren.
Op een tocht landwaards in , naby de ankerplaats ,
vonden wy, onder een aantal Inboorelingen, een Jongeling, die alle de kenmerken hadt van een albino, en
in alle andere opzigten bleek van eene zeer zieklyke
gelleltenisfe te zyn: dit is doorgaande der zodanigen
geval ; want deeze afwyking van de natuur heeft men
aan ongefteltenisfe toe te íchrytven.
In den morgen van den derden , ontdekt hebbende,
dat eenigen der Eilanderen na de kust van Tonnataboo
voeren, eerrage van ons Schip geltoolene goederen met
zich neemende, zondt de bevelvoerende Officier eenigen
onzes Volks af, om hun naa te zetten ; wanneer een
van deeze party, die zich zelven voor een Opperhoofd
uitgaf, zeide, dat by zelf hun zou firaffen, en ons, den
volgenden dag, liet gefioolene wederbezorgen. Dan het
bleek, dat by een der Dieven was: want by kwam nooit
weder aan boord.
Toen wy na strand voeren, vergezelde OMALAI ons.
Een geruimen tyd bewonderde by het roer van den boot.
Hy betuigde zyn Verlangen om 'er me-le te ftuuren, en
deelt het volkomen goed. Zy zyn gewoon met een riem
hunne Canoes te ftuuren.
De Vrouwen bedienen zich, by het opmaaken van haar
hair , van Kokusnooten -olie , vooraf riekende gemaakt
met een klein foort van zaad, by de Eilanders bekend
onder den naam van La„ra kali, verzameld op liet Eiland Tongataboo. Een weinig van deeze Olie beziende,
ontdekten wy, dat 'er iets van deeze gepletterde noot,
die zy in hunne taal Mou heeten , . mede gemengd was.
Zy Rellen deeze nooten aan de zon bloot, op matten
gefpreid, om dezelve te drooggin , eer zy 'er de Olie
uitpersfen, waarmede de Vrouwen de bovenfte deelen
haarer lichaamen beftryken , ongetwyfeld om de zagtjleid van het vel ie bevorderen, en de al te fterke uitwaasU5
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waasfeming te beletten. Zy bewaaren de Olie in den
zaadbol van den Melodin/Is fc ^cndens , naa 'er het zaad
uitgenomen te hebben. Wanneer wy eenige van deeze
koten, ftortten wy 'er de Olie uit, opdat dezelve niet
in onze zakken zou loopen ; maar .de Vrouwen , met
leedweezcn ziende, dat wy cane Olie, waarin zy zo veel
fcellen, weg lieten loopen, ichooten te meermaalen toe,
om dezelve op naare hoofden te ontvangen ; waarop zy
met de handen dit balzemvogt over fchouderen en armen fl;reeken,
De Inboorelingen hadden ons reeds een aantal Knodfen van onderfcheidene gedaanten, en met vernuft ge.
maakt, verkogt. en wy zagen 'er verfcheidene bezig met
andere te vervaardigen met haaijentanden , in een (luk
pouts gezet. Wy tonden ver[leld op het zien, dat zy
met een dergelyken distel het hout kapten van de Caf<a,ina, hoe zeer hard hetzelve ook zyn moge. Anderen behandeldeel reeds de yzeren werktuigen, welke zy
van ors bekomen hadden, met eene vry groote handig
Alle deeze werklieden hadden een kleinen matten-heid.
zak, gevuld met puimfleenen om 'er hun werk mede te
po 1 vsten.
Ik ontdekte verfcheide Katoen,-planten, van de foort,
onder den naam van Gos/pium s eligiorum bekend, op de
,onbebouwde plaatzen groeijende. Ik zag, met verwon
dat de fyne Katoen, welke in overvloed daar--dering,
van kon gemaakt worden, door de Inwoonders in geen
hunner k}eederbereidingen . gebruikt werd.
Omtrent negen uuren in den avond ontdekten wy
Gene Canoe digt by een onzer Anker-boeien. Vreezende dat de lieden in dezelve het touw , daaraan vast,
zouden affnyden, zonden wy een boot af om 'er jags
op te maakgin;• maar de boot was naauwlyks van boord,
of wy hoorden iemand in 't water vallen. Zy voeren
ter1 and heen om hem byftand te bieden: wanneer zy
hem zagen wegzwemmen , zonder eenig woord te fpreeken, twvvfelden zy niet of het was een dief, die met
yvn buit wegzwom. Men , zette hem onverwvld na; dik-wvls dook by weg, en werd niet gekreegen, voor dat
L^y door een flag met den bootsbaak, om hein te vatten
uit?eflaagen, in de dye gewond was. Zo ras men hem
uan boord gebragt hadt , werd by op 't dek vastgehosden en bleef 'er den geheelen nagt. Hy bekende,
d t by, naa verícheide dingen ws^ggenomen te hebben,
de-
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dezelve na de Canoe gebragt hadt, die op hm wagt ,:e
by onze anker-boei , en onverwyld was v eggevaacem
Een half uur daarnaa ver eeldden ivy ons, dot die Canoe zo í1il mogelyk agter cns Schip kwv:um aanrucijen ,
om den Eilander , door ons gevangen genomen , op te
zoeken. De Mannen in onze Jul roeiden te,ftun d derwaards; 'er by komende, vonden zy daarin én man met
twee riemen ; dan zy ontdekten fell lyk , dat zy ons
eenen anderen dief gebragt hidden, die om liet Schip
heenen zwierf tot de aankomst van -ene andere Canoe,
die kwam om hem aan land te brengen. Zo ras ons
volk deeze in 't oog kreegen, maakten zy 'er jagt op;
doch de daar in zittende Eilanders roeiden met zulk
een fpoed weg , dat het onmegelyk was hun te agterbaalen.
De Burger BEAuPRé keerde 's morgens ten drie uuren , op den vierden , met TONGA weder, naa de doorvaard ten Noordwesten, waarvan TONGA gefproken hadt,
onderzogt te hebben. Zeilende waren zy zeer digs by
Attccta heen geloopen, 't geen zy, van onze ankerplaats
afzeilende, aan bakboord lieten. K: PA, Overlie van dit
kleine Eiland, was hun te gemoete gekomen, en ontving
hun met zeer veel beleefdheids : in den morgen kwam
by ons zien , en vroeg na Capiteín COOK, die by ver
Vriend te weezen. Van diens dood door-klardezyn
ons L- erigt,, kon by niet nalaaten te weenen, en nam
uit zyn gordel een haaijentaud, waarmede by-, ten be••
tonne van zyne droefheid , zyne wangen zou gewond
hebben, indien wy hem hiervan niet hadden terug gehouden.
De Heelkunst wordt by dit Volk met veel vertoo n
nlaakings uitgeoefend. Een onzer Scheepslieden, die ons
langs het ftrand vergezelde, zyn hand verwrongen heb
een Inbooreling aan, hem te geneezen, en-bend,ot
.laagde hierin vr y ípoedig , door het beledigd deel te
wryven en te drukken; tefl'ens by herhaaling daarop blaazende,' ongetwyfeld hiermede willende. aanduiden, dat
ivy• de geneezing aan zynen adem . moesten toefchryven.
Aan den zeekant zagen wy verfcheide Iuboorelingen
bezig, met eenige groote fteenen , van eene kalkaartige
foort, vierkant te naaken : deeze waren, gelyk men cao
berigtte , gefchikt om gebruikt te worden by het begraaven van een Opperhoofd , een Bloedverwant valt
FC7 TTAFAItiE. Zy deeden 'er eerst de aarde af; dan
íplc•t
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fplecten zy dezelve, door middel van een vuurfleen;
dezelve was omtrent het midden niet een neat omwonden,
oni het fpringen der brokjes in de oogen te voorkomen. Deeze lleenen lagen even beneden de oppervlak
omtrent vier duimen dik.-tedsgron,ilav
Te vooren hadden wy onder dit Volk een fpel met
de handen gezien, 't welk zy den naam gaven van Léaa^ari; 't zelve vorderde veel oplettenheids. Twee perjbboncu fpeelen dit fpel: de een trapt onophoudelyk de
tekens, door den anderen gegeeven, na te manken; terwyl de eerfle tekens doet , die de ander op zyne beurt
nabootst. Wy zagen 'er twee met dit fpel bezig , niet
verre van onze marktplaats; zy deeden het met zulk eerie
vaardigheid , dat wy bezwaarlyk met onze oogei hunne
veelvuldige beweegingen konden nagaan.
De Burger LEGRAND, den dag te vooren uitgezonden om eenige doortochten aan de lyzyde onzer ankerplaats te ontdekken, kwam in den avond weder, naa 'er
twee ten Noorden gevonden te hebben. -- Vroeg in
den morgen van den vyf lea toog ik , met alle de andere
Natuuronderzoekers , uit_, om ontdekkingen op het Eiland Tong itaboo te doen. Eenigen der Inboorelingen wilden ons daar leen voeren met hunne kleine Canoes; doch
de meesten onzer geen genoegzaame voorzorge draagende
om hun evenwigt te Lewaaren, deeden ze omtuimelen,
7o ras zy aft aken. Wy bellooten daarop in hunne
dubbele Canoes te treeden, met welker beftuur zy zeer
handig wisten om te gaan ; vaardig flaken zy van land,
en wy zeilden in die vreemde vaartuigen. — Ikleer dan
zeshonderd fchreden van land moesten wy, ter oorzaake
van de ondiepte, uit de Canoes; de Inboorelingen droegen ons op den rug na het drooge. Zy weezen ons de
wooning aan van TOOBOU , waar wy stilhielden. Onze
Tuinman fchonk hem eenige Errr•opifche Zaaden , voornaamlyk van moeskruiden ; deeze beloofde dit Opper hoofd met alle zorgvuldigheid te zullen aankweek. Wy
gingen van hem af, ;om de bosfeilen in te treeden. De
grond was kalkaartig, en wy zagen, op veele plaatzen,
l!oopen van Madrepooren, die uitweezen, dat de wateren
der Zee langen tyd dceien grond overdekt hadden. Op
cie booroen vernamen wy veele groote -Vledermuizen ,
van die foort, welke bekend Raat onder den naam van
éfpertilrs varnpyrus. De Inboorelingen verzekerden ons,

gist deeze een zeer goed veedzel opleverden. -- Wy bevon-
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vonden ons te midden van liet bosch , wanneer een Ei-

lander, die zich fluipswyze begeeven hadt agter een on.

zer party , uit diens hand het Inftrument wegrukte , 't
geen by gebruikte om Infecten te vamen. De dief zette
liet teriiond op den loop; dan by was naauwlyks cenige
schreden voort, of by vondt zich agtervolgd ; by nain
de toevlugt tot een boom, waar om by heen liep om het
vatten te ontkomen. Een onzer hem by zyn kleed gevat
hebbende, in denkbeeld om hem te houden en liet geroofde weder te bekomen, vondt zich deerl yk bedroogen; de
dief maakte zyn gordel los, liet zyn kleed agter, en gin„
met het getloolene door.
Welhaast bereikten wy de velden, en zagen hoe de ei
ieder verdeeld was in kleine omheiningen,-gendomva
met houtwerk afgeperkt , en wel bezaaid. De Indiaan fche Kool, ilium^fculen-lun2, groeide 'er zeer tierig onder veele andere gewasfèn , reeds vernield, by de Ingezetenen ter ipyze in gebruik. Het Zuiker -riet zagen wy
vry wyd uiteen geplant, onder de fchaduw van den IncGîpus eclrulis , weiks vrugt dit Volk roost en eet; de
íinaak daarvan gelykt veel op dien onzer kastanjes. In
dezelfde omheining zagen wy verfcheide van de oranje
bladerige Moerbezie-booroen, Morinda citr^foli.' : , met
rype vrugten belanden. In de eert}e dagen, wanneer wy
hier ten anker lagen, bragten zy ons eene menigte val)
die vrugten ; doch wy namen ze niet , van wegen de
iinaakloosheid.
Oostwaards den weg eenigen tyd opgeflaagen hebben
hielden wy ttand om twee kleine hutten te bezigti--de,
gen, in eene niet wyd ftrekkende omheining geplaatst, be-,
fchiduwd door ceni g e f hoon Skadok- booinen, belandet!
niet vrugt, en verfclheide Cefiiarina-boomen. Wy krecgen van eenige Eilanderen herigt, dat het overfchot var'
twee Opperhoofden van TOOBOU's Familie hier begreagen was. Wy ligtien de mat op, die den ingang tot de
eeríle hut sloot. De grond was bedekt met zand; om
liet midden zegen wy een langwerpi 7 vierkant, be--tren
flaande uit kleine tïeentjes van onderi' hei e kleu ren. Geen
der Inboorelingen, die ons vergezeiden , wilde een der
Skadok- vrugten verzamelen, fcla,on ay dezelve begcerden te koopen , ongetwyteld uit eerbied voor de geffo:-

venen. Zy verklaarden, dat zy ze niet aan ons konden
.fttaan.

Welhaast keerden wy weder na de woonmg van TO)-
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note, waar wy over den evengemelden dieftlal klaagden. By beloofde ons het geftoolene , 's anderendaags,
te zullen wederhezorgen ; en by hieldt zyn woord. Dit
Opperhoofd loodt ons zyn huis ten nagtverblyf aan, en
il:ondt 'er f:erk op, d wy by hem zouden vertoeven ;
dan wy wilden vin zyne aanbieding geen gebruik maaken, ten einde ons agterb'yven geen kommer aan boord
mogt verwekken. TooBou onthaalde ons op Vogels ,
op kooien gebraaden, op Yams, Plantainen, en Broodvrugt onder de asfche geroost: het vogt van de Kokusnoot trekte ons ten drank. -- Drie der Dogteren van
dit Opperhoofd kwamen ons gezclfchap houden. Zy
Ipraken zeer veel ; en fchoon wy zeer grooten honger
hadden, ontzagen zy zich niet, ons in het voldoen van
denzelven te ítooren, door ons, als 't ware, te dwingen om antwoord te geeven op haare vraagcn, die voornaamlyk de gewoonten der Franfchen, en byzonder die
der Vrouwen, hetroflén. Toen zy waarnamen dat onze
Matroozen elke Vrouw zonder onderfcheid aanfpraken ,
vroegen zy zeer nieuwsgierig, of de Vrouwen in Frankryk niet tabooed waren; dat wil zeggen, of zy dezelfde
vryheid genooten als dc meeste Vrouwen op dit Eiland.
Het antwoord , waardoor wy haar een denkbeeld zoteit
te geeven van onze gebruiken , voldeedt haar zeer. - Zy
onderrigtten ons , dat de h.'giiis of Opperhoofden van
Ton,.?ataboo verfcheide Vrouwen hadden ; niet bygevoegde vraage , hoe veele Vrouwen de Franfchc 1 Puis namen? Op het verneen.en dat zy 'er flegts één hadden,
borflen zy uit in een fchaterenden lach ; en wy hadden
veel moeite om haar te beduiden, dat de Eguilai , de
(oningen van Europa, 'er geen meer trouwden. Dit gaf
deeze Vrouwen geen hoog denkbeeld van derzelver magt.
Van alles, wat wy de Vrouwen deezes Eilands aanboden,
waren de Reukwateren by haar het hoogst gefchat. Zy
fcheenen ons toe, even zo zeer op reukwerken getleld te
veezen als de meeste Inwoonders van warme lugtitreeken;
en nogthans waren haare lichaanien goeddeels befineerd
met olie van Kokusnooten , die een onaangenaamcn hank
verfpreidden. — Een der fchoonfte 1 ongedogteren van deeze
party hadt den pink van Laare flinker hand gewonden in een
íluk floffe van den Papiermoerbezie - boom; dit 'er bloedig
uitziende, verzogten wy de w^ inde te mogen zien. Een
ander kreeg terftond van het dak, waaronder wy zaten ,
een ftuk van een blad, waaruit zy de twee voorde leden
vak}
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van den pink der Jongedogter nam , die zeer onlaiig.
waren afgekapt, om haar, zo zy zeide, te geneezen van
Bene zeer gevaarlyke ziekte. Zy vertoonde ons den bytel , van een volkanifchen ileen gemaakt , daartoe gc
bruikt, en onderrigttc ons, hoe die afzettin gcichicdde
Welhaast verliet on deeze Schoone; doch , eer zv
heenen ging, kuschte zy de Dogters van Toonoer , nier
de wyzc der Inwoonderen van de I%rzendlyka Eilnndcn,
bettaande in niet de punt van den neus aan te maken d..a
neus van den perfoon, dien men groet. 't Is zeer opmerkelyk, dat deeze Eilanders, die zeer veel op de Europea aner gelyken , het uiterfle van den neus een weinig
plat hebben: deeze kleine wanftalte moet misfchien worden tocgeichreeven aan die gewoonte.
TooBou's Dogters ve:ivisfblden haare Naamen met de
onze ; een vast gebruik by dit Volk , om blyk van toegenegenheid te geeven. Zy fpeeldcn daarop eene vr y
eentoonige duet op fluiten , gemaakt van Bamboos; dan
wy werden zeer vermaakt, als wy zagen, dat zy met
den neus bliezen op het einde van het ínffrument, can 'er
geluid uit te haalen. Wy ontvingen van haar Benige
kammen van eene zeer fraaije gedaante.
De Inboorelingen , die een kring rondsom ons Poegen ,
verfcheide dingen van ons geftoolen hebbende , klaa^deix
ivy daarover by de Dogters van TOOBOU , die ons kort
daarop verlieten , zonder een woord te 1preeker.. Waar
gingen zy na haaien Vader , um hem te ver -Ichynlk
dat by kwam , en een einde maakte aan deeze-zoekn,
dieveryen. Doch , daar wy Naare wederkomst niet kon
zetten wy welhaast onzen tocht voort n.t,-denafwgt,
het Eiland Pangaïeiotoo. De ebbe vry clerk gaande,
konden wy zeer gemaklyk wandelen over de fchorren ,
die de Eilandjes met het groote Eiland vereenigen. Wy
hielden ftand , omtrent ter halver wegti gekomen zynde,
in een hut, waar ivy getuigen waren van cone vreemde
wyze , op welke ecoti Vrouw daar zat te ecten. Zittende
by een paal , beweegloos als een flandl eeld , opende zy,
van tyd tot tyd, den mond , om 'er ftukjes Broc.dvru ;t
in te ontvangen , welke Bene andere Vrouw daar iii flak.
Men onderrigtte ons , dat liet deezer Vrouwe niet gcoorlofd was , een brok voedzel met naare eigene handen
aan te reaken ; dewyl zy, weinige dagen geleden, het
lichaam van een geftorven Opperhoofd gewas í hen bade.
(Iii Ircrvc g hicr7t.)
,
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(Ontleend uit Profesfor LINK'S B'e;nerkungen auf eine
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Reife durch Frankreich, Spanien uud Portugal.)

aven wy onlangs (*) , uit het bovengemelde

Werk , eenig berigt wegens :Spanles Hoofditad
„„Madrid
, het geen wy daarin ten opzigte van Lis.
fabon vermeld vinden , zal even zeer plaats ver.
„ dienen."

„

Het eerf}e voorwerp, 't welk ieder Vreemdeling, by
zyne intreede in Lisfabon, moet treffen, is de flegtheid
der Politie: de vuiligheid der ftraaten ligt allerwegen
op hoopen ; 't geen in de naauwe ftraaten, waar de
regen dezelve niet wegfpoelt , eene groote afgerigtheid
in het gaan vordert , ten einde daar niet in te zinken.
In eene der meest bezogtc ftraaten aan de Rivier, loopende na de Ribera Nova, is enkel een fmal pad, aan
den kant der huizen loopende ; en men kan zich geen
denkbeeld vormen van het getal Volks , 't geen 'er dagelyks gebruik van maakt ; de Gallegos met derzelver
zwaare lasten , welke een voetganger niet kan vermyden ; terwyl de karren zo naby de huizen ryden als
luogelyk is , ten einde de paarden niet in het diepfte
van den modder gaan ; hierdoor wordt al de drek en
vuiligheid op de voetgangers gefpt , zo dat zy 'er
leerlyk uitzien.
Voortyds was de Stad 's nagts verlicht ; doch dit
heeft niet langer plaats ; en dewyl men de ven(lerc
vroegtydig fluit, is 'er geen licht , om de donkerheid
van deeze morsfige, naauwe, en liegt onderhoudene
fraatcn te verminderen.
Een heirleger van Honden , die geen eigenaar heb.
ben , en van 't geen zy vinden leeven , loopt, als hongerige wolven , allerwegen ; en nog erger dan deezen
is een groote hoop Banditti. Onze Vrienden betuigden
te meermaalen hunne verwondering, dat ivy liet , in
deg•
(*) Zie bl. 572 des voorigen Deelt.
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deezen tyd Van oorlog , ondernamen hadden , na Perr,..oZ te komen; dan ik verzekerde hun , dat zulks in
geenen dccle een zo flout Feltaan was, als het te waagen, om 's mid,lernagts van Belem na 1ilaravilhas, den
oostlykften uithoek der Stad, te gaan. Hoe kan een
Volk , onder 't welk een aantal verlichte Mannen gevonden wordt, zulk een fniaad verdraaien ; daar dit
Lisfabon zelfs beneden Co'7f!anti22opolo dopt das1en?
De vermaaklykheden van de Carneval worden altoos
beftuurd door den heerfchenden (maak van iedere Natie. Waarin moeten dezelve dan te Lisfzat'on heilaan '?
Zeker in laage verrigtingen : dus bevindt men , dat
lieden van hoogen en laagen rang zich verlustigen, met
vuiligheden van allerlei foort op de voorbygangers te
werpen , die , overeenkomflig niet de Stads gewoonte,
en in gefchil te vermyden, zulks geduldig moeten verdraagen.
De hooge wallen der Borstweeringen in de Stad, de
ledige en verlaatene plekken gronds , lokken uit tot roof
en moord; die verder aanmoediging vinden in de fegtheid
der Politie. Deeze misdryven worden altoos mei mes fen geplee gd , íèhoon alle puntmesidn hier verboden
zyn. --- De moorden zyn doorgaans de gevolgen van
wraak en jaloufy; cie roovers laaten liet doorgaans by
bedreigingen berusten. Het voorjaar is dc gevaarlykfite
tyd; bykan's iederen nagt werd 'er een moord gepleegd.
De floutheid deezer moordenaaren is verbaazend groot.
Op een Feestdag , by Benen Ommegang ter eerti var.
ST. Rocaus , werd een man op klaaren dag , in een
gedrang-, vermoord. In den Zomer van het zelfde Jaar
beroofde men een perfoon, op den middag, by de wallen, digt by den Prins VA r WALDEK , die het zag.
De roovers waren zo flout, dat zy zelfs koezen aan
Maar de misdaadigers ontkomen liet meest al•--den.
tyd. Het medelyden der Portu,ceze,a is zo verregaan•,
de , dat elk gereed is , om hun , in 't ontkomen , be,
hulpzaanm te weezen. Zy roepen uit , Coutaditaho ! of
Helaas! arme Man! en alles doet men om ham voort
te helpen. De Dooditraf is geheel algefchaft : de ge
worden na cie indiën or An;ola gezonden; Bene-vaten
ftraffe , die geenzins een afllehr:k baart , ge'vk aan die
des doods; fchoon de lugtftreeken, werwaards men deeze misdaadigers zendt, zo ongezond zyn dat de d ^rwaards afgefcheepten een gewisfen dood alf in deli
mond vaarets.
,
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Een groot gedeelte deezer ronveren zyn Negers, van
welken "men Eiier een grooter getal aantreft , dan in
cenige andere Stad van Europa. Veelen winnen den
kost als kooplieden , en worden niet zelden goede Buigers; men vindt 'er ook , die eene hoogt volkomen
als kunftenaars bereiken. Dan liet meerderdeel-heid
betlaat uit *bedelaars , dieven , bedriegers en fchurken.
Elke Neger, die zyn Heer , in Europa , zeven jaaren
ediend heeft , is vry , en wordt dan niet zelden een
bedelaar , zo by geen zeer goed meester gehad hebbe.
Een groot aantal wordt voor Matreozen gebruikt ; en
ik zie geen reden , waarom zy niet tot Soldaaten worden aangenomen. Dan de helling van den Heer JUNCK ,
dat een vierde gedeelte der inwoonderen van
uit Negers en Creolen beftaat, is , gelyk vccle andere
berigten deezes Schryvers, zeer vergroot.
In Lisfubou is een verbaazend aantal omzwervende
lieden : want alle lediggangers uit liet land komen a's
een vloed na de Hoofdilad toet<roomen , en worden
geduld , zonder eeni?e verhindering , zich daar te onthouden. Ilieruit oflttLaat een ong elooflylc groote zwerm
van bedeiaaren , die deels omzwerven , deels zich op
vaste plaatzen onthouden; fteeds om een aahnoes fiueek_'nde , onder toezegging van den geever in hunne gebeden aan 11rosf« Senhora te zullen gedenken.
Een Geneesmeester zou hier een zeer groot aantal
van opmerkenswaardige huidziekten aantre(I`en. Ik heb
'er te meerrraalen de waare Melaatschheid gezien , en
poogde door waarneemingen van dien aart my te ver
tegen den afkeer, cloor die kwaaie veroorzaakt.-harden
— Deeze bedelaars ontvangen veele liefdegaven , door
een verkeerd geplaatst medelyden, in deeze landen.
Zy fellen ook menigmaalen kudllenaaryet1 te 'werk, om
liet medelyden op te wekken. Ik herinner my een oud
man , die voor onze voeten van honer, zo als by
naderhand zelve , nederviel : dit wekte onmiddclyl; liet
medelyden van myn jongen Reisgenoot op , die, braaf
in cie beurs tastte ; dan ik , zo ligt niet bewnogen ,
vermoedde zyn gemaaktere honger , hield niyn geld, onderzogt de zaak , en vond myne verdenking gegrond.
Eene andere toort van bedelaary is voor de Zielen
in liet Vagevuur. De Godsdienftige Broedcrfchappen ,
non weihen het eigenlyk toekomt deeze aalmoesfen te
verzamelen , en 'Misren in zekere Kerk ten dien einde
te doen , v'erhuuXen dien arbeid aan zekere lieden, die
z1c11
-
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Zich niet verre van die Kerk nederzetten oni te bede.
Jon , waarvoor zy doorgaans abt Mi/ices 's jaarlyks
gceven , en door dit eontraé veelryds honderd ZIlilr•ces
In 't jaar winnen.
Alles wordt in Port_al gedaan, Pclo amor de Doos
e pelrrs almas ; dat is , rat liefde tot God en der Zie
De KIoo.sters zenden de vrug-en ., daar geteeld ,-leo.
veelal druiven , om in de ftraaten verkogt te worden.,
en Zielniisfen voor dat ,reid te doen L ec?c worden
in de ftraaten omgeroepen als Uvas pc/es alinac , of
Druiven voor de Zielen. Vraagt men na den prys ;
deeze is doorgaans vry hoog. — --- In de Calzads de
Efireda zat een bedelaar , die geftadig uitriep: Sznnf

voo/• de 2ie/eii !

Snuif is eerie behoefte van de eerffc noodroe, digheid
by de Portugeczen van allerlei rang en beiderlei Sexe,
voor ouden en jongen; eene behoefte, mat één woord,
voor de geheele Natie. liet valt emaklyk, de goede
gunst van iemand uit liet gemeen Volle te winnen ;
de reiziger haft hein fegts een fiitufie aan te bieden.
Ik zag een bedelaarster een Inuifje f ecken in den neus
van een kind , 't welk zy op den arm droeg. Ol}
Bene Kruidkundige wandeling buiten Lissabon ontmoette
my erne welgeklcede Dame , die my om een finuifje
vroeg , dewyl zy haar doos verlooren hadt. Toen ik
haar te verflaan gaf, dat ik nimmer fnoof,, antwoordde zy , met de vervoering van de geweidigi e
Tinert : 1 ftorr dof f^ereda! of, Ik ben gcieel 9 co/ioopf
't ATas, derhalven , ALPIONso DE 1V niet kwa!ylk te
noenen , dat by aan de Enge ILhe Soldaaten , de voor
hens zo dapper £eftrecden hadden in den flag by 4mei:vial , ieder twee ponden Tabak gaf'. IIet. Fabakroo•,
ken is egter in Por,^ugal zeer zeldzaams ; en zelfs zyíz
er de Cicarres, zo algemeen by de Spanjaarden, alleen
in gebruik by de itIatroozen.
De Portu'eezeyn van hoor t.n en laaggin rang , zonder
enderfcheid, zy-n zeer kwistig in plib.ple^.;in en of
complimenten , die als een vloed rit c ks m.r.d ttroomen.. Een boer • een boer ontmoetende , neemt zyn
hoed zeer eerbiedig af, houdt dien langen tyd laag ni
tie hand , vraagt na 's ontmoeters gezoidheid .. ea na
die van zyn Gezin ; by mist niet 'er by te voegen ,
E oo a firs orderis , JU cu irc<lo ; zo v'ee'l als , ik t,en
wityen dienst, of uw ondcrdani.,ee j)iencnr. Deeze
:i.?neer'iíir iieunt niet op ee17 enkel geval ; ik heb die
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beleefdheden dikwyls waargenomen by Ezeldryvera e
lieden van die foort.
De Po;•tngeefche taal heeft in deli mond des gemcencn volks iets fraais en welluidends ; nooit zweeren
zy , of bedienen zich van onvoegelyke uitdrukkingen ,
10 algemeen by de Engeifchen, de Franfchen en Spîfaa,-den ; lieden van de laagte foort laatera zich Bene
enkele maal een Duivel! ontvallen.
Alle Portugcezcn zyn uit den aart fpraakzaam ; 'er
Ioopt wel eens iets lafs onder. Men wil, dat de ryken
en aanzienlyken dikwyls een vaisch hart verber gen onder
een vloed van zeer beleefde betuigingen. Ik heb niets
te zeggen tot verdcediging der lieden van eenen aai1zienlyken rang ; zy zyn zo verre beneden de Spanjaar
als het gemeenc volk deezen overtreft. Het man--den,
gel aan kunde, en fniaak , misf'chien ontltaande uit ccii
volfírekt gebrek aan werken van kunst in dit land ;
een Ryksbefluur, 't welk nimmer verftands genoeg of
gelegenheid gehad heeft oir de edeler driften der menicheiyke natuur op te roepen en in werkzaamheid te
brengen ; de bef'endige en drukkende invloed der Enge/fchen , die met vollen regt hunne meerderheid ge
verval van Letterkunde — zvn,-voeln;htf'rk
myns oordecis , de voornaamffe oorzaaken , waarom oe
Poritigegfche Adel voor allen Adel in Europa verreweg
moet onderdoen.
IETS, OVER HaT EILAND CGILON .

Door J. riArNax.

(Vervolg van bl. 633 des voorigen baars.)

1^ den moet de tegenfpoeden en verliezen, het verval vara
.i Handel . en andere onh°ilen , die de Nederlandfche
Oost-Inciifche Maatfchappy zedeit lang , en voornaamely': in
den voorigen en deezen Oorlog, heeft geleden, hoofdzaakelyk
toefc'-ryven aan de onverfchilligheid of achteloosheid , die 'er
in het verkiezen en aanneemen haarer Indifche Dienaaren heeft
plaats gehad. Dit is de bron , waaruit alle haare wederwaardiglieden zyn voorrgefprooten; een der grootfle misbruiken, die
'er zedert veele jaaren in haar beftier hebben geheerschr. Het
is bekend , dat 'er zeer we inigen , ja ik durf zeggen byna niemand na de India gaat, dan met de hoop en het vaste voor•
j:een,en an 'er zyn forKrin te maaken; dat is te zeggen, bin.
lien den kortst mogelyken tyd, met fcnatren belaaden , na Eu-

°o;na terug te kunnezu keergin. Meu vindt, wet i waar , onder
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der deeze fartuinzoekers , eerlyke en braave lieden, die door
onvermydelyke tegenfpoeden en ongel uk,en, onverdiende rampen en onrech,vaardige vervolgingen , genoodzaakt zyn, in
gindfche Geweten een toevlucht en zekerheid te zoeken; of
zoodanigen, die, fchoon met het zelfde voorneemen als de
anderen bezield, het echter niet ten koste der Maatfchappy
zouden willen doen, en hun leven gewillig voor haar welzyn
en belangen zouden opofferen. Doch verre het grootfee getal
bellaat uit Ligtmisfen en Debauchanten, die wegens hun flecht
gedrag uit de eerlyke zamenleeving zyn uitgeflooten, eh door
hunne meestal vermogende ouders of vrienden na de indiën
worden gezonden , om aldaar, dwaas en verkeerd begrip! hun,
ne zeden te verbeteren; of uit Bankroetiers en geruïneerde
Kooplieden , die 'er hunne bedorvene en vervallene zaakeg
weder hoopen te herstellen; uit voornaame Misdaadigers , die
het gerecht ontvlieden ; en uit een groot aantal Jongelingen,
Zoonen uit aanzienlyke Familien , die allen, door kuiperyen
door vrienden en voorfpraak, df reeds hier in bedieningen en
posten voor ginds wierden aangefteld, Of zoodanige krachtige
recommandatien en aanfchryvingen wisten te verkrygen , die
hen , by hunne aankomst aldaar, van eenen lucrativen post
verzekerden, tot nadeel van den yverigen en deugdzaamen Dienaar, die, na veele jaaren ploegens, het, op zyn best, tot
Boekhouder, met f30 gagie per maand, kan brengen, 't welk
het non plus ultra van alle niet gerecommandeerden is, of van
de geenen', die geen vrienden of voorfpraak hier of ginds
hebben. Zoodanig flag van volk was het, die deeze Republiek jaailyks by menigten aan Indias oevers uitbraakte, en
die, allen door dezelfde zugt • om zich te verryken, gedree•
ven, naar deeze eertyds gezegende Landen ylden , als naar
een algemeenen roof. Kan men zich nu van zoodanige lieden ,
wanneer zy tot aanzienlyke posten worden verheven, het geen
hun door de aanbeveeling ; voorfpraak of kuiperyen banner
vrienden in Europa zelden mist, trouwe en dapperheid belooVen? Kan men verwagten, dat lieden , wier eeuig(le doel is
om in Indiën geld te zamelen • om met luister weder na hun
Vaderland terug te keeren, zich zullen blootstellen om hunne
t' faarngefchraapte fchatren op eenmaal door den kans des
coriogs weder te verliezen, of , door het uithouden van een
beleg, gevaar willen loopen , door een verbitterden vyand
geplunderd te worden? Zullen zy niet liever die fchatten , zoo
wel als hunne eigene dierbaare levens, door eerre Capitulatie
verzekeren, en de hun aanberrouwde horten en Plaatzen goed fchiks aan den vyand overgeeven? Dit moet men verftaan van
de geenen , die reeds geld genoeg hebben , en haast ver.
meenen te repatrieeren. Van hen, die nog geene gelegenheid
gehad hebben om zich te verryken , of nog niet genoeg
lebben voor den haar , dien ay in Europa wenfchhn te
voeg
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voeren, moet men vert;ragten, dat zy niet tegen verraad en
omkooping zullen beftan l zyn. En hieruit kan men nu opmaa.
ken, van waar het komt , dat onze Etablisfementen in de In.
dien telkens zonder flag of floot aan den vyand werden overgegeeven ; her geen by eiken Oorlog, dien wy met de Engel.
fchen in het vervolg mogten hebben, weder zal gebeuren, in.
dien men in de keuze der Diengaren niet omzigtiger is
In een Weekblad, dat ik voorneemens ben binnen kort uit te
geeven, zal ik over alles, wat tot de Indiën betrekking heeft,
breedvoerig handelen; van alle de fouten en misbruiken, dic4
'er in het beflier van 's Connp.Etablisfem,enten, zoo in Europa
els in gindfche Landen, hebben },laats gehad; van de misdryven en ongerechtighjden , aan welke haar e Dienaren ziek
ginds fchuldig maaken; alsmede van de verfchillende Volken,
die dceze uitgef: rekte Gewesten bewoonen , derzelver Get ;'ponten , Zeden , Godsdienst, Historie , enz. ; de Planten,
Cewasfn, Tepels, en van alles wat vreemd en nog niet
bekend is , en door my, geduurende myn drie - en - t:vintigjaarig
vcrblyf in die Landen, naauwkeurig onderzogt is.
Thans zal ik den Leezcr met de Vestingen en Steden der
ederlanderen in de Indiën bekend maaken. — Colombo
is hunne fioofdilad aldaar geweest. Zy ligt in het Koningryk
Coba, aan de westlyke zyde van het l:ilan i, en wierd, na een
beleg van zeven maanden , in 1556, door de Hollanders , onder het beleid van coR:r.n nose , die 'er voor fheuvelde, en
wet behulp van den Koning van Condé ouda , op de Portugeezen verovcrd, die 'er wonderen van dapperheid betoonden,
en dezelve (niet dan nadat hunne maar zwaske bezetting byna
anefchelyk door het zwaard en hongersnood gefmolten was)
by Capitulatie oergaven. Deeze Stad is zeer volkryk, welgebouwd, met b+eede llraaten en nette huizen; zy is omringd
met fragile laanen en wandelweien ; doch de reede is onveilig
on aan de No edweste winden zeer blootgesteld; het Land van
Naare Desfavony, of Jurisditie. is buitengemeen vruchtbaar,
en levert veel en zeer goede Kaneel.
Het Kasteel van Colombo is omringd van eene breede gragt,
en heeft een bedekten weg en glacis. Wel bezet en verdeedigd wordende , zou het niet dan zeer bezwaarlyk kunnen
bemagtigd worden, ten miniren zou liet een lang beleg kunen uithouden en den vyand veel volks kosten; ook is het
niet alonrme te genaaken, dewyl het van eene zyde door een
Meir befchermd is , en van eene andere door de Zee,
In het Jaar 1782 was men bezig 'er nieuwe Werken by te
voegen en de oude te herflellen. Een geweezen Chirurgyn, met naame RYiaazs, was een der voornaamfte beilierders en Ingenieurs. Ik wil veronderf}ellen, dat de reparatie
en aanbouw aan deeze Vesting ondernomen wierd met oog•
melk om zoo veel te neer wedereland te kunnen bieden by
ee•
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eersen aanval door de Engelfchen; hoewel anders 'riet repareen en bouwen van Fortificatien en Werken een der groote
middelen is, waarvan men zich in InJiën bedient, om de
Compagnie te plukken; en dewyl men na zike gelegenheden
zeer greetig is, en ze niet vrugtelcos voorby laat gaan, neemt
neen gemeenlyk die van een aanllaanden of gevreesden Oorlog
.:'aar, om zich quafi in flaat van ver eediging te ftelkn; en
om dit wel te doen , moet men inlmcrs de verwaarloosde `'e,tingen verbeteren, of r;ieuwe Werken aanleggen, liet geen t ei l
ieder bekend is, dat niet zonder buitengewoone kosten kan gefchieden. In liet Jaar í76z wierp men voor Negapatanrn,
met verbaazende kosten , eene Linie van Defenfie op, die
zich tot aen Wroet' uitilrekte, en tot welker bchoor!yke bczetting men wel driemaal zoo veel volk noodig zou gehad
hebben, als men toenmaals kun byeenbrengen. Deze Linie,
die, zoo als men voorgaf, dienen moest, om de En e!fchen,
die de Stad met een beleg, dreigden, te ítuiten en af te keeren, doch eeniglyk maar opgeworpen wierd
met 's Comp.
penningen de zakken te vullen , werd, zonder byna een fchot
te doen , door den vyand ingenomen , die zich , mede in een
zeer korten tyd, en byna met dezelfde geruaklykheid, ook van
de Stad meester maakte; fchoon haar Guarnifoen de Engelfche
inagt ruim tweemaal in getal te boven ging.
Na Colombo volgt Cole , of Punto Gale. Deeze Stad ligt in
het vruchtbaar Regontfcbap Mratrrré , ten oosten van Colombo.
Ze wierd in 164o door w. rosTaa op de Portugcezen ver
hamre buitengemeen voordeelige ligring en-overd.D
natuurlyke werkte zou men haar met weinig kosten onwinbaar hebben kunnen maakgin. Alle vaartuigen, die 'er anketen willen , kunnen door het Fort befireeken worden , en
moeten hetzelve pasfeeren. De Haven , die zeer fchoon is, en
waarin de grootfte Schepen veilig kunnen liggen, is bovendien
rnoeiielyk en gevaarlyk om in te I; o nsen , wegens de menigvuldige klipp<n, die zich voor den ingang van dezelve be.
vinden , waarvan 'er zelfs veele blind zyn, en op welke men,
oi_: derzelver plaatzen te kennen , vlaegeties heeft gefield.
Men kan dus , voornaamelyk met groote Schepen , deeze
F'aven zender een Loots niet inzeilen. — Alle de goede
producten van het Bland zond mee na Cale, omdat-ren
de Schepen, na Europa bef'enld, daar gela-den wierden. Deeze Stad dient mede tot befcherming van de Zuidelyke KaneelIan den.
'egosnbo is wel een klein, doch tamelyk fterk Fort, mede
door de Portugeezen gebouwd; gooiyk alle Vestingen van aanbelang op dit iii!and. Philip LUCAS ontnam het hun in 1G4o.
?'et ligt omtrent vyf mylen van C',iomlo. Hier vond ik de
: ddaaten, die het gaarnifocn uitmaakten, in fiede van het
rotë ie bezett2n , in áe Doreen v rfprci4, waar ze in Gij,
C- 4
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of hutten , woonden. Dit was het geval met meest alle de

Vestingen en Posten la g? de kusten van dit Eiland, die meth
alleen aan kraaijen en uilen overliet , en welker wyd openftaande poorten met gras en onkruid begroeid waren. 111eq
oordeele dus 'van de militaire discipline, en uit het volgende fla otje van ee::i.gen der Commandanten deezer Vestin;ten.
In niyne reine door Ceilon my een paar dagen te Negomber
ophoudende , werd ik van den Commandant Geezer plaats
ter maaltyd genoodigd, die my openhartig en met een zoort
van roem verhaalde, dat by in Europa Koksknecht was geweest, en te Colornbo, by den Gouverneur FALK, in hoedarigfieid van Opzien.ler zyner keuken , en vervolgens als Hofanetstet, had gediend, en dat gemelde Gouverneur hem, ter
uelooning van zyne getrouwe en geis^igtige dienhen , tot
Gornmandant van Negombo had verheven. Men zou kun
dat men een man , wiens-nevrag,hotmlkis
bezigheid niets anders was geweest dan eeten te kooken en
cene tafel 'aan 'te richten, en die mogelyk nooit een fnaphaan
afgefchoten heeft, en, gelyk ik ondervond , niet de nmintle
krvgskunde bezat, tot CommamJant van een Tort trot: aanfiellen ;en beweeren, dat men ten minften hoogst onvoorzigtig han•
delde, met hein het opperbevel deezer plaats in tyd van oorlog
re laaien behouden , wanneer men in gettaage vrees voor
oenen aanval of landing der Engelfchen was. Hierop weet
ik niets , of zeer veel, te antwoorden, De Leezer behoort
echter te weeten , dat dergelyke verbaazende , of, zo met4
wil , fchandelyke bevorderingen , by de Hollandfehe Maat.
ichappy in de Oost zeer gemeen zyn. Ik zou 'er eene groo-: menigte vain kunnen v rhaalen, waarvan ik zelf ooggetuige was; als, bv work e,d, hoe de Gouverneur van Negapatr tt. VAN v .!a, vcrh , zvncn Koetzier , een eeweezen
-

3ioereknecht uit het Hoifteiniche , van den hok der Koets
voor de Raadzaal deed aftappen, en heit, nog met zyne
,oetziers liverei bedekt , aan de daaiby geroepene Officiers van het guarnifoen als Luitonatit voorftelde, die ook
allen om het zeerst hem geluk w,nschten en in hun Corps
aannamen. Men kan hieruit tevens opmaaken , boe veel liet
militaire point d'honneur in Indiën met dat in Europa verfchili!
Om nog iets van Negorrrbe te negen ; deeze plaats is ver.
maand wegens de Kaneelbosfchen , die in derzelver omtrek
liggen, en die de beste en fynfte Kaneel van geheel Ceilon
opleveren. Het land is mede van eene verrukkende fchoon.
heid en vruchtbaarheid , met eene Rivier en veele heldere
beekjes doorfneeden , en als bedekt met Topen, of boschjes,
van Cocosboomen , van welker bast veel Caayer,, of 'louw,
gemaakt . en alomme verzonden wordt.
Na Negombo volgt Poetelan of I orta1orag, ie laatf:e Zeez;aets,d e de r:f:z r van Ceflon bezat, en die enen hein mede
sf-
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afhandig wist te maaken, om meester van her Zout te worden,
dat 'er in menigte gevonden wordt; door welk mid fel alen
hem geheel na zyne hand zette. Het Fort van Poetc!a;i is mede
door de Portugeezen gebouwd, en nog in een rede!y : goeden ftaat ; doch, zoo als ik reeds gezegd heb , het wordt, ge
alle andere, nooit bezet. Toen ik 'er doortrok , woonde-lyk
'er eene Franfche Dame met haare Dochter in, aan welke
men het geheele Fort had overgelaaten, Op Poetelan worden
veele inlandtche Vaartuigen gemaakt, en het levert veel Areel:.
Vlak tegen over hetzelve is het Eiland ca/pette. Nu
volgt Chilaw , mede Bene Vesting door de l'ortugeezen gebouwd, doch geheel vervallen; het is een post van gewigt;
dezelve ligt by de Rivier van dien naam , in het Landfchap
llledampé, dat vol van wildernisfen is , en dus zeer weinig
bevolkt. Dan komt het Eiland Manaar , , of Manoer,
beroemd in de aloude lndiafche Gefchiedenisfen en den Ra
het was daar, dat RAM zyn hoofdkwartier had, toen-mayon:
by RAnov beoorloogde. Dit Eiland is omtrent vier mylen
Jang en twee breed ; 'er zyn drie aanzienlyke Dorpen op
hetzelve, en verfcheidene Gehugten ; het is met een Schans
voorzien, en de Vesting , die aan de oostzyde li ;t, is ferk,
en in een goeden Raat. De Portugeezen bezaten het tot iaa
1658, toen het bun door RYItLOF VAN GOEts wierd afgenomen, nadat hun Gouvertreur ANTONIO DE MENGZES en ANTOm*mo IVrENDEZ , zyn Hoofdman , het met hunne zwakke bezet
hadden verdeedigd tegen Bene-tingopealrdftwyz
overmagt van negen Schepen en vyftienhonderd man, en 'er
beiden fneuvelden. Hier was cie eerfee Pa,rlvisfchery, op de
banken, de Kandabifche genaamd, die by Manaar en Aeipe
liggen; op welke laatstgenoemde plaats mede een klein Fortje
is, doch gartfchelyk vervallen.
Na Manaar volgt Ponnoryn , mede een klein vervall en Fortje. — Doch ik zal toy, in de korte Befchryving van dit h.i
land, niet ophouden by alle de kleine Fortes en Posten, die
de Hollanders 'er gehad hebben ; maar alleen hunne voor
-namfte
Plaatzen en Vestingen aanhaalen.
hieronder kan uien met recht afamepatnam rekenen, door
de Portugeezen eertyds Nosfa Senhora de Dlilagri gcheeren ,
naar een miraculeus Lieve Vrouwzn- eeld, waarvan de Kerk
no, fraat. Deeze Stad ligt in het vruchtbaar Landfchap 7aƒa.
napatnant, dat voortyds een iïoningryk was, en door zyne ei
Koningen wierd geregeerd ; men rekent-genoafhlyk
het zestig my!en in omtrek te hebben; liet is een Schier•eiland K
aan Ceilon door een fmalle ftrook lands gehegt, en wordt ver
Provincien ; ÍYel/igamme, f'armouratie , Tinne.-delinvr
voer en Padfhiapalam. RYK.LOF VAN GOENS ontnam het den
Fortuaeezen in rost , na eerre belegering , die by de vier
maai, den duurde, en wraarby over de agttienhonderd man fneuC5
vel,

:
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velden. F Iet is zeer volkryk en vruchtbaar , vol Dorpen,
waarvan 'er veele zyn, die eerie Kerk hebben; ook zyn de
meeste Inwooners, behalven de Wannialrs, Roomfche of Pro.
teftantfehe Christenen , welker getal in 1782 ,ruim 190,000 be
-

droeg.
De Stad Yafanapatnanr, die de Roofdaad van dit Ryk is,
is op den oever der Rivier of 't naauw van Iiauz gebouwd,
dat geformeerd wordt door de twee Eilanden Ca.rad;va en Ou.
ratuur of 4iiiJlerdarn en Leyden genaamd, Dit naauw of
firaat is echter geheel ondiep, zoo dat gelaadene kleine Vaar
niet dan met moeite aan de Stad kunnen komen. In-tuigen
Let milden deezer Rivier of Straat is een klein Eilandje , welks
gantfche omtrek een Fortje bevat, door de Portugeezen gebouwd, van hun genoemd Rely, en van de Hollanders Ham
en Hiel, ter oorzaake dat; hei Eiland Ceilon de gedaante van
een Ham hebbende, dit Eilandje, gantsch aan 't einde liggende, als 't ware, de Hiel 'er van is. Het Kasteel van
napatnain ligt eenige honderd fchreden van de Stad, is regel.
mantig gebouwd,. met eerie grapt omringd, en in Raat ons
zich lang te kunnen verdeedigen. Zulks was men echter ini
liet Jaar 1,782, toen,.ik 'er woonde , niet uoorneewen ; dewyi
ik zeker weet, dat de Capitulatie tot dèszelfs overgave reeds
door. den Commandeur FAicar irx gereedheid gebragt was, in
gevalle de Engelfchen een kans op ; afanapatnam hadden gewaagd; het welk zy ook weezen!yk voorneemens waren, op
Bene onfeilbaare wyze, uit te voeren , door eerie landing by
Punto Pedra te doen, en te gelyker tyd niet Ch ialengen en
andere platboomde Vaartuigen het naauw van Kaïta op te
vaaren , en dus de Stad van twee zyden te gelyk aan te tasten.
De Engelfche Regeering van Madras, dit plan aan haaren Generaal MONRO, die toen met zyn Leger by de Pagode of Tem,.
pel van C2elinrbrarn lag, wil'.ende doen toekomen, en hem de
uitvoering daarvan opdraageie, wierd my, door een zonderling
geval ,. te breed ow hier op te haalen , de bezorging van hetzelve opgedwongen; bjloovende nay echter Lord MACARTNEY,
toen Gouverneur van Illadras , by handtasting en op zyn
woord van eer, niet alleen moo gouden pagoden, of omtrent
f ^000, indien ik het paket brieven ,waaronder , gelyk ik nader
vernam, ook dit plan zich bevond, aan gemelden Gene.-hand
Taal AtotvRo zelf, of te Tranquebaar, aan den Enge!fchen Agent
aldaar, overhandigde; maar dat hy , MACARTNEY , alsdan ook verder voor myu fortuin zou zorgen. Deeze aanbieding en beloften, hoe fchoon en aanzienlyk ook , konden echter op de warrue Vaderlandsliefde, waarmede ik altoos ben bezield geweest,
niet den minhen indruk maaken. Ik oordeelde het niet alleen
,

cane fchaadelyke en ojneerlyke

daad te zyn, de overbrenger te

weezen van brieven , die waarfehyniyk plannen en hevelen tot
nadeel my .er Natie en haarti Geallieerden., de Franfchen en TIPPOE
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aoa snxEs , behelsden ; maar ik verhetrede my, gelegenheid te
hebben , myne verknochtheid en trouwe aan het Vaderland,
door de vrywillige opoffering van zoo veele voordeelen, aan
den dag te leggen, en mogelyk, door deeze daad, de aanflagen
der Elngelïchen tegen de Bezittingen der ivl-aatQchappy en haares
Geallieerden te hebben verydeld of bekend genaakt. Schoon
ik toenmaals deezrn dienst, benevens nog twee andere van
niet minder gewigc, alleen , gelyk gezegd is, uit zuivere Va-

derland liefde , en zonder eeni^e hoop op , of begeerte ni
belooning , verrigtce; vond ik, zedert de. Revolutie, my ech.
ter hier te Lande in omtlandigheden, die my verplichtten , ge.
melde dientien, tot itaaving van een te doen verzoek, aan te
Naalen en beisend te nlaaken. Doch ik had het niet gering
verdriet, te zien, dat dezelve by een zeker Collegie alhier in
geen de mintic aanmerking kwamen, en dat men het gegne ,

waarom ik herhaalde keeren had verzogt, aan Jongelingen , of
aan Lieden gaf, die der Maatfchappye nimmer van eenigen
dierst waren geweest, en geene andere verdieufte hadden , dan
Familie, Vrienden of Voorfpraak, die, gelyk ik nu heb ondervonden , hier zoo wel als in Indiën de voornaamtie ver•
eischten zyn om wel te flaagen. Doch , om weder mya
Verhaal te hervatten; ik befloot dan, het pakei brlever., dat
Lord MACARTrraY my had opgedrongen , in Bede van het aait
den Generaal MONRO of den Engelfchen Agent te bezorgen, te

Pondicherry aan het Franfche Gouvernement af te geeven; ge.

ivk ik ook deed , hoewel niet het uiterste gevaar van myn te
ven; overhandigende ik hetzelve aan den Heer DE SALMIAc atdaar. Om kort te gaan, het was uit deeze brieven, dat de
1,ranfche Generaal nz SLFrRCN kennis van de voorneernens en
aanflagen van het Engelfclre Gouvernement te Madras kreeg ,
en in Raat wierd gefteld , dszelfs on: werpen, en voornaamelyk
het plan om yaffanapan.am by veïrasling in te neernen,te ver
welks verlies niet alleen , mogelyk toen ter tyd reeds,-ydeln,
dat van geheel CeiIan hadde kunnen na zich fl epen, maar der:
gantfchen kans des Oorlogs (die gemelde Admiraal niet zoo
veel dapperheids en glorie tegen de Engelfchen in Indien voer.
de) doen verkeeren , en hem genoodzaakt, zich, vóór dek
Mousfun , van de kust te verwydercn, en na ilLiwi:ius met
zyne Vloot te ftevenen, om aldaar te overwinteren; het welk
alle onze nog overige Bezittingen in de Oost ten prooije aan
den onderneemenden Vyand zou hebben geiaaten.

Na .7aƒanapatnam volgt Trinconomale, of Tricoenmalley, het
welk beteekent de Berg van Tricoen , naar den naam vita
eengin beroemden Tempel of Pagode. Deeze plaats is van
de grootfte aangelegenheid in Indien; dit weeten de Engelfch,-n maar al te wel, en is de reden , dat zy zoo haiitarrig de terugYave van Ccilon weigerden. Het ligt omtrent 3s
myien Ven faianapa:rtarn , in de vrugtbaaríte en heerly:atx
Land
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Land(ireek van liet gantfche Eiland , en is een der fchoontte
Havens of Baaijen van geheel lndiën , dewy! 'er over de honderd Schepen voor alle ltormen zeker kunnen liggen ; zy is
door hooge Bergen en tterke Forten omringd , welke den
ingang , de buitendien naauw is , voor eeue vyandlyke Vloot
onmogelyk maaken. loch de bezuiniging , waarover de Gouverneur Generaal MOSSEL zulk Gene lange Memorie heeft ge•
meestal op verkeerde voorwerpen ftrengelyk-ichrevu,W
motet uitgedenend , en der 1MIaatfchappy in 't algemeen geen
penning voordeel , maaronnoemelyke fctiade heeft aangebra;;t,
;`s mede oorzaak, dat men dezelve van de landzyde niet -er oeg heeft bevestigd ; van welken kant de Engelfchen zich
ook , in het jaar r78 t , niet geringe moeite van die plaats en
's Compagnies Schepen, die in de Baai waren , meester maaltten ; en op welke wyze de Admiraal DE SUFFIIEN hun de,

zelve, kort daarna, (op den jo April 1782) eer zy 'er zich
konden verfzerken, (als hebbende 'er alleenlyk 380 uwar, gelaa-

ten) weder ontnam.
Daar de Engelfchen nu in het lang gewenscht bezit van
Trinccnornale zyn , zullen zy onge^cvyfeld die plaats met ge.
tinge kosten (gering in veigelyking van het gewigtig voordeel , dat zy 'er door zullen vcrkrygen) ontvinbaar maaen.
Hunne Schepen behoeven nu niet , gelyk voorheen, na het
verafgelegene Bombay voor den raderenden Mousfon te vlug.
ten. Zy behoeven nu niet neer te vreezen , genoodzaakt te
kunnen worden , hunne Bezittingen bloot te' geeven , of in
gevaar van , geduurende het afzyn hunner Vloot , verme, sterd
of uitgehongerd te worden. Zy kunnen nu , (voornaamelyk.
na den val van TrrpOlt SAHEB , en als bezitters van de gantfche Rust van Coromandel en Orixa) uit hunne zekere fchuilplaatr in T'rincononsale , alle de poogingen hunner Europifche
vyanden verydelen , die, nergens eerre verflerkte plaats of
zekere haven hebbende, om hunne troepen ter ververfchinge
aan land te zetten, of het onguure Jaargetyde te laaten voorbygaan , welhaast door den ftormenden Mousfon verplicht
zullen zyn , verre weg te vlieden , en , ware het ook dat zy
eenige voordeelen hadden behaald , dezelve wederom te verliezen. Dit is , onder veele andere , het voornasmfte doel wit, dat zy door het bezit van C'eilon beoogd , en tot mya
leedweezen bereikt hebben : want fchoon zy onze Vrienden
geweest zyn , en nu weder zyn , zullen zy echter altoos
gelyk voorheen , de Vyanden van onzen Handel blyven , (ten
minfien in de Oost) dien zy on alle mogelyke wyzen zoeken
te verhinderen en te bena Ieelen , waarvan ik Bene menigte
voorbeelden en bewyzen zou kunnen bybrengen ; en het is
ism die reden , zoo wel als wegens hunne onbepaalde en on.
verzadelyke heb- en heerschzugt en hunne dwingelar,dy eng
trots hheid in de indien, dat ?lc al vd heb gewenscht en gehoo ^t,
,
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hoopt , dat hunne raagt in die Landen , wa ermede zy alles
onderdrukken en verzwelgen , door de Franfche Natie, als
die 'er alleen in Raat toe zoude zyn , mogt worden gefnuikt
en verminderd ; 't welk nu, nadat zy in het bezit van
Trinconomale zyn, naar myn oordeel, niet meer doenlyk is„
ja volftrekt onmogelyk fchynt.
Buiten de reeds vermelde Vestingen, hadden de Hollanders
nog verfcheidene andere op Ceilon ; als daar is Beligamme ,
man eene zeer goede Baai voorzien; Caliraauw, alsmede Maturé , aan de Rivier Melippa gelegen ; ook Baticalo , digt
by de Rivier van dien naam, in eene ongemeen fchoone en
vrugtbaare Landitreek ; het was daar , dat de Hollanders ii
1682 het eerst voet aan land hebben gezet. Ook heeft men
nog Calitoer, naby Gale. Deeze Stad ligt in 't hart der 1(aneellanden , op eenen Berg , niet verre van de Rivier van C.
lombo, die daar in zee vloeit. Men kan deezen Berg niet beklimmen dan langs een eenigen weg; en de Stad, die met vyf
bolwerken voorzien is , zou met weinig moeite onwinbaar
kunnen gemaakt worden. Doch waartoe dienen onwinbaare
Sterkten , als men ze niet wil verdeedigen?
Deeze zyn de Steden en Vestingen, die de oude &NCbtiEEw,
zonder flag of (toot, alle te gelyk aan deEngelfchen heeft overgegeeven; Vestingen, die, in een min gedugten ftaat, en met
geringer bezetting, door de Portugeezen met de grootfile dapper-

heid verdeedigd, en

niet dan na een lang

en

bloedig beleg,

en

zonder hoop van onderftand , wierden afgestaan, en om welke
te verkrygen zoo veelen onzer braave Voorvaderen hun bloed
en leven opofferden. De Commandant van Tkinconomale
alleen, de order van er:Gr.LBESft tot de overgave deezer Vesting niet willende gehoorzaamen, verdeedigde zich nog tot he
uiterfte tegen de Engelfchen ; dcch was eindelyk verplicht,
voor de overmagt te moeten zwigten. Het fpyt my , dat ik
den naam van deezen braaven en dapperen Bevelhebber heb
vergeeten. Het ware te wenfchen , dat by Gouverneur vats
Ceilon ware geweest; wy zouden dit overheerlyk Etablisfement
,nog bezitten. Mogelyk dat men hem niet eens dank heeft ge.
weeten voor zyne bravoure. Het is ten minuien waarfchyniyk,
dat by 'er niet voor bcioond zal worden : want ik heb nooit
gehoord of gezien , dat iemand, die zich by de Maatfcbappy
verdienftelyk heeft gem..akt, onderfciheidende belooning heeft
ontvangen. Daarentegen moet ik ook zeggen, dat de misdaades
en onrechtvaardigheden , waaraan zoo vcele van 's Compagnieq
Dienaaren zich fchuldig maaken, zelden naar verdienften geifraf
zyn geworden. Indien men dat had gedaan, wat ware 'er vans
alle Gouverneurs en Opperhoofden geworden, die de Bezittin gen der Maatfchappy op zulk eene onverantwoordelyke wyz°
aan den Vyand hebben overgeleverd? --- wat van hun die
zich, op duizenderleije wyzen, ten haaren koste , en met het
zweet en bloed der ongelukkige lndiaaren, b.nuea; kozen tvu
^4P .I
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verrykt hebben? -- die, door domheid, hoogmoed, eigenbelang
of eerzugt , verderflyke Oorlogen verwekt , den Koophandel
der Maatfchappy vernietigd, en haare blocijende Bezittingen in
Lastposten hebben veranderd ? Indien men alle deeze misdaaden had willen flrafFen , hoe gering zou het getal de.r geenen
zyn, die vry bleeven!

(Het Vervolg hierna.)
ERNSTIG£• OVERPEINZING IN DE EENZAAMIIEID.

men denkt aan de grootheid van het Heelal, dat
W
vV van eene onafnieetelyke uitgeftrekcheid is, wier grens.
fchynen

paaien nergens

te kunnen genaderd worden: wanneer

men denkt,,aan de menigvuldigheid der gewrogten des fllrnagtigen, die, in., de eindelooze ruimte der Scheppinge , en in de
geftadige voortduuring der Eeuwen , menfchelykerwyze , onnoemlyk en ontelbaar zyn : wanneer men denkt aan de kunst
en fchoonheid van ieder gewrogt , 't welk , hoe naauwkeuriger
men hetzelve befenouwe, hoe meer doorzoeke en ontleede,
Eies te grooter verwondering baart : wanneer men denkt aan
het fdrikt era ordenlyk verband tusfchen alle die gewrogten, op
klimmende, van het kleinfte ]lofje des aardbodems af, tot aan
de ontzaglyke, aan het uitipanfel fchitterende, of in ommetrekken van verbaazende wydte rondloopende , hemelbollen
toe, welke , als zo veele noodzaaklyke en onaffcheidbaare dee]en van het overgroot gefchapen Lichaam , een volmaakt geheel te noemen zyn; een Samentlel, waarin niets verkeerdelyk
geplaatst , niets verkeerd werkende , noch waaraan iets ont.
breekende, of ook iets overtollizs gevonden wordt : wanneer
men denkt aan liet heerlyk doeleinde , waartoe men , op grond
van redenen, kan gelooven , dat alle deece gewrogten zyn voort gebragt, zich beweegen of bewogen worden ; tot heil en genoegen, naamlyk, van tallooze met leven en gevoel bezielde wezens ; en hoe onverbeterlyk alle die voortbrengfels , van natuure, g^wyzigd en geregeld fchynen, om , tot onderlingen
dienst , aan hunne bestemming te be ,ntwoorden : wanneer
men denkt aan het zedelyk regtraaatige en goede, 't welk aan
dat heerlyk doeleinde, bovenal, verbonden is, in zo veelerlei
betrekkingen kunnende en behoorende uitgeoefend te worden.;
als 'er onderfcheidene redenmagtige, of voor geluk vatbaare,
fehepfelen, in de onbegrensde waereldruimte, hun bettaan hebben , of immer zullen bedaan; ja, tevens, kunnende en behoorende uitgeoefend te worden op zo veelerlei wyze , en
door zo veeleriei middelen, als de gefl'eltenisfen in omttandi —
heien dier fchepfelen verfchillende zyn : wanneer men denkt
can de begaafdheden van den Mensch, bedeeld met verfland,
om dat alles te kunnen opmerken , en even dus naar den geest
befchoAken wet vermogens , ui slat aedelyk regtmtaatige ca
goes
-
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goede te kunnen

betragten : wanneer 'inen, eindelyk. dcnl;t aar3
de Jlegts tra cwyze vordering zyner kundigheden in het ontdekken van den aart , de eigen(chappen en daadelyke strekkingen,
aller gefchapene dingen ; zowel als aan den fegts langzaamesr
wasdom van zyne zedelyke gehalte , aan de Jlegts langzaams
veredeling zyner deugdsoefeningen , terveyl de ziel in eens ein-

delooze ontwikkeling deezer bekwaamheden , in eerre einde•
boze verlierking deezer hebbelykheden , fchynt te kunnen
voortgaan : -- moet men dan , door dat alles , niet , op de
kragtigtie wyze, overtuigd worden, eensdeels van de gegrondheld des gelooft, dat 'er voor den regtfchapen Mensch, tot
zulke verhevene inzigten en vorderingen bekwaam, na dit onvolmaakt, dit kortflondig leven, een vol.naakter en heftendiger leven zyn zal; en anderdeels van de nsogelykheidl, dat Bene
altoosduurende toeneeming in kennisfe , deugd en geluk , liet deel
der gezaligdeOnfetfyken zal veezen, even gelyk de genietingen,
grit deezen vollen, grondeloozen Oceaan voortvloeiende, onuitputlylc zyn? Moet men dan, bovendien, niet, op de kragti,lle
wyze, overtuigd worden van de voljlrekte noodzaaklykheid, dat
arren hier reeds, vrcegtydig, niet opregten ernst aanvange, niet
onverftaauwden yver volharde, in zich voor dien volrnaakterety
Jldat vatbaar , en dat heilryk leven waardig, te maaken ?
Doch wanneer men , na dit alles , zich voor den geest
brengt , dat nog , buiten en behalven al het groote , at het
bewonderenswaardige en heerlyke, waarop wy, in dit vooraf
gaande, het oog gevestigd hielden ,• hetwelk wy de Natuur
nemen , de nooit begonnen Bron , de eeuwige Uitwerker, vast
het gantsch Gefc/:apendosn beflaat, in en door welke oppernhagaige Oorzaak alleen hetzelve aanweezend is , dat tevens door
haar alvermogen wordt onderhouden en beftuurd : terwyl her
déèzen aanbiddenswaardiggen Geest behaagd heeft, ons te ver
dat by zyne gezaligde gunIklingen, aan,-vulenmtdhop,
geeue zyde des gaafs, eeuw uit eeuw ín, niet alleen de ge
maar ook zyne gemeen/chap, zal_-znef'chapyr ln,
doen fnaaken; niet alleen met het beeld derScheppinge, snaar
ook niet zyn beeld, verz;tdigen zal: -- wie wordt dan niet
gedrongen , oio uit te roeren : ë Koning der WYaereld ! ik ver -.
lies my in de overweegi•ng , ik Lezwyk onder het befef, vaa
alle deeze waarachtige dingen ! Zal de nietige tierveling, zulk
een flipje Heies in vergelyking van deezen /jard'ool , als deece Aardbol ílegts een ftipje is in ver,.,elyliing van ons Planeet
gettel , als ons Planeet - geel fiets een stipje ic in vergeiyking
van het onverbeeldelyk groot Heelal , en als het groot Heelal
flegts een flip ie is in vergn:nlyking van U, den oncir. ,gen God;
--- zal deeze nietige filer relis;g , alleen uit hoofde van zyne re•
en voor de onfie-fyk/zeid grfc' ilte -ziele , wanneer by op.
ze;;t en volhandig zvne poogingun aanwendt , om U te gehoorzaamen, n•.vcn vrille te .gte. tolgen, aan uwe ciud?oogu;er,

•

kop te be nztv.orden, eens riet zuik eeii lot vertvae,tdigd wor

rn

d^u,
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den ? Hoe ) osteiy!c , beven alle flofelyke dingen, moet dan in
uw oog de ziel, de reine deugdberninnende en geregtigheid na
ziel, des MYlenlèhen zyn ! Hoe hoog , bo 'en dat alles ,-jagend
behoorde dan ieder 1vlen^ch zynen geest te verheffen, met een
reikhalzend uitzien naar de eeuwige wooningen , naar de Leidar zyns wegs, naar uwe Goddelykheid ! ja, van welk een ,
boven alles , gewigtig aanbelang behoorde by dan zyae ziel en
Naare volmaaking te fchatren ! En nog eens , wie kan hierby
zo koel, zo ongevoelig blyven, dat niet de flerkfte zugt in
hem opryze: ach my! verdoold en gebrekkelyk fchepfel, dat
ik toch eens met myne ziel het licht voor de duisternis, de
waarheid voor het bedrog, en het wezenlyke goed voor de
ydelheid omhelsde ! dat ik toch eens den zondigen mensch
geheellyk in my te onder gebragt hadde ; het beuzelachtige en
verderflyke deezer Waereld geheellyk afgeflorven , en volkomen herfchapen Ware in een' nieuw' Mensch , alleszins toegerust , om in heiligheid en geregtigheid te leeven ; ten vollen
aangedaan , om myn hoogst vermaak , myn beflendig genoegen , in weldoen, tot Gods verheerlyking , te vinden! dat ik
nu • noch immer weder myner gebreken. myner onwaardige
lusten , of der verdorvene Waereld , leefde; maar altyd U,
den Eeuia'igen , den Heiligen en I'olzaligen , in wiens gemeen.
(chap wy , eeniglyk door ons uwer Deugden gelykvormig te
inaaken , kunnen deden; en fezus, den Perlosfer des Nlensch•
toms, die ons uwer, als in uw goddelyk A.anfchyn , heeft lee+
ren kennen, ons he volmaaktlte voorbeeld, ter navolging,
:beeft nagelaaten , en , vdór ons , uw Ryk van glorie, van
onafgebroken en heeds toeneemend heil, is ingegaan 1 o Wei
my ! indien ik dus reeds den goeden firyd geftreden , mynen
loop voleindig 1 , en het geloof behouden hadde 1 indien ik dus
reeds , met den laatoen adem op myne lippen , en met het
vol vertrouwen van uwen Zoon aan het kruis, mogt uitboeze.
men: „ Vader, in uwe handen beveel ik menen geest!"
Liefderyke. barmhartige Í^ader, alle Menfchen , van U ook
met eene s•edeljke ziel begaafd, die ook flaroogen op uw
reil, ook dorften na een onverganglyk goed, -- alle Men.
,schen zyn uwe Kinders , zyn myne Broeders ; wy (laan, ondersing , in de naauwfte betrekkingen; wy zyn elkanderen alle ge.
dienitigheden fchuldig: — hen allen beveel ik aan uwe teder.
ie ganst , bytiand en befcherming! Gy wilt niet dat iemand
deezer verloren gaa ; maar dat zy allen , door eenen deugd
hemels - gezinden wandel , tot in eeuwigheid gelukkig wor•-en
den. -- Mogten deeze groote en gedu^te, doch tevens heug.

;yke , dingen , op elk gelegen oogenblik , onze gedagten vervullen , om ons af te tre,,ken van het kwaaie, en op te leiden tot het goede ! En Gy ook , aller hulp en toeverlaat
volbreng Gy daartoe in een ieder onzer het willen en he

werken naar uwe wysheid en welbehagen t

J. D.

VAN

T L' 2" L E R'S
GODGELEERD

GENOOTSCHAP.

Til

Godgeleerd Genoa tfc yap ,
niet onkundig van den nadeeligen invloed , welke voorgewende Verlichting
en Hervorming in den Godsdienst kan
hebben op de handhaving van denzelven , mar tevens wraakende de bekom
zulken , die , uit deezen-merngd
hoofde, alle Verlichting en Hervorming
in den Godsdienst, als hoogstgevaarl3 k
áf k euren , vraagt:
E Y L E R's

Waar aa;i kaan men eve,nscL%•ke en

heïlNctaalae verlichting en ilervos niiiig in
den Godsdienst onderfclieiden van hei/loo
en gevaai lyken ? — En welke zyn de-ze
gefchikf e Middelen om aan de Verlichting
eene we.nschlyke en heilzzaame fii°ell ing
te doen noemen, en tevens iie hei/boze en
gevaarly e af te wenden?
-

De Prys, aan het bestgekeurde Antwoord toegelegd, is eene Gouden IWedai1le, ter waarde van Vierhonden/ h ollandfche Guldens, buiten den Stempel. Die
na deezen Prys willen dingen , moeten
hunne Antwoorden zenden, aan het Fun

van wylen den Heer P IE T E R-tinjehus
TEYLER VAN DER HULST, by
het Sleepers - hoofd te Haarlem ; vóór
den Eerflen December 1302, om beoordeeld te kunnen worden vóór den
Achtílen April i 303.
De Antwoorden moeten in goed leesbaar Neder duitsch, Latyn, Fransch, of En,gelsch, gefchreeven zyn; verzegeld met
een

.-0)

een Cachet, en alleen ondertekend met
een Spreuk ; waarby een insgelyks gecachetteerd Briefje , dezelfde Spreuk
ren opfchrifte hebbende, en van binnen
des Schryvers Naam en Adres bevattende.
Voorts houdt zich het Genootfchap
aan de Voorwaarden van deszelfs Bericht , in de Hedendaagfche Vaderlanclfche L.etteroe jfeningen , in de Boekzaal,
en in het Monthly Review te vinden,
gelyk ook in een afzonderlyk Blad, in
het Najaar van 1 778 , by de BoekverkooperS ENSCHEDE en VAN WALRE te
bekomen.

TE

IIAARLEM,

ENSCHEDE

en VAN

MMDCCClo

BIJ
WALRE,

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

IETS OVER ORTIIODOXIE EN HETERODOXIE.

Isfchicn zyn 'er weinige oorden , die zulk een e
aannierklyke rol, in de Gefchiedenis der Kristlyke
M
Kerke, gefpeeld hebben, zulk een geducht gezag heb

geoefend, zoo veel menfchenbloed hebben doen ver -ben
vervolgingen en verdeeld'heden heb -gietn,zovl
veroorzaakt, als die van orthodox en heterodox; en-ben
nlisfchien zyn 'er geene, die nogthans, over het geheel,
minder verftaan worden, en wier letekenis meer onbepaald en willekeurig is , dan juist deze. ---- JOHAN
Huss heeft den brandlapel moeten beklimmen, en-NES
als Martelaar zyn leven gelaaten. En waarom? Om dat
by heterodox was. En hoe veele duizenden hebbenn, niet
hem, het zelfde lot ondergaan ! Hoe veele duizenden
zyn vervolgd, in den ban gedaan, in cle gevangenis geworpen, levend verbrand , of op eenige andere wyze
van kant geholpen, alleenlyk om dat zy, in hunne _ge
omtrent den Godsdienst , heterodox waren , en-voelns
deze hunne gevoelens -- zal ik zeggen onvoorzichtig
uit edele waaiheidliefde? --- lieten blyken! Welk-lyk,of
een verfchriklyk woord is dus 't woord heterodox! Het
is van ouds af de banblixem der Ingrdifitie geweest; en
nog heeft her zyn gezag niet geheel verloren; nog is de,
?faam van heterodox fours genoeg, om iemand te brandmerken als eenera Ketter, waarvoor men zich meet waclten, en hem van 't vertrouwen van zeer veelen te berooven; en misfchien is het alleen aan de grootere on.
verfchilligheid in den Godsdienst, of aan de nienfchenvrees en 't eigenbelang toe te fd ryven , dat 'er ze t
nog veelen het flagtoffer van worden.
Maar, vraag ik , wat is dan nu eigenlyk orthoda't,
wat heterodox? — Orthodox, andwoi rdt men gewoon
wat met de leer onzer Kerk overeen--wyk,isdatgen;
r'çr,. T?J . No. -2.
J.)
Itemt;
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Hemt; heterodox, wat daarmede ílrydig is. •-- Dus is
dan de betekenis dezer woorden geheel willekeurig €n
onbepaald; dus is , in de eerre Kerk , heterodox, wat,
in Bene andere , o rthodox is ; dus hangt de geheele kracht
van dit woord af van dc onderscheidene inzichten der
1Vlenfchen, en van datgeene, wat de vcrfchillende leden
van byzondere Kerkgenootfchappen voor waarheid hou
dus, eindelyk, is de betekenis dezer woorden-den;
ook zeer wankelbaar; en hetgeen weleer orthodox was,
kan nu heterodox zyn; en wat nu heterodox is, kan mis
honderd jaargin oïthodox wezen.-fchienovrytg
Gnr.IL US GALIWEI was heterodox, om dat by het Copernicariia the i}elfel, aangaande den loop der hemelfiche
ligchaamen, verdeedigde en nog meer bevestigde; en de
arme man moest, om niet, als. een Ketter, geftraft te
worden, nog in zyn zeventitiite jaar, de gemelde leer,
dat de Zon zich in 't middenpunt van ons Zonneflelfel
bevindt, en de Aarde zich om haar heen beweegt, tegen zyne overtuiging aan , herroepen , en , op zyne
kniën, afzweeren. En hedendaags zou men iemand befpotten en uitlachen, die anders leerde, en vindt daar
niets ílrydigs meer niet de leere der H. Schrift. En-in
wie verzekert ons , dat niet menig eene leer, die.,
thans nog , van voelen , voor ftrydig met de leer des
Bybels wordt gehouden, over eene eeuw, algemeen voor
orthodox zal worden aangenomen?Hetgeen niet altyd orthodox of heterodox is geweest , maar liet eerst nader
verklaring van Synodes-handoreuitfpk
is geworden; kan ook even zoo goed weder ophouden
liet te zyn; en wie, die met de Geschiedenis der Krist
Kerke eenigzins bekend is , kan zelfs aan de waar-lyke
daarvan twyfelen?
-fchynlkeid
Ik vraag dus wederom: wat is dan nu eigenlyk orthodox; wat heterodox? Is JOHANNES noss, is GALILJ Us
GALILJ:I, zyn alle die Kristenen, die door de onkristlyke Inquifitie vervolgd en ter dood gebragt zyn , daadlyk heterodox geweest? Toen zeide men 7a, en nu zeggen wy Neen ; dus beweeren wy, dat datgeene, wat
men toen voor orthodox en heterodox hield, eigenlyk niet
orthodox en heterodox was. — En zoo is het nog, ten
aanzien 'van de onderfcheidene Kerkgenootfchappen. Is
iemand orthodox of heterodox; hy is dit alleenlyk relatief zyn Kerkgenootíchap, en niet niet betrekking op de
overi ;el), Want lch000 hy al van de leer der overige
Kerk-
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Kerkgeiloatfclhappen vcrichilt , zo zal toch geen van
derzelver leden hem voor heterodox houden, wanneer hy
slechts met de leer van zy; Kerkgenootíchap overeen•
ilemt. Van hier de onderícheidene benamingen van orthodox Gereformeerd , orthodox Luthersch , orthodox
Roomsch, enz. — Dan, juist hierdoor heb ik my den
weg gebaand tot hetgeen ik nader wilde bepaalen. Zou
men , naamlyk, hierol)itrent niet tot eene meer vaste
bepaling kunnen komen ? Of liever, zou men aan de
woorden orthodox en heterodox, die gewoonlyk van zoo
weinigen verffaan en zoo willekeurig gebruikt worden, en
wier betekenis zoo wankelbaar is, niet een nicer duidelyk denkbeeld behooren te hechten , om in te zien,
line weinig zy , tot een beflisfend oordeel over onze
broeders , kunnen gebezigd worden ? En zou ook dit
niet iets kunnen toebrengen aan de bevordering van meer
verdraagzaamheid onder de Kristenen van verfchil--der
lende geloofspartyen? — Dit, ten minoen, is myn hartlyke wensch ; en met geen ander oogmerk is het, dat
ik thans 't denkbeeld van Orthodoxie en Heterodoxie iets
neer zal poogen uit elkander te zerten , en hieromtrent
Benige grondwaarheden (axiomata), als ftoilie tot ver
-der
nadenken, zal voorflellen.
Vooraf, echter, moet ik nog aanmerken, dat 'er eigen
Bene tweederlei Ort/iodotiie en Heter•orlo.lie is; naam -lyk
IVysgerige of Lo, icaale , en Bene Kerk lyke.-lyk:eri
Dit onderfcheid is van belang, en moet , wanneer neen
een duidelyk en juist denkbeeld van dc zaak- wil ver
vooral niet uit het oog verloren worden. De-ktyen,
c:er(le is de grondflap van de laatf{ e. Ziet hier dus
van beiden eenige axiomata.
Vooreerst van de Orthodo.lrie en Heterodoxie in eenen
LOGICAALEN Zin.

De waarheid alleen is orthodox. Alle dwaling is heferodox.
Maar nu berust de watrihcid even zoo min, als de
dwaling, by enkelde menfchen ; zoo dat zy by den
Benen geheel, by den anderen in 't geheel niet, zou gevonden worden.
Geen mensch — al ware hy ook de Paus te Rome ,
de Mufti te Conftantinopel , of de groote Lama te
Tibet — is geheel zonder dwaling. En geen nac'iischi -al ware hy zelfs de allergrootste en meest verdoemde
Ketter -- rs gebel wonder waarheid.
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De kennis til 't geloof van elk mensch is dus Ec i
.nengfel van waarheid en van dwaling. Elk mensch , dien
Gods aardbodem draagt, is derhalven gedeeltelyk orthodox, gedeeltclyk heterodox. In zoo verre zyne kenlis
niet de waarheid overeenkomt , in zoo verre is by orthodox; en in zoo verre by dwaalt, in zoo verre is by
heterodox. Zelfs de Paus, de Mufti, de groote Lama;
zoo verre zy dwaales , zyn zy tetcrodox. •Zelfs spiNOZA, BAYLE, VOLTAIRE, VOLNEY, MAINE, en alle
IKetters en Aartsketters; zoo verre zy de waarheid er
zyn zy orthodox.
-kenN,
Het onderfcheid tusfchen orthodox en heterodox is dus
niet abfolute (volftrektlyk) , maar slechts relative (hetreklyk) tusfchen meer en minder. De menfchen kung
nen derhalven ook niet verdeeld worden in twee prfrt^en, waarvan de eerre orthodox en de andere heterodox
is; maar zy maaken ééne aaneengefchakelde rei uit, its
welke de overgang van den eenen trap tot den anderen
onmerkbaar is.
De maatftaf is dus deze: niet , wie niets dan waarheld en vol/lrekt geen dwaling, maar, wie meer waar
dan dwaling heeft, heet orthodox; en zoo ook niet,-heid
wie enkel dwaling en in het geheel Beene waarheid ,
snaar, wie meer dwaling dan waarheid heeft, heet heterodox. By reien waarheid en dwaling in evenwicht
fiaan , dat is , wie even zoo veel waarheid als dwaling, en zoo veel dwaling als waarheid heeft, dien kan
neen rekenen waartoe men wil. — Uit kristlyke liefde
zou ik hem tot de eertien rekenen.
De hoogtte trap van Orthodoxie is onfeilbaarheid.
Geen nmensc%, echter, is onfeilbaar. Zoo weinig enkele
menfchen onfeilbaar zyn, zoo weinig kan het ook ecn
benootfchap van menfchen zyn , welk uit enkele men•fchen beftaat ; want uit veele onvolmaaktheden onttlaat
eerre volmaaktheid. — Het hoogfle, dus, wat men hier
na aannemen, is de hoogJle M1vaarfcliynll khcirl, dat dieeenen, die zich opzetlyk op eerre wetenfchap hebben toegelegd, meer kennis daarvan hebben dan anderen, en bij
gevolg ook eer daarover kunnen beflisfen.
Uit deze Orthodoxie en Heterodoxie, in eenen Logicaalen zin, is ook eerre KERKLYKE ontftaan.
.,ene en dezelfde f elíing wordt van de eerre geloofsparty voor orthodox, van de andere voor heterodox ver
Deze fdelling , nu, is of waar, of valscfi. Is-Iclard.
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zy waar, dan verklaart de tweede party eerie waarheid
voor dwaling. Is zy valsch, dan verklaart de eerfte party Bene dwaling voor waarheid. By gevolg komt het,
by de li Krklyke Orthodoxie en Heterodoxie, niet op waar
dwaling zelve , maar daarop aan, wat de leden-1Leidn
eener party, ófá diegeenen onder hun, die het meeste
gezag hebben, voor waarheid en dwaling verklaaren.
Wie dit toellemt , die zoekt de waarheid of by ééne
party, of by alle partyen, of by gems. Wie de waar
ééne party zoekt, die gelooft dat alle waarheid,-heidn
die de mensch nodig heeft te weeen, van deze party,
of van haare ftichters, reeds erkend zy geworden. Wie
de waarheid in meerdere partyen te gelyk , of in alle
2ockt , die houdt het voor waarfchynlyk , dat zy by
geene party alleen berust , maar elke 'er iets van heeft,
en dat zich eerst uit alle te gelyk een beftaanbaar flelié1 zou laaten ontwerpen. \Vie de waarheid in geen
party zoekt , die houdt 't voor mogelyk , dat menig
eene nuttige waarheid tot dusverre nog van geene party
gevonden zy, en zoekt dus zyne ziel geheel onbevooroordceld en open te bewaargin , om deze waarheid, zy
kome dan van Wien zy kome, aan te neomen.
Deze laatt}e , de vrye onderzoeker der waarheid,
wordt van de Partygelovigen van oever fchilligheid jegens
de waarheid, of, niet een kunstterm, van Inelif ercntis„=ms, befchuldigd. Wie echter de waarheid in geene party zoekt , die zoekt haar overal; maar wie ze overal
zoekt, en ze aanneemt wáár by ze-vindt , die is niet
onvcrlchillig jegens de waarheid, by gevolg geen Indifferentist.
Uit deze algemeen grondflellingen laaten zich nu
Oenige PRACTICAALE aanmerkingen afleiden, als gevolgen van het hier boven gezegde, en dientlig ter befturing van ons gedrag in dezen.
De waarheid is geene party, by uitfluiting, elfeen ei 'en; zy is onder alle partyen verdeeld. Geene party —
want dit is onnlogelyk -- is geheel zonder alle waar
maar ook geene party — want dit is even zoo-heid;
onmogelyk heeft alle waarheid. — Het onderfCheid
is hier flecbts tusfchen meer en minder.
Wie dit loochent, die finydt zich zelven den weg af,
om vreemde waarheid te loeren kennen en van anderen
aan te neemen. — Dit had vooral in vorige tyden plaats,
toep de fektepgeest, en de geest van rveerleging (Po.
0 3lé.
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lémiek), algemeen heerschfc. By die party, waartoe

men behoorde , was alles goed ; by elke andere , alles
verkeerd. Men was blind voor 't goede , dat vreeende partyen hadden ; neen was 'er niet vooroordeel tegen ingenomen, en wilde niets , wat van anderen kwam ,
aannemen, al was liet ook nog zoo goed. De ProteRant wilde volflrektlyk den nieuwen Almanak niet aanneomen , fchoon hy hem in zyn hart heter keurde, alleenlyk om dat een P:ius hem had verbeterd ; en de
Lutheraan wilde zich cie algemeens Biecht niet laaten
welgevallen, aileenlyk om dat dit een Gereformeerd gebruik was. — Floe voelen zyn 'er nog, die door dezen
geest bezield worden!
Elke party, intusfclhen, behoorde in te zien, dat het
oenen vreemden voel gemaklyker is, haare gebreken te
erkennen, om dat hy door geen vooroordeel der opvoeding vcrhnderd wordt, 't gebrek voor een gebrek te hou
Maar daarentegen behoorde ook de vreemde we--den.
der te bedenken, dat hy, alleen uit ongewoonte, zeer
ligtlyk 't goede, by anderen, kan over Iet hoofd zien.
Onderfleld zelfs, dat iemand, zonder partydigheid of
vooroordeel, alleen door verfl:andig nadenken, overtuigd
zy, tot die party te behooren, die, onder alle andere, de
meeste waarheid hebbe: kan dan de bezitter van eens klei
verzameling van Naturalien niet eene kostbaarheid heb --ne
ben, die zelfs aan 't grootf{ e Kabinet in Europa ontbreekt? Ik wil zeggen, kan niet eene party, van welke
anders weinig te leeren is , daarom toch een voorrecht
.hebben, welk der beste en rykfte aan voorrechten nog
ontbreekt?
Wat hebben wy dus te doen, en hoedanig ons, als
verf}andige Kristenen , te gedraagen? — Beícheiden te
zyn in ons oordeel over ons zelven, befclieiden in ens
oor,leel over anderen ; het goede in onze eigen party te
erkennen, maar ook 't goede by andere niet te verachten; niemand wegens zyne denkwys te veroordeelen;
'stet geloof vin een ieder te eerhiec ogen ; de waarheid
overal te zoeken, en van iedereen, al ware het ook van
eenen Ketter, aan te neemen; alles te onderzoeken, en
het goede te 'behouden; by ons onderzoek niet de uitípraak van Synodes alleen te laaten beflisfen; en df lr,
waar dc Rede te kort fcbiet,, ons enkel te houden aan
't eenvoudig en duidel ak onderwys van JESUS.
Warmeer zulke grondbeginfelen eerst algetnceta azngeno.
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nomen worden, dan is de grond gelegd, dat alle waar
goede, welk nu nog hier en daar verbor--heidnalt
gen, en onder enkele partyen verflrooid is , het alge
goed en eigendons vn alle menfchen kan wor--men
den; dan zal een ieder de waarheid achten, waar hy ze
vindt, en aanneemen , van wier zy komt ; dan zal men
in elke party de braaven en verdienstlyken onder alle
partyen hoogachtten.

EEN SPECIFIEK MIDDEL TER VOORKOMING EN
GENEZING DER- ROODVONK OF SCFIARLAKENKOORTS, ONLANGS GEMEEN GEMAAKT DOOR
DEN HEER SAMUEL IIAHNEMANN.

n het voorleden jaar zag ik in verfchillende Duitfche
ll Journalen, dat de Heer s.
Idoor
, een Man,
zyne Schriften , vooral over de Venerifche ZiekIIAHNEMANN

te , zo wel in ons Vaderland , als in Duitschland , beroemd geworden , aankondigde . een fpeciflek Middel
uitgevonden te hebben , waardoor hy de Roodvonk
konde voorkomen. Dit Middel lood hy by Infchryving
ter gemeenmaking aan , en zond het den Intekenaren
vervolgens ter beproeving. Hoewel ik niet veel niet
geheime en fpecifieke Middelen, en over het algemeen
weinig met de aan ons zo overbodig aangeprezene nieuwe Duitfche Geneesmiddelen, op hebbe; was ik echter
nieuwsgierig , te weeten , waarin dit Middel heftaan
zoude; vooral, daar ik uit zyne Schriften zeer wel wist,
dat by door;aands krachtige en buitengewone middelen in
zyne pra&yk bezigt, en hy dus de regte man was, om
ons nieuwe en krachtige geneesmiddelen te leeren kennen. Weldra , echter , vernam ik uit de Med. Chir.
Zeitung van HARTENKEIL, dat dit Middel in vier gevallen niet aan de verwachting had beantwoord. Kort
hierop ontving ik het gemeen gemaakte fink zelve , onder den titel , JIci!tong and verhiitung des Schctrlachfebers von s. HAIJNEMANN, Gotha i8oI.
Daar nu de Scharlakenkoorts in ons Land een zeer
gewone en gevaarlyke Ziekte uitmaakt , en het Middel
ter voorkoming dezer Ziekte, zo het my voorkoomt ,
ten mullen geen nadeel kan aanbrengen; oordeel ik het
Da
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nuttig , mynen Landgenoten hetzelve ter beproeving
aan te bieden. Ik zal het , zo dra ik daartoe gelegen -.
heid hebbe, zelve met alle naauwkeurigheid beproeven,
en den uitflag der proeven mededelen. Mag ik u, myre Amptgenoten , verzoeken , dit insgelyks bedaard en
zonder vooroordeel te doen; immers, wanneer dit Middel mislukt , zal 'er voor u niets verloren zyn ; ge,.
lukt het , in tegendeel , clan zouden ivy duizenden voor
de Maattchappy nuttige Leden daardoor kunnen bebonden
Dat den Heer HAItNEMANN in de gedagten kwam,
om liet door hem aangeprezen Middei ter voorkoming
dezer Ziekte te beproeven , zal niemand bevreemden ,
die niet de g°voelena van dien Man , over den aart en
de werking der Geneesmiddelen op de Ziekten, ecnigzins bekend is (*). Immers is by van gedagten, dat
men als een algemeen beginzet, waaruit men dc krach-

ten van can

geneesmiddel

in eerie

zekere ziekte kan

ontdekken , moet aannemen , dat het middel dezelfde
uitwerking en toevallen moet veroorzaken, welke dc te
genezene ziekte heeft; dew•l de nawerking juist de tegenovergettelde toevallen caer ziekte , dat is gezond•►eid , zal te weeg brengen. Heet is hicr de plaats niet,
dit gevoelen te ontwikkelen oti te wederleggeu. Gedenk-•
noeg , dat de Heer IIAHNEMei\rty daardoor o
beeld kwam, om een Middel te vinden , 't welk nageroeg de toevallen der Scharlakeikoorts te weeg bragt ,
ten einde dit ter voorkoming dezer Ziekte te beproeven. fly merkte op, dat de eerfte en voornaamtte toeA
va'len dezer Ziekte de volgende waren : cli-ukkenáe py,
en Glen onderbuik; een prikkelende jeuking van den buik
r12 het hoofd; huiverigheid van het hoofd en de armen;
lramabtige flyf;cid der gewrigten ; daarna, onrustige
^aap , net fchrikverwekkende dromen, en zweet over hei
lichaam, het hoofd uitgezonderd ; daarop drukkende
hoofdpyn ; duisterheid des gezichts ; fiymagtige tong ;
kwyling ; zarcilirg der onderkaciksklieren ; Rekende piyn
dc keel; geen dorst ; kleine , fu elíe pols; korte, benaauwde ademhaling ; ingetrokken en bleek aangezicht,
'i welk heet cp het gevoel is , offchoo^i de I ydsr over
X-oude in het wezen en op het hoofd klaagt ; een voorover gehromr,'e bitting in het bed, om dc /leken in den
p

,
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*) Zie HEFEI . o'S YPNrzéI, T. II. p. 39r fegqo
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bu ik te vermaydeaa, welke by liet agterover buigen ondraaglyk zyn ; hevrcesd/ieid; flilzwygcndi:eid; ,natte , fra,kke,
wy d opengefp erde oogcm• een ingevallen wezen. Deze toevallen overwegende , vond by geen geneesmiddel , het
we!k meer gelyke toevallen niet dc Roodvonk veroorzaakte , dan de Belladonna. In de eerCte directe wericin; veroorzaakt zy /11/ic, nee rgejiagenc' vreesagtigheid;
matte, fí?'akke eaten, riet hovenwatig opera çefperde oogleden ; verduistering van let gezicht ; koude en bleekheld des -jan„ezic' is ; geen dorst ; zeer kleine en facile
pols ; lamagtige onbelvee;Eyk ?leid der ledenlaten ; verhinderde flikking , met pyn vara cie Parotis ; clrrrkkende
hoofdpyn; zarnenknypcnde bisikpyncit, Welke nies diara door

cone gekronde I:ouding des lic/zaams lydelyk worden; hniverigheid van zommige, met aitflsiting van andere deeg
lea des liche ams.
De Heer FTAHNEMANN vermoedde, dat hy dus door

de Belladonna deze toevallen kunnende wegnemen, ook
daardoor de latere werkingen der ziekte., de fj,zocl,us
met roosagtige huidvlakken, flaap ugt, de bette el, opzwelling van het aangezicht , enz. zoude kunnen voorkomen. 1;Íy merkte, dat een Kind , het welk wegens
een andere ziekte Belladonna gebruikte, de Roodvonk
niet kreeg ; en by vond , dat eerie reeds begonnene
ziekte- daardoor aanílonds gefluit wierd, Hy herhaalde
dus zyne proeven , gedurende erne epidemie van deze
ziekte, by veelen; en hy vond, dat allen, die dit Middel gebruikten, daarvan beveyd bleven.
De bereiding van het Middel gefchiedt op de vol
neemt een handvol verfeb° blad-eti-gendwyz.M
van de in het wild groejende Belladonna (^Itropa Belladonna , L.) op dien tyd , wanneer de bloemen nog
niet open zyn: men tampt die tot een pap in ce::
mortier, en drukt het fap 'er door een linnen doek uit;
men giet dit. oogt zeer dunnetjes op porceleine fcho%els, en plaatst bet op een droge tochtlucht , wanneer
het in weinige uren zal gedroogd zyn ; men roert het
vervolgens zolang met een spatel om , tot dat het, volkomen droog zynde , tot poejer kan gemaakt wordew.,
het welk men in een droge gewarmde ftopfles doet.
Van dit poejer lost men i grein in een mortiertje met
Soo droppen gemeen gedeftilleerd water op , schudt de2e troebele oplosfing ter deeg ons in een flesje, 't welk
«n once vrogt be%gat , en fpoelt het mortiertje en een
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frainper af met goo droppen zwakken wyngeest (be,
Taande uit vyf deden water en een deel overgehaalden
wyngeest ;) men voegt dit by de eer(le oplosfing, ei)
verenigt dit door íchudden wel met elkander. Men
tekent dit glas : /ierke oplofng van Bell«domza. Ijiervan wordt een droppel niet ,00 droppen zwakken wyngeest door Ichudden vermengd , en getekend : mmmiddelmrti fierke oplos/ing van Belladonna. Van dit twede
ineng7cl nu wordt wederom een droppel met coo droppen zwakken wyngeest verenigd , en getekend: zwakk
oplosfng van Belladonna. Deze zwakke oplos ling van
Belladonna bevat in eiken droppel 14.'_. 5 ,-^,, een vieren
millioen deel van een grein van het verdikte-twing
Belladonnafap. Ter voorbehoeding der Scharlakenko )rts
geeft men aan kinderen beneden het jaar i droppel,
an een jarig kind 2 droppen , aan een e jarig kind
droppen , aan een q. jarig van 5 tot 6 droppen , aan
een 5 jarig van 6 tot 7 droppen , aan een 6 jarig 7
tot 3, een 7 jarig 9 tot ia, een 8 jarig ii tot 13,
een 9 jarig 14 tot r6 ; vermeerderende alle jaar met
z droppen, tot aan het co(}e (van het wile tot het 32ftc
jaar niet boven de 40 droppen.) -Men herhaalt deze
gift alle 72 uren eenmaal, en roert de droppen, gedu
renre een minut , met het een of ander vogt , met een
theelepel. Men gebruikt dit zo lang de befinettiug
duurt , en nog vier of vyf wecken naderhand. Wanneer de befinetting zeer ft rk is, doet men voorzichtig,
om , wanneer de linderen het wel verdragen , de twede gift 24. uren na de eertfe te geven , de derde 36
uren na de twede, en de vierde 48 uren na dc derde, en
dan vervolgens eerst alle 72 uren elke gift toe te dienen.
Dit Middel ftoort dc gezondheid der kinderen geheel
niet , en zy moeten zich by hunnen gewonen leefregel
en voedzel houden. Men moet alleen zuur en zuuragtige vrugten myden , welke de krac^iten vau' dit Middel te veel zouden vertlerken. Byaldien 'er desniettegenftaande eenig ongemik van het gebruik der Belladonna mogte on:ílaan , kan men dit. gemaklyl: door
zeer kleine giften opium wegnemen. Zomtyds , echter,
moet men de Belladonna meer dan alle 72 uren geven. By een meisje , het welk aan Bene terke befinetting was blootgetleld, kwamen alle toevallen der ziekte
onder het gebruik van dit Middel , doordien het zich
aan de hand fterk gekwetst had ; nadat zy twee droppen
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pen van de zwakke oplosfing van Belladonna gebruikt
had, verdwenen daardoor alle de toevallen. Wanneer
de kinderen zwak en vreesagtig van aart zyn , dient
men de gift daarvan ook te verflerken. Eindelyk moet
enen wel in acht nemen , dat de oplosfing wel met
liet Vogt , waarmede die ingenomen wordt , verbonden
zy ; dewyl de goede uitwerking daarvan zeer veel afhangt. — Dusverre vair de voorbehoeding dezer
Ziekte.
De Meer HAHNEMMANN deelt in dit Hokje niet minder nieuwe en van de gewone behandeling afwekende
denkbeelden mede, omtrent de geneeswyze der Ziekte,
wanneer die alreeds aanwezig is.
Wanneer de Geneesheer geroepen wordt, terwyl alle
voorboden van Roodvonk reeds daar zyn, als duizelig held, fiyfheicd der ledematen , rilliglieicl , enz. kan by
de verdere gevolgen der Ziekte nog voorkomen, door
alle drie uren de bovengemelde gift toe te dienen, tot
zo lange alle de tekenen der Ziekte verdwenen zyn ;
wanneer by verder om de 7 2 uren daarmede , ter ver
afwering der befinetting, laat aanhouden. HAHNE.-der
MANN kwam de Ziekte zelfs nog voor, toen 'er reeds
koortzige hette en zwelling der Pararis plaats had: hy
zoude dit echter niet aanraden , wanneer 'er zich reeds
roodheid op de huid vertoonde. Dit Middel zal ook
de gevolgen der Ziekte , als opgezetheid van het wezen , enz. wegnemen. Intusíchen zal liet niet helpen ,
in gevalle 'er eerie flerke neiging tot verzwcring overblvft ; wanneer het cxtraét vats de mairicaria chas«og a lla eene fpecifieke werking doet. Men neemt daar
i grein, ontbindt dit in 500 droppen water; hier--van
van wordt wederom i droppel in Soo deden zwakken
wypgeest ontbonden , zodat i droppel van dit vogt
. deel van een grein van het extract bevat. Twee
droppen zullen dagelvks , met een weinig vogt e,
mengd , voor een kind van io jaren genoegzaam zyn.
Wanneer de Roodvonk volkomen gevormd is , merkte
by , dat 'er twee verfchillende zamenlopen van toevallen konden plaats hebben. De eerfte befl:ond..in brandende hettc, onrust , met braken , buikloop ei, fiuipezn.
In dit geval bezigde by opium , het welk by of uitenlyk of innerlyk aanwendde. Uiterlyk nam hy een
Rukje papier ven een heden of halven duim in het vier
kant , doopte dit in zyne fterke tinuur van opium
en
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en leidde dit op de maag der kinderen, tot dat liet
gedroogd was. Deze tinhuur bettaat uit een deel fyn
gewreven opium en zo deelen wyngeest, waarin dit op
Bene koele plaats gedurende een week getrokken en opgelost is , zomtyds het een weinig omíchuddeide. Tot
inwendig gebruik laat hy een droppel van deze tinctuur met 500 droppen verdunden wyngeest mengen , en
van dit mengzel wederom i droppel met goo droppen
zeer verdunden wyng eest zamenmengen : van deze verdunde tinuur, welke in ieder droppel een vyf millioen deel van i grein opium bevat , gaf hy n erop pen, ter wegneming van deze toevallen , aan een tienjarig kind. By kleindere kinderen mengde hy i droppel 'met io theelepels water , en gaf , naar plate van
den ouderdom , een , twee of meer theelepels. Iet was
niet nodig, deze giften meer dan 'om de a. of 8 uren
te herhalen, zomtyds maar om de 2. Eiren, ja zelfs
by wylen maar eens of twee malen gedurende deze
koorts.
De twede toeftand der Ziekte , welke eend bvzondere
behandeling vorderde , beItoncl hierin , dat de &-o arts tegen den avond verhefte , pact fápefoosheid , ge rck aan
ectlust , walging , verdri et igheid , f eízctz. In dit geval
is dc op um nadelig , en deze toevallen werden binnen
weinig tyds door de Ipec«curanha weggenomen. fly gaf
en dien einde , naar mate van den ouderdom des
kinds , van tot T„ van een grein fyn poeier van Ipeeacuanha ; of hy gaf van een tinctuur , , gemaakt van
a deel Ipecac. niet no deeles wyngeest, zeven dagen
op eene koele plaats getrokken , waarvan i droppel
met ioo droppen verdunden wyngeest gemengd was, en
rna wederom een droppel met vogt verdund wierd, aan
een klein kind; aan een grooter gaf by io droppen.
— Deze beide middelen vond hy in alle gevallen van
Roodvonk toereikende, en by had geene andere middelen in deze Ziekte nodig.
In boe verre nu deze geneeswyze door de ondervi n
ding zal bevestigd worden , zullen verdere proeven
weldra. leren en ik twyfel geenzmns, of wy zullen daaromtrent fpoedig de berigten uit Duitschland kunnen
:mededelen.
;

HHEILZAA_M GEBRUIK VAN SPAANSCII GROEN. Uit

$ERICIIT S AANGAANDE HET HEILZAAM GEBRUIK
VAN HET SPAANSCH GROEN, IN INGE-

WORTELDE VENERISCHE ZIEKTEN.

Door Dr.

ZSCIïÖRN.

(Overgenomen Uit nuFELAND'S `yournal der PraF1 fehen Hell.
kunde, XII Band, 3 Stuk, p. 179.)
en beroemd Geneesheer , in onze nabuurrehap ,
E
maakt , zedert veele jaaren , met veel voorfpoed ,
gebruik van Spaansch Groen, in verouderde Venerifche

«waaien; zelfs in zulke gevallen , in welkt de Kwikmiddelen werkeloos bevonden worden. Door dat voorbeeld aangemoedigd , ílelde ik onlangs dit middel in
het werk, by een Lyder,, die geweldig leed door ver
,tweeren en door hevige pynen in-ouderVnifch
her gebeente , welke gewoonlyk by nacht onverdraagelyk waren. Te vergeefs had ik hier tegen , maanden
lang, gebruik gemaakt , eerst van den Merctsrius folubi/is, en naderhand van den Sublimaat: waarom ik
hem vervolgens, 's morgens en 's avonds, een grein gezuiverd Spaansch Groen liet gebruiken, met een afkook
Graswortel en Dulcaniara. Een aanhoudend-zelvan
gebruik van deeze middelen bewerkte , reeds na verloop van drie weeken, de volkomene geneezing de
Lyders.

VOORSTEL, WEGENS DE MIDDELEN, OM DEN VISC€i
TE VERMENIGVULDIGEN. Volgens
NOUEL,

e.

Lid van het Inftitut van In/iruth, te Rouazn.

Den Schryveren van de Vadert. Letteroefeningen.
Medeburgers!
„Isfchien valt 'er voor den Vaderlaude nut te trekken uit het volgend Stuk ; en zo niet, zal het,
„ als eene befpiegeling tot de Visfchen beheorende,
„ met genoegen geleezen worden. Althars Ik bied het
U1, ter plaat:zinge a ," enz.
Sta%

M

fi^

MIDDELEN

Staa my toe, uwe aandagt op te roepen , om te hooren na de voordeelen , welke Fre^nX°ri'k zou kunnen
trekken , door de vermenigvuldiging van Visch aan te
moedigen; een tak, ter algemecne welvaard flrekkende,
al te zeer verwaarloosd ondanks de Proefncemingen onzer-Nabuiiren, en derzelver voordceligen uitflag. Het
is een onge idem ie myn , der bewerking van volksvlyt
aangeboden o Welke voortbrengzels mogen vvv niet
verwagten , indien onze Vaderlandlievende poogingcn,
derwaards heen gewend, ten doel hadden, de eigenaar
onzer Rivieren te vermenigvuldigen,-tigevorbnzls
en zo veele meiren en andere wateren , door lang ver
-zuimntlos
geworden, weder te bevolken!
Twee wegen zou men , ter bereiking van dit einde,
gereedlyk kunnen in[laan. De eerfle is gelegen, in uit
cie Meiren na de Rivieren , en uit de Rivieren na de
Meiren, Visfchen , in een derzelven alleen gevonden,
over te brengen; -- de tweede , in versch water, als
't ware ongevoelig, en door middel van kunstvyvers,
over te planten Visfchen uit zout water; de voorkeuze geevende aan die foorten, welke, uit hoofde van
derzelver leevenswyze , voor deeze Ilandsverwisfeling
het gefchiktst fchynen.
Reeds hebben wy voorbeelden gezien van Visch, uit
de eene Rivier in de andere , of uit een Rivier in een
Meir gebragt, en omgekeerd. Dit heeft men, met vrugt,
gedaan, in DL/itsch1 mCI, niet den E?fc, waarmede men
vyvers, en ffiUftaande, doch zuivere wateren, bevolkt
heeft, daar zy een grond van zand of freengruis hadden, door de Elfren, boven alle andere, verkoozen. In
den Jaare 1779 fbhreef my Dr. nt:ocx uit Bcr lyn, dat
deeze proeve volkomen gelukt was. Het is niet langer
clan vyftig jaaren geleden, dat Mr. COPLAND, van Go?lei/ion , Baars bragt in de /ren -loch en de Rivier Urr-,
wear dezelve wonder wel tierde ; dit is ook het geval
geweest met de Forellen, genomen uit dc Rivier Levc; ,
en geplaatst in Lee /i -long , in het Land van Renfrew.
De #iarper, een visch, eigen aan warme lugtfcrceken,
heeft men, van tyd tot tyd, overgevoerd in de Meiren
en Vyvers van Ps uuisfen , Deenemarken en Engelànd,
LJNNZ US verklaart stellig, dat de Karper voortyds niet
bekend was in Zwccden; en, zo verre ik weet, is dezelve nog onbekend in Lyfland, of ze moest binnen zeer
;

-

w einige jaaren daar bekend geworden zyn. De verschwa-
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water táouromni op I/lc de Frnnce, waar dezelve verban zend zyn vermenigvuldigd kwamen oorfpronglyk van
.Bengale. 't Was de Heer roivRE, die wysgeerige Landbefcnuurder, die de eer hadt om de Rivieren van dit
Eiland te voorzien met een Visch , die in goedheid en
gedaante vergeleeken mag worden niet den Elft. Dat
kleine Vischje, welks goud- en zilver -kleuren wy allen
bewonderen, de Chineefche Dor'ido Werd uit liet Noor
China na h uropa overgebragt. Indien men zo-denva
veel gedaan heeft om een nutloos Vischje, enkel hoog
wegen de glinílerende fchubben ; indien-gefchatvn
men het wyde Zeeën heeft overgevoerd, enkel om in onze kamers in glazen te zwemmen, of Vischvyvertjes te
voorzien ; waarom zou men dezelfde moeite niet aan
om nuttige Visfchen voor de Menichen te-wend,
bekomen, die aan de moeite en kosten beter beantwoordden?
De Romcinen, verzadigd van overwinningen en zege
ontvingen uit het fchattingichuldig gemaakte-pralen,
flfia de zeldzaamile Visfchen, om te praalen op hunne
tafels, by het houden hunner Feesten. Wat de Romeitien deeden ter verzadiging van de weelde der Ryken,
laaten wy dit doen ten nutte van de Armen; aan ieder
Rivier in Frrcni2yk de weldaadige zaaden fchenken van
nieuwe vrugtbaarheid, die derzelver voortbrengzels zullen vermenigvuldigen.
Onze Rivieren bevatten niet meer dan omtrent twintig daaraan eigene Visfchen, en eenige zwervende, die,
op zekere tyden van het jaar , tot zekere hoogte van
de monden der Rivieren opzwemmen , of, gelyk de
Scum., zo verre "zy kunnen, opkomen. De kleine Rivieren tellen nog minder Poorten ; by de meesten bepaalt het zich tot de Seelt, cie Forel, de flal, en eenige andere kleine van weinig waarde. Hoe voordeelig
zou liet weezen, in deeze Rivieren eene menigte van
vreemde Visfchen te planten, die in deeze wateren een
voedzet zouden vinden , met hunnen finaak overeenkomende; die 'er eene lugtsgefteldheid zouden aantreffen,
zo overeenkomtlig niet derzelver behoefte , als gunfrig
tot de voortteeling!
De Seine, die ik ten veorbeelde wil neenten , voedt
verfèhcide foorten van Saimern; dan boe keele andere
Vischfoarten zou men er kunnen hebben! Bezit de èi,re
Bali/, dezelve derft_ den 'Y rmuillrts en Unther van jI',;

;
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cT32e, den Lavaree, tie Murene van 1)nïtschZa;z , dè
Griljè van Schot/and, de Pala van Zsritzerland, en de
Ferr e uit het Meir van Geneve, enz. Waarom zou niet
de Carpio van het Meir Guarda , de Schwartz - ritter
uit de Menen van Beech foidgr dery , eene heerlyke foort
van S^ilm , hoog gepreezen door den Baron DE MOL
een Natuurkundige van Salzburg, voortteelen in Frank-ryk, indien die grond, waaraan ay meest geheg t zyn,
hun bezorgd werd, aan den voet van de 4rclennes of
het Voigtfche gebergte? Waarom zouden die Visfchet^
niet allengskens overgeplant kunnen worden in onze kleinJere Rivieren? Kan enen gelooven, dat de talryke Rain
van Forellen, de witte, de roodti de zwarte, de geelvlekkige, niet zo veele andere Vischfoorten, die in de
Rivieren van Schotland zwemmen, zouden weigeren by
ons te komen woongin? Neen. 'Er valt niet aan te twyfelen , of zy zouden dérwaards medebrengen hunne
vru g'tbaarheid en dien overvloed ", welke dezelve zo
dierbaar maakt in derzelver geboorte-wateren. Her geVal zou het zelfde wcezen niet de Boudelles en hugZingt, ons aangebooden door de Meiren van Zivitzerland;
niet den Gétd-con , den Cyprinus Ballarus ; en de Salme
Unnbla, in de Rivieren van Ncdcr-Duitschland. ----- Dat
wy, derhalven, met deeze Landen een wysgeerige ruil
doen van den besten Visch uit Frankryk, voor dien ,
welken wy verlangen te bezitten.
De tweede wyze, om het getal en de hoeveelheid val
de e genaartige voortbrengzelen onzer Rivieren te vermeerderen , bestaat , gelyk ik heb aangemerkt • om in
versch water Visfchen uit zout water over te brengen.
De Natuur zelve verfchaft 'er ons voorl eelden van;
en wy hebben geene mislukking te vreezen , indien wy
haar ter Leidsvrouwe neenlen. Visch, oorfpronglyk in
zout water voortgebragt, is uit eigene beweegmg versch
water gaan bewoonen , waar dezelve alle herinnering
ve;looren heeft van liet geklots der rolven, waarin derzelver foortgenooten zwemmen. Verfcheide wateren in
Schotland zy n vol Scclynen, die den vry ornzwervenden 4laat
verwisfeld hebben voor een filler leevenswyze, en daaraan geheel gewend zyn. De Sala; van de Rivieren
Ciiden en Nith, zo wel als die van de Dee, zyn baar blyklyk Inboorelingen ; de gedaante wyst het uit. De
Seccer en verfcheide foorten van Sa/men, door PALLAS
waargenomen in de Karncc blyven daar , volgens deezen
;

,
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Ten iNatuurkcnr , beflendig, en daalen nimmer na de

Casf,il /hc Zee af. Deeze beroemde Reiziger vondt den
Zeehond in het Mcir Baikal , fchoun dezelve nooit
gevangen wordt in de Enisf, noch in de laager Angora.
YIy veronderftelt, dat de Zeehond in dat Meir gekomen

is by eene groote verandering op de oppervlakte van
onze aarde, of by eenige andere zeldzaams gelegenheid.
Aan den eenen kant zien wy de Foudre, een Zout -water
visch, tegenwoordig de Seine bewoonen, en op de oevers van !•our rlidos, vier-en-twintig mylen loven Rocsaan;
aan den anderen kant vondt LIANCUURT dien Haring in
de Elk, in de Pot.wm'ick, koelons Rivier, en de itelr;ware, Stroonsen in Neorel America; en volgens TWISS
wordt dezelfde Visch in de Versch-water- meiren van
Ierland gevangen , en in verbaazende menigte gevonden
in de Wateren van Loch-Lomond en Loch- , ck, in Schot
dezelve zwemt ook de Rivier Firih op, niet den-land;
Solna, tot op cel] vry grootera affiand van de zee. In
Pruisfcn heeft men denzelven gezien in den Oder en om
Stettin , op den afltand van meer dan negentig-ireks
mylen van den mond dier Riviere. 1)e Visfchcrs
van Marken en Enkhuizen treffen den flaring aan in de
Zuiderzee , voornaamlyk omtrent het einde van den
Vischtyd.
'Er .valt, derhalven, geen twyfel aan , or deeze on• ,
derfcheidene foorten van Zout -water-visfcïhen zouden ge,.
maklyk in Versch-water-visfchen kunnen hervormd worden; en dit zou het geval weezen ten opzigte van veeIe andere foorten, indien men behoorlyke voorznrg;en
aanwendde naa de verplaatzing, en alle aandagt heíféedde om zich van een goeden uitflag te verzekeren. Wy
hebben een voorbeeld hiervan in de Meiren van Oost
Friesland. De groote Schol, daar geplant uit de Noordd
-ce, is 'er by millitenen vermenigvuldigd : deeze Levolkt de wateren , die voorheen geheel van viseb ontbloot waren.
Is 'er , aangemoedigd door deeze voorLLeelden , oenige grond om aan den goeden uitflat; te twyfelen ?
Heeft niet 's menfchen vlyt, door aanhoudend betoon
daarvan , uitkomflen doen flandgrypen , verbaazendex
dan die wy uit de voorgefFelde proefneemingen mogen te gemoet zien ? Door zorg en oplcttenheid is by
in (raat geweest om Trekvogels , op wydafgelegcne
breedten gebooren, Iandeigen en tot htiisvog l is te maa.
erve. IIo:. NO. =.
l`:
kei .
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ken. Zich ontdoende van de hebbelyltheden des wilden

en vryen flaats, heeft de Oijevaar, de Gans, de Eenden van veelerlei foort , het aantal van ons Gevogelte
vermeerderd, en het getal onzer Huisvogelen doen to-eneemen. Het Konyn heeft cie ouderlyke holen vergeeten voor de hokken ; de Duif en de Tortelduif de
verouderde boomftanlmen , waarin zy nestelden , vers
wisfeld voor de hun toebereide wooningen , te midden
van ons ; en van decaan beniinnelyken Vogel tot dat moe
Dier , 't welk zo veel deels neemt in der men--dige
icbcn arbeid, hoe veele loevende weezens hebben h unre leevenswyzen veranderd, en verwisfèld voor behoeften, tot welke wy hun gedwongen heoben! De Mensch,
Heer der Natuure, leeft zyne heeríchappy niet bepaald
tot die, welke by over de Dieren uitoefent; en hoewel
zyn beheer over het Groeiend Ryk buiten de grenzen
van zyne magt gefield íchyne, Heeft by Boomen east
Gewasfèn van allerlei foort aan proefneemingen onder
welker uitflag bykans tot liet wonderdaadige-^vorpen,
opklimt. Geleid door den geest der Uitvindinge , heeft
de kunst allerwegen gezegepraald. Wat , derhalven ,
voorheen gedaan is voor de oppervlakte der Aarde
door uit verfcheide oorden der wereld Planten op Be ne plaats zamen te voegen, waar zy tot verbaasdheid
groeijen , — dat wy ook ditzelfde doen tot bevolking
der Wateren.
Ten Jasre 1799 had ik de eer, om, op eene der Zittingen van het Nationaal Inflitut, een Stuk voor te lee•
zen , over de middelen en de voordeelen , oni den Hc'ing, een Zout-water-visch, in de wateren der Seine, by
clerzelver mond, te doen huisvesten. Het verftig van de
veirigtingen , te werk te flel,en om dit einde te bereiken , welke ik toen aanwees, is niet gefchikt om hier
plaats te vinden ; genoeg voor my is het, thans te ver.
melden, dat het verlaag, daarop uitgebragt door LACEPEDE, cuvIER en TESSIER, geheel ten voordeele daar-

van firckte.

Tegenwoordig Len ik nog derker overtuigd van de
gepastheid der toen door my aongeweezene middelen ;
en ik twyfel in geenen deele , of de proeve zou, indien Kunstvyvers op de kanten der Riviere werden
aangelegd, oenen volmaakten uitflag hebben. Ieder ,
die een Visch vangt , zegt Dr. FRANKLIN, haalt uit
Iet water een tuk gelds. Mogt deeze grondregel en

het
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het voorbeeld van dien Wysgeer niet verlooren zyn voor
de nakonmelingfchap! 1V logt dezelve veeleer vrugt drag
gen , gelyk een welgevoede zaadkorrel, in een vrngt_
baaren grond gezaaid ! Dr. FRANKLIN, waargenomen hebbende, hoe, in Nieriv- Engeland, de. L arin g en
in een der Rivieren uit de Lee opzwommen, terwyl men
nooit één enkelen van die Viskien zag in eene andere
Rivier, van de eerstgenielde alleen door een landtong
afgezonderd, en die desgelyks gemeentèhap halt met de
Zee, nam de bladen van eenige planten , waarop de
Haringgen kuit gefcliooten hadden, die reeds bevrugt
was, en l) ragt dezelve over in de Rivier, nooit door
deezen Visch bezogt. De uitflag deezer proeve ging %yne verwagting te boven : de daar geplaati e kuit bragt
jongen voort; en in het volgende jaar was die Rivier
vol Haring; en zy hebben voortaan deeze Rivier niet
min dan dc andere bezogt.
Dan het is de Hering niet alleen, welke ik tvensch
in onze verfche wateren over te planten. Ik wilde 'er
verfcheide andere foorten byvoegen , en de grootstmogelyke aandagt befleeden op den aart des waters , voor
ieder foort best gefchikt. Deeze gelukkige keuze is
eene hoofdzaak , om zich van een goeden uitflag te
verzekeren; dan ik zou inzonderheid voor deeze Vischplanting de Visch kiezen , in Meiren voorkomende ,
die, fchoon min bekend, talryker zyn, dan men gemeen.
lyk veronderf'celt, en ook tairyker moeten weezen.
Op het tydperk der groote omwentelingen op onzent
Aardkloot, wanneer een gedeelte van de oorfpronglyke
aarde uit het midden van den Oceaan te voorfchyn
,kwam, en plekken waters gevormd werden zonder ftroonien , vonden zich de Vischfoorten zeer onderfcheiden
verfpreid. Elk Meir in Zwitzerland en Beijeren bezit
eenige foorten, daaraan zo by onder eigen, dat men ze
niet aantreft in Benig Meir daaromftreeks. Bepaald in
derzelver naauwe kommen , hebben deeze afgezonderde
Poorten, als 't ware , een roeijend ]teven , van, de andere Vischwereld afgezoncl'erd. Deeze in die Meiren
als opgeflootene Visfchen zou ik bovenal , en in de eerfe plaats , tot niyne proeven willen gebruiken, en ter
voortzetting van myn plan aanwenden.
Dit plan zou, in de daad, vergezeld gaan van twee
voordeelen , behalven de vermenigvuldiging van leeftocht, welke in 't einde dearv: i het gevolg zyn moer.
E
{nrr,
-

bS1

Aiivr)ELEN

Vooreerst. De vermenigvuldiging van Visch, zo
op zichzelven als . in forten , zou aanleiding geeven
tot invoeren en toebereiding derzeive , om hei gebruik
vair deezen Visch algemeener en uitgeflrekter te maaken. Behalven cie menigte , verstb' gebruikt , kunnen
veele gezouten, gerookt of gedroogd worden, ten grooten voordeele. De Schotten voeren veel Visch uit na
verre landen. Sairn , gerookt op de wyze der Lyf anderen, wordt te f1ambi rg zeer gezogt , fchoon de Elve
vette Sralmcn oplevert. De Grunt/el kan men droogen,
gelyk op het Eiland Oëzel ; de Schol en de Scha,-, ge
Hollanders te Katwylz. DALLAS ichryft, dat Elft-lykde
zeer gefchikt is om gerookt te worden , en meldt, by
die gelegenheid, van de Ma douaach-Tfchonvafches, dat
zy in de open lugt veele van de. zen Visch, welke zy
niet onm ddelyk kunnen gebruiken , droogen. Alle Vis
soort der SaLnen bykans , veele van het-fchenvat
Kuiper-ge (lacht, zyn gefchikt voor verfcheide wyzen van
toebereiding ; 't geen 'er Gene bykomende waarde voor
den handel aan byzet.
Ten t veeden. Indien de Maatfchappy , aan den Benen
kant, wint in de vermenigvuldiging van voedzel, zal de
Weetenlchap, aan den anderen kant , groote vow deden
uit deeze handelwyze trekken, ten aanzien van de ver
kundigheden. Meerder Vischfoorten ver -merdingva
zullen zy te minder in staat weezen om-zameldyn,
liet oog des waarneemers te ontgaan, die zich dus te
beter in flaat zal gefteid vinden om alles te onderzoeken ,
wat het zintuiglyk getl el, de voeding, de voortteeling en
de leevenswyze der Visfclien betreft, en, waarin derzelver
overeenkomtlen en fir ydigheden beftaan , keren. Wy weeten weinig van het bedryf der Visfchen. Wy hebben
ons egter niet te verbeelden , gelyk BONNET zeer ge.
grond opmerkt, dat derzeiver éénige bezigheid betiaat
in elkander te verflinden.
Dat very ons , clerhalven , deeze Visfchen bezorgen,
Men weet, dat in Duitschland de Visch leevend vervoerd wordt, tot op een afttarld van zesti g en meer mylen.. Làaten wy deeze aangenomene Vischfoorten in
welingerigre Vyvers plaatzen, waar zy de Meiren zullen vergeeten; waar zy 't hun ge woone voedzel zullen
aantreffen , alsmede hun befchuttende verblyf in die
waterplanten, waaraan zv van jongs af gewend zyn, en
y zich genoopt vinden aIu Qeu ilieuw e11acbt voort t
breri,
-

-

.
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brengen.

Stook- en bewaarkasfen vervaardigen wy

voor Planten; laat ons eerre nieuwe ƒhort voor Visfcheln
aanleggen. Eene zeer middelmatige fom zal genoeg
toereikende weezen om cene groote menigte van-zam
ƒhorten te verzamelen; en wy zullen welhaast voor onzo uitgaven en moeite dubbele intrest ontvangen. De
Visfchery is de Landbouw der Wateren ; de Visfchen
zullen zelve de moeite veemen van het zaad te zaaien,
en de Mensch zal niets meer te doen hebben, dan den
oogst in te zamelen.

CHARACTER VAN SIR RICHARD STEELE , BY DESZELFS LEEVEN BESCHREVEN DOOR DR. BUNDLE,
MAAR VOORGESTELD, ALSOF HY REEDS OVERLEDEN WARE.

Aan de Uitgeevers der hadcrlrizadfche Letteroefe.
raingen.
Medeburgers !
„ `7an tyd tot tyd geeft Gy, in uw Mengelwerk, lee.
V vensfchetzen en characters van beroemde Vreem„ delingen. Voor eenigen tyd vond ik in een Engelsch
Tydfchrift (*) het nevensgaande chara er van den Rid„ der RICHARD STEELE , den voornaaml}en Schryver
,, van den Snapper, Spectator en Guardiaan. Die eenig
„ werk ƒnaaken van leezen, niet andere oogmerken dan
„ enkel om den tyd te dooden, kennen hem als een der
grootte vernuften, welke Engeland ooit heeft voort„ gebragt ; als cellen yverigen voortaander van deugd

en

goede. zeden,, Benen

onverfchrokken

verdediger

der

,, vryheid van zyn Vaderland. Maar deeze zelfde roan
„ had zyne zwakheden, zyne exce^ztriciteitcn , zouden de
;, Engelichen zeggen , welke grootendeels ontftonden uit
te ver gedreven , en kwalyk aangelegde , goede hoedanigheden. ' Deeze bragten hem meermaalen in eene
„ verlegenheid , waaruit de hulp zyner Vrienden hem
moest redden. Dit werd my, in nlyne jeugd, ver-

„ haald
() The Ik 09hly Revtery for Iugust i Boa, p. 304 foil.
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„ haald door toen reeds bejaarde menfchen , welken zy„ ne tydrenooten geweest waren ; en met dat verhaal
„ fircokt cie befcluyving, door Dr. RUNDLE geheven,
zo wel , dat ik heiloot, die te vertaalen en aan U te
„ zenden. Oordeelt Gy, dat ze van eenigen dienst kan
zyn tot leering, waarichouwing of vermaak, Gy hebt
„ veyrheid om ze in uw . 'iengelwerk te plaatzen.
Uw behendige Leezer
E. til. A. B. G,
Op den ... dag van ... in het jaar ... ílierf de Ridder R. STEEL E in betaamel.',kheid moeten wy hem
dood ondernellen, wanneer ivy zyne daaden opfbmmen.l
liet is jammer , dat 'er geen man van bekwaamheid
leeft, om der waereld het character te geeven van iemand, die zelve zo veele chara ers, en zo fraai, fchetfle! Indien zyn leeven wel befhreven ware, zoude men
daarin een kort begrip van liet menschdom vinden ;
én de fpreuk van zyne eerde Snappe s (*). was even
waar ten opzichte van zyn Voorbeeld als van zy-ne
Schriften. Gewisfelyk , vo veel dwaasheids en zo
teel achtenswaardigs was nooit te vooren in eengen
enkelen perfoon vereenigd. Altoos befloot by dat liet
iaattle de leidsman van zyn gedrag zoude sveezen, schoon
by altoos de eerde volgde
Hy was [om zo te fpreeken] een coquet jegens de Deugd,
,zwam geduurig na haar toe, en scheen op het punt van
zich over te geeven aan "de bevallige Dame, welke hem
aanzocht, gelvk zy eenmaaI HERCULES deed: wanneer hy,
eensklaps, uit den band (prong, terug trad, en verzonk
in de armen der Wellust. In zyne bedaarde morgenuureix
was zyne ziel waarlyk groot: het eene of andere ontwerp
voor het algemeene welzyn, de vermeerdéring van keniiisíé, en de beveiliging der L'ry4cid (welke by altoos
befchouwde als den mannelykat f1aret des verfland)
werd in zyne gedachten gevormd, en was het vermaak
zyner befpiegelingen : en men moet erkennen, dat Enge land ondankbaar is , indien het niet bel.yde , dat. de gelukzaligheid, welke het tegenwoordig geniet, meer voor
het;

(
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hetzelve beichcrmd is door hem, dan door duizend andere amptelooze perfoonen , op welken het kan roemen.
Hy bezat Benen onverfchrokl,en moed, in z;ch tegen het
geheele menschdom te verzetten , om den wil van hetgeen rechtmaatig was: maar evenwel maakten zyne aan.
geboren onvool,-zichtigheden dien moed, in het algemeen,
fiechts flaauwlyk nuttig voor de waereld ; en zyne onbekwaamheid , om de verzoekingen van eenen vrolykeri
avond te wederhaan , bedierf de helft zyner poogingen.
Maar , niettegenftaande liet belachelyke van zulk een
innieigfel in zyne patriottifche eerzucht , ging hy, ge
anderen, zynen Lvecb door goed en kwaad gerucht,-lyk
en verdroeg niet al de onverfdiilligheid en ongevoeligheid van eenen Stoïcyn , dat hy uitgelachen of gefcholden werd.
Geene verleiding van rvkdonl of grootheid kon hein
in verzoeking gebragt hebben om eene lange daad te
bedryven ; fchoon de behoeften , waarin zyne zorgeloos
liet bet}uuren zyner goederen en eene onbedach--heidn
te edelmoedigheid hem geftort hadden , dikwyls hem
.noodzaakten, zich te onderwerpen aan laagheden, bykans
even verachtelyk als die, waardoor anderen groote goederen byeenfchraapen , of beroemd worden in fchurkeryen. Echter, terwyl hy zulks deed, verachtte en haatte
by z ch zelven, en bolloot ryk te worden, opdat by eerl ck mogt • zyn. Doch evenwel kwam liet gebrek aan
geld weder, en met hetzelve alle 1leclrte uitvluchten otn.
zich - te ontheWen van de moeite om by zyne fchuldeifchers te liegen.
Dus ging by voort, in Benen geduurigen kring van
misnoegen tegen zichzelven, en liet bedryven van daaden, welke op nieuw dat misnoegen verwekten. Maar
voor het ilechtffe van zyn gedrag kon by dit zeggen ,
dat zyne misflagen altoos toevallige ontmoetingen waren , en nooit voortkwamen uit voorbedachte ondeugendheid.
IIv was een aangenaam man in gezelfchap , een edel
een yverig vriend. Zyn gezelfchap-moedigvyan,
werd door ieder gezocht , als nicer verlustigende dan
een blyfpcl. Dc verongelylzingen, hem aangedaan door
zodanigen, welken vergiffenis daarvan wenschten te erlangen, weigerde hy nooit te vergeeven, en dan te ver
alles, wat by bezat, was tot dienst van zyne-getn;
Ea
vrien,
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vrienden, zo vel als zyn arbeid en zyne achting. Goud
fchecn by alleen te begeeren om het weg te geeven.
Zyn werkzaams j -sst viel op het eene ontwerp na liet
andere, in hoop van ry:0 te worjen, opdat by te beter
in f:aat mogt zyn lot het bewyzen van uitmuntende
c?ienftcn aan zyne Vrienden en aan zyn Vaderland. Hy
omhelsde elk ichynbeeld, dat deeze, uit zucht voor het
algemeens wvelzyn ontflaande , geldgierigheid vleide, al
was bet voordel. nog zo wild en onwaarfchynelyk. In
lhooi'e van onmeetelyke fchatten te winnen, jaagde hy
elke tril na , crr zocht eerst dus na den Steen der
Wezen ; en wanneer dat niet wilde gelukken , kon by

zich vcrnedoren de uitvinder geacht te worden der fobere ontdekkinge van een nieuw fatfben van eersen hoepelrok : maar dit zelfs was niet het geheiligde oog.
merk , om zyyn. Vaderland dienst te doen door zyne ryk.

klommcfl,

:Ueeze wakkerheid en vaardigheid van gezicht , om
?chatrylke mynen te ontdekken in ceni; denkbeeld deed
lien een aantal menfchen van bekwaamheden ontdek.
men , die door armoede verdonkerd werden ; en dezelven, door groote beloften , aanmoedigen om hunne
vindin^ryke talenten te werk te stellen. Wanneer iernmd hunner eenig fraai ontwerp had uitgedacht , zou
STELE, in de overhaasting zyner goedkeuringe, al het
geld, dat by by kas had, uitgceven , om het voort te
ettcn; en ten laatuien , wanneer het ontwerp bykans
fnp het punt stond van zyne moeite en kosten met woeker .te betaalen , werd alle hoop verydeld, by gebrek
van nog tien ponden om de onderneeming te voltooien.
-Dus rende by hard, geduurig na fchatten jaagende ;
en wanneer zyn hond op het wild raamde, ontfnapte
tiet altoos deszelfs mond, door eeren fchielyken onverwvachten draai, en by kwam ledig terug: evenwel, by
troostte zich altoos, dat hy eene ichoone jacht had geChad, en ging, den eerstvolgenden dag, weder even iris
en }overig te velde. Dus hernieuwde hy betlendig zyn
.ontwerp, vol van hoope en zelfsvoldoening, niet even
*arme verwachting van goeden uitílag, als ware hem
Bene teleurfrehing wedervaren. Dikwyls was by oh
diet punt van binnen Benen dag de rykfte, en derhalvveii
de eerlykt}e, titan in Engeland te worden. Maar eer die
vardaartige morgen kwam , ftierf by l zeer beklaagd
by
,
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by allen , die prys tellen op vernuft en geed ver
moet erkennen, dat hy, indi: n al niet-ftand;em
deugdzaam, immers een beminnaar der deugd was. y
Zyne Schriften zullen hem bemind ;Manken by de vol.
Bende geflachten , wanneer zyne dwaáslieuen vergeten ,
of door den tyd zullen verzacht zyn. Aan hem zyir
wy niet alleen zyne eigene Werken verfchuldigd, maar
ook die van anderen. Hy naas ci enlyk cie Vroedmees:er
van al de Kinderen der Z.ungoodinnen , welke in zynen
tyd geboren werden, en were dikwyls verdacht gehou-

den van

ook

derzelver

Vader te

zyn.

Hy zoude geweest zyn bergeen by was, al ware ADDISON nooit geboren : maar ADDISON zoude met Be-

nen engbepaa'den roem zyn ten grave gedaald, indien

by nooit vriendfchap had gehouden niet Sir RIC1ARD,
wiens Werken aan het menschdom uitmuntenden dienst
gedaan hebben. Aan hem zyn wy verfchuldigd (*), dat
vloeken en zwoeren onfatfoenlyk is, en dat liet betoonert
van achting voor den Godsdienst een stuk van wel.ee^'endheid is geworden.
Hy bezat Geleerdheid, maar zy vloeide zelden in zyne
Schriften. Hy leide zich meer toe op de beoefening der
natuure, dan op die der boeken ; en gelyk NUMA zyne
EGERIA raadpleegde , en vaan die Nymph zyne wetten
leerde , zo was Sir RÏCIIARD verliefd op eene neer
weezenlyke Godin, en werd door dezelve, inderdaad,
onderwezen in alle zyne voorfchriften. Fly had eene
_kunst om de menfchen minne dwaasheden te doen haaten, zonder dat zy zichielven haatten omdat zy ze hadden ; en wees fatfoenlyke luiden den wech om op
Bene bevallige wyze deugdzaam te worden.
Lone froute veye gaestgetteldheid , een leevendig vernuft, Gene vaardigheid van gedachten, en de fynite tinten der hiirtstochten, verwekken vermaak by allen, die
zyne Schriften leezen en verftaan. .Hy had geen ledi-

gen tyd of bezadigdheid genoeg , om den arbeid van

naauwkeurig te zyn te verdraagen. Zyne waarneemingen over liet menschdom dron gen zo sterk op hein in,
dat by fomtyds duister wierd uit gebrek aan geduld
om ze in behoorelyke, welberaamde en natuurlyke orde

op
) T. w. in liet eerfee derdedeel der jongst afgelopen•
ouwe. Kerr.
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op het papier te brengen. Zyne hekelíchriftcn waren
fc'ierp en geltreng. Doch ik Beloof, dat hy van cleeze
bekwaamheid nooit gebruik maakte tegen zyne byzondere vyanden , maar altoos tegen de vyanden van zyn
Vaderland; by toonde, derhalven, zynen goeden aart,
ook in zyn vinnigst en bitterst uitvaaren.
Hy had geene natuurlyke gefchiktheid voor het rym:
shy wist, dat by ze niet had; en beproefde het daarom
zeer zelden. Die STEELS beminnen , zullen zich over
ADDISON alleen verwonderen. Veele tocjuichers zal by
nimmer hebben ; maar die tinaak in hem kunnen kry.
gen, zullen nooit oordeelen , dat eenige fchriften, hoegenaamd, die evenaaren, welke hy ons heeft nage;atcu.
Hoe goed zyn odrdeel in het ftaatkundige ware, kan
men leeren uit zvne Brieven aan Sir MILES WHARTON ,
en aan den Balliuw van Stockdale; hoe edelmoedig zyne gevoelens van Godsdienst , kan men zien in zynen
Brief aan den Paus (*). De juistheid van zyn vernuft,
en zyne naauwkeurige bedrevenheid in characterkunde , erkende iedereen , door hunne goedkeuringe van
zyne Tooneelfpelen en van zyne Snappers.
Laaten uwe gebreken, Ó Sir RICHARD! in uw graf bedolven blyven , en uwe deugden door allen nagevolgd.
worden! Laat men uwe Schriften beminnen: want alwie
dit oprechtlyk doet, zal , eer by 'er, om denkt, een becniniIaar, indien al niet een beoefenaar , der deugd worden ; en de waereld kan aan U verfchuldigd zyn het
vernietigen van dwaasheden, welke in volgende eeuwen
veder fraan geboren te worden. Uwe Werken zullen een
geneesmiddel zyn voor den geest, en alle ongeregelde
belustheid verhelpen, welke, zonder cene zo vriendlyke
harttterkinge, den vrolyken en jeugdigen zo ligt aantast.
Indien allen, welken by uwen raad hulp gevonden heb.
ben of zullen vinden , zich willen verklaaren als uwe
bewonderaars , dan kon nooit eenig Schryver roemen
op ecne meer algemeene of beter verdiende toejuiching,
en socRArEs zelve zal een kleiner getal leerlingen heb bell dan STEELE.
T. RUNDLE.

(*) Hier wordt zekerlyk gedoeld op de uitmuntende Op.

dracht aan Paus CLLDIENS DEN XI,
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IIITTREI{ZEL UIT DE• BERICHTEN VAN ROOM.
SCHE MISSIONARISSEN, OVER DEN TOESTAND
I)ES CHRISTENDOMS, IN ALLE DOOR HUN
BEZOCHTE LANDEN
Door Prof.
MUNTER, in Kapperthegen.
.
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I. in Turksch Bosnier waren , in 1773 , ; 2 Kerfpelen,
1 8597 Christelyke Huisgezinnen, 77o6o Zielen. Sedert het laatfie onderzoek in 1768 vond men 14323 Ge
3946 Getrouwden, 6868 Geflorvenen. Zy heb -dopte",
buiten de Kloosters, 67 Misfionarisfen,-benop'tlad,
die de mis onder den blooten heinel leezen, en op alles

acht geeven , waarvan 55 Monniken (zoo Franciscanen

als Minoriten) en 12 waercldlyke Priesters zyn, Men
had daarenboven, in 1773, nog in de Kloosters 88 Kranciscaners , en 17 waereldlvke Priesters, allen bekleed met
't gezag van Slisfionarisíén, De Grielcfche Christenen
zyn 'er ook zeer talryk. Zy hebben 'er 374. Kerfpelen, 5o
Dorpkerken, en buitendien nog a2 Kerken en Kloosters.
Zy verfbillen. behalven in de bekende leerpunten, ook.
hierin van de Latynfche Kerk, dat zy, in geval iemand
uit een ander Kerkgenootfèhap tot hen overkomt , den-.
elven herdoopen. Zy zyn van de Roomfiche Kerk en
van den Paus zoo afl;ecrig, dat zy liever Mohammedanen
zouden worden , dan zich met de 1aonlini.canen vcrecnigen. Voor den openbaaren Godsdienst moeten de Christenen jaarlvks eeni;e fchatting opbrengen. Verre het
grootfte getal woont buiten de Steden.
II. In Morul en Kurdiflan zyn hoofdzaakelyk twee
Christelyke Seen.
i. NeJioriecu. Zy hebben drie Patriarchen.
-De eer/ie en veornaamtle wont in het Dorp Elegl,-,
naby Moful. Deze Patriarchen worden doorgaans ELIAS
gtheeren , en zyn aan de regeering onderworpen. Hun
Kerfpel strekt zich even ver uit, als het Diftric't van
den Basfa van Moful , en bevat daarenboven nog het
groottle deel van liet Vorfl;endom Gezira, en de Staateii
amedia, Kai en Caraciolan; de Landen van den Basfa
an Kakuli, Bagdad en Basfora, en in Perfien de Steden
Ormi en Senna niet derzelver gebied. MAR. ISCIASA,,
-dc tegenwoordige Patriarch, wierd in 1778 door de Turkíche rering tot_ die waardigheid verheven. Ily liad
zich
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zich voorheen by de Roomsch Katholyken gevoegd ,
maar keerde vervolgends tot de Neiloria.;nen weder terug ; 't geen hem den haat - der Misiionarisfèn , die
hem , met hulp der regeering van 't Land , ook uit
hun Kerkgcnootfchap uit` ebannen hebben, berokkende.
Tot zyn Pitrarchant bchooren de volgende Bisdom
1tiiojul , Telchapli. i Kerk , geo Huisgezinnen,-men:
waarvan 6o Iiatholyiz zyn. Telescaph, 6o Huisgezin
alle Netloriaansch. — Gezira, een Nef'oriaansch-ne,
Bisdom met io geheelenal Nefloriaanfche Dorpen. il In
Cezira zyn maar 6o Katholyke Familien. — -,lnzedia,
goo Netloriaall,che Dorpen niet een Bisfchop. Hier oefent de Neltoriaaníche Patriarch, met verlof van den
Vorst , ook eenige rechtspleeging. Men heeft in de
-Stad Zacco 14 Kathol yke Huisgezinnen, 40 in Duok,
io in Acri, 30 in 't Dorp Ros. — Careciotan beeft
Dorpen , één geheel Nelloriaansch, één gemengd ,
twee Katholyk. --- Orn i en Seinza, 30 gantsch Ne.
1 toriaanfche Dorpen niet - Bisfchoppen. Door burgerlyke omwentelingen zyn de Katliolyke Misfionarisfer
genoodzaakt geworden zich van daar te verwyderen.
De tweede woont in Gitiloomork, in 't hooge gebergte
van Acaria. SIMON is de gemeeue naaai der Patriarchen van dit Ditlric`ï . De aan hun onderworpene Ne
verdeeld , allen-i'oranezyvfchdlas'en
aan Benen en denzefftien Vorst, den Vorst van Giulamerk, onderworpen. De Tieners hebben i000, de Tocoibiers co, de Geloiers 400, de Bafciers Zoo ftrydheare mannen. De geheele ]Zaad is ,zoo wel als de
Geestelykheid , en zoo ook de Leeken , zeer wild en
krygszuch^ ig. De Patriarch zelf gaat mede in 't veld
tegen de Turken. Dit gantfche Volk is zoo onkundig #
dat men 'er niets mede kan aanvangen. Slechts wei
hebben den Katbolyken Godsdienst aange.-nigcFamles
nonen.
De derde houdt zich op in Diarbeckir. JosErli is
l)y deze Patriarchen de algemeen aangenomen naam. Zy
zyn aan den Paus onderworpen. Men noemt ze ook
wel Patriarchen der Chald^crs. Te Diarbeckir zyn onwccveer o Familien , die onder den Patriarch taan, ei
daarenboven nog even zoo veel in twee Dorpen. Voor
aan hein ondergefchikte Bisfchoppen,-henadbytw
tenen in Merdia met ^_o, en Benen in Seest met 5o Familien, leans komt daar nog by de, Bisfchop van Sa-

la-
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Iafllast, MAR. JESCNAI, die, door liet Ieezeti van oenige

1chrifteti van den Patriarch MAR. JOSEPHS II, in her
jaar 1771 Katholyk wierd , en zich aan den Patriarcl>
van Diarbeckir onderwierp , Ichoon by deswegcns vair
den Patriarch van GiuIamork moest lyLlcn, tot wiens
te voren behoorde. Deze Bisfchop had-Provinteby
ongeveer 6o Katholyke Faniilien onder zich. By de
Neftoriaanen blyft de Patriarchale en Bisfchoplyke waar
dezelfde familie ; zoodat Ibmtyds neer dart-dighen
eene

plaats

, verfcheidene

achtereenvolgende

jaaren ,

open blyft , in gevalle 'er geene andere, dan minderjaarigen, zyn overgebleven.
a. , acobiten; eigenlyk Syriers, navolgers van JACOBUS BARADt U S. Die. tot de Katholyjcen overgaan,
heeten Sirianiers. Zy hebben twee Patriarchen.
De ecne heeft zyn zetel te Merdin in een Klooster
der Zaffcrans. Hy is het hoofd van alle Katholyken
dezer Secce in /Egypten , geheel Syrier., Damascus,
Aleppo, Orfa, Diarbeckir, i\lerdin, Moíul en aanlig-

gende Landen.
De andere, die doorgaans alleen den naam BARSUMMA
draagt, woont in 't gebergte Gebel lor, tusfchen Diar-

beckir en Gezira. Zyne Jacobites hebben den naam vair
Christenen, omdat zy gedoopt zyn, naaar weeres vol
niets van eenigen Godsdienst. Zy inaaken hun.-ftrek

dagelyks werk van rooven en plunderen.

De eerstgenoemde heeft de volgenden onder zich:
In Mofial 4 Kerken , 600 Familien , van welken boo,
en 2 Kerken , Katholyk zyn , eene Jacobitisch , cie
vierde by afwisfeling. In Moful heeft een Aartsbisfchop , in 't Klooster Sciek Meti , (of wel Scheicl}
bleti) zes uuren van de Stad gelegen, zyne refdentie..
Voorts in drie Dorpen; -- Caracosc , 7 Kerken
met i000 Katholyke Familien, en nog daarenboven 900
Katholyken , en ioo Jacobiten , die ramen eene Kerk
hebben. Hier is ook een Bisfchop geplaatst. — Bartelli, eene Kerk, 6o Familien, waarvan in Kathalvk
zyn. Ba/ace/ia, 25 Familien, waaronder 6 Katholyk. — In K'urdi/lna, te Gezira, een Bisfchop , 30
{acobitifche Familien; Amedia Zacco , eenti Kerk, 14
, eerst vereenigd, daarna weder afgevallen ;
Acri, eene Kerk met i i ,Jacobitifche Familien; Amcia, 3 Ka,tholyke era 2_ Ketterfclie Familieai. Men telt_
-
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in deze Dominicaanfche Zending goon Katholyke Pam.ilien.
In Kurdif}an bevinden zich, in verfcheidene Dorpen g
van allen afgezonderde Armeniers. De Misfronarisfèn
kunnen niets by hun uitrichten, omdat zy hunne taal
niet verftaan. In Moftil , en ook in cie Dorpen , is de
Arabiíche taal in zwang ; fchoon het Volk onder zich
Chaldeeuwsch fpreekt.
In Kurdiflan gebruikt men de Kurdifche , een dialeá der Perfifche taal. De Christenen fpreeken Chaldeeuwsch, en verftaan ook Kurdisch, eenige Vrouwen
uitgezonderd ; die met de Kurden niets te doen willen
hebben. Men kan alleen , in haare eigene taal , met
dezelven te regt komen. De overal rondgedeelde Arab
bifche Overzetting van den Catechi mus vaan nELLARIvIYN heeft veel tot de bekeering dezer lieden toegebragt. In Kurdiii an heeft men eene Chaldeeuwíche Ver
Priesters zoo wel , als de Leeken ,-talingcod.De
zyn van alle gronden van Godsdienst geheel onkundig.
Zy meenen , dat alles afgedaan is , wanneer zy eenige
gebeden prevelen. Eene goede Moraal, in 't Arabisch
gefchreven, zou hier, voor de gantsch onweetende Priesters, regt nuttig weezen.
III. Georgien had, in J773, zoo ver het aan iI1 RAcLlus.toebehoorde , twee deafen , Chartli en Chacctti.
Beiden hebben eersen Patriarch ANTONIUS, wiens refidentie is in Chartli dc/la Zitcta. Allen zyn Grieken,
en aan den Patriarch van Antiochien onderworpen.
De Provintie , waarin SALOMON regeert , heet Inleret. SALOMONS Broeder, JOSEPH GALLATELLI, is Patriarch. By heeft 16 Bisfchoppen, alle Melchiten, onder zich. Hy ze'f ítaat onder den Patriarch van Conicantinopolen , van wien by ook zyne Zalving ontvangt.
IV. In Armenien ligt , drie turen van Erivan , liet
groote Klooster LI nazin (d. i. dc ncderdaeding des
waar nog Gene oude, vaan TIRIDATES
Cl] GREGORIUS ILLUMINATOR gebouwde, Kerk voorhand en is. Zy is fchoon , groot , en zeer ryk in goud,
edele gefteenten en paarlen. Flier heeft GREGORIUS zyne patriarchale refrdentie. Hy heeft onder zich 4o Bis ichoppen, en een groot gevolg van Boo perfoonen. Hy
wordt , in zyne waardigheid , door de Porte bevestigd
en befchermd , en voert dus het vey gebied over zyne
on..

!eniggeborenen)

,
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onderhoorigen , terwyl hy zich van de hu'p der Turkfche Regeering altyd kan bedienen , om alles tot rehoorzaamheid te dwingen. Alle drie jaaren laat hy het
Chrisma , door hein vooraf gcwyd , aan alle zyne geloofsgenooten, in 't Ottomannisch Rvk, door zyne Bis
Buiten hein hebben de Armeniers-ichopenutdl.
flog 3 Patriarchen ; een te Ganzator in Perfien. Dit
Volk is maar federt kort by de Armeniers ingelyfd. Voorh een waren zy Albaniers. Deze Patriarch , de eenige
van deze drie, die eene wettige aani}elling heeft,- laat
ook door aan hem onderworpene Bisfchoppen het Chrisinn in de hem toegedaane Gemeenten toedienen. De
tweede heeft in Aktamor, dc derde te Sig, in Cihrien,
zyne refidentie. Beiden zyn alleen door verplaatzing der
refidentie van Elmiazin , in onrustige jaaren, ontstaan,
en dus onwettig. Beiden heb:-en zich tegen den Patriarch van Elmiazin verzet, en zyn, door tusf^hcnkomst
der Turkfche Regeering, in aanzien gebleven. Zy heb-

ben ook eenige Bisfchoppen order zich, en deden ook
het Chrisma uit. De Armeniers geeven ook aan hun-.
zien Bisfchop te Confiantinopolen en Jerufalem den titel!
van Patriarch , dewyl , op beide plaatzen, Melchitifche
Patriarchen hunne refidentie hebben. Echter zyn beiden
aan den Patriarch van Elmiazin onderworpen.

(Het flut ter eerffe gelegenheid)
ZEDEN DER BEWOONDEREN VAN DE KAAP DE
GOEDE HOOP, EN DER VOLKPLANTELINGEN
OP HET LAND.

(Getrokken uit JOHN E ^ R Row's dccount of Travels it

the Interior of Southern Africa.)

,

ogmaals ( ) moeten ivy onze Leezers onderhou
den met een gedeelte des belangryken Werk3
, over den Uithoek van ul rica, en hun eene fchets
„ geeven van de K3apttad-bewoorderen, en der zodani„ gen, die zich op 't Platteland onthouden."
(*) Men flha teragge tot ons Mengelwerk des Jaars I R s I ,
bL 6sI,6^'z, en hier Bove f bi, i.
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De Kaapflad - bewoonders befleeden dat gedeelte vair
den dag, welk niet in handelbedryf wordt doorgebragt,

geheel aan de voldoening van zinnelyke lusten. Weinigen heb?hen eer igen iin;.ak in leezen , en geenen in de
beoefening der ichoone I tinhen. 'Er is in de Stad geene foort van openbaar vermaak , uitgenomen de Bals ,
by zekere gelegenheden gegeeven. Men treft 'er weinig
g ezelfchappen aan dan Familie -partyen , die doorgaans
]taart fpeelen of danfèn. 't Geen geld en handel betreft,
trekt voorts at hunne aandagt, en maakt de hofre hens
onderhouds uit. Zeer ryke lieden ontmoet men 'er intusfc'nen niet , fchcon voelen ia ruime omftandigheden.

In de geheele Volkplanting treft men geene bedelaars
aan, en flegts weinigen, die de voorwerpen zyn van algemeene armbezorging. Het onderhoud derzelven komt uit
de rente van ce goederen der Kerke, uit aalmoesfen,
giften en ingezamelde penningen by de waarneeming van
den open, aaren Godsdienst. Uitgenomen eenige weinige ter Volkplantinge ingevoerde belastingen tot onder
wegen en werken, hebben de Inwoonders wei -houder
lasten te betaalen van de voordeelen, uit hunnen ar.-nig
beid en hardel herkomftig.
De tak der weelde , om paarden en rydtuig te houden, welke elders niet zo veele kosten vergezeld gaat,
komt hier, behalven den eeroen aankoop , op weinig te
ítaan. De Rydtuigen in de Stad , gefchikt om kleine
tochten te doen of zich te verlustigen, zyn open, en
getchikt voor vier of zes periconen. Tot uitgeftrekter
reizen hebben zy eene foort van ligte Wagens , gedekt
met een huif van zeildoek, en groot genoeg om eene
geheele Familie te bergen, niet de benoodigdheden voor
verfcheide dagen. Dc voerman is doorgaans een dier
Lieden, welke in de Volkplanting den naare van Bostiarden draagen, van een vermengde afkomst, geteeld door
een 1 u; opecr by Bene Hotteno.^frhe Vi ouw, of door een
Slaaf en Bene FHottentotfcle Vrouw. Zy zyn zeera ge
paarden rnennen. Zy maaken geene zwaarig--rigtophe
1ied, om, met agt paarden, korte hoeken om te draaijen, of door naauwe wegen te rennen. Zeldzaam ryden
de Vrouwen te paard ; men houdt zulks voor te ver•
moeiend. Meestenrvds houden zy zich over dag in huis,
en doen 's avonds in de koelte ecne wandeling.
Wy hadden gelegenheid om de Hcllanc / he Volkplantciirgen te loeren keuen, o ene :eis na de Heks -
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ivvier -Valei ; wanneer cvy, voor den tyd van ze4ti,-n da. gen, affcheid namen van alle nienschlyke woomng: want
deeze tyd wordt 'er vereischt , om de Groot /'r!rro, of
de Dorre Wildernis, door te trekken, welke ligt tusfchen de Kaapf^ad en de woonplaats van Graaf nryNET. Het was derhalven noodig, ons van voorrad te
von zien : in de gel,eele woestyn is niets te bekomen
dais nu en dan een Antelope. Voor R&zi2ers, die een
goeden wagen en tent hebben, is het gebrek aan bewoon
plaatzen geen groot verlies: want de weinige bewoon -de
rei van bergen aanrreft -der,s,imnagt fe
hebben niets, 't geen tot gemak kan fire: ken ; en de
zin'elylkheid ontbr.elkt 'er,allenthalve. Onder de P'i nters in -, frica vindt men egter oenigen , die op eene
voegelyke w ze leeven ; en treft men de zodanigen
meest aan onder die zich onledig houden niet de 1V' nteelt. Veelen deezer ftarnmen af van Fra^nfche Fami?ien,
die, een weinig meer dan Bene Eeuw geleden, aan de
Kaap de Goede Hoop eene wykplaats vonden , ons de
vervolgingen in hun Vaderland te ontgaan. Zy zyn
zeer onderfcheiden van de zogenaamde Holl«ndlfche Boe,

ren (*).

De Landhewoonders , in de Ereeken digter aan de
Kaapstad zich onthoudende, fchooii niet zo lomp en haveloos als de gemelde Boeren, die Vee aanfokken, leeven, te midden des overvloeds , op eene geenzins aangenaame wyze. Zy hebben weinig of g ene verkeerin ,
niet elkander ; elk fch\'nt voor zichzelven te leeven.
Schoon van elkander op een aff'and van verfcheide nylen verwyderd , en het voordeel genietende, om Benige
duizenden Acres lands voor een zeer Beringen huurprys
te bezitten , is• het nngthans zonderling , dat men zeer
zelden twee Buuren vindt, die in goede verftandhoiiding
met elkander leeven: zy zyn in geduurig verfchil over
de uitgeftrektheid hunner Landerven , of het v000rregt
van een waterloop te bevitten. Eerie groote oorzaak vn
deeze eindelooze gefchillen is de ongeryinde wyze, om
den grond by den tyd af te meetera : volgens Bene hier
vastge1elde gewoonte, is een Land, door het Gouvernement uitgegeeven, zo groot, dat neen het in één uur
dwars
(*) Van deezen hebben wy, ter boven aangetoogene plaat-

.e, eene befchryving gegeeven.
MENG.
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dwars over wandelt. Indien een Landman v°erdagt ge
wordt, zyn Bake, ter landonderfcheiding die--houden
nende, weggenomen en te ver op 's Buurmans grond gezet te hebben, wordt de Veldwagtmeester- geroepen door
den Man , die zich verkort oordeelt ; men betaalt hens
hiervoor drie Dollars. Gelukt liet den Veldwagtineester, 't verfchil tot genoegen der beide Partyen te vinden, dan is het Pluk afgedaan ; doch zulks is op verre
na niet altoos het geval; wanneer de te onvredene party
zich vervoegt by Bene Commisfie , bettaande uit den
Landdrost, twee Leden van den Raad , den Secretaris
van dat Difl:ric , en een Boode. Deezen trekken vyf
Dollars daags , zo lang zy zitten , om te beflis--tien
fen , hoe verre een man in één uur tyds wandelen
moet!
De gevaarlyke en moeilyke wegen in elk gedeelte der
Volkplantinge, doch bovenal in de klooven der bergen,
en de nog gevaarlyker overtochten der Rivieren, wyzen
uit, hoe weinig bezefs de Landlieden hier hebben van
't geen ten algemeenen gemak dient. Elk komt de zwaarighcden, zo goed by kan, te boven; en men denkt 'er
niet meer om, voor dat men dezelve op nieuw ontmoet.
Een tredend voorbeeld hiervan ontmoette ons in het
overtrekken van de Brecde Rivier , tegen over Branc,. 7;vcslei; dit geschiedt in een kleine platboomde fchouwe,
omtrent zes voeten lang en drie wyd. In dit vaartuig
haalen de reizigers zich over met een touw , aan twee
itylen, te wederzyde van de rivier, vastgemaakt. Moet
'er een paard over , men neemt den zadel af, de Man
gaat in de fchouwe, en het paard zwemt agter aan.
Maar valt 'er een wagen over te haalen, deeze moet
ontlaaden , en het goed met de fchouwe overgevoerd
worden ; vervolgens maakt men den wagen , zo goed
mogelyk, vast aan de fchouwe, en laat dien naa fleepen. Zo befteedt men een halven dag, om eene kleine
rivier over te trekken die ter grootste wydte niet meer
dan honderd -en- twaalf voeten haalt ; daar weinige planken,
wel aan elkander vastgemaakt, genoegzaam zouden veezen, om alles , in. weinig -minuuten, met veiligheid en
gemak over te brengen.
De Vrouwen onder de Africaanfche Landlieden brengen haar leeven in de lustloosite werkloosheid door. De
Vrouw des huizes ichynt , met den fleeds kookenden
kofflyketel voor zich op een kleine tafel, op haar foei
zit-
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zittende , een vast({ aand fluk huisraids. Deeze goede
Vrouw in de wildernislb n van flfr•iccc gebooren, under
Slaaven en Hottcntottef; opgevoed, heeft weinig denk
geen vrouwiy lie kiesciiheid in de i 1aat--beldsvan't
fchappy uitmaakt. Zy bekreunt 'er zich niet aan, om
haare voeten en beengin door cene- faavin , in. 't bvzyn
van vreenmdelingen , in warns water te maten afwasfchen ;
eene verrigting, welke alle avonden herhaald wordt. Indien de beweegreden tot dit gebruik zindelyklieid ware, zou dezelve te pryzen wcezen; maar als men ziet,
dat de tobbe niet het zelfde water dient voor liet ge
bezin, van de oudile af, moet men daarover.an--hel
ders denken Dc meeste Vrouwen gaan zonder kousfen
of fchoenen , zelfs wanneer de Thermonieter bereden
het vriespunt (laat: Doorgaans maaken zy nogthans gebruik van kleine ftooven , om de voeten op te zetten.
De jonge dogters zitten , even als de Moeders, werken lustloos met de handen voor zich. De Incesten deezer, in eenigzins afgelegene i{reeken, kunnen leezen noch
fchryven; zo dat zy Beene verftandsbezigheid altoos heb bene Gelukkig , misschien , voor haar , dat cle geringe
voorraad van denkbeelden het langvallen van den tvd ha:.r
ter aanhoudende plaag te verftrekken belette. De Ilitorie
van ééneg dag is die van haar geheele loeven. Zy hoorgin
of fpreeken van niets, dan dat deeze of geene na de Said
of na de Kerk gaat, of zal trouwen, of dat de Boschjesmannetjes het vee van deezen of geenen gefloolen ,
of dat de Springkhaanen hier of daar het koorn opgedeten hebben.
De Jongelieden op liet land hebben geenc zamenkomf}en op vastbepaalde tyden, gelyk in de meeste landen,
tot het raapen van vreugd en vrolyke verlustiging.
Geen kermisfan, geen dansfan, geen muzyk, noch verlustiging van eenigerlei aart. Aan de koele phlegmatike
getleltenisfe en de bedryflooze leevenswyze moet misichietn de verbaazende vrugrbaarheid onder de iffrician(ckc landlieden worden toe tefchreeven. Zes of zeven
kinderen in één huisgezin worden zeer weinig gerekend;
van een twaalf- tot een twintigtal is niet ongemeen: de
meesten trouwen zeer jong ; zo dat de bevolking ten
platten lande zeer fterk toeneemt. Veele der kinderen,
no thans, fterven vroeg aan keelziekte, en uitfiag van dezelfde Poort, ais waaraan de kinderen aan de Kaap desgelyks onderhevig zyn. Men ontmoet 'er weinig yourLecJI 2
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beelden van hoogen ouderdom. De doorgaande leevenswyze is mogelyk min gunilig voor de langleevenheid ,
dan de aart der lugtsgeteltenisfe. De ongemakken, waar
veelal ten platten lande terven, zyn gal- en rot--anzy
koortzen en waterzugt.
Veeltyds zyn de Mannen ver boven de middelbaars
rootte , doch niet welgemaakt , niet vast van gef}el ,
ug en onvaardig. Zeer weinigen hebben dat open voorkomen, 't welk onder den boereneland in Europa meestal ltrekt ten blyke van eenvoudigheid en onfchuld. De
Afflammelingen de: Faazzfclie Familien zyn teenwoor^
dig, door huwelyksverbintenisfen, met de oorlpranglyke Volkplantelingen zo zeer vermengd, dat 'er geen onderfcheid, dan alleen de naamen, is overgebleeven. Het
is opmerl:elyk , dat geen woord van de Fr«ifche taal ge
"rol:en of verflaan wordt onder den bostent}and; fclaoon-fp
'er not veelera leevcn , wier Ouderen beide van die Na
vindt ook in hunne huizen geen-ticafmden.M
Fracnsch Boek hoegenaamd. Het fchynt , dat deeze Vlugtelingen 'er op uit geweest zyn , om voor hunne kinderen hunne ongelukkige gefchiedenis , en het flegt gedrag van het land hues oorfprongs, te verbergen.
De middelen ter opvoeding, 't is waar , moeten vry
bezwaarlyk te bekomen wezen onder een volk. zo wyd
en zyd verfprcid over een zeer uitgenrekt land; gefyh
liet geval is der Landlieden in de Kcapfche Volkplanting. Eenigen hebben een perfoon in huis, dien zy een
Schoolmeester noemen. Deeze is doorgaans een man,
d i e zyn tyd in den Krygsdienst volbragt heeft. Zyne
bezigheid in deezen nieuwen leevens(fand beftaat niet alleen in de kinderen te leeren leezen, fchryven, pfalmzingen, en eenige gebeden van buiten te leeren , maar
by moet zich ook tot ander dienstwerk verledigen. Op
eens plaats , welke wy voorby trokken , beftuurde de
arme Schoolmeester het ploegpaard, terwyl een JIottcntot het daar by komend werk verrigtte. De kinderen der
zodan.gen, die zulk een Schoolmeester niet kunnen krygen of bekostigen, verftaan noch leezen noch fchryven:
hunne gehcele opvoeding beftaat in wel te leeren fchieten, niet behendigheid een lange zweep te hanteeren, en
een wagen te mennen.
Zelden ziet men in een der huizen dier Landlieden
eenig Boek, 'behalven den Bybel en WILLEM SLUITERS
Gezangen , of een Pfulnahoek , in verzen gcbragt door
e!: TI
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een Hollandfebe STEP.NHOLD en HOPKINS (*). -- Zy
hebben het voorkomen van Godsdienftighcid, en brengeii zulks tot een vry verregaande hoogte. Nimmer zet
zich aan tafel om te eeten, zonder dat de jongife-tenzy
des Gezins een vey lang gebed doet; en ieder morgen
vdór het opkomen der zonne wordt een van SLUITERS
Gezangen door het geheele Gezin aangeheeven. In liet
kerkgaan zyn zy zeer flipt, fchoon het volbrengen van dien
pligt veelen hunner een reis van eenige dagen kost. Zy,
die op een afffand van veertien dagen of drie veeeken
van de Kerk af woonen, gaan 'er meestentyds éénmaat
's jaars met hun geheel Gezin heenen.
Hoe ruw en weinig geoefend deeze Landbewoonders
ook mogen weezen, is 'er eene deugd, waarin zy zeer
ititfteeken — Gastveyheid voor vreemdelingen. Een
Landgenoot, een Vreemdeling , een Bloedverwant , een
Vriend, zyn alle even zeer welkom , aan welk huis zy
zich vervoegen. Een Hollandsch Landelan aan de Krnp
gaat nimmer een huis voorby op den weg, zonder 'er
in te treeden ; uitgezonderd misfchien dat van zynen
Buurman, met wien het tien tegen één is dat hy in geichil leeft. FIet is hem niet genoeg , in het voorby
trekken , na de gezondheid zyner Medelandslieden te
verneemen; zelfs onder den weg zullen twee Landlieden , elkander ontnrietende , als zy te paard zitten, of
ryden, afftygen , om 't zy vriend of vreemden niet handvatting te begroeten, Komt een .reiziger aan eerre wooning , hy klimt van 't paard, treedt ten huize in, begroet de Mannen niet- handtasting, kuscht de Vrouwen,
en gaat, zonder verdere pligtpleegingen, zitten. Wordt
cie tafel aangericht, dan neemt by plaats onder het Gezin, zonder te wagten dat men hem daartoe uitnoodigt.
Dit gefchiedt ook nooit; dewyl men veronderilelt, dat
eon reiziger , in een land z) fchaars bewoond, altoos
Benige behoefte en hónger moet hebben. Diensvolgens
is doorgaans de eerfle vraag , wat verlangt gy? Is 'er
een bed in huis , het wordt den Vreemdeling aangeboden; zo niet, 't geen dikwyls liet geval is onder de
Vet(*) STERNHOLD en HOPKINS zyn Engelfche Pfalmberymers
an den zelfden ftempel as onze DATHEEN, wiens Pialmberyming de Heer BARROW zeker onder deczc Landlieden heeft
aangetroffen.
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Vetweiders des wydafgelcgen oords van REYNET, dan
moet hy zich ter roste begeeven op een bank of een
hm%op fchapenhuiden onder dc rest des Gezins. 's Morbens, raag een hartij; nntbyt, neemt by een Soepje, of
een glas Brandewyn , beveelt zyn Slaaf , of .Hotten tot , de paarden te zadelen, neemt met han ltasting affcheid van de Mannen , en kuscht de Vrouwen; hy
wenscht hui gezondheid , zy hem Bene goede reis.
Op deeze wyze

kan een reiziger het geheele land

doortrekken.
Wordt de Huishouding eens lfrscaanafchen Landmans niet wel beheerd ; de wyze , op welke hy den
grond bebou*t , is even flegt. he Vetweiders, op veel e' plaatzen , bekreunen zich geheel niet wegens bet
zaaigen van Benig graan , maar verruilen by anderen
voor vee zo veel als zy voor Inni Huisgezin behoeven. Zelfs zy , die hunne Graanlanden niet verre van
de l ,-ap hebben , bewonen geen afgerigtheid in den
landbouw. Zy werpen den grond om met een lompen,
an liegt gemaahten Ploeg, die agt of tien Paarden, of
een twaalftal Osfen , noodig heeft om getrokken te
worden; het zaad wordt uit <1e hand gezaaid; een Egge , zo misvormd als de Ploeg , wordt 'er over geliaald ; de oo g st is van tien tot vyftien voor één.
Geen mest komt 'er in den grond , uitgenomen eet
lbefprenging op de landen tot Garstteelt. In laag lig.
ende landen nahv het water, waar zy 't zelve op den
_frond kunnen teïden , krygen zy van dertig tot veertig
voor één. Water, in de daad, t rs: alles in Zri flnae; ^ca. Niet gelul; de Chinees , wiens groote kunst des
l,andbouws heilaat in den aart der planten naar dien
vaan den grond te fchiklken, welken hy daartoe ook.beveidt, is de Roi/mdj2he Doer aan de Kaap wel te
vrede, indien by flegts water op zyn akker kan brengen.
Hy befteedt geen arbeid altoos a,n den grond, dan dat
by 'er het zaad inttorte; hy laat liet verder aan liet
geval en de gunftige werking der heerlykc lugttlreeke
over. De tyd van zaaijen is in de maanden Mey en
uny; de oogst van November tot January. Iet Graan
wordt door paarden uitgetreeden, die in 't rond loopen, in de open logt ; liet flroo laat men rotten, of
geeft het aan den wind over, om het allerwegen heer!,

te voeren,
AT.à
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ALKANDER EN SEPTIMIUS.

(Eene dnekdote uit de Byzantynfche Cefchiedenis, naar het
Engeósch van c ^LDSaI,Tt1.)
ang nag het verval van het Roomfehe Ryk bleef
aanhoudendheid Athenen de zetel van kennisfe, van beL
fchaafdheid en van wysbegeerte. TïLODOercus , Koning der
nog by

Oftrogothen, hadt 'er zyn werk van gemaakt, om aldaar de
fchoolen te herflellen, welke de barbaarschheid hadt verwoest,
en den geleerden hunne jaarwedden van nieuws te doen genieten, van welke hen de gleigheid der gezagvoerderen hadt

beroofd.

Geduurende deezen tyd oeffenden zich ALKANDER en sEPTImius te gader onder de vermaard(te leermeesters dier Stad.
SerTIMIL'S was de bekwaamfie redeneerkundige van het Lyceum , ALKANDER de uitmuntendste fpreeker der Akademie.
De agting, die zy voor elkander opvatteden , deedt een tederer gevoel tusfchen hen ontftaan ; zy flooten eene naauwe
vriendfchap. Beiden waren e^ en ryk. in de meest vermaarde
Steden der waereld hadden zy het eerde ieevenslicht aan•
fchouwd ; ALKANDER was te Athenen , SEPTIMIUS te Rome
gebooren. Aldus leefden zy etlyke jaaren in Gene zoete over.
eentiemming van gevoelens , wanneer ALKANDER, naa aan de
tivysgeer1ge onaaiadoenlykheid zyne vroegfte jeugd te hebben
opgedlrrd , te radde wierdt, zich nuttig bezig te houden en
het waereldtooneel te betreeden. Zyne genegenheid tot een
voorwerp, zyner hulde waardig, te bepaalen, bcfchouwx✓de by
als eene noodzaaklyke inleiding. HYPATIA was de Schoon
welke by zynen wierook toezwaaide. HYI'ATIA was een-heid,
model van volmaaktheid. De trouwdag wierdt bepaald. De
voorafgaande plegtieheden vierden volvoerd; en niets anders
ontbrak 'er aan ALKANDERS geluk, dan zyne bruid in zege
na het Huwe!yksbed te zien geleiden.
-prail
Zyne vreugde was ten hoogfteu top gefteegen. Maar wat
geluk kan een vriend genieten , ten zy zyn vriend daar aan
deel he^be? Hy booth IEPTIMLtJS zyne Vrouw aan , met het
vertrouwen en het vermaak , die eenen man aankondigden,
even gelukkig in de vriendfchap als in de liefde; doch deeze
zamenkomst was de dood[teek voor hunne wederzydfche rust.
Op het zien van HYPATIA gevoelde zich SEPTIMIUS van een
doodlyken flag getroffen; de liefde drong met al haar vuur in
zyn hart. Vergeeft zogt by de verrukkingen deezer misdaa-

dige en onzinnige drift te maatigen; de wanorde zyner zinnen
deedt hcm in e; ne brandende koorts ítorten, welke de Artzen
als ongeileeslyk fchou,vdeii.
GeF4
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Geduurende den loop der ziekte paste ALKANDt R zynen
vriend op, niet aflaatende van hem alle hulp toe te biergen,
die men van een aandoenlyk en edelmop dig hart kan verwag.
tien. Zyne beminde eYt'<+TiA de-lde met hem in deeze wel
Niet lang , egter, leedt het , of het-daigehulpbrot.n
vernuft der Artzen deedt hun ontdekken , dat liefde de eenige hin.ierpaal was, die zich tegen de geneezing.van hun
kranke verzette. Zy gaven 'er ALKAI' DER berigt van -ne,
die de bekentenis van zynen ílervenden vriend met moeite
afperfte.
Van den firyd , die thans in zyn hart onthoudt, tusfchen
liefde en vriendCchap, zal ik niet gewwaagen. Genoeg zy het,
te hebben aangemerkt , dat ten deezen tyde de Atheners de
verfyning der driften en van het gevoel tot derzelver hoógfte
tolpunt gevoerd hadden. ALKANDER vergat alles om de vriend
geluk aan SLPTIMIUS opofferende , droeg hy-ichap;tozyn
hem zyne toekoomende medgezellin over met alle de beval
welke de natuur haar hadt verrykt. Heimelyk-lighedn,mt
wierdt her huwelyk ingezegend; en door deeze onverhoedfche
verandering ontltondt 'er eene zoo fpoedige omwenteling in
den toehand van saI'TIMIUS, dat hy binnen weinige dagen den
bloei zyner gezondheid herkreeg , en met zyne jonge echtgenoote na Rome vertrok. Zyne verdientle , en de roem zyner
bekwaamheden, welken hy te Athenen hadt verworven, deeden hem tot de hoogste waardigheden opklimmen ; hy wierdt
tot Pretor aangefteld.
Wat wierdt 'er intusfchen van, ALItANDER? Een prooi was
by tevens van de boezemfmarte, dat hy van zynen vriend en
van zyr:e beminde was gefcheiden, en van het gevaar eerier
v,rvr.,l'inge, welke hem nYPaTIA's bloedverwanten dreigden;
zy befchuldigden hem , zyne huisvrouw' laaghartig verkogt te
hebben. Noch zyne onfchu'd, noch de kragt der welfpreekendheid, die hy ter zyner verdeediginge te werk helde, was
bekwaam om hem tegen den invloed eens magtigen aar:hangs te
beveiligen ; by wierdt fchuldig verklaard , en in eene buiten
boete beflagen. Tot het betaalen van die foulme wa--fporige
ren zyne bezittingen niet toereikende. Zyne goederen wierden
verbeurd ,verklaard; men ontnam hem de regten en het gewaat
eens vey+nans, en bragt hem na markt , om aldaar als flaaf
verkogt te worden.
Een Koopman uit Thracie, hem gekogt hebbende, voerde
hem, nevens eenige andere rampgenooten na dat dor en
woest gewest. Nier behoudt zyn bedryf in het hoeden van de
kudden curs harden en trotfchen rneesters , en zyn eenig voedzei in het wild, welk hy gelegenheid voedt op de jagt te dondert. A'dus vernieuwde de dag aan den dag vern,ocienis en
eiende: de verandering der faifoenen diende ilegts om zyne
fear.

ALIcANDFlt EN SEPTIMIUS.

$J

Linarten te verzwaaren. Naa verloop van etlyke jaaren zich
d e gelegenheid hebbende aangeboden om te ontvlugten, nam
by dezelve gretig waar , zette by nacht zyne reize voort, ver
zich 's daags in de holen, en bereikte al,lus Rome.-fchol
Op den eigen dag zyner aankomile deedt sEPIIMrus regtfpraak
op het Forum. ALKANDER begaf zich derwaarts, in de hoop
van zich door zynen vriend te zullen doen opmerken, en vair
hem openlyk erkend worden.
Hy bleef 'er den gantfchen dag, onder de menigte vermengd,
verwagtende elk oogenblik eenen oogslag ties Pretors , en zich
vleiende, diens opmerking te zullen trekken. Maar zoo zeer
was hy misvormd, jammer en elende hadden zyne gelaat- strekken zoo fterk veranderd , dat - sEPTIMIUS hem niet gewaar
wierdt. Ten langen laattte wilde by tegen den avond den Reg.
terfloel naderen ; doch wierdt door de Geregtsdienaars onbe
fchoft van daar verdreeven.
Een ongeluk koomt zelden alleen. De nacht was ingevallen.
ALKANDER hadt eene fchuilplaats noodig; niemand wist hy,
by Wien hy zich zou vervoegen; zyn bleek en ingevallen gelaat, de lappen en leuren, met welke by bedekt was, verdreeven het mededogen ; eenen elendeling van deezen aart wilde
niemand in huis meemen. Midden op de ftraat zich tot flaw
pen neder te leggen, was te gevaarlyk. Door den nood geprangd, ging by in een der graffleden de wyk neemen , de
fchuilplaats der misdaad , der elende en der wanhoop. Een
omgekeerde lykbusfehe diende hein voor hoofdkusfen. De
flaap, verheven voorregt der onfchuld, kwam zyne oogleden
luiken ; en op dit bed der droefheid fmaakte by meer rust,
dan de misdaad op vederen en dons ontmoet.
Te midden van zynen flaap kwamen twee roovers zich in
het zelfde hol verfchuilen; doch vermits 'er tusfchen hen, over
het verdeelen van den buit, gefchil ontf'ondt , bragt de eene
zynen makker aan het hoofd eene doodlyke wonde toe, en
liet hem in zyn bloed zwemmende liggen. 's Anderendaags
vondt men zyn lyk ter zelfde plaatze. De moord verwekte
gerugt, en deedt onderzoek te werk (lellen. Men drong door
tot in het diep'-te van het graf; men vondt aldaar ALTANDER
men vatte en befchuldigde hein van roof en manflag. Alle
waarfchynlykheden waren tegen hem ; zyn elendig voorkomen
verfierkte het vermoeden. Eindelyk verkreeg de hardnekkige
volftandigheid des wederfpoeds op zynen moed de overhand;
het leeven wierde hein haatlyk ; by vervloekte eene waereld
in welke by niets dan ondankbaarheid , leugen en wreedheid
ontmoette; hy wierdt te made, zich niet te verdeedigen; en in
dit wanhoopig hefluit liet hy zich, met ketens belaaden, voor
den Pretor floepen. Naardien de bewyzen eenpaarig fcheenen,
en lly niets ter zyner verdeediginge aanvoerde, Rondt de RegF5
ter
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ter op het punt om hem tot een fchandvlekkenden dood te ver,
oordeelen, wanneer een ander voorwerp zyne opmerking wek
moordenaar was gevat op het ze'fde oogen--te;digcnlyk
blik als hy de geflolene ïoederen verkogt; van angst bevangen, hadt by alles bekend, en men bragt hein gekneveld voor
den Regterftnel. Hy erkende zyne misdaad, en fpra!i elk ander
van inedepligtigheid wry. Deeze bekentenis de edt ALKANDERS

ot:fchuld aan den dag koomen, en de menigte bleef van ver
getroffen over zyne onverfchilligheid omtrent het-basdhei
leeven; maar nog hooger Reeg de verbaasdheid, toen men den
Pretor met de fnelheid des blixems den Regterttoel zag ver
om den gewaanden misdaadige te om--laten,ofchi
helzen. SEPTIMIUS herkende ten langen laattte zynen besten
Vriend , zynen voormaaligen weldoener ; by hieldt hem in
zyne armen gekneld , traanen flortende van vreugde en van
mededogen. Dient 'er meer gezegd te worden ? ALxANDEa wierdt vrygefproken , deelde in- zyns vriends bezittin•
gen en eerampten, wierdt in de ge^elfchappen der aanzien
dood gra.-lykfteburgsvanRomelt;azyn
veerde m.n op zyn graf deeze woorden : GEEN TOESTAND
IS ZOO WANIIOOPIQ , WELKEN DE VOOPZIENIQIiEID NIET KADI

VERHELPEN.
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Eene waare Gebeurtenis.
( eldaadigheid is ten allen tyde fchoon, maar wordt een
dr wezenlyke wellust, wanneer ze met verrasfing gepaard
gaat. Op zekeren vroegen morgen zag een beroemd man, in
Bene der Voorfteden van Philadelphia ,daar men hem niet ken.
de, een' jongen knaap van omtrent r2 jaaren hem naderen ,
niet neérgeflagen oogen, terwyl 'er de traanen in menigte uit
een befchroomde fleur verzoekt deze hem om-vloeidn.Mt
oenigen onderstand. Het eerlyk voorkomen, de verlegen houding, de fchaamte op het gelaad van dezen ongelukkigen, zyne
blooheid , maakten eenen levendigen indruk op het hart van
dezen uitmuntenden man. „ Gy hebt het voorkomen niet,"
zegt hy, „ van iemand, die gewoon is te bedelen: wat is dan
de reden, die u tot dezen flap noodzaakt?"
„ Ze„ ker," antwoordt de Jongeling, met een zugt en vernieuwde

traanen; „ ik ben voor dezen ongelukkigen toehand niet ge,, boren. De wederwaardigheden van mynen Vader en de
verfchriklyke Raat , waarin myne Moeder zich op dit oo„ genblilk bevindt, hebben 'er my toe verplicht." --- „ En
.,

wie
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, wie is uw Vader?" „ Hy was weleer een IZoopwan ,

,, had een onbepaald crediet , en was met middelen gezegend.
„ De bankbreuk van eenen zyner Correspondenten heeft hem
„ ten eenenmaale in den grond geholpen. Tot overmaat van
„ ors ongeluk, kon hy dit verlies niet overleeven ; binnen één
„ maand fiierf hy van hartzeer. Myne Moeder, myn Broeder
en ik bleven in de diepfee elende zitten. Z:dert heb ik by
,, eenen Vriend thyrs Vaders eenige hu!p gevonden; myne
„ Moeder hield zichzelve en mynen jongen broeder door na„ ren arbeid (taande; maar dezen nacht is zy door eene ge„ weldige ziekte overvallen . welke my voor haar leven deed
vreezen. Van alles ontbloot, weet ik niet, hoe baar by
„ te ftaan; ik heb zelfs den moed nier, voor hun te verfchy„ tien , die my zouden kunnen herkennen , om van hun dat„ Beene te verzoeken , dat men gewoon is , als de men5ch
„ zich in nooddruft bevindt, een aalmoes te noemen, Gy,
„ die my voorkomt een Vreemdling te zyn , zyt allédn in.
„ ftaat geweest , de fchaamte , die ik gevoele, te overwit.- nen. Helaas! heb deernis niet myne Moeder." ... Terwyl
by (prak, hadden zyne feikken, zyne traanen, den Vreemd ling reeds tot medelyden bewogen. „ Is uwe Moeder verre
„ van hier?" „ Zy woont aan het einde van deze
.

„ ftraat, in het laatfte huis ter linkerzyde, op de derde ver„ dieping." „ Is 'er nog geen Geneesheer by haar ge„ weest? " — „ Ik heb 'er genen gehaald, om dat ik dier.
„ niet kon betaalen , noch 't gene by voor moge fehry„ ven zou kunnen kopen." „ Zie daar," zegt de On
bekende , „ eenig geld ; ga oogenblilclyk een' DoEtor ha„ len." De Jongeling bedankt hem op de eenvoudigíte wyze,
maar met de uitdrukking van het dankbaarst hart, en vertrekt
als de wind.
I)e gevoelige Weldoender gaat daarop de zieke Weduwe bezoeken. Hy klimt naar een klein kamertje, waarin by niets
gewaar wordt, dan grove werktuigen, een flegte tafel, een
oude kast, een klein bed , naast dat, waarop de Zieke, in
de diepfte moedloosheid verzonken, lag , en aan hare voeten haar Zoontje in traanen fineltende. Door deze droevige
vertoning ten hoogften getroffen, nadert hy. Oni haar moed
in te boezemen , ondervraagt hy haar over hare ziekte, als ware
by een Geneesheer. De Weduwe onderrigt 'er hem in weini,

ge woorden van; vervolgens zegt zy, zugtende en weerende,
tegen hem: „ Myn Heer, myne ziekte heeft eene verouderde
„ oorzaak; de Geneeskunst heeft 'er geen hulpmiddel tegen:
„ ik ben Moeder, en wel Bene ongelukkige Moeder. Myn
„ hart is te diep gewond ; de dood allí én kan een einde
,, aan myne droefheid maken; maar de dood zelfs jaagt my
„ fohrik aan, op he denkbeeld, dat myne kinderen zich aan
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„ wanhoop zullen overgeven." .... Hare traanen verdubbelen; maar eindlyk, door • het waarachtig belang , dat de vermeende Doltor in haren bitteren toefland neemnt aangemoe.
digd , doet zy hem een verhaal harer rampen. „ Wanhoop
„ niet," zegt deze Vriend der Menschheid; ,.zyt op niets
anders bedagt , dan om een , voor uwe kinderen, zoo. on„ waardeerbaar leven te behouden. Hébi gy hier ook papier,
om een Recept te fchryven ?" De Weduwe neemt het
ltind, dat het bed zyner Moeder nog niet verlaaten had, een
boekje uit de hand; zy fcheurt 'er een blaadje uit, -- het
éénigile papier , dat zy bezat. De Vreemdling, na 'er iets
op gefchreeven te hebben , zegt : „ Dit Recept zal uwe ge.
„ neezing beginnen ; vervolgens zullen wy , als het nodig
„ is , tot een ander overgaan. 11; heb zeer veel hoop op
eenen goeden uitílag." Hy liet het papier op de tafel lig
vertrok.
-gen,
Weinige oogenblikken daarna komt de oudile Zoon terug..
„ Myn lieve Moeder ," zegt by , „ zyt weigemoecj ; de
„ Hemel ontfermt zich onzer. Zie daar wat my een welda„ dig Wezen dezen morgen edelmoedig gefchonken heeft ;
„ dit zal ons verfcheide dagen helpen. Na deze gelukkige
„ ontmoeting ben ik naar een Geneesheer gegaan, die oogen„ bliklyk hier zal zyn. Stel u gerust; troost u." „ Ach,
„ myn Zoon , dat ik u owhelze t De Hemel Raat de on„ fchuld by. Helaas! dat het Hem behage, die lange te be.
„ hoeden. Een Doctor, dien ik niet ken, maar wiens aan, , doenlyk mededoogen een zagten indruk op myn hart ge.
„ maakt heeft, heeft my zo even verlaaten. Zie op de ta„ fel; daar ligt zyn Recept : lees my eens voor, wat dat beheist." De Zoon , het biljet doorlopende, Raat verbaasd ;
by ziet het nogmaals in , herleest het, roept ten hoog(len
verrukt uit: „ Ach! myne Moeder, wat is dat? Lees!
Groote God!" — De Moeder, nu insgelyks ver
neemt het biljet uit de handen van haren Zoon .:..-wonder,
„ Hemel! WASIuIzGTON. " .... Op deze woorden blyft
zy fpraak!oos en zonder beweging.
Het biljet was een ordre van den Prefident van het Congres , een aanmerklyke gift op zyne eigen goederen aanwyzende..
Terwyl dit gebeurde , kwam de verwagt wordende Doctor ; by deed de Moeder uit hare bezwyming komen.
Deze verrasfing, een korte tyd, en de geneesmiddelen, herSielden haar van eene ziekte, welker voornaamfte oorzaak zoo
wel was weggenomen.
De edelmoedige WASHINGTON , overladen met zegevin.
gen en loftuitingen , mogt her genoegen fwaken , een
door het ongeluk vervolgd Huisgezin tot het leven , de gezond-
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Het herzondheid en het welvaaren terug te brengen.
denken aan deze daad , en aan het genoegen , dat by aan
die rampzaligen gefchonken heeft , is voor hein de beste
belooning.
ZAMENSPRAAE TUSSCHEN DEN OUDEN HEER ZONDAG EN DEN
JONGEN BURGER DECAIII.

(Uit een Fransch Tydfchrift.)
ZONDAG. Goeden

dag, Burger DECAUI!
Weer opgedaan , Heer ZONDAG?
Z. Gy hebt my dan voor dood gehouden?
D. Byna.
Z. Goede Artzen hebben beter geoordeeld; zy befchouwde;i
myn toeval als Bene flaauwte.
D. Gy had reeds zo lang geregeerd , dat men wel geloo•
teen moest, dat uw ryk ten einde liep.
Z. Het gaat niet alle menfchelyke zaaken zo niet als met
de menfchen zelve. Deeze houden op te leeven, als zy langen
tyd beflaan hebben; veele dingen, daarentegen, duuren voort,
om dat ze oud zyn.
D. Als dit waar is, zult gy wel lang voortduuren. Gy
telt immers uwe jaaren reeds van den Zondvloed af.
Z. Nog van vroeger tyd. Ik ben zeker zo oud als de Menfchelyke Maatfchappy. De Natuur gaf, toen zy den arbeid voor
den mensch. tot eene behoefte maakte , my aan denzelvin tot
vergenoegen. De eerde Wetgeever beféemde de eerfte zes dagen voor den eenen, den zevenden voor het ander. De Gods*
dienst heeft deezen dag geheiligd. Alle Volken hebben zich by
deeze fchikking wel bevonden; en midden onder de ruïnen,
veroorzaakt door zo veele omwentelingen in Staat en Kerk,
was ik behouden blyven (laan , tot aan het einde der Alttiende
Eeuwe, wanneer Nieuwheidzoekers , flout en belachlyk door
onwetendheid , niet alleen alle grondzuilen der wetten omverhaalden , maar ook alle tydsafdeelingen veranderden , en
alzo myne Altaaren Hoopten , om eenen Troon voor u op de
puinhoopen te plaatzen.
D. Waren myne warmde Verdeedigers niet omgekoomen,
dan fond deeze Troon nog.
Z, Ja, in eene woestyn , en onder wilden!
D. Gelooft gy dan , dat zy, die u hebben affefchaft, om
Vly in uwe plaats te Hellen , hiertoe geene voldoende redenen hadden ? Koude eene gezonde Staatkunde goedkeuren,
dat 'er 52 dagen in het jaar aan den arbeid en de vlyt onttrokken wierden? Zy verminderde dit getal op 36.
Z. Spreek
DECADr.
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Z. Spreek toch niet van Staatkunde , maar breng liever
eens een van uwe kostelyke Redenaars over de Staats- Oeconomie op het Veld -- laat hem niet de Zon opflaan en ter
ruste gaan — laat hem in 6 maanden dagelyks 13 of r4
uuren de brandende hitte der Zon , en in de andere 6
maanden wind, regen, fneeuw of koude verdraagen; en zeg
my dan eens, of de Rustdag voor hem te vroeg komt. Ge
dagen van rust waren voor niemand te veel;-lofmy,52
voor de arbeidzaamlte menfchen waren 'er zelfs niet genoeg
..- en wel verre dat 'er nu 16 dagen voor din arbeid ge.
wonnen zyn , verliest men nu eerder 36, vermits de meesten uwe 36 en myne 52 vieren.
D. Dit is maar al te waar. Maar welk een gebruik maa ken bovendien de menfchen van deeze rustdagen ? De drank,
de uitfpattin , het fpel, bederven de zeden, de gezondheid,
en de vruchten van den arbeid.

Z. Di: moge waar zyn by veelgin , doch by het grootfte
getal der menfchen is het anders ; de meesten brengen de rustdagen in onschuldige vermaaken door ; de Huisgezinnen , de
Vrienden vereenigen zich, en deeze byeenkomften bevorderen de gezellige deugden ; de Jeugd, vooral ten platten Lande, geeft zich over aan lighaams-oeffeningen, die, daar zy de
krachten verfterken , de driften afleiden. Ik weet wel ; dat
het grootfile deel van hun , die ik naar de Kerk voer, de uuren, aan den Godsdienst toegewyd, niet in allen deele naar
behooren befleeden, en dikwiwyls uit min waardige beginzelen
derwaards gaan: zy brengen 'er echter zelftevredenheid heen;
deeze leidt hun tot zelfkennis, leert hun niet hun geweten afrekeen, over hunne gewoonten en hunne plichten nadenken, en
alzo een overzicht houden , waartoe de door dagelykfchen arbeid afgeleide Daglooner en Handwerker, buiten de openbaare
Godsdienst-oelFening, nimmer zouden overgaan. Deeze vermindert de ondeugd, indien zy dezelve niet geheel uitdelgt; —zy
geeft aanlpooring tot het uitoeffenen van weldaadigh^.id, die,
al is dezelve niet uit de reinf'te bronnen voortgevloeid, voor
den ongelukkigen de beste uitwerking heeft. Eindelyk zal
toch de waare Wysgeer en Staatkundige , hoe uwe nieuwgebakken Philofophen en Staatkundigen van den dag hiertegen
ook mogen fchreeuwen , de openbaare Godsdienst-oeffening als
de beste Moeder der goede Zeden, die de hechtfte zuilen van
den Staat zyn , vereeren, haaren invloed trachten te leiden
en

te verbeteren

—

nimmer te

ftooren.

D. Zyn dan de Decade-dagen ook niet aan den Godsdienst
en de Ze lekunde toegewyd ? Hebben de instellers van my ook
niet het beflaan van een Hoogst Weezen en de Onfterflykheid
der Ziel erkend ?

Z. Het fcheen waarlyk veel eere voor God, dat zy zulks

er.
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erkennen wilden 1 — Wat de Onftertlykheid der Ziele be
treft; dit heilryk begrip, het welk den mensch verhoogt , het
verfchrililyk denkbeeld eener geheele vernietiging wegneemt
-- deeze groote waarheid, zo wel als die van het beibaan
van eer Opperweezen , zoude alleen eene drooge Hypothele
zyn, wanneer de Leer van een' firaffenden en beloonenden
God daarmede niet verbonden ware. Een God en eene Zedekunde zonder Godsdienst —. Feestdagen zonder die gevoelens , welke dezelve trefend en eerwaardig maaken, zyn alleen kinderachtige en niet zamenhangende Vifioenen, de even
zedelooze als onwetende menfchen waardig , die ze uitvonden
en verfpreidden. De tyd heeft bovendien beweezen , dat deeze nieuwe Leeraars, die zonder Godsdienst eetiyke en deugdzaame menfchen wilden vormen , zelf Dieven , Roovers en
Moordenaars waren.
D. Ik zie, dat gy van de veele Leerredenen, die gy hebt
doen houden , zeer veel geleerd hebt. Gy zyt my maar
te fterk in de controvers, in het twistvoeren. — Uw Dienaar, Heer ZONDAG!
Z. En ik zie, dat de lesten van uwe Patroonen u niet
veel in de Redeneerkunde hebben doen vorderen. Vaarwel, Burger
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r kan niet meêr dan één God zyn. Almagtig , oneindig,
Schepper en Oorfprong aller dingen, kan niet meêr dan
één zyn. Regeerer en Beffierer der Waereld, eeuwig en onbegrypelyk, is maar één. Twee zulke Wezens zich te ver beelden , fluit Bene tegenftrydigheid in zich. Het eene Wezen
zou afhangelyk zyn van het ander. He; Opperfle Wezen is
de Heer van alles. By zou een dwaas zyn , die twee onafhangelyke, almagtige, eeuwige, onveranderlyke Wezens flelde.
De Heidenen hadden veele en onderfeheidene Goden echter maar één God, dien zy voor hunnen Opper -God erkenden. Nogthans waren 'er veelen , welke zich verlegen
toonden met alle hunne Goden, en , niet weetende hoe zy de
minderen aan de meêrderen best zouden onderfchikken, zagen
zy hunne eigene dwaasheden , terwyl zy vreesden , dat deze
ook door anderen weiligt zouden bemerkt worden. Zien wy
nu volkomen hunne dwaashe.'en , het is om dat wy verlichter zyn , dan het onverlichte Heidendorn. Dan , zouden wy
wel ooit tot die verlichting gekomen zyn , was de God des
Hemels ons zelve niet te gemoet gekomen , met ons verfland
te verlichten , door ons eene klaardere Openbaring, dan e
1e-
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Rede is , te fehenken. d Aanbiddelyke Goedheid ! God is
ons zelee voorgekomen, om ons van dwalinen en dwaasheden te weêrhouden, waa'toe zo veelen , alleen door de Rede
geleid, zyn vervallen. Mogelyk hadden wy het Vuur, morelyk onze knien voor de Zon gebogen , en dezelve als eene
Godheid aangebeden , waren wy beroofd gebleven van eene
nadere Openbaring. Wy hadden mogelyk , ja zeer waarfchynelyk, reet de Heidenen daar heen gedwaald op den weg der
dwaasheid , die uitloopt en eindigt in het verderf. Mogelyk
hadden wy de Maan hulde gedaan, of aan het Heir der Starren Godlyke eere bewezen. Wy hadden dwaas genoeg kunnen zyn , om onze hulde te bewvzen aan Hout en Steen ,
een werk van menfchenhanden. Wy waren gewis daar heen
gedoold , even als een blinde , wien het aan een Ieider ontbreekt. Maar nu hebben wy onzen Blaker ]teren kennen. Nu
vernederen wy ons voor Hem , en buigen ons neder in het
fof. Nu knielen wy voorHem,met eerbiedi, e, met ontzag barende bewondering , en aanbidden Hem , die ons geformeerd,
die Hemel en Aarde, met al derzelver Volheid, gemaakt heeft.
ó! Gy onvergeeflyke Dwaazen, die den onnafpeurelyken Rykdom van Gods goedertierenheid veracht , door te verfmaden
dat onwaardeerbaar gefchenk , de Openbaring, waardoor, onze
verduisterde verttanden verlicht zyn , --- waardoor wy van
blinden ziende zyn gemaakt. 8! Gy Dwaazen, die meent ver'
licht te zyn , maar die uzelven de ooges uitboort , en willens
blind wilt zyn ; gy verfmaadt de Openbaring, en waant dat
de Natuurlyke Godsdienst genoegzaam is , om uven Maker
te leeren kennen , om uwen pligt te betragten omtrent uwen
Evenmensch. Gy verbeeldt u , dat gy langs dien weg geluk
kunt ik orden , en dat gy die middelen niet noodig hebt,-kig
die u God zelve in zyn Woord heeft aan de hand gegeven.
Dan gy zult jammerlyk bedrogen uitkomen. Maar dan —
dan zal het te laat , en voor u onherIlelbaar zyn ! D,iarenboven , merkt gy zelve niet , hoe veel de Openbaring uwe kun.
digheden vermeerderd heeft ? van hoe veele allernuttigfte en
wetenswaardige zaken gy voor altoos waart onkundig gebleven , indien gy nooit iets van de Openbaring geweten had?
Even als de heidenen, had gy denkelyk de stomme Afgoden
gediend. Al wat gy nu boven hen weet van den tenen waren
God, en van Godlyke zaken , zyt gy alleen aan de Openbaring verfchuldigd. Welaan! keert dan terug van uwe dwaasheden, handelt verfïandig , valt uwen Maker te voet , fimeekt
Hem om vergiffenis, en wordt wys !

MENGELWERK.,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

GEDACHTEN OVER HET ALLERVOLMAAKTST GEBED.
Door den Eerw. STEPH. HANEWINCKEL ,

U D . Min.

te Oostgrafidyk, in NoordfIolland.

eel is 'er over het Allervolmaaktst Gebed, het geen
V
wy vinden MATTH. VI: 9-13 en LUC. XI: 2--4,
gefchreven ; zeer verfchil lende zyn de gevoelens der Uit-

leggeren over hetzelve. -Ten heelt dat Gebed op verfchillende wyzen vertaald en verklaard , naar mate men over
hetzelve dacht. --- Ik zal, kortheidshalve, de verklaringen van anderen niet opgeven , maar alleen myne gedachten, zo als zy zyn , optekenen , en op die gedachten ene, ten dele nieuwe, en , zo ik vertrouw, duidelyke, en meer naar onzen fpreektrant gefchikte , vertaling bouwen ; ook zal ik tevens met weinige woorden
de gronden opgeven, waarom ik zO en niet anders vertaal. --- Zo iemand van myne gedachten verfchilt, dan
zal het my tot geen gering genoegen verftrekken (het is
my alleen om waarheid te doen), wen men my myne
fouten op ene b_fcheidene wyze onder het oog brengt,
en my beter onderricht. -.-- Doch ter zake!
Ik ben het volkomen eens met die Uitleggeren, welke
hellen , dat onze Heer JESUS, toen Hy zynen Jongeren
leerde bidden, zich bediend heeft van zegswezen, wel ke ten dien tyde by de Joden in hunne gebeden in gebruik waren; maar ik kan nog niet met hun inftemmen,
die Hellen, dat onze Verlosfer enen meer verhevenen zin
aan die gezegden zou gehecht hebben () ; ik denk, in
te-

(*) Wy Iezen hier niets van. — Konden de Discpuien van
onzen Here Jesus wel terflond, dewy] zy met Joodfche denk
als vervuld waren, enen geestely-ken verheveneren zin-beldn
6MENC.. I^.i02. NO. 3.
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tegendeel, dat 1 Iy Cie Zegswyzdn In denzelfcletl eenvotiwigen zin gebruikt heeft, als waarin zy van de godvruchtige Joden in hunne gebeden gebruikt werden. -- 1=Iier-.
uit moet derhalve ook volgen, dat 'er verfcheidene 1-ic
breeuwfchc of Arameïfche ipreekwyzcn (Ilebs p ,ai five
S'rires»zi) in dit Gebed voorkomen , welke wy niet
woordeïyk moeten vertolken, maar die wy, om duidelyk te zyn, naar onzen Westerfchen spreektrant, alleen
zakelyk moeten overbrengen.
Het kont niy ook als ene fout voor, dat men elke
Bede (gelyk men zegt) afzonderlyk op zichzelve neemt
en verklaart; ik denk, in tegendeel, dat het Allervolmaaktst Gebed een uitmuntenc gelieel uitmaakt, liet geen
glen niet by Rukken verklaren , maar altyd in zynen
gehelen famenhang moet nemen. Het gevoelen, echter,
van hun, die de eerfle Bede als den grond., het ein-•
de en doelweit van dit geheel Gebed, befchouwen, komt
.iny bet aar.neenilykst voor. Is men 'er nogthands voor,
om dit Gebed tot zekere delen te brengen, dan geef ik
in bedenking, of men de drie certle Beden niet, als uit
tikander vcordvloeiende, by elkander zou kunnen voegen ; men kan dan ook de volgende fanlen verbinden
(ik wil dit echter niet als myn gevoelen aangemerkt
hebben), waarby dan liet flot gevoegd wordt, als de reden , gif c;n wy zulks bidden. Ik befchouw liet Plot
van dit Gebed als een gedeelte , hetgeen 'er volstrekt
niet van kan weggenomen worden, of enen neemt de reden
en grond van vertrouwen , waarop ons gebed rust, te
gelyk geheel weg (*).
Eiha
-

aan de woorden van hunnen Godlyken Meester hechtten? --Zou Jesus wysheid dit gcëischt hebben? — Hy (preekt hier
eenvouwig, en niet als in Gelykenisf n. — — Wanneer wy
in de verklaring het eenvouwige valgen (dit is toch dé eer (te
regel in de uitlegkunde) , dan leveren ons deze woorden enen
fchonen zin op, en dan is dit Gebed juist berekend naar de
behoefte van Disos Leerlingen, en — naar de behoeftè van elken Sidder, van alle menfchen. Is dit Gebed niet voor
iedereen zonder onderfcheid gefchikt? Heeft jssus hetzelve
niet tot dat einde vervaardigd? — Kan ieder, zo het gevoelen, dat Jesus ene hogere betekenis aan die woorden hechte.
de, doorging, wel dit Gebed bidden? Kan by het wel verflaan? Ver Ronden jnsus Jongeren hetzelve dan wel?
() Zo dit waar is, zou men dan hieruit ook een bewys kuna en
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Eindelyk — zullen wy het Allervolmaaktst Gebed wei
en duidelyk vertalen, dan neoeten wy 'er enige woordjens
invoegen, niet alleen one den linnenhang duidelyker te
doen zien ,maar ook omdat, gelyk ieder, die enigzi^is met
den fchryftrant des N. V. bekend is, weet, de ;cl y
vers van het N. V. gewoon zyn , vele Uitlatingen (/I_
ligfes) te gebruiken, welke vooral in onze Westerf_.ine
talen dienen aangevuld te worden. Zulke Uitlatingen
hebben 'er zeker ook in dit Gebed plaats.
Eer ik myne vertali;ig geep, ïzioet ik vooraf de betekenis van enige woorden vastiiellen , opdat ieder zien
kan , waarom ik zu en niet anders vertaal.
MATTH. VI: g. Onze Vader, die in de Henzclen zyt,
is, myns bedunkens, ene Hebreeuwièhe wyze van f'preken ; want Hemelen wordt hier in liet meervouwi g
getal gebruikt , ter naarvolging van het Hebreeuwsch
I=t 7jr, het geen in het meervouwig getal (iaat, wyl
het in her enkelvouwig getal 'Y loo; betekent ('`),
en dus nooit, zo ver ik weet, in liet enkelvouwige He;mei. Eenvouwig zouden wy moeten lezen xu;ep ^,xrra
Henaelfche Teder.
Naanz betekent dikwyls in het N. V. God dienst, ver
b. v. HAiNDD. IX: i , z6. XV: 26.-eringvaGod;
XXVI: 9, en andere plaatzen. Even zo betekent het
Hebreeuwsch dikwyls Godsdienst; b. v. DEUT.
XIV: _;, en elders.
Ge/ei/gd tv;z°dezz zegt niet alleen verheerlyken, maar
ook hoa^fchrct!en ; b. V. I PETR. III: 15; .- De gebiedende wyze (imperatives) wordt hier gebruikt voor de
aanvoegende wyze (fubiuntZi>>?s) (t).
y, Oppezmagt; OPENB.
Vs. io. Korliragryk is Hccrfèlaay,

XI:
ten opmaken voor de echtheid van dit gedeelte van het Gebed
des Heren ,hetgeen echter van veien verworpen wordt. De geleerde H. aE?izENBERG pleit , na vele en here ere b:oyzen by.
gebragt te hebben , nogthands ook byna op dezelfde wyze
voor de echtheid van dit gedeelte, in zyne I'iedic4e braves
Doxologie MATTH. VI : 13. paragr. 14. Dezelve zyn te vin.
den in de Sy,nbol/ Littes•ari r L'uisburge,zfes. By de eer.
fie gelegenheid hoop ik den Lezeren dezes Maandwerks dit
Stukjen vertaald mede te delen.
() Vide N. r. sc;HROEDERI Graannut. Hebr. pa,. 162.
(j) S. GLASJII P1W10h2 . Sacr. pag 410. Edit. I7II.
.
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X[: 15. XVII: r. , r; , r8. — Anderen willen hier
dc betekenis van Godsdienst aannemen; doch ik zie gene
reden, waarom het woord floer Aeta hier ene andere be-

tekenis moet hebben als vs. 13.

Konen betekent dikwerf verfchynen, openbaar worden ,
zigtbaar worden; MARC. IV: er , 22. Luc. VIII: r;.
JOH. I: II. III: 19.
Gefchiedels zegt zo veel als volbragt worden, ten uit
brengen, vervuld worden; MATTH. XXI: 2r. XXIV:-voer
6. Luc. II: 2. I KOR. XV: 54_ Erx. V: r-.
In den hemel enz. betekent hier , naar myne gedachte, Engelen en Men^fcl.ecn. C. G. KÜTTNER vertaalt deze fpreekwyze door overal , in de gehele wereld (S).
Zou men, MATTI-i. XXVIII: r8, door Hemel en Bard;
ook niet Engelen en Men/dien moeten verftaan?
Vs. it. Dagelyksch brood. De betekenis van dit woord
is geheel onzeker. Moet het betekenen: brood voor morgen; brood van ons beji7heiden deel ; een brood, dat op
zichzelven gcnoegzaam is: of welke betekenis is hier de
beste? Misíchien eenvouwig: voc/'ei; want brood betekent in het gemeen allerlei voedfel, allerlei fpyze.
Vs. 12. hergeven: Vergeving fchenken , niet toereko.
zen; I Jou. 11: 12.
Schudden zyn hier zonnden. Zo verklaart JESUS zelf
liet woord ovu era fe/widen door misdaden; en LUC. XI: 4 vinden wy voor dit woord ágapnm
zonden.
Schuldenaren : Beledigers.
Vs. 13. Leid ons niet: Laat niet toe, dat wy gebragt
Ivorden enz. Hier wordt het als ene toelating genomen (t).
J/erzoekinsi : Beproeving.
IPerlosfe:a : Beveiligen voor, beveyden; I TRESS. I: ic.
Desa boxen: liever liet boze of kwaad; alle zonden zonder onderfcheid.

li/nut: Omdat.
Uw is het Koningryk enz. Men moet dit vertalen even
als of 'er ítond :

Fv 'etq ; pactaevs x.

T.

T. Gy zyt

Ko-

ning, of liever: Gy zyt onze Koning.
Laat my nu , op deze gelegde gronden, myne vertaling geven:
a, On(*) IJiponinemata in N. T. in locum.

(t) Geassivs 1. I. pag. 36o et 406.
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„ Onze Hemelfclie Vader (*) ! Laat uw Godsdienst
(z-we verering) hooggeschat worden ! Laat [tot dat
einde] uwe heerfchappy openbaar worden! [En] laat
ook hiertoe uw wil van de 1MZenfchen volbragt wor
den, op dezelfde wyze, als by van Engelen (t) [ten
„ uitvoer wordt gebragt]. --- Geef ons [ook] dat
voedfel , dat wy tot ons Leftaan nodig hebben, op dezen dag! Schenk ons op dezelfde wyze vergeving van
onze zonden, als wy onzen beledigers [dezelve schen
„ ken] ! Laat niet toe, dat wy in beproeving zouden
gebragt worden, maar beveilig ons voor het kwaad!
[Dit alles bidden wy] , omdat Gy onze Koning en
„ tevens Almagtig zyt ; [ja ook dit bidden wy alléén
van U] , omdat Gy eeuwig nioet gediend (geëerd)
„ worden. Amen!"
-

(•) In het 14 vers vinden wy deze wyze van tpreken , in
haar geheel, eenvouwig in het Grieksch: uw hemelfche Lader.
Pit, dunkt my , bevestigt het gezegde, dat de fpreekwyze :
die in de Hemelen zyt . vs. 9, naar het Hebreeuwsch gefchikt
is, en derhalve dat wy deze laatste vs. 9, uit vergelyking tiet
vs. 14, moeten vertalen: onze lremelfche kader.
(t) Iwan Engelen, en niet van DE Engelen ; want in het
Gricksch ftaat Ëv gpurw zonder lidwoord (articulus). Zou
neen dit niet beter vertalen door volmaakt? want de fpreektvyze, hier voorkomende, is onbepaald. Zou men niet .nogen
vertalen: laat uw wil van ment hen volbragt worden , als of zy
Engelen, dat is volgnaakt waren. Ilk wil dit alleen als
ene loste gedachte befchouwd hebben.

OVER HET NUT DER YSPLANT , (Mefemnbr yamtthe.
mum Cry17C 14 >1u112) IN MOEILYKE \VATERLOZING,
KOORTS, TERING ENZ. Door Dr. WENDT,
1

te Erlang.

e eerie, die van de geneeskundige kracht der YsD
plant gewag maakt , is Dr. T.
(die
Ei pfla;zze als ern fast / ccifafcher mittel emrapfohlen, Hof
W. F. LIEB

t7 i5); by gebruikte dit in ziekten der piswegen, in den
kinkhoest, ilym- en galziekten. Ik had liet volgend jaar
reeds gelegenheid , deze krachten bevestigd te zien in
een man van 72 jaren , die , aan een kramp der blaas,
vooral des nagts , reeds Jaren lang geleden hebbende,
G
daar-

le:

C)VLJ: i,i NUT DLii. l„ANT.

daarvan door dit middel beveyd wierd. Men vind t omtrent deze Plant byna niet: a In ct Lend, lachalven een
enkel woord by nIURRAY App. i, ed. Vol. VI. p. 150.
en
F IECHS in C L Ls chc;;z. ccTrn(1l. 1787. Vol. • p. 503 zag
HOFMAN aim. jti Sche vlek. enz. 1788. p. 8r. LIEn
door di*_ middel een vermeerderde affcheiding van water, en een bezinkzel in hetzelve, geboren worden. Hy
gaf het uitgepert^e fap van deze Plant aan volwasfenen
tot de hoeveelheid van een eetlepel, daags eenmaal te
nemen ; aan kinderen gaf by de helft daarvan. Fly
fchryft aan deze Plant cel] ilerker pisdryvende kracht,
dan aan de zeeuijen toe. Isy verhaalt vier gevallen van
gelukkige genezingen : vooreerst van een oud man, die
daardoor van een galkoorts genezen wierd; vervolgens
van een opftopping van water op de helft der zwangerI.eid, welke daardoor op eens wierd weggenomen; voorts
van een galkoorts en kinkhoest , die door dit middel
liertteld wierden. Volgens liet fcheikundig onderzoek
van C. A. z.or MA v, bevattede deze Plant, ivaarvan by
6 t nam, Salpeter 19 gr., digestil.'zout 55 gr., Tart. vitriol. i9 gr. By een nader en nauwkeuriger onderzoek
vond by daarin 48 gr. olie , 7 gr. fill Ammoniak, 44.
gr. digestifzout, 153 gr. planten- loogzout, 87 gr. SaIpeter, 1 T. gevitrioolden wynf leen, 6 gr. Selemt, i. gr.
aluin, 8 gr. van een byzonder vetkoe,'end zout. Lon.
derling is het , dat deze Plant zo ƒnel tot rotting overgaat. Wanneer men dezelve als falaad gebruikt , purY7eert zy clerk , en maak een bezinkzel in liet water.
iv heeft een verkoclenden Tinaak. Men kan het uitgeperíle fap z ender eentb l vvuegzel geven ; by kinderen
'
o f 1; onig byvoegen.
kan men e, een weinig f rig.er
waarvan
ik te voren ge proken
,
eeroen
Zieke
Bv den
heb , by welken eerst t{gevallen van veritoppi, g , en
daarna grote benauwdheden, pyn op de Haas, moeilyke waterlozing en droppelpis plaats hadden , die ik aan
eambeijen der blaas en een ophoping van tajen llym in
de piswegen toefchrcef, gaf ik eerst kramptiillende clyileeren , een afht-,okzel van rsva urfi, en groene thee,
-

met arabifche gooi , verzoeten zoutgeest en althaeà-

ftroop; waarop een dikke pis en veel winden geloosd
wierden. Daar 'er geen Ysplanten naeer voorhanden waren, moest ik tot het volgende jaar wagten ; wanneer
lay door dit middel veel dik, smerig, tlinl.end wrier
kwyt wierd, en zich veel beter bevond. Hy gebruikte
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dit fap des zomers niet veel vrugt, en ílierf, in een
hogen ouidierdom, aan een andere ziekte. Van een
zeer veríchillenden aart was liet volgend geval. Een
nian had , na herhaalde go,aorr/2oeëëz, by een zeer flap
1 1 chaanm, een verharding der pro/iatu gekregen, met een
zeer moeilyl:e waterlozing. Hy had langen tyd dikke
bougies gedragen, die by echter by korte reizen, wel he by d^l.wyls deed, zegt in te houden. EindeIyl: wierd
de urethra zo nauw, dat hy de kleiníie fnaar niet konde binnen brengen. Vergeefs bezigde by veele middelen , en lauwe baden gaven nog de meeste verligting.
Meest behielp by zich met den vinger in den endel
te brengen , liet lichaam voorover te buigen, en-darm
het hoofd tegen den muur te houden , en op die wyze
Benige droppelen uit de blaas te perfen. Op eens Fuelpen alle deze middelen niet meer. Nauwlyks had by
Bange lepels van het vogt der Ysplant genomen, of de
urine begon te droppelen, en by g eraakte in (leap, wan..
neer liet water in een aangelegden doek afliep. Dit
raar, toen hy dit ongemak weder kree g , geraakte by
door dit middel een grote menigte fiinkenden etter
Niet minder vermogend vertoonde zich dit middel in
andere ongemakken der piswegen , vooral in dat foort
van onvermogen om het water op te houden , 't welk
men zo dikwyls by oude lieden vindt, en Ein rc^s j ces/zce pleeg te noemen. Dit toeval vertoont zich ook
wel by door ziekte eerzwakte menfchen, ook by zwaar
veel fpyzen of dranken gebruiken, die-ly„vigen,d
op het water werken. Zunttyds openbaart zich dit ong emak door Bene gedurige neiging tot wateren; zomtvds begint liet water reeds te droppelen voordat de
Zieke de waterpot heeft kunnen bereiken; zomtyds blyft
het water nog wel een kwartier of half uur door droppolen , nadat de Zieke meent de blaas reeds volkonen
geledigd te heb' - en ; by anderen wisfelt het onvermogen
oni het water in te houden niet een opfl•opping van pis
af. (Men zie hierover DrsAULr yommrn. dc Chir. en
MoR G GNP Eilist. AX,LIX. art. ; ; , si.) Deze ziekte
hangt, zo als bekend is, van velerleije oorzaken af. Ik
zal hierby nog eenige voorbeelden voegen van genezingen dezer ziekte door de Ysplant. Een 4terk , ge
jaren (die, behalven dat hy door-zondarv7
zvne zwaarlyvi baid by liet op11ygen der trappen wat
G4

hoe--
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koestede en ook rode Dogen had, gezond was) had ze
drie jaren liet ongemak gehad , dat by Ichielyke-dert
perfingen op het water kreeg , en dan hetzelve niet
konde ophouden. Ik liet hens meer beweging nemen, het
koude bad en het fop der Ysplant gebruiken, die, daar
by dezelve niet zonder ongemak der maag gebruiken kon de, met 6o droppen van liet El. /long. temp. H fm. geinengd wierd. Hy genas alleen door de Ysplaut, dewyl
by het bad niet verdragen konde.
De twede had onder de ligte Cavallerie gediend, en
den geheelen Zevenjarigen oorlog mede bygewoond.Naderhand kreeg by een post, waarby by altyd zitten
moest. Toen begon by eerst te gevoelen het nadeel,
't welk, by hierdoor (te veeeten door 't flilzittend leven)
aan zyne gezondheid geleden he d. Aanvanglyk kreeg
by jigtpynen, waartegen by met nut de dulcamara gebruikte ; daar by een vogtig vertrek bewoonde , en
'altyd koude voeten had , gaf dit gelegenheid, dat hy
eerst cyfuria , daarna iraizguria , en eindelyk een
gedurigen drang op het water kreeg , en de pis niet
1<onde houden tot dat by de waterpot had. Daar ik
hier vooral een onderdrukte uitwazeming vermoedde, gaf
ik hem eerst halve baden in het gummi guajec. Daar
de Zieke zich niet warm konde houden, hielp dit weinig.
1Iy had de meeste verligting van een koud aftrekzel van
de ferpentaria; dan de ziekte week niet, voordat by
tie Ysplant gebruikte. Ik had op dien tyd flegts één
:Plant over, die ik met Puiker , tot een conferf liet maken, welke hy langzamerhand opgebruikte; krygende ik
onder liet gebruik derzelve van tyd tot tyd tyding van
zyne toenemende , en eindelyk volkomene herflelling.
De derde Zieke was een Nagtwaker van 69 jaren,
,die in zyn jeugd veel ongemak geleden had. Door zyn
beroep kreeg by jigtpynen, oogontfl:ekingen, en h ardriekkige hoesten. In het jaar 179,5 voegde zich hier
koorts en zulk een fferke ophoe„ting van flym en ver
dat ik niet twyfelde of by had een flym--inag^rby,
tering. Tegen rnyne verwegting wierd by hiervan bevryd door tat. Boleti fuaveol. funzm. millefol. Herb. Hierac.
Pilofell. á 3vj. m. p. fpec. waarvan een lepelvol in
een pond water gekookt en niet honig vermengd gedronken wierd. In den winter van 1799 en i800 verloor
by onder het roepen op eens zyn item, welke even
fchtelyk op eens naderhand terug kwam. Door ouder,

,

dom,
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dom, ziekte en armoede wierd by nu telkens zwak
waardoor by by tyden zyn water niet houden kr^nde.-her,
7Iy droeg dit ongemak zes weken niet geduld, zonder
Lot te kennen te geven. Eindelyk kreeg hy een zeer
pynlyke firtrngarrie, en verzot nlyne hulp. Ik gaf hem
et fap van de Ysplant met honig, waarvan hy nauw
lepels genomen had , of het ongemak ver -lyksenig
bleef agt dagen wel. Naderhaad kreeg-liethm.Hy
by dit ongemak in minderen trap weder: ik hoopte hem
door hetzelfde middel te herifellen; dan door liet fchielyk overlyden van zyne Vrouw kreeg by een hevige
koorts, welke hem in den tyd van agt dagen wegnam.
Ik wist op dien tyd nog niet, dat dit middel de hitte
der koortzen mati gde; anders zoude ik het ook by dezon Lyder beproefd hebben.
(Het flat in een volgend Stukje.

)

EYZONDERHEDEN, DEN WELSPREEKENDEN FRANSCHEN BISSCHOP MASSILLON BETREFFENDE.
Door D'ALEMBERT.

Taauwlyks begon MASSILLON zich op den Predikfi:oei
X
te Prays te vertoonen, of by deedt allen, die, ten
dien tyde, den Leerdoel beklommen, voor hem zwigten.
fly hadt verklaard, niet te zullen prediken gelyk zy
Bene verkláaring , niet ingeboezemd door een waanvol
vertrouwen op zyne meerderheid , maar door een zo
regtmaatig als weldoor.dagt begrip, 't geen hy zich van
Chris dyke Wel1jireekenheid gevormd hadt.
MASSILLON hieidt zich verzekerd, dat een Bedienaar
van GODS Woord , aan den eengin kant, zich zelven
verlaagt , wanneer by algemeene waarheden in ilordigo
taal voordraagt, en, aan den anderen kant , dat by geen
doel treft, wanneer by denkt zyne Toehoorders te moeten bezig houden niet een lane keten van Redeneerkunde, welke zy niet in ftaat zyn te volgen. Hy wist ,
dat, daar alle Toehoorders niet begaafd waren met een
welonderweezen veriiand , zy allen een hart hadden ,
waarop de Christenleeraar behoorde te werken; dat van
den Predikfloel de Mensch aan zichzelven moest vertoond worden , niet zo zeer om hein een afkeer van
zichzelven in te buezemen . door een afzigtig beeld von
hem
Gs
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hein op te hangen, dan wel door hem te treffen inet de
geiykheid der ichetze; en, cind&yk, dat, indien het
z nntyds noodig is, heïn te ontrnsten, het nog noodiger
is, hens die traanes van gcviceligheid te doen Horten,
welke veel meer uitwerkinas barren, dan de frikken
der wanhoppe.
Zodanig Was het plan, 't geen MAssIL Loy' zich voor
volvoerde ketzeive , gelyk een Man, die-foe?d;nby
iaat ontworpen hadt, dat is, by volvoerde het meestetlyrk. IIy muntte uit in dat gedeelte der Welfpre..;ken3:-id, 't welk de plaats van al het overige kan bekieei en -- die Welfpreekenheid, welke zich rechtilreeks tot
de ziel richt; maar die beweegt, zonder te verwarren,
die doordringt, zonder te verfti Buren; by daalt tot den
grond des harten neder, om die verborgene kreuken,
waarin zich de driften omwinden, op te fpeurer. — die
drogredenen, welke zy, zo kanffig, te onzer verleiding
en verblinding bezigen , te wederiegg n. Om deeze te
beta yden en te overwinnen, is het genoeg, ze te ontvouwen ; doch by doet zulks in Bene taal zo inneer^lcn;1 en teder, drat by minder te onderl. rengt dan aan
zelfs met de febildery onzer ondeugden ons-trek;n
voor pogen te ftelïcn, weet by ons aan hem te verbinden en te behaagen.
ftIAssILLoNS taal , altoos ge.naklyk in flyl, fraai en
zuiver , wykt nooit af van die edele eenvoudigheid ,
zonder welk;, geen goede tnaak, noch echte weiipreekenlieid, be:r:tan kan. Deeze eenvoudigheid in nzAsszLs,ov vereenigd met dc zagttic en mcdcflecpendt{ e barmooie, ontleent daarvan nog nieuwe bevalligheden; en
't geen de bekoorelykheid van zyn betoverenclen ftyl
r1o; vermeerdert, beItaat hierin, dat zo veela fcl;oonheden blyken vrylyk en als van zelve gebooren te worden, zonder den Redenaar moeite te kosten. Zomtyds
ze^f:11 ontglippen deeze hem, of in de uitdrukkingen , of in
de wendingen, of in de welluidenheid zyner zinfneeden,
ia zelfs in onagtzeamheden , die gezegd mogen worden
g elukkig rte zyn , dewyl zy niet alleen het keniuerk ,
maar zelfs liet vermoeden , van mroeiiy k aangewenden
arbeid verbannen. --- Het was door deeze blykbaare
r,nloalettenheid op zichzelven , dat MASSILLON zich zo
veile Vrienden maakte als by Toehoorders hadt. fly
,vist, dat, hoe neer een Redenaar zich bezorgd betoont
om bewanrdering te bejaagen , hoe minder de Toehoor,
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tiers genegen zyn, hem deeze te verIeenen; en dat deeze eerzugt de heillooze klip is voor zo veelti Piedikers, die, (mag ik het zo uitdrukken) de belangen van
GOD zelf moetende behartigen, verkiezen, daarmede de
geringe belangen van hun eigen hoogmoed te vermengen. MASSILr,ov , in tegendeel , keurde het een niets
beduidend vermaak , „ te doen te hebben (gelyk nIONTAIC VE het uitdrukt) met lieden, die altoos bewonderen en onzen lof uittrompetten," bovenal by die
gelegenheden , waarin het zo aargenaanl is, zichzelven
te vergeeten, om ziel) ;el.eelenal bezig te houden liet
die zwakke en ongelukkige weezens , welke pligt ons
roept te vertroosten en te ondcrwyzen. Hy was gewoon , dc voorbedagte welfpreekenheid der Leeraaren
te vcrgelyken by die bloemen, welke den groei bederven, en, fchoon zeer fraai voor het oog, in den oogst
niets geeven.
Ilet fcheen bewonderenswaardig , dat een Man ,
door zyn leevenstiand van 't gewoel tiler wereld vetwvderd • de wereld zo wel kende; dat by zo juiste fchiideryen opleverde van der nlenfchen driften, en 'bovenal.
van de zelfliefde. „ Ik hela" was iry gewoon te zeggen, „ geleerd, dezelve af te 121 i cn, door na te gaan
„ wat in myn eigen hart cnig'Inir." By gaf 'er een
trefend en vernuftig blyk van, in dc belydenis aan een
zyner Ilroederen, die heil gel::1, wenschte met den opgang, welken hy in 't prediken slaakte; zengende: „lieg
„ Duivel heeft my dit reeds met meer welfpreekenliei,ls.
„ dan gy beduid."
RMASSILLov trok een ander voordeel van dc Wel
gericht, welke hy zo nicesteuu--fpreknlidtobha
lyk verftoaldt; daar by de taal fprak van menfchen in allerlei flanden, ging elk hein hoorets; ongeloovigen zelí'<
woonden zyne Leerredenen by, en ontvingen vaal; on.
derwys , terwyl zy alleen om zich te verlustigen ge
komen waren. De reden hiervan was, dat MAS,SJLL'N
wist, hoe hy, ten hunnen behoeve , zich van die taal
moest bedienen, welke zy wilden hooren, -- die van
Bene WVysbegeerte, louter menschlyk in het voorkomen,
doch die, den weg tot hun hart gebaand vindende, den
Christen- redenaar in (laat Relde , hun te naderen zon tier moeite , zonder wederflanel , en de vcrmecsteringr,
z. f s zander- flryd , te behe:alen.
Zo,
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Zync Gebaaren waren volkomen overeenkomilig aan
de v elfpreckenheid hem eigen. Ten predikdoel opklimmende, bleek by geheelenal doordrongen te weezen
van de groote waarheden , welke by zou verkondigen.
Met neergeflaagene pogen, niet een ingefpannen en zedig
voorkarnen, zonder hevige beweegingen, en met weinig
gc aaren, doch met cent tlenl , geheel aandoening, ver
Toehoorders die godsdientfige-fpreidbyovzn
aandoening, welke zyn eigen uiterlyk voorkomen inboezemde, en te wege bragt, dat de diepfile aandagt het
oor leende, — een diepe aandagt, die der Welfpreckenheid grooter lof geeft dan de luidrugtigfle toejuichingen. De roem zyner wyze van voordragt alleen bewoog een der beroemdae Tonneelfpeeleren, BARON, om
hem te gaan hooren. De Kerk uitgaande, betuigde hy
*aan een Vriend, die hem derwaards vergezeld hadt:
Deeze Man is een Redenaar, en wy zyn alleen Spec,, Iers!
Welhaast begeerde het Tranf^he Hof hem te hooren,
of liever over zyne Welfpreekcnhcid te oordeelen : zon der trots en zonder vrees vertoonde hy zich op dit
groot "Toneel. Hy verfchcen 'Cr met ongemeenen luister. De aanhef van zyne eerfte Leerreden levert een
der nleesterlykfle trekken van hcdendaagfche Welfpree.
kenheld. - LODEWYI{ Drs XIV was toen op het
toppunt van magt en roem, bewonderd door geheel
Europa, aangebeden door zyne Onderdaanen, bedwelmd
door vleitery, en zat van eerbewys. MASSILLON koos
tot zyn Text een; plaats der H. Schrift, zo 't fcheen
allerminst toepaslyk op zodanig een Vorst : Zalig zya
,le ,rcesaendcn; en hy verllondt de kunst, om daaruit eene
loffpraak te ontleenen , te nieuwer en te flreelender,,
.daar dezelve fcheen ingegeeven door het Luangelie zelve, en zodanig als een Apostel zelve zou voortgebragt
hebben. ---- ,,Sire!" dus liet by zich hooren, ,, indien
., de Wereld hier tot uwe IMZajefleit sprak, zy zou u
„ niet te gemoete voeren: Zalig zyn de wveei:ende,a; zy
„ zou zeggen: Zalig is de Vorst, die nooit itreedt dan
om te overwinnen, die de wereld met den roem van
„ zynen Naam vervuld heeft, die in den loop van eene
lange en voorfpoedige Regeering niet glans genooten
heeft alles, wat de menfchen bewonderen , de groot heid zyner vermeestel;iigen, de liefde 2yns Volks, de
,
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„ hoogagting zyner vyanden, de wysheid zyner wetten
maar , Sire! het Evangelie (preekt niet, gelyk de
„ Wereld fpreekt ! "
De Toehoorders te Ver/all/es , hoe zeer zy gewoon
waren aan de BOSSUrTS en BOURDALOULS , hadden geene kennis aan eene Welfpreckenheid, telfens zo kiesch
en zo edel; in gevolge hiervan veroorzaakte dezelve in de
Vergadering, ondanks de ernsthaftigheid, welke de plaats
vorderde, eene ongewillige uitdrukking van bewondering.
'Er ontbrak alleen, om deeze plaats nog nadruklyker te
maaken , dat dezelve hadt moeten uitgefproken wordetr
te midden van de ongelukken, die eerlang op deeze zegepraalen der Franrchen volgden, en op een tyd, dat de
Monarch, die geduurende vyftig jaaren niets dan voor
geheel van verdriet omgeeven -fpoedgntha,,
zyne dagen fleet. Indien LODEWYK DE XIV immer een
welfpreekender inleiding hoorde , het was mogelyk die
van een Zendeling, die, de eerfte maal voor den Koning
verfchynende , dus aanving : „ Sire! ik ineen geene
pligtp Beging by u af te leggen ; ik heb 'er geen in
„ het Euangelie gevonden." --- Madame DE COULANGES maakt, in eenen Brieve aan Madame DE SEVIGNé,
erne zeer oordeelkundige aanmerking over den opgang,
dien MASSILLO met zyn prediken ten Hove maakte :
„ Hy Haagde, " fchryft zv, „ te her f«illec even als te.
„ Purys: maar wie ten lIove zaait, doet zulks menig„ maal in een ondankbaaren grond ; want zy, die zeer
,, aangedaan worden onder het hopren van Leerredenen ,
, zyn reeds bekeerd, en de overigen wagten op de ge„ nade, dikwyls zonder onverduldigheid; de onverdul„ digheid zelve zou eene groote genade weezen."
Waarheid, zelfs wanneer zy in den naam van GOD
fpreekt, behoort zich te vergenoegen met aan de deur
der Koningen te kloppen , en die nooit open te breeken. MASSILLON, van deezen grondregel overtuigd,
betrad het voetfpoor niet van eerogen zyner Voorgangeren, die hunnen yver betoond hadden , door de Zedeleer des Euangelies in de verblyfplaats der ondeugden
te prediken, met eene ftrengheid, geíchikt om dezelve
gehaat te maaleen, en bloot te flellc:u aan de gevoelige
geraaktheid van beledigde hoogheid en raagt. onze Redenaar was altoos onverzaagd, maar ook altoos vol ontzag, als by zynen Vorst den wil predikte an den Regter det Koningen. Hy vervulde de maat vair bet werk
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ayner bedieninge, doch droeg zorgc om dezelve niet te
boven te gaan; en de Koning, die, naa het hooren van
andere Predikers, zyn Kapél wel eens met misnoegen
verlaaten hadt , ging, naa MASSILLOv gehoord te heb
'er nimmer uit , „ dan misnoegd over zichzelven."-ben,
Dit waren de eigene woorden van dien Vorst tot onzen
Redenaar; woorden , die de hcogstnrogel y'ke loffpraak
behelsden, welke by kon geeven — eene loffpraak, eg-ter , die zo veele Pj•edikers vóóór en naa M ASSILLON
ziet wenschten weg te, drongen , omdat zy 'er nicer op
uit waren , den verttandigen en oordeelkundigen te behaagen, dan om Zondaars te bekeeren.
Bekend is het treffend zeggen van LODEWYK DEN XIV
tot een Leeraar, die hem fterk uitgetekend hadt in eene
Leerreden , in 's Vortten tegenwoordigheid gehouden :
„ Ik wil gaarne myn deel hebben in eerie Leerreden ;
„ doch het finaakt my niet , 'er eew te hooren, op my
gemaakt." Men heeft verhaald , dat BoURDA_r,ouE de grenzen ten doezen opzigte. te buiten ging;
en dat hy, ten tyde van .'s Konings minnaryen met Madam
me DE MONTESPAN , he waagde, den Monarch DAVIDS
Overfpel met BArHSEi3A te herinneren ; hem de woonden ven Propheet rTAZ HAN, „ Gy zyt die Man!" toevoegende. Het valt zwaar out te gelouven , dat souR.DALOUa zyne Apostolifche ftoutmoedigheid tot zulk
een uiterfle zou voortgezet hebben; en nog zwaarder,
slat zyne Broeders ,We/i itef het zouden hebben goedgekeurd. Zy waren de Lieden niet, om_ het Euangelie op
the wyze, en bovenal ten Hove, te verkondigen. I\Ien
heeft . ongetwyfèld deeze Anecdote bedagt, om LODErvYK DEN XIV het veronderftelde antwoord te doen geeven: „ fly heeft zyn pligt gedaan; 1aa,ten wy den onzen
„ doen." -- Dit althans is zeker, dat, wat by ook geegd hebbe, hy niets deedt, aan het veronderflelde ver
beantwoordende; want hy bleef het-manebflrig
met Madame DE nMONTESPAN houden. — De Hertog
VAN ORLEANS, in de volheid zyner magt als Regent,
i :ehandelde met eene edeler onverfchilligl;eid een geestryvend ,'an/enist van 4rniens, die tegen hein op zyn
Dorp gepredikt hadt. „ Wat," fprak hy; , heeft die
„ Man niet niy te doen ? Ik behoor niet tot zyne Paroehie ! " De Cardinaal DE NOAILLES beflrafte dien
zoifden Geestlyken over de heftigheid zyns yvers, en
•
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he er," gaf hens de Geestlylke ten antwoord, „ myn
„ Catechismus heeft my voorlang geleerd, dat de Voor„ zigtigheid Bene der .bloofddeugden is."
De ,Jefiiiiena van Clermont , misfchieit om de gevoelens v w MASS LLON te ontdekken ei hem eene laage te
leggen , bragten by hem een Priester aan, befchuldigd
dat by 5't-m rya Jii/che gevoelens predilkme. De I^erkv 00gd,
begeerig om een blyk van zyne Regtzinnigheid te gee ven aan deeze yverige en ichr andere aanbrengers, deeds
den Prediker tot zich komen, en voerde hem, in tegenwoordigheid van twee et iten , toe: „ Vader, men
„ heeft my verzekerd , dat gy eerie Leer verkondigt"
--- De Priester, hein geen tyd laatende om te voleindigen , viel hein in de reden; zeggende: „ Ik predik
„ die waarheden, welke u tot een Bisièhop genaakt heb
zich tiet dit antwoord-,ben."MAsILroNhidt
te vrede, liet den -Priester predi?:en, en den 7efiiitera dc
veyheid , om anderen buit te bejaagen.
Onder dc veelvuldige Aalmoesien, welke MASSILLON
fchonk, waren 'er Benige, die by met de grootfile zorg
verborgen hieldt, niet alleen om de kiesch.-vuldighe
beid. der béweldaadigden niet te kwetzen , maar zomtyds om geheele gemeenfchappeii het gevoel van onrust
en vreeze te hefparen, hoe ongegrond zulks ook mogt
weezen , welke die giften zouden kunnen veroorzaaken. Een talr yk Nonnenklooster hadt vericheide dagen broodgebrek gehad. De Zus erichap hadt beIlooten , liever van honger te terven ; dan naare zo ver
behoefte te ontdekken, uit vreeze, dat die-regand
ontdekking de vernietiging van haar Klooster mogt ten
,gevolge hebben, --- en zy hadden 't zelve liever dan haar
leeven. MASSILLON vernam , ten zelfden tyde, deezer
Nonnen dringende behoefte, en de beweegreden, waar
dezelve niet ontdekten. Zeer begeerig om haar-omzy
nit dien nood te helpen , vreesde by de Zusteríchap
te ontrusten , door den fchyn te geeven alsof by van
Naare behoefte onderrigt was ; by befchikte daarom
eerie aanzienlyke fum ten Naaren behoeve , en zodanig,.
dat zy 'er (laat op konden maaken , tot by middel zouz
gevonden hebben om haar op Bene andere wvze te
verzorgen ; en bet was niet voor naa zyn dood , dat zy
kennis kreegen aan den Weldoener, aan wieu zy zo veel
verschuldigd waren,
,
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filerf, gelyk FENELON geftorven was,
en elk Bisfchop behoorde te f'terven , zonder geld en
zonder fchulden. Het was op den vier-en-twintigflen
van Herfstmaand des Jaars 1742, dat de Kerk, de Wel
dit onhertielbaar-fpreknhid,Msclyke
leeden.
verlies
Een lanter voorval, recht gefchikt om gevoelige harten d iep te treffen , verschaft Bene proeve, hoe dier
MASSILLON is , niet alleen-bardeGgtnisv
voor de ongelukkigen , wier traanen hy afdroogde ,
maar voor alien, die hem gekend hadden. Eenige jaaren geleeden bevondt zich een Reiziger te Clermon ,
en wenschte het Landgoed te zien , waar MASSILLON
gewoon was een groot gedeelte van het jaar door te
brengen. Hy vervoegde zich tot een ouden Grootvicaris, die, naa 's Bisichops dood, niet hadt kunnen
befluiten, derwaards te gaan. By gaf thans egter zyne toetlemtning , dien Reiziger ten gevalle ; niettegenftaande hy vooruit berekende, hoe zeer by aangedaan
zou weezen op het wederzien van eene plaats, zo droevig dierbaar aan zyne geheugenisfe. Zy tongen
heen . en de Groot -vicaris toonde alles aan den Vreemdeling. „ Hier," zeide hy, onder het ílorten van een
traanenvloed , „ is de laan, waarin de waardige Kerk;, voogd gewoon geweest is niet ons te wandelen; daar
„ is de boom, onder welken ky gewoonlyk rustte en zat
„ te leezen ; dit is de tuin , welken by meest met ei,, gen hand bearbeidde." ----- Daarop traden zy ten
huize in; en toen zy kwamen in de kamer, waar MAS•
leevensadem hadt uitgeblaazen ,
,'ILLON den laatoen
fprak de Groot- vicaris : „ Dit is de plaats , waar
„ wy hem verlooren 1 " --- en dit zeggende , viel
De fchim van TITUS, of MARby dood neder.
zulk eene opoffering benyd
,
mogt
US Au1 ELIUS
hebben.
MASSILLON

---
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UITTREKZEL UIT DE BERICHTEN VAN ROOT1'
SCI-IE MISSIONARISSEN, OVER DEN TOESTAND
DES CHRISTLNDOMS, IN ALLE DOOR IIUN
BEZOCHTE LANDEN. Door Prof.

F. MUNTER,

in Kop cnhagen.

(Vervolg en Plot van bl. 79•)

V. Tn Ben galen zyn de Katholyken zeer talryk. In
1 Calcutta alleen zyn 'er 25000, van welken i5000
de Sacramenten der Kerk genieten. De ander °n hebben
Heidenfclie of Muhammedaaníche bywyven, of geheele
Serails. Dezen zyn van hunne nabefraanden ver!aaten,
en laaten zich daarom allen , in articulo mortis , en
in dergelyke omftandigheden doopcn, waartce de Por
zich voornaamelyk laaten gem-tugefchMisonar
bruiken. Zoo noemt neen naamelyk , daar te lande ,
de inboorlingen van Goa ,- wier opvoeding en letteroefeningen in Goa zeer gebrekkig zyn, en die, na eerst
als ovitii beproefd te zyn , tot Zendelingfchappen ge
worden, in welken ftand zy eenzaam en afgezon--febikt
derd leeven , waarby 't des ligter toekomt , dat zy
zich uit onweetendheid tot zulken verkeerden handel
laaten vervoeren.
Hoeveele Zendelingfchappen de Katholyke Kerk ook
in Hindo/lan moge hebben, echter hebben 'er de Franciscanen maar twee vaste Kerken, de erne te Patna ,
en de andere te Bettia. Overal is veyheid van Godsdienst. De Misfionarisfen mogen met een ieder over
den Godsdienst fpreeken. Echter worden de nieuwbekeerden gewoonlyk uit hunne Kaste weggejaagd, dewyt
cie Christenen zekere by hun gebruikelyke of erplechtig•
heden niet meer kunnen bywoonen.
In Malabar worden de Zendelingfchappen zeer in
hunne magi beperkt. 'Er kan geene plechtigheid , geen
trouwing, geene procesfie, geene vifitatie van Kerken
g;efchieden, eer de Stadhouder en Gouverneur 'er van
verwittigd is. — De Christenen in dit Land zyn tal
uit twee clasfen; uit Syro- Chaldeeers en-rvk,enbfta
Laynen. De oude Syro- Chaldeeers, Katholyken, en die
verder tot byzondere Sc ten be hoorels, famengenomen ,
rnaaken ongeveer woocoo zielen uit. De Latynen, het
H
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zy nieuw gedoopten, het zy afftammelingen van Portubeefche Slaaven , zyn ccoo in getal. De Katliolyken
hangen deels af van hunnen Aartsbislbhop van Erangano, deels van den Apostolifchen Vicaris van Ver
polis. De overigen , thans allen Nlonophyfiten , haan
deels onder den geordenden Priester van M.lrthoma ,
deels onder twee Jacobitifclie Bislchoppen van Moful
en Ninive.
De oude St. Thomas Ch,-istenefz behooren tot de clasfe der Nairiers, die den tweeden adel in Malabar uit•
naakt. Zy leeven van hunne inkomften en handel.
Handwerken worden door hun niet gedreven. Vccle
ílaan , als Nairiers , in des Konings itrygsdienst ; zy
oefenen zich zeer in derzelver taal, en zyn zeer geacht. Hunne Vrouwen leeven zeer afgezonderd. Zy
houden zeer vast aan hunne begrippen en gebruiken ;
echter kan een prediker en iblistionaris hen, door zacht
winnen, en tot vereeniging niet de Katho--heid,nogal
tyke Kerk overhaalen.
Iedere Gemeente maakt zeker foort van kleine Republiek uit. Zy regeert zichzelve door vier Gedeputeerden, die zy jaarlyks daartoe benoemen. De beflisiïng
van gefèhilzaaken gefchiedt by de kerkdeur. De Bis fchoppen kunnen, buiten weeten der Gemeenten, geene
orders, geene absolutie van Kerkclyken ban, of fuspenfre uitdeelen. Met de Kathoiyken willen de Thomas_
Christenen weinig te doei hebben. De Priesters en 't
Volk beulen zyn onweetend. Men hoopt nog al op verbetering, door het Seminarium • welk de Propaganda 'er
a'áór eenigen tyd gefticht heeft. liet gemeene volk heeft
zeer veel op met de Syro-ChaIdeeuwfche taal. Zoo lang
de jefuiten 'er hun werk van maakten , hen te onderwyzen, ging alles wel ; naar van dien tyd af, dat zy,
daarin nalaatig zyn geworden, van 't jaar 163z af, lea.
on alles te verloopen. In 1653 ontflond de iccheuring,
waardoor federt z4 Genieenten en 25 Kerken zich aan
de Chaldeeuwfche , uit Turkyen overgekomene , Bisfchoppcn hebben onderworpen. Alle de afgefcheurde Gemeenten behooren tot de Monophyfiten ; zy loochenen
tiet Vagevuur, de zaligheid der Vroomen váór den dag
des oordeels , en het primaat van den Paus, in wiens
plaats zy den Patriarch van Antiochien voor hun Opperhoofd erkenden. Zy verwerpen het Concilie van
Chalcedon, en de vereering der beelden; fclaildeaflukken
zyn
-
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zy n by hun ivel geoorloofd. Zy loeren verder, dat de

zielen der afgefforvene vroomen en .odloozen, tot op
den oordeelsdag, in een aardsch paradys blyven; dat de
Mis met ongezuurde brooden onwettig is , en dat by
den Doop warm water moet gebruikt worden: niet één
woord , zy koesty ren alle de byzondere begrippen der
afgefcheurde Grieken en Armeniers , en daarenboveii
veele Afiatifche en Malahaarfchc bygeloovigl:eden. De
Bisfcboppen veroorloven hun alles, om ze snaar in bedwang te houden.
Onder de Thrnmas - Christenen zyn twee 1lammen of
clasfen, die 7ecwnbavcre en hadecumibavere heeten. Zy
bejegenen elkander met onveridhilligheid , gaan wel in
dezelfde Kerk , maar hebben onderlcbeidene Leeraars;
ook trouwen zy niet onder elkanderen, dewyl de eene
party zich edeler acht dan de andere. De Tecumbaveriers hebben, alles famengenomen, 7 tot 8 Kerken. De
Vadecumbaveriers zyn veel talryker en meer vermogend.
Onder de Katholyken en Afgefcheurden ontftaan telkens
oneenigheden , terwyl de eene party zich boven de andere wil verheffen. Over de vereerit:g der afgef}orvenen
denken de Thomas- Christenen ongeveer eveneens als de
Malabaaren ,.-,en zy volgen Iè ortgelyke by-eloovige gebruiken. Wanneer een der oude' Christenen derft, be.
geeven zich de naaste bloedverwanten by het lyk, eer
het uit 't huis gedraagen wordt, en werpen zich voor
hetielve op het aangezicht ter neder. Na de begraafnis
vallen zy ook op de knieën , met het hoofd tegen deft
grond , alsof zy den afgef'corvenen nog wilden aanbid.
den; maar vooraf leggen zy denzelven doorgaans een
kruis op 't hoofd. Een Misfionaris heeft hen zelf, by
de begraafnis van een Leeraar, hooren zeggen: bidt hes
hoofd van den gefiorvenen aan.
VI. Van lila en Pegu. In Atta zyn de Misfionarisfert
Clerici reffulares S. Pauli. Het getal der Christenen in
dit Ryk is ongeveer il000 (of 12000) zielen. 'Er zyn
aldaar maar vier Misfionarisfen, van welken twee een Seminarium beflieren , van omtrent 5o jonge lieden. In
de Hoofdfl:ad Ava zyn 300 Christenen. -- De Zen.
ding van Pegu behoort tot de Franciscaners. In 4 Ste•
den vindt men Christenen ; echter meestal Vreemdeii ngen.
VII. In Congo verkiest de voornaamfte Edelman met
zyne Orde den Koning , die wettig ge'ber; , en. een
11 2
Chris.-
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Christen zyn moet, en vel l:eurtelings uit de beide FaD eze
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keuze met zyne goedkeuring bekrachtige , en den Canvoor
didaat voor den Throon tot de biegt en communie
Kerk
,
ter
Vrouw,
met
zyne
Deze komt dan,
de kie-berid.
biegt en communiceert; en dan eerst verzoeken
eed af te neemen, en in het-zersdnMuik,h
Dit ge bezit der Koninglyke waardigheid te Rellen.
Edelman
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De Subehoort
af
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pene misbruiken, die by
perior (de eerífe in rang onder de Misfionarisfen) geeft
hem de teekenen der Koninglyke waardigheid en ryksfieraadien over, en laat hem drie eeden zweeren: _i>
Zynen onderdaanen Beene afgodery of bygeloof te veroorloven, waarby inzonderheid de vuurproef met gloeiend
(een bityzer genoemd wordt; en om van de Eucazza
kleine
hoeveelheid
boom,
die,
in
tere bast van zekeren
gebruikt, een heilzaam braakmiddel is, maar te overte
vloedig genomen den dood veroorzaakt) geen gebruikblygetrouw
te
de
Katholyke
Leer
Aan
e)
maakgin.
hor. ven. ,) Met den Koning van Portugal vrede teWanden, en denzelven overal de handen vry te laatgin.
peer by dit knielend heeft bezworen, leidt hem de Superior naar den throon , en laat heng zich daar op ,din
kioning1yken zetel plaatzen.
In 't jaar 1775 waren in Congo twee Koningen. De
eene, met naame Don PEDRO V, was afgezet, en de
Uit,
andere, Don ALVARO XI, regeerde in zyne plaats.
zyn.
niet
de
eerie,
vlood
in
1764,
oorlog
den
vrees voor
eene
door,
de
rots
Inzondo,
aanhang en gemoalinne, naar
cie natuur gemaakte vesting, die onverwinnelyk is, en tot
Italiaanfche
welke men door eene naauwe , byna een men
op erne
lange,
engte
opklimt.
Daardoor
komt
xnyl
die
van
eene
visch
,net rotzege wanden omringde vlakte,
ryl.e beek dooríneden is , en vier Italiaanfche myletu.
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kervelden. Daar heeft hy een voegzaan) verblyf voor
zich en zyne aanverwanten baten bouwen, en kon niet
Leiluiten , deze veilige wykplaats weder te verlaaten ;
waarom men Don ALVARO XI in zyne plaats tot Koning koos, die ook weldra, na Benige onrustige beweeginen , in de ongcfl:oorde bezitting is bevestigd. Zyil
Hof befiaat uit 35000 Illeníèhcn, alle Christenen. Volgende Landen zyn aan zvn ryksgebied onderworpen:
I) A ocundo, altyd geregeerd door eene Christinne,
wier onderdaanen alle Christenen zyn. De naam der Koningin was destyds Donna CHRISTINA DI OUIMUlAZA.
i, een groot Ryk , dat voormaals alleen bea) Lemb
fcond uit Christenen, maar thans ook, door gebrek aan
Nisfionarisfen, wel voor de helft uit Heidenen. Alhoewel de Koning reeds vóór veele jaaren is gef'orven ,
zegt men nog altyd , dat hy flechts krank is. Het palcis wordt door Heidenen bewaakt , die zich , indien
'er maar Misfionarisfen waren , gaarne zouden 'laatera
doopen.
;) 0and'o, mede een Ryk, dat door Vrouwen beRierd wordt. De laatfle Koningin , waarvan men berichten heeft , heette Donna VIOLANTA MANIZOMBA
L MLAZA CASTELLQ BIANeo. Haare onderdaanen zyn

grootendeels Heidenen; en, zoo veele 'er tot let Christendom zyn overgekomen, ook by uitneemendheid bygeloovig. Allen zyn vol verlangen naar Misfionarisfen.
Een enkele Monnik heeft 'er in weinig tyds 9000 gedoopt, doch maar één paar getrouwd. Veelen van dit
volk enten menfchenvleesch ; in 't byzonder vermaaken
zv zich niet het vleesch van hunne, in den kryg ge.
the uvelde, vyanden. Zy hebben liet Hof van Congo ver
zelfs de Kerk met een aanhoorig gebouw-woest,n
verbrand.
Deze vier Reken (dat van Congo medegerekend)
hebben veele Prdvintien met Europwifche titelen, Hertogdommen, Vorftendommen , Marquifaaten; en wel de
volgende met naame:
I. Zomba. Hier drvft men grooteis handel niet Euro}pa:anen , inzonderheid met de^ Portugeezen , door liet
inruilen van wapcn.n en wanren tegen flaaven. De inwooners zyn grootendeels gedoopt , maar hebben geen
Leeraar, en loeven in de grootife onkunde.
2. Sogno ; ook zeer uitgofloekt. Ziet bevat veele,
rylcelyk bevolkte, en vruchtbaare Eilanden. Byna alle
inH
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inwooners zyn Christenen. De VorSt MICHAEL DE
houdt hier, als Koning van Congo , een pragtig Hof. Men telde hier van ouds it
Kerken.
3. Mugetto, een klein en niet zeer volkryk Land van
Ongeveer i0000 inwooners; doch zeer vruchtbaar. Byna allen zyn gedoopt.
4. Bamba Cubotta. In deze Provincie heeft men de
rots, waarin PEDRO V gevlucht is. Zy bevat 200ooa
inwooners , alle Christenen , en grenst aan liet weir.
5. Bamba Congo; groot en boschryk. Men vindt 'er
veele olyphanten en wild. De Vorst en het Volk zyn
-teer wel gezind voor de Christenen. Ook deze Provintie grenst aan het meir, en bevat 00000 inwooners.
6. Pcmte, heeft 250000 inwooners, alle Christenen.
7. Cka , vol Dorpen , Steden en nlenf hen. De
olkstllenige bedraagt over de 4000e (*) , waaronder
flechts weinige Christenen geteld worden. Het Land
tvordt geregeerd van twee bygeloovige Vorften. Het
Volk is zeer bigottisch. Men heeft 'er vee,' op met eene
GGodlleid Bfr;runda , wier beeldtenis zelfs onder de flaaven ten gefchenke uitgedeeld wordt.
8. Ambuella, voorheen meest Heidensch, door gebrek
an Priesters. De inwooners onderhouden de Beinydenis. Zy maaken zich huizingen in de bosfchen , daar
-zy doorgaands ílerven, en hunne toekomflige herleeving
verwachten. Zy bidden den Duivel aan, en dryven
allerlei by e'oof. Een der laatíle Misfionarisfen heeft
'er veel goeds gefficht ; in twee jaaren tyds is bene
,rooie menigte tot het Christendom overgebral t. Men
telt 'er reeds 2s0000 Christenen.
9. Zembo , rocoo inwooners , meestal Christenen.
Zy clryven een grooten handel in Negerilaaven met de
'ranfchen.
io. Dambola, beltaat alleen uit Christenen , doch is
niet zeer voikryk.
ii. Laonlica , groot en uitgeftrekt ; het grenst aar>
Angola. De inwooners maaken, even als die van Dambola , veel werk van de visfchery,, en zyn alle Christenen. Zy maaken een getal uit van aleer dan r00000.
i2. Bolca, ver van het weir en uitgeftrekt. De Vorst
is zeer magtig ; liy heeft S00000 onderdaanen , alle
Chris'
() 4000-0 (?)
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Christenen. 'Er is in dit Land een groote Jaarmarkt,
eduurende welke een verbaazende handel wordt gedieven.
13• Mrzngna, doorfneden van de rivier Lopa, die veel
visch en rivierpaarden bevat. De inwooners, ten getale
van s000co , zyn voor liet grootae gedeelte, door gebrek aan Priesters, ongedoopt.
14. Sompi en Mriaari bevat 5eoco menfdhen , alle
Christenen ; een elendig Land , vol hosfchen en wild
gedierte.
15. Eháh^n ao, een ryk en magtig Koningryk. Voor
waren 'er Kloosters van vierderlei Ordes ; thans-hen
behoort het aan het Ryk Enquezze. Het Volk, be(laande
ongeveer uit een half millioen , is Christelyk en goed.
Echter zyn veelen, door gebrek aan Misfionarisfen,
nog niet gedoopt.
i6. Enfundi , een zeer groot Land van 800000 menfchen , die maar verlangen naar Misfionarisíen , om ge
te kunnen worden.
-dopt
17. Embatt r , voormaals vol Christenen ; in den tyd
van 45 jaaren was hier geen Priester geweest ; en toen
'er eindelyk een Misfionaris kwam , wierden weldra
r0000 kinderen gedoopt. Men kan het getal der inwooners op 500000 rekenen.
i3. Ouiva , bevat ioc000 menfchcn, alle Christenen.
19. Cuchetto, wordt van eene Vrouw geregeerd. Hier
is een Hospitium. Het Land kan gerekend worden op
r00000 menfchen, alle Christenen.
_o. 0embo, een magtig Land, welks Vorst ook groote rechten heeft aan het Hof te Congo. Hy zelf en
alle zyne onderdaanen (2oc000) zyn Christenen.
21. Locunga. De Vorst heeft by den Koning van
Congo zyne plaats naast den voorgaanden. Men rekent
zyne onderdaanen op g0000, alle Christenen.
e. Infonia di Lukenga, heeft achting voor de Christenen, maar 'er is no niemand gedoopt.
Het geheele Ryk Congo bevat ongeveer 6 millioenen
inwooners. Allen zouden Christenen zyn , byaldieu
pie Misfionarisfen Hechts meer werk van dit Volk maak
Een enkele heeft meer dan 7000v menfchen-ten.

gedoopt.
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BERIGTGEEVINGEN , WEGENS DE STAD PETERS'
BURG, EN DERZELVER INWVOONDEREN-

(Ontleend Ut STORCH'S Pi ure of Petersburg.)
NATUURLYKE LIGGING EN LUGTSTRE EK.

de berekening van den Academist
V
V heeft men te Petersburg , tien jaaren door eikendagen regen,
der gerekend , 97 heldere dagen
KRAFFT ,

, 104

dagen fneeuw, en g; dagen onbefl:endig weivr. leder
jaar hoort men 'er de Stormwinden gieren van twaalf
tot zestien maa?en , die fomtyds , wanneer zy uit liet
Westen opffeeken, Overtiroomingen veroorzaaken. Uit
ecne ondervinding van neer dan zestig jaarco , breekt
liet Ys in de Rivier de Ncve- nooit open vóór den ag
`Maart, en nimmer laater dan den 37 April. De vroeg1c bevriezing dier, Riviere is den eo October, en de
'laat(le den i December. Zints het Jaar 174 is de
grootfie maate van Hette geweest 27, en de grootfie
4naate van Koude 3g Graaden , volgens de schaal vair
REAUMURS Thermometer.
Wy zien hieruit, hoe weinig dagen in een geheel
jaar buiten deur in deeze lugtfrecke kunnen genooten
ivorden , en hoe bepaald de Zomerverlustigingen zyn.
:De Winter is hier het beste jaargetyde , en bezit gr, ote voordeelen boven de natte en mistige winterdagen iii
Zuidelyker Gewesten. Eenc gelyke en flandhoudende
tonde veri'rerkt en herfielt de lichaamskragtcn. De
-uitmuntende wegen ter iledeveart maaken liet reizen geniaklyk en aangenaam; een Winterre ze, by een gcmaa-zigde vorst, by rnaanlichte nagten, is een vermaak, alleen in deeze oorden bekend.
De Rusten , aan Bene harde leeven:scvyzc gewoon ,
fchyren te herleeven by den aanvang des Winters; en
vreemdelingen zelfs zyn hier ongevoeliger voor de koude, dan in hun eigen land. Men moet ook bekennen,
dat geenen beter dan de Rusten weeten , hoe zich tegen de koude te Lefchutten. By het naderen van den
Winter worden de dubbele vendcerraamen aan alle de
huizen geplaatst ; de zamenvoegingen en tusfel envals
ken worden ne'jes beplakt tiet het zelfde pa ier als de
ka.72
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3amer mede behangen is. Deeze voorzorge be{'chermt
niet alleen tegen de koude en den wind, maar verfchaft
tevens een vry uitzigt , zelfs in 't holst van don Winter, dewyl de glazen op deeze wvzc nooit me, ys be.
korst worden. Onze Kachels, die, door derzelver grootte en zainenífelling , in de daad een grooten voorraad
van hout verflinden , brengen ee'ne warmte in de grootfie vertrekken en kamers , welke allen denkbeeld van
Winter doet verdwyren.
Deeze warme Kachelkamers verlaatende, wapenen wy
ons des te fterker tegen de ftrengheid der kou d e. Hoofd
bonte pel ën , laarzen , welgevoerd , en een-kapen.,
mof, maaken de Winterkleeding uit. Het is aartig oin
te zien de kleederhoopen , uit welke in weinig minuuten d'e grootfile Schoonheden ten voorfchyn traden. De
gemeene Rus is alleen bezorgd om de beenera en voeten
welgedekt te hebben. Voorzien met een enkele fchaapenhuid, Sl ube genaamd , ziet men de Sledevocrders ;
en die koopwaaren aanbieden, dagelvks op ihraat met een
blooten nek en hevroozen baard. By een vorst , wanneer de Thermometer vyf- en - twintig graaden tekent, is
het geene zeldzaamheid , Vrouwen , uuren lang , bcz;g
te zien met het linnen te fpoeien in dc byten van het
ys der Kanaalen.
De Winter vermeerdert zeer dc behoeften des Ieevens,
en zy worden nog vermenigvuidigd door de weelde.
Hiertoe behoort de winterkieeding , de brandf'coffe esa
het kaarslicht Dat de Meníchen hier ter Stede eroote
kosten hebben aan Bontroer en, kan men zich ligt ver
mede daarin verandert zo dikwyls, dat-beldn;
iemand een meer dan midddelmaatig inkomen moet heb
om dezelve liap voor ftap te kunnen volgen. —-ben,
Het hout, 't welk verbrand wordt, is verbaazend. In de
keukens, in de kamers, en in de vertrekken der dienst.
boden, die zo heet als had IFooven gettookt worden, ver
veel van deeze eerlte leevens--Ainutmeoglfvk
noodwendigheid onder dus eene lugtflreeke. Volgens
eerre middelmaatige berekening , worden alhier 's jaar
meer dan tweemaal honderd duizend vademen hours.-lyks
verftookt , in geldswaarJe omtrent een half millioen,
Roebels bedraagende. Deeze verb-iazende verteering, en.
de taeneemende prys des hoots , verdient al de aandagt.
des Landbeftuurs. — De kosten aan fineer- en waschaar ën zyu , naar evenredigheid , even groot. G?du i
1
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rende deft langen Winter leeven wy bykans in een altoosduurenden aagt , daar onze krr'tfte dag flegts vyf
en een half uur haalt. In huizen , waar men op een
fatzoenlyken voet leeft , worden de waschkaarfen lang
vóór den middagmaaltyd entftooken.
Zo kortltondig is de Lente , dat dezelve naauwlyks
onder de Jaargetyden mag gerekend worden. De maanden Maart en April zyn doorgaans aangenaame maanMen , ter oorzaake van de heldere dagen , welke men
alsdan gewoonlyk heeft ; maar de lugs is alsdan nog
scherp, en de Neva meestal nog niet ys bedekt. Met
flay verandert het tooncel ichielyk; de Winterkleeding
^verdwynt geheelenal ; maar koude noordlyke winden
houden de balzemgeurige Lente terug. By een fèhielyken overgang bevindt men zich op dénmaal in den Zo.
nier; deeze heeft een zeer kortttondig beftaan. Naauwlyks is dezelve gekomen, naauwlyks genooten, of de•
zelve vliedt heenen,
et mox brume recurrit hers.

Hoe kortflondig , egter,, onze Zomer is, ontbreekt
het denzelven aan geene verniaaken; en misfchien wondt
dezelve met des te meer vo'-doenin;s gcnooten, van wegen den korten duur. Op liet zien der eerfle fraalen
van de wederkeerende Zon , fnclt alles na de dit by
liggende Landgoederen, waar dit wellustig Jaargetyde in
gastveye en gezellige uitfpanningen gefleeten wordt. Onder
de bekoorelykheden van den Zomer, te deezer plaatze,
moeten in 't byzonder geteld worden de heldere en
veelal warme nagten. De zwakke ftraalen van de naauwl y ks onder de kim daaiende Zon verwen den gezigteinder met een roodverwigen gloed , die afichynt op de
omringende voorwerpen. Het bezig itraatsgewoel is dan
geweeken, doch niet veranderd in eene doodlyke ftilte,
maar in die nietsbeduidende bezigheid , welke beter
(maakt dan de rust zelve. Wandelende partyen ontmoet men allerwegen , niet zelden vergezeld van nmuzvk ; op de effene oppervlakte van de Neva , en in
alle kanaalen , ziet men vaartuigen ; uit dezelve hoort
ven de eenvoudige melody van volksliedjes , hoedanige de Schuitenvoerders zingen. Betooverd
door de nieuwigheid en het vermaak deezes toonneels • en in de verwagting van den aanftaanden nart,
vin-
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vinden WY ons van den flaap ontzet, wanneer de eer(ie
zon;etlraalen de toppen der huizen vergulden. Ik heb
nooit een Vreemdeling gezien, die ongevoelig was voor
het eerfte genot van deeze Zomerna^•tcn.
Maar ach! tot welke tooneelen brengen ons de oogenbliklyke genietingen van ww-eliust ! Op den korttlondigen Zomer volgt een I Ierf st , van zo veele onaan enaaml;edcn vergezeld , dat het denkbeeld van het genot
der Zomerdagen geheel wordt uitgewischt. In dit Jaar
failoen wordt Petersburg een dei affchuwelykfte hoeken van den geheelen aardbodem. De gezigteincicr
wordt , eenige werken lang , overdekt met zwaare donkere wolken ; het zonnelicht bedekkende , maaken zy,
dat de reeds kortende dagen alleen fcheemering leeveren;
terwyl de onophoudelyk n derttortende regen, ondanks
de nieuwlings gemaakte water- afleidingen, de t}raaten zo
morsíig maakt, dat het voor welgekleede lieden ondoenlyk is , dezelve niet eenig genoegen te betreeden ; en
om het tafereel van een Herfst- avond te voitooijen ,
voege men 'er de huilende winden, foms tot fform aart groeiende , nevens.
HET VOLK.

De Petersbu fiers zyn, over liet geheel gemmen, (z(►
verre! zulk eene algemeene opgave van het Charaéler
met de waarheid kan overecnicemmen) een groot, lyvig
en lustig flag van Volk. De invloed der lugt(treeIte op
de gedaante en het geflel , die , zo als naauwl.euri e
waarnecmers reeds hebben opgemerkt, door geheel liet
Noorden werkt, is hier desge yks zigtbaar; schoon ik
verre ben van my voor een Phyflognomist uit te gee.
ven. Hoe fchoon ook de vormen mogen wveezen, waarin de menfchen, ma- ik zo fpreeken, gegooten worden,
ontbreekt nogthans daaraan die fcherpe en bepaalde omtrek , welke de vormende Natuur met Bene zo vaste
hand fchynt te maaken onder een zagter en milder lugtftreek. Zelfs de edelfte grondtrekken komen flegts Ilaauw
ten voorfchyn uit de weelderige vleeschklonipen, waardoor de zagtere trekken en liet aartig fpeelen der fp ieren als bedommeld worden. Indien deeze voorde .len voldoening konden fcihenken voor die gebreken ,
dan -efchiFedt zulks: want zagter vleesch, fchooner vel,
bevalliger kleur, kan men naauwlyks elders aantreffen.
1) e
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De algemeene fmaak, welke hier, even als elders allertvegen , de wetten van het fchoone ontleent van de
modellen, die de fraàije Natuur biedt , fchynt op deeze
eigeuCchappen te dringen, als weezeniyke vereiscliten om
Bene Schoonheid te vormen; en het is waar fchyniyk, dat
de volmaaktfle Griek/ he Gedaante in onze gezelfchapn niet bewonderd zou worden , indien dezelve ongeukkig roode wangen derfde. De Zinaak daarvoor is zo
bevestigd en zo algemeen in Rusland, dat, in de Rush'/he taal, de denkbeelden van Rood, Schoon, en Schil
, als 't ware 't zelfde betekenen. Het is uit-dc;•a,tig
deezen hoofde zeer te verfchooncn, indien onze Vrouwen
hier, zo van hoogen als van laagen (laat, tragten, de
bekoorelykheden der Natuure door kunst te verhoogen,
indien deeze wat fchaars geweest hebbe in de uitdeeling
an dit gunstbetoon t'haarwaards. In alle groote Steden, my bekend, is het rood blanketzel in gebruik by
juffrouwen van fatzoen; dan hier gaat men een flap verder, Waardemaal elke Boeren-Vrouw en Dogter de wanen zo wel be(childert als Bene Gravin, niet omdat het
de moue is, maar om fchoon te weezen. Welke V rouwen kunnen overvloediger Let Rood aanleggen, dan de
E,gtgenooten van Kusfifche Kooplieden , als zy waggelen met haare dikke en vette lichaanien , opgepronkt
met a1 den luister , dien paarlen en kant kunnen byzetten !
De Mannen zyn, over 't algemeen, niet alleen fchoor cr dan de Vrouwen, maar zy knmen ook nader aan het
afgetrokken denkbeeld van de fchoonlle menschlyke ge
Onder de Officieren van de Lyfwagt , en nog-flate.
tineer onder de Landlieden , die van tyd tot tyd hier
komen , ziet men 'er veelgin , die met liet beeld van
ANTINOUS in weditryd zouden kunnen treeden. In
i1..+itschle„nd, waar het oordeel over perfoonlyke fchoonheid *liet veel verfchili van 't geen hier heerscht, hoort
men dikwyls de goedkeuring der Dames over reizende
Rusfen ten deezen opzigte. Doorgaans, nngthans, derven zy vroegtydig hier deeze fchoone gedaante; naar
Mannen zo wel als Vrouwen , uit verfcheide-demal
eerzaaken, overhellen om zeer vet te worden.
(Iet /Zot in c.nze v2ige72de.)
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UIT HET REISVERHAAL VAN M. LA-

BILLARDIERE , eeid c cr 1Va!uurku7l-

di^enn, tot dcezen 1 octet beJteind.
(Vervolg van bl. ii.)

anncer wy op Pangnrmotoo kwamen, gaf de Korte
ningin TINé , zittende onder een afdakzel, bedekt
NV
met bladen van Kokosnoten-Zoomen, en opgerigt in de

lchadhnv van verfcheide ichocne Broodvrugt-boomen,
een onthaal aan den Generaal DENTRECASTEAUx. Eerst
beval zy verfcheide jongedogters ; tot haaren floet-be.
hoorende, te danfèn. Zy deeden dit met de grootfl^
bevalligheid. Zy zongen onder het danfen; terwyl FUT

,

TAFAIIIE, daar by taande, Naare beweegingen regelde,
en tevens aanzette door zyn item en gebaaren. Vervolgens hadden wy een groot Concert , weinig verfchil.
lende van 't geen ons de Koning , weinig dagen geleden , gegeeven hadt ; alleen was de uitdrukking valt
vreugde , te deezer gelegenheid , veel leevendiger. Pe
Koningin was omringd door een groot aantal Vrouwen;
€erwvl veele Mannen , op een kleinen affland , tegen
over haar flonden, en ecn kring Ploegen rondsom de tuzvkanten.- Toen de Vrouwen met danfen ophielden ,
roezen veelen der Mannen overeinde , ieder een kleine
knods, bykans van gedaante als een riem, in de hand
houdende. Deeze flingerden zy om en om, de niaat niet
veel naauwkeurigheids houdende , en tefens betveeging
niet de voeten maakende. De Muzykanten, eenige zeer
lange tooneis gei :eeld hebbende, zongen dikwyls op eenj
raster wvyze , 't welk deezen dans zeer vol gewoels
maakte; wy bewonderden denzelvea een geruime wyle,
Het onderwerp van dien dans wekte onze nieuwsgle/igheid. Welhaast bevonden wy, dat dezelve diende, om
de grootti daadgin van temen hunner Oorlogshelden te
verlicerlvken. De Vrouwen vereenigden nu en dan haare tienmm net die der Mannen , paarende zeer bevallige bewegingen met haaren zang.
Een onzer Scheepslieden you de E peranc.c erworder.e zich zeer, onder deeze Dans bres , en niet verre van
FUT-
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FUTTAFAIFIE , den i íiander te zien, die zyn fabel g eiloolen hadt; detivyl dit Opinerhoofd altoos beweerde,
dat by den Dief riet haat kunnen vinden. Het bleek
ons egter duidelyir , dat deeze Man een zyner Knegten
was; dan hy maakte zich weg, zo ras by gewaar werd
jat men hem herkende.
Staande alle deze verrigtingen was 'er cenc pyramide van Bamboos opgerigt, aan welke onderfcheide fborten van Vrugten hingen, door Koningin T1Né ten gefchenke voor den Generaal belleuld. — Wy gaven onze begeerte te verftaan, om te zien, dat eenige Inboorelingen een worstelparty hielden; doch wy kroegen berigt , dat eerie vertooning van dien aart nooit in tegen
-wordighevan
Koningin gegeeven wierd.
Het onthaal, door de Koningin gegeeven, lladt eeu
groot aantal Inboorelingen te deezer plaatze gelokt; on-

der deezen bevonden zich zeer veele dieven, wier onbe chaamdheid in liet fteelen deeds toenam. Zy hadden
reeds , met openbaar geweld , den een en ander onzer
iets ontroofd, en waren 'er mede boschwaards geiheld.
--- Meer dan dertig onzer waren byeen, en leschten onzen dorst met het aangenaam vogt der Kokusnooten ,
door TINé aan den Generaal aangeboden; wanneer een
Inbooreling de floutheid hadt , om een mes een onzer uit dc hand te neerlcn , en 'er mede door te gaan.
Verfcheiden onzer liepen den dief naa, en vervolgden
hem tot op het Eiland Tongwaboo; doch zich door een
verbaazend aantal Eilanderen omringd vindende, keer
weder na onze ankerplaats. De Smit van de-denzy
jiccherche, nogthans, een Duitfcher van afkomst, oor
te moeten toonen, dat hy meer moeds bezat dan de-del
overigen, door zich verder en verder onder de Inboorelingen te begeeven. Zy keerden zich welhaast om, vervolgden hem op hunne beurt, zo ras zy bevonden dat
hy wilde vlugten ; zy poogden zelfs hem met hunne
knodfèn te treffen ; doch hy hieldt hull een geruimen
tyd van zich af , door den meest voorwaarde dringen den een piftool voor te houden , 't geen by verfcheide
keeren poogde af te vuuren. In deezer voege zo naby
ónze Schepen gekomen, dat by zich voor hunne verdere
beledigingen beveiligd rekende, was 'er een, die hem riet
een knods op het hoofd trof, terwyl een ander met een
fpeer hem in den rug flak. Een groot getal viel op hem

aan , en verdubbelden Dunne dagen , tot zy dagten
dat
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dat by dood was. Een der Eilanderen poogde herhaalde keeren hein niet zyn eigen piflool te f chieten , eiaar
srelukl:dg was het kruid van de pan. Reeds waren zy
bezig met zyne kleederen onder elkander te vcrdeelen
toen men dit bedryf van de Espevance ontdekte, en terflond een kanonfchot deedt; de kogel ging vry digt by
de moordenaars heen , en deelt hun onmiddelyk uit elkander gaan. Wy liepen van alle kanten tot byfiand vane
den ongelukkigen Smit. Een onzer matroozen, den oever lans gaande , om den gewonden te redden , werden twee tanden niet een knods uitefiaagen; doch dit
kostte den aanvaller het loeven , want h werd op 't
oogenAik doodgefchuoten. Men beurde wed
ra den Smit
van den grond op ; en fchoon by zwaar aan 't hoofá,
gewond was , en verfcheide andere gevaarlyke wonden,
`bekomen hadt, bezat by moeds genoeg om na den boot
te gaan, alleen onder de armen onderfteund. Eerai=
"e met fchroot gelaadene f}ukken werden afgevuurd, om,
de zodanigen, die zich op flrand bevonden, te befchernien. De Eilanders vlooden allerwegen Meeeen, en ver•
zamelden zich, in ettelyke hoopen , op onderfcheidene
gedeelten van bet Eiland. Om hun te verftrooijen , egt
de zodanigen van ons Volk, die zich nog op het Eiland
bevonden, 'er veilig af te brengen, zont men een aan.
tal welgewapende Soldaaten aan wal.
Verfcheide

Volkshoofden, niet verre

van

onze markt-

plaats verzameld , met oenigen onzer, honden op , oat

heen te gaan

;

doch

zy uiceven op

ons verzoek.

Wy zagen op 't eigen cogenblik een Loot van de Esl.e^
ranee affleeken , onder bevel van TROBIANT, de eeriie Lieutenant. Weinig weetende van de oorzaak des
alarms , en veronderftellende dat alle de Inbooreiingen
zich gereed maakten ore de onzen aan te vallen, Leval
by de zynen , een dubbele Canoe te vermeesteren, die
na 't flrand kwam , geheel onkundig van het gebeurde.
Dc meesten der Inboorelingen , die 'er zich in bevonden , fprongen onmiddelyk in zee ; maar liet Opper
aan welk deeze Caiioe toebehoorde, bleef op-hofd,
het dek. TRO1iIANT zondt een foldaat om hem te vatten. Dit beltaande , ontwapende het Opperhoofd hein.
Zy «woríldelderi , en TROBTANT voedt goed op hem te
lchreten, en trof hem doodlyk. Wy waren allen zeer
getroffen over dit ongeluk. — Een anjer Inboor eling ,
ziende. tat 'er gebeu.tde, ffrong vn den feven ier Ca-

rce
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floe in zee ; liet niet durvende wangen, op liet dek te
komen. Een Neger, dien wv te dn„bor m aan boord
genomen hadden , vervolgde hein niet een fpies , die
by in de hand hadt , doch kon hem gelukkig niet agterhaalen. De woede was hiermede niet bedaard. Een
Matroos , van geboorte een Dzait/cher , dien wy desge•lyks t i/mboyrza onder het Sch^épsvuk gekreegen hadden, ontdekte cie Dogter van lier ongelukkig gefi eefde
Opperhoofd, die zich in 't diepst van de Canoe ver
hief reeds zyn fabel op, om haar te-borgenhadt;fly
doortiooten; wanneer een Kanonnier van de Recherche,
de Burger AVIGNON , zyn arm tegenbieldt. Hy zette
zich tusfchen den Matroos en de longe Dogter , wier
Moeder welhaast op het ftrand kwam, tot den dood toe
ontfteld over het verlies van haarcn Man. De Dogter
weende desgelyks bitter over den dood van harren Va
zagen, dat zy zich met de vuist hevige fla--der;nwy
gen op de wangen en borst gaf.
Wy hielden, als gyzelaars - den Zoon des Konings
en TITIFA , Opperfte van het Eiland P«ngraimotoo; doch
wv merkten allen , niet leedweezen, op , de moedloosiieid , welke 's Konings Zoon, wegens dit aan boord
houden , aangreep; by was dezelfde, dien wy dikwyls
zyne bevelen, met veel trotschheids, aan de Ouderdaanen van zvnen Vader hoorden geeven. Hy herhaalde
verfeheide keeren , dat by onze Vriend was ; dat by
wel zou wenfchen , met ons na Fra,zkryyk te gaan. -rf I IIFA , in tegendeel, betoonde geen de minfte vrees.
De twee gemelde aanzienlyke Perfoonen fileeten den
zaagt in de Kajuit van de Recherche. Elk hunner halt
een blok tot een hoofdkusfen medegebragt, waarop zy
bet agterhoofd nedervleiden , naar de wyze van faxpen
by dit Volk, die ongetwyfeld oorzaak is van cane zeer
niorkbaare platheid aan het agterhoofd. — Geduurende
den nagt zagen wy een (;rooter aantal vuurera, dan wy
ooit vernomen hadden, aan Tongato-boos noordkust. Den
volgenden morgen werden wy met den dageraad wakker gemaakt door het jammerend gehuil , 't welk twee
Vrouwen aanhieven, in eerre Canoe rondsom ons fchip
vaarende. Zy boezemden beurtlings haare weeklagten
uit, ongetwyfeld ten einde haare (temmen onderfcheiden mogt°n gehoord worden door TITIFA , die deeze
1'temrnen terftond kende. De Vrouwen waren zyn Wyf
en Dogter, die , in haare Brae enisfe wangen en borst
niet
,

,
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' net vuisten sloegen. Hy liep terstond op het dek ;
doch by kon deezer beiden onrust niet doen bedaaren,
voor dat by haar berigt gegeeven halt van de goede
behandeling , hem aan boord bejegend. En toen by
haar de weete deedt, dat bh welhaast aan den oever
zou komen , betoonden zy zich verrukt van vreugd.
Korten tyd daarnaa werd TIT:FA met 's Konings Zoon
niet onze Bark op het Eiland Pt.^zgaimmaotoo gebragt. De
Vrouw en Dogter van TITIFA volgden ons in haare
Canoe, wanneer, toen zy digt onder de Esperince heen
voeren , een donderbos by toeval if^ing , en de Canoe
zo .ianig trof, dat zy dezelve onmioielyk moesten ver
namen dit Vrouwen-por in onzen Boot,-laten.Wy
en beklaagden ons over het ongeluk : doch zy vergaten
fchielyk het gevaar, 't wolk zy gclooien hadden; want
zy bevonden zich by TITIFA, en dagtol alleen op liet
genoegen van hem in veyheid herfte!d te zien. Wy
deeden haar een gefchenk van eenige yzten goederen ;
onder deeze gaf een byl hun een groot gnoegen. Tier zich van z u bedienen ,
TWA betuigde ons , dat by 'er
om Bene nieuwe Canoe te maaken , en dus welhaast de
geledene íchade boeten. — By ons landei verwyderden de meeste Inboorelingen zich van den gever , en,
wecken dieper landwaards in ; maar TITWt verzogt
hun , weder te komen , en beval hun , dat zyzich
een kring zouden fchikken ; dit deeden zy onvrwyld.
Onzen handel hervatten wy hierop, en zettedennzelven niet alle geregeldheid voort. Dit Opperhoofi g i ng
dien gebeden tyd niet van ons af; maar TOOBOUS `. 00n
verdween , zo ras by zyne voeten op 't ftrand »te.
Het Opperhoofd, den voorgaarden dag door Trcol IA.1
gedood , bleek zeer geliefd te weezen by de Inbooi.
hinten; want veelgin bedreeven groote rouwe over dt
verlies. Uit vreeze dat zy daarover op ons wraak
zouden veemen , beval de Generaal, dat alle Schepelingen binnen de handelpleats zouden blyven. Onze
tchepen vonden zich voorzien met al zodanigen voor
als dit Volk kon verfcha{ien. Naardeniaal icy nu-rad
niet meer te duchten l;adaen voor de gevolgen van mededingng , werden eenige yzerwaaren verdeeld onder
liet Scheepsvolk , ten einde zy liet een en ander voor
zichzelven zouden kunnen opdoen. Te deezer gelegen
,eid begonnen de Eilanders voer hunne goederen veel-1
meer en zeer hoog te eiichen , ja zonityds tienmaal
meer dan zy liet voorheen gelaaten hadden.
-
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Ons ve blyf op de V i r: ^dj'; e ilr ;-r en bI: at zeer veel
toe tot het hernellen van de gezondheid onzes Scheepsvolks. Wy vonden 'er een overvloed van Gewasfen,
en verzamelden een grootgin voorraad. Ilet Varkens
uitmuntend ; 'c welk deels moet toegefchree--vieschwa
ven worden aan de goede hoedanigheid der wortelen en
vrugten, waarmede zy 'cvoeci worden. Wy namen 'er
zo veelt aan boord, a;s onze hokken konden bergen ;
en het vervolg leerde ons, dat zy tegen eene lange reis
konden. GOOI( berg , dat by het tegendeel ondervonden nebbe , ten op ogte van die hy op de hr-iendl' ke
£ilhi,1 den aan boort nam, by de onderfcheidene keergin,
die hy deeze Eilanen bezogt. Wy kogten 'er meer dan
vierhonderd, terg Yl wy ten aner lagen , waarvan wy
tiet grootste gedeite inzoutten. Wy volgden de han
derde Reis aangepreezen;-delwyz,or20Kine
om naamlykk f}rke pekel te maaken, niet eetje genoegzaame hoeves eid van Azyn onm het zout te ontbinden.
Dit konden Y te gcreeder doen, dewyl ecn groot ge
azen Wyn zuur geworden vas. Voor een-deltvan
klein gedee'c van ons Spek gebruikte onze Slachter alleen
zout ; en fchoon wy ons onder de brandende Zona
bevorder beef het zo goed , als 't geen op de wyze
van con- bewaard werd, en zmaakte zelfs beter. Het
vet, b4'aard in cie pekel niet azyn vermengd, finaakte nieegaedd, uit hoofde van de groote zagtheid, en het
bads en az G n'inaak , welke rde mand aaniiondt. — «'y
voorapen ons van eene menigte Vogelen.
it de V'crhaalen , ons gegeeven van. de Schepen ,
dirin doezen ,archipelago geankerd hidden, door de kun
.gen, hielden wy ons verzekerd, dat LA-^gitelnbor'a_
ROUSE nimmer een deezer Eilanden aandeedt. Daar
verzekerden zy ons , dat geen Schip, bv hun-aboven
geland, Benig ongeluk was overgekomen, dan dat van
n3LIGH ; van welk voorval zy fpraken op eene wyze, welke ons verzekerde, dat, indien dit Volk uit den
aart niet wreed is, het verre vervreemd mag heeten
van alle gevoelens van n3enschlicvenheid. De flagen niet
knodfen , waarmede de Hoofden doorgaans hunne bevelen doen vergezeld gaan, flrekken hiervan ten bykomenden bewyze. -- Zy herinnerden zich zeer wel de
onderfcheidene keeren, welke zy Capitein cooly gezien
hadden ; en om ons de tttsfchentyden te doen opmerken, rekenden zv by de oogoen van Yams, twee deezer
voor ieder jaar tellende. Verfcheide Inbourelí»ben, in,

,
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zzonderheid zy , die tot de Familie des Konings hehoorden, fpraken den naam van coos met geestdrift uit;
waar de groote ftrengheid van dien beroemden Zeereiziger wederhieldt veele anderen van aan hem niet een
gelyk genoegen te denken ; zy Ipraken alleen van hem
op een klaagenden toon, wegers de harde bejegeningen,
die zy van hem geleden hadden. In de daad, fchoon by
in zyne láatfte Reize fpreekt van fIegts één Man, in de
dove door een kogel gewond , zagen wy een ander, die
in dc fcliouder gefchooten was (*^; by verzekerde ons,
die wonde gekreegen te hebben , f;aande cooxs laatfte
verb'yf te T ongt^taboo.
De Inboorelingen der Vriendlyke E',1g,1de n zyn, over
't algemeen , kloek van geftalte en „ ,velgemaakt : dit
moet , ongetwyfeld, grootendeels toegei,hreeven worden
aan den overvloed en den goeden aart huns voe,lzels.
De goede geftalte deezes Volks g aat nietverlooren door
harden arbeid. Hun welgefpierd voorkonen deedt ons
denken, dat zy zeer fterk moesten weezen;maar liet ledig;aand leeven, 't welk zy doorgaans leidtl, £telt hun
buiten fi:aat om veel kragts te betoonen. Indien zy ,
worttelende, hunne kragten tegen onze Matrozen maten, moesten zy het doorgaans kamp geeven — De
Mannen, zo wel als de Vrouwen, zyn gewoon, een of
twee leden van den pink af te fiiyden, en ook 2,jntyds
van den vinger daar naast , in hoope om daardo r van
zwaare ziekten geneezen te worden. --- De meeste'gaiinen zyn op alle deelen des lichaams getatooed; nar h_
guuren befneeden of geprikt. Wy zagen 'er veeli ,
wier huid bezet was niet een fchurftagtigen uitflg,
misfchien daaraantoe te fcliryven, dat zy niet gewótl
zyn, zich niet versch water af te wasfchen, naa in zee
ge weest te zyn. --- De huid der Mannen op de Vricria
lyke J^ii'mden is taankleurig, dewyl zy zich geduurig
aan de bette der tonne blootftellen; maar de Vrouwen,
die vry befterdig binnenshuis blyven , of onder de
fchaduw van het geboomte zitten , Lebben Bene íchoone kleur. De houding der Vrouwen is over 't algemeen zeer bevallig en vol leevcns : de groote maate van
ge.
(*) In het verhaal der laatfte Reis van court wordt uitdruk
gezegd, dat de Man door de fchouder g;:fchooten werd.-lvk
rioe LABILLARDILRE tot deezen misflag gekomen is , weet ik
niet. De Pértaaler.
T,2
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gez^nnïleid, welke zy genieten, moet voornaamlpk toegefchreeven worden a<w haare ongemeene zindelykheid,
en aan de goede fpyze, welke zy g& ruiken.
(Het Vervolg hierna.)
AANAML'RXINGDN OVER VFRSCHTLLEND' GZDAANTLV AN
7gENSCII( N-HQUFDEN.

(waar het Enrgelsch,)
n het zamenftel an den Mensen is het Hoofd beemd tot
Gpperbeftuurder van • de overige Leden. Wanneer wy de
1••aken
benooreiyk onderzoeken, zullen wy bevinden, dat 'er,
in dit kleine Bezuur , weinig u'i,ílag n begaan worden, in.
dien alle deeler in de behoore'yke ondergefchiktheid blyven

han derzelver nuttigen Opperbeftuurder. In ;evaile, by voorbeeld, het Eihaam zich overgeeft aan alle buitenfpoorigheden van \%rad- en Zuipzugt, moet zulks her Hoofd niet eweeten worFn ; dit geraadpleegd zynde, zou duteclyk alle de
`heiliooze golgcn van buitenípoorigheid, in een en ander ge-

val, aange^eezen hebben.
Te mermaaten heb ik, met leedweezen, waargenomen, dat
een Vadr zeiden onderzoekt, of zyn Zoon het meest zal uit
Pleitzaal, op den Pr;diicfroe[ , of in het Oor -munteid
vraag is, of by grooter invloed hebbe by zulk een-logsvet.d
\7eidl-er , zulk een Geestlyite , of zul„ een acgrsgeleerde;
en ds Zocns leevensbezigheid wordt diensvolgens bepaald.
jet gebeurt zomtyds , ik moet het roeitaan , dat eenige
Xi rkfden gebooren worden onder zulk een guntlig geflarnte,
,d^ dezeiae even zeer gefchikt zyn tot het bekiceden van al], posten in de Maatfcbappy ; doch liet zou Bene zeer valfche
,n hoogst gevaarlyke gevo!gtrekkim; veezen, hiervan tot alle
:loofden te balluiten. Daarcaboven twyfel ik zeer, of zulke
algemeene Verflanden wel tot iets beuaaids gefc ^ikr zyn; vol
welbekende en afgefleetene waarneerning, doch die-geusri
egter gronds genoeg van waarheid heeft. Naardemaal het,
derhalve, an het grootíle aanbelang is voor het weizyn des
algemeens , welk Poort van Hoofden tot het b: kieeien van
Posten gekoozen worden ; zal men, zo ik`iioop , oenige algemeene aanmerkingen, dit onderwerp betreffende, niet over.
boodi vindén.
In de eerfte plaats moet ik gewaagen van het Mathematisch
Hoofd ; zo genaamd , dewyl - het lengte , breedte en dikte
heeft ; welke drie afrneetingen , re zanten genomen, datgeen
tititmaaken , 't wek de Wiskundigen een Vast Lichaam hee ten. Het Matheu arisch Hoofd ntag meq eigenaartig verdoe,

,en
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len in twee foorten ; de horde Hoo'den en de zagte Hoo, den.
1Vlen merke op, dat ik het woord hard r ier niet [:etm in een
phikufophifcken zin; want ik acht het zeer mogelyk, zodanig
een Hoofd niet een hamerdag te vermorsielen. 1k meen 'er
alleen mede , dat dusdanig een H. of l , door de Natuur wel
ver(lerkt zynde , meer dan i;ewoore kragt noodig heeft om
ingedrukt te worden. Naar i yi gevoelen zouden z^danTge
Hoofden zeer goede LanJbouwer. , 11 atroozen en, Sol iaacen
uitleveren. Deeze hebben , als 't ware , in het IaatIle geval ,
eene nacuurlyke toerusting , die de kost; n van Benig hoofd
voerdeel v:in den lande,-befchrmndkzli yg,to
kan uitwinnen. Men heeft opgemerkt , dat dusdanige doof.
den eene groote hoeveelheid herken dratk, kunnen verdraagen ; eene begaafdheid , welke men, zints onhéuchlyke tyden , voor een Krygsman een onontbeerely; vereischte ge.
oordeeld heeft. Het zou , derhalven , tnyn: oordeels, een

proef kunnen weezen van de onderfcheide graven van Hardheid, te onderzoeken , hoe veel. ílerken drank een i Ilensch
met zulk een hard Hoofd kan verdraagen; doch 'it laatfee wil

ik gaarne aan ryper oordeel onderwerpen.

I)e tweede afdeeling van het Mathematisch Hoed noemden
wy een aagt Hoofd. Eenigen , 't is waar, betwist 1 de juist.
held en eigenaartigheid van deeze verdeeling , des y l , naar
hun zeggen , deeze foort van ?-loofden alleen breedte en leng
te, en geen dikte heeft , cn gevolglyk alleen eene Oi,erviakte, en geen Vast Lichaam uitmaakt; waarom men het o ityds
een Papieren Harsfenpan noemt: doch dit is enkele ittery;
want ik durf met het vol vertrouwen van een waarhe>rpYee.
ker beweeren , dat 'er geen Hoofden van die verregaand dun.
beid in de natuur be(taan. Het eenig onderfcheid tukhea,
het harde en zagte Hoofd beflaat daarin, dat het laatstgen^ gt.
de uit eerre min vaste en dikke f}offe gevormd is dan
eerstgemelde , fchoon liet alle de afweetingen van leng ,
breedte en dikte, in eene ever, groote volkomenheid, heeft.
My dunkt het loopt elk in het ooge , dat de zelftlandig
beid , waaruit het zagte Hoofd gevormd is, geen kragts ge;
noeg heeft, om houwen en hakken , of kogels, te weder
faan. Ik raad, derhalven, den dranger van zulk een Hoofd
geen Erygsman te worden. Heeft zyne geboorte hem met
middelen van beftaan befchonken , dan moet by alle zyne ta•
lenten befleeden aan de verbetering der kleedins, byzonder in
dat gedeelte, 't welk betrekkirg heeft tot zyne natuurlyke
zwakheid ; als, by voorbeeld, de gedaante van de paruik . het
bezetten van den hoed met vederen, en wat voorts kan dienen om dit teder maakzel voor den aanval van lubt en koude
te befchutten. Byaldien een Zagthoofdi,;e her angeluk
heeft van onbemiddeld te weezen, by kan, in zulk een geval, een goed Kleermaaker of I-Ioedefoffeerder worden. Hy
heeft ook" de keu.e van Bene menigte andere beroepen, die
Ig
voor
;
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voor hem openftaan ; doch dat by nooit eenig beroep aan.
vaarde, 't welk eenig diep en lang denken vordert voor zulk
een bedryf, durf ik vryuit zeggen, is de Zagthoofdíge zo mia
gefchikt als de Hard^oofhge.
Allernederigst wil ik ook in overweeging geeven , of de
Zagt.';oofden niet opgebragt zouden kunnen worden zodaniger.
wyze, dat zy by de Dames de plaats bekleeden van Schoot.
hondjes, Aapjes, Inkhoorr,.jes of Pappegaaijen. Ilt houd my
ten vollen verzekerd , dat een Zagthoofd van eene draagly;ke
vatbaarheid zou kunnen Ieeren, zo veele aartige dingen en
kunstjes te doen , -is eenig Schoothondje of Aapje; en he
is te hoopen , dar de Schoone Sexe (als beide deeze even
verdienstlyk waren, of, om met de Geleerden te fpree;en,
ceteris paribus) een Menschlyk Dier den voorrang zou.le
g-even. Indien men dit ontwerp volvoerbaar keurde , zou ik
voortlellen het oprichten van eene Kweekfchool ter opvoe.
din; van armeZagthoofden; waar de rykeren onder hun, (die
wy veronderfellen reeds in deeze foort van Studie uitgeleerd te zyn daar zy 'er hun geheele leeven in befl:eed heb•

ben) zeker uit medelyden niet hunne armer Broederen, hen
in de noo ge Kunnen zouden onderwyzen , ten einde zy
,

daardoor,voor het toekomende, een zeker en genoegzaaa:n

beftaar, zoden hebben.
Ik w nu Benige van de weezenlyke eigenfchnppen vijl
deeze ATee foorten van Hoofden vermelden. Ik kon zeldeai
in eer van beiden eenige beginzels van zedigheid , voegelykheid,rede, of oordeel befpeuren; en ik kan , volgens myiie
beviring 5 verzekeren, dat ik Hoofden van die beide foorten
in V^OII ins , HOFATIUS , SWIFT of Popt heb zien leezen met
dezfde Inaate van gevoel en fmaak, als in de werken van
d e ammerhartigfle Pruldichters.

k

zal

tragten eene

natuurkundige

oplosfing

te

geeven van

,d vreemde verfchynzel, welke ik nederig hoop, dat door den
,elgezinden Leezer zal geoordeeld worden zo redelyk te weesen als menig eene veronderftelling, door de Natuurkundigema
-

bygebragt, ter oplosfing van

een

en

ander

wonderbaarlyk

ver-

fchynzel in de Natuur. Wat, in de eerfle plaats, do
harde Hoofden betreft; indien WY veronderflellen, dat het in.
wendige gedeelte van een hard Hoofd gevormd is door iets
gelyaaartigs aan die zelfftandigheden,welke alle de flraalen der
tonne terugl.aatzen , is het openbaar, dat alle de dunne en
fyre firaalen van vertand, uit gemelde Schryvers fchitterende,
wederftuitende op zekere ondoordringbaare blaadjes in de hol.
te van het bekkeneel , (door zommigen verkeerdlyk voor
Harsfens genomen) moeten terug gedooten worden met eene
fnelheid, gelyk aan die, welke dezelve aanvoerde ; of,, mee
andere wooruen, dat de hoek der wederkaatzing gelyk moet

Ioveezen aan den raakhoek.
,aangaande de Zagtlioofden ; de (toffe, welke dezelve uit maakt,
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maakt , mag men begrypen dezelfde gedaante in de deeltres te
hebben als die lichaamen , welke aan alle de lichtilraalen een
vryen doortocht gunnen, en 'er geene terugkaatzen. De aart
deezer Lichaamen is, dat ze van een donkere , zwarte, of
duistere kleur zyn ; zy eclipfeeren (mag ik my zo uitdrukken)
door te veel lichts. Indien deeze redenen , gelyk ik denk, als,
voldoende worden aangenomen, mogen wy, in Tiede van liar•
de en z^gte Hoofden , fpreeken van wederkaatzende en door•laatende ELoofden.

Ik zal nu, zo kort my mogelyk is , nog foreeken van ran.
de Hoofden en lange Hoofden. De ronde Hoofden waren

zeer algemeen en hooggeacht in de dagen van CROMWELL; te
welker oorzaake , kan ik niet op my neemen fiellig te bepaalen. Niet onwaarfchynlyk is het, dat men die gedaante des
Iloofds ten dien tyde bewonderde , wanneer men 'er op uit
was , om alle Perfoonen en Zaaken tot eene gelykheid te
brengen. Dewyl nu alle lynen, uit het middelpunt eens zodanigen Hoofs getrokken , tot den omtrek alle gelyk zyn,
heeft geen deezer een voorrang boven de andere: dit zette
misschien die Rondhoofden aan, om in alles die Ge'ykheid in
te voeren. Ik weet niet of 'er thans veele Rondhoofden he haan; doch men heeft my berigt , dat, by de ontleeding van
zulk een Hoofd ten dage van CROMWELL, de Hardens diep in
't middelpunt gevonden werden : hieruit ontftondt, dat alle
de grove vogten in het hoofd derwaards heenen zakten , en
dat geene voorwerpen gereedlyk door zulk eene zwaare riiddenftoffe heen konden dringen, dan die van een zwaarwigtigen aart waren , en met veel fnelheids van beweeging werden

aangevoerd.
Ik heb nog iets te zeggen van het lange Hoofd; 't zelve
Wroet van eene elliptifche, en niet van Bene kegeia;_tige ge
maar al te voorbaatig beweerd-dantezy,glkomir
hebben. Het lange Hoofd heeft Bene algemeene goedkeuring
en toejuiching in de wereld ontmoet. Een gen fchroomen
wwiet, te verzekeren , dat wy aan Hoofden van deeze gedacute
de uitvinding en aankweeking der Kunften en 6Uetenfchappen te danken hebben. Dit moge , over het : l„en;een , te
stout gefproken weezen ; maar ik denk , dat een 1.2;%g yloofd
eerst beweezen heeft , dat de Hemelfche L.ichaa,nen pan een
Ian;werpig ronde , en niet van een l;lootfche gedaante zyn;
dat men derzelver loopkringen als eilipfen , en niet als cirkels , hebbe aan te merken. 'c Is lang geleden , dnt ik by
PLATO geleezen heb , (en ik verzoek des ver chooning, indien ik in de opgave een enkel woord rnisfe) „ dat de pa„ troonen van alle uitwendige voorwerpen eerst in dc hars
feeen beflaan : deeze zyn eene foort van pakhuis, v;acr-„
dezelve alle verflrooid liggen , de een boven de ander
„ geftapeld. even als de goederen in het pakhuis eens Iioopi, mars. Waar, wanneer het eigen voorwerp van eenij, pa14
„ troon
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„ troon de zinnen treft. dan komt het daaraan beantwoor•
,, dend denkbeeld ten voorfchyn uit deeze voorraad-vcrzamelplaats, en ftaat aan de deur in alle zyoe af veeringen." ---Uit deeze Leer oordeel ik liet bewysbaer, dat de Lang',00fden
eerst de wandelkringen der Planeeten ontdekt hebben, daar
de twee brandpunten eerst in zulk een .Ioof1 behouden. Uit
deeze twee bro nen be;ryp ik ook dat ontftaat het dubbel
deel van verfland en geleerdheid, 't welk de lange Hoo/dera
boven alle andere Sloofden h•.bben.
In deezer voege heb ik de gedaante van eenige Hoofden
overwoogen ; en dewyl het al te mocilyk zou vallen , de
9nwendige gettelreni fen te onderzoeken , zou ik gaarne zien,
dat men eenige gedaanten van Hoofden tot een maantaf Relde, om daarvolgens te beoordeelen, welk Hoofd gefchitit is
tot deeze of geere bezigheid , tot het bekleeden van dit of
dat ampt. Dir in zwang gebragt zynde , zou het voordeel
baaren, dat men minder morren en klaas _n hoorde onder de
Burgers, die, indien zy niet haagden op den weg ter bevordermge, de fchuld daarvan geheel op de Natuur moesten leg.
gen, en niet op het, zo zy anders veelligt denken, verkeerd
oordeel der arnptverzorgeren.
AANMERKINGEN OVER DS HIGCNSCHAPP22N DGR SLANGS.

(Uit een ongedrukt Fransch Werk van CHATeAUSRIAIcT.)
aten de gemeene en bekrompen verflanden een' laffen fpot
dryven met de verleiding der Slange ; wat ons betreft,
L
die federt onze jeugd ons overgegeven hebben aan het onderzoeken der Natuur , en ons leven dikwyls in woestynen
doorbragten, om de werken des Allerhoogtten naar te fpo
is de Slang dikwyls onder het oog gekomen , en-ren.os
w„ hebben de vervloeking niet kunnen ontkennen, die haar na
Laare misdaad getroffen heeft. Vanwaar die geheime fchr k,
die de menfchen op haar gezigt aangrypt ? Alles is geheim
verborgen en verwonderlyk in dit onbe rype!yk krui -zing,
gedierte. Zyne bewegingen verfchillen van die der alle-pend
overige dieren. Men kan niet zeggen waar het begintél van.
zyne erplaatfing huisvest ; want het heeft noch vinnen, noch
voeten , noch vleugels , en evenwel het vlugs als Bene fchaduw; het bezwymt toverachtig voor cie oogen, verfchynt, ver
weder , gelyk een kleine azuuren rook , of het fchit--dwynt
teren van een zwaard in de duisternis. Nu vormt het zich
als een cirkel, en fteekt eene vurige tong uit; dan, overeinde
op het uiterfle van zyn' ftaart , loopt het in eene recht op
nanode houding , als door betovering , werpt zich in bogten , krimpt zich in en rekt zich uit in de lengte, rolt zyne
kringen als golven, kronkelt om de takken der boomen ,
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fluipt onder het groen der weiden , of op de oppervlakte der
wateren. De dans van ARIAnNE had minder flingeringen , de
doolhof minder omwegen , dan de f'treepen door dit dier getrokken. Zyne kleuren zyn zo min evenredig als zyn gang
en , even als zyne bewegingen , hebben zy al het valsch
fchitterende en de beciriegelyke verfcheidenheden der verlei
meer verwonderiyk in het overige zyner zeden ,-ding.No
weet l.y, even als een mensth met moord bezoedeld, zyn met

bloed bevlekt kleed weg te werpen.
Door eene byzoozdere beeafdheid kan de Slang de kleine
monfiers weder in haaren fcho^ t doen kruipen, die de liefde
daar uit heeft doen konten. Z i fluinrert gantfche maanden
lang , bezoekt de graven , bewoont onbekende plaatfen , ver
zonderlinge vergiften , die verkleumen , verbranden, of-ga@rt
het iigchaam van het flagto:ftr tiet dezelfde kleuren verwen ,
waarmede zy zelve gemerkt is. Daar verheft zy twee dreigende hoofden hier doet zy een fchelletje klinken; zy fluit
ais een bergarend , zy brult als een flier , haar adem blaast
amber of de pest. (overal , een voorwerp van af ryzen of
aanbidding , hebben de menfchen een' onverzoentyken haat op
haar, of knielen voor haar neder. Mengeling van het vrees
begunstigt zy de kunst van HIPPOKRA--lykf'teohzag,
'rrs of de boosheden der CAVIntëN ; zy Raat de wraak der

dwingelanden ten dienst , en de dochters der weelde maken
hals- en armueraaden van haar ; zy is uit de woning der men.
fehen verbannen , en op de tafels der vorften verfiert zy de
fchoon lie antieke vaazen ; zy v eoteit_ zich in het flyk der
aarde , en nogthans, gemeenzame geest der dichters , fm.takt
zy het ambrozyn der Zan: godinnen. De logen roept haar,
de voo€z;,ti;heid neemt haar ten zinnebeeld , de nyd draagt
haar in het hart , de ioophandet en welfprekendheid (fingeren
haar om hunnen uiaf,, in dc hel wapent zy het geesfeltuig der
Furiën , aan den Heelrel maakt zy net fyinbolunl der Eeuwig
uit. Zy bezit nog de lunst om de onnozelheid te ver -heid
betoveren de vogelen in de lucht , en-leidn:harog
in den ftal laat haar het fchaap zyne melk over. Doch ter,
i}raí{'e der trouwlooze taal, die zy tegen onze Moeder voerde',
1 at zy zich zelve betoveren door zoete geluiden; en, om haar
t: bedwingen , heeft de herder niets nodig dan zyne fluit.In de maand July 1791 reisden wy in Opper- Canada met
eenige wilde huisgezinnen van de natie der Onnoutagen. Op
zekeren dag, dat wy c.ns in tene groote vlakte ophielden ,
aan den oever van de rivier Genefia , kwam 'er eene Ratel•
(lang in ons leger. 'Er was een Canadiér onder ons , die
de fluit (peelde. fly wilde ons vermaken , en ging de Siang
te t>,emoet met zyn nieuwe Poort van wapentuig. Op het
naderen van zyn' vyand rekte dit vreeslyk dier zich in de
lengte uit, trok zyn' kop ig at , blies zyne kaaken op, trok
zyne lippen weg , ontblootte zyue vergiftige tanden en bloc1
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dice keel , zyne dubbele tong flikkerde als twee vlammen,

zyne oogen waren gloeijende kooien , zyn ligchaam , van
woede opgezwollen , ging op en neder als een Smits blaasbalg , zyn taai vel wierd kreukelig en fchubbig, en zyn ftaart,
die een akelig r,eluid maakte, Hoeg met zulk eene fneiheid,dac
by een ligren damp geleek.
Toen begon de Canadi r op zyne fluit te fpelen. De Slang
maakt eene beweging van verbaasdheid , en trekt den kop ach
fluit een weinig haare vlammende keel. Naar-terui;zy
mate het betoverend uitwerkfèl haar treft , verliezen haare
oogen hunne vurigheid , de trillingen van haaren (taart worden langzaamer, en het gerucht. dat hy maakt, neemt af, en
houdt allengs op ; minder uitgeftrekt , rekken de kronkels van
het betoverd dier zich uit , en legen zich na elkander op
de aarde in kleine cirkels. De fchakeringen van azuur,
groen , wit en goud hernemen haare fchixtering op zyn bevend vel ; en het hoofd zagt omwendende , blyft de Slang onbeweeglyk in de houding van aandacht en vermaak.
In dit oogenblik gaat de Canadiër Benige fchreden voort,
glit zyne fluit langzaame en fmeltende wonen halende. De
Slang, haar' gefchakeerden hals buigende, fteekt haar' kop tusfi:hen de kruiden door , en begint te kruipen op het fpoor
van den Ziluzykant , die haar modelokt, ftilllaande wanneer
hy tfi;flaat, en hem weder volgende als hy weder voortgaat.
Zy wierd dus buiten ons leger gebragt, in tegenwoordigheid vau
eene menigte aanfchouwers, zo wel, Wilden als Europeaanen,
die naauwelyks hunne oogen konden geloven. Op deze wondere
uitwerking der melodie, vormde de gantfche vergadering slechts
éûe treur om deze Wonderflang te laten ontkomen.

DE GEWAANDE GEESTVERSCHYNING.

(Uit Tfe Four Ages, &C. by WILLIAM JACKSON van Exeter.)
merkt ergens, met zyne gewoone fneedigheid, en
V
niet duisteren toeleg, op, „ dat de eerfte Tydvakken der
„ Menschlyke Maatfchappy Tydvakken vol Wonderen waoLTAIP.Z

„ ren." Schotland was niet befchaafd , toen MACIE'rn de
Toveresfen ontmoette ; Rome kon op befchaafdheid niet roemen • toen CURTIUS in den Vuurpoel fprorg. Volken van
zwakke verflandlyke vermogens hebben, ten allen tyde, in
Gcestverfchyningen geloofd. 't Is heden ten dage overboodig, te zeggen, dat de vertellingen van Geestverfchyningen
m svattingen zyn of bedriegeryen ; en dat de een en ander
altoos zouden ontdekt worden , indien men braafheids genoeg
bezat om het bedrog te ontdekken , of moeds genoeg om de
oorzaak der aangejaagde vreeze op te fpooren.
In
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In alle vertelzelen van deezen aart flraalt blykbaar Bene
pooging door , om de Gebeurtenis zo hovennatuurlyk , wonderbaar en welbevestigd , als mogelyk is , te doen voorko.
men ; om allen vermoeden van bedrog te weeren, en alle tegenwerpingen, welke op de geloofwaardigheid mogten ge
worden , af te fnyden. Ik zal my naar deeze ftand--makt
houdende gewoonte voegen, en eene Gefchiedenis eener Geest
verhaalen , die ik durf zegen. dat vergezeld ging-verfchynig
van de ilerkfle omflandigheden , het wonderbaare , het bovennatuurlyke en het welgefiaagde van eenig verhaal betreffende. De Gefchiedenis bestaat alsnog enkel in mondlyke
overlevering, doch is al te fraai om verlooren te geraaken.
In eene Stad , in 't Westen van Engeland hielden vier - en.
twintig Perfoonen een weeklyks gezelfchap,om punch te dring
ken , tabak te rooken , en over Staatszaaken 'te fpreelcen.
Elk Lid hadt zyn vasten floel, en die des Voorzitters was
eenigzins hooger dan die der overige Leden. Een der Leden
was zints eenigen tyd krank geweest, en bleef dus zyn
floal open.
Het gezelfchap, op den gewoonen avond , te zamengeko•
men zynde, vroeg men elkander nattturlyk na den toeftancl
van het eenigen tyd afweezig Lid. Daar by in het naastbyflaand huis woonde ,. ging een zyner sneer byzondere Vrien•
den derw,aards, om na hem te verneemen , en keerde weder
met de ongunflige tyding , dat hy den nagt niet zou overleev,n. Dit maakte het gezelfchap droefgeestig ; en alle de
poogingen , om het gefprek op een ander onderwerp, dan dit
naargeestige, te wenden , liepen vrugtloos af.
Omtrent middennagt (dé tyd, van voorlange bel'emd tot de
verfchyning van Spooken) werd de kamerdeur geopend —
en de gedaante , in 't wit , van den ftervenden , of geflorvenera , kwam ter kamer intreeden , en nam plaats in den
ledigen floel , voorheen door hem bezeten — by zat íii! , en
fprak geen woord; met ftilzwygen zag men hem aan. Deeze
verfchyning duurde lang genoeg, om alle de Perfoonen , daar
tegenwoordig , te verzekeren van de daadiykheid van 't geen
zy gezien hadden ; eindelyk rees hy op , wandelde na de
deur , welke by open death, en , 'er uit gegaan zynde, agter
zich toehaalde.
Naa een lang fiilzwygen , liet zich een uit het gezelfchap
hooren : „ Indien flegts één onzer dit gezien hadt , hy zou
„ geen geloof gevonden hebben; maar het is onmogelyk, dat
zo veele Perfoonen te gelyk kunnen miszien en daardoor
,, bedroogen worden."
Het gezelfchap werd allengskens fpraakz'amer ; doch geheel
het onderhoud bepaalde zich op het fchrik- en fchroomwekkend voorwerp, 't geen hun zo zeer en zo diep getroffen
Lads. Zy fcheidden , en gingen na huis.

Den
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Den volgenden morgen decdt men onderzoek na den zie.
lien Vriend. —Het werd beantwoord door een berigt van
zynen dood — en vernamen 2y , dat die moest voorgevallen
weezen bykans op denzelfden tyd , op welken hy in hun gezelfchap verfcheen. weinig twyfels viel 'er voorheen; maar
nu kon 'er niets zekerder zyn dan de weczenlykiieid der ver
een gezelfchap , waar zo veel perfoonen zich by--fchynige

een bevonden hadden.

Noodloos is het , te vermelden , dat zulk eene gebeurtenis
zich walhaast over de geheele nabuurfchap verfpreidde , en
geloof wondt zelfs by anderzins onge!oovigen : want in dit
geval viel niet te redenkavelen ; alles van dien aart viel weg,
als aangekant tegen het getuigenis van drie -en- twisttig getuigen. 'I'e beweeren dat de wetten der Natuure onveranderlyk
vast flonden , was belachlyk, daar zo veele geloofwaardige

Perfoonen het tegendeel getuigden.

jaaren verliepen 'er — het Geval verdoofde, en zou bylans vergeeten geweest zyn, hadt men het niet nu en dan opgehasild, om een ongeloovien in dusdanige verfchyningen den
tno^:d te (toppen.
Een dar Leden van het gezelfchap was een Apothecar. In
den Ioop zyner praélyke werd hy geroepen by eene oude
Vrouw, die zints langen tyd haar werk gemaakt hadt van Zie
te pasfen. Zy vertelde hein , dat zy de wereld kon-kenop

e erlaaten met een gerust geweten ; dan (én ding lag haar
drukkend op het harte. „ Gy ," dus voer zy voort,
„ herinnert u zeker Mr. * * * , van wiens Geestverfchyning zo
„ veel gefproken is. — Ik was zyne Oppaster. in den nagit,
„ toen hy Itierf, ging ik uit de kamer, om iets noodigs te
„ haalen. Ik weet zeker , dat ik niet lang, weg geweest
„ ben; maar wederkomende vond i!: het bed zonder Patient.
„ By ylde, en ik vreesde dat by in zulk eene vlaag zich
ten ventler uitgeworpen hadt. ik was zo zeer aangedaan,
„ dat ik naauwlyks (taan kon: maar , naa eene korte poos,
„ kwam hy, huiverende van koude, de kamer in; zyne tan„ den klapten -- by ging te bedde, en flierf weinige oogen„ blikken daarnaa. lviyzelve aanziende als de veroor„ zaaktier van zynen dood, hield ik dit verborgen, uit vreeze
voor 't geen my deswegen mogt wedervaaren. Schoon ik
„ de geheele vertelling d, -r Geesrverfchyning op ééns kon
„ hebben uitgemaakt, durfde ik het niet doen. Ik weet
„ waarby het toekwam , dat ly zelve de Perfoon was , die
in de Gezelfchaps - kamer ve:fcleen (my herinnerende dat
„ het Gezelfchaps -avond wvs) ; maar ik hoop , dat God en
„ de Vrienden van dien Heer het my zullen vergeeven; ea

„ dan aal ik gerust fterven."

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WELPEN.
SCHAPPEN, BETREKEELYK.

VERHANDELING OVER DE WELVOEGELYKHEID.

Die Liedekens zingt by een treurig harte, is gelgk by ,

die een Kleed aflegt ten dage der Koude, en als Edik op

Salpeter.

SALOMO.

(Naar het Engelsch.)

e woorden welvoegelyk en ivelpasfende zyn niet beDD
paald toepasfelyk op eenig byzonder voorwerp ;
zy worden ten opzigte van veele gebruikt , en beteke-

nen , gelyk in den eeroen opflage blykt, Gene byzondere betrekking tusfchen verfehillende voorwerpen. Zo
zeggen wy, in den gcwoonen ommegang : een deftig
kleed voegt eersen Man van aanzien ; een zedig gedrag past eene Maagd ; een verheeven flyl behoort tot
het Heldendicht; en in tegendeel, een flordig kleed flaat
een deftig Mali niet wel :. een wulpfche opfchik voegt
geene zedige Maagd; een grootícïie flyl komt by e ii
gemeen onderwerp niet te pasfe.
De bevatting , welke wy heiben van deeze betrek•
king, die den Mensch eigen fchynt, kan uit geene andere oorzaak ontftaan, dan uit een „jevoe1 van het Wel
dat wy-voeglyknWpasfd.t,veronl
daarvan verftooken waren, zouden die woorden voor ons
onverftaanbaare klanken weezen. -- De eenige zwaarig.
heid is, te bepaalen, welke de byzonidere voorwerpen
zyn, die , in zame.ivoeging , deez : betrekkingen doen
gebooren worden: want 'er zyn veele voorwerpen, die
zulks niet te wege brengen : de Zee , by voorbeeld,
befcllouwd in zamenvoeging met een Boek , of een
Man met een Berg , baaren by ons noch dc denkbeel+ien van 1iVelvoegelykhesid ,, noch die van Ontivelvoegei -^ttr::*ar,. WIJ'-2.. No. 4.K
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iyi^heid. Men fchynt te mogen vastllelleu , dat wy
nimmer Welvuegelykheid of Omvelvoegelykheid hefpeuren9 dan tusfchen dingen, die eenige betrekking tot
elkander hebben ; als de Mensch en diens Bedryven ;
een Hoofdvoorwerp met het daarby komende ; cene. Zaak
en de Bycieraaden. Wy zyn ,in de daad, zodanig gevormd,
dat wy, onder dingen, derwyze aan elkander verwant
cene zekere overeenilemming verwa g ten, welke wy Wel
-voeglykhidtn,eoglykwarding gevoelen , wanneer het tegenovergeffelde zich aan
ons opdoet, en wy liet Onwelvoegelyke Lefpeuren.
Indien zamengei elde voorwerpen het INk van Wel
ui€maakera, verwagten wy, voor 's hands -voeglykhid
dat 'er eene maate van Welpasfèndheid vereischt wordt,

geëvenredigd aan de maate van verbintenisre. En dit

vinden wy dat niet de daad plaats grypt. Wanneer de
l etrekking zeer naauw is, als tusfèhen de oorzaak e n
het uitwerkzel, het geheel en deszelfs dcelen, vorderen
wy de ftriktite en volkomenfle Welpasfendheid ; doch
wanneer de betrekking gering of flegts toevallig is, al&
tusfchen dingen in een en dezelfde plaats zamengebragt, vorderen wy weinig of geene Welvoegelykhcida
De ftriktl}e Welvoegelykheid vorderen wy in Gedrag
en Leevenswyze , dewyl een Mensch niet deze ver
betrekking van oorzaak en uit -bondeis,r
betrekking tusfchen eelt-werkzl.Anaustid
Gebouw en den Grond, op welken het f}aat; en daar
moet de ligging van een groot buis ruim zyn-,-om
de betrekking tot nabuurige heuvels , rivieren,. vlakten , als verder afgelegen zynde, eischt die zelfde maate van Welf andigheid niet. Onder Leden van het
zelfde Gezelfchap behoort de Welvoegelykheid groot
te zyn, even als ten opzigte van dingen, die men in
een en dezelfde Nisfe ten toon fielt; onder Lieden, die
in een Postwagen reizen, eifchen wy zeer weinig van
't geen men welpasfend noemt, en nog minder in den
vermengden hoop, die den Schouwburg bezoekt.
Welvoegelykheid of Welpasfendheid is zo naauw
verwant aan Schoonheid, dat men dezelve doorgaans
voor cene foort van dezelve aanziet; en nogthans verfèhillen zy dermaate , dat zy nimmer zamenloopen.
Schoonheid , even als de kleur, behoort tot een enkel
voorwerp; Welvoegc'.ykheid flieunt op eene meerderheid
an voorwerpen. Voorts kan een voorwerp , fchoon
-

-
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ep zichzelven , met betrekking tot andere voorwerpen,

een fterl: gevoel vats Onwelvoegelykheid verwekken.

Voorbeelden van Welvoegelykheid en Onwelvoegelyrheid vinden ivy by menigte , in de betrekking tusfchen een Onderwerp en de Bycieraaden van 't zelve.
Een Letterkundig Werk, enkel gefchikt om te vermaaken, is vatbaar voor veel vercierings , zo wel a!s een
Muzykzaal voor vrolyken opfchik. De geest heeft eene
byzondere neiging voor pragt en opíchik. De fchitterendftle pragt, hoe onvoegelyk in liet Treurfpel, voegt
wel voor de A ears en Aéi rices in eene Opera. Aan
den anderen kant laat een ernI ig en deftig onderwerp niet
veel bycieraads toe, zo min als een ander, dat uit eigen
aart zeer ich000n is; en een onderwerp, 't geen de ziel
neet verheevene denkbeelden vervult, vertoont zich best
in een zeer eenvoudig voorkomen.
Voor een Perfoon van gering aanzien is een weid
baart, behalven het-fcheopiknwlvgy,e
Onwelvoegelyke, eerre nadleelige uitwerking; want door
dit affteekende komt de geringheid des voorkomens in
het tlerkfl•e licht. Zagtaartigheid van uitzigt en zeden
vordert eenvoudigheid van kleeding , gepaard niet liet
fraaije. Een ttaatlyk en grootsch voorkomen eischt een
kostbaaren tooi , die niet te Iugti moet weezen, noch
met kleine cieraaden opgepronkt. bene fchoone Vrouw
mag zich opfchikken met alles wat de voegelyke kleeding duldt, en nogthans is zy in eenvoudig gewaad allerichoonst.
Welvoegelykheid regelt niet alleen de hoeveelheid des
cieraads , maar ook de foort. De cieraaden van en
Danszaal moeten alle vrolyk zyn. Geene Schildery is
voor een Kerk welvoegelyk, dan die iets Godsdienfligs
ten onderwerpe heeft. Alle de cieraaden van een Schiici
moeten op den Oorlog ulaan. VIRGILIUS bepaalt, mee
veel oordeels, het beeldwerk op het Schild van IENEA9
tot de krygsverrigtingen der Romeinen. HOMERUS zag
deeze fchoonheid over 't hoofd ; en het hoofdwerk
op het Schild van Aei3ULLns beslaat uit de kunflen des
Vredes in 't algemeen , van vrolykheid en feesthouding
in 't byzonder. De Schryver van den TELEMACHUS ver
dezelfde onoplettendheid , in het befchryven van-radt
dien jongen Held.
In het oordeel over de Welvoege'ykheid, ten opzigtq
van de cieraaden, behooren wy niet alleen te letten op den
Ka
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aart des voorwerps , 't geen opgecierd moet worden ,
maar tellens op de omftandigheden, waarin het zich ge
vindt. De cieraaden , weldandig voor een Bal,-field
voegen niet aan Bene plaats van openbaaren Eerdienst;
denzelfden Perfoon moet men verfchillend klec den als
by na de Bruiloftszaal of ter Begraafènisfè gaat. Niets
heeft eene zo naauwe betrekking tot een IVlensch, als
zyne gevoelens , zyne woorden , zyne bedryven; en
daarom vorderen wy, ten dien opzite, de iiriktfte een
Wanneer wy vinden , t geen wy dus ver -parighed.
hebben wy een leevehdig gevoel van liet Wel -eifchn,
een te enovergefteld geval is onze ge--voegclyk;in
waarwording van het Onwelvoegelyke niet minder f}erk.
Van bier de algemeene wanfmaak van liet ge.
naakte , gelegen in het betoonen van Bene grootere
kieschhcid d,-n voegelyk is voor het charaáer of de
omftandigheden, waarin iemand verkeert.
Wanneer wy eene geringe Onwelvoegelykheid opmerken, in eene toevallige zamenvoeging van Perfoonen of
Zaakes , als die van Reizigers op een Postwagen, van
Tafelgenooten aan een gemeene tafel, verdwvnt de onaangenaame gewaarwording van het Onwelvoegelyke,_
naa eenige oogenblikken, zonder Benig (poor naa te laaten. Maar dit is bet geval niet van Welvoegelykheid
en Onwelvoegelykheid. Vrywillige bedryven, 't zy woorden of daaden , worden den bedryver toegefchreeven:
welvoegelyk zynde, beloonen wy hem met onze hoog
onze ver -agtin;owelvyk,franhemt
-finadg.
Laaten wy, ten voorbeeld, veronderfl:ellen eene edelmoedige daad , voegende aan het chara&ler van den Bedryver,, welke in hem.,. en in elk aanfchouwer, de wel
aandoening van Welvoegelykheid verwekt -geval:i
deeze aandoening baart by den Bedryver zelfvoldoening
en blydchap : de eerf}e, wanneer by acht, geeft op
de betrekki!'g tot het bedryf , en de laatfte, wanneer
by in aanmerking neemt de goede gevoelens, die andcren van hens zuilen vormen; dezelfde aandoening van
Welvoegelykheid veroorzaakt in de aanfchouwers hoog
voer hem , die de daad volvoert ; en wanneer-agtir
zy liet nog <<p zichzelven flaan , wordt , uit kragt
van tegenflelling, Bene aandoening van vernedering go.
to'Irei].
Om de uitwerkzels van een onvoegelyk bedryf te ontdek-
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ziekken, moeten tiny elk dcezer omtIandigheden omkeeren:
de finertvolle aandoening van Onwelvoegelykheid baart
in den ]3aader vernedering en fchaamte : vernedering,
wanneer by aanmerkt , welk eerre betrekking by tot het
bedryf hebbe ; íchaamte , als by overweegt , wat anderen van hem zullen denken. IJie zelfde aandoening
van het Onwelvoegelyke veroorzaakt by de aanfch 'uwers veragting ten opzigte van den daader, en brengt,
uit hoofde van de tegenoverftelling, eerre aandoening van
zelf-hoogagt ng te wege..
Hier, derhalven, zyn veele verfchillende aandoe n ingen, afgeleid van het zelfde bedryf, uit onderfcheidene
gezigtpunten, door verfchillende perfoonen, befchouwd:
een werktuig, door veelvuldige fpringveeren gedreeven,
en niet weinig zamengefteld.
Welvoegelykheid van gedrag blykt, derhalven, eerie
groote gunfrelmge der 1Vatuure te zyn, daar dezelve zich
deswegen zo veel moeite gegeeven hebbe. D t ftuk wordt
niet aan onze eigene keuze overgelaaten, maar, even
als de Regtvaardigheid, van onze hand gevorderd , en
ook, gelyk de Regtvaardigheid, aangedrongen door na.
tuurlyke belooningen en ftraffen. Geen Mensch kan ongefiraft Beni onwelvoegelyk bedryf pleegen; by lydt de ttraffe der veragting, waarmede anderen hem bejegenen, en
van fchaamte, die by hemzelven opwelt. Een toeflel ,
(dat ik dit woord bezigej . zo zamengefteld en zo zondarling, behoort 'onze, aandagt op te wekken: want de
Natuur doet niets te vergeefs; en •wy mogen, met volle
gerustheid, hefluiten, dat dit merkwaardig gedeelte der
menschlyke getteltenisfe Benig allergewigtigst cogmerk
heeft.
Eene verregaande Onwelveegelykheid wordt geflraft
met veragting en verontwaardiging , tegen den pleeger
uitvaarende in daaraan beantwoordende uitdrukkingen ;
en zelfs wordt de geringfte Onwelvoegelykheid niet onopgemerkt, of zonder Benige verfmaading, doorgelaaten.
Dan 'er doen zich Onwelvoegelykheden op, van eenen
ligter aart, die gelach verwekken. Hiervan hebben wy
tallooze voorbeelden in de misvattingen en on. erynad4ieden der Menfchen : deeze worden op Bene andere
wyze get.t ft. De aandoen'ngen van vera sting en ge
veroorzaakt door eene Onwelvoegelykheid van-lach,
deeze foort, zich in de ziel des waarneemers vereenigende, worden uitwendig te kenneb gegeeven door een
byJ3
,
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byzondere foort van lach , bekend by den naam van
beipotrenden of verfinaadenden lach. Eerre Onwelvoegcly1 heid , die dus niet alleen veragting , maar ook
lachen verwekt , wordt onderfcheiden door den bynaam van belachlyk; en een lach van uitjouwing of
ve} finaadin is de ttrafie , door de Natuur voor zulke
dagden beflemd. ----- Ook behoort het onzer waarneeminge niet te ontglippen , dat wy zo gereed zyn otn
die soort van ftraffe uit te oefenen , dat wy dezelve
zomtyds te werk Rellen omtrent fchepzelen van eenen
in nderen rang Ten voorbeelde hiervan kan ftrekken
de Kalkoenlbhe Haan , door trots opgeblaazen , de vederen opzettende : deeze fielt zich belachlyk aan , en
wordt met de daad uitgelachen.
Wy moeten niet verwagten , dat deeze onderfcheidene
Onwelvoegelykheden door zeer naauw afperkende grens
elkander zyn afgezonderd: want in de-fchidng:va
Onwelvoegr_iykheden, van de minfte tot de meeste, van
de belaclil kite tot de ernftigfte , zyn de graadera zonder
tal. Van hier is het, dat wy, in het aanfchouwen van
Benige onwelvoegelyke Ledryven , al te belachlyk om
ons te vertoornen , en al te ernflig om uitgelachen te
worden, eene fbort van gemengde aandoening gevoelen ,
zamengefteld uit het belachlyke en het morn verwekkende: en dit is de gro7d van het genleene zeggen, ten
opzit te van eenige bedryven , dat wy niet weeten of
wv daarover moeten lachen of toornig worden.
Men kan niet nalaaten op te merken , dat, in gevalle
van eerre belachlyke Onwelvoegelykheid, die altoos van
Benen ligten nart is, dc veragtirg, welke wy ten opzigte van den cnwelvoegelyk handelanden gevoelen , zeer
gering is; iclioon de belaching, de voldoening daarvan,
ten hooghen behaagt. De onevenredigheid tusfchen eene
drift en derzelver voldoening .fchynt niet te beantwoorden aan de gewconc inrichting der Natuure. Na . eene
oplosfing hiervan uitziende , moeten wy ons herinneren
liet boven aangemerkte, dat eerre onwelvoegelyke; daad
niet alleen onze veragtin„ gaande maakt ten opzegre van
den Bedryver , maar ook , by wyze van tegenovertfelling , her goede denkbeeld, 't geen wy van onszelven.
hebben , doet klimmen. Dit brengt meer dan iets anders toe tot het vermaak , 't geen wy ontwaaren-, in
dwaasheden en ongerymdheden te belachen; en , in gevolge hiervan , is het te over bekend , dat zy, die tiet
meest
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aseest niet zichzelven zyn ingenomen, liet meest overhel
anderen uit te lachen. Trotschheid , welke Bene-leraoni
leevendige aandoening is, genoegelyk in zichzelve , en
niet minder in de voldoening, zou op zichzelve alleen genoeg zyn om reden te geeven van het vermaak,
't geen wy in het belachlyke scheppen , zonder van de
verfinaading iets te ontleenen. Hier zien wy de reden
van eene zeer bekende waarneeming, dat wy ons allermeest geneigd voelen om de misvattingen en ongerymdheden van anderen te belachen, wanneer wy wel
moed en opgeruimd zyn: want alsdan vertoont de-ge
ingenomenheid met onszelven zich in volle grootte.
Wat betreft de eindoorzaaken van WVelvoegelykh:id
en Onwelvoegelykheid, is 'er eene, ten opzigte van de
Welvoegelykheid, zeer in 't oog vallende, dat, naam
gevoel van liet Welvoegelyke ttl beginzel-lyk,het
Itrekt der Schoone Kun(ten , en niet weinig toebrengt
tot ons genoegen. Welvoegelykheid, in de daad. Raat,
ten opzigte van de hoeveelheid, gelyk met evenredigbeid. Wanneer de deelei eens gebouws zeer wel en
juist op elkander pasfen , mag men zeggen , dat het
aangenaam is door de welvoegelykheid , of de evenre
deden. Maar welvoegelykheid, die al--dighe,r
leen vrywerkende weezens betreft, kan nimmer 't zelf
evenredigheid. Een zeer lange neus is on- -dezynmt
geëvenredigd, doch kan nooit gezegd worden, ©nlvelvoegelyk te zyn. In : eenige gevallen , 't is waar, befpeuren WY Onwelvoegelykheid en Onevenredigheid in
het zelfde voorwerp, maar nooit in het zelfde opzigt;
by voorbeeld , een zeer klein man , draagende een zeer
lang zwaard : den man en het zwaard in aanmerking
noemende, ontwaaren wy eene Onevenredigheid; dan het
zwaard befchouwende als door dien man verkoozen,
worden wy de Onwelvoegelykheid gewaar.
Het gevoel van Onwelvoegelykheid ten aanziene van
de misflagen, fraigreepen en ongerymdheden, is gelukkig
beftetnd ten beste des Menschdoms, By de aanfchouwers verwekt liet vrolykheid en gelach , verpoozin
van ernstiger bezigheden. Doch zulks is eene kleimg
heid, in vergelyking niet het volgende. Het valt mccilyk , een voorwerp van belaching te weezen ; en den
man , die zich aan het Wanvoegelyke schuldig maakt,
niet uitlaching te fl•raffen , ftrekt om hein , in 't ver
meer op zyne hoede te doen weezen. In deezer-volg,
K
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voege wordt de onfchadelykíle mispas niet ongeftraft
gepleegd: «gierden :ie dwaalingen, wanneer zy niet fchaaden , geheel vey gelaaten , onoplettendheid zou zeer
sterk toeneemen , hebbelyk worden , en veel ramps
brouwen.
De eindo ^rzaak der \Velvoegelykheid , ten opzigte
van de Zedepligten , is aIlervoortrefielykst. Om 'er
een rechtmaatig denkbeeld: van te vormen , moeten de
zedelyke pligten , die anderen betreffen , onderfeheiden
worden van die tot onszelven behooren. Getrouwheid,
dankbaarheid , en het verdraagen van ongelyk , zyn
voorbeelden van de cerfte #Dort ; gen atigdheid , ze
gheid , landvastigheid , voorbeelden van de tweede:-di
de eerf'e zvn pligren uit hoofde van het- bezel van
Regtvaardigheid; de laatfte uit het gevoel van WW'elvoeelvkheid. Hier is eene eindoorzaak, uit het gevoel van
Welvoegelykheid ontleend, welke onze naeer byzondere
b,pmerking verdient. Het is onbetwistbaar het belang van
elk, zen gedrag overeenkomftig met de verheevenheid
2yner natuure in te richten , en naar den tand , hem
door de Voorzienigheid toe efchikt : want zulk een retielyk gedrag brengt in alle opzigten tot onze gelukza'igheid toe , door de gezondheid te bewaarera , overvloed te verfchalfen , de agting van anderen. te winnen , en , hetgeen de groottté van alle zegeningen is
ccn welgegronde hoogagting van onszelven. Maar in
Bene zaak , zo onmiddelyk l^ehoorende tot ons welwee'.:en , is het niet aan eigenbelang alleen overgelaaten :
liet magtig gezag van pligt vinden wy gevoegd lay de
drangreden_ van belang. De GOD der Natuure heeft in
alle dingen, zveezenlyk tat :onze geluksbevordering be
hoorende , een' eenpaarigen voet gehouden. Om ons
tifandvastig in ons gedrag te manken , heeft by gras
versterkt met natuurlyke wetten eïs bel inzels,. die veele
iwykingen voorkomen ; welke dagelyl s zouden voorvallen, indien wy ons geheelenal overgelaaten 'vonden
aan zo zwnk Bene leidsvrouwe als de menschlyke Rede. --- \Velvoegelykheid kan niet wel in een ander
licht befehouwd worden, -dan als de Natuurwet, welke
eins gedrag ten aanziene van onszelven regelt; even.gelvk Regtvaardigl,eid de Natuurwet is , welke ons gedraf„ ten opzigte van anderen beffuurt. -- VVy noemen de Welvoegelykheid eene Wet , niet minder dan
c3.- IZegtva^h>cllzeid : beide zyn zy evenzeer 1e eimaaten
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ten van gedrag, die in 't oog gehouden en in acht genomen moeten worden. Welvoegelykheid fluit deeze ver.
pligting in : want wanneer Wy zeggen , dat eenti daad
welvoegelyk is, zegt zulks niet andere woorden, dat
dezelve volbragt moet worden.
Nog moeten wy hierby in aanmerking neemen , dat
met het gevoel van het Welvoegclyl,e, zo wel als niet
dat van Regtvaardigheid , de t'taavingen van belocnitigen en straffen gepaard gaan ; 't well; ten uitaiaakendcn
bewyze verf}rékt, dat de een zo wel als de ander eenti
Wet is. De zelfsvoldoening , welke iemand fmaakt in
liet L•etragten van zynen pligt, gepaard met de hóogagting
en toegenegenheid van anderen, is de belooning, welke
tot beide behoort. De ifrafen, desgelyks , fchoon niet
dezelfde , zyn zeer na aan elkander verwant , en ver
meer in maate , dan in hoedanigheid. Onge- -fchilen
hoorzaamheid aan de Wet der Regtvaardigheid wordt
gcftraft met Wroeging ; ongehoorzaamheid aan de Wet
der \Velvoegelykheid heeft Schaamte ten gevolge , eenti
wroeging van een minderen trap. Elke overtreeding
van de Wet der Regtvaardigheid veroorzaakt verontzvaardiging in hem , die des getuige is ; en dit heeft
ook plaats ten opzigte van eiken grooten overtrceder
van de Wet der Welvoegelykheid. Geringere overtree dingen van dezelve ontvangen ligtere firaffen ; altoos
worden zy gevolgd van Benige veragting , en dikwy]s
van uitjouwing. Over 't algemeen is het waar, dat de
Belooningen en Straffen, gehegt aan het bezef van Wel
dan die , welke meta-vueglyhid,nmaterz
aan het gevoel van Regtvaardigheid hegt. Wyslyk is
dit verordend . naardemaal pligt jegens anderen van
een weezenlyker belang is voor de Maatfchappy, dan
pligt omtrent onszelven: want de Maatfchappy zou niet
kunnen beftaan , indien de Leden van dezelve zich niet
befchermd vonden tegen de heftige en oproerige drif.
ten hunner Medemenfèben.
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OVER HET NUT DER YSPLANT, (MefemnLryanthe.
mum ery/iuullirm m) IN MOEILYKE WATERLOZING,
KOORTS , TERING ENZ . Door Dr. WENDT,

te

Erlang.

(Pervolg en Jlot van hl. iod.)
Zomer verfchafte de grote voorraad, dien wy
D
.!^ van deze Plant hadden , ons de gelegenheid om
daarmede nadere proeven te nemen. 'Er is in het laat-

11e tydperk der Longtering, wanneer de Zieke zyn einde nadert , en moeilyke ophoesting, fpruw en kwyling
item folteren , geen lastiger toeval dan de verterende
dorst en droogte , welke door gene middelen te bedasen zyn. De verkwikkende en verkoelende Tinaak ,
svelktn de Ysplant op de tong geeft , bragt my op de
gedagte om dit middel by drie Zieken te beproeven ,
die voor teringagtig wierden opgegeven , en aan de te
voren gemelde toevallen vooral leden.
De eerfle Zieke was een Vrouw van 28 jaren, die
een remitterende koorts met een f;:erke opwerping, zedert drie weken , door verdriet veroorzaakt , gekregen
had. Zy genas in weinige dagen, nadat zy zes oncen
van dit f ap genomen had. — De twede was een
rangman van 17 jaren, die niet fcrophuleuze zweren
$redekt was, welke, opgedroogd zynde, in een tering en
verettering der longen overgingen. De hevige hitte en
dorst gaven my aanleiding tot het gebruik der Ysplant.
De werking van dit middel was in het oog lopend
fchielyk , en de verzagting der toevallen in de eerde
dagen zo groot , dat alien, die hem. zagen , geloofden,
dat by genezen zoude. De krachten wierden zo fchie•
lyk hertleld , dat by uit het bed opflaan kond. By
kreeg wederom flaap en eetlust, en de hitte was aan merklyk verminderd , zodat by meer over huivering eit
koude , dan over hitte , klaagde. Hy leeft nog, offchoon by niet grondig herfleld kan worden. — Het
derde geval was van een arme Vrouw van 36 jaren ,
die zes gezonde kinderen ter waereld gebragt had , en
het zevende te lang gezoogd hebbende , daardoor een
ophoesting van veel dunnen stinkenden etter bekwam. ik
]
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liet terfiond het kind fpenen, en vorderde door verfterkende middeler en voedzame fpyzen toch zo veel, dat
zy zich eenigzins herhaalde. Dit duurde echter niet
lang , en de uitterende koorts was met zo veel hitte
gepaard , dat ik daardoor tot het gebruik der Ysplant
gebragt wierd. Ook in dit geval deed zy hare gewone
werking ; dan daar de krachten door het gebruik van
deze wateragtige Plant niet konden herfleld worden, gaf
ik haar wederom den Koortsbast met Cascarille en andere verfterkende middelen. Hierdoor kwam ook de
hitte weder ; en de Zieke verzekerde, dat zy zich beter by het voorgaand middel bevond. Men gaf haar
dit nu ook weder, en zy leeft nog. — Meer kan ik
van dit middel in de Tering niet zeggen ; genoeg, dat
het de onaangename toevallen bedaart , en in dit tydperk meer doet, dan de Zuren, Salpeter en alle andere
verkoelende middelen,
In den Kinkhoest , waarin het ook door LIEB wordt
aangeprezen , heeft het my by vyf kinderen , by welken ik het gebezigd heb, nut gedaan. Zy waren allen
tusfchen de en 8 jaren oud. Zy hadden allen van
andere Do&oren geneesmiddelen gehad, zonder daarvan
bevryd te worden. Het eer&e kind had zes maanden
gehoest, en wierd door het gebruik van 2 of 3 oncen
gezond en van allen hoest bevryd. Dc twee anderen
hadden elk tot hunne genezing maar _ oncen nodig; de
laatste twee kinderen hadden daarvan iets meer nodig.
Hoewel ik door ondervinding genoeg weet, dat men
niet zeer veel op de proeven der Duitfchers, omtrent
de krachten der nieuw aangeprezene geneesmiddelen ,
kan tlaat naaken , en ik daarom ook in voorkomende
gevallen daarvan met veel behoedzaamheid en wantrouwen gebruik make , durf ik echter dit middel , zonder
dat ik nog gelegenheid gehad hehbe , hetzelve te beproeven , der aandacht myner Kunstgenoten gerust aam.
Bevelen. Vooreerst : omdat de uitwendige en door den
finaak te ontdekkene hoedanigheden genoegzaam te. kennen geven , dat het een zeer verkoelend , oplosfend
en zags pisdryNend middel is. Ten tweden: omdat bet
zeker onichadelyk is, en gene nadelige gevolgen in het
lichaam kan te weeg brengen. Ten derden : omdat, in
de gevallen , waarin dit middel wordt aangeprezen ,
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andere geneesmiddelen weinig verligting , althans gene
genezing , te weeg ,brengen. Ik moet hier nog een
vierde reden byvoegen : omdat dit middel veel overeen
te hebben met ',et komkommerfap , ja dit-komstfchyn
in verkoelende en zagt oplosfende hoedanigheden fchynt
te overrreilen. Ik heb, namentlyk, van geen middel, to
liet begin der inflammatoire tering, meer nut gehad ,
dan van het rykelyk toedienen van het komkommerfap ;.
en ook in klieragtige verfroppingen der longen, welke
ontflekingagtig begonnen te worden, en in een fcrophuleuze tering dreigden over te gaan, den verderen voortgang
der ziekte , alleen door dit vogt , rykelyk gedronken,
meermalen gefluit ; en eindelyk ook de hitte der uitte
koorts daarmede uitnemend kunnen matigen. Met-rend
ëén woord • het komnkommerfap heeft in menigen teringa.gtigcn , zo niet eene volkomene genezing , ten
;ninflen eerre aanmerkelyke verligting te weeg gebragt..
:diet: komkommertap heeft ook uitnemende pisdryvende
krachten.
Offchoon de YspIant hier niet te huis hoort , kan
men zich dezelve echter hier zeer gemaklyk verfchaffen. Als men dezelve in het voorjaar in een bakje
zaait , kan men, nadat de nagtnortten hebben opgehouden, de jonge planten op den kouden grond verzetten,
wanneer zy de beste en grootfle planten voortbrengen;
andere kan men in potten verplanten, en in het najaar
in huis bewaren, wanneer ze , tegen de vorst befchut
zynde , zeer lange kunnen gehouden worden. ik heb
in deze maand 1)ecember nog zeer goede planten op
den kouden grond gehad , waarvan ik het flip heb la,en uitper'ièn. De Heer WENDT wil, dat wy de plant
met fuiker tot een conferf zullen laten ftampen , om
dezelve des winters te bewaren ; dan ik ben zeker ,
dat dit van goede en fappige planten niet gefchieden
kan ; want van io oncen bladen kreeg ik 9 oncen
fap. Daar, derhalven, dc plant niet veel vlugge beginfels fchynt te bevatten , oordeelde ik best , om dit
fap op een zagt vuur te laten uitdampen , en tot
extrakt te maken. Van 9 oncen nip kreeg ik Dr. V
vin een dun, groen, filtig extra&, het welk ik ech
ter , om deszelfs dunheid , vreeze , dat men niet wel
voor het fchimmelen zal kunnen bewaren. De plant
fehynt echter ook nog vlugge deden te bevatten, daar
hét overgehaald "water een vry f { erken reuk, doch niet
v,.el ftmaak had.
-
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WAAROM IS HET GETAL DER STERVENDEN GROO•
TER ONDER H•ET MANLYK DAN OND,.R HET
VROUWLYK GESLACHT?

y verfcheicden naauwkeurige Waarneemers van den
ftaat van het Menschdom, niet naame by den verB
ontmoet men de volgende aanmermaarden Dr.
PRICE,

kingen , dat de alwyze en weldaadige Schepper der
Natuur zorge heeft gedrag; en , dat 'er een grooter getal van het Manlyk dan van het Vrouwlyk gedacht:
wordt geboren ; dat 'er onderfcheid plaats heeft tusfchen de fl:ervenden van beide gedachten ; en dat het
menschlyk leeven broozer is in de Mannen dan in de
Vrouwen , alleenlyk in gevolge van toevallige oorzaken, of van eenige byzofidere zwaklykheid , welke
plaats heeft in befchaafde en wellustige maatfch:3ppyeii,
en in 't byzonder in groote fteden. De gegrondheid
deezer opmerkingen rust op ontegenzeggelyke daadzaaken --- op Sterllysten, met de meeste naauwkeurigheid , over een aanzienlyk getal jaaren , opgemaakt.
Van dit verfchynf l heeft men de volgende oorzaaken
aangevoerd :
r. Dat jongetjes , in de Baarmoeder , alles gelyk
ge[teld zynde , eene meerdere grootte bekoomen , dan
ae Meisjes , en , diensvolgens , by de geboorte , aan
meer zwaarigheids en befchadiginge onderhevig zyn. Het
gevolg daarvan is, dat bykans de helft meer Jongetjes
an Meisjes dood geboren wordt.
2. De Natuurkundigen zyt het eens, dat het hoofd
van een menschlyk foetus, naar evenredigheid van des,zelfs lichaam , grooter is dan dat van Benig ander
fchepfel : van hier dat geen dier zyne jongen met zv
veel (mart en gevaar , als eene vrouw Naare kinderen,
ter waereld brengt.
g. Gelyk het hoofd, tot het in Land houden van het
loeven , een allerweezenlykst gedeelte van liet lichaam
is , kan eenig hin.ler of letfel , by de verlosfing daar
aan toegebragt , hoewel het zich niet onmiddelyk
openbaare , nogthans ten gevolge hebben , dat • in °t
vervolg, het gel}el weezenlyk gekrenkt wordt.
4. Dat gelyk de flaming van een Jongetie den natuurlyken aanleg lebben , om zich tot nieeídere tàitgu.
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breidheid dan een Meisje uit te zetten , een grnnoter
toevloed van voedfel in de Baarmoeder tot deszelfs
groei noodzaaklyk vereischt wordt. Menigvuldiger,,
en , diensvolgens, meer doodlyk , zyn de gebreken van
deezen aart in groote lieden , dan ten platteri lande ,
ontftaande , voornaamlyk , uit de ongefleldheden der
Moeder , haare tederheid van getlel , onmaatigheid , ge
verhittende dranken , en vcele andere onge--bruikvan
regeldheden, welke , hoewel de Jongetjes het geluk
hebben van leevende geboren te worden, hen meer on
derhevig maaleen aan kwynende zukkeling , of te fier.
ven aan het gebruik van fchadelyke middelen.
Hier nevens heeft men verder aangemerkt , dat indien
elke moeder in Bene groote ftad , zo wel als elke moeder ten platten nabuurigen lande, verplicht ware, haar
eigen kind te zongen , van de eerfie niet eens goede
voedfler onder de vyf,, onder de laatiie niet enne
flechte onder de tien , zou gevonden worden. Ligt te
begrypen , hoewel kwalyk te berekenen, zou de meerdere tierfte zyn onder de Jongetjes dan onder de Meisjes , hier uit ontftaande. Wy voegen hier nog nevens , dat de gemiddelde evenredigheid van de hoofden
van nieuw geboren Jongetjes en Meisjes is, als die van
7 ponden 5 oncen en 7 dragmen tot 6 ponden ii oncen
en 6 dragmen.
VERSLAG LENER NEDERDAALING IN DEN CRATER OF MOND VAN DEN BERG VESUVIUS,
DOOR AGT FRANSCHEN , IN DEN NAGT
TUSSCHEN DEN Iii EN 19 VAN HOOIMAAND DES JAARS I8OI.

DD

en top van den Berg hefuvius, 3630 voeten l ovet^
-

het waterpas der Zee verheven, te beklimmen, is
eene onderneeming van zeer veel moeite , naardemaal
men de helft dier hoogte bykans moet opklauteren teen eerie fleilte tot de kniën toe in de asfche. Eenige
Mannen van naam , egter, hebben zulks ondernomen ,
als SPALLANZANI, DOLOMIEU, Dr. MOORE, en zyn die

moeilykheden te boven geworfteld . Sir WILLIAM HAMILTON , die, geduurende zyn lang verblyf te Napels,
tien Vefavitas in veelerlei gedaanten aftekende,, beklom
dien
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dien bergtop twee-en- zestig keeren (*) : dan niemand,
ten mintien tints de Uitbarfting in den Jaare 1-79,
waagde het immer, in den Mond van deezen Volcaan
neder te daalen ; zelfs Sir WILLIAM HAMILTON niet,
die 'er zo veele maaien by was. liet bleef bewaard
voor agt FrranJchen , dit hoogst hachlyk beftaan te beproeven , en daarin gelukkig te flaagen , ondanks de
vrees hunner Gid(en , en de onn,ogelykheid , hun te
Napels voorgehouden, alsmede de bygebragte voorbeelden van te veel wangende Reizigers , die het leeven by dit beftaan infchooten , daar de Vefuviuc huts
inzwol
Om 'het gevaar van dusdanig eerie enderneemíng recht
te begrypen, is het noodig, een juist denkbeeld te hebben van de gedaante en gelegenheid van den hefuvits,
alsmede van de Stoffen , die dezelve uitwerpt. Deeze
Volcaan heeft de gedaante van een geknotten Kegel;
en een gedeelte van den Voet, die in 't geheel drie mylen in den omtrek haalt, wordt befpoeld door de Mid=
dellandJche Zee; de Mond , of het bovenste gedeelte,
die een weinig na den as belt, heeft 5722 voeten in
den omtrek. De grond van den voet, tot de halve hoogte, bestaat uit groeizaame aarde , gemengd met Lava,
en Steenen , die niet geleden hebben door het vuur,
alsmede uit tuf-, puim- en kalkagtigen teen, verfchillend van aart en kleur, naar, de verfchillende graaden
van indruk, door het vuur daar op gemaakt. De helft
van de hoogte naast by den top beftaat meest uit aseb,
doch grover dan onze gewoone asch. Tot heden toe
wordt 'er in de Gefchiedcnis van vier-en- twintig Uit
laats in het 79-barftingepok.Drflhadt
Jaar der Christlyke Jaartelling. Door deeze Uitbarflingen zyn de Volcanifche stoffen feeds opeengehoopt ;
maar door die van den Jaare 1779 werd de gefteidheid
des Craters geheel veranderd. Deeze ligt thans 2ao
voeten beneden den opperkant des monds van den Volcaan.
Om by den Crater te komen , en de ontelbaare openingen, lange fpleeten en vuurftraalen, die 'er op verfchei(*) Wy herinneren , te deezer merkwaardige gelegenheid,
onze Leezers aan het fraaije Werk ; Waarneemingen over de
Vuurbergen in Italie en Sic/lie, enz, door w]LLIAIVZ I1Ans1LWoN , by 1. YNTS n uitgegee ven.
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fcheide plaatzen uit komen, waar te neemen, alsmede
de veelerleie en nog finookende ftoflea , uit welke dc
Crater beftaat, was het noodig, deeze ruimte van _oo
De binnenzyden van den
voeten af te leggen.
V.olcaan zyn bykans rechtftandig , of zeer Reil • en befiaan uit asch, lava, en groote kalkaartige ftecncn: maar
c^eeze lava en fileenen , in geen verband altoos flaande
,net de asfche , kunnen tot geen fteunpi.unt in 't geheel
dienen ; en wanneer iemand onvoorzigtig genoeg mogt
weezen, om op deeze foort van rots te vertrouwen, by
weete, dat de minne heweeging , en de geringtle ver
gedeelte, het geheel in flukken doet-platzingve
.Daaren'hoven
is van den top van den Ycfiivius
vallen.
tot den Crater de fchuinte zeer fteil , zo dat men op
Landen en voeten moet kruipen , en zich maten neder g lyden te midden van een ftroom asch en 'lava. Doch
de gevaarlykfte hinderpaalen zyn de fchriklyke uitholingen , waarover men niet heen kan komen dan met
veel moeite en bezwaarlyklieid.
De Franfèhen , die het gemelde ftoute bedryf heftonden en volvoerden , hebben 'er deeze befchryving van
gegeeven. — Geen acht flaande op alles, wat de Napo?itaanen aanwendden, om ons van den Tocht af te
fchrikl;en, ontvingen wy hunne affcheidsgrocte op eene
wyze, alsof onze fcheiding voor eeuwig zou weezen,
en gingen in rydtuigen , 's avonds over half elf uuren,
op den I$ July, van het Hotel des Franfchen Gezants,
veertien in getal , voorzien van touwen en andere zaaken, welke wy oordeelden te zullen kunnen behoeven,
allen welgemoed; en die moed begaf ons niet, zelfs in
de oogenblikken van het oogfchynlykst gevaar.
Wy kwamen omtrent middennagt aan den voet van
den Ye tivius. Onze rydtuigen verlaatende, beklommen
wy welafgerigte muilezels, en gingen agter elkander deji
Berg op. De Adjudant DAMPIERRE was aan ons hoofd.
In de grootfte donkerheid des nagts bereikten wy den
,Berg ter halve hoogte. Wy hadden een groot aantal
Gidfèn by ons; hunne brandende toortsen zetteden aan
onzen optocht iets. deftigs by , 't welk zeer afftak by
de vrolykheid , welke onder het gezelschap heerschte.
Wanneer wy omtrent ten halven wege gekomen waren,
vonden wy ons genoodzaakt af te frappen, om het fteilfte en moeilykfte gedeelte van den Vefuvius te beklimmen, tot de kniën toe in c1e asfeb- gaande; tot dat wy,
—
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van vermoeienisfë afgemat, en met zweet geheel overdekt, den top ten half drie uuren in den morgenftond
bereikten.
Het eerfte, 't welk ons trof, toen de dageraad begon aan te breeken , was het allerfchoonst tooneel, 't
welk zich aan ons oog opdeedt; -- een heerlyk gezigt
der Stad 7V_-pels en van de Haven; van de fraaije Bergen, die dezelve omringen, en van de uitgeftrekte Zee,
die deeze befpoelt. — Naa een gedeelte der opening
van den Volcaan rondgegaan te hebben, om de gemak
plaats ter nederdaaling op te fpeuren , daalden-lykf•e
de Adjudant DAMPIERRE en de Schilder WICKAR het
eerst na beneden , en bereikten, zonder eenig ongeval, de
bedoelde plaats. Toen zy omtrent een derde gedeelte van
den weg hadden afgelegd, vonden zy zich , op 't onverwagtst, geftuit door eene diepte van vyftig voeten, welke zy noodwendig over moesten. Naardemaal zy bevonden, dat het onmogelyk was, een vast punt te ktygen, of een fteunzel, op de zo ligt beweegbaare asfche,
en zich verzekerd houdende, dat de fchuuring der touwen
welhaast beide het fteunpunt en de daaromihreeks gele
klompen, zelfs op eenen vry gror)ten affiand, zou-gen
in beweeging gebragt hebben, beflooten zy , terug te
keeren. Daarenboven veroorzaakten, ten t-yde dat zy met
elkander raadpleegden over de middelen om neder te
daalera , eeni e fieenen, van de hoogte afkomende, eene
algemeene fchudding , waar zy zich ook Been begaven.
De Adjudant DANrPIERRE voelde den grond onder zyne
voeten fclrudden, en hadt die plek naauwlyks verlaaten,
en den Burger v eKAR toegeroepen, dat by hem zou
volgen, of dezelve zonk weg. Korten tyd daarnaa zonk
de geheele plaats, waar zy geftaan hadden, en de omftreeks liggende kleine hoogten, de eene naa de andere,
binnen een half uur tyds , weg , en veele , met een
ontzetting baarend gedruis, in de diepte des Craters.
Eer wy van o ize onderneeming afzagen. om na Napelc terug te keeren, vol fpyts wegens het mislukken
van ons oogmerk, wandelden wy nogmaals den rand des
Craters rond ; eindelyk ontdekten wy eene uitgebreide
fchuinte , vry gelyk, doch zeer diep, welke na het
Focus geleidde. Zonder onderzoek. te doen op de hoogten, welke men noodzaaklyk zou moeten overgaan, eer
men ter bedoelder plaatze kon komen, betondt de Burger DEB EER, Secretaris van den Afgezant, vergezeld van
JENG. i3o. No. 4.
een
L
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een Lazzaroni, het eerst, dien toegang te beproeven.
Wanneer zy djn weg half afgelegd hadden, onder een
flortvlaage van asfclhe , die hunne voetttappeh verwekten, vonden zy gelegenheid om zich fraande te hou
kant van Bene ffeilte , twaalf voeten hoog;-den.op
deeze moesten zy over, eer zy de laagere fchuinte konden bereiken. Dc Lazzaroni , verfclirikt , weigerde,
een voet1 ap verder te gaan; maar hem een dubbele ducaat beloofd zynde , overwon zyne geldzugt zyne befchroomdheid. In alle haast maakte by kruisfen over
geheel zyn lichaam ; en naa Madonna en St. Anthony
van Padua aangeroepen te hebben, ging hy met DEBEER
na den grond van de eerie fteilte : welhaast kwamen
zy aan eene andere; doch deeze min hoog zynde, ging
dit gemaklyker toe. Eindelyk bereikten zy, onder een
gettadigen vloed van nederíl:ortende Lava, asch en fleePen , den bodem des Craters. Zy hieven hunne aruien tot ons op , en een vreugdegejuich aan , 't welk
wy met de uiterfte voldoening en geestdrift beantwoordden.
De Burger HOUDOUART volgde onmiddelyk den Burer DEBEEts; en naa dezelfde moeilykheden ontmoet, en
ezelfde gevaarlylte plaatzen overgetrokken te zyn, kwam
hy by hun aan den bodem des Craters. Beiden zich
daar bevindende, en overtuigd van de bykans ontebovenkomelyke bezwaarlykheid om weder op te klimmen,
wierpen zy zich in elkanders armen , even als twee
vrienden , die , zich op een verlaaten eiland bevindende, zonder eenige hoope om 'er af te komen, denken,
daar hunne dagen te zullen moeten eindigen.
Hierop begonnen zy, doch met de uiterfte omzigtigheid , dc ontzaglyk groote ftookplaats , welke op
veele plaatzen rook uitgaf, rond te wandelen. De onverzaagde VICKAR , die .clerk verlangde om in hun lor
te deden, riep hun toe, dat zy iemand zouden zenden om
hem te helpen in het trekken over de twee zo gevaarlyke plaatzen; doch niemand ziende komen, en brandende
van ongeduld, (reefde hy heen , en ging na beneden,
onder een vloed van ffeen , asch, en Volcanifche ftoffen. De Adjudant DAMPIERRE, BAGNERIS, Legerarts,
FRESSINET en ANDREAS, Franfche Reizigers, en MoULIN, de Opziender der Posten, volgden welhaast, en
bereikten den Crater, naa dezelfde gevaaren geloopen te
hebben. — WIcKAR, de Schilder, zette zich terflord
aïe
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neder op een hoop Scoria✓ , en fchetfle, met de uit(l:eekende bekwaamheden, hem byzonder eigen, in volkoniene gelykvormigheid , de Pourtraiten der agt Fran.
fcher, , 'in die ontzettende diepte nedergedaald. ilk hun
zamelde een weinig op van de onderfcheidene Vol--ner
canifche voortbrengzels aldaar, die hun nieuw of íchoon
voorkwamen , en poogde nieuwe waarneemingen te
doen. Hadden wy op een goeden uitflag mogen vertrouwen; waren wy niet vertraagd geweest in onze toerustingen door onze befchroomde Gidfen, en zomm gen onzer niet wederhouden geworden door mangel aan tyd, zo
even eerst te Napels gekomen zynde; dan zeker zou deeze onze nederdaaling meer nuts aangebragt, en wy ons in
ilaat bevonden hebben om voldoender berigten te ;veeven.
Dan, met hoe weinig ook voorzien om waarneemingen
te doen, mogten wy de volgende maaken : REAUMURS
Thermometer , het éénig werktuig , 't geen wy bezaten , ílondt op twaalf Graaden op den top van den krefrevi^is; de lugt was koud, en eenigzins vogtig. In den
Crater rees de Kwik tot zestien G`raaden, en wy voel
-dengmatilusefn.
Dc oppervlakte van deeze plaats, met het bloote oog
van boven gezien , vertoonde zich geheel vlak ; doch
behelsde, toen wy beneden waren, niets dan eene groote uitgeftrektheid van oneffenheden. Wy moesten by
aanhoudenheid gaan over eene Lava, die zeer poreus,
en in 't algemeen vry hard was ; doch op zommige
plaatzen, en byzonder daar wy ingingen, was dezelve
vry zagt, en hoog onder onze voeten.
Meest trof ons het gezigt van de veelvuldige tocht
welke , of aan den bodem des Craters, of-gaten,dor
aan den binnenkant des Bergs , de dampen uitgaan.
Toen wy aan den Crater kwamen, verlangden wy te
veeeten , of deeze dampen eene fchadelyke eigenfchap
hadden: wy wandelden 'er door heen, ademden ze ver
doch werden 'er geen ongemak van-fcheidkrn,
gewaar. De Thermometer, geplaatst in een deezer tocht
rees tot vier-en-vyftig graaden ; in een ander-garen,
ilegts tot twee-en-twintig. By het doen deezer proeven
vonden wy Reeds onzen Thermometer bedekt met Bene
vogtige ftoffe, doch die , in de open lugt, terftond ver
-dwen,
zonder oenig overblyfzel agter te laaten.
By het trekken over de oppervlakte van den Crater,
ontdekten wy een Focus, half overdekt door een groo.
ten
Ln
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ten hoop puimficen , en 't welk in den gebeden onntrek eene groote hette verfpreidde. De Thermometer ,
eerst geplaatst aan den ingang , en vervolgens zo diep
ingedompeld als de aart van den grond en de diepte
gehengden , rees niet honger dan tot twee-en -twintig
graadgin. Deeze byzonderheid verbaasde ons ;doch wy
vonden ons niet in staat om dezelve te verklaaren.
De Volcanifche voortbrengzels, welke wy in den geheden Crater ontdekten , waren Lava, zeer poreus, en
welke het vuur, op zommige plaatzen, in Scoria ver
Dezelve was van eene donkerbruine-anderht.
,
zomtyds
roodagtig ; zeldzaam trof mcn witte
kleur
aan. De zelffl:andigheden , digtst by de tochtgaten ,
waren alle bedekt of doortrokken van zwavel. Dit
Mineraal vonden wy menigmaal in een Iaat van Oxygenatie. Het is zomtyds wit , en zomtyds geelagtig
van kleur; het laat een fcherpen en prikkelenden Tinaak
op de tong agter,, en deeze ontdekt genoegzaam , in
Focus , waarvan
welk een ftaat het is. De brandende
Men
ik gefproken heb, levert dezelfde verfchynzels óp.bafàltvindt desgelyks, fchoon in kleine hoeveelheid,
agtige Lava: een enkel ifuk , van vry groote zwaarte,
en zeer fchoon, trok onze aandagt.
Aan de Noordzyde van den Crater doen zich twee
groote fpleeten op : één deezer is twintig voeten diep ;
de andere omtrent vyftien. Zy hebben de gedaante
van een omgekeerden kegel. De ftof e , waarmede ze
bedekt waren, is geheel gelyk aan die van het overige
der oppervlakte. Zy ga.en noch rook, noch hetze uit:
eenige zwavelagtige voortbrengzeïs, nogthans, toonden
genoegzaam , dat het vuur niet lang geleden hier eerst
was uitgedoofd.
Wanneer wy deeze weinige waarneemingen gedaan
hadden, was het tyd om op onzen hertocht te denken.
De nederdaaling is veel minder nioeilyk dan het opklimrrien : want het valt zeer bezwaarlyk , hoogten te
beklimmen , waar de fleunpunten zo Iigt beweeglyk
zyn. Daarenboven was liet niet mogelyk, dat 'er meer
dan één te gelyk opklom , en wel naa een geruimen
tyd wagtens , uit vreeze van anderzins begraaven te
zullen worden onder een vloed van VoIcanifche itoffe,
losgemaakt door de voeten des voorgangers ; welke los
zich tot een aftland van dertig voeten in 't-making
rond uitthekte.
Toen
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Toen wy by de twee bovengemelde ileilten kwamen,
vonden Wy ons genoodzaakt , te klimmen op de fchouders van een man, beneden Maande, en vast te houden
aan een ftok , door een ander aan den top vastgehou^
den, en nergens met onzen voet dan zeer zagt te drukken. Eindelyk bereikten wv, met veel om- en voorzigtigheids , den top van den Vefuvius , zonder eenig ongeluk, doch geheel vermoeid en afgemat , en zodanig
met asch en rook overdekt, dat wy naauwlyks kenbaar
waren. Onze zes medgezellen , die niet in den Crater
waren nedergedaald , betoonden zich geheel vreugde,
als zy ons wederzagen , en onthaalden ons op eenige
ververfchingen, welke wy zeer noodig hadden.
Wanneer eene groote zwaarigheid is te boven gekomen-, worden de mindere , als van geen belang altoos,
over 't hoofd gezien. Binnen minder dan vyf-en-twintig minuuten vingen wy de afdaaling aan ; naa , door
het bezigtigen van verfcheide fteenen , de waarneeming
bekragtigd gevonden te hebben , dat de Ilefuvius de
éénige bekende Volcaan is , die uit zyne ingewanden
onrfpronglyke zelf(landigheden uitwerpt, zonder dat zy
door liet vuur eenige verandering ondergaan hebben, en
zodanig als men ze op de oevers en in de bergaderen
aantreft.
's Morgens ten half agt uurgin kwamen wy te Portici :
de Inwoonders Ronden zeer vertIeld , ons allen behouden weder te zien. Hunne aangenaame vrugten , en
hun voortreffelyke wyn , onder den naam van Lacrynaa
Christi bekend , deeden ons welhaast onze vermoeieris vergeeten. Wy keerden welgemoed te Napels teriigge.
De uitflag van deezen tocht , welke flegts eene proeve was , kan van geene verdere nuttigheid weezen, dan
om de mogelykheid te tonnen van den Crater te bereiken, en den weg derwaards open te Hellen voor Wysg eeren , Natuur- en Scheidkundigen, die , door het befchouwen en nagaan van deeze ontzettende Stookplaats
der Natuure , aldaar eene veelvuldige verfcheidenheid
van fl:offe zullen vinden , welke hun een ruim veld zal
openen voor hunne Scheidkundige waarneemingen, en in
!aat dellen om ontdekkingen te doen, allerbelangrykst
voor de Kunften en Weetenfchappen.
De naamen der agt Franf•Ire Burgers , in de orde ,
waarin zy deeze nederdaaling beftonden, zyn: DEL 3BEER,
V

I62 NED.ERDAALING IN DEN ]ERG VESUVIUS.

Secretaris van den Afgezant ALQUIER ; HOU
, Opper Ingenieur , behoorende tot het Leger-DOU.ART
van halls; WICKAR , Schilder ; DAMPIERRE , Adjudant Commandant; ]iAGNERIS, Arts van de Obfervations Armée; rRESSINET en ANDREAS, Fran/cie Reizigers; en 4OULIN, Opziender der Posten.
NEER ,

-

BERIGTGEEVINGEN , WEGENS DE STAD PETERS
BURG, EN DERLELVER INWOONDEREN.

-

(Vervo1g en hot van bl. 124.)
VOOREEELDEN VAN DE ZAGTHEID DES RUSSISCHEN STAATSI3ESTUURS, EN HERBERGZAAM HEID VOOR DE VREEMDELINGEN.

heeft niet ontbrooken , zelfs onder de zodanigen, die
door een goed fortuin hier te lande gekomen waren,
H
aan de zulken die zich zeer ondankbaar aanflelden voor
y

de gunstbewyzen, waarin mei hun liet deden. Staande
den laatoen Oorlog met Zweeden vertoonden zich eenige voorbeelden van deeze bedroevende waarheid. Onder de 'veelvuldige Ztveeden , die zich in Petersburg
nedergezet hadden, vredig woonden , en een goed beilaan genooten ; ' t zy als Kooplieden , of in dienst des
Landbefluurs , lieten, zich zommigen., misleid door een
verkeerd begreepen Patriotisme • anderen , aangeblaazen
door een geest van Intrigue, of aangezet door de hoope
van hun fortuin te zullen manken, vervoeren tot ichandelyke bedryven tegen het Land , dat hun brood, gaf ,
hun fortuin bevorderde , en l efchermde by het uitbreeken en geduurende den geheelen Oorlog , gevoerd met
zo veel bitterheids en gewelds , zo dat zy in het en,get}oord genot bleeven van de verworvene burgerlyke
voorregten. De waakzaamheid , de fpoedige ontdek
bovenal de gemaatigdheid en grootmoedigheid,-king,e
waarmede het Gouvernement ten opzigte van deeze Ver
handelde, verfchaft eene al te treffende en al te-rades
gedenkwaardige wederlegging van buitenlandfche vooroor
oordeelvellingen van eenige-de!cn,vaprtyige
Schryvers , dan dat ik niet eenige regels zou te neder
fchhryven , behelzende een onopgefmukt en waar ve•
-hal
eens belangryken voorvals van dien aart.
-
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Ije fchielykheid van het vertrek des Zweerl/èhen Afezants', by het uitbar(len des Oorlogs , noodzaakte
Teem , om een gedeelte zyner Papieren in veilige bewaaring agter te 7aaten. Een moedig en kloek Man ,
die Kamerdienaar geweest was by den Secretaris des
Gezants, ondernam , eenigen tyd naa dit verhaast ver
hoogst hachlyke taak , om niet alleen deeze-trek,d
Papieren na Ziveeden te brengen , maar tevens kundfchap te bezorgen van eenige zaaken, die in alle Landen
als Staatsgeheimen worden aangemerkt, en het in zommige opzigten met de daad zyn , geduurende den Oor
Voorzien van geld en alle andere vereischten -log.,
noodig tot zodanig eene onderneeming , kwam by te
Petersburg , in het geleende chara&er van een Koornkooper. Hy hadt het geluk om niet alleen voor een
gedeelte zyne oogmerken te bereiken , maar ook om zo
verre als Riga te komen, met de Papieren en de opgedaane kundfchappen , om welke te verkrygen hy gezonden was. Hier, op de grenzen des Rusfrfchen Ryks,
werd by verkloekt door de waakzaamheid der Politie
te Petersburg. Hy geraakte gevangen ; men bragt hem
na de Stad terug , en stelde hem in bewaaring by den
Procureur Generaal. Het onderzoek was kort ; dewyl
de bewyzen van zyn verkeerd gedrag zo duidelyk waren, dat 'er geen ontleggen op was. Hy oordeelde het
daarom geraaden, in deeze omftandigheden , eene vol
bekentenis te doen. Het vonnis, over hein uit -komen
volgende Woorden begreepen. -gefprokn,wasid
„ Gy hebt een misdryf gepleegd , waarover gy , in
„ oenig ander Land , met den dood zoudt geffraft wor„ den: deeze firaf heeft de Keizerin allergenadigst willen kwytfcheiden , ter oorzaake van de volkomene
„ bekentenis , door u afgelegd ; en , als een verder
„ blyk van haar gunstbetoon, verzagt zy, welk eene
andere zwaare itrafiê gy ook zoudt verdiend hebben,
deeze, door u te verbannen na een vergelegen oord,
„ om daar te blyven tot het eindigen van den Oorlog,
„ wanneer gy vryheid zult hebben om na uw Land
weder te keergin." — De Straffchuldige Rondt fom
van verbaasdheid; en hy hadt naauwlyks tyd om van
dezelve zich te herflellen , of by ontving een Banknoot
van honderd Roubels , met de verzekering dat deeze
hem gefchonken werd door een aanzienlyk Begunífiger,
beL q.
^
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begeerig om door die kleine gift hem eenige verzagting
toe te brengen in zyn lot.
Eene plaats zeer diep in Siberie was die zyner baIIingfchappe. Men hadt last gegeeven om hem dage.
lyks eene bepaalde fbm tot zyn onderhoud te geeven ;
doch deeze kwam , door eenig toeval , nooit te regt.
Dan by trof onder de bewoonders van dien oord eenige welwillende lieden aan , die medelyden hadden met
zyne verlegenheid , en hem van het noodige ver
-zorgden.
Zo ras de Vrede getroffen was , kwam , met het bei'igt daarvan, 't bevel om hem op vrye voeten te f<ellcn. Hy keerde na Petersburg weder , verfcheen in
het Geregtshof,, en ontving de geheele fom , hem tot
zyn dagelyks onderhoud toegelegd, tot den dag zyner
veyverklaaring. Met deeze kleine geldfomme ving by
eerogen handel aan , trouwde met een Petersburgsch
'Ieisje ,. en leefde 'er nog onlangs gelukkig en wel te
vrede , tot een toonbeeld der Staatkundige Verdraag
CATHARINA DE II.
-2amheidvn
DE EERLYKFIEID DER KOOPLIEDEN •

Hoe groot de veiligheid te Peter.'burg is , ten aanziene van bedryven van openbaar geweld , is het nogthans noodig , dat een ieder op zone hoede zy tegen
kunflige bedriegeryen en fimme treeken. De veelvuldige gevallen van dien aart doen de Rus/en op hunne
hoede weezen , en zy vallen dus zelden in de firikken
hunner Landgenooten ; doch deezen tragten die fchade
ruim te vergoeden ten koste van Vreemdelingen, bovenal wanneer deezen onkundig zyn in de taal des
lands. De Winkeliers en Kooplieden overvraagen menigmaal drie of vyf maaien de waarde van het gezogte:
de onkundige koopers bieden de helft , en denken een
goeden koop gedaan te hebben ; tot zy, wanneer het te
laat is, gevinden, deerlyk bedroogen te zyn. Aan befchadigde goederen een fraai voorkomen by te zetten;
in maat en gewigt , op eene onmerkbaare wyze , te
kort te doen ; flegte waaren te teeken onder de goed
gekogten, die men laat t'huis brengen : alle deeze, CO
eenti menigte van andere flreeken , verdaan geen Kooplieden in de wyde wereld beter dan de R fáïche.
N.tardetnaal de Rusten in 't algemeen verbanzend listig
en
-
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en fchrander zyn , hellen zy zeer over tot dit flag van
onregtvaardigheden , en de Zakkenrollers te Petersburg
en Moskou mogen veilig een weddingfchap doen met
die van Londen en Parys.
Eenigen tyd geleden viel te Moskou het volgende geval voor , ' t welk veel gerugts verwekte , zo daar als
te Petersburg ; en het verdient om de zeldzaamheid
vermeld te worden, dewyl ik toch van dit flag van
zaaken fchryf. Een ryk Edelman, welbekend voor
een handelaar in Edelgesteente , kwam toevallig in 't
gezelfèhap van een Heer, hem onbekend , die aan zyn
hand een Ring droeg van groote fchoonheid en waarde.
Naa een lang gesprek over de weezenlyke waarde, boodt
de Edelman hem eene aanzienlyke fomme ; de Vreeindeling weigerde die eerst, op grond dat by den Ring
niet begeerde te verkoopen. In 't einde, om zich af
te maaken van het lastig aanhouden des Edelmans ,
verklaarde by , den Ring niet te kunnen verkoopen
de\vyl de Steenen niet egt waren. Deeze verklaaring
vervulde het geheele gezelfchap , waaronder zich kenners bevonden , met verbaasdheid. De Edelman , be
geerende zeker te gaan, verzegt den Ring, onder behoorelyke horgftelling , cenige dagen te mogen hebben.
By kreeg denzelven, en liep van den eenen Juwelier
na den anderen , die allen eenpaarig de Steenen voor
egt verklaarden en van groote waarde. Op deeze ver
zekering, en gedreeven door de hoop van een goeden
koop te zullen doen , bragt hy den Ring by den eigenaar terug, die, by het weder ontvangen , denzelveii,
met een betoon van vry groote onverschilligheid , ii.
den zak van zyn camifool flak. De onderhandeling
werd hervat. De Vreemdeling bleef by zyn beluit ,
tot de Edelman in 't einde eene fom boodt , die by.•
Deeze Ring ," zeidc
kans de waarde evenaarde.
de Vreemdeling , „ is een Vriendfchapsteken ; maar
ik ben niet ryk genoeg , om zo groot eene fbm , als
gy biedt, te verfinaaden; nogthans is dit hooge bod
„ de reden , dat ik het niet aanneem. Hoe kunt gy ,
„ weetende wat gy doet , zo veel Gelds voor een
Ring bieden , terwyl de Eigenaar zelve verklaart dat
„ her valtche Steenen zvn ? " „ Indien ," hervatte Je Kooper , „ tiw ,i,efiuit daarvan afhangt , aan„ vaard dan terstond de Zinn (hy lag dezelve in Bank
„ briefjes op tafel) ; en ik neem de Heergin , die hier
L5
,, zyn ,
--

,,

-
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zyn, tot getuigen , dat ik die fora vrywillig en wel„ beraaden betaal." De Verkooper aanvaardde het
geld , en gaf den Edelman den Ring , onder herhaaldé
verklaaring, dat de Steenen valsch waren, en liet voor
leem nog tyd was, den koop te breeken. Dan by weigerde volftrekt , naar deezen raad te luisteren. Hy
haastte zich vrolyk na huis , en bevondt -- 't geen
de Leezer zeker alreede gegist heeft –_- dat hetgeen de
Vreemdeling gezegd hadt , maar al te waar was. —
In flecle van den egten Ring hadt hy een valfchen, juist
gemaakt als de andere. — De zaak kwam voor het
Geregt ; doch dewyl de Verkooper bewees , dat 'er
geduurende de geheele onderhandeling geen gefchil altoos geweest was wegens egte Steenen , en de Kooper
alleen drong op het rebben van den val fchen Ring, en
by hem ook niet dan een valfchen verkogt bath, was
de Regter genoodzaakt , zich ten voordeele des Ver
te verklaaren.
-kopers
De kuntenaaryen om in Eetwaaren te bedriegen ver
hier zo meesterlyk als elders. Gewoone be -fiatmen
driegeryen van dien aart gebeuren overal ; maar wanneer
iemand een Vogel ziet , die , naar allen fchyn , vet is,
en denzelven alleen met wind gevuld vindt, — of
A.fpergies , van het eetbaare gedeelte beroofd, weder
gepunt , en met zagt groen befmeerd, — zal niemand
zulks gewoone treeken noemen.
Eerie Juffrouw, niet lang geleden uit Deitschland
gekomen , veel van een haaror kennisfen gehoord hebbende van dit flag van bedriegeryen te Petersburg,
hefloot , by alles wat zy koot , de uiterfle onizigtígheid te gebruiken , om het algemeen zeggen , dat de'
Vreemdelingen te dier Stede bedroogen worden, te lo,gen[l:raffen , en. te toonen dat het valsch ware, dat ieder Vreemdeling zyne kunde duur moest betaales. Ver fcheide dagen hieldt zy zich buiten bedroogen te worden.
Dan eerlang kwam 'er een Koopman in kleine waareit
van ftraat by haar in de kamer: hy boodt haar een pond
Thee aan , als het laattle , 't welk hy nog te verkoo.
pen hadt. Zy woog het , — het gewigt was 'er ; zy
bezag de Thee, — dezelve was onvervalscht en geurig; zy ftortte dezelve in en kom, --- geen bedrog
was 'er te ontdekken. Zy vroeg na den prys , en
boodt een derde van den gevraagden. De Verkdoper
was hierover natuurlyk niet voldaan , deedt de Thee
we-
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weder in de doos of bos, en Ploeg 'er zyn mantel over
heen. Eindelyk geraakten zy koop ; -- de Thee werd
over egeeven. Dewyl omzigtiglieid niet fchaadt, deedt
de Juffrouw de doos of bos weder open , en zag, zv
zy meende , de Thee, door haar gekogt. Zy floot
dezelve weg , rot groove blvdfchap van den Verkooper,
die haar inwusfchen gevraacd hadt , waarom zy zo zeer
omzigtig was, en zulk een liegt denkbeeld hadt van
zyne eerlykheid. Het geld werd betaald; de Koopman
ging weg; en eenige dagen daarnaa vondt de juffrouw
e bos vol "Land en Graankorrels, behalven het bovente gedeelte, 't welk goede Thee was.

VITTREKZEL EENEB REIZE OM DE LA PéROL'SE
OP TE ZOEKEN , GEDAAN IN DE JAAREN

MDCCXCI TOT MDCCXCIV, ONTLEEND
UIT HET REISVERHAAL VAN M. LA-

IIILLARDIERE, een

der NVz-luurkun.

dien, tot deezcn Tocht be/lemd.
(Vervolg van bl. 132.)

verlieten onze Reizigers op den tienden
T ongataboo
April 1793. Eenige Inwoonders an Nic lw L'ale-

donia kwamen, toen zy die hoogte bereikt hadden, aan
boord, niet om leevensmiddelen te verkoapen, maar te
knopen. Hunne tekens weezen uit, dat zy zich in een
zeer behoeftigen iaat bevonden. By Nieuw Caledoni^s
geankerd zynde , deeden zy, naa eenig onderhoud met
de InbooreIingen , de onaangenaame ontdekking, dat zy
menfcheneeters`, en daarbenevens wreed van aart en onbefchaamd waren , in den hoogften graad. Capitein
COOK en de Heer FORSTER hadden des een geheel ander berigt gegeeven. Onze Reizigers hadden verfcheit zy menfchenvleesch aten; schoon waarde proeven, da
fchynlyk , gelyk zy zich alle moeite gaven om te beduiden, alleen van de zcdanigen, die in den ftryd gefneuveld of gevangen waren. De overige byzonderheden van hunne onderhandelingen met de Nieuwe Caledoriers, fchoon zeer breedfpraakig vermeld, leveren niets
op, 't geen wy der overneeminge waardig oordeelen.
Zy konden Beene ontdekking altoos bekomen weg(n1
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Bens het lot van DE LA PêROUSE, maar oordeelden het
niet onwaarfchynlyk, dat deeze gevaarlyke en bykans
ongenaakbaare kust de plaats was van des Zeehelds ongeluk, terwyl by bet westlyk gedeelte daalvan zogt op
te neemen.
Op den tienden Mey gingen zy onder zeil , en ontdekren op den twintigften het Eiland St. Croix, waar
naderhand aan land gingen , en eenige verkee--opzy
: ing met de Inboorelingen hadden , die bleeken vyandlyk en diefagti g van aart te weezen. Een dezer Wil
trof ligtlyk met een pyl het voorhoofd van een der-den
matroozen, die fchielyk aan de bekomene wonde overleedt, fchoon het niet bleek , dat de pyl vergiftigd ware.
Vervolgens zagen de Zeereizigers het zuidlyk gedeelte van Salomo's Archipel, ontdekten de Noordkust van
Luftade , en zeilden door P.'Pa mpier's /Iraat , om de
Noordkust van Nieuw Brittanfe op te veemen. --_ _ Den
elfden Augustus zeilden zy de Kaap der Goede Hoope
en van Nieuw Guinea om, en wierpen op den zestienden
het anker uit te Waygiou . Het berige, daarvan gegeeven, is mededeelenswaardig.
Staande ons verblyf te thaygiou kreegen wy veelvuldig bezoek van de Inboorelingen, die ons Schildpadden
bragten ; verfcheiden derzelven waren Zoo, ja 24o pon
zwaar. Meest werden deeze gevangen by de Eilan--den
en van AIIOU. De Soup, daarvan gekookt, bragt groo,

te beterfchap toe aan onze fcorbutieke Scheeplingen.

Toen de Inboorelingen bemerkten , dat wy deezen voorraad noodig hadden , deeden zy ons denzelven tot tien•
maal de waarde betaalen. Decze dieren kroopen verfcheide uuren op het dek om, naa dat wy den kop hadden afgefneeden. De Inboorelin en verkogten ons desgelyks Schildpadden -eijeren geroost en gedroogd , gekookt Schildpadden -vleesch , en Varkens , die zy betuigden in overvloed in hunne bosfchen te hebben. Het
ontbrak niet aan Oranjeappelen , Cocusnooten, Zuikerrriet. Pimento , onrype gerooste airen van Turksch
Doorn, en de frisiè fpruiten van den Papayaboom bragten zy ors, met verzekering dat de fpruiten en onrype
vrugten van deezen boom gekookt een zeer goed voed zei opleverden. Onder het door hun aangevoerde was
mede Sago, gemaakt tot cone íoort van koekjes ,. drie
duimen breed en zes duimen lang; deeze gebruikten zy
a.^nder eenige verdere bereiding. Ook hadden zy by
zich
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zich Sago, tot een zuur finaakende pastey gemaakt, naa
dezelve te hebben laaten gisten.
De meesten tleezer Eilanderen waren geheel naakt,
uitgenomen dat zy hunne ichaamdeelen bedekt hadden
met eene ruwe floffe , waarfchynlyk uit den bast van
den vygenbooin gemaakt. De hette der lugtftreeke maakt
alle verdere kleedmg overtollig. Alleen hunne Opper hoofden draagen wyde broeken en opperkleeden, vervaardigd van ftofle , welke zy van de Chineezen koopen , die, zo als zy ons verhaalden, van tyd tot tyd
kwamen, en ankerden ter plaatze waar wy lagen. Lenigen hunner hadden zilverea armbanden, desgelyks van
de Chineezen gekogt. Bykans alle de Hoofden van deeze Wilden hadden op de Molucca- Eilanden geweest, en
fpraken de J]aleitfehe taal. Zommigen droegen hoeden,
gemaakt van Vacouabláden , van eene kegelagtige gedaante, zeer gelykende op die der Chineezen. Auderei
hadden het hoofd met eerre fbort van Tulband omwonden. De kleur van hun vel is niet zeer zwart. Eenigen laaten den baard aan de bovenlip groeijen, en heb
alsmede het middenfchot van den neus,-bendor,
doorboord. Hun hair is gekruld, groeit vry dik en tot
eens verbaazende lengte. Veelen hunner toonden ons
hunne afgerigtheid in het fchieten met den boog na een
Wit, geplaatst op een afttand van meer dan veertig
íchreden , en hunne pylen kwamen zeer naby het doei..
Anderen waren gewapend met lansfen van eene groote
lengte, met yzer of been gepunt. Deeze Eilanders weeten buiten twyfel het y zer te fineeden : want zy Helden groote waarde in (laven yzer, welke wy hun gaven. Tin was desgelyks by hun zeer gezogt. Dan
van alles, wat wy hun vertoonden, gaven zy de voor
keuze aan doek, byzonder als het rood geverfd was.
Het Eiland Waygiou , door de Inwoonders Qt^arida
g ehecten , is bedekt met groote boomen , en overal
bergagti r , zelfs tot een kleinen aftand van de zeekust. De hutten waren gebouwd van Bamboo , g eplaatst op ftaaken , omtrent negen voeten boven den
grond, en met riet gedekt. Het was opuierkelyk ,
dat, zo dra wy geland waren , de zodanigen van ons
Scheepsvolk , als eenigzins met schurft bezet waren ,
of zelfs geen tekens hadden van met die_ kwaal behebt
te weezen over geheel het lichaam verbaazend opzwoIlen; dan dit verfchynzel, 't welk by veelen onzer vry
gwo
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groote ontzetting baarde , verdween geheelenal , naa
drie of vier nulren gewandeld te hebben. -- De Intivoonders waarfchuwden ons, dat, ter plaatze waar ons
Schip ten anker lag , zich Alligators onthielden ; dan
dit schrikte veeren onzer matroozen niet af van 'er dik
te gaan zwemmen. Wy vonden naderhand de-ivyls
voethappen van deeze Dieren in de bosfchen. 't Is bovenal in den nagt, dat men voor dceze Dieren het meest
te fchroomen nebbe.
Terwyl wy hier lagen, kreegen wy bezoek van verfcheide Opperhoofden. De Overfte van Ravï,k at en
sliep aan boord van de Esperance den nagt voor dat
wy vertrokken; dan, zo ras hy gereedheid zag maakets
om het anker te ligten , fprong hy in zee, vreezende
dat wy hem zouden medevoeren. Wy zouden ons zeer
hebben moeten verwonderen, dat hy zulk een vermoeden koesterde , hadden wy geen berigt gekreegen, dat
de Hollanders, eenige maanden geleden, zyn Broeder
hadden medegevoerd , terwyl zy hem aan boord onthaalden. Dit Opperhoofd droeg een broek, een vry wyden Indiaanfchen mantel , erg een borstrok van fatyn.
Zyne oorringen waren van goud. De Inwoonders
deeges Eilands hadden den Hol/anderen den oorlog ver
gedeelte hunner, met den mag-klard;enhtgo
hunner Opperhoofden , dien zy den naam van-tigfen
.Sultan geeven, aan hun hoofd, zou optrekken, om zich
met de Inwoonderen van Ceram te vereenigen, ten einde den Gouverneur van Imbovia aan te vallen , dien
men daar verwagtte, ter gelegenheid van diens bezoeken der Molucca- Eilanden. — De Inwoonders der hutten , op de kust digt by onze ankerplaats gebouwd,
hadden zorg gedraagen voor hunne Vrouwen en Kinderen, eer zy het Eiland verlieten ; deeze in de dieper
binnenwaards liggende Dorpen brengende.
De Flavenplaats , waar onze Schepen lagen , wordt
door de Inboorelingen Boni-Saine gelleeten. Dezelve ligt
omtrent 5. 130 roeden ten Oosten van Ravuk, en wordt
gevormd door de kust van Waygiou , en een klein Eiland, door de Inwoonders Boni geheeten , ten Oosten
van onze ligplaats. Wy bevonden ons hier bykans onder den Equator ; onze Breedte was 33 1 Zuid , onze
Lengte 128 . 53/ Oost.
Wy wierpen op den vierden September het anker op
le reede van Bourou, op 10,000 roeden afftands van de
Hal-
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Hvlla:sd/che Vastigheid, ter diepte van twintig vademen,
in een zand- en moddergrond. De Bevelhebber deezer
plaatze Vaardigde terftond een Corporaal tot ons af ,
om ons alle ververfchingen , welke wy mogten noodig
hebben, aan te bieden. Weinig tyds daarop zagen wy
op 't frond onder een hoop Buflèls fchieten, en wy
vernamen, dat de Bevelhebber twee van de vettien hadt
doen (lachten ten dienfile van onze Schepen. Door en
door kundig van de behoeften der Zeelieden, hadt hy ons
feen

grooten

voorraad

van vrugten

gezonden,

en

ver-

cheide vlesfen niet een aangenaamen drank , uit deer
Palmboom getrokken ; en Benige jonge bladen van Varenkruid, behoorende tot het Genus aJ lenium, op vogtige plaatzen in de fchaduw groeijende: als Salade gee.
ten, vonden wy dit kruid zeer zagt en aangenaam.
De Bevelhebber HENDRIK COMMANS was een Man.
van zeer eenvoudige zeden • en hoogst bemind by de
Inwoonaers. De Hollanders op d>nboyna befchreeven
ons deezes mans gelukttaat, door te zeggen, dat hy zo
lang kon flaapen als hem behaagde. Ten zynen huize
fpraken wy verfcheide perfoonen , die den Admiraal
eouGAINVILLE gezien hadden , ftaande diens verblyf
te Bourou; zy fpraken groot en met verrukking van
dien beroemden Zeereiziger.
Deezen en den volgenden dag befteedde ik, in de on.
derfcheide gedeelten van dit Eiland op te neemen; het
heeft allerwegen een voorkomen vol verfcheidenheids
eri fchilderagti g . De Sago-boom groeit hier in groote
menigte, verfchaft het voornaamfte ten onderhoud der
Inwoonderen, en frekt daarenboven tot een artikel van
uitvoer. Groote Sago-plantadien zag ik, in de nabyheid van de verblyfplaats der Hol/anderen, in moeras
gronden, welke deeze plaats vry ongezond maa--fige
ken, bvzonder in het begin der Lente. De Cayou Pouti der Maleyeren (Melaleuca latifolia) groeit in grooten overvloed op de heuvelen. De Bevelhebber ver
toetel , door hem gebruikt om de bla--tondemy
deren van deezen boom te diftilleeren , waardoor hy
alle jaaren een grooten voorraad Olie van Cajeput bekwam.
I Iet Eiland Bourou brengt verfcheide foorten van Hout
voort, gefchikt om ingelegd werk van te maaken , en
zeer gezogt door de C/hineezen; een ander foort is zeer
goed verfhout. Twee Chince/che Schepen zaten in den
mod.
-
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modder ten N. O. van de Holie,nrlfche Sterkte. Het
Dorp , naby die Sterkte gebouwd, wordt Caycli door
de Maleyers geheeten. De Inboorelingen , die de Leer
van MAFIoMETH volgen, hebben 'er een Mosqué , wel
daken , allengskens in breedte afnemende, daar zy-ker
de een boven de ander komen, geen ongevallig vertoon
opleveren. --- De kust aan den Oostkant van het
Dorp wordt flegts door kleine 11roomen bewaterd ; maar
omtrent 2,500 Roeden ten N. W. vonden wy eerie VTy
aanmerkelyke Rivier , door de Inwoonders fler-Besfar
geheeten, welke zich ter hoogte van de reede ontlast.
Deeze Rivier is zeer diep , en ter lengte van 2000
Roeden , zo verre wy dezelve opvoeren , meer dan zeventig voeten breed. Het Eiland Bourou is ongetwyfeld
het bezit van een zo aanmerkelyken ftroom verfchuldigd aan de hoogte der daar op zinde bergen. Aan de
oevers der Riviere trof ik menigmaal den fchoonen hees
aan, bekend onder den naam van Portlandia Gran--ter
difdora. — De fleenen, van het gebergte afgerold, wel
ik vond aan den kant van verfheide beekjes, waren-ke
(tukjes rots van Quarts , gemengd niet Mica; dikwyls
Bene (Dort van fleen, welke veeltyds beftondt uit Quartsagtige deeltjes. Vogels , inzonderheid Pappegaaijen , zyn zo veelvuldig op dit Eiland , dat het daar
naam ontleent, als welke in de-vanwrfchylkde
Maleitfche taal een Vogel betekent. -- De bosfchen ver
zulk eenen overvloed van Harten, Geiten en-fchaen
wilde Zwynen, dat de Inwoonders den Bevelhebber zo
veele kunnen vertchaffen als by noodig heeft, voor den
prys van twee inaphaanfchoten het ftuk. De foort van
Zwyn, Babirousfa (Sus Babirusfa) geheeten, treft men
te deezer plaatze ook aan. — De Inbooreliingen icheenen zeer bevreesd voor verfcheide foorten van Slangen,
welke zy ons verhaalden dat zeer veelvuldig op het
Eiland waren : dan , geduurende ons verblyf aldaar ,
welken tyd ik meest befteedde met door de bosfchen
te zwerven , heb ik geen deezer kruipende Dieren.
ontmoet.
Schoon het Regen-faifoen nog niet begonnen was ,
1laken 'er bykans eiken nagt hevige florrnen van het
hoog gebergte op. De Baai peilende , ontdekten wy
aan deeze zyde van de Oost-punt, Punt Rouba geheeten, een reeks van rotzen, ter diepte van niet meer dan
één Vadem, ter uitgettrektheid van omtrent scoo Toifes;
maar
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maar het overige van deezen ruimen l'oezem is zeer
diep, zelfs op een kleinen affiand van Pent Lescatello
door de Inbooreiingen Tanguior Corbazs geheeten , 't
welk zo veel zegt als Bu/7!s Puna.
Op dien zestienden zeilden wy van Bou.rons, vaarende
door de Straat vara B_ztton , welke wy den tweeen - twintigften in ftuurden. — Den zevenden O tober ankerden wy niet verre van het Dorp Bouton, naa
de Straat, dien naam voerende, doorgezeild te hebben.
Wy hadden veel tyds befceed in het doorvaaren van
deeze Straat , dewyi wy genoodzaakt waren, den gehieelen nags ten anker te gaan , en op den dag te wagten, tot dat het Gety guntlig was voor onze bedoelde
fireek, vóór wy onder zeil konden gaan. Geduurende
onze doorvaart bragten ons de Inwoonders verfcheide
foorten van Vrugten, gemeen op de 4'loliuccas. Eenige
hunner bootel hadden eerre laading van wilde Broodboorn vrugten , de korrels van welke zy , die dezelve
aten, vry zwaar om te verteeren vonden, zelfs naa wel
geroost te zyn. Zy bragten ons een groot getal jonge
Hoenders , Geiten , en zomtyds verfchen Visch. I)e
meesten deezer Inboorelingeen wilden met ons geese rui
aangaan , voor dat zy verlof van den-lingvaWre
,Scheepsbevelhebber ontvangen hadden , aan wies zy
meestentyds eenig gefchenk gaven. Zy verhaalden ons,
dat zy, een jaar geleden, vier Europifche Schepen hadden zien zeilen door de Straat, te weeten twee vair
:Tes nate, en twee andere van Banda en Amboyna, Deeze Lieden dryven handel niet de Hollanders. Zy ver
boven alles wat wy hun aanboden. Dc-kozengld
meesten hunner begeerden egter zeer , kruid en lood
van ons te bekomen ; doch wanneer zy bevonden, dat
wy hun geen van heide wilden leveren, boodt een hunner twee Siaaven in verruiling aan voor Bene kleine hoeveelheid kruids en loods ; liy betoonde zich zeer ver
dat wy deeze aanbieding weigerden.
-wonder,
Deeze Eilanders bragten ons eene groote menigte
Pappegaaijen van de foorten Pfittacus 1llexa:'idri en Pfttacus criflatus. Wy Honden zeer verwonderd op hoot gezigt, dat zy ons katoene ftofen bragten, en draaden ,
gemaakt van de A'bave vivipara , die zy verklaarden
van hun eigen flnaakzel te weezen. * Ik maakte g ebruik van de gelegenheid , my gebooren door otis verbiyf in deeze Straat, om aan land te gaan. De vogtir o. 4.
hZ
ge
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ge grond levert allerwegen voetflappen op van Herten,
wilde Zwynen en Buffets. Dikwyls troffen wy tairyke
kudden van de laatstgemelde Dieren aan, liggende op
den natten grond; doch zy gingen, ons bemerkende, altoos op de vlagt, en het was onmonelyk, hun door het
Moeras te volgen.
De Inwoonders , bewust van het gevaar , gelegen in
naby cle moerasfen te wonnen, welke de noordkust van
IParrgefmi zeer ongezond naaken , hebben geen Dorp
in dat gedeelte des lands aangelegd. Het was in het
midden deezer moerasfen , dat ons Volk voor 't eerst
aangetast werd door eene foort van Loop van een zeer
befinettenden aart, en die des te grooter vernieling onder ons Scheepsvolk aanrigtte , dewyl wy reeds zeer
verzwakt waren door het langduurig gebruik van flegte fpyze, ífaande de reis nog flegter geworden. Ik vond
my ook aangetast door deeze ongefteldheid , doodlyk
voor veelen van ons Scheepsvolk.
(Het Vervolg hie, rzaa.)

1 TS, OVrR IJL DWAAS1 ZIP VAN HET AGTGEEVEN OP DR00MEN.
nian-s, in uw Mengelwerk, eenige Bedenkingen ontinoetende , over de fierl e C eiva.z; aardtogen van Blyda
[chap en Droefheid in de Droomen (*) , vond ik nay opg<
wekt, het volgende u toe te fchi:kken, welk ik, myne pa..
„ pieren doorfnelfelende, order dezelve aantrof. Hoewel aan
het, in he fiot , door uwen Korrespondent aaflgekondigd verlangen
jarigen niet regelrecht wordt voldaan , hen ik, nogthans,
van oo,deel, dat Gy ook aan dit lets, als loopende over 't
,, zelfde onderwerp , een plaatje in uwe nu;ee Verzame,ing
„ wel zult willen inruimen."
Drootnen waren menigwerven het voorwerp der menschlyke weetgierigheid en naafpooringe ; met eene foort van eerbied en ontzag vestigden lieden vooral van laagere klasfe en
geringe oetFeninge op dezelve hunne aandagt; op verre niet
eenfenamig zyn de gevicelens der meer geoefFenjen omrtrer.dit verfchynzel. 'Er is 'er, die de Droomoen aanmerken, als
eener piáatze waardig op de Jyst d:r bewyzen, dat de mersch
iuegaafd is ^iet een beginzel , onderf hemden en ar, ïhar,.ldk
yan het i'to falvk ibekleedzel. De leevendige vaor,ieliing van

„
,,

„

J
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voorwerpen, de nieuwe en verwonderlyke zamenvoegingen ,
de werkingen der driften , de aaneenyefchakelde en zamenh a ngende redeneeringen , de fpeelingen der verbeeldi.ngskragt
— dit alles heeft, by wylen, een daadlyk beftaan, zo wel in
den flaap, als wanneer wy waaken en in beweegins zyn. Als
eens daadzaak en onloch nbaare waarheid mag het worden
aangenomen, dat bykans ieder rnensch, den Benen of anderen
tyd, geduarende den Eisap de bewustheid heeft ondervonden
van ieder bedryf,, 't welk hy waakende kon verrigten. Hy
doorreist, in den flaap, uitgebreide gewesten ; by loopt, wandelt en rydt vry en onhele.nmerd ; met nieuwe eh grootere
lrrag!en fchynt hy niet z-•lden begaafd te zyn; hy zweeft oinhoog en doorklieft de lucht , of, tabtjes nederdaalende , zult
by over het water — en dat alles met een zo volkomen zelf
veilig, dat hy, by 't ontwaaken, naauwlyks-befturnv
zich kan verbeelden , dat het niets meer dan een Droom was.
Tegen deeze waarneemingen heeft men ingebragt , dat
lichaamsongefteldheid volmaakt de zelfde uitwerkzels voort
zulk eenen indruk verrekt eerie krankte in onnoeme--brengt;
lyke. voorbeelden , dat de lyder even flerk wordt getroffen,
als door de denkbeelden, welise hy van daadlyken indruk en
by weezenlyke ervarenis kon ontvangen hebben. Dollen en
uitzinnigen zetten boven hunne gewoone kragten hunne werk.
zaamheden voort, al dien ryd geene blyk vertoouende an
oenigen twyfel, cf zy op een rydtuig of te paard zich bewee
den wapenhandel of andere krygsheweegingen volvoeren,-gen,
of met natuurkundige proeven zich onledig houden. In menigten zyn 'er dusdanige voorbeeldcn voorhanden. En men
leidt hier uit af, dat, gelyk , in deeze gevallen, klaarblykelyk
de ziel van het bedwang des lichaams niet ontheven is, dus
ook, in het andere geval, geene reden is, iets daar van onder
te onderftellen ; zynde de toehand van flaap en van-1`cl:eidn
gevoelloosheid iets niet o..gelyk aan lichaamlyke ongetfe;dheid,
eenen Plaat der opfchortinge van verfcheiden werkzaatne ver
-naoges.
ZorntWge Wysgeeren zyn van meeninge, dat de ziel nooit
werkeloos is, dat de opeenvolging van denkbeelden onophoude!yk voortgaat, en de gedagte altyd werkzaam is. lntusfchen
zou men op dit gevoelen kunnen aanmerken , dat het hoogst
onwaarfchynelyk is, dat de Droomen , welke, volgens deeze
onderfte!ling, telkens moeten voorvallen , zoo zelden en zoo
íïaauw zich laaten her;nnertn. i)och hierop dient tot antwoord, dat het zelfde terwyl wy waaken plaats prypt. Laat
iemant eene proeve noemen , om zich de geheele aeneenfchakeling van denkbeelden te herinneren , welke zyne ziel gehad heeft in de twaalf neren, geduurende welke hy een ge
kring der bezigheden van den dag heeft rondgeloo--wone
IJ
pen;
2
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pen ; weezenlyke zaaken zal by zich inderdaad kunnen heriu
neren ; maar , indien by den geheelen hoop der denkbeelden
pooge te verzamelen , welke geduurende dat tydv. rloop, of
zelf een a anmerkely: gedeelte daar van, elkander vervangen
hebben, zal by bevinden, een onuitvoerlyken arbeid te heb
ondernomen ; vergeefs zal by tragten , den fchakel der-ben
denkbeelden saner:; te hegten ; dezelfde afgebrokene , ver
verzameling zal by ontwaar worden , genomen zelf-warde
dat hy het fterk.'te geheugen bezitte , by zyn ontwaaken
met die Onvolkomene zelfbewustheid , welke men gemeenlyk
eenen Droom noemt. Indien wy zoo uitvoerig, als ons geheugen toeliet , elk denkbeeld op het papier fielden , beZwaarlvk, indien niet onmogelyk, zou het vallen, zoo veel
byeen te verzamelen , als een enkel uur leezensftoffe zou uit-

3everen.

Het Volksgeloof , dat Droomen eene Poort van bovennatuurlyke vermaaning zyn , ingericht om voor ons gedrag tot
eenen leiddraad te dienen , is een hoogstfchadelyk begrip.
Doch dit begrip, als, daarenboven, van allen grond en lIeunzel ontbloot, behoorde met allen ernst te worden te keer
gegaan. Ontelbaare redenen zouden • ten dien einde, kun.
meen worden aangevoerd; doch deeze -Ene reden is daar toe
genoeg; te weeten , dat let dergelyks onbet'taanbaar is niet
het algemeene ontwerp der Godlyke Voorzienigheid, en dat
alle beginzels , welke voor de zamenleeving tot eene regel.
maat verfrekken , daar door zouden overhoop geworpen worden. Nergens fpreidt zich de weldaadige bedoeling des groot
vaan de Natuur luisterryker ten toon, dan-berlyknMas
in het verbergen van de zekere kennis van woekoon:ende ge
-beurtnisf.

Pruden s futuri temporis exituna
Caliginofd nolïe preinit Deus.
Zoo dagt 'er reeds een Heidensch Dichter over. Ware dit
niet het geval , de ongelukkigfte aller fchepzelen zou de
nensch zyn ; onverfchillig omtrent ieder bedryf,, en onbekwaam tot eenig vlytbetoon zou by worden; van de anglien
.des naakenden onheils overítelpt , zou hy de gemoedsfolteringen des boosdoeners verduuren , onder de verwagting der
uitvoeringe van het aangekondig.'e doodvonnis. Dat
Droomen niet als Voorfpellingen kunnen worden aangemerkt.
,kan ten ontegenze:tgelyken en afdoenden bewyze dienen, dat
'er geene voorbeelden van derzelver gelukkigen uitfis^ "'hun
worden bygebragt , zo wei ten aanzien der aanwvzinge-ne
van midden om onheil te voorkoo,nen , als om de berei^ting van een gelukkig: einde te bevorderen. Lenige voor bee!.
.
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beelden mogen 'er orden a^rgevoerd, waarin de cvereenftemming van eengin Droom met eenige daarop volgende gebeurtenis zeer aanmerkelyk was; doch met dit alles fc;hrooan
ik niet te beweeren , dat dusdanige ontdekkingen doorgans
raa de uitkomst plaats halden , en dat inbeelding en ver
-liuft,nheoprdvnflemig,ht
uitvinden der uitiegginge, geen onaanmerkelyk aandeel hadden.
Toege!laan zynde dat cie gedagten nooit ftilftaan , en dat
de ziel immer werkzaam is , verdient het veel neer bzwondering , dat 'er zoo weinige voorbeelden van overeenfi-mnlinge zich laaten herinneren. Indien millioenen van het
menschlyk geflagt, door den gebeden omvang des tyds, geduurende hunnen haat des flaapens immer aan Droome n onderhevig geweest zyn , zouden , veelligt , de Kansrekenaars
overhellen om te beweeren, dat 'er , ir arfchynelyk, vry naauw=
keurige overeenkomfen in grooter getale hebben plaats gehad, dan waarvan men aanteekening vindt, of die men zich
kan herinneren.

JUSTINE EN ROSINA.

Eene alleraandoenlykfle Gefchiedenis.
(Volgens M. BEAUMONT.)
USTINE fi.amde

af van eerlyke en vlytige Ouders, doch ge

heel onbemiddeld. Het goed geluk fcheen haar, van de
Jgeboorte
af, toe te lachen, dewyl haare Moeder de Zoog ,

vrouwe werd eens Kinds van vermogende Lieden in de na
ROSINA .
-burfcap,—vn
Zy waren van de wiege af te Bader opgebragt, en behiel-.
den, van den kindfchen tyd af, eene beftendige genegenheid
ROSINA was dermaate aan JUSTINE gehegt ,
voor elkander
dat zy , toen de tyd des fcheidens gekomen was , voor allemi.
genoegen des leevens , als JUSTINE haare Medegenoote niet
was , ongevoelig fcheen.
ROSINAS Moeder , die haaren Egtgenoot kort naa de ge.
boorte deezes Kinds verlooren hadt, droeg haar de fterkule
liefde toe, deelde diep in de wanlustigheid haárer éénige Dogter, en zag uit na een middel om de vrolykheid weder bye
het Kind op te wekken. Zy vervoegde zich tot JUSTINES
Ouders , en verwierf toeftegaming op den voortag om die
Eind geheel onder haare bezorging te neetnen ; 't zou niet
alleen by haar inwoonen , maar zy ook voor Naare optoeding zorge draagen; jus i z en RosiNA zouden beide haarei
.
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Kinderen iveezen ; ook hadden de Ouders zich niet veer te
bekommeren over het volgend beltaan van dit haar Kind
maar veeleer zich te verheugen , dat zy het zo wel bezorgd
zagen.
De eerlyke Ouders , verrukt over dit gedaane voorftel ,
ítemden des te gereeder daarin toe, dewyl zy zich in zo be1 rompene omtlandigheden bevonden , dat zy bezwaarlyk he
noodig onderhead konden winnen, Op deeze wyze verliet
JUSTINE op haar vyfde jaar het ouderlyk huis , om by naare
jonge Vrien.dinne in te wooner..
Rosttvns Moeder, te Lyons een uitgeflrekten handel dryvende , oordeelde de beste fchikking op de opvoeding deezer twee Kinderen te inaaken , met dezelve toe te ver
trouwen aan de zorg eener kundige en braave Vrouwe, en
eens welbekenden ouden Knegts, op een aangenaam Landgoed , omtrent drie inylen van Lyons gelegen ; waar zy, afge•
zonderd van het Stads - gewoel , zouden opgroeijerr , en die
onderwyzingen ontvangen , welke haar vervolgens op het
tooneel der wereld zouden te pasfe komen ; terwyl zy zich
het aangenaam plan voorftelde , om dikwerf daar heen te
gaan , en zo lang te vertoeven als Naare zaaleen gehengden,
om dus ooggetuige te weezen van de vorderingen en het genoegen en geluk deezer beide Kinderen.
Te deezer vermaaklyke plaatze bragten die jeugdige Vriendinneu den tyd door in onfchuldig genoegen ; verpoozende,
door landvermaaken , het verir,eerdrren haarer kundigheden,
en het aanloeren van Jufferlyke handwerken.
Met het hoogfile genoegen nam Ros;rras Moeder waar, dat,
net het vermeerderen van kundigheden , van dag tot dag ,
de bend der Vriendfchap , als 't ware , nnauwer werd toegehaald , en dat de wederzydfche bezorgdheid voor elkander
niet de jaaren toenam. Zelden kwamen zy in bekooring one
na Lyons te gaan , dan alleen uit zugt om Naare Ouders te
zien , welken het niet altoos gelegen kwam , haar te bezoe.
hen . zo dat de jonge Vriendinnen gezegd me gten worden
geen gering gedeelte van naaren ceriien jeugdigen tyd gedoeten te hebben , geheel vry van die verzoekingen , veelal de
bronnen onzer ongelukken. En zeker , de onfchuldige en
deugdzname eenvoudigheid , welke in beider boezem woonde,
fcheen haar eene volduuring van ongetloorde gelukkige dagen te !pellen. Maar helaas ! hoe duister valt het, in
's Menfchen toekomen{ lot te leezen ! Wie kan de draa•
den vooraf opmerken , welke de w,bbe onzes leevens uit
-maken!
De beminnelyke en inneemende Rosrrtn, in den bloem der
jeugd en fchoonbeid . (even agttien jaaren bereikt hebbende)
adt , by eene fraaije gehalte en bevallige zeden, een zeer
aan-
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1a7doeniyk hart, eerre ziel vol tederheids , ongelukkig te zeer
aangekweekt door het !eezen van Romans ; en fchoon zy ,
tot hiertoe , fleets , van tyd tot tyd , ligte en rrsvoorbygaar de
tekens hefpeurd hadt van die heillooze vertederde kwyning,
de voorbode van fterl:er en gevaarlyker driften , flondt zy nu
op het punt om 'er de fchadelyker gevolgen van gewaar te
worden.
Rosl`n hadt óp een tyd haars verblyfs te iyons een Jong
Heer uit Italie gezien , weinige •jaaren ouder dan zy , die
ten huize haarer Moeder kwam ; by was $ERVIETTI geheeten: Getroffen door 's Jongelings edel en manlyk
voorkomen , welk alles verfland en aandoenlykheid tekende,
was de ligt aandoenlyke ROSINA buiten Raat om den jeugdigen
Vreemdeling met een onverfchillig oog aan te zien:
Deeze ingenomenheid met SeRVizTTI vermeerderde dagelyk>
niet de nadere kennis , welke zy aan elkander kreegen ; en
bevindende , dat by niet alleen aan het gunnig gevoelen
't welk zy van hem hadt opgevat, beantwoordde , en bedree.
ven was in de kunften , meest by haar bemind , maar ook
gezogt werd door de eerfre I+amillen te Lyons , — is het
zeker geenzins te verwonderen , dat zy haar niets ergdenkend
hart niet genoegzaam wapende tegen de aantokkelerfide fleur
eene drift , welke eerlang wederzyds begon
der Liefde
te werken. Want SLRVIETTI , die menigmaalen gelegenheid
halt om RositvA te zien en te fpreeken , kon niet lang ge.
ruige weezen van zo veel inwendige waarde ; zonder weder
gevoelens van onderfcheiding gewaar te wor--kerigdly
den. Zulks deedt welhaast eene verknogtheid gebooren wor.
den , die , -naar allen fchyn , hun toekomend geluk ten waar
ROSINA niet , uit vreeze van haare Moe.
-borgeítk,had
der te zullen mishaagen , (die zy vermoedde tegen de Egt verbintenis met szRVIETTr te weezen) de vlam zoeken te
fmooren , die haar inwendig verteerde, en eindelyk dit Paar
zo doodiyik werd , en een uitf ag hadt , waarover het hart
met medelyden wordt aangedaan , terwyl het oordeel dit bedryf wraakt.
Ik kan deeze órigelukkige Gelieven niet volgen in de veel.
vuldige gebeurtenisfen , die deeze heillooze uitkomst voor.
gingen. Genoeg is het , te vermelden , dat ROSINAs bezoe.
ken by haare Moeder langs hoe veelvuldiger werden. Irx
't einde bevondt zy, dat het land , en de onfchuldige vermaaken van 't zelve , de voorige aantreklykheden verlooreni
hadt ; dat verveeling zich daar onthicidt ; in zo verre, dat
zy Naare Moeder verzogt , na Lyons te mogen komen wooten ; een verzoek, onmiddelyk ingewilligd door •eenti
niets ergdenkende Moeder , die , -ziende flat haar éénig en
zo teder geliefd Kind als weg kwynd®, zich vleide,
Mdat
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dat deze véranderi.is van verbl.yf haar van dietist zoU

wezen.

De beide Vriendinnen verlieten , derhalven , haar eertyds
zo geliefd verblyf ; zeer tot leedweezen van JUSTINE , die
reet wederzin RO INA verezelde ; ten vollen overtuigd , dat ,
uit hoofde van de gevestigde geheimhouding, het geluk, 't
welk zy zogt , flegts van korten duur zou zyn. De bemin
JUSTINE , die haare Vriendin de verkleefdfe liefde toe.
-nelyk
droeg , en van den beginne af deezer ingenomenheid met
EERVIETTI geweeten hadt , was met haar niet ten moederlyken
huize, of zy hervatte, door alle dringende en vertroostende
zedenei , den meermaals gegeeven ra€.d , om het geheim aan
Naare Moeder te openbaaren ; doch , ROSINA daarvan heeds
afkeerig vindende , liet zy eenigen tyd af. Zy zogt , vervolgens , door alle goedaartige en biyk van trouwe toegenegen-

heid draagende opletteuheden , de wond in 't hart haarer
Vriendinne te heden ; vol hoope , dat zy, met den tyd, ge -

noeg zou vermogen, om het van onrust gefchokte hart eenig.zins te hertellen tot de voorige kalmte ; doch te vergeefs.
Ro^INA , in !lede van haare Vriendin gehoor te geeven, koes
meer en meer de vlam , die haaren boezem verteerde ;-terd
en, in plaats van den raad in te neemen van eeoe tederhartige
rrloeder , welken zy zo zeer behoefde, flookte zy die heilboze vlam, en kwynde weg in vrugtlooze hoope.
JcsTINE , bevindende , dat noch traanen , noch fineekingen
konden baaten , befioot , het uiterst redmiddel te beproeven;
en , hoe zwaar het haar ook viel , deeze taak op zich te
meemen , betuigde zy opregt , dat zy, indien tuOSINA by haar
filzwy en bleef volharden , den band der vriendfchappe zou
afbreeken, en liever, wat zy het dierbaarst fchatte, verlaaten,

dan ondankbaar worden aan

haare Weldoeufler. In deezer

voege gedrongen om het vertrouwen der Vriendfchap aan de
gevoelens van Dankbaarheid op te offeren, vervoegde zy zich
terítond tot ROSINAS Moeder , en onderrigtte haar van don
deerniswaardigen toefland haarer Dogter, en dier ingenomen.
beid voor SERVIS1 TI ; haar verzekerende, dat zy alle luidde :en van t verreeding hadt aangewend, om haar te beweeges
tot het o.itdekken van dit geheim ; met byvoeging, dat dit
in vertrouwen geopenbaarde niet moest in den wind geflaagen
worden , dewyl zy wist, hoe zeer die Liefdesgehegtbeid den
boezem ian ROSINA prangde, en in 't einde heillooze geval.

gen kon baaren.

De voos in. enomene Moeder , vast vertrouwende op de
deugd en onfchuld haarer Dogter, floeg naauwlyks eenig ge..
loof aan JUSTINES ontdekking; nogthans , om niet te fchynen
het geheel in den wind te slaan , liet zy haare Dogter na
.dvignon gaan, ow daar Benige Bloedverwanten te bezoeken.
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Zy bleef 'er eenen geruimen tyd; Bene afweezi heid, die
ongetwyfeld de gewenschte uitwerking zou gebaard hebben ,
hadt niet 's Moeders ontydige genegenheid , die het langra
wegzyn van ROSiNC niet kon dulden, deezer wederkomst vec-haast . JUSTINE verwittigd hebbende van haar verlangen ani.
ROSINA weder t'huis te zien, gingen zy beiden na 2vigsao;^,
en kwamen met ROSINA terugge , fchynbaar in gezondheid en
lustigheid gevorderd. Zo ras het vertrouwen tusfchen St-z
NE en haar herf}eld was , fcheen zy begeerig om wee re
keeren na dat vermaaklyk verb!yf,, waar zy voorheen zo vet

geluks en
geluks

genoegen

gefmaakt hadt.

De toegenegene en al te ligtgeloovige Moeder , met dit
verzoek ingenomen , befpoedigde het vertrek haarer Dog`er
na het land ; verre van te vermoeden , dat het oogen'à!ik
dier toeftemminge het lot van haare Dogter befliste , en ook
het Naare. Twee maanden waren naauwlyks verftree ken , zints de twee Vriendinnen Lyons verlaaten hadden
wanneer zy 's avonds zaten te eeten, en fpraken over de veel•
vuldige en belangryke ontmoetingen , welke zy van haare
kindfche jaaren af te zamen gehad hadden ; byzonder uit.
weidende

over de vroegtydige en tot

heden

toe

deurende

onder di-,
Vriendfchap , welke zy elkander toedroegen:
gefprek veranderde ROSINA fchielyk van kleur; zy klaag'e
over ongefleldheid, en verzogt dat JUSTINE het niet ltwalvk
zou neemen, dat zy vroeger dan gewoonlyk te bedde ging;
— zy moest zich daarover niet ontrusten ; het zou welhaast
--

beter

weezen.

De niets ergs denkende Vriendin, vast in het denkbek
flaande, dat aoSINA haare neiging tot sESViETTE geheel over
wonnen hadt, (want, naa de wederkomst op het land, hacit
zy dien niet hooren noemen) deeds geen verder onderzoek,
maar bleef nog een uur opzitten; wanneer zy, alles Voorr,^;
1Ul . en, zo zy dagt , behalves zyzelve , in rust zynde
ichrikte op ,bet hooren van twee pifiooifchoten, die ïcheen a
los te gaan in dat gedeelte van het huis, 't welk naast haar;.
kapél was.
\Terrtomd door fchrik, en vervuld met een maalflroo.n ontrustende gedagten, tragtte zy tot bedaard overleg te komen,
en ging na de kamer van ROsINA — wanneer de oude Knegt
haar ontmoette , eer zy daar gekomen was; fpreekende , onder een vloed van traanen, door frikken afgebroken, eere
taal, die haar de ziel doorgrriefde. Hy gaf te kennen: „ Zyne
jonge Juffrouw •— zyn Kind (wint dus was by gewcou
haar te noemen , daar by van den tyd haarer geboorte bv
haare igoede r gediend haait) — zyne dierbaare jonge juf
`.::eer -,— -- —• die fih000de, die ver..-„frenw—.;s!it
„ vinel,'e srCviET i adt haar in de kapél vermoord, en ook
zic zel,tnI

„
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Verbeeld u, indien ;y kunt, den doodlyk verlegenen toe
{tand van deeze tederhsrrig; Vriendin. Eer de Inegt dit berigt half uit-,ebragt badt , was zy in zwyin gevallen; en he
hieldt langen tyd aan, eer zy weder likwamNaa gedaan onderzoek bleek het, dat de Gelieven , naa roSINAS wederkomfte , vel, tóhoorl voor haare Vriendin onbekende, zaaeu on:íten gehad, en dien ergen dag een uur be'
flenmd hidden tot het volvoeren van eerde daad, op welre
de mensehlykheid terug beeft.
Zo verre hadden deeze ongelukkige flachtolfers hunne ver
Ven
komen , dat zy, om ten zelfden tyde te Eter--dwazinglte
, de pittoolen gebonden hadden aan een troel , in de ge
een kruis. Men vondt by hun een Gebedeboek,-deantv
open liggende by den Lykdienst, en digt by ROSINA eert ander, waarin een papier lag , beheizeude eene bede om vergif
aan God en haare Moe4er, wegens het bedryf, 't geen-ftnis
,zy gereed ítondt te volvoeren; verzoeenJe , in de fterktte
bewoordingen, dat haare Moeder de genegenheid voor haaYe
Vriendin JUSTINE zou blyven behouden, die meer dan zy den
raam van Dogter verdiende; daar zy, niet in ftaat om zon.
der SERVIrTrr te leeven, zich in de armen des doods geworpen halt, om een einde aan haar lyden te naaken.
Zo , helaas! eindigden , in den bloei des leevens, deeze ongelukkige Gelieven het leeven , die ongetwyfeld een gelukkig
paar zouden uitgemaakt hebben. Een valsch begrip van kieschheid, of hoe zal reen 't noemen? zette hun aan tot Zelf
Zelfmoord , die den dood der ontroostbaare-mord;
Loeder ten gevolge hadt ; daar zy deezen flag tlegts weinige dagen overleefde , en in 't zelfde graf met haare Dog.
ter zon k.
De ongelukkige JasTIN! , de eenig overgebleevene in dit
allerdeerlykst geval , vondt zich van allen troost beroofd , en
in een {raat van armoede gedompeld, door de ongenads der
Erfgenaamen , die haar altoos met een oog vol wangunst aan.
ffchouwd hadden, en nu, verheugd dat 'er geene befchikking
ten Iaaaren voordeele gemaakt was, haar als nitdreeven, ons
te gaan woonen by haare Ouders, waar zy, met alle mogelyke onderwerping aan haar lot , het onherfielbaar verlies

verdraagt.
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g' erfcheiden ongemeene voorbeelden zyn my bekend van do
V verwonderlyke begaafdheden , door het menfche!yyk ver
wanneer Let zich op een byzouderen tak-flandver'tg,
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kennis aan een perfoon, wiens verfiandlyke begaafdheden erne
hoogte bereikt hadden, van welke ik, in de aloude en hed_n
daagfche Gefchiedenisfen, geene weergaê heb aeu etrec n.
De 1{ekenkunde was . tints oenige jaaren , zyne oat íbezighelid geweest ; en in deeze tpeetenfchap heeft i,y zo veel bedrevenheids verkreegen , dat by zelden zich van pen en inkt
behoeft te bedienen , volvoerende gemeenlyk zyne berekcnin^
gen door de buitengewoone kragt zyner veri}andsvermogen .
Myne verwondering betuigende over zyne vlugheid in li,,
pploslen van inoeilyke vrazgiluicken , berigtte hy my, dat by
elke opgegeevene vraag, op de zelfde wyze, door verhooging
(involution) en ontwikkeling (revolution) kon beantwoorden
wanneer de (omme uit niet meer dan r2 fi uuren beitondt;
alsmede de foramen van eenig gegeeven vermogen door eik
hinder kon vermenigvuldigen en deelen.
Weinig geloofs boeg ik aan deeze verzekering, dewyl dezelve myn begrip verre te boven ging. Nogthans bekroop my
de lust om 'er eene proef van te neemen; en ik Relde hem,
diensvolgens , verfcheiden rekenkundige vraagen voor, alle
welke met even • veel gemaks en fpo eds beantwoord wierden.
De voornaamfte daarvan waren de volgende.
r. Ik verzogt hem, het getal 9 tot de twaalfde magt te ver
dan uit dat getal den quadraat-, den cubus--inegvuld,
en den biquadraatwortel te trekken. In even weinig tyds, ais
ik de berekening op de gewoone wyze zou 'hebben kunnen
volvoeren , antwoordde by , dat de twaalfde magt van 9 was
282. 420. 536. 481 ; dat de vierkante wortel van dat gerat'
was 531. 4.41, de cuubuswortel 66i. en de biquadraatwortel 729.

2. ik verzogt hem my te berigten , welke de negende worrn
tel ware van ro. 077. 696. de zevende wortel van 823. 543 p
en de tiende wortel van 9. 765. 625; en zyn antwoord was,
dat 6, 7 en 5 de begeerde wortels waren. Door voorafgaande
berekening was my gebleeken, dat de opgegeevene geiyk opgaande getalen waren.
3. Op myne vraage, hoedanig een getal het produkt zyn
zoude van de vermenigvuldiging van de zesde magt van 8 met
de vyfde magt van 8, gaf by tot antwoord , dat de zesde
rit: gt van 8 was 262. 141 , dat de vyfde magt van 8 was 32.
768, en dat het produkt der vermenigvuldlginge van de eerfle
deezer fommen met de laatfle was 8. 589. 934. 592.

n,. Eindelyk van hein begeerd hebbende , dat hy de tiende
znagt van 7 door de zesde magt van 7 deelen zoude , gif by
ny tot befclieid , dat de tiende magt Van 7 was 22. 47g.
249 ; dat de zesde mgt van 7 was 217. 64 ; en dat het

gelal, uit de deeling van de e ri{e (omme door de lzat; e,
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By naatiwkeurig onderzoek van alle deeze antwoorden, nader•
hand te werk gefleld, bevond ik derzelver naauwkeurigheid.
In 't kort, naa vertcheiden proeven van 's Mans bekwarniheid te hebben genomen , wierd ik overtuigd , dat by ieder
der 9 frguurcn, door alle de tusfchengetalen, tot aan de twaalf
de magi kon verhoogen , en vervolgens uit de aldus gevondene fowrnen de vierkante , taerlings- en biquadraatwortcls
ny4kken, r„ids het een gelyk opgaand getal ware ; alsmede de
fo mme van tere gegeeven raagt , de zesde nia t van enige
enkele figuur niet te boven gaande, met zich zelve vermeniF
minde! e-vuidgen,ofmt vadeyf.onig
raagt van hetzelfde getal ; en eindelyk de fomme van eene ge
r!eeven magt, beneden de twaalfde magt, ingefooten, door de
forme van eene gegeevene mindere magt- van hetzelfde getal
delen.
De onderfcheidene door my opgegeevene vragen, geluk ik
voorheen aanmerkte, wierden allen uit het hoofd beantwoord,
en niet zo veel gemaks en naauwkeurigheids, dat ik aangaande
een kunstmaatig geheugen eenig vermoeden begon op te vat•
ten. Dit bewoog my , verfcheiden rekenkundige en andere
boeren te raadpleegen • die over het onderwerp eenig licht
Londen vgrfpreiden , alsmede deeze en geene perfoonen, in
deeze onderwerpen bedreven ; doch alle myne raafpooringen
waren vrugtloos.
Tot narigt der zulken , welke in de Rekenkunde minder be.
dreven zyn, dienen de volgende ophelderingen.
Verhooging (Involutie) van magten gefchiedt door de aan.
houdende vermenigvuldiging van eenig getal met zich zelve. Het getal zelf heet de eerfte raagt ; het getal met zich
zelve vermenigvuldigd heet de tweede magt van dat getal; en
dit laatfie produkt wederom vermenigvuldigd zynde niet het
oorfpronklyk getal, wordt de derde magt genaamd, en zoo
vervolgens. De eerfie magt wordt ook de wortel genaamd, de
tweede raagt het quadrant of vierkant, de derde mant de Cubus
of T::erling van her corfpronklyk getal , en zoo vervolgens.
Ontwikkeling Revolutie) , of v orteltrekking , is het omgekeerde van Verlaooging of Involutie. Den vierkanten, taerlingof biquadraatwoitel van eenig getal te trekken, beteekent, het
getal te vinden, 't welk met zich zelve, tweema. len, driemaaJ en of viermaalen vermenigvuldigd zynde, het oorfpronklyk getal voortbrengt. Aldus is 3 de tweede of vierkante wortel va a
9, en de derde of Taerlingswortel van 27.
Een getal wordt gf lykop aande (rationaal) genoemd , wan.
neer daar uit de wortel kan getrokken worden, zonder dat 'er
iets overfchiete. Dus is 27 een gelykopgaand getal, als zynde
daarvan de Taerlings- of Cubuswortel 3 ; doch a3 is niet een
gelykopgaand getal . omdat 'er de wortel niet uit kan getroklcjn worden, zonder een overfchot over te laaten.
'
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Aan de Schryvers der Algemene Yrrdeulandfche
Letteroéfenineii.
Myne

1-Ieren

!

1olgends Lelofte geef ik thands de Vertaling der
VI: 13. door
„ den Eerut. HENR. BFNZENBERG, V. D. Min. te Schil.
„ ier. — BENZENBEI.G pleit voor de echtheid dezer
„ plaats ; de door hem bygebragte bewyzen verdienen
nagedacht te worden. De beroemde Duisburgfche
„ Hoogleeraar T. P. BERG verfchiit van den Schryver
,, in gedachten over dit IFuk; by heeft 'er enige aan„ werkingen, by wyze van aantekeningen , bygevoegd;
ik geef dezelve tevens vertaald hierby, om den Le.
zer in flaat te Hellen , om te beoordelen , wie recht
Nebbe. — Ik heb my vair alle aanmerkiingen , voor
of tegen de echtheid van deze plaats, met opzet ont„ houden , om niemand tot het een of ander gevoelen
over te halen , maar opdat de Lezer zo veel te on„ bevooroordeelder alles zou wikken en wegen. Ik
„ blyf enz.
STEPII. i-IANEWINCKEL , Ecci. Reform.

„ v 'indicie breves Doxologies MATTH.

te Oosigraftdyk in Noordholland.
VERDEDIGING VAN HET SLOT DES ALLERVOLMAAKTSTEN GEBEDS, Mitt/1. Vi: Ij.
Door II. BENZENBERG.
§ I.

oen ik onlangs by myzelven dd gewigtige vraag overdac ht: ,,of naan:lyk het God-verheerlykend Slot van
„ het
N
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VERDI''DIGING VAN I -IET SLOT

„ Let Gebed des IIere , alla/th. VI: I„ hetwelk van
de Proteftanten, en ook van de Griekfche Kerk C),
vcor de eigene woorden van den Zaligmaker erkend
., wordt, cue genocgzanle oordeelkundige zekerheid Le„ zat , of dat i;ctzelve van alle bewhyzen , die des, zelfs echtheid slaven , ontbloot ware? " kwam bet
(i') De Christenen van de Griekfehe Kerk hebben, reeds vór
vele eeuwen, het Slot, hetgeen by liet Gebed, dat jeus ens
geleerd heeft, gevoegd is , in hunne boeken en handfchrifteri
gelezen, en lezen hetzelve nog; waar daarom fchynen zy al.
len de echtheid van hetzelve , en wet ten allen tyde, niet
erkend te. hebben: 'er zyn 'er geweest, die de echtheid erkenden ; 'er zyn 'er ook geweest, die het tegengeftelde ttnan.
de hielden. Zo is het ook gelegen met de Proteflanten ,
waarop de Eerw. BENZLNBERG zich beroept. Wy lezen he.
den , niet alleen in alle, zo gewyde als kerkelyke, boeken,
welken wy in het openbaar of in het byzonder gebruiken ,
dit Slot, dat door het gebruik gewettigd is; en wy zyn ge
woorden des Hete bidden , altyd dit-won,eymtd
Slot , het zy wy in erge openbare vergadering, het z.1 wy in
onze huizen het A!lervoImaaktst Gebed uitspreken , te gelyk
met dat Gebed te herhalen, maar nogthands denken en oordelen wy Proteflanten niet op even dezelfde wyze over de
echtheid van dit Slot. In de Zurichfc•lie Bybels , zo wel de
Ho9gcluitJ /ze als Latynf he , die vóór den jare lo gedrukt
zyn , desg elyiss in der, groten en kleinen ZurichJ'1en Ifatclimus, door LEO JUDA opgefleld , en met ene Voorrede van
I:IE1R. BUL'INGER i;) 54 uitgegeven, wordt dit Clod-verheerlyr.end Slot met een dip ftiizwygen voorby gegaan. M. LUmei'. nats hetzelve ook in gene aanmerking in zyn boekjen,
hetwelk by Onder dcn titel van : Eyn kurtz fours desa Matters
zrrszers in het licht gegeven heeft; by heeft hetzelve no gthandls,
in Vervolg van tyd , uit Criekfche Ilandfchri;ten overgenonlen, en vaardig geacht , om het ene plaats in zynen Bybel
in te ruimen ; ook heeft by dit Slot te gelylz met het tiller.
volmaaktst Gebed opgrhelderd en verklaard. Het Slot van het_
Onze Vader bram ook niet als echt voor aan HULDR. zwNGLIUS ; JOII. oaaoLAau'.sDIUS; CGNR, P LLICANUS ; JO. HALLEr,;
M. BUCERUS; PH. MLLA-, C:ITKON; JOACII. CAMEBARIUS; THEOD.
BEZA; Jo. DRUSIUS; ACR. ECriULTETGS; BRIAN WALTON; HUGO
GROTIUS ; HENR. HAMMOND; JO. MILL JO. ERN. GRAER ;
JO. ALB. BENGEL ; CEP.. M. PFAFF ; JO. JAK. WETTEIN; jo.
JAK. BItlSITINGLR; JOSEMI HALLL:T; liet fchynt ook niet echt

aan der' zeer Eeres. jo. a:tx, cr.Ie=_apex, en zeer vele andere.r.
—j, J. BERG.
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my zeer gepast voor, deze zaak naauw.wkeur'ger, vol.

Bends myne geringe vermogens, te onderzoeken, en,
zo moge^yk , tot zekerheid) te br:.ngen. I3 t voornemen bleef by my zo veel te vaster , omdat ik zag ,
dat niet alleen f. J. U_UESBI :.Ctt, maar zelfs oak J. A.
BENGEL, zyndé beiden zeker wee g; ote Oordeelkundigen, dit Slut verwierpen, en uit den tekst uitroeiden;
cie loathe zwel enigzints twvfelac:::ig , doch de eerde
heilig; maar dat van den an:?eren kant de voortreflyke
d, D. MICHAdLls verzekerde, dat de zaak van dit ge eel-,
te nog niet geheel wanhopig slaat (*)• fa dit onderzoek
fclieen my ook oin deze reden noodzakelyk , omdat in
de toekomende veréniging der Christenen tot één lig
waarop wy hopen , dit Gebed op deze of op-cham,
ene andere , doch zeker bclyke wyze, eens zal moeteil
uitgefproken worden (t).
§ 2.

Ik heb het volgende , toen ik dit onderzoek onder nam, gefchiedkundig zeker bevonden. In byna alle (j)
Griek(*) „ Het is nog zo beflist niet, dat het Slot vats het ON„ zz VADLR onecht zy," zegt J. D. M CHnëLIs Inleiding in de
Goddel. Schriften van het N. F. I Deel, a Stuk, § 53, bladz.

657.

- VERTALeR.

(t) Ik wenschte wel, dat deze reden, die wel gehemd is
naar de gevoelens van fommige God;eleerden, die, over de
lotgevallen der laat fe tyden, op hunne wyae philofopheren,
maar echter van allen niet goedgekeurd en aangenomen wordt,
of ligtelyk zal worden , achterwege gebleven ware ; ik berisp nogthands dezelve niet. Myn Vriend heeft zyn gevoelen
vey geuit; ik ontv eins niet, dat ik van hem verfchic. Deze
v, yheid eifchen en geven wy wederkerig. --- J. p. BeRG.
Ik ben het, in dit opzigt, ten voliep eens met den Geleerden BEaG , en denk, dat men her Christendom zeer veel nadtel doet ets befpotlyk maakt , wanneer men alles wil bepa.
len , en van alles voorzeggingen maken of vinden. —...
—

VaRT.LER.

(1) Dit erkennen zelfs de Uitgevers van den Complutenfi.
fchen Bybel in ene randtekening , en nogthands laten zy he
Spot van het Allervolmaaktst Gebed, met opzet, in den Griek.
fchen Tekst achterwege. Welk ene getrouwheid ! Men leze
hunne woorden in Cel. SEMLERI Disgteif German. cetitrg GO
submi. Hake i; <,tí. ..-- BinNiENi;zac.
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Guiekfche Hand/hriften (Codices), tot ,hiertoe bekend,
en door Oordeelkundigen onderzocht, worden deze woor-

den, als de tekst van den Eua.ngeiist, gelezen ; doch het
4le.xandt',ry'nsch Hanclfchrift, welks gezag hier veel zou
afdoen, en nog twee vadere, liet zy men dezelve Handfchriften, of brokken van Handfchriften, noeme, zyn op
deze plaats, liet geen te beklagen is, gebrekig (1).

Onder de Vertalingen vindt men deze plaats in

I. De S rifehe, die voorzeker de alleroudíte, en ouder, wat de Eui3ngeliën aangaat (t), dan dc Latynfche
is. Zy heeft deze plaats in alle Handfchriften en Uitga
moet het als iets byzon Iers aanmerken,-ven(4.)M
dat de eertte uitgave vals dezelve , welke men te Rome,
wilde laten drukken , dewyl niemand in die Stad de
kosten daarvan wilde dragen, te Weerier,, onder begunfiging en byftand van Keizer FERDINAND I, gedrukt is.
Hiervan is liet, dat zy op deze plaats bevryd ïs . geble-.
,

ven

(*) Dit Slot wordt ook gevonden ir, het Latynsch Brixi.
aansc i I-landfchrift in het Euangeliar. Qeadrupt. van BLANchrvus. Part. I. Vol. I. pag. 39.
I. P. BEUG.
(t) Zi e I. D . M[CHAëLIS Inleiding in het N. P I Deel,
i Stuk, bl. 643. Zy is waarfchynlyk in de eerfle eeuw ver
-vardig.1\9cHAëLISteanh.plf,bL64751Men
zie verder over den Auc'teur , plaats , nuttigheid enz. dezer
Vertaling den kundigen mrcnnëLIs. — VERTALER.
(.^) De beide Syrifce Overzettingen, niet alleen de oude,
gewunclyk de eenvouwige genoemd , [men noemt ze ook Pefci;ito , dat is: letterlyke of zuivere , ware . onvervalschte. Zy
bevat de vier Euzngelisten , de Handelingen, alle de Brieven
van PAULUS , den eeralen Brief van PETRUS en J0ANIES, en dien
van jercoIIVs. VERT.] maar ook de nieuwe re P';iloxeviaanfche [zie hierover AHCHACLIS t. a. p. bl. 691. — VzRT.)
ik denk , dat men hier voorzigtigheid moet gebruiken , om
niets, dat verdacht fcbynt, te zeggen. Met dezelfde getrouw
waarmede het Gebed des Here met het by evoegd be_-heid,
fluit in de Weenenfche uitgave van het Nieuw Syrisch Testamc,;:
gedrukt is, ziet n'en hetzelve ook opgegeven in fommige te
—

Rome gedrukte Liturgifche Boeken der Syriërs en andere Oos-

terlingen. J. P . BERG .
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ven van ene verandering naar de gewone Latynfche
Overzetting (").
2. De /Iva"=ifche van ERPEIuus, welke, volgends liet
oordeel van MICI-IAëLIS (t), zeer zeker, wat de Euiin.
geliën betreft , uit het Grieksch vertaald is , alhoewel
'er ook enige zaken uit de Syrifche Overzetting zyn by.
gevoegd.
3. De oude Perffche in de Londenfche Polyglotte
[veeltalige Bybel. Deze is dor BRIAN WALTON uitgegeven]. Zy is wel ene Vertaling van de Syrifche Ver
maar zy is even daarom hier van een byzonder-taling;
gewipt, omdat zy bewyst, dat de Syriërs eenstemmig
deze woorden gelezen hebben.
4. De Ethiopifche, welke men gelooft, dat onmiddellyk uit het Grieksch vertaald is (.i); zy is derhalve
ene gewigtige getuige voor de lezing der Griekfche
Handlchriften.
g. De fh rne,zifche, welke tweemaal uit het Syrisch en
ten derdenmale uit den Griekfchel Grondtehst vertaald
is, verdient ene byzondere oplettendheid in die plaatzen, waar HAITI-TO, Koning van Armeniën, die zeer
fterk aan Romc verknocht was
dezelve niet naar de
Latynfche Overzetting hervormd heeft; hetgeen by nogthands als eenen pligt zichzelven had opgelegd.
6. De Gothifche, welke desgelyks, volgends IvrlcxnëLIS (x), uit den Gríekfchen Tekst , doch met behulp
der Latynfche Overzetting, vervaardigd is. Dit ftrekt
weder ten bewyze , dat de Griekfche Handfchriften,
tot dit werk gebruikt, zeer zeker dit Slot gelezen hebben, omdat zy hier van de Latynfche Overzetting af.
wyken.
7. De Rusfifche of SlGvonifche, welke in de negende
Eeuw uit het Grieksch vervaardigd is (tt). Deze, hetgeen

(s),

(#) Vergelyk hier mede de vorige Aantekenirg. —
($) T. a. p. bl. 734

VERT.

VERT.

() MICHAëLIS t. a. p. bl. 742. VERTALER.
() MICR ëLIS ter aangeh. plaatze , W. 72. De eigenlyke
naam van HAITHO was IISTHOSI. MICHAéLIS Byvoegfelen tot zyne
Inleiding in het N. T. 1 Deel, bl. 145. VERTALER.
(**) T. a. p. I Deel, 2 Stuk, bi. 3a2, 833 volgg.
„

VERT.

Ut) T. a. p. I D. 2 St.

VERTALzs.

IV
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geen opnierkel5-ic is, Ireho,.zdt , Echoen zy in de nieuwe
uitgaven , op fomnmiye plaatzon, naar de Latynfcbe-re
Vulgata veranderd is, (uit dezel'-e is zeker de plaats
I SOH. V: 7 overgenomen (i')) hier de oude lezing.
§ 4•
Verder. -- Men leest ook dit Slot in de zogenoemde
Coyaffitutionet fostoiicre (j-) (Inftellingen der Apostelen) welke, fchóon zy de tyden der Apostelen niet bereiken, nogthands omtrent de Niceenfche Kerkvergadering in de IV Eeuw in liet licht zyn gekomen; zy leveren ons de Liturgie (Ke; kdienst) van dien tyd op.
Daarteboven vindt men dit Slot onder de Griekfche
Kerkvaders by cHRYsos roMvs Homiliti XX in MatInaum; by heeft dit Slot in ene openbare Leerrede, te
CoriJantincpoIjn gehouden • als enen tekst des iybels
verklaard. Zie zyne woorden in het Latyn by i-i. WITs us in Expoftione Orat. Domin. E:rcercit. X1V.
§ 7 (j-). Het is derhalve zeker, ja zeer zeker, dot dit Slot
in den Kerkelyken Conftantinopoiitaanfchen Codex (5)
(die
,

(*) Deze plaats wordt van velen al} onecht beïchouwd.
Zie a:tcneër.is inleiding in het N. F. II Dee!, 2 Stuk, §
223--229, en zyne Byvoeg/els tot dit twede Deel, bl. 439442. waar men byna alles voor en temen de echtheid dezer
plaats vindt aangetekend. Gemelde Geleerdb verwerpt ze ook.
Nog enlangs is 'er een klein ftukjen uitgekomen onder den
titel : Tfertoog over de care lezing I jou. V: 7 . door ALETHOPa!LUS, waarin zy ook als onecht verworpen wordt. De Taalkundige vindt ook veel voor en tegen deze plaats by c. G.
1 TS'N R, Hypomnemat. in N. T. pad. 70$---7i 2. J. A. za.
? STr houdt deze plaats voor echt, in zyne Pdeuefde Theologif I:e Biblioikek, IV Theil , erz. — VERTALER.
(t) Dit Slot wordt wel gelezen in de Goal/it. 4post., doch
maar eens in zyn geheel, Lib. 111, Cap, r8. By herhaling vindt
men wel hetzelve, doch minder volkomen, en met deze woorden korter uitgedrukt: want uwe is het Iioningryk in eearvigheid , amen!

J. P. BERG.

VERTALER.
(I) Dit Werk is in tiet Hollandsch vertaald.
(; De Uitgevers van den Bybel te fdlcala (Tibll Cor•
plutenfia zeggen wel, dat de Griekfche Atfchriften reeds ten
syde van CHRYSOCTOM US Op deze p Iaats bedorven waren ; doch
dit is voorzeker niets anders, dan aan ene voor:.^nderllelling
al te veel toe te geven, en ene onbewezene zaak voor ene
be-
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(die zeker allerbest was ()) gelezen , en als woorden,
door den Zaligmaker zelven ui tgefrokcn , erkend is.
CnRYSOSTOMus kon ten minoen naar alleen in de voet ƒtappen van die Handfchriften treden , die vóór zynen
tyd te Conjiantinopolen in gereedheid waren, en welke,
zo al niet ouder , ten mi :;flen onder die allernauwkeurig e affchriften behoorden, welke, op bevel van CONSTANTYN , tot gebruik der Kerken gefchreven waren.
Zie EUSEBIUS Cie Vitt' CONSTANTINI , Lib. IU C. j6,
g?. CFIRYSOSTOIMus had immers den .tekst van slat
Kerkelyk Handfchrift gefchreven noch verbeterd. IsivoRus, bygenoemd Pc/nj/ot2, een Leerling van CuRYSOSTOMUS, heeft in de V Eeuw ook dit Slot gelezen;
zo ook TI-IEdPI-IYLAKTUS, Eerstbisfchop der Bulgariers,
in de XI Eeuw, die zeker, dewyl by te Coni?anti:zopolen geboren was, aan zyne Bulgaren die dingen zal ge
hebben, welke in zyne Geboorteftad als echt wer--lerd
den aangenomen (t). Hierby voeg ik eindelyk GEEMANUS , Patri rcll van Goer/lasrtinopolcn, in de XIII

Eeuw.

§ 5.
Nu moet ik die Getuigen aanhalen, welken het Slot

van het Onze Vader niet lezen.

Onnbewezene waarheid aan te nemen. Want men kan vragen:
hoe is dit Slot in de oudite Vertalingen,, b. v. de Syrifche,
die men gelooft dat ten tyde der Apostelen vervaardigd zy,
gekomen? Eilieve overweeg dit eens, v Oordeelkundigen der
Roo^nfche sierkt ! BENZ rNBERG.
(x) Ik zou nogilaanis het Handfchrift, dat cHaysosTOMus,
toen by zyne Leerredenen over M1:•r.3mos fchreef, gebruikt
heeft, niet onder de allerbesten rekenen; het behoorde onder
de bedorvenen. 'fen bewyze kan hier dienen de plaats , die
uit het Euángelie van J,OAnv s, MATTO. XXVII: 19. ingefchoven is. Vergel. de ;#9 Leerrede (Honailia) van CISRYSOSTOmus , en ook het geen PETRUS JUNIOR , Patriärcb te Ant/a.
c'Oiën ,< uit enen zekere,r brief van sEvnrus over deze zaak
aanmerkenswaardigs heeft opgetekend by Jos. sI roN essEnzAly
raas in Bilioth. Orient. Clercntiiro - Vatic. Tom. It. pag. 8r.

fel. J. P. IEao.

(1) GRiesuACH verkiest de korteFc lezing zo wel van deze
Mannen als van CU YSOSTO»US ; d:1ch dc woorden van den
laat ten, boven aarp2l);,dd, beeizea het geheele Slot. De
anderen heb ik niet kunnen n.^Osen. Behzeissao.
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Onder de I-iandfchriften , tot heden toe bekend , zyn
'er maar vier:
x. Het c'a:mbridgsclh Handfchrift (*), welks oudheid
wel niet kan ontkend worden, maar het welk nogthands
zeer fterk naar den Latynfchen fpreektrant overhelt of
veranderd is [Latircizeert] ; ook is 'er de Latynfche
Overzetting bygevocgd.
2. Het Bafe'Jr/:e Handfchrift , by;enoemd het Handfchrit't van RECCHLINUS ; ERASMUS ifelde reeds , dat
hetzelve latinizeerde (j). Dit erkende WETSTEIN ook
eindelyk, fchoon by liet eerst ontkend had.
3. Een Parysch Handfcbrift (4) , op welks kant alen
de Latyníèhe Overzetting ziet.
4. liet Handfchrift van MARSCM , waarvan Wien verb
der niets weet (g). Hier komt by
liet Griehsch Erakngcli/lariaam. Hiervan weten wy
1 iets anders , dan dat het niet in zyn geheel gevonden wordt.
Vyf Handfchriften ; waarvan 'er twee te Wecrlen
zyn (**), hebben dit Slot 'er als ene randtekenirg bygevoegd; welke randtekening, of glosf^, volgends TRW.
scriow, in één der Weenenfèhe Handfchriften, van de.
Zen inhoud is: Let wel! want tiwe is het Koningryk en,-.
o;tbreekt in ycki Handfchrifie;t (7 t). BaNGEL verzekert
-

( 4) Deze Coder wordt eenvouwig zo genoemd, doch oole
wel Cantabrigien%.r I of Codex Biz, euz. Zie MICHACLtS
Inl. in liet N. i ID. 2 S. bi. 942. — VLRT.
(f) Ook Exemplar CMNIOMS of ItcuCHLINI genoemd. MI•
C)IAëLIS t .

a. p. bl. 931 , c32. — VERT.
(T) De Paryfche Hand(chriften worden ook de Koninglyke
genoemd. Deze Codex is waarfcilynlyk cie Codex Regius 11181.
Zie aiicxn&Lis t. a. p. bi. IoS;. VERTALER.
(9) JOSEPH AALLET telt het F'aatieaanlsch , zynde een aller.
oudst en allerbest Handfchrift, under de genen, die dit Slot

niet hebben.

J . P. BERG.

(**) Waarfchynlyk by nalcnaëLrs bet 266 en 267 Handfchrift. T. a. p. bl . 1136, Ií37.
Vaar.
(f t) Volgends TRESCnow in Tentamine pag. 26, 28 en ic.
hebben twee Keizerlyke Handfchriften • naaml. Neopol I. by
WCTSTE!N Ions, en van LAMBHCIUS XXIX. by WETSTEIN 77 . ene
Griekfche Randtekening van dezen inhoud : Het: want nine

is liet Koningryk, en de kracht, en de heerlykheid , tot Amen
doe , wordt in fomrrmigen niet gevonden. Het H^,ndfchrift
van I.,IMBtcios heeft deze Latynfche gio fe . N. P. n+allt
uncce
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kert van denzelfden Codex (doch die buiten twyfel eeu
andere is), dat de randglosfe in het Grieksch dus luidt:
f, i-I óv r fret, [in f ynmi en wordt het riet gevonden].
Doch dewyl deze Handfchriften onder de nieuwere, en
vooral onder die van de XI Eeuw , die volgends de
Oordeelkundigen latinizeren , behoren , zo heeft deze
randglosfe niets te betekenen. Ja dewyl deze randtekening in het eerfee Handfchrift , het welk vele Handfchriften noemt , Latyn is ; zo fchynt de Auteur van
dezelve my zeer fterk overeen te komen met de Uit»
gevers van den Complutenfifchen Bybel , die den Paus
vleiden ; en deze glosfe is 'er misfchien in dien tyd
bygefchreven, toen de Latynen Conliantinopolen in be,
zit hadden. Men moet ook in aanmerking nemen , dat
de Handfchriften, die deze kanttekening hebben, in den
tekst zelven dit Slot lezen ; het geen ene zeer fter]ce be.
vestiging is voor het boventlaande bewys 5 g,
§ 6.
De Overzettingen, die dit Slot niet hebben, zyn de
volgende:
I. De Koptifche , welke , volgends MICHAëLIS (*),
met de Latynfche Vertaling en het Can.bridgsch Handfchrift merkelyk overeen stemt. Ik ontken nogthands
niet, dat dezelve uit een Grieksch Handfchrifr, waarin
dit Slot ontbrak, kan vervaardigd zyn; want dat 'er zull;e Handfchriften, alhoewel hun getal niet groot is ,
óudtyds geweest zyn , zal, uit het geen ik vervolgende
zal bybrengen, klaar blyken.
2. De 4rabifche Overzetting van de vier Euii.ngelisten , die te Rome in 1591 en 1619 in het licht kwam.
Deze kan voor een gedeelte, hee geen men ten minfleu
van de Openbaring gelooft, uit de Koptifche Overzet
ontleend zyn, of ook , met de Koptifche , uit ecu-ting
Grieksch Handfchrift , waarin deze plaats niet gevonden wordt. Volgends deze Romeinfche uitgave zyru dt
Euangeliën in de Paryfche en Londenfche veeltalig'
Bybels_ gedrukt , waarom men ook dit Slot in dezelve
niet vindt. De latere Latyn-arabifche uitgave , die te
Rouwe is het Koningryk enz. ontbreekt in vele Handfchriften. -J. P. BERG.
(*) Inleid. in het N. V. I Deel, i Stuk, bi, 715. —
VERT.
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Roy;€ in 1671 door de Congregatie de Propaganda facie
in het licht verfcheen, is niet opzet naar de Latyniche
Vertaling veranderd (* . Een zekere MYlcdicei%he Codex
in het Arabisch heeft deze plaats ook niet , maar
7CIRSTEN heeft denzelven niet ftreepjens enderfcheiden.
3. De Perffclie, door ABR. WHELOC in 1652 te Londen uitgegeven , tot welken arueid by drie Handfchriften gebruikt heeft. Maar deze wordt voor veel nieuwer gehoudén dan de andere Perfifche (t-), welke in
de Londenfche Polyglotta te vinden is , en waarin
enen het Slot van het Onze Vader leest. Zie boven
3. Doch wat
4. De Latynfche Vertaling betreft , het is zeker, dat
dezelve nooit dit Slot gelezen heeft, alhoewel hetzelve in
twee Latynfche Handfchriften by GRIESBACH gevonden
wordt. Maar vieze uitlating kan zeer oud en nogthands
algemeen zyn, gelyk MATTH. V: 44. OPENB. XVII: 17,
waar zelf BENGEL, die deze Overzetting zo hoog acht,
(en hier alles op haar bouwt) ene zeer oude gaping;
erkent. En liet fchytit my toe, dat deze Overzetting,
welke eertyds uit vele \Tertalingen famengefte'd is, in
deze plaats uit Griekfche Ilandichriften, of een Grieksch
1-Iandfchrift, waarin dit Slot ontbrak, vertaald is. Dit
Slot is in het begin, even als andere zaken , van den
tekst afgekort, opdat de tekst van MATTHEUS aan dien
van LUCAS (1) zoude gelyk zyn. Eindelyk ook
$. De lobecl-Saaifc, e heeft dit Slot niet. Zy is uit de
oude Latynfche Vertaling overgenomen, en bewyst derhalve niets.
,

(*) Men zie over deze Vertalingen M1CIUUTS Inleiding in
het N. P. I Deel, i Stuk, bl. 74 vo'gg. -- VERT.
(f) Zie MtciinëLIS t. a. p. bl. 77. VERT.
(1) Men heeft nog nooit een Affchrift van LUCAS ten berde
gebragt, waarin het Slot van het Onze Vader gelezen werd.
Hierom dachten enige dwaze Oordeelkundigen van den eerfles
tyd, dat hetzelve ook by MATTHSIS weggelaten moest worden.
iENZENBERG.

(Het ,/dot hierna.)
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WAARNEEMING, WEGENS DE SCIIADELYKE UITWERKING VAN HET ZAAD DER Datura &ra.
monium. Door I. VAN DEN BOSCH ,

Stads Med. Dotïor te Wageningen', enz.

e fchadelyke uitwerkingen der Datura Stramoniuwn
zyn, van de oudfte tyden, door alle Kruid- en
D
Geneeskundigen erkend; hoewel dezelve van tyd tot tyd,

onder behoorlyke voorzorge, als Geneesmiddel in zommige ziekten is gebezigd geworden. Men behoeft flechts
de Werken van den Hoog leeraar MURRAY (*) en van.
dc Geneesheeren VAN DER EEM en VAN LEEUWEN (t)
op te slaan, om zich met de verfchillende waarneemingen deswegen belend te naaken.
Ik had onlangs ook de ongelukkige gelegenheid, om
de droevige toevallen , door 't gebruik van het zaad
dier plant veroorzaakt, waar te ncemen , doch was teffens zo gelukkig , van zeer fpoedig in de Genezing
derzelve te flaagen.
Op Zondag, den 8f'en November i8or, wierd ik, des
avonds omfreeks zeven uurgin, geroepen by een kind
van ruim twee jaaren , buiten een der poorten de::zcr
Stad, 't welk min my verhaalde, dat in den namiddag
cenige korrels zaad eener plant, in den Hof agter 't huis
groeiende, al fpeelende had opgegeeten, waardoor het
vervolgens door hevige ftuiptrekkingen was overvallen.
Na onderzoek bleek my, dat het 't zaad was der fl;raks
genoemde plant. Ik vond 't kind door hevige ftuiptrekkingen afgemat, en nog aanhoudend met dezelve worfilelende. De oog-appels waren verwyderd; dc pols was
zeer ras en klein; de tanden knarfi:en; 'er had een klam
zweet plaats , en de Cardia fcheen hevig aangedaan te
zyn. Ik deed een en andermaal lavementen van water niet
koemelk en wat keukenzout appliceeren , zuurdeeg om n
de voeten leggen , en fleeds het aangezicht en de handen met wyn-azyn was.fchen. De azyn my, - volgens liet
getuigenis van eenige Schryvers (j.), als een tegengift
voor
(*) Appar. Medicarnin. Vol. 1, Gottingai 179;, pag. 670 env.
(t) Pandelingen van 't Genootfcbap Servardis Civibus, Xde
Deel, pag. 170 env.
(Y) Zie uuaa. Y, op de boven aangehaalde plaats; alsmede
'l.
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voor de nadeelige uitwerkzels deezer plant bekend zynde, fchreef ik ook een ]ulapiuwn, rykelyk met denzelven en wat Rob frm uci bedeeld, voor, van welk ik
elk half uur een a twee lepels liet gebruiken.
Den volgenden morgen , by 't aanlichten van den dag,
begaf ik nay naar het Lydertje , en vond het 1peelende
op 's moe_icrs Echoot. Men verhaalde my, dat de [tuiptrekl in en tot omftreeks middernacht geduurd hadden ;
dat de middelen yverig waren toegediend ; en dat 'er op
dien tyd ferke buiks-ontlastingen en braakingen ontflaan waren, waardoor 'er van onderen nog eenige kor.
rels zaad ontlast waren, welke men my vertoonde; dat
'er vervolgens flaap ontftaan was , die tot 's morgens
omftreeks half zes uures geduurd • had ; wanneer het
kind, onder; eene zachte huids-uitwazeming, wel te vreden was wakker geworden. ; --- Ik liet dien dag met
het gebruik van 't voorgefchreeven , ulapiu« aanhou
bevond zich des anderendaags even wel-den;htki
en gezond als te voores.
Ik heb de mededeeling van dit Geval belangryk gevoeg geoordeeld , om een ieder te waarfchuwen , hoe
onvoorzichtig het is, kinderen in Hoven te laaten fpeelen., waar planten van verfchillenden aart groeijen, zonder
naauwlettend toe te zien , dat zy niets aanraaken, als
van welk de fchadeloosheid genoeg bekend is; terwyl
't altoos verkieslykst is , de toegangen behoorlyk af te
fluiten.
Zo treft men in veele Hoven in en om deeze Stad de
Aconitum Napellus (toonniks-kappen in 't gemeen genoemd) dikwils aan. — Hoe ligtelyk zouden kinderen, door 't cierlyke van de fraaije hemels - blaauwe
bloem, welke , wanneer zy door de zonneftraalen befcheenen wordt, nog des te luisterryker is, uitgelokt
kunnen werden, die in den mond te neemen, en alzo
door toevallen aangetast worden, van welke men de oorzaak ter naauwer nood zou kunnen uitvorfchen; daar 't
toch eiken Geneeskundigen genoegzaam bekend is, welke nadeelige krachten die plant , onvoorzichtiglyk gebruikt, bezit. — Ik zal niet uitweiden over de iltro,
pa Bellaaonna (Nachtfchade) , welke men zomtyds ook
ia
,
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in Hoven aantreft, en welker beffen, in de maanden
Augustus en September ryp zynde , zo ligtelyk kinderen en onkundigen zouden kunnen bedriegen.
Meerdere planten van dien aart zoude' ik kunnen optellen; maar zulks myn bedek niet zynde, gebruike ik
ten Plotte nog de vryheid , een ieder te waarfchuwen,
om, zo voor zich zelven, als byzonder voor kinderen, te
zorgen, dat zy geene planten, aan de wegen,velden,weiden of bosfchen groeijende, onvoorzichtiglyk in den mond
veemen of uitzuigen, op dat zy niet het (achtoffer deezer roekeloosheid worden. --- Ik kan niet afzyn , by
deeze gele _enh-, id , een ieder , wiens omftandighedeu
zulks maar eenigzins gedoogen, aan te raaden, zich een
Werk aan te fkhaf en , van 't welk reeds eenre bun.
deltjes het licht zien, en de keurigfre en fi aailte af
onzer Vaderlandfche Planten , met derzelver-beldzs
naauwkeurige befchryving , en vermelding der groei.
plaatzen en krachten , bevat; welk Werk, onder den titel van Flora Batava, do: r de kundige Boekhandelaaren
SEP? en Zoon, te Amtterdam, onder de zorg en 't beituur van onzen verdientielyken Landgenoot JAN KOPS,
wordt uitgegeeven: waardoor men zich dus met weinige
moeite, en als tot eene aangenaame uitfpanning, bekend
kan maaken niet de voortbrengzels, welke de wyze
Natuur voor onzen Vaderlandfchen Grond zo rykelyl;
verordend heeft.
VERHANDELING OVER DE VROEGSTE GESCHIL
DENIS VA1 DEN WYN; GEPAARD MET AAN MERIiINGEN OVER DE PLAATZEN, WAAR
DE WYN VALT, EN DEN AANLEG VAN
WYNGAARDEN. Door G. CHAPTAL.

einig natuurlyke voortbrengzels zyn 'er, die door
W
de menfchen als voedzel gebruikt worden, welke
by niet veranderd of gewyzigd heeft door toebereidin-

gen , die dezelve van den oorfpronglyken ftaat ver
laat men alle-vremdn.Ko,lschvrugten
tot een begin van gisting komen, eer men ze ten voedzel gebruikt; en byzondere hoedanigheden geeft men
aan voorwerpen van weelde en grilligen fmaak , als tabak en reukwerken.
Pan
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Dan het is in de toebereiding van dranken , dat de
mensch in 't byzonder de groottle maate van fchranderheid en vinding gebezigd heeft : alle dranken zyn het
werk van zyi c eigene fchepping ; Water en Melk alleen uitgezonderd. Be Natuur zelve verfchaft geen
geestige dranken; deeze laat de Druiven aan den Wyn
, indien ze niet versch geplukt worden , wegrot--tok
ten : terwyl de kunst van dezelve een Vogt vormt ,
't welk aangenaam , verkwikkend en verfterkend is; den
Wyn naamlyk.
Zeer moeilyk valt het, den juisten tyd te bepaalen,
wanneer de inenfchen begonnen Wyn te manken. Deeze
gewigtige ontdekking fchynt zich in de duisterheid der
lang vert reekeoe eeuwen te verliezen ; en de oorfprong
van den Wyn heeft zyne Fabelleere, even als alle andere dingen , die voorwerpen van algemeen nuttigheid
geworden zyn.
ATHENA US verhaalt ons, dat ORESTES , de Zoon
van DEUCALION , te Ethna regeerende, den Wynftok
plantte. De Gefchiedfc_.ryvers netomen overeen in te
hellen, dat NOACH de eerlle was, die Wyn in Illyri2
maakte , dat SATURNUS het op C; et

i

-

, BACCHUS in

1iidie, OSIRIS in Ezrysate , en Koning GERYON zulks in
S n.uije deeds. Een Dichter, die alles aan Godlyken
eoripron toefchryft, gelooft, dat GOD, naa den Zondvloed, den Wyn aan 't Menschdoin fchonk , om hem
ten troostdrank te Eirekken in zyn ongeluk; als by ten
aan,iene van den oorfprong zich dus laat hoorera:
Omnaia vasteis ergo c::^;; ces Sze; et urvis
,Defolata Deus, nobis fr/icia vini
Dona dedit, tristes ho,;eirau122 quomanere font
.Reliyaics; ,nundi folatcss vitc ruinana.
VA N E It II Pra d. Rtist.

Zelfs de afleiding des woords J]/yn heeft verfchiIlende gevoelens by de Schryvers doen gebooren worden:
dan uit de lange reeks van fabelen , waarmede de
Dichters , die altoos flcgte Gefchiedboekers zyn , deiz
oorfprong des Wyns verdonkerd hebben , mogen wy
Benige gewigtige waarheden opzatnelen, en onder deeze
aan de volgende plaats geeven.
De vroegf{e Schryvers verklaaren niet alleen , dat
men wel bekend was met dc kunst om Wyn te maa ken;
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ken ; maar dat men tevens eenige vry naauwkeurige
denkbeelden hadt, ten opzigte van de onderfcheidene
hoedanigheden en deugden , en de veríchillende- wyzen
van bereiden. De Heideniche Gadheden worden beCchreeven, als het hoog (le welgevallen fciieppende in Neciar
en Ambrofyn.
DI0SCOtruDES fpreekr van den Ccztburn dii'ce, en den
Surretinwn aafterz m &c. ; PLINIUS befcbryft twee
Poorten van fllbanifchen Wyn , de een,- zagt, de andere wrang. De wydbero,nide Falernujclie Wyn was ,
volgens ATtEY2EUS, ook van twee foorten. De Ouden hadden desgelyks kennis aan fpeelenden Wyn; diC
blekt uit de volgende plaats van VIRGILIUS :
Impi, er haufra
Spumantem paterarn.
Wanneer wy naleezen, 't geen de Gefcldedfchryvers
ons hebben nagelgaten , ten opzigte van den oor.fpron
der Wynen , by de oude Romeinen in gebruik, fchynt
het zeer twyfelagtig, of hunne Naakomelingen iets toegevoegd hebben aan hunne kunde , ten opzi g te van dit,
onderwerp. Zy verkreegen hunne beste t'Vyrien uit
Campania , tegenwoordig 1 eira di Lavori geheeten, in
het Koningryk Napels. De Falernifche en Mas./1f^he
Wynen waren de voortbrengzels der Wynftokken , ge-•
bouwd op de heuvels rondsom Mondragon, aan welker
voet de Garingliano, eertyds de iris geheeten, firoomt.
De Wynen van 1Imicta en Fondi werden geperst in de
nabuurièhap van Gaeta ; de Wyndruiven van Suesfa
groeiden digt by de Zee. — Dan, niettegenftaande de
groate verscheidenheid van Wynen, op den grond van
Italic gekweekt , zette de toegenomene weelde der Romeinen hun aan , om ook Wynen in Afa te zoeken ;
en op hunne tafels fchuimden in de bekers de kostbaare
Wynen van C'hio, Lesbos, Ephefus, Cos en Clazonaene.
De vroegtie Gefclriedbc:ekers , die ons bepaalde be
rigten wegens liet maaleen van Wynen hebben nagelaaten , íi:ellen liet buiten allen twyfel , dat de Grieken,
g ro,tc vorderingen gemaakt hadden in de kunst om
Wyn te vervaardigen en te bewaaren. Zy onderfcheidden denzelven in twee foorten, Protopon en 1_: euterior
geheeten , naar gelange zy voortgebragt waren uit het
sap, 't welk uit de Druiven liep, eer dezelve getreeden
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waren , en 't een 'er by het treeden uitkwam. De
n die beide foorten van Wyn aan, door
Romeinen duidde
ze Pinum primarium en hinum fecundam te noemen.
Wanneer wy met opmerking leezen, wat_ ARISTOTELES en GALENUS ons overgeleverd hebben wegens de
bereiding en de eigenfchappen der beroemde Wynen
van hunnen tyd, kunnen wy niet wel nalaaten te gelooven, dat de Ouden de kunst bezaten om zekere foorten van Wyn te verdikken en te droogen , ten einde
dezelve voor een langen tyd te bewaaren . ARISTOTELES verhaalt ons uitdruklyk, dat de Wynen van Areadiet zo droog wierden in de lederen zakken , waarin
men dezelve hieldt, dat het noodig was, dezelve af te
fchrabben , en met water te verdunnen , eer men ze
kon drinken; Ita exfaccatur in utribus ut derafim biba tt,r. PLINIUS gewaagt van Wynen, meer dan honderd
jaaren bewaard, welke zo dik als Honig geworden waren, en niet konden gedronken Worden vóór dat men ze
in warm water hadt ontbonden , en door een doek ge
noemde dit Saecatio vinoruMm. Volgens-goten.M
LIARTIAI Is moest de C€ cubaanfchc Wyn in deezer voege doorgegooten worden:
Z'urbida follicito transmittere C^ecuba facco.
GALANUS vermeldt van eenige Wynen in dria, die in
groote kruiken naby liet vuur gehangen werden , en
door uitdamping de vastheid van zout kreegen. Deeze bewerking droeg den naam van Fumarium. Het
was zeker Wyn van deeze foort, dien de Ouden in
de oppertre gedeelten van huizen , aan den zuidkant,
bewaarden : deeze plaatzen droegen by onderfcheiding
den naam van Horreum vivarium, Ápotheca vinaria.
Maar al dit gemelde kan alleen betrekking hebben
tot zoete, zwaare en weinig gegist hebbende Wynen,
of tot vogten , die niet veranderd en verdikt waren.
Men mogt ze eer uittrekzels dan vpgten heeten ; en
miisfchien waren het alleen rofynagtige zelff{ andigheden,
gelyk aan die heden gemaakt worden door de opdrooging en verdikking van Druivenfap.
De Ouden hadden desgelyks kennis aan ligte Wynen,
die men onmiddelyk dronk: quale in Italia quod Gau:ranum vacant et Ilbanum , et que in Sabinis et in
Tufcis nafcuntur. Zy hielden de nieuwe Wynen als heet
;

,

in den eeriten graad, en de ouds'ce als de heetite.
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Ieder foort van Wyn hadt een bekend en bepaald
tydperk , vóór 't welk dezelve niet tot drarl: korf gebruikt worden . DIOSCORIDES ft eit dit tvdrerk op het
zevende jaar, als een gemiddelder. tyd..\/oigenS GALLrus en ATHENiEUS werd de F'lernrche Wyn in 't algemeen nooit gedronken eer deze "ve tien jaaren oud
was, en nooit naa de verjaaring van het twintigfee jaar.
Voor de eflbar^ifche Wynen flelde men twintig, en voor
de Surrenti,ifche vyf-en- twintig jaaren. MACROBIUs verhaalt, dat CICERO, by DAMISIPPUS ten m.taïtyde zynde,
onthaald werd op Falernifehen Wyn van veertag jaaren,
door CICERO gepreezen, als die zeer geed ws voor dien
ouderdom; bene iiiquit, rtcatem feit. PLINrmS fchryft
van Wyn, aan CALLIGULAS tafel gefchonken, die meer
dan honderd -en- zestig jaaren telde. HORATIUS roemt
Wyn van honderd Wyn- oogalen.
Laaten wy, dit van de Wynen der Ouden vermeld hebbende, ons oog vestigen op de Lugtflreek, den Grond,
de Ligging, de Saifoenen, en wat meer tot den Wynoogst behoort.
(Men verwagte dit in een Volgend Stuk, e.)

LEEVENSBERIGT VAN PROSPER JOLYOT DE CREBILLON. Volgens D'ALEMBERT en Dr . AIKIN.

niet
P
IESCHYLUS van Frankryk geheeten, werd, den dertienden van Sprokkelmaand des Jaars 1674,
ROSPER JOLYOT DE CREBILLON,

ten onregte de

te Dyon
gebooren. By ving zyne Letteroefeningen aan onder.
de je/uiten, ten eerogen tyde de eerfle Onderwyzers,
van verfcheide beroemde Schryvers.
Een Voorval, 't welk de Abbé D'OLIVET meermaa
verhaalde, leert ons , dat CREBILLON, nog by de-:len
7e/uiten zynde, blyk gaf van die bekwaamheden, waardoor hy zich vervolgens beroemd maakte; en tevens
van die zugt tot een onafhangelyk loeven, welke hy tot
het einde zyner dagen liet blyken. De , efuiten , die
zich niet allen yver bezig hielden , om de Kinderen,
-aan hunne zorge toevertrouwd, op te voeden, verg aten
,intusfchen de belangen niet van hunne Societeit. Deeze
r It NG. 180.2. rye. 5.
0deeds
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flceds in 't oog houdende, bevlytigden zy zich om hunne Kweekelingen grondig te kennen, ten einde van hun
alien mogelyken byftand te ontvangen in de ontwerpen,
Ten
welke zy ten hunnen opzigte mogten vormen.
deezen einde hielden zy in elk Collegie een geheim Register, den naam beheizende van eiken Kweekeling, mct
eene korte aantekening in 't Latyn, diens bekwaamheden, neiging en charxi to aanduidende. FONTENELLE,
by voorbeeld , die in het Seminarie der' Jefuiten te
Rouaan, zyne Geboortel ad, werd opgevoed, kwam op
deeze lyst voor, ais „ een Jongeling, in allen deele
„ volmaakt , en de eerste onder de Leerlingen."
De aantekening , by CREBII.LONs naam gevoegd, klonk
niet zo loflyk : „ Een Knaap, niet misdeeld van gaa„ ven ; maar zeer onbevallig."
Ik zou , fchryft D'ALEMBERT, Bene zo geringe omilandigheid van CREBILLONS kindfche jaaren niet vernield hebben, hadt zyn volgend gedrag de ongunftigc
omfchryving, van hem zo vroeg gegeeven, bewaarheid.
Maar zulk een bywoord, door den Regent van een Col•
legio gebezigd omtrent een Kwcekeling vol leevens, betekende niet meer dan de drift, natuurlyk eigen aan een
Kind, 't geen zich met vuur overgaf aan de onfchuldige vermaaken, zynen jeugdigen leeftyd eigen, en dat
een zeer wel verfchoonbaaren wanfniaak vondt in Studien, zo wat de foffe als de vorm betreft onaangenaam;
een Kind , 't geen reeds een vast en bepaald charadter
vertoonde, niet in Plaat om zich te fchikken naar de
bekrompene inrigtingen, en misf'chien reeds in Raat om
in zyne opzienders te ontdekken die veelvuldige dwaalingen en onbestaanbaarheden , welke de Leermeesters
niet weeten voor hunne Leerlingen te bedekken. — Dr.
AIKIN maakt op dit gedrag van CREBILLON, door D'ALEMBERT verdeedigd, eeoe aanmerking: het fchynt hem
toe , eerie vooringenomenheid voor CREBILLON aan te
duiden , en eeoe verdeediging voor de ongeregeldheden
van Schoolieren te rehelzen , veel te algemeen om den
naam van juist te mogen draagen. Het kan gebeuren,
dat een welbewuste meerderheid van verfland en vernuft
eenera Jongeling van groote hoope aanzet , om de voorgefchreevene loopbaan zyner Onderwyzeren te verfmaaden ; maar het verwaarloozen van orde, en ongezindbeid om zich op de voorgefchreeve taak toe te leggei,,
ontCFaat to meermaalen uit hoedanigheden van flegter Hempel,
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pel , en die van eenen onguniligen invloed zyn op liet
volgend

leeven.

CREBILLONS Familie, van 's Vaders cn Mceders zyde , zints lang uitf}eekende in liet bekleeden van Magiftraats-ampten , wenschte dien verkreegen luister te bewaaren. In gevolge hiervan begeerde zyn Vader, Opperlte in de Rekeiikanier te Dyon , dat zyn Zoon zich
on de Regtsgeleerdheid zou toeleggen ; fèhoon die tak
van itudie niet niet diens genegenheid ftrookte. CREBILLON oefende zich in de Regtsgeleerdheid te Parys,
werd Advocaat, en ging vervolgens by een Solliciteur
als Klerk woon_n. Het veelvuldig bywoonen der open.
baart Schouwburgen f^hyynt hem een smaak voor het
Tooneel te hebben ingeboezemd; en kon by dien voor
zynen Meester niet verbergen, die, een man van fchran.
der doorzigt zynde , den toon , op welken CREBILLON
fprak van de beste Tooneelilukken, voor eene aanduiding hieldt van talenten , gefchikt om ten eenigen tyde
op het Tooneel te fchitteren. Hy waagde het zelfs, dery
jongen CREBILLON te raaden , de pleitrolle vaarwel te
zeggen, en de aandrift zyns vernufts te volgen. Dit,
nogthans, ftrekte neer om hem te ontmoedigen, dan om
hein aan te vuuren ; dewyl by zichzelven wantrouwde:
dan eindelyk, dagclyks dusdanige raadgeevingen hoorende, welker opregtheid by niei^kon verdagt houden, ei j
nog meer aangezet door eene neiging , welke by niet
kon wederftaan , waagde hy, een Stuk te vervaardigen,
en aan de Tooneelfpeelers voor te leezen: zy verwierpen
't zelve; en hy nam bykans een hefluit om af te zien
van lettereere door Tooneelllukken te behaalen.
Van de mismoedigheid , wegens dit eerfte ongelukkig
flaagen, bekomen, maakte by het Treurfpel 1domeneus: de
opgang , welke 't zelve maakte,. was genoegzaam, om
hein het voorgaande leedweezen te doen verzetten. Het
bediyf in dit Stuk was, egter, zwak; de flyl ongehaavend ; en een minneftryd tusfchen Vader en Zoon gaf
grond tot veele berispende aanmerkingen : dan Benige
yzondere fchooni :eden bewerkten verfchooning, zo ten
opzigte van het plan als van de uitvoering.
Op CREBILLONS Idoineneus volgde zyn Atreus en Thyc/les ; een Treurfpel, 't geen het voorgaande op een
grooten afftand agter zich liet. De hoofdzaak in dit
tweede Stuk was in de daad niet veel belangrykr dan
in hat eerfee; doch liet bedryf is leevendiger en aantrekU .2
ke-
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kelyker; de ftyl, hoewel niet veel zuiverder, hadt meer
kragts ; de fchoonheden waren veelvuldiger en treffender,
Dit Treurfpel hieldt het lang op het Tooneel ; maar i
fchriklyke ontknooping , het bloed , door ATREUS aan
THYESTES om te drinken aangeboden , heeft altoos het
Stuk nadeel toegebragt , zo wel by het herfpeelen , aIs
toen het eerst ten toonoele verfcheen.
Het fchriklyke, 't geen men in Atreus wraakte, werd
door CREBILLON , niet zonder eenigen wederzin , ver
.filelira , 't geen by fpoedig liet-zagtinheTrufpl
vol gen, en grooten welverdienden opgang maakte. Men
merkte ten aanziene van dit Stuk aan , dat 'er Benige
verwarring was in de ontknooping; dat de dubbele liefde in het eerfte bedryf kwymng baart. Dan de belang
-rykheidsgoznrwep,dlvighs
bedryfs, de gelukkige en treflende regels, het character
van ELECTRA, niet een vast en edel penfcel gemaald
en de alles overtreffende fchoonheid der rolle van PALAMEDES , vereenigden aller (temmen tot 's Dichters
lof, en deedt de berisping zwygen.
Naa dit gelukkig flaagen van CREBILLONS Elec ra,
zou men veelligt denken, dat zyn roem als Treurlpeldichter den hoogf en trap beklommen hadt. Reeds
liet hy op eenen verren afftand agter zich een geheelen
zwerm van Treurfpeldichters , ten tooneele verlcheenen
naa CORNEILLE en RACINE. Doch CREBILLON overtrof
zichzelven in zynen RhadamiJlus , zyn Meesterftuk, en
mogen wy 'er byvoegen het Meesterftuk van het Transch
Tooneel. Dit Stuk is Rout en grootsch in 't onder
treffend in de uitvoering. De Chara `*ers van-werp,n
RHADAMISTUS , ZENOBIA en PHARASMANES zyn niet
veel kragts en vuurs gefchetst; het geheele bedryf is
telangryk en vol leevens ; de ontmoetingen treffend eu:.
tooneelmaatig ; de ftyl fteekt uit in eene fbort van onrefchaafde waardigheid, welke een onderfcheidende hoedanigheid is van dit Treurfpel. Het onderwerp van
den Rhadami/lus viel zeer in den fmaak van CREBILioN. De rol van PHARASMANES, den onverzoen?yken.
vyand van der Romeinen trots en heerschzugt, gaf den,
Treurfpeldichter ruimte , om met alle kragt bloot te
leggen den diepgaanden haat, welken hy gevoelde tegen
die Dwingelanden der Wereld: want dit was de naam,
welken hy altoos aan de Romeinen gaf; aan de Romein, wier Jaarboeken zo veele denkbeelden van roem.
dcea
;
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d0en ontwaaken , doch wier roem zo veelen ellendig
maakte. Hy merkte de vermeesteringen van dit zege
wreed Volk, en de ketenen , waarin het-viernd
zo veelt Volken klonk, aan, als een der grootste rampen, ooit het menschdom overgekomen.
Twee Drukken van den Rh.-2a nijlus kwamen in ééne
week uit. Dit Treurfpel ontving de hoogfte toejuichingen te herfailles , waar men in dit geval met Parys
zamenftenide. De Vrienden van CREBILLON drongen
hein, om zich ten Hove te vertoonen, en daar de zegepraal van zynen Letterarbeid te genieten, en gunst
te erlangen , die hy in zyne bekrompene-beronig
omftandigheden zo zeer noodig hadt. Vol van deeze
bedrieglyke hoope, toog by na L'erfailles; doch kwam
'er geheel in geene opmerking.
Naa 'er een geruimen tyd zich onthouden te hebben,
befloot hy, op eigen kunstroem het te laaten aankomen,
en vleide zich, nieuwe loflaurieren te zullen benaalen,
door Tooneelftukken te vervaardigen , waardig om by
den Rhadrernifus te pronken. Maar alle Schryvers, en
bovenal Tooneelfpeldichters, beklimmen ten eenigen tyde het voor hun hoogst bereikbaar toppunt. Dit bleek
in CREBILLON: uit zyne pen vloeiden nu Xerxes en
Semiral;iis, die niet veel vlugts maakten. Zyn Pyrrhus
werd met meer genoegen ontvangen; doch dit was kort
Stuk verdween van het Tooneel. Tusfchen-ftondig;he
zy n Xerxes en Semiramis ving hy een Treurfpel ,
Cromwell, aan, in 't welk by aan zyne gevoelens van
Vryheid den ruimden teugel vierde; dan men belette
hem, het Stuk te voltooijen.
De Pyrrhus mag, in zeker voege, aangemerkt worden
als de eindpaal van 's Dichters Tooneel -arbeid ; 't zy
dat de veelvuldi_e werken zynen geest in dit vak uitgeput hadden ; 't zy dat hy, naa al dit gelukkig ílaagen,
meer met lauweren , dan met middelen , be4chonken ,
een weerzin kreeg van het Tooneel, waarop hy zo lang
met zo veel luisters fchitterde. CREBILLON ging op
eene eenzaame plaats wonnen, waar hy op Bene een
vnudige , fpaarzaame en eenigzins ftrenge wyze leef
omringd door dieren , in wier verknogtheid aan-de,
hem by eene vertroosting zogt wegens het onregt, hem
door de menfchen aangedaan. Honden en Katten waren zyne geliefdfte Dieren; men zegt dat by 'er by de
dertig hieldt.
O3
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Wat ook hem hattoe aand;ee ; by fchreef de mislukking van ee;ngc zyner Stukken op het Tooneel aan
Zichtelven toe. Naa de cerfle vertooning van zyneii
Xerxes, welke geen gunflin onthaal ontmoette, vroeg
by dc Speelers na hunne rollen; en dezelve in hun byweezcn in 't Vuur geworpen heben'e, zeidc hy : ,, ik
, had nis; maar het Publiek heeft my myne dwaaling
ontdekt!"
Niettegentlaancle het herhaald gelukkig flatgen van
veele zyner Tooneelftukkea, gelukte het hem niet, zelfs
toen de zon zyner hoog gting ter grootftc hoogte ge
Bene plaats als Lid in de Fre nI?Ize ,2ca--klomenwas,
dernie te verwerven. Die weigeringen van Eerbetoon
aan vcrdienstlyke Mannen is zomtyds in ce.ie kleinigheid te zoeken ; enn kan dus het L dmaaticii_ip in Gepootfchappen niet ten maatftaf van bekwaamheid of ver
Grilligheid werkt 'er zomty is onder.-dienlrk.
Genoeg om CREBILLON lang die Lettereere te onthou den, was een Hekelfchrift tegen dc Academie, ten eenien tyde uit zyne pen gevloeid. Dan , naa dat hy als
t ware lang veraeeten en voor de Natie dood was ,
dage reen in de t%ranfciac 'cademie , dat by nog beftondt , en oordeelde men hem iegt te moeten laatett
wedervaaren. Den 27 van Herfstm nand des (aars 1732
werd hy Lid van de T ra,7fche academie, en kreeg eenige gurstbetoomngen van het Hof.
Toen ten tyde was men hem aan, om zyn Treurfpel
Catalina, door hem dertig jaaren geleeden begonnen ,
te voltooijen. Eenige plaatzen daaruit hadt by zynen
Vrienden v000rgeleezen, en die fpraken 'er van als een
Tooneel-wonder. het Publiek, 't geen dit werk zo Iangen tyd hadt hooren pryzen, en zich Reeds te leur geield wondt in de belofte van de komst ten tooneele ,
riep nu en dan met crcrRo uit: „ Hoe lang, u CA„ TALIA! zult gy ons geduid misbruinen ?" Eindelyk
betvoogen de aanmoedigingen, van alle zyden aan CREBILLON gegeeven , de aanzoeken van Pa. ys en Uer fail-les, de verzoeken der Academie , zeIfs de bevelen dec
Konings, den Dichter, om dit Treurt nel te voltooijen
en in 't licht te zenden. -- biaar de uitflag toon.
de • dat by beter4 zon gedaan hebben niet werkloos te
bïyven , dan te luisteren na zyne Vrienden en Voor
-ilanders.
Dit Stuk , weinig den Autheur van den Rid ;i ii,
^vaax„
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waardig , en 't geen nooit weder te voorfchyn kwam,
naa dat het ophieldt nieuw te weezen , maakte e ;ter
een oogenbiiklyken opgang; of liever hadt het een groot
aantal vertoonin^en, zonder eenigzins agting te verwer.
ven. Dit kortttondig geluk moet toegefch:eeven worden aan de agting , den hoogbejaarden Dichter toegedraagen, en bovenal aan de talryke en magtige kabaal,
die VOLTAIRE, thans op het .Tooneel grooten opgang
maakende, wilde doen vallen. CREBILLON zelve was
zo ,weinig gediend met dien verregaanden yver zyner
Vrienden, dat hy , zo veel hem mog lyh was, togen(tand boldl aan de middelen, welke zy wildei; aanweuden oen het Stuk wel te doen dataeen. Een hunner,
heem gevra?gd heibende om Briefjes by de eerfle ve •tooniag van C<lt &ligza, voerde by te gemoete: ., Gy
„ weet wel, dat ik niemand in den bak wil hebben, die
,, zich verpiigt zou agten my toe te juichen." .— Zyn
Vriend antwoordde: „ Zulk eerre toejuiching te fchen„ ken , is zo verre van myn oogmerk te weezen, dat
„ gy u wel verzekerd mooet houden , dat de Perfoo„ nen, aan welken ik de Briefjes zal afgeeven, de eer„ tien zullen zyn, om het Stuk hit te fluiten, indien
het uitfluiting verdient." •--- ,. In dat geval," sprak
CREBILLON, „ zult gy Ze hebben,"

De Hofgunsten , zelfs toen CREBILLON 'er zich mede als overlanden vondt , verzwakten zyne ziel niet.
Bezorgd om zich die gurfien waardig te to.onen , nam
by een Treurtpel , Het Drie^2eti/chRp, onder handen ,
waarin by dagt, met een ige kleine veranderingen , ver
plaatzen te zullen kunnen brengen uit eden Crom--Scl:eid
well, hem eertyds zo na aan 't hart liggende, en zyns
ondanks agtergebleeven. Deeze plaatzen veranderde hy,
op rad zyner Vrienden , zode.nig , dat ze geen aan(toot aan de Regeering konden geeven ; doch 0u ierdom des Dichters , die thins tachtig jaaren . bereikt
hadt , was daarin alleen te zien . en fchoon liet Stuk
niet werd uitgeflooten , hadt liet geen toeloop. Naa
oenige weinige vertonningen verdween dit Spel; en CREnrLLON beflo.at , het overig: zyner dagen in 4tilte te
Ilyten.
Het geheugen van CR nlr.L0N was verbaazend flerk,
en beef zo tot het einde zyns Levens. Fly schreef zyne Stuk^.en nooit dan tegen (.'en tyd di; ze geiper_id
zouden worden ; meer den zeventig jaargin oud zynde,
04
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Zeide by zyne C'zti'7i' rL voor de v'oist op , ten aanhoort
der Acteurs. Wtnneer by by zone Vrienden een gedeelte van een Tooneciftuk opzeide , en zy ecne aan
maakten, die hem gegrond voorkwam, veran--merking
derde by die plaats , vergat geheel wat 'er voorheert
fonds, en onthieldt alleen het laatste. In deezer voege
bew aarde zyn geheugen , onder liet gebied van goeden
fjlnaalk , alleen , wat by wenrchte daarin op te buiten.
Over 't algemeen betoonde by zich leerzaamer, in het
tanneenien van hem voorgeflelde verbeteringen, dan veeIe Schryvers, welkeu CREBILLONs ?eerzaamheid hoogst
nuttig zou treezen. Hy las aan een gezelfchap van
Geleerden een Treurfpel voor, zo even door hein ver
bemerkende dat zy het Stuk niet bewonder -vardig:
riep by uit : „ 'Er valt niet meer over dit Spel-den,
„ te ze<rgen ; gy hebt 'er liet vonnis over uitgeípro„ ken." En het was voorts by hem alsof het nooit
hetiaan halt.
Op den tyd dat CREfILLON Zich tot het vervaardi'óen van Tooneeltlukken zette, werd by verliefd , err
trouwde zonder toeftemming zyner Ouderen. Zyn Vader was reeds zeer tegen heiut verg;ranid , omdat by
den roem van een uirfteekend Tooneeldichter gefteld`
balt boven het hekleeden van eenigen Magifiraatspost.
Dan by agtte dat deeze zich geheclenal ; efchandvlekt
hadt, sloor het aangaan cener Egtverbinten,sfe niet eenti
Familie, die noch geld, noch adeldom bezat; en her
onterÍ d:: hein deswegen. Wanneer , egter , naa verloop van eeiiige jaaren , de íchitterende roem , door
CLtEBILLON verworven , zyren tot duslang onverbiddelyken Vader ter oore hwani , írreelde dit diens
hoogmoed dermaate , dat by oordeelde , de leeven.ro°.le, door zynen Zoon gekoozen , cie regte , hein voegende , te wcezen i waarop by dien in het Erfregt
,
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CREBILLON ging, naa zyns Vaders dood, de middel maatige ErE'enis, heem nagelaaten, ontvangen: maar onoplettendheid op zyne belangen in geldzaaken bragt te
wegti , dat regtsvorderingen 'er een gedeelte van verffonden; en deel in den Misfisfippi- handel Lerootde hein
van het overfchot. Hy vondt een redmiddel in de
goedheid van eeni re vermogende Heeren, die zich niet
de eere 1Ircelden o m hem een onbekrompen heftaan te
'v erfrit rA eu; doch het verdroot hun welras , guIistbe,
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tooningen te bewyzen aan iemand , die noch hun nederige dienaar , noch hun afhangeling verkoos te weezen. CREBILLON werd op nieuw vry en arni ; en
fchoon by, ten tyde zyns kortf'condigen Rykdoms, een
finaak in verteermg en overtollige uitgaven gekreegelt
hadt, vondt by weinig zwaarigheids of moeite om zich
weder te fchilzken na de bekrompener leevenswyze,
welke zyne omi}andigheden van hem op de dringendite
wyze afvorderden.
CREBILLON hadt een Zoon , die in den Jaare 177.
ftierf. De jonge CREBILLON werd mede door zyne
Schriften bekend; doch deeze waren vari eenen geheel
verfchillenden aart met die zyns Vaders. De oude
CREBILLON fchilderde met de zwartffe kleuren de misdryven en fnoodheden' der menfchen ; de jonge fcllet.
fte , in lugtige Romances, de ondeugden met beval
verwen.
-lige
Onze Tooneeldicl ter flierf, den i7 van Zomermaand
des )aars 17& , agt-en- tachtig jaaren bereikt hebbende , aan eerie kwaal , die de ftcrkte zyner gefteltenisfe
langen tyd wederftand geboden hadt: want by behield
al zyne kragten tot de Iaatfte leevensjaaren, niettegen-.
fl:aande de weinige oplettendheid , welke by betoonde
om zich eenigzins in agt te neemen ; ot misfcihieli
was dit het gevolg van de weinige gemaklykheden ,
welke by zich vergunde. De Tooneelfpeelers gavel
een zigtbaar bewys van hunne dankbaarheid aan de
naagedagtenisfe van CREBILLON. Zy lieten een plegtigen Dienst voor hem verrigten in de Kerk van St.
'Ian de Lats•an, welken zy ailen met groote ftaatlykheid bywoo,nden. Alle de Leden der Academie , de
meeste Geleerden , en veele lieden van den eerffen
rang , waren genoodigd om deezen Lykdienst by tewonnen, en de Vergadering was zo luister- als talryk.
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WYTTREKZEL RENER REIZE OM DE LA P2 OU E
CP TE ZOEKEN, GEDAAN IN DE JAAREN

1DCCNCI TOT Ij DCCXCIV, ONTLEEN»
UIT HET REISVERHAAL VAN M. LA.ZILLARDIERE, een der Na'uitiktin-

d^gen, tot deezen Tocht bcJ cmd.
(Vervolg en Slot van bl. 174,)

p den agti{en O&ober kwamen, met zonne- opgang,
vier Opperhoofden, die den titel van Oran - kei
droegen, aan boord, om ons te berigten, dat het ons
giet geoorlo el was, aan Iand te komen ,voor dat de Sultan, die te Mouton zyn verblyf hield t, en een Bondgenoot was van de Dolla a Jfc, .e Oa.rti,ad / e ALkztfcfiorppy,
ronderrigt was van ons ootirerk. %% y aven hun to
verflaan, dat wy zeer begeerden, dit gecreelte van liet
.Eiland te zien ; en een hunner ging terflond heersen,
cm onze begeerte aan dien kleinen Vorst bekend te
masken.
Welhaast kreegen wy bezoek van twee T ollcrn fche
Soldaaten, die ons beloofden een mondgefprek met desa
sultan te bezorgen, verzekerende, dat cie Inwoonders,
ens . verlof, geen voorraad durfden verkoopen.
zonder di
Zy bragten ons vervolgens na hun eigen verblyf, waar
wy berigz kreegen , dat de Sultan niet te fpreeken zou
zyn dan laat in den naamiddag. Nan deeze kundIchap deedt een groot gedeelte van ons een uittf .p na
het lrinnentfe gedeelte des Eilands, den weg Oostwaards
iieemer e. I3e lnwoonders fkheenen geheel niet verwonderd, dat zy ons zagen, en toonden Beene geneigd heid om ons te volgen.
Tanger dan twee uuren op den oever eener kleine
riviere gewandeld hebbende , waar eene menigte van
vaartuig.n lage, (oenige deezer waren uit de Straat gekomen, belanden neet visch) trokken wy het water over,
met oogmerk om verder Noordwaarde te gaan. Wy
beklommen P_eile plaatzen. Ik verzamelde daar eene
mengre van Planten, onder andere de BGrleria prionitis, en verfcheide nieuwe foorten van de Croton.
??e meeste woonin en in dit gedeelte des Eiiands
wao
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waren op de toppen van aangenaams heuvelcn gebouwd , aan deeze zyde in menigte te vinden. Zeer
vriendly, werden wy van de Inwoonders ontvangen, die
ons vrugten van veelerlei aart aanboden. Een hunner, die Cocusnooten voor ons zou plukken, klom niet
groots vaardigheid in den top des booms, op eerre zon
dist by den en--derlingwyz.Hboen
kel neet een flip laken za;nm:n , 't geen hem in (laat fteide ons den (hom des booms tiet zyne voeten zo Pcerk te
klemmen , dot by daardoor de geheele zwaarte zvns
lyfs kon ophouden; en dewyl de flare des booms niet
zeer dik was , wist hy, door beurtlings dien tusfcjrrn
de voeten en armen te klemmen , den top ras te bereiken.
Wy ontdekten eenige • ilerkten, op de ontoeganglykfe hoogten op deeze heuvelen gebouwd, die den Inwoonderen tot wykplaatzen dienen , wanneer de vyaand
hunne wooningen vermeestert. Deeze 'Ierkten beílaan
uit Etsenen willen, die zeer dik en tusfchen de tien en
twaalf vuef en hoog zyn , een piek gronds tusfchen de
zestig en tachtig voeten in 't vierkant hefaande.
De Inbooreiin en, die ons Benige dagen geleden Stnffen verkogten , hadden ons niet bedroegen, als zy verhaalden, dat ze op het Eiland louton gemaakt waren.
T y zagen heden , in vcricheide huizen, weefgetotinveu
tot het vervaardigen van dusdanige Stofí én. 1)e werk
arbeid op Bene wyze, viy !e--liednvrgtz
lyk aan die onzer Linnenwcevers. Zy gebruiken katoenen draades ban verfcl.e dererlei kleur ; maar rood en
bbiauw ichynen het meest gezogt by cie Inboorelingen.
's Naamij lags ten vier uures gingen wy ra het Dorp
I3outor, om den Sultan te zien. Men lvtdt ons niet verwittigd , dat Iet nooctig was, eenige Gelchenken mede
te neomen, om tell gehoor te worden toegelaaten. Dewyl wy niets hadden om hem aan te bieden, was hit
niet te 1picel.cn : maar zyn Zoon en Neef ontvingen
ons in de Sterkte , waar hy zich onthoudt. Menig
maal Lerhaa'den zy voor ons, niet veel nadruks, dat het
gelheele Eiland ommm'.er '; Sultans beheer ilondt; dat by
een Bondgenoot was van de Bollandfche Maatfchaphy,
en dat dee'cr vyanc'en zyne vyanden waren. Zy ver
li mkien ons , dat de I.;wocnders van Ce1-.am onlangs
ho>nne ]pusten betonkt i el hoede , vier hunner geven ,ca genomen en den Konin gr overgeleverd
over g eleverd waren, die
huil!
,
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hun onmiddely1, liet onthoofden. Zy verzogten ons ,
oenige fcitreLlen verder te gaan, en welzen ons, met
eene houding , die het grootlle genoegen aanduidde, de
hoofden dier ongelukkige Eilandaren, op lange flaaken
;eflooficn , en gezet op de muuren van liet tort.
Het Dorp Bouton is gebouwd op eerie hoogte, aan
den Noordwestkant zeer flail afdwalende , en omringd
,reet dikke wallen , die de Inwoonders beveiligen voor
den aanval der vyanden. De huizen zyn van Bamboo,
en de.daken gedekt met palmboom - bladeren, ge'yk die
der andere Inwoonderen van de MoluccCes. -- be Sultan
onthoudt zich in een Fort , van lteen opgehaald. liet
kwam ons voor, dat deeze Vorst geen grout vertrouwen felt in de daar gezondenen vin de Hol/evidfche
✓Iaatfchappy, fchoon zyne Borldgenooten : went de drie
Bollandfche Soldaaten, thans de eenig;e Bewoonders van
filet huis der Compagnie, ftondt het niet vry, te woonon in heet Dorp, waar zich de Sultan onthoudt. Zy
tnc .esten hun verblyf neemen in een ongemaklyk , op
Zich zelf fraand gebouw, op neer dan duiz--nd roeden
afflands van des Sultans hof. Zy fionden gereed oni
welhaast dit Eiland te verlaaten , en na ill acasfer te
gaan; doch zy bleeven 'er, uit vreeze van de vaartui
Ceram te zullen ontmoeten,-gendrIboliva
the zints ecnigen td in deeze Zeeën kruisten.
I Iet was ieeds avond, toen wy aan f'crand kwamen ,
om na boord te vaargin. Laag water zynde, moesten
tivy diep door zee waaden , om in den boot te komen;
't geen by de meesten onzer, die verfcheide dagen met
Loop bezogt geweest waren, de kwaal niet weinig deeds
verilimme. en.
Meezen dag hadden de Eilanders , ten gebruike voor
onze Schepelingen , ryst, maiz, zuikerriet, hoenders ,
ei ereq, ganzen en geiten aangevoerd. In verruiling voor
déeze ge ederen hadt men hun Yzer-waaren aangeboden;
doch zy gaven de voorkeuze aan het Geld, op de Moluccas gangbaar , inzonderheid de kleine Zilvermunt,
door hun Koaran peza genaamd , en door dc Hollanders aldaar uit Europa gebragt.
Den een-en-dertig?tcn October te Sozarcebaya gekomen,
een der Vastigheden der 1-lol/anderen op het Eiland Yaa a, hadden wy, uit hoofde van den Oorlog tusfchen de
Franftlen en Hollanders , de volgende ontmoeting. In
't eerst kreegen wy verlof om in de Stad Sourabaw te
Ito-
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komen, waar ik een veiblyf kreeg ten huize van de
1-Ieeren BAWER en STAGH, die my met alle hartlyldieid,
ontvingen. Maar , op den tienden November , herriep
de Raad het aan ons gegeevene verlof; en wy moesteq
allcri terl}ond na boord gaan , uitgezonderd de Zieken,
tot welker getal ik behoorde; de Loop hadt my zeer
verzwakt. thans af efeLeiden van niyne lotgenooten in
•deeze kwaaie, ontving ik veel ligtenièhaps , door het
gebruik van ontlastende middelei , Sago -en afgeroomde.
melk; en ik hertte':de binnen korten tvd.
Her was boog tyd, dat deeze (iaat van aan boorei,
opgellooten te zyn een einde nam: - want het aantal van
Zieken aan boord nam met een verbaazende fnelheid
toe. Bykans de helft des Scheepsvolks was ziek aan;
den Loop en belinetlyke Koortzen, die veelen wegfleep.
ten. --- Eindelyk verleende de Raad het weinige dagen herroepen verlof , en wy hadden het genoegen om
elkander weder in de Stad te ontmoeten.
De h;.ctte was , geduurende de eerite dagen van ons
verblyf te S'ourabaya , zeer groot. Ik Rond verteld,
den Thermometer van REAVMUR tot 27° te zien klim.
men. Doch deeze brandende bette was van korten duur,
van wegen de verandering der Mousfon , welke plaats
greep omtrent l i et begin van November; deeze ging,
root eerie geruime wyle, byzonder 's naamiddags, ver.
.gezeld met zwaare regenvlaagen, die den dampkring in
zulk eene maate bekoelden, dat die zelfde Thermome.
ter niet hoger dan 23 of ;4° op het heetfie van den
dag tekende.
Zo ras ni y ne gezondheid eenigermaate herffeld was,
deed ik verfeheide wandelingen omftreeks de Stad, en
zo verre landwaards • in, als niyne kragten toelieten. Ik
had het genoegen, dat myne verzameling van voorwerpen, tot de Natuurlyke fIistorie behoorende, m: t veel,.
1horten , die ik voorheen nooit gezien had , ver,neer,derd werd.
Op den twaalfden December kreegen de zal ni en
onzer, als zich op de Natuurlyke Historie bevly^ gden.
van wegen den Gouverneur van Sur( aya, verlof, on
liet Gebergte Pray, op den afïland vn onurent 30 000
roeden van de Stad gelegen , te bezoeken.._.._ Den
volgenden dag toog'n wy na het D: rp Por;n, aan den
voet van het gebergte ;gelegen. De avaanela, die onzen reisveorrdaci dreeeen , hingen dien op an lange
-
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bam boo - Ilokkcn , door twee man op de fchouderen ge
Omtrent 20,000 roeden voorrlegaan zynde,-dragen.
kwamen wy te Sonde Kan, waar wy, op de favaanJche wyze , het middagmaal hielden by den Overtien
des Dorps, die een uitvjerigen maaltyd voor ons liet
aanrichten. Dezeive be<tondt uit vericheide fchotels gebreaden visch, en bLrffel- en paarden- vleesch, 't welk,
naar men ons berigtte , reeds zes maanden bewaard
was , alleen door in k eiue ftu'cjes gefneeden en in de
zon gedroogd te zyn. Alle de i^hotels waren clerk
aangezet door peper, pimento en gember. Ryst ver
ons tot brood; en ten flot werden uitlteekende-itrek
vrugten opgedischt. '
Weihaast zetten wy onze reis voort, en werden door
een zwaare regenvlaag overvallen, welke ons niet wei_
nig belemmerde. Een Sergeant van de Hollandf he bezetting , die by ons was , gaf ons een proef van zyn
gezag over de ,avaanen , die wederkeerden na het
Dorp, 't geen wy verlaaten hadden ; uit hunne handen
neemende de regenfeliermen, welke zy by zich hadden.
Geen hunner durfde weigeren of wcderftand bieden.
Wy wisten niet wat by daarmede voorhad, tot hy by ons
kwam , en ons dezelve aanboodt , zeggende dat hy het
v r y vermeeten in deeze lieden vondt , zich tegen den
regen te dekken, terwyl zy zagen dat wy doornat werden; doch, te zyner groote bevreemding, wilde niemand
onzer gebruik van deeze regeni hermen maaken ; wy
verzogten dat ze den eigenaaren mogten terug gegee
-venword.
Eindelyk kwamen wy aan het Dorp Poron, waar de
Overfle, die den naam van Denzan voert, ons ontving.
'Lyn voornaamfte bedryf is, aan de Inboorelingen hun
dagel ykfche taak van arbeid te geeven. Het land,
waardoor wy heen getrokken waren , is Bene groote
vlakte, en Ryst het hoofdvoortbrengzel. De plantadien
waren reeds niet zes of agt dunnen waters overdekt,

daar op gehouden door aarden dyken.
Eer wy Sonde Kari bereikt hadden, zagen wy groote
plantadien van Indigo. Dit Artikel wordt op Java door
de Chineezen geteeld , die veel bedreevener zyn in de
kunnen dan de Inboorelingen. Verfcheide Velden
kwamen ons te vooren , waarop de Ricinus communis
groeide , uit welks zaad de ,^avaanen eene Poort vary
Lamp -olie maalsen. — Deeze vlakte bevat desgelyks
eeni-
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ghttna. Wy bragten den aagt door in een zeer net huis

van bam'aoo, digt by dat van den Dcrncara :`wande.
Den volgenden dag (14 Dec.) kwamen wy aan het
tivestlykst gedeelte van 't zelfde Dorp, op het regtsgebied des í orraogons van Bangzaid, die , íchoon op een aríland van neer dan 7.503 roeden van d :ar woonende,
reeds vroeg in den morgen daar was , ten einde de inwoonders te beveelen ons zorg voor onze veiligheid te
draagen en ons de ncodige fpys te verzorgen. De To.
mogcn was een man van zeer gezond verfland, fprak
het Hollac;zdsch vry goed , en wist redelyk wel, wat
'er in Ii'rrropa omging. By was een Chinees van af-.
komst ; doch hadt de Mzhorneziu:anfchc Godsdienstleen
omhelsd, em de waardigheid van Torn ogon te verwerven,
Wy waren ten uiterften vermoeid door de reis, dea
voorgaanden dag afgelegd op de kleine paarden, in dit Ei
algemeen. Derzelver korte tred hinderde ons te meer,-land
dewyl de zadels , die wy moesten gebruiken, niet ge_
vuld waren , maar bef'tonden uit een zeer hard foort
van hout , met een fink leer overplakt. Daarenboven
waren de , avaanfche ilygbeugels voor ons te kort, en
zy konden niet verlengd worden; waardoor wy zeer on.
gemaklyk zaten. Te deezer oorzaake verwyderden wy
ons niet verre op deezen dag. Maar den vyftiende.z
December toogen wy over eene vlakte, omtrent 2,500
roeden lang , en reeds voor het grootfte gedeelte met
water bedekt, eer wy aan het gebergte Prau kwamen.
De Tomogon van Banguil kwam te paard te deezer
plaatze , vergezeld van meer dan honderd man, zeer
wel uitgedoscfit. Wy vonden hem in het boseb, waar
by ons afwagtte; doch, naar allen íchym, weinig denk
hebbende van den eenvoudigen trant, op welker-beld
Natuurkundigen verkiezen te reizen, hadt by ce zynert
stoelen doen aanvoeren, om ons daarop nevens hem te
doen nederzitten op den top van een der beren, van
waar wy een gezigt hadden, door de boomen, van eene
zeer uitgefbrekte landi}reeke , welke by verklaarde dat
geheel van hem afhing : om ons hiervan een des te intiruhhaarde.r denkbeeld te geeven , beval by,, dat onmiddelyk dc toppen van veele boomen zouden worden afgehakt : wy zagen met leedweezen , meer dan honderd
voeten lang, deeze fchocne booze vernield , en ashy
zulk
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zult; eerie oogenbliklyke genoegdoening der eerzugt op
geomerd.
De Inwoonders waren bezig in het zuiveren van een
ltuk lands aan den voet der oostlyk gelegene bergen.
De kleinere boomen velden zy met bylen ; de grootere
beroofden zy alleen van de fchors, Bigt by den wortel, ten einde zy door die bewerking zouden íterven.
IS Naamiddags volgde, op het hooren eens afgelegen
donderbuis, een fchroomlyke ftortregen, in dit faifoen
zeer gewoon , welke ons noodzaakte, na ons verblyf
terug te gaan. De Tonaogon herhaalde, eer by na Banuil wederkeerde , de bevelen , reeds aan de Inboo,eringen gegeeven, om voor onze veiligheid te zorgen, en
in onze behoeften te voorzien.
De volgende da gen bezogten wy het Gebergte vat}
Panangouan, doordringende tot het grondgebied des Kei
Solo, door groote bosfchen, in welker fchaduw-zersvan
het Pancratiuwn amnboinenfe in overvloed groeit. Onze
Gidfen gaven te meermaalen hunne vrees te kennen ,
dat wy Tygers zouden ontmoeten, die, naar hunne ver
veelvuldig waren in het houtgewas aan de-kiarng,
oevers der rivieren ; plaatzen, in welke zy loerden op
de dieren, die kwamen om t drinken. Wy zagen egret
geen deezer verfcheurende dieren.
Op een kleinen affland ten westen an het DorpPoron zagen wy twee colosfale Standbeelden, door de
,avaanen met den naam van Ret%io betlempeld, en by hun
h)ogst geëerbiedigd. Beide waren ze gehouwen uit blok
voeten hoog; de kleeding was zeer ruim,-kenil,f
en het uitzigt der beide hoofden hadt iets van 't geen
de Mooren kenmerkt. Het kwam my waarfchynlyk voor,
dat deeze Standbeelden opgericht waren ter eere van
een en ander der Moor/die Vermeesteraaren van de Mo.
iiiccas; doch de Ingezetenen konden ons geen onderrigt,
ten deezen aanziene, geeven.
De Hollandfche Sergeant, die ons vergezelde, was een
Zeer groot liefhebber van de 7avccanfche Muzyk. Kort
naa onze aankomst te Poron zondt by om eene Zangeres, wier fcherpe item onderfteund werd door twee NIuzykanten. Terwyl Ivy bezig waren niet het bezorgen en
befchryven onzer verzamelde Planten, moesten wy, ver
luisteren na deeze weinig zamen -fehidu-rnagt,
i:emmende tOQnen die egtex bekoorelykbeidï gcnoe
,
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hadden, om een groot aantal Inboorelingen rondsom de
uitvoerders van dit Zang- en Speelvermaak te lokken.
Alle de Liederen waren in de , avaanfc^2e Taal.
Zy liepen meest alle over de Liefde; gelyk onze Sergeant, die deeze taal volkomen verftondt, ons berigtte.
Tay verzekerde ons teffens, dat alle deeze Liedjes iinpromptus waren; gelyk de meeste, die deeze Zangeresfen
y an ,kava aanhieven. Onze Zangeres vergezelde haare
item met eene verfcheidenheid van gebaaren, op het onderwerp pasfende, en byzonder niet zekere beweegingen
haarer vingeren , vry moeilyk te maaken , en hartlyk
toegejuichd door de Inlanders. Indien liet gerugt haar
geen.onregt doet, onderfcheiden deeze Zangeresfen zich
niet door Bene zeer iirenge leevenswyze. — Op den
twintigften keerden wy weder na Sourabaya.
De Burger RICHE hadt niet my het plan gevormd,
om eerogen tyd door te brengen op het Gebergte Pas
/ervan , , waaraan wy zeer digt genaderd geweest waren
op ohzeen laatften tocht. Deeze bergen zyn zeer hoog,
en wy hoorden veel van derzelver vrugtbaarlieid fpree••
ken. Graan wordt 'er niet eenen allergelukkigt en uitflag geteeld. Veele Vrugtboornen uit Europa flaagden
uitfieekend wel op deeze hoogten, ter oorzaake van de
zagtheid der lugtsgetl:eltenisfe. -- Wy moesten , eer
wy deezen toert konden onderneemen , een nieuwen
Verlofbrief van den Gouverneur vraagen: dan DAURIBEAU , Luitenant van de Recherche , die aangeboden
hadt, dit voor ons te verzoeken, bragt ons berigt, dat
de Gouverneur zeer kortlings nieuwen last van den
Raad op Batavia ontvangen bath, in gevolge van welken by ons niet kon veroorloven , op een grooten af
fland van de Stad te gaan: eene wandeling van drie of
vier uuren was alles, wat ons vergund werd. Verfcheide maaien ging ik , op den affi:and van omtrent 7,500
roeden westwaards , een bron bezoeken. Eene groote
hoeveelheid Petroleum dryft op de oppervlakte des waters, en wordt zorgvuldig opgezameld door de Inboorelingen, die het niet pek mengen. Eene menigte van
Puimfteen komt in het omliggende land voor.
De Burger RICHE woonde met my in 't zelfde huis.
Meestentyds gingen wy te zamen uit, om onze nafpeuringen voort te zetten, en keerden 's avonds weder na
Sourabaya, met de nieuwe foorten, door ons gevonden.
Altoos zagen wy, met leedweezen , onzen arbeid opge-
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Maar
fchort door de aannaderin{; van den avond.
op den ig February 1794, 's morgens ten vier uuren ,
verfcheen cHATAUVIEUX, Bevelhebber der plaats, met
dertig gewapende Soldaaten, ons berigtende, uit naam
van DAURIBEAU en de voornaamste Officieren vaal onzen Tocht, dat wy in arrest waren. Korten tyd daar
dat veelen onzer Tochtgenooten in-siavert'ondwy,
het zelfde lot deelden , zonder dat wy in ítaat waren,
de oorzaak te bevroeden van zo willekeurig een ge2agsbetoon. Dan welhaast kreegen wy berigt , dat de
kundíchap , welke DAURIBEAU uit Europa ontvangen
'hadt , hem bewoogen hadt om de Witte Vlag op te
Naalen, en zich onder de belèherming te begeeven der
., lollanderen , die toen niet Frans; yk in oorlog waren.
By hadt toen zeker reeds het plan beraamd, 't geen
by vervolgens velvoerdc , om de Schepen , . tot onzen
Tocht behuorende, te verkoopen. Tot volvoering van
dit ontwerp was het noodig , dat 'hy zich ontfloeg
van alle perfoonen onder hem, die by wist dat zodanig
een clap ten hoogten zouden afkeuren.
Wy werden daarop in de handen der h ollanderen ,
als Krygsgevangenen , overge'everd , ten getale van zeven, met naa:ne LEGRAND, LAYG .TEL , WILLAUMET,
RICHE, VEN:CENAT , PImo,INr en ik. Men bragt ons
na Sararang ,- waartoe wy een marsch derden van
yoo,o®o roeden, langs zeer fiegte wegen, en in liet regeniàifoen. Wy moesten fchuitjes gebruiken, om verièheide vlakten over te vaatren, de zeer uitgebreid waren , geheel overstroomd door het water , rit geleele
ltroomen nederdaalende van het ten Zuiden liggende
gebergte, 't welk een gedeelte uitmaakt van de groote
keten , die door 'set gebecie Eiland lava , van het
Oosten na het Westen , loopt. 1V Ic uL sIuoT
en PIERRE CRENO, Knegts aan boord van de Esperanee, volgden ons na de plaats onzer ballingfchappe.
DAURIBEAU hadt my van alle myne Verzamelingen
beroofd. Toen wy Sourabaya verlieten, beval ik aan
LAHAIE, den Hovenier, elf Broodvrugt-boomen, en een
gelyk getal wortels en afzetzels van deeze die.baare
plant, zeer wel bewaard, en gefchikt om zo veele jon
booroen vort te brengen. Hy beloofde 'er de uiter--ge
ite zcorge voor te zullen draages , en gaf my een ge
wegens 't geen ik te zyner bezorging-tekndGlchrif,
gc1aaten hail.
Het
—
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Het meerendeel des Scheepsvolks was in de gevange.
nisiéu des 7omogons van Saurabaya, waaruit zy eemgen tyd daarnaa ontllaagen wierden , om na die van Batavia gezonden te worden , en een gedeelte om by
DAURIBEAU te blyven. -- Wy verlieten Sourabaya
op den vier-en-twintigften. February. Naa een gelukkigen overtocht wierpen wy het anker by het Eiland Bar,
van waar ik fpoedig na Parys keerde.
Kort naa myne aankomst te dier Stede, kreeg ik berigt, dat myne Verzamelingen, tot de Natuurlyke His
torie behoorende , na nge/cnd gezonden waren. Het
Fran/die Gouvernement eischte dezelve terugge; deeze
eisch werd ondertteund door Sir J6sEPr-t BANKS, Pre lident der Koninglyke Societeit te Londen, metal dien
yver,, welken men mogt verwagten van diens bekende
zugt voor de Weetenfchavpen : welhaast had ik het genoegen , dat ik my weder in het bezit gefield zag van
de noodige Itofl'e , om aan de wereld bekend te maaken
de voortbrengzels der Natuure , welke ik ontdekt had
in de ondericheide Landen , die wy geduurende den
loop onzer Reize bezogten.
De Broodvrugt- Planten, door my onder de bezorging
van den Hovenier LAt-IAIE gelaaten, werden, met ver
andere, door hem aangekweekt, na Isle rle Fran_-fcheid
ce overgebragt ; van daar heeft men 'er eenige na Cayenne gevoerd, en andere te Parys gebragt, waar ze ge
tuin.-platszynideokfvanBtmche
DE LOTERYEN.

(Naar het Engelsch.)
Fortune, that with malicious joy
Does man , her flave oppresf,
Still various and inconflant ftil,
Promotes, degrades, delights in /lrife
And makes a LOTTERY Of life.
DRYDEN.

Aan de Schryvers der Paderlandfche Letteroefeningen.

E

Medeburgers !
en myner bekenden , een breng waarneerner der tyden,
kon niet nalaaten , met een gefronst voorhoofd, onp a,, largs
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„ langs zyne aanmerkingen te maaken op de vermenigvuldl•
„ ging der Loteryen , thans in ons Vaderland , onder veeler4
„ lei gedaanten, plaats grypende. Ik deed myn best om hem
in een beter luim te brengen; doch te vergeefs. Uit een ge
gekomen ,waarin hy, op nieuw, tegen dezelve-,zelfchapt'uis
„ uitgevaaren ,en de verregzande zegt, daartoe als eene Dwaas
onzer Natie hadt gehekeld, kreeg ik een onlangs in-,held
„ Engeland uitgegeeven eertoog over dit onderwerp in handen.
„ Ik las het , en vond daarin verfchcide aanmerkingen , de
zugt tot de Lotery, en de hand^lwyze der Menlchen daar•
„ omtrent, betreffende, welker veele ook in ons Land t'huis
hooren. Dezelve waren meer op een boertenden , dan
erniligen toon, geftemd; ik dagt ze vertaalenswaardig. Zy
„ kunnen misfchien fl•rekken om Lieden van dien aart als
mynen gemelden Vriend eenigzins te bevredigen, en althans
„ die geneigdheid niet te doen aanzien als een zwak of eene
„ verkeerdheid, onzer Natie meer dan eenige andere eigen. ik
„ heb de vryheid genomen , de Aanmerkingen , Engeland by.
zonder betreffende , agterwege te Iaaten , om het bepaalde
„ doel des Schryvers zo verte algemeen te tnaal.gn, dat zyne
aanmerkingen ook' onze Bataaffcke Natie betreffen; Ilegts
„ weinig uitlaatingen , weinig verfchikkingen waren daartoe,
„ noodig. Kan dit Vertoog in uw 112`enbelwerk eene plaats
„ vinden, het zal my lief weezen, enz.
en tyde van de Uitfchryving en Trekking eener Loterye
T
kleedt de Geldzugt zich in allerlei gedaanten , en het
Zelfbedrog fpeelt alsdan eene groote rol. De Gierigheid neemt

zo veele vermommingen aan, en vertoont zich in zulk eene
verfcheidenheicï van gewaad , dat men veelligt in de verbeelding zou komen, dat de oude PLUTUS', de God der Rykdommen, op dien tyd, eene algemeens Masquerade halt bevo.
Ien, waarop zyne Dienaars alles aanwenden om dezelve vol
te maaken. Het is alsdan de tyd, waarop de Deel.-berlyk
neemers zich verbeelden, dat 'er geen kwaad kan fleeken in
eene zekere rnaate van Geldzugt; want eene Lotery , van
honger hand uitgefchreeven , of met de goedkeuring des
Landsbeftuurs bekragtigi , merken zommigen aan als eene
wettiging voor de Gierigheid,; zy neemen den pligt van een
goed Burger waar , en wenfchen ryker te worden volgens
een Staatsgefluit.
De begeerte tot Rykdöm, by deeze gelegenheden zb zigtbaar , is van eene byzondere foort. De Deelneemer in de
Lotery is de man niet, die veel vijl waagen ; by wil veel
voor weinig winnen; daarom is by zeer te onvrede, wanneer
de Prys der Loten honger loopt; by voelt zich niet gedreeven
door
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door die Geldzugt , welke zich aan geen tyd bepaalt , en
denkt, het leeven wel betteed te hebben, als by fteeds poogde , zyne fchatten te vermeerderen; neen — met den tyd
der Trekkinge is het afgedaan. - Met één woord, deeze foor;
van Gierigheid is die, waarin de menfchen zo gaarne zich
toegeeven, dewyl zy verondeth ellen, zulks met weinig kosten
te kunnen doen, en het zeker binnen een zeer bepaald tyda.
beftek afloopt.
Een Lot, of een Vrybriefje voor de Gierigheid , gekreegen
hebbende, vormen de Deelneemers plans; doch vooraf hebben zy mogelyk reeds reden gegeeven , waarom zy door het
Lot willen beproeven , hunnen ftaat te verbeteren. Deeze redenen loopen wyd uiteen ; doorgaans zyn ze aan den zedigen
kant, doch daarom niet min belachlyk. Deeze is. geheel te vrede met zyn Huis in de Stad ; maar veronderftelt,
dat by , een weinig meer bezittende, juist genpeg zou hebben
om een Tuin of een Landverblyf te koopen of te huuren,
waar hy althans den Zondag met genoegen zou flyten ; dit
zou het geluk zyns leevens niet weinig vergrooten. — Een
ander vindt geen reden om te klaagen, dat zyn Koophandel
of Bedryf liegt gaat; maar is nogthans van begrip, dat een
hooge Prys, of een gedeelte daarvan, hem niet kwalyk zou
voegen, daar zyn Gezin jaarlyks groeit. Geene zou
gaarne Paard en Chais houden ; en komt een Lot met den
gewenschten Prys uit , dan kan hy zulks zonder hinder doen.
Juffrouw Pronkgraag wagt; door een gunítig Lot zich
in ftaat gefteld te zien , om , volgens haaren wensch gekleed,
op deeze en geene openbaare plaatzen te verichynen ; men
kan den Man niet vergen ,- zo veel gelds, in deezen tyd,
daaraan te koste te leggen. Grooter zaaken wagten anderen van het Lot. Ern der hoogfte Pryzen, of een gedeelte
daarvan , zal genoeg zyn om Trouwgraag in goeden doen te
zetten , en in fïaat te 1lellen om het jawoord te vraagen van
de Juffrouw, op welke hy van voorlang het minnend oog
gefaagen heeft. En hoe veele onder de Sexe worden 'er
niet gevonden , die, een Lot neemende , in haar denkbeeld
den tyd vervroegen , op welken zy deezen en geenen knaap
kunnen zeggen • om onder zyns gelyken na eerre Vrouw uit
te zien , en zich niet te vermeeten, de hand te bieden aan
Bene Vrouw van Middelen. Met één woord, ontelbaar
ayn de ingebeelde noodwendigheden , die zich in die Laifoen
der hoope aan den geest opdoen.
Eene Lotery,, in de daad , mag met het Leeven zelve verged
leeken worden, 't welk waarfchynlyk allen met zekere hoope,
en voorwerpen van begeerte , aanvangen , terwyl weinigen
flegts die voldaan zien ; doch deeze weinigen fleeken zodanig
Uit, dat zy aller aandagt trekken. Eenigcu zieip hun lot in
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weinige dagen betlist; anderen blyven langer in den droomn
der hoope; weinigen tot het laatfte tydftip der lotsbepaaling :
.maar , wanneer alles is afgeloopen , hoe weinigen zyn 'er
alsdan, die verwierven waarop zy hun hart gezet hadden!
Schoon nu elk jaar, in de jaarlyks vernieuwde Loteryen,
het zelfde tooneel oplevere , en gevolgd . worde van dezelfde
releurllellingen, ontdekt men Beene vermindering in de algemeene begeerte om het nog eens te beproeven. In tegendeel
wordt het misten aangevoerd tot een drangreden om tiet andermaal en andermaal te beproeven. Het is niet zeldzaam,
te hooren fpreeken van vertrouwen op een gelukkig Lot,
omdat men 'er tot nog toe geen getrokken hebbe; terwyl an
deren geen minder hoope koesteren , dat zy , aïtyd eenig geluk .gehad hebbende, ééns het bedoelde groote geluk zullen
deelagtig worden.
Ik heb ruenigwerf gedagt, dat eenige der belachlykfle om.
f andigheden , welke de Loteryen vergezellen, de reden zyn,
welke men geeft, waarom het eens moet gelukken, en uit
welken hoefde men zich bykans van eenen gelukkigen uiHlag
verzekerd houdt. Het is , gelyk ik reeds begon aan te merken, of omdat zy nooit een gelukkig Lot getrokken hebbende, de Fortuin den eenen of anderen tyd van die ongunftige
nukken zal aflaaten , of omdat zy : altoos 'er fchadeloos af
beproeven van hun Fortuin moeten-kwamen,duht
voortzetten. Eenigen hebben daarenboven eene groote over
helling om te droomen van een gelukkig Nummer; en, kun
dat bekomen, zy moeten het hebben. Anderen hebbem -nezy
geen minder vertrouwen op een grooten Prys , dewyl zy, op
den eigenhen dag dat zy hun Lot kogten , het zelfde getal op
het tuig van een Sleeperspaard zagen , of dit hun byzonder in
't oog viel aan den post van een met talletteren gemerkte
deur; of omdat het, in 't voorleden jaar, naast aan den hoog,
lien prys was; of omdat 'er altoos een prys op viel; of omdat
het nooit, hues weetens, een' aanmerkelyken. prys trok; en
honderd andere even gewigtige fteunpunten van .hoope. In
de daad, eerre Juffrouw van myne kennis bezit eerre zo diepe
bedreevenheid in het verdeelen en ontcyferen. van het getal,
't welk het Lot kenmerkt, dat zy,. als met den opiag van
bet oog, kan zeggen, wat op een haar voorgehouden Lot zal
getrokken worden. Het geheim deezer kunfte houdt zy zorgveilig verborgen; en ik vind niet dat zy veel waagt, dan al.
leen dat zy zich blootgeeft om allen geloof te verliezen: dan des,
a riettegenftaande fleunt zy dermaate op Naare bedreevenheid in
dit ftuK . dat zy nimmer fchroomt, uitspraak te. doen; dat het
Bene Nummer gelukkig zal weezen , omdat het een mooi geta'
is, en dat een ander met niet zal uitkomen, dewyl het, zo
ver haar geheugen reikt, nooit anders geweest is.
Eerre
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Eene andere omflandigheid grypt 'er plaats , ten tyde dat
het waa>fpel der Loterye begint , en die my dikwerf ver
heeft ; naamlyk de Partyen van gemeenfchap!yk te. loo--makt
ten , om dus de verfcheidenheden van het goed geluk veeles
perfoonen in eene foort van zekerheid te hervormen. Het is
noodig, eenigen naam gekreegen te hebben als. gelukkig in
dè Lotery, om toegelaaten te worden tot het deelgenoatfchap.
Dan ik moet bekennen , dat de voorwaarden van toelaating
riet zo wel zamenftemmen als iemand veelligt zou verwagten. Terwyl eenigen met genoegen in dit Lotdeelgenootfchap
ontvangen worden , omdat zy altoos een Prys getrokken "heb
laat men anderen toe om de tegenovergellelde reden , 'o-ben,
geen onze grootfte Gelukfpellers ona zeggen dat op. Geluksverwisfeling fieunt. Ik heb ook opgemerkt, en niet zonder
aandoening, dat talryke Deelgenootichappeu zeer onzorgvul.
dig zyn ten opzigte van de gelchikte. vereischten. Met dit
alles is het een teken van een menschlievenden aart, dat• iewand geene Monopolie van het Geluk naaken , maar het lie.
ver met veelen wil deelen. Deeze gezellige geneigdheid onder.
fcheidt den Loterygelukzoeker van den baarzugtigen fchrok, die
lies voor zichzelven wil, al zouden anderen van gebrek omkomen; wien het woord geeven hoogst wanluidend in de ooreri
klinkt. Maar teffens , indien deeze gezellige Loterymin.
naaks niet altoos ftrikt zyn in de voorwaarden van toelaating,
moeten zy onvermydelyk nu en dan ongefchikte perfooneri
onder hun tellen ; lieden, die, om de fpreekwyze, by bun ge.
bruiklyk, over te neemen, „ nooit gelukkig zyn, en elk Lot
„ tot. een Niet maakent Ik ben niet genoeg bedreeven in de
kunst der voorzegginge , om te •kunnen bepaalen , of iemand
verweezen is , of niet, om altoos in * Lotery ongelukkig te
'weezen; maar voorzeker , indien iemand kan. ontdekt. worden
als een weezen, tegen wien het Lot zich behendig verklaard
heeft-; zodanig iewand- behoorde, ten beste van allen, als een
andere joNAs over boord geworpen te worden.
Onder meer andere plans, om zich van een goede kans in
de Lotery te verzekeren, vertelt men my , dat eenige Dagen
gelukkiger zyn dan geene. Ik ken iemand, die nooit een Lot
op Maandag zal koopen; omdat men nimmer op Vrydag trekt.
Ik weet niet, op welke gronden deeze begrippen Iteunen;
maar , vermids dezelve vry algemeen zyn , behooren wy te
gelooven, dat ze op de algemeen ondervinding íteunen; en
zon- het een weldaad voor de Loterygezinden weezen, indien
'er een Staatsbevel kwam, om geene verrigtingen , tot de Lotery behoorende, op die, ongelukkige dageh te doen. Dit zou

geen nadeel toebrengen aan de Koopers, noch ook aan den
Staat; want , al waren wy dus verlost van die ongelukkige
dagen, zou 'er een genoegzaam. aantal ongelukkige nainu !ten
P4
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overblyven, om de Loten met voordeel van den Staat aan den
man te helpen.
'Er is ook eene wyze om Loten te koopen , die 'er eene
zekere waarde aan byzet. De regelen hiervan zyn egter al•
leen bekend aan eenige weinige bevoorregten ; en de onverlichte in dit geval kan 'er niet wel iets van manken : want
Sumtyds wordt 'er een Lot gekoozen uit een grooten hoop,
naa lang bekyken en overweegen van het getal, en de gedaante der Cyferletteren ; deeze geeft de voorkeus aan ronde,
geene aan Jtaartletteren; op andere tyden neemt men, op het
geval aan ,een Lot uit den hoop, dat eerst in handen valt. Nu
eens pryst men aan, dat elk zyn eigen Lot koope; dan weder
wil men, als verre het beste, dat een Juffrouw, een Meid, of
een Kind, de keuze doe: tot aanpryzing van het laatfle hoor
ik beweeren , dat, in den voorleden jaare, een Kind van-de
drie jaaren het Lot verkoos, waarop de hoogíte Prys viel.
Wat heeft men niet te wagten van zulk Bene , ik had bykans
gezegd , te vroegtydige fchranderbeid! Eindelyk heeft
men my in vertrouwen verzekerd, dat men, om vast een gelukkig Lot te neemen , dat Lot verkiezen moet, 't geen een
ander verworpen heeft. Ten deezen einde pryst men aan,
het gaan by een Loteryhandelaar, waar veel drukte is, en
veele koopers zyn, en het door een ander verworpen Lot
ontwyfelbaar als het gelukkigile te neemen. Eene voorzorge
staat nogthans hiexby in acht te neemen: hy, die het ver
moet geen vriend of een bekende weezen, dewyl by-werpt,
zo wel als gy mogelyk weet waar het om te doen is, maar
een vreemde , en gevolglyk iemand , dien gy binnen weinig
weeken zult houden voor een dwaas in zyne gedaane keuze.
liet is eene bedroevende waarheid, dat , ondanks de opge.
daane kunde in het weeten der gelukkige Getallen, allen,
waarop groote Pryzen, in de laatste jaaren, getrokken zyn,
door eene groote menigte handen gegaan , weder en weder
verworpen waren, eer zy ten laattien een Kooper vonden, —
en deeze — deeze was misfchien een Philofophifche Domoor,
die nooit op alle die hukken dagt, en verrascht werd door
het goed Geluk , om 't welk te verktygen hy geen voorbehoedzel hoegenaamd gebruikte. Hoe dit mogelyk zy, ftaat my
niet te ontwikkelen ; maar het is te hoopen , dat de oorzaak daarvan moet toegefchreeven worden aan de onoplettenheid der anders zo wel bedreevene Kooperen , en niet aan
onkunde; want het zou jammer weezen, dat, naa den afloop
van zo veele hoogst aangepreezene ondervindingen , en de
kennis van zo veele middelen om tot de weetenfchap van
het toekomende door te dringen , en zo veele eenvoudige
opgegeevene regelen om daartoe te geraaken , eenig mensch
zo blind zou weezen , om een Lot te koopeg , waarop
Niets
,
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Niets viel, en een Pryslot , als zodanig bekend , te ver.
Werpen.
Teffens wil ik hoopen , dat, daar iedere Lotery den voor;
Laad onzer ondervinding en de maate onzer fchranderheid ver.
meerdert, 't geen tot hier toe enkel een fluk van toevallig.
heid geweest is, met den tyd een fluit van zekerheid zal worden, en dat de dag moge aanlichten , waarop de Mensch aan
Mejuffrouw FORTUIN bevel geeve , en zy hetzelve met zo
veel ftiptheids uitvoere, als nu het geval is, wanneer wy last
geeven aan een Koopman; in één opzegt, althans, moet zy flip.
ter weezen. dewyl zy in de meeste Loteryen met gereed geld
handelt. Het hedendaagsch vermenigvuldigen der Loteryen
.tnoet het aanbreeken van dien heildag verhaasten, -•— de ge.
legenheden, om proeven te neenten , verdubbelen.
Over 't algemeen moeten wy nog aanmerken, dat de Lief..
hebbers, by den aanvange eener Loterye, daarvan meer hoa.
pen dan van iets anders. By eene fpeculatie in den Koophandel kunnen zy bykans tot een penning toe berekenen, wat
winst 'er mede te doen is; zodat zy over den uittag zich niet
grootlyks kunnen verwonderen. Dan hier is het geval geheel
anders: en misfchien dat de kortheid des tyds, binnen welkerf
alles afloopt, medewerkt tot die verfchiilende aandoeningen.
Een Schryver , die, reeds lang geleden, over de Loteryen
gefchreevcn heeft, flelt daaromtrent het volgende voor: „ Ee,
nige Schoolgeleerden hebben het geval voorgefteid ; Indien
een Ezel geplaatst werd tusfchen twee hoopen hooi, welke
diers zintuigen op eene gelyke wyze aardeeden, en even flest
aantokkelden; of het dit Beest mogelyk zou weezen, van een
van beiden te eetera? De meesten beflisfen dit Vraagt uk ten
nadeele van den Ezel; zy willen dat hy van honger zou fier.
ven • te midden van den overvloed, daar by geen ziet vryen
wil heeft, orn hem te doen belluiten , aan den eengin of anderen kant zich te wenden tot verzadiging. De Hooibundels
aan wederzyden doen zyn reuk en gezigt gelykmaatig aan ; dit
houdt hem in geltaage opgetoogenheid; hy blyft in dien flaat,
even als de Kist van MAHOMETH, tusfchen de twee Zeilstee•
nen, de eene in den vloer, de andere in de z )ldering van
diens begraafplaats, fteeds (zo als de Reizigers vertellen) tusfchen die beide los in de lugt zweeft. Wat het gedrag des
Ezels, in den gemelden neteligen toefland, betreft; ik zal het
niet op my veemen te bepaalen, of hy liever zou willen fier.
ven, dan zyne onzydigheid tusfchen de twee Hooibundels fchenden; maar alleen het oog vestigen op het gedrag van ons,
Menfchen, in dezelfde verlegenheid. Wanneer iemand van
zins is otn zyn Geld in de Lorery te waagen, is voor hem
ieder Lot even aantrekkelyk , als dezelfde kans itaande met
een ander. Zy alle hebben even grooten eisch op een hoo-

gen
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gen Prys; en geen reden kan 'er met grond gegeeven wardcc , Waaroin iemand , vóór de trekking, de voorkeus aan net
een boven het ander Lot geeft."
Ik moet hier opmerken, dat deeze opheldering van de Gelykheid der Manroers gefchreeven werd ten tyde dat de Loteryen eerst begonnen , en .:.us vóór de vetlief te Eeuw,
waarin neen gelukkige Nummers, gelukkige Koopers, geluikltige Verkoopers (*) heeft loeren isennen • en men desgelyks
tints dien tyd ontd:;),t heeft, dat, ter oorzaake van de
„ hoope om overvloed te krygen door hulpmiddelen , veel
„ kortbondiger dan die van rbeid , en tigter nigerneen aan
„ te wenden dan die van ver(l<nud, de aigetneene neiging ont„ ftaan is om het Lot te biproeven , Co die ge::ei_;dheid,
„ o.n alle gelegenheden aan te grypen , die ens Wy geval ryk
„ kunnen doen worden , welke , wanneer zy eenmaal cie
„ ziel vermeesterd heeft , zelden of doer bewysredenen uie„ dreeven, of door den tyd geneezen wordt, [naar ons het
„ leeven doet doorbrengen in geduurige hegocheling, dooigains eindigende in benoef.e en .lende. 1?an de dwaas„ heid van ontyd :e blydfchap en harsf.nfchitnmigen voor, fpoed is egter riet by uitfluitin'; eigen aan de K.ropers van
„ Loterybriefies : veelun worden 'er gevonden, wier loeven
„ niets anders is dan eene bc!t„ndige Lotery; die altoos eeni„ ge maanden van overvloed en geluk beleeven, en die, hoe
„ menigmaal ook zy ir hun geval met een Niet uitkomen,
een hoogen Piys verwagten van Bene volgende ondernees, ming."
(*) 't Is in Engeland niet zeldzaam , dat de Verkoopers der Loten ,
by het ron,l eeveo vr.„ dun Plaat der ui-gefchreevere Loterye. op het
eigcnfie Papier een Lyst tsaren drukke,, van de ffooge Fryzen, cp by
hun uitgo ecvene Loten , ir, voorise I.oteryen, gevallen. wie heeft
ook by ons niet wel hoorgin zergeu: By den Colletleu-r '•* ,noot neen
,veezen; die is r--cht gelukkig !

TwEE ZELDZAME ONTMOETINGEN VAN J. EVANS Tie COAWEN,
EEN£ IiLLIi \E Si'AD IN MdRIONETA5ffiRL.

(Ontleend uit

j. EVANS

Tour tkrougli Part of North "ales

in the Tear 1798.)

e eenige Herberg te Oorwen eene kleine Stad in Il%lerio•
de Owen Glyndcor gehee:en , ;=.enbaar aan
een Inisfelyke Figuur op het Uithangbord ; deeze hadt groote
Dogen en een langen baard, veel gelykende op het hoofd van
een Saraceen: het teil de afbeelding weezen van den Held der

D neth,Jhire , is
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Valeie, die nog leeft in de nagedagtenis en de genegenheid der
Inwoonderen van Corwen. Het voeglyk onthaal , en de beleefdheid der Bewoonderen dtezer Herberge ,. maakte dezelve
tot een gefchikt verblyf.
Naa een langen en vermoeienden dag wenschte ik om alles
wat verfrisfen kon , en vroeg om een Barbier. Naa gewagt
te, hebben tot het avondeeten gereed en myn geduld bykans
ten einde was , ontdekte ik , dat men myne meening verkeerd
begreepen ! hadt. De Dienstmaagd. veronderftel'ende , uit den
tgd des avonds en de gewoonte dier plaatze , dat Ik verlangde, de zoetklinkende toonen der inuzyk te hooren, bragt een
blinden Harpfpeeler in myn vertrek. Ik lachte; eenige blyken
van misnoegen te betoonen , zou myn goeden fmaak hier in
twyfel hebben doen trekken, en was eene onheufche vergelding
geweest van eene goede meeping. Ik hield den Dorpsmuzykant
by my.

Op eene nadere aanduiding van 't geen ik waarlyk gevraagd
en -noodig had, kreeg ik ten antwoord, dat 'er geen Barbier ,
in den omtrek van verfcheide mylen , te vinden was; dat eene
Vrouw te Corwen dit werk verrigtte ; doch men veronderftél.
de, dat ik nay door geene Vrouw zou willen laaten fchee.
ren. Glimplachende over de hooge gevoelens , welke men
veronder(ielde dat wy Mannen ten aanziene der Vrouwen vormen , en het nederig denkbeeld dat zy van haare eigene Sexe
hadt, fleurde ik gereed toe, om my van deeze Barbierfier te
laaten bedienen.
De Dienstmaagd , die eerder myne gebaaren verftondt, ver haastte haare fchreden; en binnen weinig minuuten verfcheen
'er Bene kloeke meid , van omtrent vyf-en - twintig jaarén
fchoon van kleur. Met het gereedfchap in de hand en een
lach op haar weezen fprak zy in gebrooken Engelsch het gezelfchap aan. In de eene hand hadt zy een koperen keteltje
met heet water , in de andere een feheede met fcheermesfen
en een zeep-doos : — men verwoedere zich niet over dit
laat(te , als behoorende tot meer befchaafde oorden : het was,
gelyk ik vernam , een gefcherik van een Heer , -wiens baard
zy met zo veel handigheids weggenomen haat , dat by haar
dit uit dankbaarheid ten gefchenke gaf. Zy teeg te werk.
Getroffen door de nieuwigheid der zaake , en de blykbaare
gulhartigheid der I3arbier(ler,, uitgedrukt door glimplachen en
den zoetvoerigen toon , op welken zy fprak , was myn baard
weg, --- zai ik zeggen, eer ik het wenschte? -- zeker eer
ik het dagt.
Nieuwsgierig te weeten wat 'er van deeze Barbierfler was,
ver(tond ik dat zy MIGDALENE HUG:izs heette, en de Dog!er
was van geen ongeagt man daar ter Stede ; het geen by l)ecat, en by zyn dood naliet, was genoegzaam, om , zo lang
het
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het Gezin by elkander bleef , het noodig onderhoud te ver Cchaf en ; maar door het trouwen van deezen , door het af(Ier•
ven van geenen , was zy met eene oude Moeder overgeblee•
ven, en hadt, om voor zich en haare Moeder een eerlyk beflaan te krygen, dit, voor eene Vrouwe, vreemd werk by de
band genomen.
Nooit werd myn baard zagter weggenomen; dan, buiten dit,
Zal, uit hoofde van de evengemelde byzorderheid, geen -Man,
die een aandoenlyk hart bezit, Corwen doortrekken, zonder
Bene kleine gifte aan deeze pligtbetragtende Doter des tegen-

fpoeds te offeren. Ik betaalde haar ruim ; en wy ondervonden

welhaast , dat het geluk deezer onverwagte gebeurtenis zich
niet tot de Barbieriter bepaalde. De edelaartigheid van dit'
eenvoudig Volk bleek , in dit , even als in veele andere. gevallen , te groot te zyn , om zich binnen de enge paaien van
aelffoekenheid te lasten befluiten. De vreugde van het onbedorven LVelsh Chara ter is de vreugde van gezellige deelnee•
ming. De Harpfpeeler , die onder het avondeeten voor
ons gelpeeld hadt , werd nu door MAGDALENE te werk gefteld;
Naare jeugdige kennisfen in de Stad werden verzogt , deel ir_
de vreugd te neemen ; de Waardin, in de geestvervoering der
tydsgelegenheid deelende, brags ook bet haare toe: een vro-

lyke dans hieldt aan tot diep in den nagt; en wy hadden het

genoegen , om ooggetuigen te weezen van veel onfchuldige
vrolykheid, het gevolg van eene niet zeer groote gift.
Vroeg in den morgen werden wy uit den flaap gewekt ,
eer wy het wenschten , door een aantal zingende (temmen.
De oorzaak van deeze ons onwelkome Serenade was eene
zatrrènkomst van Dis/enters in eene Kapél tegen over de kierberg , eer zy hun dagelykfchen arbeid aanvingen , om voor
de welvaard huns Lands te bidden , en het Opperweezen
te fineeken om het fpoedig herflel der Vrede onder de
eerzugtige en ftrydende Mogenheden van Europa. Deeze
h4lorgen- dienst werd eenmaal 's weeks , met dit vaderland
oogmerk, verrigt. 'Er was iets zo waarlyk mensch•-lievnd
lievends in dit bedryf, 't geen zommigen misfchien onder de
overtollige werken tellen , dat , hoe zeer wy ook van deeze
Lieden in zommige opzigten mogen verfchillen , zulks onze
-

navo ging vordert; en wy konden niet nalaaten, ons aandeel
van goedkeuring daaraan te geeven.

MENGELWERK,
TOT FIZAATJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN•
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

VERDEDIGING VAN HET SLOT DES ALLERVOI,AIAAKTSTEN GEBEDS, Matth. Vi: 13.
Door H. BENZENBERG.

(Vervolg en flat van bl. 194.)
57
ga nu over tot de Kerkvaders
die dit Godk verheerlykend Befluit niet hebben. Het blykt van
zelf , zonder dat ik dit behoef te herinneren , dat
alle Latynfchc Kerkvaders dit Slot weglaten , dewyl
het in hunne Overzetting ontbrak. Hier van is het,
,

I

,

dat de Uitgevers van den Bybel te -4lcala , wegens
hunne vooringenomenheid met de Vzil;ata , welke zy,
uitgenomen de fchryffouten, voor onfèilbaar hielden dit
Slot, tegen alle Griekfche Handfchriften aan (*), in
den Tekst weglaten , . niet ene bygevoegde randtekening, die kwanswyze de onechtheid van hetzelve zal be;

wyzen. Zie de aantekening op § s.

Wat nu de Griekfche Kerkvaders betreft, b. v. oxrGENES in Schol. in Orat. Dom. (welke Scholia of aantekeningen, volgends BENGEL , niet van ORIGENES, maar
van PE•rRus van Laotlicea zyn) , CYRILLUS van ,ye.
ru.

(*) Zo luidt de verdenking; doch ERArMUS (in Capitibnr
11rgu;nent. ps• fixit Edition quint N. Z:) getuigt, dat LEO X
een Handfchrift van de Vaticaanfche Bibliotheek aan de
Uitgevers van den Complutenfifchen Bybel gegeven heeft, opdat zy hetzelve, als een echt afichrift, zouden volgen, 'Er
zyn non andere zaken genoeg in voorraad, gefchikt om deze
verdenking te verkleinen; doch wy zullen ons thands niet bezig houden reet dezelve op te tellen. J. D. auIto.
Mr WC. I^3o2. ri' . 6,

Q
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rufalent in Catech. f. en MAIIMUS de Martelaar in de
VII Eeuw; ik denk zeker , dat de werken van deze
Mannen in de eerffe uitgaven , die te Parys in het
licht verlcheuen, wegens de Roonlfche Kerk en de gewone Overzetting, verminkt zyn (*) : gelyk b. v. oRlGENES , uit de Latynfche Vertaling verbeterd, heeft
rrATTI I. XXV: I . het byvoegfel ; ,cua Tv",< ruu¢r,5 en der
Bruid; zie BENGEL : zo is ook, volgends de aantekening van suicERus in zynen Tfief. Ecclef. voce ^ezríl yo5,
CLEMENS v an ellexandrie ergens in 'de Handfchriften
of uitgaven bedorven , en men heeft hen; zichzeiven
doen tegenfpreken , om de nieuwe verdeling der Tien
Geboden, door AUGUSTINUS uitgevonJen, doch aan dc
de gehele Oudheid onbekend, te verdedigen. Dit zelf
kan men zien in de Latynfche Vertaling van den-de
Commmentarius van ANDREAS van C gifarea, over de Oper;baring, door PELTANUS, dewyl men in dezen Kerkva
een fchandelyk bedrog dc-der,OPENB.XI:14or
lezing van de Latynfche Vertaling ingefchoven heeft,
alhoewel in den Griekfchen Tekst onze lezing: ^^I^ Tf4
?às : Taa« 9 átiz& doende zyrne geboden , zeer klaar en duidelyk is.
-

8.
Men werpt wel tegen , dat in alle Handfchriften en
Vertalingen het Slot van het Onze Vader by LUCAS
niet gevoeden wordt. Doch dit gaat ons niet aan , dewyl LUCAS dikwyls fommige zaken in de redenen van
JEsus achterwege laat, welke MATTHEUS verhaalt,
b. V. LUC. XXI: 23, waar de woorden, Bidt, dat tïive
Ulug t niet gefchiede, enz., welke MATTHEUS, Hoofdft.
XXIV: 2o. opgeeft , en in het midden van dat vers by
LUCAS moesten geplaatst worden , niet gevonden worden. Zie ook LUC. V: 31, 32. verg. MATTH. IX:
1, 13.

§ 9•
(*) De Uitgevers der Patres te Parys hebben het Slot
van het Onze Vader, in die boeken, waarin zy hetzelve von.
den, ter goeder trouw laten drukken en in zyn geheel be.
houden: waarom zouden zy dan hetzelve ook niet, met de•
zelfde oprechtheid , in de Boeken van ORIGENES , CYRI1.a.us van Jerufalem en MnxIMOS behouden hebben , indien
zy hetzelve in enig Handfchrift gevonden hadden ? •--J. i'. BSRG.
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§ 9.
Men werpt ook dit tegen : Indien de oude Grieken
dit Slot in hunne Handfchriften lazen , en de Pa:riarchen te Con ilantinopolen en anderen hetzelve ais den
echten tekst erkenden, waar van is het dan . dat anderen
hetzelve eenvouwig als een byvoegfel befchouwen, en
hetzelve flechts als een gedeelte van hunnen Kerkdienst
[Liturgia] gebruiken? (Men zie de woorden van GREGRORIUS NYSSENUS,CIESARIUS,en EUTHYIVIIUS,byBENGEL en GRIESBACH.) Ik antwoord: By de Grieken werd
reeds zeer vroeg in hunne Liturgie het Slot van het
Gebed afgefcheiden (alhoewel het nogthands niet als een
byvoegfel verworpen werd), en hetzelve moest door
den Leeraar worden uitgefproken, gelyk men zien kan
in de zogenoemde Liturgie van CHRYSOSTOMUS. Daar
'er vele andere zaken bygesoegd, welke GRE--nazy
GORIUS, CIESARIUS en anderen ons opgeven, even gelyk onze Predikanten het laatfte gedeelte van den Priesterlyken Zegen, verfcheidenlyk op hunne wyze, veranderen, en 'er iets by- of afdoen. Hierom hebben fommige Grieken, vooral de nieuwere , gedacht , dat dit
Slot in zyn geheel een byvoegfel der Kerkvaders was,
enkel en alleen aangenomen om de Liturgie vol te maken. De verzekering van EUTHYMIUS, in de XII Eeuw,
dat dit Slot enkel een byvoegfel is, bewyst voorzeker
niets, indien CHRYSOSTOMUS , gelyk boven aangetoond
is , de oudite Handfchriften gebruikt heeft. Zulke
Handfchriften, die dit Slot lazen, zyn 'er in de eerfle
tyden zeker zeer velen geweest; want hoe vele oude
Overzettingen, zo wel voor als na CHRYSOSTOMUS, in
zeer ver van elkander verwyderde plaatzen , vervaar
uit den Griekfchen Tekst gemaakt of-dig,enof
met denzelven vergeleken zyn , hebben dit Slot , en
wel in alle Handfchriften, b. v. de Syrifche , Arrnenjfche ! Zie boven.

5

IO.

Nog éne zeer waarfchynelyke tegenwerping tegen de
echtheid van dit Slot , aan welke twee grote Oordeelkundigen , BENGEL en GRIESBACH , zeer veel gewigts
hangen , moet door my opgelost worden. Men zegt
naamlyk, dat de oudfl:e Hanafchriften van MATTHEUS,
uit welke LUCAS, in de Aanfpraak van dit Gebed, en
ook
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ook in de derde en zesde Bede, NB. zou vervalscht xj'n,
dit Slot zeker niet gehad zullen hebben, dewyl het anders zeker niet die drie Stukjens in den Tekst van LUCAS zou zyn ingevoegd. Maar ik ontken ten aller
dat LUCAS uit de Handfchriften van MAT--fterk,
THEUS o p de aangehaalde plaatzen zou vervalscht zyn.
Het fchynt my meer dan waarfchynelyk toe, dat fommige Griekfche Affchriften van LUCAS , volgends de
verbetering van MARCION, in welke die drie Stukken
niet gevonden werden, in de eerfte tyden der Kerk wel
onder de Rechtzinnigen verfpreid, doch echter van hun
niet als echt erkend zyn. Uit één van deze Afschriften is de Latynfche Overzetting , die ook deze gedeelten niet heeft , of eerst vertaald, of naderhand vol
hetzelve verbeterd. Want MARCION, die reeds-gends
omtrent den jare i36 zyne ketteryen verfpreidde, gaf
ene nieuwe uitgave of verbetering van die boeken van
het N. T., welke hy voor Godlyk erkende , aan zyne
aanhangelir.gen ; welke uitgave echter van de gewone
in vele plaatzen afweek. Uit de vier Euiingelien nala
hy alleen dat van LUCAS aan, en hy veranderde hetzelve zeer listig naar. zyne onderdellingen of gevoelens,
waar het tegen dezelven'fcheen te Itryden. Zie Mi
CHAëLIS Inleiding, de beste uitgave § 7. CO. Wy weten van MARCION, dat hij de fchepping der ondernlaanfche wereld aan een ander Wezen dan aan den hoogften God toefchreef. Derhalve die gezegden , welke in
de Handfchriften van LUCAS niet gevonden worden, aangaande den Vader, die in de Hemelen is — wiens wil gefthied in den hemel alzo ook op de aarde — en die on:
verlost van den bozen, zyn juist dezelfde zaken, die tegen
het ifelfel van MARCION itryden. Ja ik zie by GRIESBACH , dat MARCION voor deze twee laatfte plaatzen,
als getuigen , die deze woorden niet habben, zeer yvert.
Ene dergelyke verandering , uit het brein van MARCION (t) voordgekomen, kan men zien LUC. XVIII: 19.,
De.
(*) In de Hollandfche uitgave vindt men deze aangehaalde
plaats I D. I St. § 7, bi 71-- 74.
VERTALER.
(t) Ik heb alle plaatzen uit de boeken van het N. T.,
welken MARCION aanneemt, in de verfchillende lezingen van
GRI3SBACH naargefagen , waar hy als een Getuige voor onderfcheidene lezingen voorkomt; doch, behalve de aangehaalde,
heb ik gene plaats met zekerheid ontdekt , waar by den tekst
nar
-
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Deze drie Stukjens konden in de Handfchriften , die
dezelve niet hadden, als de echte tekst van LUCAS,
uit onbedorvene Affchriften van LUCAS ze ven (niet
van MATTxEus) na langen tyd weer hertieid, en nogthands het Godverheerlykend Befluit achterwege gelaten worden ; gelyk hetzelve ook in geen , zelfs het
beste, affchrift van LUCAS gevonden wordt (*).
6 II.
naar zyn fyllema veranderd heeft. Gefteld zynde , dat die
befchuldiging der Kerkvaders niet valsch zy, het geen men
a]geween gelooft, dan moeten zy gewis de aangehaalde plaat.
zen uit LUCAS in het oog gehad hebben. Is dit z, dan
is daardoor overtuigend bewezen, dat het geheel Gebed, zo
als het by MATTHEUS voorkomt, uitgezonderd het Slot en het
woordjen Amen, voor den tekst van Lucas te houden zy.
Dit moet men ook niet uit het oog verliezen: indien MARerorr ergens in het N. T. den tekst heeft durven veranderen,
dan heeft hy dit zeker ondernomen in het Gebed, dat dage
werd uitgefproken. Hy kon trouwens niet hopen, dat-lyts
zyne vooronderttellingen by iemand enigen ingang zouden
vinden, indien dat geen, wat men gedurig bad, lynregt tegen dezelven flreed ; doch door dezen vond , welken hy
volgends myne gedachten gebruikte, moest hy het rtgtzinnig
gelo:.f, ten minften by zyne aanhangers, doen wankelen en
onzeker maken. Intusfchen kon het by de Rechtzinnigen ,
die niet • alleen het Euängelium van LUCAS, maar ook van
MATTHEUS, voor Godlyk erkenden , geen nadeel baren, omdat zy dit gebed uit MATTHEUS gewoon waren te ontlenen.
BENZENBERG.

(*) Ik moet 'er dit , by het geen ik van de poging van MARclorr, om den tekst naar zyne onderftellingen te veranderen,
gezegd heb, nog byvoegen : Deze Ketter fchynt my ook de
Aufteur geweest te zyn van de verminkte Lezing i zon. V:2o.
Want by wordt daar onder de getuigen aangehaald door oN.izs•
BACH , die ook zelf , wegens de overeenftemming van het
dlexandrynsch en andere Handfchrifct.n (maar die NB. de Latynfche overzetting hebben en derhalve latinizeren ja ook
van de Koptifche, Ethiopifehe en Gemene Latynfc.he overzetting , en desgelyks van enige Griekfche en van alle de La.
tynfche Kerkvaders (en dit is geen wonder! ) die woorden ,
zus er rw ,r.
c
e. -r. ©. en in uwen geest, welke Codes
zyn ,- uit den tekst verwerpt, ik, vind my verpligt, hier
uit dien hoofde van hem te verfchillen , omdat ik zie, dat
alle Moskoufche Handfchriften by MATTHIEt dezen tekst in
geheel hebben; dat THeOPHILAYTUS ell OEHUMENIUS deze
beide gezegden afzonderlyk verklaren ; en dat CIMRYSOSTOMUS
;

u.,

.

zvn
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Maar hoe kan men dit verfchynfel verklaren , dat
naamlyk in de Latyrfche Overzetting, en anderen , die
van dezelve, gelyk ik toeffa, niet oorfpronglyk of afhanglyk zyn , insgelyks ook in fommige Griekfche,
HR,Ldfchriften, die niet latinizeren (ik fleur toe, dat 'er
eertyds zn,danigen geweest zyn) , het Slot van het Onze
Vader in liet geheel by MATTIILUS niet gevonden wordt?
Myn gevoelen hierover belfaat hierin: In de eerfte tyden is zeker het een en ander 1 Iandfchrift van MATTHEUS
volgends LUCAS verbeterd zyncje, in Egypten, Africa
en Italiën gekomen; en uit zulken Codex is niet alleen
de Latynf hc, maar ook de lioptiffhe vertaling vervaar digd (*). In het vervolg van tyd zyn ook enige Griekfche
-

die woorden in alle Handfchriften opgeeft, in één Handfchrift
zonder enig verfchil van den gewonen tekst, in de anderen
alleen met dit onderfcheid, dat men na verheerlykt
ook ápdre (hiervan heeft de VULGATA psrtate, dra t) leest;
maar dit is ontdaan uit twee woordjens 'px Te, omdat één
Handfcbrift alleen spa heefr. Het Stelfel van MMArcION is ons
niet genoeg bekend ; maar dewyl by ftelde , dat de zielen na
den dood (zeker om gezuiverd te worden) in andere ligcha.
men overgingen , zo fcheen hy zeker te geloven , dat het onanogelyk ware , dat God in dit leven door onze ziel verheerBENZENBERC.
lykt werd.
(*) Toen ERASMUS in de XVI Eeuw ontkende, dat het Slot
door cHRrsT•us zelven by het Allervolinaaktst Gebed gevoegd
was, en by derhalve wenschte, dat men hetzelve, als een
voordbrengf 1 an menfchelylie hersferen, uit de gewyde Boeken zoude uitrooien , zo werd dit van L. VALLA zeer euvel
opgenomen , en by meende, dat men dan een goed gedeelte
van het Gebed des Here afkortte; en niemand kon , zelfs
toen, de oordeelkunde van dien Man, welke by gebruikte, om
den Griekfchen Tekst van MATTHEUS met de kerkelyke lezing
te doen overeentiemmen, goedkeuren: hoe veel minder zou
TLRTULLIAAN in de 11 Eeuw, het Euángelie van MARCION, het.
geen hy vervalscht noemde, goedgekeurd hebben! „ Ik zeg,
„ dat het wyne waar is," (liet zyn de woorden van den Man
zelven in zyn II Boek tegen MARCLON) „MARCION het zyne. Ik
,, verzeker , dat het Euiingelie van MARCION vervalscht is, by
„ het myne. Wie zal hier tusfehen ons beflisfen dan de tyd,
aan datgene het gezag toekennende, dat het oudlte zal
„ bevonden worden, en aan datgeen ene vervalfching toe.. ken.
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fche I-Iandfchriften naar dc Lat enfche Overzetting ver.
ieterd

,

het

geen

LUCAS BRtJGErSIS , by GLASSIUS ,

zelf tcettaat omtrent zyn Parysch Grieksch Handéhri t,
Hetwelk het Slot niet had; zegge de: dat hetzel'e naar
het Latyn verbeterd was (*). En LAUR. VALL A , de
Oratiore Dumin., helydt edelmoedig: dat hier niets van
de Grieken is bygevoegd, maar wel van de Latynen weg
Zie GLASSIUS Col. m. 212 (t).
-genomc.
g 12.

Is de echtheid van dit Slot bewezen, dan is het woordjen ilmcn , hetwelk LUCAS in^gelyks weglaat , ook
van de hand van MATTHEUS ; immers elk Godverheer.
Jykend Befluit eindigt met dit woord. Zie rs. LXXII:
IQ. Ps. LXXXIX: ;;. ROM. XI: 36 . PHILIPP. IV: 2 0.
I TIM. I: 17, in welke plaats herzelve in alle Handfchriften voorkomt. Sommige Handlèhriften laten dit
tivoordjen weg in MATTHEUS, en wel voor het grootst
gedeelte dezelfde , die het Slot niet lezen, omdat het
naamlyk by LUCAS niet voorkomt. De uitlating van
Amen fteunt derhalve op genen grond.
Het fchynt my voor het overige niet onwaarfchyne.
lyk
,, kennende , hetwelk men kan overtuigen , dat jonger is.
„ Want in zo verre het valfche ene vernieling van het ware
,, is, zo ver moet ook de waarheid voor het valfche gaan."
Dezelfde TERTULLIAAN wist nogthands niets van dit Slot,

doch zeker niet om ene reden, welke uit een zeker Eudngelie

van MARCIoly fchynt afgeleid te moeten worden ,maar omdat h9
in datzelfde Euángelie -boek, hetwelk by het zvxE en het WARE
noemde, even hetzelfde Slot niet las. Het is TERTULLIANUS
alleen niet , die te kennen fchynt te geven , dat MARcION iets
op ene onbefchaamde wyze tegen de gewyde Boeken onder
heeft; maar ook oRI(i ,ENES , CYPRIANUS, CYRILLUS van-nome
Yesufalem en anderen wisten even zá wel , welk onderfcheid'er
gevonden werd tustchen het Euängelie van dezen MARCiox,
en de echte Eui ngeliën van de Euíingelisten. J. P. BERG.
(*) S . GLASSI[ Philolog. Sacr. Lib. I, Traét. II, pag. 95,
b. Edit. Amftei. 1711.
VEILT.
(t) GLASSI.[ Phil. S. pag. 96. a. Edit. modo laud. —
VE LiTA LRA.
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lyk toe, dat 'er oPENB. XI: 17. op dit Slot wordt ge
dat men daar ene omfchry ving van hetzelve-doel,n
vindt. Want het eerie gezegde: uwe is het Koning9 yk,
is bevat in het woord: ay hebt gcheerscht; het twede:
en de kracht, in de woorden: dat Gy uwe grote kracht
hebt aangenomen ; en eindelyk het derde : en de heer
in het woord: wy danken, het welk even zo-fykheid,
veel is als ; wy brengen U eer en heerlykheid toe..
Men zie rs. XCVI: 7. verg. OPENB. XV: q. , waar
men voor hetzelve vindt verheerlyken. Want indien de
Ouderlingen-, die in het hemelsch gezigt voorkomen,
dit Godverheerlykend Beluit van JESUS, hunnen Leermeester op deze aarde , geleerd hadden, konden zy hetzelve in den hemel, waar zy God volmaakt verheerlyl:en , niet vergeten wezen. ik dring dit echter niet aan
anderen op.
14•
Ik voeg 'er dit éne ten overvloede by. Wie, weet
piet, dat wy, van enen Vorst iets verzoekende , onze hoop, dat wy een gunftig gehoor by hem mogen
krygen, en onze verwachting op de vervulling van ons
verzoek, enig en alleen .gronden op zyne magt, edel
goedheid? Waarom zou ook dit in het-moedighn
Allervolmaakttte Gebed gene plaats konnen grypen ? denvyl zelfs de gebeden der Heiligen , in den Bybel opgetekend (men zie I CHRON. XXIX: II, ie), en de
voorschriften der gebeden door deoodfche Meesters,
ons zodanige loff?raken aan de 1handJ geven.
§ I,.

Indien derhalve , waarover verilandige Lezers konnen
oordelen, de echtheid van het Slot MATTH. VI: 13.
door my bewezen is , dan , moet hetzelve niet alleen
van de Proteflanten niet uit den Tekst van den Euángelist (*) verworpen worden ; maar ook moet dan
hetzelve can de Aanhangers der Roomfche (t Kerk,
die
(*) Ook moeten die drie Stukjens by LUCAS, welke MARc*otq eertyds_ verworpen heeft ,. niet uit den tekst weggenote
aren worden , dewyl voor dezelve gene getuigen , die haar
bevestigen, ontbreken. - BENZENBERG.
(t) HetiLg(fde n?oestgn zy ook doen MATTH. V: áy1. OPENA.
Xvli:
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die voor oordeelkundige redenen moeten onder doen,
in hunne Overzetting , en in de uitgaven van den
Griekfchen Tekst, weer herteld worden. Even gelyk
ook de Griekfche Kerk , die zeker geen klein gedeelte
van de Algemene Kerk uitmaakt, tot op dezen dag,
dit Slot beeft.
XVI[: r7. en andere plaatzen , waar zeer zeker fouten of uit.
latingen plaats hebben. — BENZENBLRG.

OPMERKENSWAARDIGE GENEEZING VAN BENE
VERLAMMING DER BOVENSTE EN ONDERSTE
LEDEMAATEN , DOOR ZIET GEBRUIK DEIt
BADEN IN HET BADHUIS TE AMSTERDAM; WAARGENOMEN DOOR

D. HEILBRON, C. Z. M. D.
EN F. BTJCHNER , Chirur-

gyn, Oog- ei StadsBraukrneester aldaar.

rader het groot aantal middelen, die zoo wel tot be.
waaring der gezondheid als tot voorkoming en werO
kelyke geneezing van verfchillende

ziekten gebezigd
worden , zyn misfchien geenen vroeger bekend en in
gebruik geweest dan de koude en warme Baden, uit
eenvoudig water beslaande. Reeds by de vroeg11e, ja by de eerst ons bekende Volkeren, werden ze,
blykens hetgeen men deswegen in de t*etivyde Schriften, by deefchiedfchryvers, als ook by zommige Ge-,
neeskundigen, vindt opgetekend, als het gefchikttle middel befchouwd , om de voor het 1Vlenschdom zoo noodige reinheid te onderhouden, den vermoeiden Reiziger
te verkwikken, en liet Phyfiek welvaareu over het ge.
heel te bevorderen (*).
Het bleef echter niet alleen by dit Diatetisch gebruik
der Baden; maar ook de vroegfie Artfen vestigden hun.
ne aandacht op dezelven als Geneesmiddel, en 1beloofden
(*) Men vergelyke , onder anderen , den elrts, door urrzrR , hide Deel , en MITRCABDS fraai Werk ueber die nator
trad ebroach der Bader.
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den zich cie beste gevolgen van derzelver gebruik in
onderfcheiden ziekten • waarvan men reeds de duideI\k(re t',o en vindt by HHIPPOCRATES, CELSUS enz.
Het w&k intusfchcn geenzins te bevreemden is, wanneer men, door de laatere on:dekkingen voorgelicht, in
ern+lige overwei ging neemt, wek een helatl r^yk en ge-.
wigtig dee? de huid van het menf^heiyk lichaa
m is; in
welk een g ooi verband zy niet de overige lichaamsdeelen (laat (*) : wek een groot getal zenuwtjes onder
dezel'.e gelegen zyn ; hoedanig dezelve het gefchiktile
vefiietalusn oplevert , om onmid,le!yk op het zoo gewigtig fyflhemc Lymphaticum te werken, en van hoe veel
belang, eindelyk, de uitwaasfeming , die door dezelve
gefebiedt , voor de gezondheid is : uit welk alles natuurlyk volgt, dat men niet alleen door de uiterlyke
aanwending van Geneesmiddelen groote veranderingen in
de inwndige organen kan te weeg brengen, gelyk de
ondervinding ons leert (f), maar dat men ook, door
op de huid zelve onmiddelyk te werken, verfchillende
inwendige ziekten en gebreken zou kunnen voorkomen
en geneezen ; ten welken einde , intusfchen , niets

gefchikter fchynt dan het gebruik der Baden.

Met dit alles was het gebruik van dit, om verfchillende redenen , zoo voortreWelyk middel by de Eu.
rapifche Volkeren aanmerkelyk afgenomen ; waartoe in vroegere dagen waarfchynlyk veel zal toege-

bragt hebben het invoeren van linnen onderklederen,

waardoor het minder noodzaakelyk geworden was ,
de Baden als reinigend middel te gebruiken; de algeineene vertu ndering van alle Gymna/tifehe oeffeningen ;
en eindelyk ok de zoo verfchillende Geneeskundige
leertlelféls , welke deeze weetenfchappelyke kunst over
het geheel zoo zeer verduisterd hebben. In laatere tyden,
(*) Volgens de laatere Proeven an 1Nortuuons , THORN
TON, LAVOLS'LR, BznoozS enz. zou de voornaamfte verrich-

.

ting der Fluid zeer veel overeenkomst hebben met die der
Longen ; van naamelyk de atmspheri/che lucht in te zuigen.
een gedeelte van het daarin bevatte oxygenium voor het
bloed af te fcheiden , en azote met koolzuur gas wederom uit
te dryven.
(t) Men herinnere zich aan de nieuwe geneeswyze doof
de uiterlyke aanwending der Geneesmiddelen, onlangs doos
,inERA aangepreezen.
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den, echter, fchynt nog Bene geheel andere omf}andigbeid veel bygedraagen te hebben, om, niettegenftaande
men het gewist der huid beter leerde kennen, het
algemeen gebruik der eenvoudige Baden in vergetelheid
te brengen ; de ontdekking en bekendwording, naamelyk, dr Minerale Baden. --- Het was niet alleen uit
hoofde van het neer werkdaadig vermogen, hetgeen deeze
wateren volgens hunne zamenflelling fchynen te bezitten,
dat zy de eenvoudige Baden verdrongen ; maar ook andere omftandigh-2den , die het gebruik derzelven verzellen, gaven vermoedelyk aanleiding dat men deezen de
voorkeus gaf, en dat men ook indedaad dikwerf het
bedoelde oogmerk beter door dezelven bereikte. Men
verbeelde zich , welk een grootera invloed het reizen
naar het Bad, zoo wel wegens de afleiding en ver
gedachten , als wegens de Phyfique uit--ftroijngva
werking op het lichaam , liet aangenaam gezelfchap, de
aanlokkende en opbeurende uitfpanningen, de verwydering van alle huislyke zorgen , en een aantal dergelyke
geneugten meer , welke de Bronplaatfen opleveren, op
een ziekelyk lichaam moeten hebben, en hoe dit alles
veel tot de geneezing van ziekten kan bydraagen, die
zeer dikwyls door huislyke hekon,meringen en andere
gemoedsaandoeningen gevoed en onderhouden worden ,
en in welke de ziel ook zeer veel lydt , zoo als in
veele langduurige fleepende ziekten meestal het geval is
Indien neen echter in aanmerking neemt (toegegeeven,
dat de Minerale Baden op zich zelf indedaad werkzaamer zyn dan die van eenvoudig water, hetwelk intusfchen zommige Artfen niet in den vollen zin willen
toef}emmen , dewyl zy veele ge^aeezingen, op het gebruik dier Baden gevolgd, voor een groot gedeelte aan
de evengemelde bykomende genoegens op de Bronplaatfen toefchiyven) dat een groot, ja het grootfle gedeelte
van het menschdom, door de te hoog loopende kosten,
en andere veelvuldi ge hinderpaalen , van het gebruik
dier Baden beroofd blyft; dat ook het nut der Baden,
en byzonder der warme Baden , zich Beenzins alleen
bepaalt tot zoodanige ongemakken, by welke de Lyder
van de eerre plaats naar de andere kan gebragt worden , maar zich ook uitftrekt tot ziekten , in welke
by ter naauwernood uit het bed kan gedraagen worden;

IQ)
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den (*); dat mcn vervolgens ook des noods in IFaat
zou zyn , om , door gepaste bereidingen , het eenvoudig water aan het Minerale zeer te doen evenaaren (t);
en daaren! oven nog in het oog houdt , dat de aanwending van eenvoudig water op de huid al zeer aanmerke1 ke uitwerkingen kan hebben; dan zal men, myns Ie.
c unkens, gaarne willen toef{ ecomen, dat het aanweezen
der Minerale wateren geenzins gen iegzaame redenen oplevert, om de eenvoudige huislyke Baden geheelenal te
verbannen. En het kan derhalven ok geenzins vreemd
voorkomen , dat men , van dit vergroote begrip van
de Minerale Baden terug gekomen, niet alleen de huis
eenvoudig water (fomwylen niet het-lykeBadnv
een en ander vermengd) meer en meer heeft getracht in
gebruik te brengen, maar ook in de meeste Landen bedacht geweest is , om zoodanige publieke inrichtingen
daar te flellen , waardoor het gemis van Minerale Baden
te gemoet gekomen, of in zommige opzichten geheelenal
zou kunnen vervangen worden.
Het waren vermoedelyk ook dezelfde beweegrede.
nen , die eenige Men fchenvrienden, door deskundigen
aangefpoord , deeden betluiten , om ook in deeze aanzienlyke Stad het algemeen bekende Badhuis op te richten, waarvan ook ongetwyfeld, onder een goed geneeskundig toevoorzicht , zeer veel nut kan getrokken worden. Of echter de uitkomst aan de bedoeling beantwoordt? hieraan zou men met grond mogen twyfelen ;
daar men toch niet kan ontveinzen, en hetwelk zelfs
onze Natie door buitenlandfiche Geleerden verweeten
wordt , dat het gebruik der Baden, in ons Land, over
het
-

(*) Een leevend bewys hiervan hebben wy in de Waard
neemingen van BRnr.DIS, over het nut der lauw-warme Ba
-denizogmkwadrtieZnuof;h•
been ik door eigene ondervinding ten fterktlen kan bevel•
tigen.
(t) Onder de verfcbillende poogingen , door BERGMAN eQ
andere Scheikundigen ten dien einde aangewend , verdient
vooral de laatfte door Dr. GOLDSVIIDT (Recueil periodigue de
Ia Societé de illedecine, Paris, Tom. V. No. XXX, Ao. VII)
alle opmerking; trachtende gemelde Schryver te betoogen ,
dat zelfs de door kunst gemaakte drinkbaare Mineraalwateren, in zommige opzichten , de voorkeuze verdienen boven
de natuurlyke.

DOOR HET GEBRUIK DER BADEN.

-het geheel, nog onder de zeldzaamheden behoort. Wel

wordt 'er nu en dan , in navolging der Engelfchen,
die daartoe door hunnen Landgenoot FLOYER (en mis
te onbepaald) wierden aangefpoord , van de-fchienal
koude Baden gebruikt gemaakt; echter bepaalt zich dit
tot zeer weinigen, en Leeft nog veel minder plaats om
warme Baden, die noch als Liatctisch, noch-trend
als geneezend middel, in genoegzaam gebruik zyn, niet
laatere ontdekkingen zoo veel aanleiding-tegnílad
tot derzelver gebruik geeven , en de beroemdfce Arifen
op derzelver aanwending zoo zeer aangedrongen, en het
nut daarvan met proeven getlaafd hebben (*) .
Zo ik my intusfchen niet bedriege , (en dit is ook:
reeds door anderen aangemerkt) is dit zeldzaam gebruik
der warme Baden in ons Land een natuurlyk uitwerkzel
van de gevoelens , welke de meeste vroegere Inlanddfche
Artfen aangenomen hebben, omtrent de uitwerkingen der
koude en wrme Baden op het menfchelyk lichaam, en
wel byzonder ten aanziene van derzelver verilerkende en verzwakkende eigenschappen. Het ítelíèl van
den anderzins grootcn BO RRH-IAVE , en de nader bekend gewordene proeven van den Franfchen Geneesheer
MARET, die ondervonden had, dat een lederen riem in
warm water langer en flapper, in koud water daarentegen korter en fteviger wierd , deeden de Artfen het
onbepaald gevoelen aanncemen , het welk zy by het
algemeen voortplantten , dat de warmte en koude dezelfde uitwerkingen op het lee vend lichaam hadden, en
dat dus het warme Bad, door de vezelen uit te zetten
en te verflappen , het menfchelyk lichaam verzwakte
en de koude , door de zamentrekking der vezelen
hetzelve veriferkte; hetgeen dan ook ten gevolge moest
hebben, dat de warnee Baden, by de meer en meer toeneemende voorgefchiktheid tot verzwakking, als Di7teairch middel niet meer in aanmerking kwamen, en dat
men
(*) Men begrype my wel, dat ik hier alleen bedoele zoo.
danige warme Baden , die den gra:,d van Bloedwarmte , of
eenige graadgin daar boven , hebben , b. v. tot roo graaien
op de fchaal van FAHaEN HLUT ; maar geenzins de heete Baden , welke van gemelde hoogte tot liet kookpunt klim
daar dezelve niet zonder de grootfte omzit,tig--men,
heid kunnen gebruikt worden , es bovendien ook zelden te
pas komen.
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men dezelven ten hoogfcen moest vermyden , in alle
ziekten, in welke verzwakkende Geneesmiddelen nadeelig

geoordeeld wierden.
By een nader inzien blykt echter , dat dit gevoelen,
hetwelk op de zinnelyke begrippen van de werkingen
der warmte en koude op het menfchelyk lichaam gegrond is, even zoo weinig in den voltien zin kan aan genomen worden, als de in den cerflen opflag vlak tegen overgeftelde,en op het leerflelfel van de qua/atitectivc prik kelbaarheid berustende ftelling van BROWN, (van welke
de verfl:andigtten zyner aankleevers echter merkelyk terug
gekomen zyn) dat de warmte , door nieuwe prikkeling
voort te brengen, verflerkt, en de koude, door berooving van warmte enz., verzwakt. Immers worden wy,
door eene onbevooroordeelde befchouwing en navori^hing van de verfchynlèlen in de bewerktuigde li chaamen, ten fterkfl:en overtuigd , dat het aan de eene
zyde niet te ontkennen is, dat 'er wel degelyk Phyfifche en Chemifche bewerkingen in dezelve plaats heb -

ben en waargenomen worden, maar dat het echter, aan
dc andere zyde, ook niet minder waar is, dat dezelve,
door een zeker ons onbekend iets, (men noeme het leevenskracht, prikkelbaarheid , enz. — of befchouwe het, naar
zyn aangenomen gevoelen , als beginzel , grondkracht,
oorzaak of gewrocht, enz.) op cen geheel afzonderlyke
wyze gewyzigd , en als 't ware ge e72i;raelizeerd worden.
En hieruit volgt dan natuurlyk , dat 't volftrekt onmogelyk is, om, uit hetgeen men in doode of onbewerktuigde lichaamen ziet gebeuren , onbepaalde fluitrede nen , omtrent foortgelyke verichynfelen of derzelver
uitwerkingen in leevende lichaamen. te maaken ; even
weinig als men in Raat zou zyn , alle verfchynfèlen in
het bewerktuigde lichaam alleen door de vermeerderde
of verminderde prikkelbaarheid en prikkeling te ver klaaren , zonder den invloed der natuur - en fcheikundige
bewerkingen in aanmerking te neomen ; waarom dan ook
de meeste zinnelyke gewaarwordingen in een bewerk tuigd lichaam alleen in een betrekkelyken zin kunnen genomen worden , gelvk ook indedaad het geval is by
het denkbeeld van Jierkte en zwakte, ei dus ook van
ver/ierken en verzwakken van het menfchelyk lichaam;
zoo dat het zelfde middel , 't welk in liet Bene geval
verferkend kan genoemd worden, in eenen anderen zin

als
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als verzwakkend te befchouwen is , en zoo ook omgekeerd.
Voegt men nu by dit alles, dat zelfs het phyfiek
begrip van warmte en koude nog zeer onbepaald is,
ten minhen dat wy de koude niet anders dan in eenen
neg (2tiven zin , in een verminderden graad van warm.
te, kennen , en het dus ook vry moei;elyk, zo niet
onmogclyk is , om juist dien graad te kunnen bepaalen , by welken ee warmte in een volfl:rekten zin ophoudt en de koude begint; zoo zal men, behalven dat
dit juist de bronnen aantoont, uit welke de verfchillende gevoelens omtrent de uitwerkingen van koude en
warmte op ons lichaam hunnen oorfprong hebben , ook
ligtelyk inzien , dat het nut der Baden , die zoo veele
veranderingen in de dierlyke huishouding kunnen te
weeg brengen, uit zeer veríclhillende oogpunten moet
befchouwd worden , en dat vooral het verpnderffeld
verfierkend en verzwakkend vermogen derzelven geenzins
de eenige maati%af moet weezen , naar welken men zich
in deezen hebbe te richten ; al hetwelk intusfchen door
verfcheide Geneeskundigen , maar byzonder zedert dat
de Dynamifche leerwyze meerder ingang gevonden,
en men begonnen heeft , het gemelde leerftelfel van
BROWN nader te ontzenuwen, zoodanig uitvoerig voorgemeld en met proeven bevestigd is, dat ik liet voor
deskundigen overtollig , en voor het algemeen te om flagtig oordeele , daarvan meer te zeggen (*). Ik

zal

(*) Reeds HIPPOCRATES heeft, in verfcheidene zyner Aphorit.
mi , welke MARCARD verzameld en aangetekend heeft, blyken ge.
geeven, dat hy, misfchien alleen uit ervaaring,de gevolgen van
koude en warmte op het menfchelyk lichaam zeer wel wist te
onderfcheiden , en de aanwending de.-zelven dus te bepaalen
naar maate van deszelfs byzondere gefleldheid, ouderdom en
temperatuur. Vervolgens vinden wy ook , dat Tlsso. , (om
van veele andere vroegere Schryvers te zwygen) van hdt
groote nut der Baden, en byzonder der warme, fpreekende,
(von Nervenkrrrnkheiten , IIter Band , Inter Theil , door
ACHERMAN vertaald, bladz. 67o enz.) niet alleen aan BoaRHAVE en andere Artfen verwyt, dat zy het gebruik der warme Baden niet meer bevorderd hebben , maar ook een aantal
proeven en waarneemingen aanhaalt , om te betoogen, hoe
overdreeven het begrip van de verzwakkende eiger:fchap der
warme 1S.den is , en van hoe veel uut dezelven in veele opzich-
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zal dus , in de veronderflelling dat dit weinige nlis.
fchien iets zal kunnen bydraagen tot nadere navorfching
en behartiging van dit zoo belangryk onderwerp, hier
nog alleen hiaten volgen eene Waarneeming , door den
kundigen Heelmeester F. BUCI-INER en my onlangs
waargenomen , door welke het hier voorgeftelde eenig.
sins nader bevestigd wordt.

Den "7 Mey 13or wierden WY gevraagd by liet ruim
zesjaarig Zoontje van wylen T. B. , hetwelk , naar
men ons berichtte, zonder de mintje voorafgegaane ongefteldheid, zedert 36 vuren, op liet alleronverwachtst,
aan armen en beenen geheel verlamd was geworden ;
gelyk WY dan ook het Lydertje , tot onze verwondering, in den vol'.Ien zin in dien íraat aantroffen ; want
daar het Kind Beene de minne beweeging, zelfs niet net
de vingertjes, konde maaken, en de Ledemaaten, en
vooral de onderfle, byna gevoelloos waren, kon het ook
ter naauwernood op een itoel zitten , zonder door kus ièns enz. onderfteund te worden ; zoodat de ziekte byna
zichten zyn. Ook heeft de Hoogl. xettz, (in zyne Brieven
aan Ceneesheeren , door my in het Jaar 1790 vertaald) bv
gelegenheid dat by Benige waarneemingen opgeeft van de
tvoortrefFelyl:heid van het uitwendig gebruik van het koude
water, in eene daarop volgende aanmerking, het algemeen
gebruik, en het begrip van het verf}erkend vermogen van hetzelve, evenwel zeer bepaald. Zelfs onze Vaderlandfche Arts
v1rcHzL, der Maatfchappye veel te vroeg ontrukt, heeft, in
zyne Verhandeling over de Zenuwziekten van ons Land , op
alle plaatfen, waar by de koude Baden aanprees, de groottie
omzigtigheid daarby aanbevolen. Ook kan ik hier byvoe,en ,
dat de geachte Geneesheer c. H. a Rot, by gelegenheid dat
ik zyn Ld. het in dit Stukje befchreeven Geval mededeelde,
zich herinnerde , voor een aantal jaargin„ eerre zeer goede
uitwerking der warme Baden in eene Verlamming gezien te
hebben , welke echter, uit hoofde dat de Lyderes het Land
verliet, niet voltooid wierd. Doch, behalven de gemelde,
verdient vooral geleezen te worden het meermaals aangehaalde Werk van MARCaRD , en byzonder hetgeen de beroemde
xireLAND deswegen gezegd heeft, in zyre beoordeeling van
het Br o .vrfche Syflhema , in het .7ozurna1 door hein uitgegec•
ven, IVde en Vde Deel.
,
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na de gedaante had van eenti Pcrep/e.g/a. Voor het
overige ii-heen Letzelve , icl.00n van een zeer tenter
en zwak geflcl , taamelyk gezond , klaagde over niets
had een natuurlyken eetlust , en alle ontlastingen waren als gewOnlV'k. Het eerste werk was, dat wy ons
alle moeite gaven, om dc vovarafegaane omtandigheden
en g ebeurtcnislèn na te vorld en , ten einde daardoor
in (laat gefield te worden , tiers; denkbeeld te kunnen
vormen van de cer[íe orznak ocezer zoo fpoedige als
onverwachte vertanlining. Dan wy konden niet alleen , doordien her Kind ouderloos is , en thans , onder vreemde handen - in een Kustfchoc>l opgevoed wierd,
Beene de niuntt2 opheldering kregen omtrent den ílaat
zyner gezondheid in zyne eertle jaaren ; tiaar ook waren de berich:en , ten aanziens van het s ebeurde kort
vuur en by het ontftaan van her toeval, vn dien mirt,
dat wy 'er niets met zekerheid uit kunden afleiden. dien
fprak b. v. van een val of fprong, vel ken liet Lydertie
kort vr'^ur den aanval zou gedaan hebben; dan, behal.
ven dat wy, by een allernaauwkeuwi„ st onderzoek, hee.
genaamd geen letzel of iets tegennatuurlyks aan eenig
deel des lichaams konden Lefpeuren , en dat het ook aan
de toevallen ontbrak , welke een beledigd ruggemerg
anderzins verzellen, zoo wierd ons ook van eenti andere
zydc nader verzekerd, dat die voorgegeevene 1prong val,
zeer weinig beduidenis was geweest, en dat het Kind,
na denzelven, zonder liet min[te ongemak, zeer wel geloopen , en zelfs verfcheide trappen op- en aigeklommen had: kortons, men wist zich naauwely l:s het juiste
tydtlip, waarop liet toeval begonnen was, te herinneren.
Men begrypt uit dit alles ligtelyk, dat het ons vey
inocijelyk viel, in dit duister geval , eene gegronde iea:Iic.cttc te bek ,kien. Wy herinnerden ons wel aan het
zoogenoemde gebrek van Po•r ; aan de gevelgen van hcc
drinken van met looddee'en bezwangerd water, en aait
andere dergeiyke uit de ziektekunde bel.;:nde omflati•
digllehen meer. Nadien pry echter niets konden ontdekken van alle de toevanen , welke met ic,oi tgelyke
verlammi ben gepaard gaan , en deze've ook, voor zoo
verre ivy te wceten konden konen , geenzins vooraf
waren , moesten wy deeze gedachten laaien vaa--vegan
ren. I Iet cenige , waarby wy konden blyven ttild:aan,
was, dat, daar het Kind., naar men r!ns berichtte, zich
-

.r ^1', l e2. Nn. (.
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vóór eenige dagen ílerk verhit had en zeer bezweet
gèweest was , dit toeval mogelyk zyn oorfprong verichuldigd'was aan Bene eensklaps plaats gehad hebbend
belette uitwaasfeming, Op deeze vooronderflelling l.eflooten wy dan ook (en ik mag 'er byvoegen niet dan
na zeer ryp overleg) om ons Lydertje volgens deeze
indicatie te behandelen , en de volgende mixtuur voor
te fchryven:
nz Gunn. Gaa ac. Dii.
1?efrn'e ejusde;ma Di.
Spir.minder. '
Syr. flor. famb. si 3j.
4q. hordei ávilj.
alle uur een lepel.

Het Kind , echter , zeer tegen deezen drank zynde,
lieten wy het, den volgendeii dag , het anderzins zoo
Werkzaam Ea trail. "llconi'tum , niet het pulvis doveri
en, de nondige hoeveelheid zuiker vermengd, by tusfchenpo z ng geLruiken. Daar zich echter , weinige
dagen daarna , eenige kentekenen van ongef}eldheid der
eertle wegen optieeden, en de buiksontlasting niet haaren gewonnen gang ging , lieten wy met deeze middelen ophouden , en het Lydertje zagt zuiverende en op
loslènde middelen gebruiken ; waarop deeze toevallen
dan ook onmiddelyk verdweenen, en wy dus met de voor gemelde Geneeswyze konden voortgaan. Daarhy wierd
de Ruggegraat, de Lendenen enz. vlytig gefineerd met
ten mengtel van Tie Cantharidur, al. laurin. enz.; naderhand met een mengfel van de Spir. fal.. mmoniac en
Balf. Peruvian. , waarby op het laatst nog de ol. C'ajaput gevoegd wierd. Vervolgens lieten wy het Kind
ook ee:, hruider-thee drinken, van de in dergelyke ge vallen anderzins zoo vermogende Flor. arnic^c en de
Stipit, dulcamara. Dit alles bragt echter, niettegenflaa;ade liet Lydertje in eene geduurig vermeerderd é
uitwaa^!èming gehouden wierd, geene de minfte verandering te wee; in de gemelde omstandigheden ; de verlamming bleef in dien zelfden graad, en overigens kon
men niets ziekelyks by het Kind bespeuren: Ofschoon
nu .:e tot dus verre mislukte pooging ons in den eer flen opflag misfchien had behooren aan te fpooren cm
vut
,

,
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van de gemaakte indicatie af te gaan, wierden wy echter
daarvan wederhouden, eensdeels dewyl ons niet onbekend
was, hoe ingeworteld en hardnekkig fomtyds gebreken van
dien aart zyn, en anderdeels dat wy voor als nog geen
uitzicht hadden, om op goede gronden een anderen weg
in te slaan , althans dat wy het zeer gewaagd oordeel
ons Lydertje aan cene Lmpirifche Genceswyze te on--den,
derwerpen; weshalven wy op dezelfde wyze, nu en dan
met eerre kleine verandering, (onder anderen wierd ,
uit hoofde dat liet Kind over het geheel eenigzins ver
Kina met de .icipenta--zwaktlchen,usfbid
ria voorgefchreeven) voortgingen, en daarenboven aan
de Voogden en de Familie voortlelden , van de warme
Baden, in het Badhuis alhier, gebruik te maaken ; bedoelende hiermede voornaamelyk , om, door de geheele
huid, de onder dezelve gelegene zenuwtjes, het Syfiherrc
Lymphaticum enz. onmiddelyk aan te doen en te prik
Bene algemeene verandering te weeg-keln,misfch
te brengen. Het Kind gebruikte dan ook , op gemelde plaats, den i6 Juny, het eerfte Bad van 87 a b8
graaden; en , tot onzer aller verwondering, bemerkten
wy reeds by het derde Bad , dat het, terwyl het in
het warme water was, met de vingeren, ja zelfs met
heide de armen, een flaauwe beweeging konde maaken.
Door dit vleijend vooruitzicht aangemoedigd , wenschten •wy,, dat men met het basden vóortginge. Wy
moesten echter tot ons leedweezen ondervinden , dat
men, door bykomende omítandigheden , die echter met
het Kind, qua Lyder, in geene betrekking honden, met
liet vyfde Bad ophield. Vermits wy evenwel te zeer
verzekerd:. waren , dat het ophouden : met de Badengeenzins in eenig mistrouwen in .onze behandeling gelegen was,, en daarenboven reeds -te veel moeite aan
dit Kind aangewend , en ook te veel gevoel hadden
voor deeze -óngelukkiae Wees , dat wy hetzelve zou.den verlaaten ; volhardden wy met, andere middelen tot herftel uit te denken , en Relden dus voor,
om van de hier miscch en in meer dan één opzicht
te pas komende Eleétriciteit gebruik te maaken. Iet
Kind wierd dan ook door den kundigen BARNEVELT
op verfchillende wyzen (negatie en po/tiv) gezlectrizeerd , doch met geen beter gevolg dan de Voorige middelen; waarom wy wederom op het gébruil
R2
der
,
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der Baden aandrongen. Men Relde ons toen voor, het
advies van den beroemden Hoogleeraar A. BONN in te
neemen ; welk voorflel wy des te greetiger aannamen,
daar wy ons vleiden , dat onze poogingen door de toevoeging van welgemelden Hoogleeraar aanmerkelyk zouden onderfleund worden ; waarin wy ons ook niet bedroogen hadden, daar zyn Ed., na het Lydertje onder
te hebben , het geval met ons als zeer duister-zocht
erkende, en het door ons gedaane voorflel , wegens het
gebruik der Baden , ten flerktten bevestigde. Het Kind
wierd dan, na de wegruiming van verschillende zwaarigheden, op den 14 July, in het Badhuis befteed (*),
en gebruikte dagelyks de Baden van min of meer de
bovengemelde warmtegra ,den , waarby naderhand , op
voorflel van gemelder Hoogl.,eenige welriekende kruiden
gedaan wierden. Het gevolg was, dat het Kind, na de
eerfte 6 of 7 Baden, . zonder iteunzel kon blyven zitten;
dat de armen zoo wel als de voeten hun gevoel weder
dat 'er dagelyks meer en neer beweegingsver--kregn;
mogen, zelfs buiten het Bad, in de doelen kwam; en
dat het Kind eindelyk , na 25 a 3o Baden gebruikt te
hebb_n, alleen kon eeten, en over het geheel zyne armen en handen tot zyn wil had. Met de voeten ging
.het eenigzins langzaamer wel kon het Lydertje, zoo wel
in als uit het Bad, allerleie beweegingen met dezelve
maaken ; doch het fl:aan , en nog veel meer het gaan,
viel hem echter moeijelyk; waarvan misfchien de voor
oorzaak was , dat het Kind, in het begin van-namte
September, eene tusfchenpoozende koorts gekreegen
hebbende, wy, om verfchillende redenen, en byzonder
om de mogelyke gevolgen dier koorts niet te ftooren,
eenigen tyd met het baaden lieten ophouden. De koorts
had echter, zoo als van achteren bleek , geen den minften invloed op ;het gebrek, en verdween ook, na eenige weinige middelen (buiten welke het Kind, geduurende al dien tyd, weinig of geene Geneesmiddelen gebruikt
(1) In 't voorbygaan moet ik hier aanmerken, dat het.
over 't geheel, by het gebruik der warme Baden, van veel
belang is , zich na het Bad eenigen tyd buiten de vrye lucht
te houden ; vermits een tegenovergefleld gedrag niet alleen
de uitwerking der Baden aanmerkelyk zou kunnen verhinderen • maar ook over 't geheel zeer nadeelige gevolgen kul
hebben.
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bruikt heeft); waarom wy dan ook wederom met
de Baden voortgingen. Daar wy echter thans, aan cie
cone zyde, geloofden, dat de hoofdoorzaak der verlam
voor een groot gedeelte, was weg -ming,tef
aan de andere zyde, vreesden, dat het-genom,
ZOO lang aanhoudend gebruik der warme Baden Bene
werkelyke plaatfelyke verzwakking, of eigenlyk eene
atonia in de onderfle ledemaaten , zoude veroorzaaken, lieten wy den warmtegraad der Baden langza
verminderen tot op 5o a 48 graaden. Daar -merhand
bemerkten wy, dat hit plat der voeten, waar -enbov
;tien van het Kind, Bene-fehynlkdortaguiz
zoodanige tegennatuurlyke richting had gekreegen, dat
het de teenen niet, zoo als gewoonlyk, opwaards konde buigen , en dus, ffaande, alleen op de teenen rus
zonder dat de hielen den grond raakten; waarom-ted,
wy dan ook beflooten, op voorftel van den Heer BONN,
het Kind een zeker foort van laarsjes te laaten maaken , waardoor de voeten wederom in hunne voorige
natuurlyke richting konden gebragt worden. Op dit een
en ander vorderde het Kind langzamerhand zoodanig, dat
het in de maand November 1. 1. taamelyk konde loopen,
en zedert drie maanden zyne handen en voeten op de
gewoone wyze tot zyn dienst heeft.
DeezeWaarneeming,die wel moet onderfcheiden worden
van foortgelyke, echter in den aart zeer verfchillende,
geneezingen van opgekrompene en verkorte ledemaaten,
waardoor de beweegingsvermogens gehoord wierden ,
levert, onder andere theoretif he denkbeelden , tot wel
dezelve a posteriori aanleiding geeft, (die ik echter,-ke
om niet uitgebreider te worden , onaangeroerd zal laaten) in de eerfte plaats, het duidelykfte bewys op, dat
het in die gevallen , in welke men het gebruik der Baden oordeelt van dienst te kunnen weezen, altoos der
moeite waardig is, vooral voor min gegoeden, vooraf de eenvoudige Baden te beproeven , alvoorens men
liet gebruik der natuurlyke Minerale Baden onderneemt ; en in de tweede plaats , dat men in die ge
welke de warme Baden fchynen te pas te-brekn,i
konen, zich niet altoos van dezelve moet onthouden,
door het algemeen begrip van het verzwakkend ver
weinig als men de koude Ba--mogendrzlv,
den, alleen om hun verfferkend vermogen , onbepaald
in zoodanige gevallen behoort aan te pryzen ; fl:aavenR3
de
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de dezelve intusfchen te gelyk de reeds zoo dikwerf herhaalde erinnering , dat men zich aan het Ziek
niet naar den naam ct de gedaante der ziekte moet-bed
richten , maar, om in de geneezing wel te flaagen, de
getloorde werking , of zoo veel mogelyk de eertte oor
behoort op te fpeuren.
-zak,

WADER BERIGT \V.^GENS DE NIEUWE PLANEET,
THANS BY DEN NAAM PIAllI BEKEND.

(Uít but Engelsck.)
Dcze Planeet, door des Heeren YIAllI'S Ziekte, op
den ellden February i8oi , uit het gezigt zynde
verloren, naadat by dezelve geduurende den tyd van
zes weeken hadt waargenomen, en dezelve buiten zyn
Obfervatoriurn nimmer ontdekt zynde, waren de Starrekundigen in de noodzaaklykheid gebragt, om te tragten
haar te vinden, naa verloop van agt maanden, op
gronden van haaren loopkring, uit zyne waarneemingen
ontleend. Hy hadt eenen kringvormigen, en Dr. BURKHARDT, te Parys , en de Heer GAUSS, te Brennen ,
tenen eyrondvornngen loopkring tot grondtag gelegd.
De Baron ZACII gaf berekeningen van haare plaats in
't licht, volgens de beginzels van Dr. BURKHARDT, in
zyn Maandlyksch }orIr,aaal: en de Europifche Starrekundigen heb'-en, volgens deeze en hunne eigen berekeningen,, de Planeet tragten te vinden ; doch vrugteloos.
be Heer GAUSS, van Brw2sllyk, misfehien door deeze
.eleurftellingen aangetpoord tot eene pooging om meer
naauwkeurige groncibeginzels daar te hellen, Haagde gelukkig in zyne onderneeming; dc berekeningen, op dezelve gebouwd, zyn insgelyks in het zelfde Maandiyksch ,journaal gedrukt , en hebben gelukkiglyk tot
-een middel gediend om de Planeet weder te vinden;
de Baron ZACH ontdekte haar van het Obtcrvatorium
te Gotha , op den zevenden December i8oi , en Dr.
OLBERS , te Bremen , op den eeralen January deezes
laars, zoo als zy door den Heer PIAllI insgelyks op
jen eerílen ,January des voorgaanden laars ontdekt w s.
Dr. OLBERS ontdekte de Planeet, zonder het te weeten,
maakende een rechten hoek uit niet de twee Starren in
den
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den rechter vleugel van het Geflarnte van de Maagd;
den volgenden nacht zyne waarneeming herhaalenue
zag by met verwondering , dat de gedaante van den
Driehoek was veranderd; dit diende ten b;yke van eene
beweeginge , welke hem de Planeet aanduidde. Hy
meende de eerfte te zyn, welke , zints zy uit het gezigt was verdweenen , haar ontdekt bath; doch de Baruin ZACH gaf naderhand een berigt in 't licht , volgens
't welk by de Planeet vroeger , op den zevenden December, hadt gezien; doch, niet zeker zynde dat het
de Planeet was , wagtte by met iets te berigten, tot
dat by zyne waarneemingen, door het wederkceren van
helder weder, konde bekragtieen; niet vroeger viel dit
voor, dan omtrent het einde der maand. Als ontdekkers mogen dus die beide Heeren worden aangemerkt, dewyl de eene zonder medewerkinge ales anderen
de Planeet vondt ; en indien de eene deezer ontdekkingen onbekend gebleeven of niet gedaan ware, zouden
Wy door de waarneemingen des anderen in 't bezit der
Planeet geweest zyn. Intusfchen moeten wy rret dankbaarheid erkennen , dat wy de voornaamfte verpiigtingen aan den Heere PIAllI, den oorfpronklyken r,ntLekker, hebben , hoewel by dezelve naderhand zich liet
ontgaan , en door een vroeg en uitvoerig berigt van
zyne ontdekking aan de geleerde wacreld te onthouden,
het volkomen verlies daar van voor het tegenwoordige
Gefagt in de waagfchaal (telde, om, misfchien by toeval, in eenige toekoomende Eeuw, ontdekt te worden,
Intusfcheo zyn wy thans in het volkomen bezit van
dezelve, zonder vreeze van haar wederom te verliezen,
uitgezonderd alleen in de zonnef}raalen , even gelyk de
overige Planveten, om uit dezelve aan de tePenoverzyde der Zonne wederom ten voorfehyn te koemen , en van
cent Avond- in eene Morgenftar veranderd.
Des Heeren GAUSS's gronden van den Loopkring der
Planeet in een Ellips zyn de volgende.
Tydf}ip van r 8o r .
2 17 3 6 34
Plaats van het Aphelium . 10 26 27 3 8
Opklimmende Knoop
2 2t o 44
Inclinatie
0 10 36 57
Gemiddelde affiand 2,7673.
Omloopstyd 16th dagen , of vier jaaren en zeven
maanden.
GeR4
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Gemiddelde dagelykfche Heliocentrifche beweeging r4
5 0 " 914.
Uitmiddelpuntigheid o,o825oi7 voor den gemiddelden
afftand als dc Eénheid genomen.
GrootfIe Equatie van het middelpunt o° 27/ 41//.
Deeze beginzels geeven een Graad Lengte meer, dan
de waarneeniingen van Dr. oz.nt i s; terwyl Dr. BURKHARDT S waarncclningen nagenoeg 8" minder , en des

Heereu I-lezzt's rondvormige grondbeginzels omtrent
iI 0 minder geeven.
De Planeet wierdt door den Heer MECHHAIN, Starrekundige van het Nationaal Obiërvatorium te Purys, 't eerst
waargenomen op den 23 January, die een berigt daar
van na Laszdcti zondt ; en op het Koninklyk Obfèrvatorium te Greenwichz op den ; February 780_. Voorts
is de Planeet waargenomen door ALEXANDER AUBERT,
Schildk naap, op Highbury Place; door STEPI-IEN LEE,
wi. Schildknaap, te Hackney; door GEORGE GILPIN,
Schildknaap, in de Vertrekken der Koninklyke Societeit, op Somerfet Place; en door Dr. HERSCHEL, te
Slough; alle deeze hebben hunne waarneemingen medegedeeld aan de Koninklyke Maatfchappy. Uit hoofde
van derzelver kleinheid , zal 'er nog eenige tyd ver
eer men haare fchynbaare Middellyn met Benige-Iopen,
naauwkeurigheid zal kunnen bepaalen. Hoewel de lieer
PIAllI haar op 71/ Relde , toen zy verder af was dan
tegenwoordig, vertoont zy zich hier (in Engeland) veel
1^ 1 einer; de Koninklyke Starrekundige heeft dezelve op
^// gefield, Dr . HERSCHEL Op ri/; dit kan berusten op
vine waariieeming met zyn terugkaatzend Teleskoop
van tien voeten. Men verwagt dat de Planeet in tegenoverftand met de Zon zyn zal omtrent liet einde
van Maart.
ASTROPHILUS,

S7 febr. ISoz.

VER-

VERHANTIELING OVER DEN WYN.
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VERHANDELING OVER DE VROEGSTE GESCHIEDENIS VAN DEN WYN; GEPAARD MET AANMERKINGEN OVER DE PLAATZEN , WAAR
DE WYN VALT, EN DEN AANLEG VAN
WYNGAARDEN. Door C. CHAPTAL.

(Vervolg en /lot van bi. 201.)
Ile Ltrg tlreeken zyn niet gefchikt tot het kweeken van
A
Wynfiokken : fchoon dit Gewas niet kragt fchynt
te groeijen in Noordlyke oorden , is het zeker, dat de

vrugt aldaar nooit eer.-e genoegzaamc maate van rypheid
kan verkrygen ; en het is eerre onveranderlyke waarheid,
dat, boven de ;5o Graaden Breedte, het fap van de
Druif die gisting niet kan ondergaan , welke 't zelve"
tot een aangenaanien drank maakt.
Het geval van den Wynitok, ten aanziene van de
Lugtftreeke , is 't zelfde als niet andere voorthrengzelen van het groeiend Ryk. Wy ontdekken in het Noor den een flerken groei, welgevoedde en Iappige planten;
terwyl liet Zuiden ons voortbrengzels levert niet geur,
harst en vlugge oliedeelen : hier wordt alles in geest
hervormd ; daar alles aangewend om /lerkte voort te
brengen. De kenmerken, zo dooríleekende in den groei,
doen zich ook op in het dierlyke : geest en at ndo>nlykheid fchynen gefèhikt voor de Zuidlyke ttreeken ;
terwyl Jler•kte het deel is der Bewoonderen van het
Noorden.
Reizigers in Engeland hebben opgemerkt, dat oenige
finaaklooze gewasfen uit Groenland finaak en geur kry
In de tuinen omftreeks Londen BEYNIER bevondt -gen
dat de Steenklaver, die een rerken geur heeft in warme
lugttfreeken , in Holland daarvan niets behieldt. Elk
weet , dat het fyn doordringend vergift van zekere
Planten en Dieren allengskens verzwakt of vernietigd
wordt in afzetzels , gekweekt onder Noordlyker lugtftreek.
Zuikerriet fchynt niet volkomen te groeijen, dan in
warme Landen. IIet Zuikerriet , in onze tuinen ge
-kwet,vrfchanulykseigzratbnl;
de Druiven zyn zuur , wrang of onfniaakiyk boven de
R 550 graa.
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50 graaden Breedte. -- Het get^rig2 der Druiven zo
wel als de Zuikerdce:en zyn de voortbrengzels van een
heideren en betlendige :i zonnefchyn. Het wrange fap, in
de Druiven voortgebragt in het eerfle tydperk van derzelver groei, kan ;n het Noorden niet genoegzaam rypen ; en slit oorl}aronglyk rauwe en wrange heeft 'er
nog in plaats , wanneer de vroeg invallende vorst het
ver.ier Typen belet. Van hier dat de Druiven in het
I':o ,.,rden , ryk in beginzels van verrotting , naauwlyks
iets bezitten van geestige gisting ; en het uitgeperfte
fap van ce vrugt , de gisting ondergaan hebbende , Ievert een zuur oogt , waarin men alleen vindt zo veel
van den alcohol, als noodig is om eene tot rotting overslaande gisting te voorkomen.
De Wynftok , derhalven, zo wel als de andere voort.
brengzels der Natuure, heeft 1ugtftreeken, daaraan byzonder eigen ; en het is tusfchen de 40 en 50 graden
Breedte, dat dit Gewas met eenige maate van voordeel
kan gekweekt worden. Het is ook binnen het gemelde
perk, dat men de beroemdtle Wynt'okken vindt, en de
beste Wynen aantreft ; als Spanje, Portugal, Frank
Tvk , ltalie , Oostenryk . Styria , Carinthia , Hurtgarye,
Tran 3'lvania, en een gedeelte van Griekenland.
Maar van alle Landen biedt geen Land mogelyk eene zo
gunilige ligging aan, voor den Wyngaard, als Frankryk;
geen Land prykt met uitgebreider Wyngaardlanden, op
onderícheide lugten. Van de oevers van den Rllyn tot
den voet der 1'yreneën wordt de Wynflok allerwegen
aangekweekt ; en in die groote uitgettrektheid treft
men de aangenaamfle en volgeestigfte Wynen van Eu.
ropa aan.
Maar, Ichoon de Lugt11reek eene algemeene en onuitdelgbaare hoedanigheid aan de voortbrengzelen geeve ,
zyn 'er zekere omftandigheden , die de werking wyzieen en bepaalen : en Let is alleen door zorgvuldig op
^t geen elk dcezer voortbrengt te letten , dat wy in
slaat zyn te ontdekken , welk her uitwerkzel van de
Lugtílreek alleen is. Het is uit deezen hoofde, dat wy
dikwyls de onderíiheidene hoedani h€den van den Wyn
vereenigd vinden onder dezelfde Lugttreek ; dewyl de
grond, de ligging en de aani;weeking de werking van
die groote en algemeen werkende oorzaak wyzigen en
Veranderen.
Aan den anderen kant zyn 'er eenige Wyngaartden ,
die
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die ons de keuze niet maten , om dezelve op allerlei
breedte naar welgevallen te kweeken. Grond , lugtftreek, ligging, aankweeking moeten alle zich naar dien
onveranderlyken aart fchikken ; en de minfle iel enni3
van dit natuurlyk chara &er verandert we:ezenlyk het
voortbrengzel. Zo zullen de Wyn;dokken , uit G: ie,
kenland in Italic overgebra,t , niet langer denzelfden
Wyn leveren; en die van Falernurn, aan den voet van
dei vefuvius, zyn van aart veranderd. De dagelykfche
ondervinding wyst uit, dat de Wyngaard- ranken van
Bourgondie , in het Zuiden overgebragt , niet meer zo
aangenaame en keurige Wynen fchenken.
Het : is , derhalven, uitgemaakt, dat de chara&ers
waardoor zekere Wyngaarden onderícheiden zyn, op
onderfcheidene plaatzen niet kunnen hervoortgebragt
worden: ten zulken einde is de bellendige invloed van
dezelfde oorzaaken noodig ; en daar het onmogelyk is +
die alle te vereenigen , moeten veranderingen en wyzigingen de noodwendige gevolgen veezen.
Wy mogen, overzulks , betluiten, dat warme Lugtílreeken , door het vormen van het zuikeragtig beginze l , zeer geestryke Wynen zuilen voortbrengen; dewyl
Zuiker ten dien einde noodzaaklyk is. Maar de gis
moet zodanigerwyze worden aangelegd, dat al het-ting
zuikeragtige van de Druiven ontbonden worde ; ander zins zal men by de uitkomst Wynen hebben, die overzoet zyn ; gelyk men zomtyds in eenige van de zuid
Landen heeft waargenomen, en in alle gevallen,-lykfe
waar het zuikeragtig flip al te zeer opeengepakt is, om
eene geheele ontbinding te ondergaan.
Koude Lugtftreeken kunnen alleen zwald;c en zeer
wateragtige Wynen opleveren , die zomtyds een aangenaamen Tinaak hebben; de Druiven , waarin naauwlykc
Benig zuikeragtig beginzel beftaat, kunnen niets toebrengen tot de voortbrenging van den alcohol, welke alleen
kragt aan den Wyn schenkt : maar dewyl , aan den
anderen kant, d:: hitte , ontflaande uit de gisting dcezer Druiven , zeer geniaatigd is, blyft het geurig beginzel daarin volkonen bewaard , en veroorzaakt dat
die Wynen zeer aangenaam , fchoon niet Clerk, -vallen.
De \Vynfi:ok groeit overal ; en , indien wy zouden
mogen oordeelen over de hoedanigheid uit de kragt van
groei, dan zou men %Vynflokken moeten planten in een
-vetten welgewesten grond. Maar de ondervinding leeraair,
-
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aart, dat de goedheid of deugd van den Wyn nooit in
evenredigheid staat met de kragt van den groei in den
1vyndck. Wy mogen daarom zeggen, dat de Natuur,
aan elke hoeedanighei_1 van grond een byzonder voort
gunnen , een droogen in ligten grond-brengzlwid.
aan den AVy n1tok toegefchikt , en het Graan aan vette
en weltoegemaakte landen getchonken heeft.

Hic fegetes, illic veniunt felicius uv e.
Het is in gevolge van deeze bewonderenswaardige ver
dat de Land- en Akkerbouw niet de o.ider--cleing,
feheidene voortbrengzels de oppervlakte onzes Aardbodems overdekt heeft ; en niets is 'er noodig, dan het
vermyden van liet verwrikken deezer natuurlyke orde,
en aan elke plaats de eigenaartige vrugten toe te fchikken , om bykans overal ryke en verfchillende inzamelingen te doen.
Nee nero ferre omnzes omnia pos/zint.
Nafc intur fleriles faxofis montibus orni,
Littora -nirthetis latisfirna; deniyue apertos
Bacchus arnat cones.
Vaste leemagtige aarde is geheel niet gefchikt voor
den Wyntl:ok : want niet alleen worden in dezelve de
wortels belet, zich in takken uit te breiden ; maar de
gemaklykheid , met welke het water daar in dringt en
daar op ftaan blyft , brengt een doorgaanden (laat van
vogtigheid te wege, die de wortels doet rotten, en den
Wyngaard verzwakt; Bene verzwakking , welhaast van
den dood gevolgd.
'Er zyn eenige foorten van vaste aarde, die de gemelde fchadelyke hoedanigheden niet hebben. Daar
groeit en tiert de Wyntuk weelig : maar die fierkte
van groei dt et weezenlyk nadeel aan de goede hoedanigheid dr Druiven , die bezwaarlyk ryp worden; zo
dat de Wyn, daarvan geperst, geest noch geur hebbe.
Deeze foort van gronden worden , nogthans, zointyds
tot Wyngaarden beftemd; dewyl de menigte van Wyn,
daar ip voortgebragt, het voor de hoedanigheid goed
maakt, en het dikwyls voor den Landman voordeeliger
is, Wvn te persten, dan Koorn te zaaijen. Daarenboven, deeze flappe maar overvloedige Wynen verfchaffen
een
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een drank, gefchikt voor arLeiders van allerlei rang ,
en gaan gepaard met voordeel ten opzigte van het overhaalen, en zy eifchen weinig oppasfens.
Het is allen Landbouweren bekend , dat een vogtige
g rond niet gefchikt is voor het kweeken van den Wynftok. Indien de grond feeds vogtig, en van een vetten
aart is, kwynt de plant , rot en fterft : in tegendeel,
wanneer de grond los , ligt en kalkagtig is, moge de
groei fterk en kragtig zyn ; maar de Wyn , op zulk
eenen grond vallende, kan niet misfen wateragtig, flap
en zonder geur te weezen.
Steenagtige aarde, in 't algemeen , is gefchikt voor
den Wynftok: lugtig , droog en ligt zynde, is dezelve
genoegzaam om de plant te draagen ; het water, van
tyd tot tyd daar op vallende, heeft doortocht, en ver
zich gereedlyk door geheel de bedding heen; de-fpre:dt
veelvuldige takfchietingen der wortelen drinken het in
iedere opening : in alle deeze opzigten is eene fteenag.
tige aarde zeer gunftig voor den Wynitok. Over 't algemeen zyn de Wynen , op dusdanig een grond geteeld, volgeestig, en de aankweeking gaat te gemakly.
ker, dewyl de grond ligt is en niet zamengepakt. Daar.
by heeft men nog op te merken , dat dusdanige droogti
gronden by uitftek gefchikt zyn voor den Wyngaard :
het gebrek aan water en bemesting ftrydt niet het denk.
beeld van elk ander gedeelte des landl ,ouws.
Dan 'er zyn eenige gronden, nog gunfhiger voor dens
Wynftok ; de zodanige naamlyk , die tellens ligt en
fleenagtig zyn : de wortel fchiet gemaklyk door den
grond, die, door het mengzel van lig te :arde en fl:eentjes, zeer gereeden toegang vindt. De bedding van Gala; of Steengruis, gelyk men 't noemt, welke de opper
grond bedekt, befchut denzelven voor-vlaktend
het verfchroeiend opdroogen der Zon ; en terwyl de
Ranken en de Druiven den heilzaarnen invloed van dat
hemellicht ondervinden , zal de voeglyk met voet ver
wortel het noodig nat verfchaffen tot den groei.-zadige
Grond van deezen aart noemt men S eengrond, Zandgrond, enz.
Volcanifche grond brengt desgelyks fmaaklyke Wymen voort. Ik heb gele;enheid gehad, om, in verfcheide
deelen van het Zuiden van Frankryk, waar te neemen,
dat de Lterki e Wyngaardet en de beerlykfte Wynen
voortOVER DEN WYN.
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voortkwamen te midden der overblyfzelen van Volcanos. Deeze nieuwe aarde , langen tyd bereid in den
fchoot des aardryks door onderaardi'che vuuren, levert een
onnavolgbaar mengzel op van alle betcanddeelen van den
grond:' derzelver half glasagtig zamenweefzel , ontbonden door de vercenigee werkin, van lugt en water ,
verfchaft alle de beginzels van weeligen groei; en het
vuur,, waarmede deeze aarde is bezwangerd geweest ,
fchynt vervolgens over te baan in alle de planten , aan
dezelve toevertrouwd. De Tokayer- Wyn en alle de
beste Wynen van :talie worden op Volcanifchen grond
geteeld. De laatfte Bislchop van Agate roerde den
grond des ouden Volcanos van den Berg, en plantte
Wyngaai'den aan den voet der plaatze , waar de oude
Stad gelegen was ; en deeze beplanting is tegenwoordig
een der rykfie `W7yngaarden van dien oord.
'Er zyn plekken op den zo zeer verfchillenden grond
van onsen aardbodem, waar de Graniet niet langer die
hardheid en onveranderlykheid heeft, welke, over 't alge
bergen uit=-men,htcarévdiofpnglyke
maakt : op die plaatzen is dezelve als tot ítof vermaalen, en doet zich aan het oog niet anders voor dan als
dor zand van gronver en fynder korrel. Het is in deeze
dermaate vermorfelde overblyfzels, dat de Wynftok,
op veele plaatzen in Frii;2kryk , geteeld wordt ; en ,
wanneer eene gunftige ligging daar by komt , is de
Wyn van eene voortrefiyke hoedanigheid. De beroemde
Hermitagie -Wyn teelt men op gronden van dien aart.
' Uit deeze beginzelen valt gereedlyk op te maaken
dat een grond gelyk die van lirankiyk allergunftigst
moet vveezen tot de teelt van goeden Wyn: daar heeft
enen die ligtheid van grond , die aan de wortelen veyiteid geeft om zich uit te breiden, en liet water om
door te zypelen, alsmede aan de lugt om 'er in te dringen; daar is die fteenagtige korst, welke de hitte der
Zonne maatigt ; dat dierbaar mengzel van beginzelen,
welker zamenvoeging zo voordeelig is voor elk foort
van groei.
Dus zal de Wyngaardenier , die 'er meer op uit
is om goeden Wyn te' manken , dan om denzelven in
groote hoeveelheid te persfee , zynen Wyngaard aanleggen in een ligten iteenagtigen grond ; by zal geèit
vetten ryken grond verkiezen , ten zy by het oogmerk
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Rebbe , de hoedanigheid aan de veelheid op te offere in (*)•
(*) Schoon de beginzels, hier te nedergefleld, meestal door
de algemeene waarneeming geftaafd worden , moeten wy daaruit niet befluiten , dat 'er geene uitzonderingen op vallen.
CREUZE LATOUCHE merlit aan , in een Stuk, doer hem voorgeleezen in de Societeit van Landbouw van La Seine, dat de
heerlyke Wynen van Al, Epernay en Hautvillers op de
Marne dezelfde ligging hebben, en :n denze iden grond groei.
jen , als die in de nabuurfchap. Dezelfde Schryver merkt op ,
dat- men poogingen gedaan heeft om Koornlanden in Wyngaard-plantadien te hervormen ; maar het is mogelsk , dat
cie proeven niet wel gedaagd zyn ; en dat 'er gevolglyk
oorzaaken van verfchillende uitwerking zyn , die men door
een bloot overzigt niet kan ontdekken. Deeze Schryver
voegt 'er nevens , dat de oorfpronglyke aarde in de Wyngaarden van den eerlïen rang in Champagne bedekt is met
eene door kunst gevormde laage , beftaande uit een mengzet
van met groen be-,roeide aarde , en gerotte mest en gemeene.
aarde, genomen van de zyden der heuvelen , en zomtyds van,
zwarten gerotten grond. Deeze aardfootten worden het ge
jaar door, behalven in den tyd van den Wynoogst+-hel
na de Wyngaarden heen gebragt.

LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN DEN LAATST'
OVERLEDEN HERTOG VAN YEDFOitD.

(Uit bet Engelsch.)

naam en
Detogs

de ftaatkundige bedryven des fier-

VAN BEDFORD, die onlangs het woelig

„ tooneel door den dood verliet, geregtigen hem , ow.
*, onder de Mannen , die ons Mengelwerk vermeldt.
geplaatst te worden.
-

De Hertog VAN BEDFORD was het vertegenwoordigend Lid van een der aaiizienlykfte Familien in Groot-

Brittanje. Zyne Voorouders, van 's Vaders zyde, fta.
ken reeds onder de Edellieden in Engeland uit, ten tydt< van de vermeestering der Normannen. Koning HENDKII Dz Vul verrykte Sir joi RuSSEL Met adelyk0
Land-
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Landgoederen, en verhief hein tot de waardigheid van
Lord RUSSEL v m Thvifiock en Thornharigh. Hy werd,
ten Jaare 1548, door EDWARD DEN VI tot Graaf van
.Bedford verheeven. FRANCIS, de derde op de lyst der
Opvolgeren in het Graaffchap, was, in bet 1-luis der
Peers, de aanvoerder van de tegenparty van de maatregelen des Hofs, in de eerie zitting van het Lange
Parlement ; dan by ftierf in een hachlyk tydsgewrigt ,
wanneer men dagt dat zyne raadgeevingen de jammeren
van eenen Burgerkryg zouden hebben voorgekomen.
Diens Zoon en OpvolOer, WILLIAM, werd, in den beginne , door de betrek&ingen, waarin hy zich geplaatst
vondt, ingewikkeld om het Parlement ten wille te weezen ; naderhand keerde hy weder tot gehoorzaamheid
aan den Koning ; vervolgens begaf by zich op nieuw
onder betchermmg van het Parlement ; doch bleef in
zyn hart, fchoon een Vriend der Vryheid, nogthans afkeerig van de Koningiyke Magt omverre te werpen.
Hy overleefde de onlusten des Opftands. Diens Zoon
voegde de middelen der Familie van WIROTHESLY by die
des Huizes van RUSSEL , door zyne egtverbintenisfe
net Lady RACHEL, de Erfgenaame van Lord $OUTI4AMPTON. Die Zoon was de braave Lord BUSSEL,
die, door een onregtvaardig vonnis, in 't einde der Regeering van CAREL DEN 1Í, het leeven verloor.
Naa de Omwenteling werd de Hertoglyke eertytel
opgedraagen aan het vertegenwoordigend' Lid van- een
Huis, welks onheilen zo zeer veel hadden toegebragt om
het Volk van En geland tot eene edelaártige verdeediging van deszelfs 'Vryheid aan te vuuren. Tot het bein der tegenwoordige Regeering bleeven de Hertogen
VAN BEDFORD, by uitfluiting , gehegt aan de belangen
der Whigs. — JOHN, Hertog VAN BEDFORD, egter,
bewerkte die vereeniging van Whigs en Tories, welke
het Staatsbettuur des Graaven VAN B1TE onderfchraagde ; en die , uitgenomen drie vry korte tusfchenpoozen, zints altoos de meerderheid in de wetgeeving,
en het Ryksbeftuur in handen gehad hebben. Diens
Zoon , de Markgraaf VAN TAvIsfioCK , overleedt,
aan ° de gevolgen eens vals' van zyn paard , in den
Jaare 1 76 7.
FRANCIS, wiens Leevenshyzonderheden wy hier zul'
len opgeeven , was de oudtie Zoon van dien Mark.
.graaf VAN TAVISTOCK, verwekt by £J AZETK, Dog.
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ter Van WILLIAM , Graaf VAN ALBEMARLE. Hy
werd gebooren op den elfden van Oogstmaand des jaars
176 5. Met den !aare 1771 volgde hy, by zyns Groot.
vaders overlyden, dien op als Hertog VAN BEDFORD.
Zyne Moeder had den ongelukkigen dood baars Egegenoots niet lang overleefd. Hy bleef, derhalven, met
zyne twee Broeders, Lord JOAN en Lord WILLIAM,
onder het apzigt zyner Grootmoeder , de Hertogin
Weduwe.
Eengen tyd zyner vroegfile opvoedinge fleet hy op
de School van 1e stmin/ler. Door een ongeluk in 't
kolven kreeg hy cane breuk. Te deezer oorzaake werd
by van die Schoole afgenomen , en t'huis onderweezen, tot by op de Hoogefi kool zyne Letteroefeningen
ging voltrekken.
Daar die taak afgewerkt hebbende, flak hy over na
't vaste land , om die landen te bezoeken , welke de
meeste gemeenfchap niet Engeland hebben, en voor de
zetels van bei'chaafdhe,id gehouden worden. — Naa
zyne t'huiskonist tradt hy de loopbaane in van het
openbaar en huislyk leeven, voegende aan een Engelsch
Edelman , aan den bezitter van groote rykdommen, en
den vertegenwoordiger van een der aanzienlykfte Familien in Europa.
Een zyner eerfle bedryven, dat wegens hem een gunflig denkbeeld by 't algemeen verwekte, was de bloed
genegenheid en ruime weldaadigheid,-verwantfchplyk
waarmede by zorgde voor bet bettaan en liet plaatzen
zyner twee jongere Broederen. Wy weeten niet, wel.
ke Geldlommen of Goederen by hun fchonk; maar wy
herinneren ons, dat ten dien tyde zyn gedrag algemeen
werd toegejuichd, en dat de regels van HORATIUS,
Rivet extento Proculeius 'vo,
Notuf in fratres aninr,' paterni,
dikwyls opgehaald en op zyn edelmoedig gedrag toege.
past werden.
De jeugdige Erfgenaam van zulke groote Goederen,
en van zo veel gereed Gelds , fondt natuurlyk bloot,
om , by zyne intrede in de groote wereld , onbepaald
meester van zyne fchatten, omringd te worden door een
aantal menfchen, afgerigt om den ryken en van onder
Jongeling te plukken aan de fpeel--vindgerítok
kaiin. iQ2. No. 6.
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tafel, en de node ;moot te worden van veelerlek, lo'^4
bancligheden. De l iertog VAN BEDFORD fpeelde, hieldz
harddraavers , en ontzeide zich geen dier vermaaken,
welke Lieden van rang gewoonlyk neemen ; doch hy
verflaafde zich aan geen derzeiveiD. Met rechtfchaapenheid en eere gedroeg by zich in alles, 't zy bezi^heid^,
't zy uitfpanning; in alles , wat hy deedt , betoonde
liy zo veel. gezond ver &ands, zulk eene tegenwoordigheid en bedaarde lerkte van geest, zo veel.doordrin-

gendheids van oordeel, dat by in geen geval zyn cha-

racter verlaagde of zyne middelen verkwistte. Anderen
te plunderen , door meer afgerigtheids in het fpel , of
liet doen van grove weddingfchappen, was verre bene
waardigheid en de aangeboorene edelheid zyns-denzy
harten. Dan het was veel, dat by dit afweerend ver
bezat , zonder 't welk hy den gewoonen koers-mogen
des leevens in zynen kring hadt moeten ontwyken, of
vroeger of laater een prooi worden van de roofharpyen,

die hem Reeds omringden. Zulks fchonk hein, van zyne eerfte intrede in de wereld , naa zyne meerderjaarigheid , by zyne tydgenooten , een hoog gevoelen vats
zyn kloek verfland en zelfbeftuur — eerre hoogagting,
-welke niet verminderde door eenigen flap in zyn vol-

gend gedrag.

Hy drong zich niet onverduldig in liet gewoel des fl:aatkundigen leevens. Nan dat by zitting genomen hadt in het
Huis der Lords, befleedde by verfcheide jaaren in het nagaan van de gefteltenisfè en den aart dier Vergaderingti;
eene verflandige zedigheid leerde hem, liever te luisterera
na de lesfcn van oudere led n en van lieden van onder
dan zyne item in Staatsverfchillen vroegtydig-vindg,
te laattin hooren ; bv bevlytigde zich .om de Engeljche
Staatsgeftcltenis uit Boeken en den ommegang met ve-icandigen te leeren, en bovenal te weeten, welke de ftaatkundige en parlementaire pligten . waren eens Hertogs
VAN BEDFORD. Eindelyk brak hy dit ftilzwygen af,
en verbaasde "hunne Lordlchappen , _ door de ten tcoonfpreiding van eene kragt van welfpreekenheid, en bedreevenheid in het redentwisten., die de hoop zyner
Vrienden overtrof, en de vrees zyner Vyanden te boven ging.
By gaf boven de Staatkundige begrippen zyns Groot.
vaders den voorrang aan die, voor bykans een en eene
halve Eeuw, de, om zo te fpreeken, erflyke beginzes
vary
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Van den Huize van PUSSEL geweest waren. Zyn be_
zoemde Neef CHARLES FOX itondt aan het hoofd van
e party der GYhigs; en "het was als medegenoot van
diens beginzelen en oogmerken, dat de Ilertog verkoos,
zyne l aatkkundige loopbaanti in te treeden. Het ge1 eele belang der .11/Iiiás was toen vereenigd, en zy beWeerden ileeds; als de grondflap hunner vereeniging ,welken zy eerst bepaald en openlyk als zodanig aangenomen
hebben, onder de Regeering van GEORGE DEN II, en het
ryksbefiuur van de PELHAMS, naamlyk , dat de edele
y17higs en Meeren, vereenigd zynde, volflaagen meesters
moesten weezen van de Wetgeeving .en het Staatsbeftuur; dat anderzins de eigenaartige sterkte van het Gou.
vernement verlooren was. De nieuwe Tories, verbonden aan de raagt van de Kroon in den Huize van
Hanover, even als de oude Tories verkleefd waren aan
den Huize vain Ste,vart, verkreegen toen de meerderheid in de VVetgeeving en het Ryksbeffuur. Aan beide
zyden waren zo veele braave en verftandige Mannen,
dat een jong Edelman, zonder zich daardoor eenige oneere op den halze te landen, zich by elk deezer partyen
kon voegen. -- Zich te fchikken by die, waarin by
de grootte hoogagting kon bewonen voor de oude iiaatkundige deunden zyner Familie, -- by die, waarin by
best de ede'e onafhangel; kheid van zynen geest kon
doen blyken , — by die , waarin by kon medewerken
tiet de zodanigen, die by de hoogï}e agting toedroeg, -was de keuze des IIertogs ; eene keuze, die eer deedt
aan zyn verffand en hart beide.
Welhaast daagde 'er een befl.isfend tyydfiip op. In die
omftandil;heid werden veele Whigs bewoogen, om, met
verzaaking van hunne beginzeis, zich om dent Throon te
fcliaaren. Zy vreesden voor eene Omwenteling van d^
zyde des Volks, waarin de _Monarchie Cl] Arifocratie
te gaden zouden 't onderst boven gekeerd worden; en
in die vreeze hoorden zy alleen de item, die hun toeriep om met de Kroon érnc Iyn te trekken. Zy zagen
geen ander middel, om het droevig uitzigt,'t welk zich
aan hun oog opdeelt , af te wenden, en hunne vreeze
gerust te ftellen, dan om Fr•ankrik den Oorlog te verklaaren. Zy namen posten van verantwoordlyken aart in het
Staatsbeftuur op zich, en de Oorlog werd verklaard.
Dan de Hertog VAN BEDFOND befchouwwwde het ge•,
vaar, door eene Omwenteling mogely 1c te wegti te brenSa
., gen,
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geil , niet in her zeltUe licht , waarin het befchciuw
werd door de aodanigen van de Il Izig.party, die in het
Staatsbettuur getreeden waren oí91 het plan des Oot•logs
te onderftutten. Met Mr. FOX err anderen zyner Vrienden bleef by Bene jaloufy ten opzigte van de Kroon
koesteren , die op hem een flerker invloed hadt, dan
Benige vrees van onmiddelyk gevaar, uit den geest van
Gemeenebestgezindheid te duchten. Hy dabt, dat eene
hervorming in de wyze van Parlementaire vertegenwoordigmg , en eenige andere wel tydige veranderingen
in de beginzels der Regeeringe, de Brit/die Con1Istutie
tot derzelver oorfpronmlyke kragt zou herfeilen , en
kragtdaadiger zou ftrekk^en, dan eenige maatregels van
gezagvoerend bedwang , om het kwaad te voorkomen
van de grilligheid der volksnieuwigheden. Hy trok de
regtmaatigheid in twyf'el van eenen Oorlog, ondernomen om eene Republikeinfche Omwenteling te voorkomen , door een buitenlandsch Volk een Regeeringsbefluur op te dringen , 't geen 't zelve reeds verworpen
hadt. Hy twyfelde zeer, of de Oorlog, in 't einde,
niet zou strekken om de handen te verzwakken van liet
Koninglyk Be(luur deezes Lands , waardoor het vervolgens ten gereeden prooi zou ílrekken van verbroederen de Republikeinschgezindheid, in fl:ede van 'er die kragt
aan by te zetten , en het te omringen niet die bolwerken van verdeediging, welke verwagt werden van den
Oorlog, door de zodanigen, op wier aanraaden de vyandlykheden begonnen waren.
Geduurende den Oorlog bleef de Hertog VAN BEDPORD 'er zich tegen aankanten ; doch zyne tegenkar.
altoos mant Tk, nooit partyzugtig, was zodanig,-ting,
dat dezelve het Volk altoos aanzette tot onderwerping
aan liet Ryksbcftuur,, ten zelfden tyde dat by de door
't zelve aangenomene maatregels wraakte. Onverduldig
was by niet by zyn flilzwygen, als pligt hem in liet
Parlement riep. Hy verfinaadde het, de Staatsdienaars
door te Naalen en lastig te vallen by gelegenheden,
dat 'er niets mede kon worden uitgewerkt. Maar zelden
liet by eene gelegenheid voorbyglippen , waarin zyne
openbaare randgeeving eenige kans hadt om goed te
Richten en kwaad af te weeren, zonder daar ftoutmoedig en ernftig voor uit te komen in de vergadering
der Peers. Zyn tegenftand kon eenigermaate niet anders
zyn dan een bedwang voor de Ministers, ten aanziene
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van die misvattingen, waarvoor de menschlvke natuur,
zelfs by de besten der menfchen, blootgefleld blyft;
en zeker was zyn tegenland nooit in een geest, of met
1edoeling, om hunne handen te doen verflappen , of
hunne poogingen tegen te werken , in de volvoering
van eenigen maatregel , die klaarblyklyk eene heilzaams
ítrekking hadt.
Wanneer her fluiten van de voorloopige Vredesverdrags- punten met Frankryk in het Parlement werd aangekondigd , was hy een van de zodanigen, die aller
toejuichten. Getrouw aan de be--vrolykstdieng
gtnzels , altoos door hem omhelsd , ontving by den
Vrede, als op zichzelven zo groot een zegen, dat 'er
maar weinig reden kon weezen, om zich over de voor
zeer te bekreunen: niet dat hy alles wilde op--warden
geofferd hebben aan de rust, en om die te bekomen den
vyand alles toertaan , daaraan den roem en de veiligbeid zyns Lands opofferende ; maar , daar hy deeze
hoofdzaaklyk door de Verdragspunten in veiligheid geld zag, fcl:oon niet met raagt voorgefchreeven ,
fchuwde by , de Ontwerpers in verlegenheid te brengen, door de kwellende kwaadaartigheid , om hun het
izourfte te zeggen, wat door een bediller zou hebben
kunnen worden aangevoerd.
Schoon hy, voor zo verre , in het beginzel met de
nieuwe Staatsdienaaren overeenkwam, betoonde hy Beene onverduldigheid om met hun in de belangen te deelen. Wat lty aanmerkte als (trekkende tot de weezenlyke
welvaard zyns Vaderlands, was het eerfte vnorwerp zyner zorge. Noor zichzelven, en voor zyne Vrienden, deel
te erlangen in de voordeelen , aan het 1-ekleeden van
bewindsposten gehegt , was by hem , gelyk by allen,
die hy hoogagtte , eene zaak van minder aangelegen
zeer zulks ook voor hun moge verlangd wor--heids;o
den door de zodanigen , die op een affland de voornaamíle beweegingen zagen op den voorgrond des po l i
tieken leevens.
's Hertogen VAN BEDFORDS welfpreekenheid was
van eenen aart , al te onderícheiden en te nadruklyk
om onopgemerkt te blyven, zelfs in deeze korte fchcts.
Wanneer hy flegts weinig te fpreeken hadt, nam hy een
zagten toon aan, en fprak op een trant, die niets hadt
van den Redenaar, dan in zo verre dezelve eene behonTelyke inagtneeming, betoonde voor de Veiadeiing, ijn
S3
ceel-.
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welke by fprak. Hadt hy een ftuk van meerder uitge.
breidheids voor te draagen , over een onderwerp, niet
van het hoogfte aanbelang ; by fprak manlyk, klaar,
bragt dringende redenen by, die niet konden nalaaten invloed te hebben op het gezond verfland en 't recht
gevoel; fchoon zomtyds in zyne-fchapenmslyk
voordragt n?isfclucn Bene al te groote eentoomgheid
hecrschte , die wel eens aan den nadruk benadeelde.
Dan bet was , wanneer cenig ftuk ter baane kwam , 't
welk, betrekking hebbende tot de oorfpronglylte Conflitutioneeie belangen zyns Vaderlands , alle zyne ver
in de fterkfle werking bragt, dat hy met eerie-mogens
uitgebreidheid van inzigteu , kieschheid van oordeel ,
en bedreevenheid in de kunst van overtuigen , het
woord voerde ; alsdan betoonde hy een kragt van zeggen , eene bondigheid en klem in 't fpreeken , eene
vaardigheid, met onderfcheidirg gepaard, die hein door
ieder Redenaar in het Huis der For deedt bewoinderen.
Niet minder onderfcheidde zich de I-Iertog VAN BEDFORD door zynen yver tot vetbetering van alle kunfien . deii Landbouw betreffende, welke voordeel aan
zyn Vaderland konden aanbrengen, of den bloei zyner
eigene Landgoederen bevorderen. Hy was onder de
Leden van den Raad des Landbouws een der werkzaamie Leden. In het Parlement leende by vaardig zynen
byltand ter ondcrtreuning van elk voorftel, 't welk kon
strekken om de inrigtingen , tot 'den "Landbouw betrekkelyk, te verbeteren. --- Door een Stelzcl van bearbeiiing , 't geen hy" invoerde op een landgoed van ,000
Acres , 't welk by hieldt om proeven te doen onder
zyn meer o miiddelyk opzigt; door de regels, welke hy
z\nen Landhcevenaaren voorfchreef in het bearbeiden
n bezaaijen van den grond ; door de feesten by het
Schaapfcheeren, en de pryzen, uitgeloofd in liet Veehoes etY , -- bragt by liet voortzetten van alles, wat dmn
Landbouw en de'Veelboedery betrof, meer in zwang.
Zeker deedt hy meer dan iemand van den tegenwoordigen
ty d , tot het voortzetten van Kunflen , - by welkei béoetèning het vlytbetoon meest wordt aangewakkerd , erg
cie, naast kunde en deugd , . het weezenlykst ffrekkën
om tiet geluk- en bestendig welvaaren zyns Lands te
veem. erderen. Hy bevorderde langs dien zelfden weg
:t er_neerdering zy:.er middelen. Om niet te fpreeken
van
- .
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'tan de nieuwe Gebouwen, door den Hertog in Blooms.
kury aangelegd, zullen de verbeteringen in den Landbouw alleen, welke by op zyne Landgoederen maakte,
3ioc veel gelds by in den • eerton aanleg daartoe beftcedcde , als zy naar eiscl1 worden voortgezet , nmischien, in het verloop van ' yftig of zestig ja:cren, de
algemeene inkomflen van zyne Landgoederen verdubbelen. Iedereen , die ecíie uittteekende bekwaamheid in
.nuttige kunden betoonde, ontving van hem toejuiching
n aanmoediging beide. Een jaar vóór zynen dood hadt
ty ;den braaven en vindingryken man , den Eerwv. EDAl"i t) .CARTWRIGHT , aanget}eid tot Opper-opziender
=van de werkzaamheden op zyn Landgoed ter proef
neerninge b,efte.ind , op eerre jaarweelde van ,CO P. St.
Tot veertien :dagen vóór zyn fterven hadt hy eerre
ónafgebrooke gezondheid genooten; wanneer hy, op het
enverwagtfte , zo hevig aangetast werd door eene ongefl:eldheid , bekend onder den naam van een beklemde breuk, dat men den byftand inriep van Sir JAMES
EARLS die, naa raadpleeging met andere I-Iecikundigen, op den zeven-en-twintigfl:en van Sprokkelmaand dec.
Kees Saars , eene kunstbewerking aan den Hertog verrigtte, roewel met kleine hoope op een gelukkigen uitflag :
resat de kunst vermogt, werd te hulp geroepen ; docht
^e vergeefs. De Hertog VAN BEDFORD leedt veel; tot
's anderen daags 's avonds Bene verftervin iï kwam , en
Icy op den volgenden den geest gaf, naa Benige belang
gemaakt te hebben met veel tegen -rvkefching
-wordighevan
geest.
Mr. r ox, 's Hertog s hoogstbeminden Vriend, fprak
over hens eerie Lofreden uit in het Huis der Gemeente,
niet a :ene voorbeeldlooze gevoeligheid en welfpreekenhcid. De (handvastigheid van deezes Mans vriendfchap,
zyne uittteekenheid in alle byzondere deugden en begaafdheden , welke iemand dierbaar maaleen by hun,
die met hem verkeeren , zyn altoos geprcezen — vol
verrukking gepreezen — door allen , die hem kenden.
— Zyn .Broeder JOHN is hem in de Hertoglyke waar
-dighe
opgevolgd.
's Hertogs Uiterfle Wil was van deezen inhoud
,, Ik FRANCIS , Hertog VAN BEDFORD , fchenk aan
„ mmyn Broeder JOHN RusSEL al myn perf'oonlyken Eiy , gendom. 7 Feb.I202." - Getuigen van doezen
UIterften Wil waren Lord PRESTON , Dr. rbt:W van
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Northevnpton, en Mr. PARKER, Chirurgyn. Dezelve
was met 's Hertogs eigen hand gefchreeven op een
half vel papier , als een gewoone Brief gevouwen ;

het fchrift hdt de vastheid niet van zyne hand ander zins. Het blykt dat by denzelven eerst zonder getuigen
getekend hadt , de 4vyl de eet'11e onderteket1ing met de
pen is doorgehaald, en de naalp daar weder onder gezet. Uit de dagtekening biykt , (lat de Hertog op den
27 zich in leevensgevaar oordeelde. V.- halven deezen
Uiterften Wil heeft by eert zeer' gïoci paiier verzegeld nagelaaten , behelzende onderrigtiïtgeit voor zynen Opvolger ; 't welk by beval dat niet geopend zou
worden voor dat zyn Uiterfte Wil goedgekeurd was
door Dolor Com maom; 't geen geicbiecl gis.

,, In de opgegeevene Leevensbyzonderheden van den
„ laatst - overleden Hertog VAN BEDFOR D wordt ge, waagd vat; eene Lofreden, door Mr. Fox over dee„ zen zynen Vriend in het Huis der Gemeente uitgo„ fprooken. Wy hebben dezelve geleezen , en 'er al„ zins liet bekende vuur deezes Mans , door Vriend„ fchap thans fterk gloeiende , in waargenomen. In de
99 groote Charae`lertrekken fleint de Lykredenaar met
„ den Opgeever der Leevensbyzonderheden zamen ; al„ leen worden zy meer gediept en gehoogd. — Misfchien
„ zyn onze Leezees mee. bcgcerig om te hooren wat
„ deeze bekende Vryheids -Yveraar van de Politieke
gevoelens des overleden ilertogs zegt. By laat 'er

„

zich

in deezer

voege

over

uit:

Wat 's Hertogen VAN EEDFORDS Staatkundige berippen betreft , voel ik my zeer or enegen , des geheel te zwygen ; en seffens word ik ene groote be
zwaarlykl ,eid gewaar, om daarover naar eisch te fpreeken, wanneer ik in aanmerking neem, voor welke perfbonen ik het wc d voere. Ik weet, dat die beginzels , waarover ik , op eene andere plaats , niet zou
in twyfel hangen , eene lofijiraake te maten hooren A
bv zommigen , zo niet by de meerderheid der Leden van dit Huis, veeleer eene VVerdeediging en Ve r
zouden behoeven, dan een vo -egelyk voor--fchonig

g

-

werp

van erne

Loofreden

uitmaaken.

Maar zelfs, bet ftuk uit dit oogpunt hefchouwd, zal

men
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Men my weI willen vergunnen , met eenige weinige
woorden , ten voordeele van mynen afge[torven Vriend
te fpreeken. — Ik geloof, dat weinigen, zo eenigen
onzer zo zeer ingenomen zyn met hoogvliegende wysgeerige denkbeelden , duit zy geen overhellende eerbiedenis voelen voor de 1•eginzels -- dat zommg,en zelf
owerhelien om die te betonnen aan de vooroort^eelen —
hunner Voorvaderen ; inzonderheid wanner zy , van
welken wy aftlamnicn , iilannen waren van eenigen
Naaar en Betekenis. Zodanige genei dl,een en overhellingen zyn altoos , naar myn vermoeden, gL.ntiib aan
de zaak der Vaderlandsliefde en zugt ten algemecnen
welwceaen; althans houd ik my vcrzeketd, dat men te,
Ro;nc en te thc^r.°il dezelve in dat licht befchouwde.
Geen mensch hadt immer minder Familie-hoogmoed
din de Graef VAN BEDFORD ; naar :ny droeg met zich
om, eens groote en tegtmaatige hoogagnng voor zyne
Voorvaderen. Indien men nu, volgen, dit beginzel , op
't welk ik oog, het te Rome v°ríc1ioco?ubaar oordeelde in
Benen der CLAUDIUSSEN, dat by,, in overeenkomst met
de algemeene gezindheden van dat geflacht, wat te veel
hadt van Arifiocratifchen trots en hooggevoelenheid ,
--- is het zeker, in dit Land, niet on-er;clioonlyk in
Benen i ussEr , dat by volyverib verkleefd is aan de
iRegten eens Onderzaats , en zich byzonder vasthoudt
aan de Volksgezinde gedeelten onzer Staatsgefleltenisfe.
i'erichoonlyk is het, ten miniren, in tenen Man, die
onder zyne Voorvaderen telt den grootgin Graaf VAN
BEDFORD , den Patroon van PYm en den Vriend van
IIAMPDEN , dat by een volvuurig Voorftander is van
Vryheid; liet is niet te verwonderen, indien een Af[lantmeling van Lord RUSSEL (*) een meer dan gewoonen
afschrik voele van eigendunklyke Magt, en een vaardig,

eis

(*) 't Is naauwlyles noodig, doch het kan voor zommigen

nuttig zyn , hier net een woord aan te tekenen , dat Lord
2ku5SEL, onder Koning CAREL DEN I1, die oppermagtig werd
in de drie R^-ken, en willekeurig regeerde, Londen van zyne
voorregten beroofde, en Schol/and onder den dwang eener
wreede Vervolging deedt zultten , eune Zamenzweering tot wederaand der Dwinglandy gemaakt hebbende , trouwloos vermaden , de doed1traffe op het fchavot kloekmoedig onder
ais ecn Martelaar der Viyheid fneefde, daar by teil-gin,e
toni en type 's Volks Afgod most heeten.
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en niisfchien een even jalours , bezef hebbe van e!
ken, flap of strekking, in het Stelzel des Staatsbeftuurs,
tot dat zeer te vreezene kwaad.
Maar , welke ook onze verfchillende denkbeelden,
tèn aanziene van die beginzels , mogen weezen, ik ver
geen Lid van dit Huis is 'er, of by zal regt-trouw,
wilien laaten wedervaaren aan bet opregt gedrag,: zelfs
in eenera Staatkundigen Tegenílander. Wat men dan
ook moge oordeel en over de Beginzels, op welke ik
doelde, het Staatkundig gedrag myns zo zeer betreurden Vriends moet door allen erkend worden , manlyk , met zich zelven beltaanbaar, en opregt geweest

te zyn !
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Q,ualibus in tenebris. vit,e quantisque periclis
Legitur hoc nevi quodcumque est.
LUCRE?.

(Naar het Engelsch.)
k houd niet veel van het geflacht der Droomfchryveren.
Daar is zomtyds iets vry onnatuurlyks in de veronderIflelling
van dusdanige voortbrengzelen des vert'ands , zulk

eene geregelde aaneenfchakeling van d€nkbeelden, . over 't algemeen afgetrokken en zinnebeeldhg genoeg, om ' het verf}ánd
van een waakend Leezer (tipt bezig te houden, om het uitwerkzel te weezen van wilde Verbeeldiugskragt, in die nuren , *armeer dezelve her minst geleid wordt door de Rede
en onderfchraagd door het Geheugen.. -Nbgthans zou het
jammer *t'eezen, dat, Bene leevendige verbeelding zou bepaald
en gedwongen worden tot het plat betreeden pad van Proeve
fchryven, enkel ons de geringe ongerymdheid in de benaaming te bntwyken. Zeker kan dezelve zeer eigenaartig ver
worden' in 'Verrukking , die by lieden , welke hunner-ander"
Verbeeldingskragt botvieren , dikwyls eenen geruimen tyd
duurt, met zulk eene weelderige verfcheideriheid van omflandigheden , en zo leevendig gekleurd, als liet beeldenryk
penfeel van den Droomgod rronvxaus ooit kan fchilderen.
-Wat hiervan zyn moge ; men vergunne my te verhaalen plat
ik op een naamiddag inden jongst verftreeken Zomer in eene
diepe Verrukking - viel, daarin gebragt door het ruisfchen der
booroen, het l^irren van de tortelduiven, enz. De lugt rondsom
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om mymywas vol van de aangenaamíte bloemgeuren, en ik be•

volmaakt in zulk een toefland als de Dichters fchilvond
deren in hunne dreadi/che Tafereelen. Het Boek , 't welk ik
in handen had , zou , overeenkomftig met mynen toeftand,
met reden, ovmtvs of PETKARCHA geweest zyn ; maar het
was Zondag ; en de Leezers van de Ton moeten my ver
als ik erken, dat ik den Bybel by my , en in het-fchone,
Dook de Prediker geleezen had.
Het betoverend tooneel, 't welk my omringde, deedt my
eindelyk het leezen flaaken ; maar myne gedagten waren nog
vol. met veele fchoone denkbeelden van de nietigheid en ydelbeid des Menschlyken Leevens.
Daar is iets zo bepaalds en zo fchaduwágtigs in ons beítaan, dat de hemelfche ftraal des Verltands ; welke ons toont
wat het is , ons bykans een wederzin van het leeven moest
inboezemen, ware het niet dat wy onze genegenheden aan
hetzelve gehegt vonden door zo veele tedere banden, als dielien om de vlugt onzer Route verbeelding terugge te houden
en in de vaart te stremmen.
Allerellendigfte (laat , (dus voer ik voort in myne Verruk=
king, eene lleenfpraak houdende) waarin wy onze dagen
doorbrengen ; aan welke geringe voorwerpen verbonden, wor.
den wy als nedergehoogen ? ' Hoe weinig kunnen wy begrypen ? Door welk eene wildernis van dwaalingen loopt het
enge pad der waarheid — een pad, r:aauw en lang!
í.áiig? Wat zeg ik! is het dan zo vreemd, dat iemand met
een enkelen flap het ten einde toe afleg,e ? ----- Wel, 't zy
genoeg , dat onze vordering langzaam toegaa. Maar
welk een dikke en duistere omheining is hier aan.wederzyde!
Hoe veel vermaaklyker' zou het zyn, daardoor heen te breeken,
en de fchoone verícheidënheden des Heelals,` onder het voort.
gaan, te zien! Neem die omheiningen -geheel weg; hoe
zult' gy, te midden van:die ongebaande vlakte, uw pad vinden? Deeze kant van eene fleilte, welke gy voorby gaat,
doet die uw hoofd niet duizelen ? Wenscht gy niet, u weder
in die veilige omheining te bevinden ? Goed; maar hier
is het pad veilig en open. Vermaak u; zie rond! I1; vind geen genoegen in myn eigen pad; — ginds is een
veel fraaijer; het loopt over eene veele minder gevaar dreigende
hoogte.
báyn • eigen pad ftaat my hoe langs hoe min.
der aan. Ik zie nog niet ver genoeg vooruit.
6, Gy
geest van wanorde en verwarring I kunt gy u niet te vrede
houden in den weg voor u bestemd? Wyk dan af tot uw
verderf ! Menig een kronkelend pad biedt zich te wederzyde aan. Moeten wy nat en winderig weer op onzen
Weg hebben ? Dit is onvermydelyk. Zulks behoort tot dit
deel des Heelals. De regen, die u' mishaagt, is het noodig
voed.
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voedzelrap voor de gewasfen en vrtrgten, die u ginder 2u1lelt
verlt Wikken. Merkt op het voordeel van deeze in uw oog
Veragtlyke dingen, welke rondsom u zyn. Deeze doorens ,
die u by wylen fteeken, pryken ook met fchoone bloemen,
die het oog des wandelaars trekken. Die zwaare boomgin ,
welke uw zwervend oog bepaalen, zyn met een zagt groen
bekleed , 't welk het oog ftreelt, en zomtyds in ftaat fteit
om een beter gezigt , door de takken , te neemen op voor
waarop het oog , zonder die verfterking , zich niet-werpn,

zou kunnen vestigen.
Beneden een Cypresfeboom lag een droefgeestig Wysgeer,,
die op een onvergenoegden toon uitriep: Wie gy ook zyn
oogt, verdwaasde reizigers! kent uwe eigen ellende. Het it
onmogelyk , eenig redelyk genot te hebben in deezen uwen
jammerhaat. Verban het denkbeeld van troost. Gy zyt ellen.
delingen ; gelukkig te weezen is uw lot niet ; u vrolyk aan te
Stellen het ongerymdst bedryf. Deeze bloezems zyn zo kort
als de lente; die vrugten, welke cy onder den weg at-Ilondig
gaande plukt, behoorden uwe aandagt geen oogenblik af te
trekken van die edelgefleenten, die op uwe hoofden pryken,
en alleen uw waare fchat uitmaaken. Die ellendige vrugten,
wat betekenen zy ? —r— Deeze, fprak een eenvoudig Man,
onder het voorbygaan , dienen om ons van de eene plaats
tot de andere leevensonderhoud te verfcha+fen , en onze voor
vermeerdert gefladig , wanneer wy,-radvnelgft
feeds het rechte pad houden , en met een behoedzaame
band de doorens , die ons kunnen fchaaden , uit den weg
fchuiven , terwyl wy de reis na het ryk der edelgefteenten
vervolgen.
Onmiddelyk daarop bi at myne Verrukking my op een Kermis. Lange ryen van Kraamen, elkander met rechte hoeken doorfnydende, vormden geregelde vierkanten. Eenige
waren fraai; andere zagen 'er liegt uit. . Verfcheide Kraam.
filers droegen bundels en manden , gemerkt met de naamei;
der eigenaaren. Ik ontmoette een Kraamfter van een ongunitig uitzigt , bykans dubbel geboogen door den last der jaaren; haare wenkbrauwen waren digt dooreen gegroeid, en
baare kleur door de zon taanverwig. Haar uitzigt en voor.komen mishaagden my grootlyks; maar zy was niet te ontwyken. Hier 1 fprak zy, my een morsfige mande voorhou.
dende, aan het boveneinde met doorenen omvlogten. --+
Houd uw koopwaar ! fprak ik , terug treedende. Ja,
zeide zy, gy moet liet neemen, en wierp de mande na myn
hoofd. Maar, heenen gaande, ontdekte my een glimplach,
die haar gelaat ophelderde, dat zy de Tovergodes Onderinving was. Ik zette my neder, met de bemoediging, welke
my deeze ontdekking fchonk, en begon de mande te doot:-

zog-_
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zoeken. De doorens , met welke de mande geheel over.
dekt was, kostten my veel tyds om ze te ontfirengelen, ei
zonder myne vingers te befchadigen 'er uit te veemen; maar
ii herkende , dat het juist die doorens waren , die my gehinderd en myne kleederen gefcheurd hadden, toen ik den
engen weg bewandelde, en die door my al voortgaande waPen afgebroken. Terwyl ik my over derzelver verzameling
verwonderde, kwam ik op den bodem der mande, waar IK
een fnoer allerfchoonfte paarlen vond. Nevens dit paa.
relfnóer lag een papier , ' t welk my de volgende woorden te leezen gaf: „ Wysbegeerte en gelykmaatig.
„ held des gemoeds, daaruit gebooren, zyn Paarels , welke
„ wy knopen tot den prys van die tegenbeden en ram„ pen , welke ons eiken dag ontmoeten. Geen ding op
„ deeze wereld is voor niet te krygen. Elke zwaarigheid,
„ welke wy te boven worItelen, brengt ons eenig voordeel
, aan. Gaa de Kermis door, en gy zult de waarheid hier„ van bevinden."
Ik befpeurde dat een goede Geleigeest nevens my Rondt,
en vroeg deeze dat by my ten gids zou flrekken. Wy gingen door de kraamen heen • en Ploegen de koopers gade.
Hier was de munt, betaald voor gezondheid, gemak en vry.
held van moeite, gellempeld met zorg en voorzigtigheid ;
daar de koperen munt van (feeds werkende volharding de
prys van weelde, eer , geleerdheid en begaafdheden. In een
hoek waren de Menfchen druk bezig met oude kleederen
voor nieuwe te verruilen, die 'er veel beter uitzagen ; doch
zy fcheenen te denken , dat de nieuw gekogte niet gemaklyk
zaten ; en by elke pooging, om ze een gemaklyker fchikking
te geeven , trokken zy zo vreemde aangezigten, dat het voor
een Schilder der moeite waardig zou geweest zyn, die Lie•
den af te beelden. Het was , mag ik het zo noemen,
een bedroevend vermaak, op te merken, hoe zeer de men.
fchen zich misnamen in de waarde der dingen; hoe dikwyls
zy, met eene verfmaadende houding, goederen voorby liepen , welke zy eerst voor eene beuzeling zouden hebben
kunnen koopen, en derzelver waarde eerst leerden kennen ,
als zy aan andere koopers verkogt, of in prys verhoogd, of
zy zelve misfchien zo verre gegaan waren , eer hun in den
zin kwam om weder te keeren , dat zy zonder gids den weg
niet konden wedervinden. Op de geheele marktplaats was
flegts één gidfe ; doch deeze was van een zo afzigtig
komen en een zo onaangenaam onderhoud , dat niemand
verlangde met haar te doen te hebben. Zy beftrafte allen,
die zich tot haar vervoegden , over hunne dwaasheid , en
verpligtte hun, de gedaane koopen weg te werpen; waarop
zy huu weder in de kerf fis bragt, langs een ongemaklyken
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omweg, om • de goederen, voorheen door bun verfnaad, tt
knopen.. Allengskens kreeg deeze Gidfe een minzaan et
voorkomen ; en de troopers vonden zo veel veordeels in de
verwisfeling der gekopte Waaren , dat zv , n ette enftaande
de geenzins gemaklyke behandeling, het Berouw eene allernut.
tigtle k7riendin noemden.
De Tyd, vond ik, was een metaal, 't geen meerdere of
mindere waarde had[, naar gelange van het beeld , daar op
getempeld; en terwyl ik opmerkte, hoe veel fchoone dingen daarvoor gekogt werden door welbedagte handelaars ,
was ik geheel mismoedigheid en verontwaardiging, op het
Bezigt , . hoe veel van die munte , als nietswaardig, werd,
weggefmeeten. Hierby ontdekt.- ik nog de fpoorloosfte dwaasheid ; naamlyk der zodanigen , die handen vol
Edelgefteente wegwierpen, opdat zy dezelve ruim mogten hebben tot het vangen van ISapeilen.
Op eenige plaatzen van de Kermis fcheen men ont firyd
bezig in verkeerden handel te dryven. De kostbaartle
Edelgefteenten werden weggefineeten voor kleinigheden, die
zy nog altoos niet konden bekomen: men bood[ elders Ju.
woelen van hooge waarde aan voor beuzelingen. ik ont.
dekte myn Vriend ,Fosco, den Oudheidkundigen, onder eene
menigte van dezelfde foort, die zo veel tyds en viytbetoons
kogt als iemand; deezen koop besteedde by voor een kabinet
met koperen penningen ; aan welke verzameling nogthans ,
om volkomen te weezen, één of twee penningen ontbraken.
Ik zag anderen, van een min fomber voorkomen, een
bloem, een vader ten hoogeer pryze knopen. Eindelyk
hoorde ik de komst van nieuwe Kermisgast en aankondis.e i
— dan, tot myn leedweezen, nam by deeze aankondiging
myne Verrukking een einde.

EEN ONOVERWINNELYI{ BEWYS TEGEN DE IQATURALISTEN.

et is opnierkelyk, dat uit den hulpeloozen ítaat en de
behoefte van den mensch, by zyne eerfte geboorte, een
onoverwinnelyk bewys te naalen is, tegen ben, die alles aan
eene ontwikkeling van eeuwige en noodzaaklyke natuurwet.
ten der (loffen zouden willen toekennen.
Men heeft wel, uit de daaglykfche ondervinding van de
noordplanting van het merschlyk ge(lacht , deze natuurlyke
gevolgtrekking gemaakt , dat 'er een eerfee mensch geweest
moet zyn ; en men heeft des tot een begin van die keten beflooten. Dit toch is het gewoon gebruik, 't welk men daarvan maakt, en 't geen men zelfs in de vraagboekjes voor
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kinderen reeds aantreft. Maar het fchynt my toe, dat men
niet genoeg heeft aangedrongen op het bewys , 't welk merg
uit de natuurlyke behoefte van den mensch ontleenen kan;
want , het geen veel verder gaat , deze eer1Ee mensch moet
tevens en noodzaaklyk een VOLWASSEN n7ENSCII geweest zyn.
Immers is de behoefte van den mensch, by zyne eerfie
koomst ter waereld, zoodanig, dat, zonder hulp van volwasfen menfchen , by zich onmogelyk van voedzel kan verzorgen, in de eerfte kindsheid zou by moeten fterven. Wao
re des de eerste mensch geen volwasfen mensch geweest, het
menschdom hid nimmer tot (tand kunnen koomen. Ik beken,
men kan dit bewys even zeer met het voorbeeld van ver
dieren aandringen, maar niet zoo fterk in het oog-fcheidn
loopende , niet zoo fterk fpreekende als met den Inensch.
Zonder van den aanvang, — van de eerfte ademhaaling af,
voorzien geweest te zyn met het volkoomen gebruik zyner
zintuigen, 't welk by de eerfte kindsheid geen plaats heeft,
en met vollcdige vatbaarheid van zielvermogens, (zonder dat
men hein daarom geleerdheid behoeft toe te kennen)_ ware het
beflaan des menschdoms eene onmogelykheid geweest. Maar —
welk eene gedachte! De eerfte mensch, die 'er te vooren niet
was ,zich voor te Rellen als op éénmaal VOLWASSEN dáárgelIeldi
Welk een grootsch, welk. een verheven denkbeeld! En wie, dien
dit denkbeeld , in al deszelfs kracht , voor den geest koomt,
moet niet diep getroffen zyn van de Almagt, de oneindige
Wysheid, welke daartoe noodig is geweest? Zal men dit uit
eene ontwikkeling van eeuwige natuurwetten in eeuwigheid
kunnen verklaaren ; of zal men dit bewys niet met recht voor
ONOVERWINNELYK moeten houden ? Nogthans, offchoon dit
denkbeeld my veele jaaren reeds getroffen heeft, verwonder
ik my, hetzelve nimmer by eenigen Schryver te hebben aan
wel van ter zyde , maar nimmer in het-getrofn;misch
gezichtpunt, waarin ik het plaatlte.
P.

IETS OVER DE ILLUMINAT1éN OF RUNSTVEBLICHTINGEN.

let geheel vreemd is het onderzoek , welke toch van de
N
Illuminatiën of Kunstverlichtingen , als een blyk van
vreugdebetooning , de oorfprong

moge geweest zyn ? of
hoe wy , in deeze verlichte Eeuw, kunnen genoegen fcheppen in den arbeid van zoo veele dagen, onl het korttlondig
vermaak van eenige weinige Luren te genieten, en 't geen
nergens, dan in het ilytend geheugen van hun, die aanfchou-
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evers van het tooneel geweest zyn , een (poor agterlaato
Zouden wy niet, in deeze Eeuw, en ook de toekoonaeude ge•
flagten , meer vermaaks fcheppcn in de befchouwing van de
gewrogten des vernufts, in het koperen gedenkteeken , de
marmeren kolom of het gegraveerd tafereel , door hunne
naakers opgericht , als een t^enk voor toekoomende ge
om eenig merkwaardig voorval in dankbaar aan -flagten,
te bewaaren, door middel van de Gedenkfchriften-denk
der Gefchiedcnisfe , dan in de vreugdebedryven van een
uur, hoe hoog ook geroemd ? of, indien lichaamlyk genot
begeerd worde, waarom niet dea feestdag te vieren met de
uitreiking van eenige verkwikking aan lieden van laagere klasfen? Zou ook niet met de vrolykheid eens vreugdedage ge
daalren van gevangenen, die, door-voeglykítrn,h
bun gedrag , afflag van opfluitinge zich waardig zouden gemaakt hebben?
Doch ter zaakes Vuuren of lichten te ontfleeken , en
sondom dezelve te danzen , was voorheen, en is nog heden , een vreugdebedryf, aan lieden eigen , die Wilden gebeeten worden. Zoo lieflyk en aangenaam is het licht
voor de oogen , dat de Zon , die hoofdbron van licht en
warmte , als eene Godheid wierdr aangemerkt , aan welke
godsdienftig eerhewys wierdt toegebragt. Nog heden houdt
de gewoonte fland in de Roomfche Kerk, dat de Beelden
der Heiligen , derzelver Overblyfzels, en de hooge Altaaren , door brandende Waschkaarzen verlicht worden. Duisternis veroorzaakt uit naaren aart akelige denkbeelden; Licht,
daarentegen, is eene bron van blygeestigheid en opgeruimdheid. 's Menfchen geest is steeds bedagt op de naaboot
zing van de Werken des Scheppers. Deeze zwakke pooging,
om het daglicht, hoewel flegts voor weinige uuren, en geduurende de duisternis van den nacht, naa te bootzen, gaf,
misfchien , aanleiding tot het 'denkbeeld , dat de mensch de
dankbaarheid van zyn gemoed in vreugdebetooning oprechter kon aan den dag leggen, dan door middel van eenige
weinige kunstmaatige zamenvoegingen van natuurlyke voort.
brengzelen , om daardoor eene nederige naavolging te bewerkftelligen van het groot gefchenk van Hem, die door
zyn alvermogend bevel zeide : „ 'Er zy licht , en daar
„ was licht."

DE AL GEMEEIVE T REEDE.
in de aan,tann:le .jannd zal uitgegeven worden
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Het Onderwerp is verbeeld door eene scloone Vrouw in Iisse,
Kleedinge (die byna de groote der plaat beslaat) in eene zweevende houding uit de wolken nederdaalende , zich met de eens
hand van onder eene dunne sluier ontdekkende, terwyl zy in de
rentehand den Oly ftal- houd; zy is vergezeld van twee Kinderen,
r.iuspelende op de KOOPHANDEL en de OVERVLOED,
die den hoorn op 't gefolterd aardryk uitstort , op 't ogenblik dat
liet Oorlog , het welk in 't verschiet door de verwoesting eenex,
!Vesting verbeeld word , alles schynt te zullen vernielen.

Onder de Plaat komt liet volgend toed asselyk Vers
van den beroemde Engelsche Dichter
TII0MPS01';
Come

(;nmr, gentle Peace! and aisnnge
a AVarring world, a bleeding age;
For Nature lives beneath thy ray,
TLe bloody tempests haste ativay,"
,, OIL co>ime, sweet smiling! tender , come:
And yet prevent our final door:
For lonk the furious God of war

lias crush'd us with Lis iron car,
His rag'd along our mind plains

lias soil'd them with his cruel stains
Has sunk our youth in endless sleep,
And made the widow'd virgins ~weep.
lsow let us feel thy wonted chains.

Ob!

^—

Deze Prent die bevallig en groot vary effect is,
kan zeer gevoeglyk als ecu 7nidclenstuk of pc/ic/alit
dienen vtut de bekende Prenten THE
E R E S U R-

RECTION en THE TRIUMPH ox' tiIRTUE, of van THE ANGELS.

Deze Plaat wordt NIET TER INTEKEITNG nog in
C01'IMISSIE rondgezonden , dan vermits de afdrukken
alom buiten 's Lands verzonden worden , kunnen die
Beene die sleci,ts hunne namen aan geen. GRAVEER
opgeven , verzekerd zyn van eerste en beste afdrukken te zullen krygen.

A BISTER DAM,
iu May 1So2.
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TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

GEDAGTEN OVER WELSPREEKENDHEID:

^(yn oogmerk is niet, de Welfpreekendheid iii all
haard deden te befchouwen , maat alleen met beM
trekking tot dat geen, het, welk men het roeren dir hew-

ïen noemt. Het ítoute ; het gro'otfche , liét zwierige,
liet b'eválligè , ën wat meer van dien aard tot haar Weeg
zen of de werking van haar vermogen behoort , ligt
buiten m' n tegenwoordig bették.
De edeifte krakten, de fchitterendtte én fterkfte vermogens, zyn voor het grootte misbruik vatbaar, er%
urnen alzoo het meeste fchaden. En de Welfpreeendhéid , hoe zeer op zich zelve een keurig fieraad
der menfchelyke bekwaátnheden, en niet te onregt de
Konin ginne der fraaijé Konften eit Weetenfchappen ge=
noemd , lydt egter hiervan zoo weinig eerie, uitzónde-.
zing, dat het vraagftuk, of zy" dr Màatfchappye meer
hells dan nadeéls hebbe aangebrágt, wel der overWeging Waardig ïou kunnen fchyncn. Zy, die de voorspraak . der onftliuld èn de getrouwe gezellinne der
waarheid zyn moet, heeft niet zelden deeze beide
verraaden en onderdrukt , door het misbruik haarer betoverende kragten , waarmede zy der fnoódheid tèn dienfte ffond.. En de waereld heet gewoon.
lyk dit verdérflyk uitwerkzel 'van haar vermbg en
te dugten , wanneer dezelve meer bedoelt om de barten te treffen en in beweging te brengen , dan : het
verfrand te overtuigen. De Gefclliedenisfen der Volken toones dus de droevigile voorbeelden , hoe vieesterlyk de heerschzuclit en de d veep2iekte, als om ftryd;
zich op die wyze van haar vermogen hebben veeeten te
bedienen, ten koste der geregtigheid en waare verlich.
ting . — De welfpreekende Redenaar. kan zich tniet
volkomen gelyk Hellen met d,-r Wisktinflenaar en WWys.
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geer, die alleen door een flrikten en koelbloedigen be-

toogtrant .zoeken te overreden: maar hy mag ook van
dezelven niet zoo verre afwyken, dat het verftand, in
zyne befluiten, onmogelyk het hart , in zyne bewegineia niet een gelyken tred volgen kan. Het doel van
en eenen zoo wel als van den anderen moet volmaakt
hetzelfde zyn; het licht der waarheid, naamelyk, te
doen uitkomen, en in zyne kragt gevoelen; alleen ver
bereiking van-fchileïzyndwomeictr
dit oogmc rk. De Wisltunflenaar of betoogende Wysgeer fpreekt genoegzaam alleen tot het verfland ; . de
;Redenaar tot verstand en hart te gelyk. Dc een ver
zich met eene bedaarde en eenvoudige toettem--genct
ming ; maar de ander wil, dat zyn voortel ' omhelsd
wonde niet leevendigheid , met al den nadruk van het
gevoel, met een soort van geestvervoering. Ten dien
einde maakt hy de harten week, en roept hy de aan
droefheid, van n tedelyden ; van liefde,-doenigva
of van verontwaardiging en afgryzen op, óni in dien
droom de traage voortgangen der Redeneerkunde mede
te fleepcn , en des te fchielyker over te brengen tot
het punt van overtuiging, dat hy heeft vastgetleld. In
dit laatfte, derhalven, onderfchcidt zich voornaamelyk
de Welfpreekendheid , en is daarin haare waare natuur
en eigenlyke fterkte gelegen, fcl.00n zy nooit het ander
geheel uit het oog verliest.
Maar wat wordt 'er vereischt tot dit treffen en beweegen der gemoederen? Hoedanig moet de W 'elfpree
gaven inrigten ? Langs welke wegen-kendhiar
moet . zy voortgaan, om op eene waardige wyze tot de
zitpláatzen der vertedering en zagtc aandoenlykheid
door te dringen , en dezelven te overmeesteren ? —
Zou het hier alleen te doen zyn niet fierke uitdrukkingen, niet praal van woorden, met hevige uitroepingen,
net een luiden klaagtoon , en met de kwyning en droef
trekken , op liet gelaat , in-heid,orzctbaf
houding en gebaarden, te vertoonen ? Alle deeze
kunsttuigen der uiterlyke WTelfpreekendheid zal men in
het werk kunnen Rellen , zelfs met de grootf'ce naauwgezetheid, en regelmaatigheid , zonder ergens een enkelden traan in het oog te zien glinsteren, of eenig ander teken van geroerde harten gewaar te worden. Men
kan niet de daad ligt te veel kunst gebruiken, als welke eerder den loop der natuurlyke aandoeningen , die
uien
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men wil opwekken, fluit, dan bevordert, of, ten hoog.
nen genomen , alles by eene koude verwondering laat
blyven. -- Gelyk de Dichter en Tekenmeester de
Natuur tot haare leidsvrouw moeten veemen, en veeleer zullen behaagen door dezelve eenvoudig te volgen,
en, zoo veel mogelyk is , naar 't leeven te fchetzen,
dan door hunne beelden met eene groote verfcheidenheid van hooge en fterk afíleekende kleuren op te fieren, en dus de Natuur zelve te willen overtreffen; zoo
moet ook de Welfpreekendheid, wil zy haar doel treffen, zich naauw vereenigen met deeze getrouwe leermees
Wanneer een kind ons vraagt na zyne-tersiè.
onlangs geftorvene Moeder, zal deeze onnoozele vraag
ons oogenblikkelyk de traanen in de oogen doen fchie.
ten , waartoe misfchien eene lange Redenvoering over
hetzelfde onderwerp , niet veel zwier en kunst opgefteld, niet zoo vermogend geweest ware. En wat was
het, dat aan de taal van het kind eene zoo groote kragt
byzette ? Wat maakte dezelve voor ons zoo welfpreekende ? Juist haare ongekunfielde eenvoudigheid, die
ons verzekerde , dat zy uit het hart voortkwam, en
dat de Natuur (prak, die dan ook, als door fympathie
werkende , des te fchielvker in ons begint te fpreeken.
Zoodra by ons het denkbeeld opkomt, dat de Rede.
naar het voorbedagtelyk gemunt Nebbe op de roering
onzer hartstochten, en dit oogmerk, het koste wat het
wil , tragt te bereiken , zo al niet door de zaaken ,
welke by voordraagt, dan door zyne woorden en handgebaar, zullen wy ons als tegen hein verharden , met
een foort van vermaak, dat wy gevoelen in iemand te
loor te ílellen, die op het fchitteren en praalen met
zyne gaven fchynt toe te leggen. En tot deezen zoo
nadeeligen argwaan by de Hoorders of Leezers legt
men den grond, wanneer te veel gezogte Kunst in het
werk doorftraalt.
Veel beter zal, in 't algemeen, die eenvoudige Wel
welke,-fprekndhiaoremgfln,
Vry van alle gemaaktheid en overdrevenheid, de Natuur getrouwelyk op het foor volgt, en meer haare
kragt oeffent in het belangryke der zaak zelve, en in
eene gepaste zamenvoeging van tedere en treffende
denkbeelden , overeenkomende niet de weezenlyke, althans met de waarfchynlyke, gef}eldheid der gevallen en
perfoonen, dan in zwier en kunst der woorden. GeenTa
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zins yerachten wy hiermede alle zorg en oplettendheiï4
welke de Redenaar befteedt aan keurigheid van taal erg
ílyl, aan juistheid en kragt van uitdrukkingen, en aan
gepastheid van toon en houding ; maar met dat alles
moet by zorg draagen, dat de Kunst de Natuur niet te
ver te boven ga, en dat die edele eenvoudigheid bewaard blyve , welke altoos het meeste behaagt en
treft, als het zegel der waarheid ; en als de , gerust
medebrengende, dat onze aandoenlykheid niet te-fteling
vergeefs, niet om den Spreeker, maar om de zake,
die wy hooren voorlellen , wordt gaande gemaakt. —
Op die wyze zal een bloot, geheel onopgefinukt verhaal het hart Eierker kunnen roeren, dan immer gefchieden kan door bygevoegde verfierzelen. Leezende: „Ziet
, daar, een Doode werd uitgedraagen, een een iggebo„ ren Zoon zyner Moeder; en zy was Weduwe!" het
ik telkens getwyifeld , of aan deeze weinige woorderg
wel iets ontbrake, dat het treffende kon vermeerderen,
en of dezelve , by eene uitvoerige en welfpreekende
omfcbryving, niet van hunne kragt zouden verliezen
wyl de gevoeligheid der ziel zich veeltyds flegts op
één punt wil vestigen, en, door de uitbreiding daarvan afdwaalende, te veel verdeeld wordt, en alzoo ver
Als wy onzen Heiland tot zyne fchreijen--dwynt.
de Vrienden hooren zeggen: „Weent niet om my ,
,, maar weent over u zelven en uwe kinderen!" zal een
welgefteld haft hierdoor aangedaan worden, fchoon dé
woorden eenvoudig zyn, en niets fchynen te behelzen,
het geen na den trant der Welfpreekendheid gelykt. -Men dente intusfchen niet, dat daarom de Welfpreekendheid van geringe waarde te fchatten zy, als zynde,
nit hoofde van deeze eenvoudigheid, gemakkelyk voor
ieder te verkrygen. Die eenvoudige schoonheden der
fpreek- en fchryfwyze zyn juist de Benige waare, en de
overigen, zoo menigvuldig in getal, meestal niets anders
dan kenmerken van een valfchen finaak.. In dat eenige
vaare zich dan eigen te maaken , beftaat , naar onze
gedagten , het groot geheim der kunst , mocilyk dik
te trefren. En dit is de reden, dat zoo weini--wyls
gen daarin naar wensch , en zoo veelen ongelukkig
flaagen.
ook zyn alle Onderwerpen niet voor eene aandoenlyke en roerende bewerking gefchikt; en alsdan zal men
vrugteloos de Natuur door de Kunst willen dwingen.
Zél11
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zelfs zal een uit den aard aandoenlyk geval niet onaf
overal op dezelfde hartroerende wyze be,-gebrokn
bbandeld kunnen worden. De Redenaar, die dus begint
,en tot het einde toe wil volhouden, zal welhaast, indien zyn ftuk eene aanmerkelyke uitgebreidheid befaat,
het te kort fchietende van zyne eigene kragten onder.
vinden, en aan den kant zyner Hoorderen de onmoge.
lykheid, om in de verbeelding of het hart dezelfde
fnaar lang en aanhoudend te roeren, zonder te verflap.
pen. in tegendeel mag hy zich wel voldaan rekenen ,
wanneer hy flegts hier en daar, by enkelde gedeelten van zyne aanfpraak , de bedoelde uitwerksels befpeurt.
Te veel, misfchien, verwagt men in deezen van het
,sfélyke, het wreede, het fchrikbaarende; waarom men
dikwyls zoo wyd en breed over hetzelve uitweidt.
Befchryvingen van die natuur worden nog al ligt by
de hand genomen , en uitgehaald in noodelooze byzon.
derheden, om , gelyk neen zich verbeeldt, door kragt
an 1Velfpreekendheid de harten te roeren. Zy zullen
ook daardoor geroerd worden; maar niet op Bene wyyc, die ons ftreelt en vertedert , of traanen doet vloeien. Eerder zal het hart van fchrik en Vrteeze weg.
l Timpen , en niets anders gevoelen dan bittere gewaar
afkeer en haat ; wenfchende onder de-xvordingea
befchryving, hoe fchoon en welfpreekend ook 00rgegleld, dat het gordyn fchielyk valle, om deeze tooneelen des bloeds te bedekken. Laat iemand , (als ik dit
voorbeeld mag gebruiken) over den dood ' van Joannes
den Dooper redenyoerende , het afgehouwen hoofd op
de fchootel geplaatst , met de leevendigfte kleuren en
de grootfie uitvoerigheid affehilderen , zoodat men hetzelve als voor oogen zie in de hand der jonge Dogter; zal deeze fchildery ons behaagen ? Zal ze ons
treffen , zoo als wy gaarne willen getroffen worden ?
Of zullen wy wenfchen, het oor zoo wel als het oog
te kunnen fluiten voor dit afgrysfelyl: gezicht ? Het
iaatfte, gelooven wy, zal altoos liet gevolg zyn in eene
vergadering van niet geheel onbefchaafden. — Het
iyden van den grooten Wetgeever der Christenen is vol
vas aandoenlyke en hartroerende tooneelen; maar deeze
zullen geflooten blyven, indien de Kerkleeraar zich alleen of te lang ophoudt by liet bloedige, der vuist- en
gees e?fagcn, der doornen, en der kruisnagels, En het
zelf,
r3
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zelfde mogen wy aanmerken omtrent de verfchrikkingen van dood en hel, waardoor men niet zelden zyne
welfpreekendheid wil toonen , en derzelve den ruimen
teugel viert. Dat rameijen op de gemoederen, om, als
met geweld, de aandoeningen 'er uit te fchudden, en
het oog tot weenen te dwingen, zal niet alleen doorgaans eene tegengeftelde uitwerking te weeg brengen,
:naar ook eerre belediging zyn voor het grootste gedeelte der Hoorders, die men niet mag befchouwen als zoo
ruw en verítaald van harten, dat zulke geweldige middelen noodig zyn om ze te beweegen. Men tragte liever het oog eerren tra .n als te. onttteelen , door tedere ,
fchoon nadrukkelyke trekken , niet met harde, maar
met zagte en fineltende verwen overdekt. Hieruit zal
die aangenaams, niet fchokkende, maar i±ille en gemoedelyke ontroering geboren worden, welke het gelaat
van het edelst gevoel doet gloeijeu, en niet van angst
en afgryzen verbleeken.
En tot deeze, alleen waare, aandoenlykheid kan ook
(om nog dit hierby te voegen) de uiterlyke begaafdheid
van den Redenaar medewerken. Eene gepaste leiding
der item en gebaarmaaking zyn ongetwyffeld niet zonder eene vrugtbaare uitwerking op de zinnen , en van
daar op de harten ; maar wildheid en onfl;uimigheid
(gelyk trouwens altoos onbestaanbaar met de manlyke
deftigheid eens Redenaars, zoo wel als met de achtbaarheid der plaatze , waarin by gewoonlyk (preekt)
moeten wel byzonderlyk vermyd worden met betrekking
tot liet oogvlerk , dat wy hier bedoelen. Schoon de
klaagtoon en eerre kwynende houding zekerlyk eenigermaate pasfen by droevige of treffende tooncelen, kan
men egter, door de aandoenlykheid van zyn onderwerp
vervoerd , hierin ligt te ver gaan, en de veyheid van
den Tooneelfpeelder te veel nabootzen. Het fchreeuwen is in alle gevallen verboden ; maar wy twyffelen
ook, of het verheffen der 11cm, gelyk gemeenlyk gefchiedt om het aandoenlyke uit te drukken, daartoe wel
het gefchikt11e middel zy. Zou Bene merkelyke daaling
beneden den gewoonen toon, zoo veel de hoorbaarheid
toelaat, niet van een gewenschter gevolg zyn, en overeenkomftiger niet de Natuur ? De Ililte, die men dan
zoo naby komt , heeft iets achtbaars en aandagtwekkends in zich, en brengt dus de gemoederen vooraf in
die gefteldheid, welke het meest gefchikt is om de treffen•
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fence indrukken op te vangen. Eene waarlyk bedroefde , vertederde, gebrokene, weemoedige , ot mcdwaar ige ziel, is niet luidrngtig of woelig, gelyk de wanhoopende, de driftige en verontwaardigde: zy bemint
de flilte, (preekt aagt, en vuil ook liefst, dat allen, die
haar omringen, op denzel€den toon .< efremd zyn. En,
naar het ons voorkomt, is het de zaak des Redenaars,
om, zoo veel mogelyk is, in zyne uitfpraak en de beweegingen. des lighaams , zich naar deeze natuurlyke ge
te fchikken.
-1teldhi
Maar tot dit alles is wel het voornaamte vereischte,
dat de Spreeker zelve een man zy van gevoel, en een
gezonden fmaak; dat hy, leevendig overtuigd an het
belang zyns onderwerps , hetzelve met eene hartel yke
en warme deelneeming kan behandelen. Zonder dit ,
zullen de uitfeekendfie gaven,. ,waaronder., niettegenfaande de kunst der veinzery, de vermomming dik
zal uitfcbynen en allen invloed wegneemen, hem-wyls
weinig baaten , klinkende als ydel luidende fchellen;
terwyl anderzins de gebreken der natuur grootendeels
vergoed zullen worden door den aandrang en wel
ernst der' gevoelvolle ziel.
-u;end
H.
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EsfeI2ti<a pro Heinorrlrngia TOT STELPING VAN EENE ZWAARE NEUSBLOEDING.
Door joHs. TJALLINGII, Oud -/Jpothecar
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eeds lang ben ik voorneemens geweest, bovengeR
meld Middel , (uit hoofde der heilzaame uitwerking , welke ik van hetzelve zo dikwerf ondervonden

heb) tot nut van het Menschdom, bekend te maaken;
doch op welk eene wyze zulks ter uitvoer te brengen,
heb ik met my zelf niet eens kunnen worden. Dan
van tyd tot tyd in dit geacht Maandwerk onderfcheidene belangryke Genees- en Heelkundige Stukken aantreffende, heb ik het niet ongefchikt geoordeeld, dit
Middel door hetzelve bekend te maaken; niet twyfelenT4
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de of kal, daar liet ten nutte van het algemeen kan
veríirekken , eener plaatze waardig gekeurd -worden.
Dit Middel is , z:nts meer dan hunderd jaaren, met
liet gewenschte gevolg , tot verwondering der Geneesheeren ,- beproefd geworden, en heeft (vootnamentlyk in de
Provintie Friesland) een aantal Lyders gered ; zynde
ltetzelve altoos , tot op heden , een geheim geweest;
zo als liet my ook , by den aanvang van myn beroep,
als Apathecár alhier, is ter hand gesteld. Zie hier des=lfs bereiding :

Sacchari Saturni unciam una9n
Vitrioli mart is unciam femis
Seorfim terantur in mortario hitreo,
Jdda,atur Sp. hini unc. otto
Misc. S. 11.
Verder zegt het Voorfchrift: „ Wanneer deeze Es.'fentia in de Winkels' bewaard wordt . en akdàar eenigen tyd gegaan - heeft, zal men bevinden dat dezelve
fl:erk prmcipiteert, en moet dus., wanneer het gebruikt
wordt, wel gezorgd worden dat het eerst fterk gefchud
is opdat het gelyk gemengd zy."
Het gebruik wordt bepaald als volgt: „ Jonge lieden.
onder de twintig jaargin , 4 maal 's daags , ia a z5
druppels, met een lepel Brandewyn gemengd; van tien.
tot twaalf waren telkens io a i2 druppels; en een vol
4 maal 's daags telkens 20 druppels." —-wasfenmch
i ldur 3voordenlyk het T7oorfèhrift.
Ik zelf heb dit Middel, offchoon daartoe dikwerf
verzogt geweest zynde ,'nimmer aan kinderen of jonge
lieden toegediend ; doordien het , by onderdoel. , my
altoos is vooteekornen , dat die Neusbloedingen niet
van zodanigen aart waren, dat men tot dit Middel
zyne toevlucht behc efde te reenien , en ik van ' ge
dat eerie Neusbloeding in veelti gevallen-dachtenb,
heilzaam zyn kan , en nimn;er behoort tegengegaan te
worden, ten zy dezelve al te overmaàtig is. Verder
heb ik altoos , in plaats van' met Brandewyn, (zo als
bet Vo(.rlchrift zegt) by voorkeur, het Middel met
witten Wyn toegediend, en daarvan Reeds de gewensch,
te gevolgen ondervonden.

Om.

?DEGEN EENS ZWAARE NEUSBLOEDING.

f^^i5

Om meerdere Gevallen voorby te gaan, vinde ik my
verplicht , de navolgende myner Wáarneemingen , omtrent dit Middel , alhier ter inlichtinge n^ede te deden.
1óór eenige jaaren (wanneer ik nog alhier als Apotheear fungeerde) wierd ik door een myner Vrienden
verzogt , by een Heer te komen , welke door eene
overmaatige Neusbloeding, die reeds twee a drie dagen
aángehóuden had , zodanig verzwakt was , dat, niettegenIIaande alle de aan hem toegcbrágte hulp zyer Geneesheeren , by zich in de zorgelykfte omflardigheid.
bevond. — Ik vervoegde my aldaar, en ontdekte dat de
Lyder, zo wel door herhaaVe Aderlaati.ngen, als door
ale Neusbloeding , Bene aanmerkelyke hoeveelheid bloed s
verlooren had. Hy was een man van omtrent dertig
jaaren , van een zeer gezond geftèl en meer dan gewonne krachten. Hy la g zeer verzwakt in zyne bediteede , met proppen in de neusgaten , en met doeken omzwagteld; had Bene doodelyke kleur , en was ten eenei
maale tveezenloos , met een uitermaate flaauwen pols ;
en zyne Geneesheeren hadden voorfpeld , dat by in die
omílcandigbeid niet den avond kon beleeven. Het bloed
vloeide aanhoudend door alles heen ; en de omftandi gwareis zodanig dringende, dat ik befloot , dit-hedn
IVliddel niet volgens het Voorfchrift , maar naar bevinding van zaakets , . toe te dienen. Ik gaf den Lyder
no druppels, met een half theekopje witten Wyn gemen g d ; — een half uur daarna nog to druppels , op
dezelfde manier ; waarna hy bew^ y zen deed van eerie
inwendige kalmte te gevoelen.Na verloop van twee
zeu re n gaf ik als vooren nog io druppels, en ontdekte
dat dc toevloed van bloed ophield, en de Lyder zichtbaare tekenen van beterfchap gaf. Ik liet het hierby berusten, en verzogt , van tyd tot tyd hem een glaasje
Limonade te doen drinken. — Des avonds wederge.
Bomen zynde, vond ik den Lyder in het bed zittende;
zyn pols was geregeld , en hy zeer opgeruimd van
geest, my verziekende van het voor hem zo lastige
Verband ontilaágen te mogen worden. Ik liet hem nog
8 druppels gebruiken en deed een uur daarna het ver
waardoor de Lyder, na alvoorens afge--bandfem;
wasfchen te zyn, grootelyks verkwikt wierd. — Den
volgenden dag vernam ik dat hy een zeer erusten naga
had doorgebragt , en bevond herre in eerie gefl:eldheid
boven niyne verwachting. Ik deed hem dien dag nog
.
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tweemaal io druppels gebruiken ; de verdere behandeling aan zyne Geneesheeren ovcriaatender — Op den
derden of vierden dag daarop volgende wierd ik wedérom by den Lyder geroepen, en bevond dat dezelve
wederom bloedde , doch in en minder ílerken graad.
Ik liet hein als vooren 15 druppels gebruiken , en de
bloeding bedaarde; dit des anderen daags nog eens her•
paalende, had ik het genoegen, den Lyder binnen weinige dagen Volkomen herfteld te zien.
Een ander Geval, dat ik alhier aanhaale , was het
volgende. — Vóór eenige weekgin wierd aan myn huis
gezonden , om dit Middel van my te erlangen , of te
weeten (uit hoofde dat ik niet meer als Apothecar
fungeerde) waar hetzelve te bekomen ware. -- Ik zond
terftond naar de Apotheek van een myner Vrienden ,
welken ik by zyn leeven verzogt had , dit Middel te
vervaardigen en ten allen tvde in gereedheid te hou
bevindende ook werkelyk , dat voorn. Esfentia-den;
aldaar in gereedheid was. Na dezelve geëxamineerd te
hebben ', -vond ik - my verplicht (offchoon buiten eenige
functie zynde) naar de omítandigheden des Lyders ,
voor welken men het Middel begeerde , onderzoek te
doen. Aldaar gekomen zynde, vertoonde men my een
fclriftelyk bewys van den Geneesheer, waarin dezelve
aanraadde, van dit Middel gebruik te maaken. De Lyder was een Koopman, mede binnen deeze Stad woon
zestig jaaren oud , en,-achtig,usfendvy
niettegenílaande alle aangewende poogingen 'ter zyner
hulpe , door eene aanhoudende Neusbioeding aan.merkelyk verzwakt; hebbende een fneIlen, .ongeregelden pols.
y Ik diende hein oogenblikkelyk i druppels van dit
Middel toe, met een half theekopje witten Wyn gemengd, en herhaalde zulks een groot quartier uurs
daarna ; laatende nog 15 druppels , mét witten Wyn
riemengd, in gereedheid taan , met verzoèk , byaldien
ce bloeding aanhield, dezelve een uur daarna den Lyder in te geeven. Na verloop van drie uuren bezogt
ik wederom den Lyder, en vond denzelven door eenezachte rust aanmerkelyk verkwikt ; zynde de pols zeer
geregeld en bedaard. Ik ontdekte dat 'er in het, geheel
geene bloeding meer plaats had , en de agtergelaatene
druppels niet gebruikt waren ; echter diende ik hem
nog io drup13e1s toe, waarop een geruste nagt volgde:
Den volgenden dag bevond de Geneesheer den Lyder me-
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de in een aanmerkelyk beteren toeland. Ik liet, met deszelfs goedkeuring, het verband afnemen, en ben daarna geene meerdere bloeding gewaar geworden ; zynde
de Lyder, door verdere hulp van zynen Geneesheer,
tot myne innige vreugde , van dit ongemak volkomen
herfteld; hebbende ik van denzelven de ftreelendfte blyken van erkentenis ondervonden.
Ik heb dit Middel, met liet gewenschte . gevolg , mede toegediend in Bloeddo tingen van een anderen aart ;,
alsmede aan Vrouwen, welke door aanhoudende vloeijing
uitermaate verzwakt wierden, door haar van deeze Esfentia, twee- a driemaal 's daags, van 6 totia druppels,
met witten Wyn, te doen gebruiken, en nimmer, door
het gebruik van dit Middel , eenige nadeelige gevolgen
ontdekt; doch zy, die de beftaandeelen kennen, zullen
met my moeten toeilemmen , dat hetzelve altoos met
groote omzigtigheid, en naar de omílandigheden het ver
deskundigen moet toegediend worden. -eifchn,dor
Ik vermeene hiermede ter inlichting omtrent dit Middel genoeg gezegd te hebben, en hoope dat deeze myne Waarneemingen aanleiding tot verder onderzoek gee ven, en tot hulp van het lydende Menschdom mogen
verftrekken.
TEGEN EENE "ZWAAFtE NEUSBLOEDING.

4anmerking van den Redacieur.

Het Saccharurn Saturni bezit voorzeker een zeer
nanmerkelyk zamentrekkend vermogen ;_ en dus gelooven wy gaarne, dat het met veel voordeels, in aanhoudende en byna alle hoop van herftel Leneemende
Illoedflortingen , kan gebruikt worden. Het blyft met
dat alles een kwaadaartig Vergift, 't welk het levensbeginzel in zyne bronnen aangrypt. Hierom oordoelen
WY het veiligst, eenige geheel wanhoopige gevallen uit
welke men geen oogenblik tyds te ver-gezondr,i
heeft, van het hier boven medegedeelde Middel-liezn
geen gebruik te maaken, dan nadat men, zonder vrugt,
min gevaarlyke Middelen, en vooral het Liquor Stypt.
Loo li , heeft beproefd.
f
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NADERE BYZONDERHEDEN WEGENS PIAllI'S NIEU°
WE PLANEET, Ceres Ferdinandea GENAAMD.

den 17 Maart was de Planeet in tegenftand met
de Zon. Zy bevondt zich naby den Noord.
Iyken grenspaal van haare Breedte, en omtrent 3o Graaden yuorby haar Perihelium. Zoo gunftig was haare
itand, ` om te kunnen gezien worden , als dezelve immer zyn kan. Haare fchynbaare Middellyn gefield zynde op anderhalve Sekonde, zal haarti weezenlyke Middellyn zyn omtrent een zevende gedeelte van die der
Aarde, of de helft van die der Maane. Haare fchynbaare plaats aan den hemel , van 3o April tot n9 Jug
y, is door Dr. GAUSS , Op zyne gronden, voor midder
nacht op den Meridiaan van Seeberg, of Saxen -Gotha
op volgende wyze berekend:
-
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Dr. GAUSS , aan wiep wy deeze berekeningen zyn
verfchuldigd , door middel van welke de Planeet door
den Baron ZACH en Dr. OLEERS van nieuws ontdekt
i ierdt, is een Jongeling, van Brunswyk, oud tweeën twintig jaaren , een buitengewoon Wiskundig Vernuft.
ZIMMERMAN hadt hem, voor rekening des Hërtogs vair
Bruns,a yk, in de Wiskunde onderweezen. Op zyn agt•
tiende jaar hadt by reeds NEWTONS Principia geleezen.
In iet Latyn, en in een zeer duidelyken ftyl , heeft by
-

,

eerva

:I99
bene zeer geleerde Verhandeling gefchreeven, over do
IVP.GENS PIAllI'S NIEUWE PLANEET.

hoogere deden der Rekenkunde. Het Werk is aan zy.
nen Weldoener, den Hertog van Brunswyk; opgedragen.
a3 April, 1802.

ASTROPHILUS.

73ERIGT WEGENS DE ONTDEKKING VAN EEN£
ANDERE NIEUWE PLANEET, DOOR
DR. OLBERS, van Breren.

OLBERS, op den .2!3 Maart 1802, toevallig na
de Star ziende, geteekend N. 2o, in den Noord=
lyken Vleugel van de Maagd, dicht by welke hy, op
den eeralen January laatstleeden, Ceres Ferdinandca van
nieuws hadt ontdekt, zag, tot zyne groote verwonde
zevende grootte , met N. 19-ring,eStavd
en ao van de Maagd een gelykzydigen Driehoek uitmaakende; aangaande welke hy overtuigd was, dat dezelve aldaar op dien tyd niet zigtbaar was geweest;
door deeze b ytzonderheid , en derzelver beweeging naagaande, ontdekte hy dat het een andere nieuwe Planeet was. Door zyn Hollands Teleskoóp gezien zynde,
kwam zy hem voor, volmaakt gelyk te zyn aan Ceres,
zonder dampkring of vlek (Nebula), en van eend vaste
Star niet te kunnen onderfcheiden worden. Op de onderftelling dat het een Planeet is, die zich in een ronden of
cirkelformigen kring beweegt, heeft men derzelver af
Zon berekend op twee en een tiende van on--ftandve
zen afftand van de Zon, en haaren Omloopstyd op ongeveer drie jaaren. Zeer aanmerkelyk moet de helling
van haaren loopkring op de Ekliptika zyn ; als zynde,
op den 12 April, haare waargenomene breedte nagenoeg
i6°. Dr. OLBERS heeft haar den naam van Pallas ge geeven.
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ONTDEKKING VAN KOOL -MYNEiJ

BERIGT IjEK ONTDEKKING VAN KOOL -MYNEN
AAN DE KAAP DE GOEDE HOOP.

(Uit het Engelse&.)

,,root zeker zyn de nadeelen , door het verlies
van Kaap de Goede Hroope door ons Vaderland
geleeden. De Enge//dien hebben , ten tyde des be,, zits van deezen Uithoek van Africa, blykens 't geen
, wy des vermeld hebben (*), zich onledig gehouden
„ met verfcheide naafpeuringen, die ons, by de wedergave, volgens het onlangs getroffen Vredesverdrag,
van vrugt kunnen weezen. Wy kunnen, by 't geen
„ wy des , op de aangeduide plaatzen, berigtten, nog de
„ zeer gewigtige byzonderheid voegen, in 't hoofd dee„ zer Afdeelinge aangeduid."
# Q.
By de meeste Huisgezinnen in de Kaapfad wordt
een Slaaf gehouden, wiens werk alleen bestaat in het
zoeken van Brandhout. Deeze gaat 's morgens uit, beklimt de hoogste bergtoppen, tot welke geene wagens
kunnen komen ; en by komt 's avonds weder terugge
niet twee Takkebosfen , (de vrugt eens arbeids van
zes of agt uurend hangende aan de twee einden van een
Baniboo-riet, op zyne fchouders liggende. Lenige Huis
hebben twee, of zelfs drie Slaaven, wier eeni--gezin
ge arbeid beftaat in op dceze wyze Brandhout te verzamelen. De kosten der Takkebosfen, dus verzameld
of gekogt, noodig om het eeten gereed te maaken ,
(want men flookt nergens dan alleen in de keuken) beloopen, in een maatig talryk gezin, tustèhen de vieren vyfnonderd Guldens.
De vermeerdering der Kaapstad -bewoonderen , door
vvfduizend gewapende Manfdiappen , en een groote
Vloot op de reede, vermeerderde de vraag na Brandhout zodanig, dat men niet rede beducht werd, binnen
kort gebrek te zullen krygen aan deeze onvermydelyk
noodige behoefte.
In
(*) Zie onze Yaderl. Letteroef. Mengelwerk voor x$or,
b1. 65I en 653, en hier boven, bl. 19 enz., alsmede bl. 79.

AAN DE KAAP DE GOEDE HOOP*

291

In deeze omílandigheid vestigde zich de aandagt der
Engel/hen op het vinden van iets, 't welk dit gebrek
1{on aanvullen. Het vertoon, 't welk alle de, Bergen in
Zuid-Africa maakten, was zeer gunflig voor de ver
dat Yuen brandbaars .Kool .zou vinden in-onderftlig,
de ingewanden van de meeste beneden-bergen aan den
Zeekant ; dit bewoog den Graaf VAN -nMACARTivr.Y
overtuigd wan het voordeel, 't welk zodanig ecne Ontdekking der 'Volkplantinge zou aanbre'tigen , des onder
te doen.
-zoek
Men maakte alles ter opfpeuringe gereed. Lieden onder liet Krygsvolk, die in 'de Kool-mynen gearbeid hadden , werden uitgekoozen tot het neemen deezer proeve.
Wyntcrg , een Landtong van den Tafelberg af loopende,
was de plaats, tot deeze proefi'teeming betlemd. De
werktuigen doorboorden harde klei , pypaarde , yzerieen, en zandíleen, liggende in opeenvolgende beddia:
gen, ter diepte van drie-en-twintig voeten. Het booren
werd toen gehaakt, dewyl men daadlyk Kool ontdekte,
langs de oevers van een diepe beek , uit den Tyger-berg
komende; een Berg, waarin die landengte ten oosten
eindigt.
De bedding der Koolflo% bleek ten naastenbv horizontaal te loopen. Onmiddelyk boven dezelve lag witte
Zandfl;een , en dezelve rustte op eene laage verharde
Klei. De Koolader was van tien duimen tot twee voetèn dik. De Koolftoffe zelve vcrichilde op onderícheide plaatzen. Op Benige graafde men uit groote hout
blokken , waarin de overblyfzels van den Last,-agtie
de kwasten , en de .houtvezelen , zich duidlyk lieten
zien. Te midden 'van deezen deeden zich voor, itukken van Yzerileen, 'er door heen loopende met gekronlelde aderen, of liggende in ongeregelde brokken.
veel gedeelten
gedeelten van de bedding beftonden uit Kool ,
Andere
Turf hadt, en by de Natuurkundigen den
die
naam van Litlianthrax draagt; en kwamen 'er Eiukken
voor, die in geenen deele verfchilden van de Koolfoort,
in Engeland bekend onder de benaatning van Bovy-coal.
Het houtagtig gedeelte brandde met een heldere
vlam, zonder veel reuks, en liet witte asch naa, gelyl;
die van droog hout. De vastere aard- en fteenagtige
gedeelten brandden minder helder, hadden een zwvavelagtigen reuk, en lieten een overblyfzel' na, 't geen welhaast op de oppervlakte een donkerbruine korst kr ee. ,
l1
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Het booren werd voortgezet op verfcheide plaatzen,
in hoope van de waare Koo1-bedding te zullen aantref
fen. De algemeen uitkomst dier bewerking was:

Kool•a
Blaauwe
•

Witte

2 Voeten.

_.

•

Graauwe Zandteen met Klei
Chocolade -verwige Zandleen
Blaauwagti?e Klei
Geftreept jand, rood en wit
0
Klei vermengd
Hier (laakte men den arbeidé

2r —
i4 —..
3t
;

met
•g3 _:..
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GELOOFSBELYDENIS VAN WYLEN ALEXANDEtt GEDDES, L. L. IJ. EN DIENS BRIEF AAN EEN
BISSCHOP.

die zich, in de Geleerde WeA
reld, bekend gemaakt heeft door eerre Overzetting
van den Bybel in 't Engelschi , tot de Roonsch-CatholyLEXANDER GEDDES,

ken behoorde, en desniettegenflaandé op de Hoogefchool
van Aberdeen den tyt^1 van Doctor in de -,egtcn verwierf, eene eer, zints den tyd der Herv rminge, nooit
aan eenig Roomsch-Catholyk toegeftaan , veroorzaakte door
die Vertaaling en bygevoegde Aanmerkingen veel gefchils
wegens zyne gevoelens in den Godsdienst. Menfchen,
aan onderfcheide Aanhangen onder de Belyders 'van het.
Christendom verkleefd, vroegen, ten zynen opzigte, ot
een Man, die zo veel toegaf, en zo weinig geloofde,
oen Christen, kon zyn ? Hy hadt deswegen veele onaangenaamheden ; Koomfchen en Onroomfchen voerden
tegen hem de pen.
In de Voorreden van zyne Critical Remarks doet
IIy deeze merkwaardige Geloofsbelydeais. „ He
„ Euaiigelie van ,lrsus is myn Godsdienftig Wetboek.
„ De Leeringen van. JESUS maaken myn hoogst genoegen uit: zyn j uk is my zapt ; zyn last is my ligt.
„ Doch deezen Last zou ik niet op myne fchouderen
„ nemen ; die Leeringen zou ik niet kunwn bewonde„ ren;
,

:EL0OFSBELYDFNIS VAN A. GEDDES.
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ren; dat Euangelie zou ik niet voor myne Wet er
,, kenmest, —. indien Rede, zuivere Rede, myne Aan
en Voorfchryfiler niet ware. Ik Leken-„manfler
, volvaardig dat ik een opregt , fchoon onwaardig,
,

„ Leerling van CHRISTUS ben. CHRISTIAN is myn

, Naam, en CATHOLYK myn Bynaain. Liever, dan dee: ze roernryke Tytels te laatera va;aren, zou ik myn
bloed torten ; dan ik zou geen druppel bloeds over
„ Jebbef, voor 't geen noch Catholjk , noch Christlyk
„ is. Catholyke Christeidie:d draag ik eerbied toe, waar
„ ik e iontref,, en by welk eenc Secce dezelve zich

„ onthoudt; maar ik kan geen eerbied betoonen voor
„ hooi en toppelen, welke men onder die edele -gey, Ieenten gemengd heeft, en die iedere Se&e , aap
„ welke ik kennis heb, meer of min verdooven en vary
aan.l ebooren luister berooven."
Een Christen van dien flempel bekreunde zich niets
aan diet aanfchryven van een »postolifchen k icaris, die
hein het vonnis van opfchortin g , in zynen dienst als
Priester, zondt , naa dat by liet Eeríle Deel zyns
Bybelwerks hadt in 't licht gegeeven. Hy , die vastk lde, „ een Paus, en gevolglyk een Bisfchop , kan
„verkeerd handelen, en indien by zulks doet, mag een
mindere hem zulks onder 't oog bren gen ," fchreef,
oplet ontvangen deezer fchorting , onder anderen liet
volgende : , Misfchien, myn Heer! wenscht gy eene
andere gelegenheid te hebben om uw Bisfchoplyk
Gezag uit te oefenen , en met kerklykc itrafopleg., gingen te fpeelen gelyk kinderen met een nieuwen
„ bal. -- Ik wensch uw Lordfchap veel vermaaks
„ met dat fpeeltuig : doch draag zorg , myn Heer
„ draag zorg om 'er niet te dikwyls mede te fpeelen,
„Lees Vader CHRYSOSTOMUS over de Kerklyke Straf„ fen , en leer van hein wat meerder genxaatigdheids.
„ Vergun een Oud Priester, u te zeggen, dat zulks een
„ •dong 1 isfchop tot een groot sieraad strekt.
„ Wc myzelven betreft , myn Fleer! ik fchroom
niets voor uwe bedreigingen , en zal lachen met
uwe kerklyke firaffen , zo lang ik weet dat ik dezelve niet verdien. Ik zal nooit aan de opgelegde
„ my onderwerpen ; omdat ik het gedaane Verbod
,, voorbaarig , belachlyk , en ongegrond keur. In„ dien gy denkt eerie gquoegzaame reden te hebben

1 NG. a8oa. r'o. 7.

V

„ o^

'394

PELoorSBELYDENTS VAN A. GEDDES;

onm my liet uitoefenen van nmyne Priesterlyke Orde
in liet Diftri& van Londen te verbieden , die ver.
, kladring mag goed voor u veezen ! — De waar.
Leid der zaake is , dat ik in uw Difl:ri& geene
„ Priesterlyke verr;gtiiigen uitoefen ; in 't zelve heb
,, ii{ , zints veele jaaren , niet gepredikt, of eertig;
Sacrament bediend ; en het is ten minoen zes jaa„ ren geleden, dat ik openbaare Gebeden deed in eenige openbaart Kapel. Om een Vriend of twee dienst
te doen , heb ik zomtyds, fchoon niet dikwyls, teil
,, hunnen huize Gebeden gedaan; maar dewy1 gy my
„ het genoegen fchynt te benyden om een Vriend te
, verpligten, ik vergeef u zulks ook.
„ Maar , myn Heer 1 gy kunt my niet beletten om
„ t'huis te bidden ; en thuis zal ik bidden, in weerwil van al uw kerklyk verbod , zo dikwyls het my.
behaage. De O.pperbisfchop onzer Zielen is altoos
,, genaakbaar ; en door nEm kan ik , ten allen ty„ da , vryen toegang hebben tot den Vader, Oie my
„ niet zal verwerpen , dan om vrywillige en onverbeterde misdryven. Gedekt door de welbewust, Leid myner onfchuld , zal de geheele. donder van
„ het Vaticaan te vergeefs het op myn hoofd ge.
„ munt hebben.
„ Gy ziet , p yn Heer ! :ik heb den forten tyd ,
,, door u aan my vergund, om myne gezindheid.
ier onderwerping aan uwen Herderlyken Brieve te
verklaaren, niet noodig gehad. Zulk Bene onder.
werping , myn Heer ! zal nimmer bedaan wor.
5 , den door
ALEXANDER GEDDES,

Ea Priester ira e

Ca holyke Barka
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VERHAAL VAN DE WREEDS STRAFFE, OP BEVEL
VAN WYLEN PAUL I, KEIZER VAN RUSLAND,
GEOEFFEND AAN DEN HEERS SEIDER, LUTHERSCH PREDIKANT TE RANDEN, IN
LYFLAND , BESCHULDIGD VAN VERBODENÉ BOEKEN IN EIGENDOM

GEHAD TE HEBBEN.

Aan de Uitgeevers van de Yaderlandfche Letter.
oefeningen.

g iet volgende Verhaal draagt zoo veele kenmerken
„ l^J van geloofwaardigheid , en geeft den denken, den Lezer tot zoo gewigtige aanmerkingen gelegenheid, dat Gyl. , met de plaatzing van hetzelve in
uw nuttig Mengelwerk , geenen ondienst doen zult.
„ lit ben
UI. Begunitiger," enz.
Le Crime fait la hotte, et non pas 1'Echaffaut.
V0LTAlILa.

%t de maand April i800 had ik aan een Heer in myne iiabuurfchap eenige Boeken geleend. I3y het terug
ontvangen ontdekte it, dat een derzelven ,. het Eerie
Deel van LAFONTAINE'S Kra,Qt der Liefde (een Werk,
zeer :geacht en algemeen geleezen) niet in het Paket
±vas • 't welk my in een zeer gehavenden staat door
eten Postbode wierdt ter hand gefield. Straks fchreef
ih aan niynen Vriend, hem verzoekende my te berigten, of hy het Boek nog hadde ; doch hy verzekerde
niy,, op zyne eer, dat hy het met de overige Boe ken, zorgvuldig ingepakt , hadt terug gezonden. Niet
twyfelende , of het Paket was, op eene der pleister
eenera of anderen geopend, en het-piatzen,dorgl
oek 'er uit genomen of verloren , en het Werk niet
liefst willende gefchonden hebben, deed ik in de Dorcctfche Courant eene korte aankondiging plaatzen , beeizende ,, dat een Paket , inhoudende zulke en zulke
Boeken ('hier wierden ze allen genoemd) onlangs aan
„ my uit den Staat A met den Post zynde gezonden,
„ he
V2
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„ het Eerfte Deel van LAFONTAINE'S Krant der Liefde , op den weg tusfchen den gemelden Staat en het
Pprp Randei , uit hetzelve was verloren; en alzo
ilç verlangde , dit Deel, om den wille van de drie
„ overigen , terug te hebben, myn verzoek was, dat,
„ indien iemand )net mogte gevonden hebben, hy de
„ goedheid wilde hebben , hetzelve aan my terug te zen.
„ den; zullende de kosten in dank vergoed worden."
IHet gevolg deezer aankondiginge was , dat ik myn
verloren Boek kort daarnaa terug kreeg ; maar te
dat ik de elendigfte der men4'chen werd. Want-vtns,
ik hd reeds vergeeten , dat ik op zekeren dag, ('t
was de 24 May 1800) terwyl ik in rnynen Tuin wan•
Beide, en myne bowmen bezigtigde, die in vollen bloei
ftoudien, de Heer VAN RENNEN.KAM?F, Lid van den
Raad te I)orpat. , aan myn huis kwam. Een vriend en
bekende van myn gezin, en eriiyk .eigenaar van drie
^ iyncr bedienden zynde, baarde zyne onverwagte komst
tiet veel verwondering; doch hy ontvouwde any wel
oogmerk van zyn bezoek. Hy ver-hastewr
Bene Oreer van zyne Excellentie den Gou-•-rocundem'
verneur Generaal van Lyfdnnd en Esthdancl , gericht aan
den Raad van Do •pat , van den volgenden ii houd
„ dat de Boekbeoordeelaars te Riga uit een berigt in het
,, Dorpatfche Tydfchrift hebbende vernomen , dat de:
, erw. Heer SEIDER, Leeraar te Randen, niet ílegts
, verdagte , maar verbodene Boeken bezat, en aan an
deren hadt geleend, daarvan verflag aan zyne Excellentie hadden gedaan, hem verzoekende , aan de bes, voegde Gerechtsdienaaren te gelasten , zich na liet
.,, Kenpel van Reenden te be veeven , en aldaar eene
Lyst te maateen van , en voorts te verzegelen , de
Lesbibliotheek van den Leeraar SEIDER , en de ge9 , zegde Lyst aan het Comptoir der Boekbeoordeelaaren
te Riga over te zenden." Ik fchrik.e eenig;zins pp
bet leezen van deeze Order , zonder, echter , daardoor
bedremmeld te worden ; en den Heer RENNEKAMPO
in myne Boekery brengende, verzogt ik hem , zynen
last te volvoeren. Met een oog van medelyden vraag
de m de braave man , of ik niet het een, of ander
wilde verftoppen.' Doch ik antwoordde, dat, naardien
3k , volgens myn beste veeeten, geen verboden of fchadelyk boek bezat, ik verzogt , dat hy ze allen zonder
uitzondering wilde opfchryven. Hy deedt het, en nog
voos?
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;foor den middag hadt by zyn werk verrigt. Thans
hielden wy liet middagmaal.
In den naamiddag schreef de Heer PINNF-miCAM tb
een verbaal van zyne verrigtingen , en was met het
laatfte gedeelte van zynen last bezig , liet verzegelen
der Boeken y-- wanneer eensklaps de Heer TUMANSKY,
(Raad van Staat te Riga) verzeld van den Geheim+
chryver van het Comptoir,, en den Heer. »P UmL .
Kapitein van den Kreits, in de kamer traden. Zy berigtten ons , gekoomen te zyn om myne Boekery te
doorzoeken. Thans hernam de Heer RENNENIAMPF s
, Dit is reeds door my gedaan; hier is de Lyst der
„ Boeken ; doch misfchien hebt gy,, Heeren , andere
, orders ontvangen ," enz. , 'Er volgde geen antwoord
en de Sekretaris begon flraks eene nieuwe Lyst te
fchryven. Inmiddels nuttigde de Heer TUMANsKKY e€nia
ge fpyze ; voor hem gereed gemaakt ; en ; niets kwaad
vermoedende, ging ik na de kamer van den Kapelaan
die ten mynen huize woonde. . Hier vond ik Kapitein;
BAUMER ; doch by myne komst ging by ftraks heeneiie
De Heer JOUNONA (zoo was des Kapellaans .naam)
trok my ter zyde, en my by de hand vattende: , Myit
, waarde Vriend y zesde 'by, ik heb u. iets van wegel!
Kapitein BRI MER te berigten ; doch ontflel u nier."
---- ;, Wat is het? Ik ben tegen liet ergile gewa
,, pend." ,g Gy moet na Petersburg gaan !" Die
hoorende, ontzette ik een weinig ; doch my fpoedigr
berftellende , deed ik verder onderzoek by den Heer
OUNGNA , wanneer de Heer nRUMER zelf terugkwam,
u toonde by my de Order van Petersburg, door deft
Heer TUMANSKY hem ter hand gefield. Op bevel vara
zyne Keizerlyke Majefteit was dezelve door zyne Excel^
lentie den Prokureur Generaal aan TUMANSKY gerigt ,
hem bevoelende zich na Randen te begeeven , . aldaar
de Boekery op te fchryven dezelve te verzegelen, erI
de Lyst nevens den Eigenaar na Petersburg te Zenden,
Nu bleek het, dat, behalven het berigt aan den Gou*
verneur Generaal van Lyfland , itisgelyks een verflag na
Petersburg was gezonden. Van nieuws was ik teer
pntíteld; doch van de goedheid myner zaake be„juut
begreep ik, niets te vreezen te. hebben; alleenlyli Was
ik verlegen, hoe ik op de minst ontzettende Wye' ink
tie huisvrouw er van verwittigen zoude. Ik ging bis
tar, en wide haar Ales. Zy bezweek Mayne ar.
,
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men; doch, naardien zy, nevens d tederfte aandoen
ziel bezit , be -lykheidvanrt,gofke
kwam zy fpoedig, ging by TtMANSI' Y , vatte zynC
hand om die te kusfchen , en zeide , met een oog,
waarin de beweeging van haar gemoed te :leeáen firondt:
, Ik bid u, myn Heer, gy zult myn' Man niet ongelukkig manken." Op de plegtigfte wyze verzekerde
haar de Heer TUMANSKY , dat zy mynenthalve zich
niet behoefde te bekommeren ; dat alles welftaanshalve
gefchiedde' en dat ik binnen veertien - dagen op zyn
langst zou terug zyn. De Heer BRimER haar dezelfde
verzekering doende, wierdt myne huisvrourw meer ge,rust, en ging heen om- voor my. de noodige klederen
en linnen te pakken. Wat my belangt, .ik vermoedde
geen gevaar ; en hoe kon de ik het doen , bewust ais
ik was , geene misdaad gepleegd te hebben ? .1k zond
om den- Kapellaan, en helde de noodige bevelen opa dens
Dienst ; geduurende, myne . afweezigheid. Intusfchera
hadt de Sekretaris de. lyst myner boeken voltooid.. De
Heer TUMANSKY zag de . lyst naa , en verklaarde de
volgende boeken voor verbodeiT en fchadclyk : LA oNTAINF,, nk kragt der Liefde'; STALDING., over 'S Menfchen beftemming; Over een. aftydduurenden 1/rede,. door
)CANT en SONNTAGS (Opper -Leeraar te Riga.)
myne vraag , wanneer en- waar deeze boeken waren
verboden, antwoordde hy niet ; en wanneer ik hein
verzekerde, dat, in zoo verre myne kundigheden mikten., ik niets fchadelyks of gevaarlyks in dezelve had
gevonden,. hernam hy, dat ik over het. il:uk niet ver
moest redeneeren.
-der
Nu wierden myne boeken ilt drie kisten ingepakt eat
na Dorpat gezonden, om , van daar na Petersburg verder te worden voortgeftuurd. Naa het avondeeten ver
alle de Heeren na . Dor poe. Ik volgde hen-troken
's anderendaags, van myne vrouw verzeld. By niyne
komst aan het huis van TUMANSKY, vond < k verfcheiden Regtsgeleerden , Leden van de Regtbank ; verga
verzekerden zy my, dat ik niets haal-der;npaig
te vreezen , en dat zy. hoopten , my fpoedig te zullen
wederzien: want- het bleek uit de lyst myner boeken,
dat 'dr, immers 'zoo veel algemeen bekend was, geene
vernodepen onder waren , en dat ze bykans allen te
Dorpat. geleezen wierden.
plaatRe ik my in myn rytuig; de voermate
;

,
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yette zich aan myne zyde neder. Ik betaalde uit myn
eigen zak de Postpaarden tot aan Petersbur ; alwaar
Wy op den derden dag zints ons vertrek van Dorprct
aankwamen.. Wy hielden stil voor het huis vats deft
Prokureur . Generaal. Vriendlyk ontving nny zyne Ex-1
cellentje en zeide . my , dat ik niets te vreezen had
en dat ik aan myne vrouw ,mogt fchryven. Eed ander
lieer van aanzien zeide my: Vreès niet; gy zyt in
goede handen; uwe boeken zullen naagezien wor=
„ den; en indien men 'er ëenige verbodener onder vin„ de, zal men u vraagen , of gy ze heinielyk ingevoerd, of in een openbaaren winkel hebt gekogt ? -y , of gy .ze Vuór of naa het verbod gekogt hebt? ,,, en indien gy u behotirlyk kunt verdeedigen, zult gy
„ 'er, voor alle firaffe, met dé verbeurdverklaaring uwer
,, boeken af koomen." Zulke verzekeringen moesten my
gerust Rellen.
Op bevel van zyne Excellentie fchreef ik nu een Be>
toog, waarin ik alles, 't . geen om myne onfchuld te bewyzen kon dienen, aanvoerde. Straks wierdt dit Betoo g
na ,Pawlaysky gezonden, alwaar thans de Keizer zich
t^nthieldt. Zyne Excellentie kwam wederom by my;
en zeide my, op eene vriendlyke wyze, dat vermids
Ik niet in zyn huis kon blyven, hy my na eene andere
plaats zbu zenden, alwaar i-k meer gemak en rust konde gènieteii -- en dat hy. my aldaar zou koomen bezoe 1
ken. Men ,deedt my nu in een Sloep gaan, in welke
Yuen my tot .een aanmerkelyken afpand langs de NSva
koeide; by myne landing, bevond ik my in het Kasteel;
De Courier, door den Prokureur Generaal iievens mi
gezonden, gaf eenen Brief over aait dei. Officier, die c c°
wagt hadt , welke my in eert zeer zindelyk vertrek
bragt , welks huisgeraaden betlonden . uit een bed ; eer
tafel en twee fioelen. Hier wierdt my alles, wat den
.fchyn van een befchadigend werktuig had, afgenomen:
tnyne fcheêrmesfen, íchaaren; kammen , broekgespen n
myn cachet , :en myn zakboekje, met liet geld en de
rekeningen in hetzelve. Zy ontnamen my insgelyks
inyn knegt; maar in andere: op igten wierd ik wel bei
bandgild, doch zorgvuldig bewaakt.
Vlet het uiterfte ongeduld tvagtte ik hier op den Prokureur Generaal. Dien zelfden dag kwam hy by try,
en zeide met veel goedhartigheids: ,, Myn Heer sÈ;it,,iDjaR„ ontzet'u niet, omdat ik: it herwaarta heb do; l
,, butt . ,
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„ brengen ; 't is alleen het woord, Kasteel, dat wat hard
„luidt. Terwyl gy, in allen , gevalle , een gevangene
„ zyt, tot dat uwe zaak onderzogt wordt , is 't beter
voor u ; hier dan in eenigen anderen oord der Stad
te zyn." Op myne vraag, of ik op 's Keizers bevel herwaarts was gebragt, deedt my zyn toellemmen4
antwoord zwaar fchrikken. Zyne Excellentie, zulks bemerkende, zeide: ,, Wees bedaarder en hoop : het bes,, te :, ongetwyfeld zal de zaak een gunfligen keer neemen: gy wordt nu verdagt, eene misdaad te hebber,
,, bedreeven , en moet u eener hegtenisfe voor eenen tyd..
met geduld getroosten. --- Morgen kunnen wy een
„ besluit van Pawlowsky hebben, en dan zal ik drake.
het genegen hebben van u uwe flaaking aan te kon„ digen." Voorts vergundel by my, om in den Tuin.
van het Kasteel te mogen wandelen , en aan myne
Vrouw te fchryven ; van welk laatfle verlof ilk, egter,
weigerde gebruik te maaken , tot dat ik myne vryheid
zou bekoomen hebben. Naadat zyne Excellentie_ was ver-:
trokken, wierp ik my , van droefheid overmand, op
myn bed, en gaf aan myn bykans breekend hart ruimte
door een vloed van traanend
Vier benaauwde dagen fleet ik in het Kasteel, mi
eens door vreeze geflingerd, dan door hoop opgebeurd,
en my zelven met myne bewustheid van onfchuld en
des Keizers liefde tat de geregtigheid vertroostende. Op
den vyfden dag kwam de wagthebbende Officier in myne kamer, verzeld van eenen bode van den Prokureur
Generaal, en beval my s den laattien te volgen, tuien
by tevens al wat my in het Kasteel was afgenomen ter
hand Helde. Geweldig klopte myn hart van vreugde.
God zy geloofd, dagt ik ; nu gaat gy. om u uwe
veyheid te hooren aankondigen ; fpoedig zult gy u nu
in de armen uwer huisvrouwe gaan werpen, en met haar
en uw bemind kind voor altoos vereenigd zyn! ---Ach , hoe bedriegelyk is de hoop ! Helaas! het vreezelykfle uur van myn Ieeven naderde! Ik klom wederom in de Sloep, doch roeide flegts een klein eind wegs
langs de Neva. By myne landing vond ik eene Kibitka
op niy wagten. De bode verzogt niy , daarin plaats
te veemen, en plaatfte zich naast my. Binnen tien minuten hielde de Kibitka ítil voor een groot. gebouw.
N;yn reisgenoot beval my af te treeden. Hy geleidde,
my sal-, s een hopgen trap. Dier kwam een lieer by
my
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lhy uit eene belendende kamer, en vraagde my , met,
Bene bekommerde houding,. of ik myn Kerkel -k gewaad had medegebragt ? Ik antwoordde, dat het fli
nnyn koffer was. ,, Hier is," zeide by hierop, „ een
„ Mantel met een Bef; wees zoo goed , en hang
„ dien om." My daartoe de behulpzaame hand biedende, trilde by merkelyk. Nu begon ik eerst iet ver
te Vreezen ; eene koude "rilling ging door-fchriklys
álle ' myne leden. De Heer bragt my in een ruim vertrek, waarin verfcheiden perfoonen zaten te fchryven.
„ Zyt gy daar I" ±eide een van hun , en ging daarop
in een naast vertrek , naa weinige minuten my gebiedende hem te - volgen. Ik vond 'er verfcheiden Heerera.
aan een tafel zitten. Twee van hun , aan het boveninde , waren .met de Teekens van de Ridderorde ver.nerd ; 'aan het benedeneinde zaten twee Geestlyken.
Een wapenbode tr±adt midden in de kamer , en las_ :een
gefchritt, lioofdzaaklyk van deezen inhoud : „ Aangezien de Leeraar SEIDER, van Randen, by zyne Kei,, zerlyke Majefteit , door den l3oekbeoordeelaar "Van
„ Riga, is aangebragt, om het bezitten van verbodene.
boeken; behaagde het zyner Majeteit, den ProkureurGeneraal te gelasten, den gemelden Leeraar en :zyne
„ Boekery na Petersburg te doen overbrengen: en ver
mits het uit , de: lyst blykt , dat by indedaad verbo--,
„ dene en fchadelyke boeken heeft, wordt by als een
„ overtreeder., .der . Wet bef houwd , en, op bevel van
,, zyne Majeffeit , tot lyftl:raffe veroordeeld : te weeten, om twintig Stokflagen te ontvangen , en vervoI„ gens na Nertfchinsh gebannen te worden , en aldaar
„ zwaar werk te doen. Doch naardien , volgens de
Kerkelyke Wetten, geen Geestlyke aan den lyve mag
„ geftraft worden, zal by vooraf van zynen post worden afgezet ; wordende de Eerw. Heer RF.INBOr D
by deezen gelast , hem zyne - priesterlyke waardigheid te ontneemen." Thans ' rees de Heer REINBOLD op; en zich tot my wendende , zeide by :. „ Op
„ bevel van zyne Keizerlyke Majetteit ontneem ik u
uwe bediening." Bykans zinneloos í}uitte ik tegen
den muur , roepende: „ Almagtige God! is dit Regtvaardigheid ? Ik ben onfchuldig. Zal ik niets ter
myner verdeediginge mogen zeggen ? Welke zyn de
verbodene boeken, die ik bezat?" Vergeefs : ik
kreeg geen antwoord: de Heer,., die: zny binnenleidde:,,
V5
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zeide : „ 't Is des Keizers wil ! --- 't Is des Keizer
„ wil !" Thans gaf by een zcin aan een' der bedienden , die my ltraks Mantel en Bef afnam. „ Ik ben
„ onfchuldig !" riep ik wederom. Doch zy fiootteri
my ter kamer uit , en drongen my rra het voorvertrek ,
daar ik door twee Gerechtsdienaars wierd aangepakt ,
die niy op Bene Bank wierpen 3 agter welke een Paal
f}ondt. Hieraan bonden zy myne handen vast, agterwaarts, en wel zoo vast, dat de omloop van het bloed
bykans ftilflondt. Toen Ploegen zy kluisters om beide
myne beenen. „ Re tvaardige God (riep ik). gy weet
,, dat ik onfchuldig ben! geene misdaad- heb ik bedreeT, Ven 1 geene wet heb ik overtreeden 1 Wie mag my.
,, non, regtvaardigen en genadigen Vorst hebben geraas
,; den. ; zulk een wreed vonnis over my te vellen ?"
Van nieuws kwam de bovengemelde.Hoer tot my, etf
zeide : „ Schreeuw zoo niet; gy 'zult nu na her vers
„ blyf van den Kr;gs-Gouvcr;leiir g=evoerd worderr i
„_ alwaar gy het eindelyk besluit zuit:hooren. Mis=
,; fchien zult gy nog pardon veikrygén." Nu Táhàakter
de Dienaars her touw los, waarmede ik aan den'Pa11
was gebonden. Van de my toebehoorende ƒlukken
welke de Heer van den Courier ha 1t ontvangen • onto
vin g ik alleenlyk myn Zakboekje terug, benevens liet
geld; de rekeningen, quitantien en andere papieren ont.
braken. De Courier geleidde my den trap af mi de
Kibi1ia. Hemel! ik was geboeid! Hoe rievende voor
iemand , zyner onfèhuld bewust! Myn knegt
goed flag van een man, Rondt naast de. Kibitkta. Zo a
als by my zag , begon by te ligreien. Men napi hem
van my af, en ik weet niet wat 'er van hem geworden.
zy . 1)e Courier reedt my na den Krygs - Gouverneur,
Graaf VON DER PAHL EN. Ik hoopte den Graaf zelven
te zullen zien; doch een Officier, die my in 't Fransch
aanfprak., berigtte my , dat zyne Excellentie te N«wlovsky was, en niet dan naa verloop van drie uuren zou
terug koomen. Ik berstte uit in jammerklagten en traa.
nen ; wanneer een ander Officier my na een donkeF
vertrek doodt brengen, alwaar een Soldaat niet ontbloot
geweer my bewaakte. Naa twee uuren vertoevens albier , zonder te weeten waarom , wierd ik na - den Politie- meester - Generaal gebragt. = Zeer vermoeide my
liet floepen van myne ketens langs de morzige ftraatcn;
doch de Soldaat, die my verzelde, halt de vriendlykhe d
,
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huid om my het draagen van den last eenigzins te ver.
lipten• Een uur bleef ik in het huis van den :Politie
alwaar flegts Benige papieren wierden gewis.-mecst.r,
fell. Van daar wierd ik na liet Politiehuis gebragt ;
neen vraagde nay om den sleutel van myn koffer, dode
bragt dien binnen weinige minuten terug. Daarnaa
voerde men my na eerie Gevangenis, alwaar een ;root
s,etal van de fnoodfle misdan i gen wierdt bewaard,
Van fchrik deinsde ik terug by myne intrede in zulk
een gezelfchap ; doch myne geleiders frootten my voort
midden onder dezelven. In mynen mantel bewonden,
wierp ik my op den kouden grond, elk oogenblik het
ergfle verwagtende.
Omtrent een uur daarna a bragt men my wederom in
liet daglicht. Een Soldaat geleidde my in een ver
alwaar ik - een Officier vond , van een aantal-trek,
Serjeanten omringd. By myne komst in cle kamer zag
my de Officier met een aandagtig en medelydend oog
aan , en met cene houding, alsof by alles verf{ondt
wat ik geide. Dit deedt my denken dat by een Dr^1tfeher- was; diensvolgens ijlrak ik hem in 't Hoogduitsch
aan ; by antwoordde my in t Fransch. In dezelfde
taal ontvouwde ik hem , met weinige woorden, myne
rampen , en de oorzaak daarvan. Fly wilde niet gelcoven , dat men ten oogmerke hadt , my lyffraffe aan
te doen; doch, vermits ik vol hield, en, denkende dat
een kort aanilaandc dood cnvermydelylk vets, om eenen
Geestlyke vcrzogt , vergunde by hetzelve. ik zond
eenige regels aan den Leeraar tvoLFP doch by
kwam niet.
Thans voerde men my van daar Iangs eene overwelfde Gallery ; fchrikl lk weergalmde aldaar liet rammclen mner ketens. Aan het einde van den Gang
wierd ik in een ander vertrek geplaatst; liet was vogtig
en morzig, doch ik was 'er allédn, behayven dat twee
Grenadiers my bewaarden. Myn rondvoeren fcheen nu
te zullen eindigen : want het was by;kans nacht. AF=
genat wierp ik my op een houten bed'.Iede , en gaf
an myne traanei een veyen loop , onniagtig ons tan
myne gedagten Bene geregj^ide leiding te geeven. „ Wat
„ zyt gy nu ?" dagt ik : „ Dc e'endig ie der tterve„ Tingen ," was het antwoord. Met onbeichr flyl:en
angst dagt ik aan den volgenden morgen. Vuurig
Iirseekte ik den Rlii3agti'gen om krat en tot liet do or
t aan
g
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slaan der geduchte ílralï'e , die op my wagtte , opdat
ik nog eens myne beminde vrouw en kind hier op aar.
de mogt zien, en met hun leeven. Thans vraagde ik
my zelven: „ Waarom lydt gy zoo zwaar? Wat
„ kwaad hebt gy gepleegd? ' Een vloed van traanes
was bet antwoord.
(Het flat

in liet eerstvolgend 'tukje.)

VERSLAG, WEGENS DE ONTDEIKKING EN OPVOE

DING VAN DEN WILDE VAN AVEYRON.

(Ontleend uit Dr..ITARnS Verflag, wegens dit zeldzaam,
en voor de Menschkunde zo gewigtig, Verfehynzel.)

o

p het laatst des laars 1798 werd een jonge Wilde ont•
ll dekt door eenige perfooner , jaagende in de bosfchen van Caune , in het Departement van e2veyron, iri
Frankryk. Zy greepen hem, terwyÍ hy, om te ontvlugten, in een boom klorn. Men bragt hem na eert
digtbygelegen Dorp, en gaf hem over aan de oppasfing
eener oude Vrouwe. Binnen bet verloop van agt dagen
vloodt by van haar weg na het gebergte. Naa weder
om de trengheid der Wintermaanden, in, de opep lugs,
doorgellaan te hebben, kwam hy van zelve in een huis
loopen. Hy werd daar gehouden , en eenigen tyd bewaard, eerst in het Hospitaal van Si. Afrique, en naderhand te Rhodez: van láatstgemelde plaats bragt men
den Wilde, op 't einde des Jaars 1799 5 te Purys.
Algemeene zo wel als wysgeerige nieuwsgierigheid
voelde zich frerk opgewekt om deezen Wilde te zien,
toen hy eerst in gemelde Stad kwam. Zyne rehynbaare hoedanigheden waren egter zodanig, dat zy, dienden
tot teleurftelling van Benige der verbeeldingvolle ver
drongen om. hem te gaan zien.-wagtine,dvl
Hy hieldt zich beweegende in eene balanceerende houding; tegengefprooken of wederhouder wordende, toonde hy zyne geraaktheid door byteh en krabben ; omtrent
zyne oppasfers, en die hem voedzel gaven, betoonde
by geene genegenheid, en geene nieuwsgierigheid altoos ten opzigte van de hem omringende voorwerpen.
Zyne oogen drukten Beene veril:andlylce gewaarwor,

-
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,ding uit : zy draaiden van het eerie voorwerp op het
andere. Hy was , zo 't feheen , onbewust van het onde,rfcheid der geluiden , en hoorde het frerke en zagte met dezelfde onverfchilligheid. Geuren , welke anderen hoogst aangenaam zyn , fcheenen by .hein even
dezelfde als de hmderlyktle en onaangenaamfte. Zyn gevoel was niet min ftomp dan zyne andere zintuigen.
Hy fcheen geen beginzel van werkzaamheid te hebben,
dan de aandrift van honger , en geen bron :van genoe..
gen, dan 't geen de (maak hein kon verfehafen. —
Aan Dr, PINEL , die 's Wilden character nauwkeurig
gadelloe g , kwam het zeer twyfela g tig voor , of men
deezen jongen Wilde niet te rangfchikken hadt onder
de volftrekt verflandloozen, van wier verbetering, door
de opvoeding, niets te wagten flaat.
In deezen toefrand van character , en naar neen kon
gisfen omtrent twaalf jaaren oud, werd deeze Wilde,
door de Beftuurders van het Fransch Nationaal Inttituut voor Stommen en Duoven, geplaatst onder het opzigt van Dr, ITAR , en in het huis van de Burgerest
GU ERIN,

Dr. ITARD heeft , in zyne poogingen tot het opvoeden deezes Jongelings , getragt , hem aan het gezellig
Zeeven te verbinden, de gevoeligheid van zyn geftel op
te wekken, en den kring zyner denkbeelden uit te breiden, te gewennen aan het nabootzend geluid der fpraake, tot het gebruik der rede op te leiden , onm in zyne
behoeften te voorzien , en de gewoone eerfte onderwerpen van onderwys te ontvangen.
De jonge Wilde was, in den beginne, op de een
gefield en droefgeestig. Wanneer de honger-zarnheid
hem niet na de keuken dreef, was hy gewoon, alleen
op den grond te zitten, in eene kwynende houding, in
een hoek van den tuin, of zich te verfchuilen op de
tweede verdieping van een oud gebouw. Om hem aan
de gezelligheid te gewennen , deedt Dr . ITARD, als hy
neiging tot flaapen in hem befpeurde, by het eindigen

van den

dag

hem

te bedde brengen,

en

verzorgde

hem

rylclyk met die foort van fpyze, op welke by gefield
was: by liet hem voor een tyd in dien !raat van ongevoeligheid, en oppasfen wanneer hy verkoos in de open
Jugt te wandelen of te loopen.
Schielyke weersveranderingen merkte men op dat de

aanda^t des Wilden sterk trokken. Indien de zon f'ehielyk
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iyk van agter een donkere wolk doorbrak , of indieyT
ver een fcliielylce windvlaag losborst., nam by die vet-,
anderng zointyds met eerie verrukking van vreugde
waar,, en borst in hevige. vlaageh 'van lachen uit, zomtyds met vervoeringen van fehynbaaren'wederzin , wan'
neer by zyne handen wrong , op zyne tanden knaríle,
e n z3'ne handen voor zyne oogen hieldt. .--- Op zekeren- morgen ontwaakende, wanneer de grond met fneeuw
bedekt lag, gaf hy een fchreeuw van vreugde; fprong
uit zyn beddei _en: nam de cerfle 'gelegenheid waar, om
in. .de open lugt te komen: met veel genoegen wentelde
Ihy :zich in 'de fiiee_uw, en frak niet 'drift - enige handen
vol in zyn mond: Als de maan 's nagts fcheen,
verliet -hy het bedde, liep na de veníterraamen, en ftondt
voor dezelve, beweegloos , met uitgefcrekten hals; met
greetige oogen kykende na de plaats a van waar het
licht kwam.
Allengskens nam men waar, dat de aangewende niid4
delen, om hem aan de menschlyke zamenleeving te ge
voor een gedeelte , de gewenschte uitwerking-wen,
deeden. Zyne neiging, om alles in te fchrokken, kwam
iaen desgelyks gedeeltlyk te boven ; en by begon vermaak te fcheppen in oefeningen, welke dienstbaar moes
ten weezen tot zyn onderwys.
(eenzins het minst bezwaarlyk gedeelte van de taak,
die Dr. ITARD op zich genomen hadt, was het opwekken van de gevoeligheid des Zenuwgeftels. Koude en
vogtigheid fcheenen geen vermogen te oefenen op de
des jongen Wilde. Hy behandelde
'brandende kooien stet onverfchilligheid , haalde aard
uit kookend water, en verilondt dezelve, zon--apeln
der gevoel of ongemak van de bette, Snuif, in hoe
groot eene veelheid ook genomen en in zyne neusgaten
gebragt , deedt hem noch niezen, noch de oogen overloopen. Geen geluid, dan dat van het kraaken van
Walnooten , een vrogt , waarop hy' zeer gefield was,
kon zyn gehoor tot een gezette aandagt wekken.
Dr. ITARD poogde, in den beginne , door een veeIviildig gebruik van het warme bad, hem te brengen tot
een leevendig gevoel van het onderièheid tusfchén herre
en koude. Deeze proeve gelukte, en de jonge Wilde
werd in Raat om zeer wel te oordeelen over de verándèriiigcn in de warmte des bads, en wilde 'er niet ingaan voor dat het genoegzaam warm was. Kort daarop
werd
-
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werd by zo gewend aan het beflendig gebruik van kleederen , dat hy dezelve aantrok , als men dezelve by
hem nederlag, en weigerde daartoe de hulp van anderen.
Zyn -Onderwyzer beproefde het ook, zyne gevoeligheid
op te wekken, door hein by wylen toornig te naaken;
en dage, in Benige gevallen, te kunnen hefpeuren; dat,
wanneer 'sJongelings toorn geweldig gaande gemaakt was,
zulks, voor een oogenblik, het vermogen hadt, om eerie
nieuwe fcherpte en werkzaamheid aan zyn verfland by te
zetten. Dan met veel meer genoegen beproefde 'Dr.
ITARD,welke gelukkige uitwerkzels mogten voortgebragt
worden, door blydfchap in den Kweekeling gaande te
naaken. Hy bevondt hem zeer gevoelig voor die eens
youdige en leevendige vreugde, welke wy zien dat kinderen fcheppen . uit dingen, welke lieden van ryper ver
zonder vervoering aanfchouwen. Een zonneltraal,-íland
by terugkaatzing Van een fpiegel op den wand flikkerende ; een glas met water, dat men drop voor drop liet
vallen op zyne vingers , als by in 't bad was ; een
houten kop met melk, dien men op liet water deeds
dryven en fchommelde,' als hy zich baadde, -- ver
dan zyne blydichap, welke hy betoonde-wektnu
door luid te fchreeuwen en in de handen te klappen.
's Wilden vermogens van gewaarwording fchikten zich
trapswyze naar de middelen , welke men bezigde om
ze op te wekken. Hy leerde , door het •drukken niet
zyne vingeren , onderkennen, of de aardappelen, zyn
beliefde voedzel, gekookt waren tot die zatheid, welke
by geíéhikt oordeelde om dezelve te Beten. Thans, in
#cede van gloeiende kooien te' behandelen, wierp by in
haast een stukje brandend papier weg, wanneer liet te
na aan de toppen van zyne vingers kwam. Zyne neusgaten waren nu vatbaar voor de prikkeling tot niezen,
door de daartoe gewoone middelen; en by hadt , ten
opzigte van zyn voedzel , de hebbelykbeid verkreegen
van aan zindelykheid den voorrang te geeven.
Andere: middelen helde Dr. ITARD te werk , ons
den kring van zyns Kweekelings Begeerten en Behoeften uit te breiden , en diens verbintenis met de om ringende voorwerpen te vermeerderen. — Het gelukte hem, in 't einde, den Jongeling vermaak te doen
feheppen in het zoeken na een kaftanje , verborgen onder een van veele beekers, op een tafel geplaatst. Hy
nam
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nam hein mede, om elders te eetera in huizen, waar do

tafel opzettelyk voorzien was met cie by hem gelief'dfle
fchootels m oeskruiden , die by al den dag t'huis niet
op zyn tafel voedt : dit deedt hem vermaak fcheppeta
in bezoeken af te leggen , waar men het zintuig zynes
fmaaks zo zeer treeïde. In een rydtuig mede é.enomen,
í'chiep by groot vermaak , op di ,° wyze van plaats tot
plaats gevoerd te worden. Men bragt í leem op openbasre wandelplaatzen, en hadt geene ixloeite om hem get
lioegen te doen neemen in die lichaamsoefèning. Blykbaar ontwaakten by hem de gezellige geneigdheden; en
by leerde Bene flandhoudende betrekking erkennen tus.
Achen hem en de perfoonen , niet welken hy omging,
By Bene wandeling op Eiraat eens van de zyde der Burn
eresfe GuEF iN afgeraakt zynde , vervoegde hy zich,
van zelven, welhaast weder by haar; en toen borst by
voor de eert^e keer iii traanen uit. Ín de daad, hy fchynt
voor deeze goede Vrouwe al de genegenheid opgevat .te
hebben, welke een kind zyne Moeder of Voedster toedraagt. Ten opzigte van Dr. ITARD begon hy ook
Bene onderi'cheidende verkleefdheid te gevoelen ; doch
,zo sterk niet .
Om hem het gebruik der Spraake te leergin, is zyn.
Leermeester tot nog toe zeer gcbrekkig gedaagd. Toen de
mnenfchenftem 's Wilden aandagt begon te trekken, was
het de 0, welke men waarnam dat hem het meest en
onderfcheidenst trof. Dr . ITARD gaf hem vervol gens
den naam van VICTOR . Wanneer deeze naam sterk
wordt uitgefprooken, en de 0 met klem voortgebragt,
juist het nu zeldzaam , of by kent zyn naam. Vervolgels leerde by de meeniag verftaan van het eenfylabig
woord Non. Hy blyft egter nog meest fpraakloos,
Ten laatften heeft men , naa veelvuldige poogingen ,,
liet zo verre gebragt , dat by onderfcheiden , Eenoom
„tog op Bene ruwe wyze, het woord Lait, zyn geliefde
drank, uitfpreekt. Behalven het woord Lait, heeft by
zedert geleerd, de twee syllabes La en Li uit te fpreeken; in het voortbrengen van dezelve verlengt en verdubbelt hy de klank van de L. Hoorende dat de Bur,geresfe GUCRIN nu en dan de uitboezeming gebruikt
van Oh Dieu! heeft by deeze klanken gevat; doch zonder de U; en als by zeer vrolyk is, roept hy by wylen Qëa Di!c! Deeze zyn de eenige gearticuleerde klanken3
,
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ken, welke men hein tot nog toe heeft hooren uitbrengen.
Zy behelzen alle de klinkletters , behalven de U , met
den zagten medeklinker L en de letters T en D
De andere oefeningen, waarmede Dr.ITARD zyn Í{w2e<
keling bezig hieldt , waren ingerigt om 's Kinds rede
vermogen aan te kweeken. Naa eenige poogin_-nerd
gen leerde vie Tok cenigc weinige ftoflyke voorwerpers
fchikken in die orde, waarin hy dezelve gewoon was
te zien: dit, deedt hy door eerie pooping, zo van ver elykende reden, als uit het geheugen. Deeze proeven
veerden voortgezet veranderd, en langs hoe moeilyker
gemaakt; tot zy 's Jongelings geduld afmatten, en heai i,i
een vlaag van toorn deeden uitbarflen , die doorgaans in
f uiptrekkingen eindigde.
Dr. ITARD was daarop eenigen tyd verlegen, hoe met
hem voort te gaan. Toevallig kwam hy 'er toe, om tc
beproeven , Of VICTORS ftuipagtige woede niet door
fchrik zou kunnen averwonnen worden. Hy hadt waargenarnen; dat den jongeling een vrees aangreep, die heng
'ict klamme zweet deedt uitbreeken , als hy over de
leuning van het Obfervatorie keek. Ter cerfte gelegenheid , dat by een vlaag van toorn kreeg , onder het
ontvangen van een les, opende de Doctor het venflcr
van de kamer, op de vierde verdieping van het huis,
greep VICTOR niet eene fchynbaare misnoegdheid in zyxne armen, üak hem met geweld ten ventter uit, als ten
oogmerk hebbende om hem daaruit weg te finyten. De
proef gelukte. De v11ag van flruiptrekkende woede werd
o^p eenmaal door icbrik gelild. Hy gaf het zynea mees Ier gewonnen, en ging voort met zyne taak; en roeii
heeft zedert by hem geen íLuiptrekkingen waargenomen.
Van de oefeningen, die. ten voorwerp hadden om den
jongeling in (laat te hellen tot het onderfcheiden vaak
Figuuren én de fchikkiiig vim verfcheide kleinigheden,
poogde Dr . ITARD hem de Letters van het Aiphabet te
loeren. Ten dien einde werd 'er een bord vcïvaardi ref
met vier-en- twintig ruiten. De vier-en-twintig Letters
werden gedrukt op daarin voelende Rukken bordpapier g
om in de ruiten van het bord gelegd te worden; dezelfde vier-en- twintig Letters werden tefens iii zo veele
afzonderlyke fl:ukken van metaal afgegooten. De bord
ruiten van he hord ;-paiërenLtslgmcopde
de metaalera daar naact ; en VICTOR iiloest zyn Alpha
bet lee.ren , - door elke meraalen Letter te legven p de
bordpapieren , daaraan beantwoordende. lid' maakte
MENG, i8o:. i O, f,
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naa eenïge weinige proeven, waarin by alleen den by.
(land hadt van de Burgeresfe GUERIN, zich meester
an deeze Letter-onderfcheiding — Kort daarop werd
hy door Dr. ITARD welhaast geleerd om het woord
Laat tc fpellen met zyne metaalen Letteren, als hY
Melk begeerde. Dit leerde hy volkomen, naa vyf of zes
lesfen. Hy ging dan met zyne metaalen Letters na het
huis van den Melkverkooper, lag het woord Licit op de
tafel, en wagtte na zyne gewoone gifte van Melk.
Zodanig was deeze Jongeling, vóór dat by het gelul
1adt , dat tien eenige pooging deedt te zyner Opvoedinge ; zodanig is de voortgang, in het opwakkeren zyner vermogens en het be(iemmen van derzelver gebruik
tot zyn welweezen,welken hy gemaakt heeft in bet tydsverloop van negen maanden .
By bezit ongetwyfeld vermogens, die, onder behoorelyke voorzorgen, zc
verre kunnen aangekweekt worden, dat hy het gewoone
peil van menschlyke kunde rereike. -- In andere
handen, dan die van een man van verfland, goedhartigheid en wysgeerige fchranderheid, zou hy, naar aller
fchyn, een Weetniet gebleeven zyn. — De verfchynzels van zyne opgewekte zintuigen en redelyk vermogen
zyn van het hoogfte belang voor de Wysbegeerte; dewyl zy eels licht verfpreiden, 't welk reen te voorera
nooit gezien heeft, op den voortgang van 's mcnfchën
geest in de kindschheid onzer bekwaamheden en zintulglylc gevoel. Wy verwagten nadere onderrigtingen, ons door Dr. ITARD beloofd.
Eene nadere enderrigting is in den volgenden Brief
begreepen.
;
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BRIEF, WEGENS DE LAATSTE VORDERINGEN it
DEN TEGENWOORDIGEN STAAT VAN DE 4
WILDE VAN AVEYRON, VAN DEN BUlCGEK ITARD, Geneesheer van het InfIi-

twit der Do oven en Stommen te 1 aryS, AAN DR. REID, GencCShCCr
te Londen.

Myn Heer!

Farys, $ Germinal des Jaars X.

n %eh den Brief, welken 'gy my de eere aangedaan

helt te fchryven , niet de daar in ge(lootene Plant,
ont-
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ontvangen. Heb myne erkentenis voor deeze twee aangenaame gefchenken , en voor de Vertaaling , welke
yy bezorgd hebt van myn Berigt , den W/ildc betref
-fend.
Het is ongelukkig voor VICTOk, dat ,de gevoelige

en regttnaatige deelneeming, welke hy den Engelfchera
heeft ingeboezemd, niet in eerre gelyke maate gevoeld
wordt door de Paryzenaaren , die niet in Raat zyn om
te bevatten , waarom dit Kind, in deezen ouderdom ,
niet

redenkavelt zo wel als andere Kinderen. Ik gaf

myne aanmerkingen in 't licht , in hoope om daardoor
de klaare en biykbaare . oorzaak van deeze omfbndi gheid open te leggen. Zy hebben my niet begreepen,
of liever zy hebben voorgewend my niet te verdaan.
Een van dc groctfte misdryven van dit ongeluk
veezen beftaat hierin, dat het, door zyn gebrek-kig
aan opvoeding, tot wederlegging ftrekte van een groot
aantal onzer Philofuplien, die het gevoelen omhelzen
van den menschhaatenden Burger van Geneve, die be
weert, dat de Mensch. in den zuiveren íl:aat der Na
volmaaktheid is.
-ture,indhogfatv
Een andere van zyne misflagen is, dat VICTOR, door de
vroegtydige ontwikkelingen van zyne zielsvermogens,het
al te voorbaarige oordeel van eenigen, die, fchoon niet
roem bekend, nog;thans niet als onfaalbaar moeten aan•
gezien wor ïen, gelogeníiraft heeft. Nooit zal VICTOR.
in haat weezen , deeze onboetbaare misílagen te hetítellen ; , en het is, zo ik vermoede , enkel om hem deswegen te f ralfen , dat zy deeds voorf'tellen om hem lik
een Gekkenhuis te plaatzen.
Tot hiertoe is hy onder myn opzigt gebleeven ; et}
de laatfte vorderingen , door my ontdekt, hebben my
aangemoedigd om te volharden in myn opzigt over zy^
ne Opvoeding. Hy begint op Gene draaglyk goede wyze alle de Letters van het Alphabet te lehryven en
eenige wiskundige Figuuren , die ik op een bord in
zyne tegenwoordigheid trek ., . na te maaken. Ik durf
voorfpellen, uit de vorderingen , welke by reeds in de
navolging gemaakt heeft , dat hy , in 't einde eest
goed Copyist zal worden.
Eene allergunItio;fte omItandigheid is j dat by reeds
zeer nieuwsgierig geworden is: niemand kan iets in zy
ne kamer doen of hy neemt het waar met de kenbaar
ite opmerking. Deeze bekwaamheid , zo wel alb di
Xm
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;

,

TEGENWOORDIGE STAfi '

des oordeels en der vergelyking, ten opzigte vair zigrr
baare voorwerpen , is wonder veel toegenomen. Hy
heeft in zyne kamer zes of zeven kleine doosjes, ge
glazen koraalera van veríchillende kleuren „-vuldmet
ter grootte gran een fpeldelzop; Om hem eene les vary
aanda-gt en oordeel te geeven, fort ik alle dagen die
doosjes uit meng alle de koraalgin ondereen, en doe
hem vervolgens dezelve onderfcheiden in zo veele hoopjes als 'er onderfcheide kleuren zyn , en elk hoopje in
deszelfs doosje doen. ik heb veel vrugts gedaan met deeze
oefening.
Zints myn gegeeven berigt , hem betreffende, heb
ik zeer veel toegevoegd aan onze wyze van onderhoud,
door middel van tekenen. Hierdoor kan ik hem agtereenvolgend voor my laates brengen elk ftuk huisraad
in zyn vertrek voorhanden , en zelfs bepaalen de uitwendige hoedanigheden, alsmede het getal.
Gy ziet, myn Heer! dat wy niet geheel bepaald
zyn in den kring van afgetrokkene denkbeelden. Zyne
bekwaamheid om te fpreeken is deeze laatfle zes maanden niet toegenomen. Dit, beken ik, is myn fchuld,
en moet geheel toegefchreeven worden aan het gebruiken eerier verkeerde leerwyze. — Ik heb zedert
eeneg anderen weg ingeflaagen , en hoop , in gevolge
daarvan , het voorwerp myner wenfchen, te zullen bereiken.
Myn plan is, om zyn oor te gewennen aan vergelykingen van gelyken aart , als waarin ik reeds zyne oogerg
geoefend heb. Op dezelfde wyze als ik , in het begin
zyner opvoedinge, begreep, dat de gewaarwording vara
licht zou dienen om het verfchil van Figuuren te ontdekken, de eenvoudigfle en de meest onderfcheidene, zo
oefen ik nu zyn oor in het onderfcheiden van twee
klanken , die geen overeenkomst met elkander hebben.
In deeze lesgeeving doe ik een doek voor zyne oogen;
by tusichenpoozen klink ik met een Schel, of flaa op
een Tambourine, en weet., dat hy deeze klanken onderfcheidt, als by de tekens geeft , waaromtrent wy zyn
nfgefprooken. Deeze beftaan hierin , dat hy zyn regie
hand opfteekt , als ik de Tambourine laat hopren, en
de flinke, wanneer ik de Schel roer. Ik heb ten oogmerke, om, naa deeze zo tastlyke vergelykin`en, artdare, van een fyner foort, en met meer vertchcidenlielen ; aan te wenden, en eindelyk te komen tot de on'
der
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d€rfeheide tonnen en zamenvoegingen der menfchenílem.
ik houd mij bykans verzekerd, dat, wanneer by zo
verre gebragt is , het vermogen van gearticuleerd te
ïseeken fpoedig zal volgen.
'Er is nog eerie menigte van belangryke bvzonderheden, welke ik u te vermelden heb; doch deeze zouglen my in de noodzaaklykheid brengen, tot zodanige i{ukken af te daalen , voor welke cie plaats in eenets
Brief te klein is, Zo denk ik ook voor tegenwoirdig
VIy niet te moeten inlaaten tot een byzonder berigt van
& middelen , door my aangewend om tot de jongl}e
vorderingen te genaken, fchoon zy uwer aandagt niet
onwaardig zouden weezen. Ik zal my de eere geeven
om 'er u vervolgens mede bekend te manken , wanneer
ik den uittiag van myne nieuwe en misfchien laattte
proeven in 't licht geef.
Inc vergenoeg my thans met u te berigten , dat de
werkzaame vermogens van VICTOR eerie zeer aannierkelyke maate van uitgebreidheid bekomen hebben. De
vriendfchap, welke by voor my heeft opgevat, is op'egt en vuureg, en ik beantwoord daaraan. Ik heb althans herhaalde en onbetwistbaare proeven gegeLven ,
dat het lot van dit zonderling en belangryk Kind a1.
;Qos het voorwerp myner zorge zal weezen.
Heil en IIoogagtting!
LTARD.

IL NSTIQE OVERDEIMIGN,, BY
PAWN.
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elk eerre gevoelige aandoening neemt mynen geheeleti
W boezem in; treft myn bevend, myn kloppend hart —
®! Welk eerre- akelige,, welk .eerie zombere plaats is dezet
— Hier horen de Nagt-uilen alleen eens doodfche stilte
door hun krasfcbend geluid, en het geflodder hunner wieken,
het geen zy met hun geftaag heen en weder vliegen veroorzaaken — dit vermeerdert nog de akeligheid dezer plaatze;
3 erwyl de Iichtfchuwende Vledern uis , ginds en berwaards
zwevende , door haar fchuiffelend en piepend geluid het ang^lii; hart doet trillen. Dan hoe meér treffend is deze
eenzame plaats, daar hier de verblyfolaatzen zyn der Gehot.
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venen. 1-liet. fluimeren 'er zoo veelen in het ftof; zoo veel&
duizenden , welke even als ik geleefd , en denkelyk ook veel
deze zelfde plaats zullen betreden helaben.
-niaule
Ik wandel dan thans tusfchen de Graven — tusfchen de
Woningen des doods en des verderfs. Hier rusten eenigen
myner naastbefèaanden , eenigen myner bloedvrienden, op
welken ik de nauwl'te betrekking had, wier verfcheiden mytt
gevoelig hart deed bloeden ; van welke herdenking myne
ziele nog de grievendfte aandoeningen ontwaart. Hier rusten
ook eenigen myner gemeenzaamfle, myner beste vrienden, met
welken ik zoo veele onfchuldige genoegens gefmaakt, zoo veei e vermakelyke uuren gefleten heb. Hier zyn veelen reeds
lang tot slof vergaan, wier leerzame lesten, - wier ft!gtelyke
gefprekken, my zoo veel ftreelend genoegen, myne ziele zoo
veel f1erkte en verkwikking gaven. Nu liggen zy in de akelige
coodsfpelonken gerust en fill. Hier toch heerscht eeuwige ftilte.
Hier zwygen de welbefpraaktfte monden; de begaafdlte tongen
zyn verlamd — hier zwygen zy, waar alles zwygt. Myne
visenden fpreken my hier geen enkel woord toe! Hoe vuurig
v.enschte ik vaak, met hun nog de vreugd van een gezellig leven te doelen ; nog een enkel woord met hun te fpreken
Dan , zy zyn gevallen in de groeve des verderfs; zy
geven geen antwoord! _ Dan, zy zyn gevallen , my ontva!len; zy flierven, en ik leef nog — ik verkeer nog dage
onder de levenden! Mynè bloedverwanten en ge.-]yks
n:eenzame vrir redera an verhuisd naar de verblyfplaatzen der
dooden. Dar rusten zy van hunnen arbeid. Daar verwagYen zy- dien gedugtften aller dagen, op welken men deze f}ent
zal hooren : „ Staat op uit den dooden, Gy allen, die in
de Graven woont!" — Ontzettende omflandigheden! Aller
vertonning ! Daar flapt elk ten grave uit , en fchudt-gedutf
van zich af her fbi des verderfs ! Hoe overftroomen
de opeenvolgende gedauten myne ziel ! — Dit weet ik:
alhaast ga ik den weg van alle vleesch ! Alhaast daal i ne.
der in de groeve der vertering! Alhaast verlaat ik het aardsch
gewoel, en ga naar myne rustel Alhaast betreden zy, met
welkeu ik nu verkeer in Maatfchappy leve , het iiof dat my
hedekken zal! Mogelyk nog maar weinige oogenhlikken, en
ik flap van dit Toneel af, en verdwyn! Zeventig of tagtig
Jaarera, naar gelange van -ons geftel', en alle weringen en
natuurlyke bewegingen houden op, de raderen slaan ttil, en
het lighaam wordt een roerlooze klomp!
Gevoelige, hartbrekende aandoeningen; — aandoeningen,
die als een geweldigen firoom de ziel overflelpen ; die door
derzelver geweld de ziel als verpletteren ! 61 Hoe tref fend zyn de gedagten, als men, by den laten avondflond zy
nes levens, gedenkt, dat het oogenblik fchielyk aanfnelt; dat
ge,
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gedugt oogenblik van verfeheiden, wanner wy onzen levens
o op zyn ten einde geloetpen, als wy van het toneel der ver-l
-gane!ykhidflp
Zeventig Jaaren levens --- welk eerre ruimte, welk een
tydvak, van vooren befchouwd! Dan van ageren , en ver
deze ganfche reeks niets meer, dan flegts een-Jopen,fchyt
enkel oogenb {ik. Zeventig Jaaren , fchoon van vooren eene
onoverzienhare ruimte, zyn i'chielylc verdwenen, ---zyn flegts
iigte fchaduwen, die verdwynen , zoo dra het voorwerp weg
is waardoor ze gemaakt worden. By God zyn duizend jaaren
als één dag; dan by den mersch is de tyd van zeventig jaaren
gen fchier onbeperkte afil.and in 's inenfchen levenskring ; maas
-- van agteren is het voorbyzynde in de Eeuwigheid
verdwenen !
Duizenden liggen hier , welke in de Eeuwigheid zyn ingeapen.; duizenden , die vOr my deze plaatzen hebben bevasdeld , zyn nu niet meer ! Hoe veesen heeft de dood in
Saunne blucjende jeugd weggerukt, die de troost hunner (J uderen, het vermaak, het gewk der door droeineid Wegk«wy•
; ende Ouderen , waren? Duizenden, welke met my tot mannnelyke jaaren waren opgeklommen , liggen hier — liggen
Shier reedoes in het Graf, in het ftof der aarde ! Hoe veele getrouwe Egtgenoten wierden uit elkanders [iefdeármeta
gerukt; z'n getlort in de groeve der verteringe, en betproeit;en met heete tranen elkanders koud gebeente! Eiier liggen
getrouwe Vaders en teêrhartige Moeders , befchermers var!
hunne tedere telgen, die, hulpeloos nagelaten, met bloedende
;harten en heete traanen een onherfielbaar verlies heweenen i
--- Dan geene kra.gt , niets weêrftaat het geweld des
doods. Noch banden van vriendfchap , noch cie teder tle banien van vereeniging, noch de nauwste banden van vermaagdCchap, noch jeugd, noch ouderdom, hoe eerwaardig ook ,
loch achtbaarheid, noch aanzien, noch hoogheid , noch rykdom , noch fchatten , noch uitgebreid gezag — niets, niets
kain den dood een oogenblik terug doen gaan! — Thans
overdenk ik deze gedugie waarheden. Dan het is U be.
,en l , 6 groote Beftuurder van het Lot der Stervelingen !
hoe kort of hoe lang myn verblyf in deze benedengewesten.
wezen zal.
ik wandel hier in het midden der Geflorvenen, tusfchen
cie graven der dooden. Hoe ftil zyn hier de verblyven , erf
boe vreedzaam derzelver inwooners! Hier rusten doodvyanden , als de beste vrienden, nevens elkanderen. In het Graf
heerscht eene eeuviize , eene onverbreekbare vrede --- hou
zien alle oorlogen en twisten op — ligt de Heer en zyn Die.
vaar in het zelfde ftof des verderfs. Hier ul iapt de Koning op
tiet eigen bed met zynen Slaaf. Hier zyn alle inwooners de,
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zt r endcranrdfcbe Maatfchappy van eene en dezelfde waar:

digheid. fier heeft eent volkoe;ene gelykheid plaats. De
Edelen des Volks , die waanden van eene andere, van eeno
veel , oo tieffelyker fIoffe te wezen , zyn hier van geen hoo,er nzien, dan de verachtfle Bedelaar, die, in zyn leven,
zyne na•,.ktheid met vodden bedekte. --. Trefende omtan.
digheden! Aandoenlyk gezigt!
Hier wandel ik over de verblyven der dooden. Zy ilui.
vierden in, tot die dag zal aanlichten, waarop zy, uit desa
doodu n.,p gewekt , geroepen zullen worden ter verantwoording hunner daaden - gejaagd voor den Rechterftoet van
Christus! Welk eerie ontzaglyke veltooning zal dat wezen 1
ÍVlyne vrienden , met welken ik gemeenzaam pleeg om te
gaan , zullen dan ook verfchynen, te gelyk met myne
Bloedverwanten, op welken ik de nauwffte betrekking heb
gehad ! Myne vrienden , met welken ik door nauwe vriend=
] chapsbanden ben verbonden geweest, en myne naaste Bloed.
verwanten , liggen hier, om op dien dag te ontwaken, en ik
met hun ! Zy allen, die in den kring mynes levens van dit
toneel zyn affeflapt, en hier in het ftof des doods neder.
liggen, zullen op dien gedugtften aller dagen ontwaken, eu
Voor het Gericht verfchynen! En hoe veelen heb ilc
van naast myne zyde zier_ heenreizen naar het Ryk der
Dooden ! Hoe vele wisfelingen van ondermaanfehe zakeir
heb ik gezien en bvvgeiwwoond --- en hoe veel is 'er aan my.
zelven gebeurd! Duizenden traden met my het levenstoneel;
op; doch ik zag ze fchielyk daar weer aftreden. Nu liggen
zy hier neder in het hof; rusten , tot zy die item zullen hoo.
Staat op uit den dooden!" Alsdan zullen zy de Graf
fpedonken verlaten, en zich vertoonen ten• gerichte. ---•.
Vee;en flapten af , vóór zy nog een enkel bedryf hadden
helpen uitfpelen. Slegts hebben zy zich vertoond, en zytt
oogerblikkelyk verdweenen. Zy flapten af, zonder me•
debewustheid , dat zy zich vertoond hadden. Veelen
geb ii: met my zien opwasfen; dan, opwasfeede, zag ik ze,
àls de frischfte veldbloemen en ieugdigfte lenterozen, afmajen
en in het flof nederftorten. Daar liggen ze nu; daar 1ig..
gen ze, van allen luister ontdaan, in het itof der aarde, en
,aagten het Oordeel!
?
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0 Rus! quando ago te adfpicianm 2
HO RAT IUS.

et gemak en de rust , gemeenlyk te vinden in het Land•
leeven, en de fchoonheden der Natuure, daar alleen aan
H
Fe treffen in derzelver aangeboorene eenvoudigheid, werker;

te flerker op onze inbeelding, en wekken kragtiger begeerten
daartoe in ons op , wanneer wy , door onzen leevenstland ,
of andere omftandigheden , ons daarvan beroofd vinden , dan
wanneer wy dezelve met de daad bezitten. Van hier, buiten
twyfel , die Zerk heerfchende en aszins merk baare zugt by
yeele Stedelingen, om Buiten te zyn , daar een Oprrek, of
een Landgoed, te hebben; fchoon men 'er zich zomtyds mote
behelpe}I , in vergelyl^ing van de gemakken , welke de Huizen in de Steden tbieden, Te midden van de druide bezigheden, die ons t'huis en by onze zaaken roepen, zegt de
dan van bedryf , en de Koopman , om eens buiten adem te
haaien, en een ongeftoorde ritst op 't Land te hebben. Hier•
om zong onze .,4btswoudfche Zanger

Dat meestentyds de fieén heel graag naar buiten willen„
Is vreemd Hock wonderlyk.
Zy fchudden 't heet gewoel. waarvan haar leden trillen,
Eens af, langs veld en dyk.
Daar bieten Beurs nosh Veer liet klokgelag te tellen,
By markt- of graftgerulsch.
Daar blyft geen blind ge/Mi? 't alweegend Recht ooit kwellen,
In Raadzaal of Stadhuis.
Geen eeuwig raatgefchreeuw , noch flag geklop van nláake i
En breeken , letten daar.
Het quinkeleerend ruim heeft louter leedverzaaken ,
koor lust en aandacht, klaar.
In de daad , het is zo voor allen , die eene gefehiktheid
hebben voor dat genot; die na hes Land een opgeruimden, of

althans voor opruiming vatbaaren, geest medeorengen; die derwaards gaan om te genieten, en kunnen genieten.
Maar laaten wy eens. bezien , hoe het met veelen gefteta
is , die met HORATIUS, in ons Motto , uitroepen : ê Land!
wanneer zal ik u aanfchouwer ? — Zy slaaken hun Bedryf" of
Koopgewoel op. Saturdag, begeeven zich na een Buiten, 't
zy groot of klein , — veelal , kan men zulks krygen , aan
den
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den weg , Waar veel voorbygangs is , gelegen. Hoe dikwyls
ziet men daar den Stedeling, in flede van eene friste landWandeling te doen ,. of te rusten onder de fchaduw van 't geboomte , om de aangenaame geuren van Benen zomerfchen
avondbond in te ademen , zitten in een niet zelden bekrompen z omerhuis , op een hoek`, die 't beste gezigt oplevert,
gepfaacst, met een Nieuwspapier in de hand, of, niets doen.
tie, de voorbygangers aangaapen ! Voor de zodanigen
is de Zondag , in dien flaat van afzondering , een ernftige
Comedie, beftaande uit vyf Bedryven -- Ontbyten -- middagmaalen -- avondeeten -- een middagslaapje -- en een
pyp tabak in den avond. Dit fpei gefpeeld , en'"s nágts ge•
flaapen hebbende, keert by 's Maandags - morgens , met ver
ongeduld , weder na zyn Stadbedryf,, en ontwykt de-langed
liastige verveeling van niets te doen te hebben. Hy herhaalt
het egter de volgende week: by is dien tyd buiten!
!k !aa toe , menfchen van bezigheid hebben , buiten twy.
fel, de gegrondlte aanfpraak om dagen en uuren van uit (panning te neemen ; doch lieden van den gemelden fleempet ,
die in zichzelven geen fonds bezitten , om het buiten - zyn
te veraangenaamen , en de ledige tydvakken , welke zulss.,
aanbiedt , op Bene voeglyke wyze aan te vullen , moeten op
Bene andere wyze uitfpanning zoeken. Zy kunnen 'er noch
zelven genoegen fmaaken , noch het hunnen Huisgenooten
verfchaffen. De ledigheid , de.daaruit ontltaaude verveeling ,
herfehept , by Sommigen • dien tyd des buiten - zyns, in flede
van genoegen te baaren , in vlasgen van knorrigheid , die al
liet gènoegen vergallen, 't geen Vrouw en Kinderen anderzins
zouden fint+aken.
Men behoeft zo verre niet te gaan, -- doch wy herinneren ons R geleezen te hebben van een Gezelschap in Engeland,
't geen', op een der fchoonfte Zoinerdagen , na buiten reedt,
den intrek nam in een Landherberg, die het fchoonfte ge
middag -zigtoverbschnldaot,eh
fluiten , kaarsfen geeven , nederzat-cetn,dvflrs
om te Kaartfpeelen , en daarmede zo lang bezig was , tot dat de
Voerman hun van het vallen des avonds verwittigde; —wy
zagen te meermaalen het fchoonfte buitengezigt, op den vol
dag , de fchande aangedaan , dat zy,, die , om het ge -len
voegen des Buitenleevens te finaaken , zich daar onthielden , der, tyd verbeuzelden met fpel , beter gefchikt om
den Winteravond te korten voor hun , dien de tyd te lang
balt. De zodanigen zyn verre van met rooT te kunnen

regen:

0, d'aardfche zaligheid fchuilt in de groene wyken

Fan 't welgelukkig land l
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'Er ayn misfchien Rangf hikkers onder myne Leezers , en
Vyanden van de Gelykheid , die by het dusverre geleezene
den neus opfchorten, en.in zichzelven zeggen: Niet vreemd,
dat deeze Lieden geen genot van het Buitenleeven hebben;
zy zyn tot den arbeid en woelige bezigheid gevormd : het
Landleeven , op een Buiten, is beemd om van lieden in een
thoogeren leevensftand genooteit te worden!
Dan het zy
fny vergund , hierop in te brengen , dat men onder den dusverre bedoelden rang , wenken men zo fchaamtloos vernede•
rend afbeeldt , Menfchen vindt, die de weinige dagen, welke
hun bedryf hun vergunt buiten te 1lyten,, op eene voor zich
zelven en de hunnen genoeglyke wyze doorbrengen , en daad
verkwikkend genot des buitenleevens finaaken ; die-lykhet
het uitfpannerde en verlustigende in volle maate genieten ,
en anderen deelgenooten van hnrne, wel kortftordige , doch
weeklyksch herhaalde, landgenoegens maaken. Te meermaalen
waren wy 'er deelgenooten en getuigen van, ter volle weder
-leginvad tezr[icmonfa.
Laaien wy het oog eens wenden op her Buitenleeven van
die Bevaarregte Standen , om dir woord eens te gebruiken.
Zullen wy die alien gefchikt vinden rot het daadlyk genot
van 't geen , waartoe men hun alleen bevoegd rekent? Wie
dit fielt , zal tevens een groot.. gebrek aan Mensch en Wereldkunde verraaden. Het Land en 't Landleeven , elgenlyk
gefprooken , heeft voor veelen hunner geene weezenlyke bekoorelyk- of aanloklykheden , en zy daarvan ook geen daadlyk genot. Aan ruime , gemakly, e en aangenaame huisvesting : ontbreekt het hun zo min , als aan alles, wat verder het
Landleeven kan veraangenaamen ; maar zy zyn 'er voorts zo
ongeÏchikt toe , als, veelen der bovengemelden in laageren
Eenzaamheid is voor hunne ledige en tot opkring.
merking ongefchikte zielen eene doodlyke_ kwelling. Het verveelende daarvan zoeken zy te verdryven door' Gezelschap.
Zy noodigen op hun Buitenverblyf hunne Vrienden en Bekenden, hunne Medegenooten in cie Stadsvermaaken des Winters; veelal Menfchen zo ongefchikt als zy zelve voor het
ge' ot des i.dndleevens. Soortgelyke Uitfpanningen . als de
Winter boodt, neomen .zy. hoe ongefchikt ook, in den Zomer.
Zy wi' leien dezelve af met die meer en alleen aan 't Buitenleeve, eigen zyn ; doch welke, by den rechten kenner der Landvermaaklvkheden , ter ooraaake van de wyze van genot , niet
op dit 1, st komen. Alles is woelig , luidrugtig , en draagt de
kennelyldte tekens, dat zy met hunnen tyd verlegen zyn , en
denzelven zoeken te korten. Zonderling, fchoon niet
zeldzaam , is het , dat "zy, om het verdriet der Eenzaamheid
en het verveelende der Eenzelvigheid te verdryven , tot hun
13uitenleeven Menichen noodigen , die men met den naam
,
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van Cezelfchapsmannen zou mogen benoemen , wel eens met
den meer haatlyken naam van Tafelfchuinzers betiteld ; Lie-

dden van Benen alzins buigzaamen en toefchietenden aart gereed om alles goed te keuren , te pryzen , en 'er, met een
Tchynbaar welgevallen , deel in te neemen i doch tevens zo
ongefchikt om het 13uitenleeven refit te veraam;ena'tmen , als
zy, die hun daartoe uitnooigden. Meermaalen Ronden wy
over zulk Bene keuze verwonderd; doch eeue nadere kennis
aan den Uitnoodiger deeds vaak die verwondering verdwyen , en zulk flag van Lieden als een daadlyke behoefte
voor het zogenaamde Landleeven aanzien. Ik zwyg
thans van de Buitenplaatzen , die in Tempels van Bacc' us of
in Zaaien van Venus verkeerd worden ; Zetels van ongebondenheid , dartelheid en wellust; waar men alles zamenvoegt , wat tot aanprikkeling daarvan kan dienen. Gelukkig
dat de zodanige in ons Land , hoe hoog men ook van het
Zedebederf opgeeve , zo weinige zyn ! Andere Landen leeveren meer fchandlyke voorbeelden op van dit fnoo.d misbruik
des Landleevens, verpestende voor alle goede Zeden.
Verre , zeer verre zy het van ons , dat wy , dit te neder,
fchryvende , zulk eenti bekrompenheid van waarneeming , of
eenti zo geringe kennis van de zogenaamde Groote Wereld zouden verraaden , dat wy allen , die gerekend worden
daartoe te behooren , als zo onbevoegd tot het Landgenot
aanmerken. In tegendeel zyn wy , door eene gelukkige ondervinding , verzekerd , dat men onder hun de zodanigen
aantreft , die eene voltlaagene uitzondering maaken, en voorbeelden van naavolging zyn in hun geflachte. Ik fiel my
hier geen beeld voor , op myn fchryfvertrek gevormd , maar
daadlyk aanweezig ; ik zal 'er de omtrekken van opgeeven.
LANOGRAAG heeft zyne jeugd besteed in het aanleeren van
Taaien en ,Weetenfchappen , die ten cieraad en nut eens
welopgevoeden Mans Eirekken. Zyne ruime middelen maas
Iaen het voor hem onnoodig, het Koopbedryf, 't welk zyn
Geflacht verrykte , met de noestheid zyner Voorouderen
voort te zetten , of 'er zich bepaald aan over te geeven
fchoon hy daardoor verre is van een bedryfloos weezen in
de Maatfchappy te zyn : hy doet meer, dan men van ie
mand in zyne omftandigheden zou verwagten. In de woelingen der Staatspartyen deelde hy zo min mogelyk , en was
altoos de gemaatigde Man , en ten deezen aanziene vergeeten te leeven , de wellust van zyn edeldenkend hart ; hoe
zeer zommigen wel gewenscht hadden , dat hy zich meer
voor de eene of de andere party hadt laaten zien en gelden. Zo ris de Bloeitya genaakt , lokt hem het landt
genot na buiten. Egtgenoote en Kinderen deelen in zyn,
-fmaalk en geluk ; Vrinden en Vriendinnen geeven van tyd
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tet tyd verandering ; en de keus valt op zodanigen , die by
weet dat berekend zyn om by hein en de zynen genot te
hebben- Geregeldl eid , met vryheid gepaard , heersent 'er
in alle tydsverdeelingen , aan geen verveelende eenzelvigheid
verbonden , maar verflandig tiet veranderingen gewyzigd , naar
de olnflandigheden zich aanbieden. Eik is genoeg meester
van zyn tyd, om flute te zoeken ; en het ontbreekt aan
geene gelegenheden , om die met verwisfelde uitfpanningen,
waarin ieder deel neemt , te vervangen. Doodfche verveeling kent men 'er niet, en zatheid is 'er even zeer verbanLANnoRAAG vindt voor zich zelven geftaage benen .
zigheid , in verbeteringen en veranderingen op zyn Land.
goed te maaken , en 't zelve meer en meer een tooneel vol
genoegens voor 't oog en 't verfland te doen worden. —
Het huislyk Geluk , die groote fchat op aarde , zyn deel ,
Zoekt by te verfpreiden onder allen , die hem ten dienste
(laan. De Getrouwden , met derzelver Kinderen , vinden itt
hem een Raadsman en Voorbeeld. Heufche vriendlykbeid
geeft aan zyne bevelen de gedaante van lesten ; met hzrtlyk.
beid worden ze volbragt. Geene dienst blyft onbeloond;
geen betoon van yver wordt vergeeten ; en de verkeerdheid ,
zo mogelyk , op eene verbeterende wyze beftraft. Hoe
zonderling het , ten deezen 'dage, ook moge weezen , wordt
de Zondag deels flipt aan den openbaaren Godsdienst toegewyd; en , wel verre van voor de Dienstboden een der druklto
dagen te zyn , op denzelven aan hun een goed deel ter uit
onder zulke bepaalingen van gefchikt--fpanigev,
heid, die alle ongeregeldheden verbannen. In 't genot
van alle deeze Landgeneugten , van welker regeling het gezond verfland het plan heeft afgetekend , en waarin het ge
deelt , fielt de Zomer voort , en fchakelt zich--voelighart
aan den Herfst , die, afwisfelende, daaraan eigene vermaaken
biedt , onder welker genot de tyd , om het Buiten- met het
Stadsleeven te verwisfelen , met rasfer dan gewenschte fchreeden nadert. By verlaat , met de zynen , dien zetel van ge.
noegen , en herhaalt by zich zelven de regels van den meer•
meals gemelden Dichter , waarmede ik deeze myne Proeve
hefluit :
—

,

o zalig Landvermaak! o Veldvreugd, zoet en aardig 4

0 aller weelden Stoel!
U kroont verdiende lof. Gy zyt der glorie waardig.
Het dwarlend Steegewoel
,lean by u /lechts een krans bereiken of berennen ,
Daar 't wanen 'tweeten/chupt, en 't kiezen gaat voor 'tkeanesx.
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OVER DE VERGELYHING VAN BOZ MASTS
UN C.aS1R,

(Naar het Franscla van nAuTERrvt

et heeft niet ontbrooken aan Menfchen, die ten deezen
dage, by zicbzelven niet alleen, maar openlyk , eene
Vergelyking gemaakt hebben tusfchen den Held deezer
,, Eeuwe , BONAPA TE , en c1EsAA ; eene Vergelyking, waar„ over de Burger HAOTERIVE de volgende Aanmerkingen ge, t maakt heeft."
By het onderzoek van de Vergelyking tusfchen BONAPARTIC
en cJESAR, op de wyze van PLUTAJICHUS, -- die, in de Ver.
gelykingen , door hem gemaakt , altoos zorg draagt, om int
tegenflelling te brengen , of voor zich te haalen , het toonee[
des leevens, waarop de Mannen , door hem vergeleeken , zich
vertoond hebben , terwyl by de overeenkomst nafpoort tusfchen hunne charaëters en bekwaamheden, — wil ik gaarne

bekennen , dat, ten aanziene van de gaven der Natuure, in

't luk van vernuft , en de zedelyke hoedanigheden , welke
ontstaan uit Bene verheevene ziel , de eerffe Con/ui en ca:sAl1
de voorwerpen kunnen zyn, om tegen elkander op te weegen

in de fcbaal van Leevensbefchryving. Maar hebben , uit het

erkennen deezer gelykvormigheden , zy , die deeze relykvormigheid verder voortzetten , eenig regt om te befluiren

tot eene gelykheid van oogmerken ; tot de gelykheid in het
voorwerp van hunne eerzugt, en in de natuur van hun lot ?
De zodanigen, die de ongerymdheid niet zien van zulk eerie
ítelling , zyn geheel onkundig van het verfchil , 't welk de
loopbaan , voor decze twee groote Mannen geopend , kenmerkt; van het tooneel huns gezelligen leevens , uit een
kry^s- en flaatkundig oogpunt befchouwd , gepaard met de
plaatslylie en nationaale omflandigheden , waarin zy ver-

keerden
Enkel as Rrygshelden befchouwd , mogen C SAR en BOvArARTL met - elkander vergeleeken worden : beiden hebben zy
overwonnen in alle de gevegten , door hun genreeden ; bei-

den hebben zy hunne zegepraalende wapenen in Europa .
Africa en Alla gevoerd ; beiden voegden zy de ontdekkingen
van hun vernuft by de hulpmiddelen der kunst. In de Ge
Legerhoofden van vroegeren en laa--fehidrsolugt
teren tyde , kunnen de RomeinfcJe en Franfche Veldherren

alleen tegen elkander vergeleeken worden in de grootheid en
uit-

VAN BONAPARTE LEX CJES3te
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fiitgeflrektheid hunner plans ; in de verwonderbaare fnelheid
vau derzelver volvoering a beiden verzekerden zy den gelukkigen uitlag van de floutmoediglie krygsonderneemingen , door
wyze maatregelen , welke over de volgende gebeurtenisfera
fcheenen te befchikken ; beiden vervingen zy de toevallig opkomende nadeelen , door een onuitputbaaren voorraad van red.
middelen, die nieuwe bedryven baarden, om de uitwerkzcls
van onvoorziene hindernisfen te overwinnen. Deeze
zyn de trekken an gelykvormigheid tusfchen CsSAR en noI^APARTE.

Dan de ongelykheid tusfchen deeze beiden , die ons op hei
eerie Bezigt moet treffen, is, dat de roem van den eenen geblonken heeft in allen luister , vóór dat hy de jaaren bereikte,
waarin de ander, by het Standbeeld van ALEXANDER, zich beklaagde. nog niets gedaan te hebben om zich beroemd te
maaken . BONAPARTE , nog geen dertig jaaren bereikt hebbende , toonde de eerfle Man zyner 1Seuwe te zyn; en crosAa
was , dien leeftyd bereikt hebbende, alleen de eerlte Man
van eene Staatsparty , en de eerife onder de ongebondenen in
Rome. C£sAR fleet vyf- yen - twintig jaaren in de ver
Oorlog , en het voltrekken van zyne-moeinsfvad
oogmerken ; de roem van RONAPARTE , zo fuel als vroegtydig , werd in minder dan vyf jaaren verworven. — Met één
woord, csAa hadt, toen by buiten Rome was , alleen te
firyden met Veldheeren van geen naam , niet barbaarfche en
onbekende Volken , en was zyne Magt alleen verfchuldigd
aan de Overwinningen , welke hy op zyne Medeburgers behaalde ; daarentegen is het BONAPARTES lot geweest , om de
krygshaftigfte Volken te onder te brengen , de best ten kryg
afgerigte Legers te verftaan , en de eerfte Veldheeren van
Europa te doen bukken; hy (treedt nooit dan tegen de Vyanden zyns Vaderlands.
Maar eens gefield dat de Krygsroem deezer twee Mannen
volmaakt dezelfde en gelyk ware , welk gevolg kan daaruit
afgeleid worden tot de gelykheid van hunne oogmerken ? Zyn
de omftardigheden, waarin zy zich bevonden, niet hemelsbreed
verfchiliende? Zyn niet de driften van den eenen volmaakt het
tegenovergeftelde van den geest der gemaatigdheid , die den
anderen bezielde ? Kan 'er , daarenboven , eene lyn van ge-

lykvormigheid getrokken worden tusfchen de kunde der eeu,
wen, waarin zy leefden, en den slaat der beide 'Landen?
Kan 'er iets gelykaartigs weezen tusfchen de Romein/che Republiek , even herkomen van de uitbanningen vain nsARrvs ea
van sYuLA , naa den dood van CATO te eenemaal beroofd van.
alien » die het kenmerk van het Charaëter eens Romeins droegen
overftroomd met krygslieden en flaaven , onbekwaam om dp.
tailooze borden van Barbuaren , die fieeds de gewesten dreig den
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den in te dringen , te hedwingen, en nog onbekwaarner cm -'„r?
teugel te houden de talryke krygsbenden , die zich buiten ftaat
bevonden om de heerfchappy van Rome te handhaaven over
de onmeetlyke uitgeftrektheid van dat Gebied ; — kan men
zeggen, dat 'er zich eenige trekken van gelykvormigheid op'doen tusfchen de Romeinfche en de Franfche Republiek , wel
binnen behoorelyke paalen o'.nfchreeven;-georanifd,
voor welke een Inkomen , veel minder dan Frankryk hadt
vóór de Omwenteling , genoegzaam zal weezen om de Staats.
kosten goed te maaken; die Bene Krygsmagt noodig heeft, in
vergelyking Veel minder dan de Nabuurvoliten ; — Gene Republiek, die noch gedrukt wordt door bevoorregte Standen t
noch beroerd door Partyfchappen ; waar het Volk eigene
Wetten bezit; waar geene Slaaven en geene Onderdrukkers
zyn; — eerie Republiek, in welke de Burgers een hoogeer.
heeven denkbeeld van eer bezitten, en juiste welepgeklaarde
begrippen van Vryheid en Regten; -- eene Republiek, aan
welke de Vrede nog ontbreekt(*), om alle de werkzaamheden
van vlytbetoon te hervatten, de voordeelen, welke zy bevogten heeft, te genieten, en den regten prys te ftellen op
die wyze en veyheid ademende inrigtingen , welke zy voor
zichzelve gemaakt heeft.
(•) Toen SIAUTERIVE dit fchreef, was die Vrede nog in 't vooruit
vertaalden dit by het aanbreeken van dien zegenryken Dag.-zigt.%Vy
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I, onlangs overleden Keizer van Rusland, een
nieuw Paleis, waarmede by veel ophadt, bouwende,
liet de buitengedeelten, in zo verre dezelve van gebakken
heen waren , bepleisteren , en dit pleister van eene roode
kleur maaken ; — eene zonderlinge verkiezing , toeges
fchreeven aan een trek van Galanterie. Eene Hofdame ver
kleur: de Keizer-fchentHovmadfchen i
zondt een van dezelve aan den Stukadoorder, tot een patroon
van de kleur, die by op het pleister moest leggen. in de
daad, men moet bekennen, dat deeze kleur beter voegt aan
een paar Handfchoenen , dan aan de Muuren van een Paleis
Een aantal Inwoonders van Petersburg, 's Keizers fmaalc
willende goedkeuren en diens verkiezing vleijen , lieten wel
vaardig hunne huizen met die zelfde kleur befchi!deren.
De Tooneelfpeelfter, Madame Ch1EVALIIER, bragt dit nog ver<
der. Zy verkoos met die kleur op liet touneel te verfchyneiz
de rol van JPhiggenia fpeelende.
AUL DE

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

-IETS AANGAANDE DE MOGELYRHEID OM CHRISTUS OPSTANDING NADER AAN TE DRINGEN: OPGEHELDERD DOR EEN BYGEVOEGD ONDERZOEK NOPENS DE REDE.LYhHEID VAN DER VROUWEN
OVERTUIGING, DIE DOOR DEN VERREEZEN HEILAND BEGROET WIERDEPi
OP HAAREN WEG VAN HET
GRAF NAAR JERUSALEM.
MATT. XXVIII: 9, 10.
j

n eenen tyd , waarin men met rede klaagt, dat he
Ongeloof aan Jefus Godsdienst zich fchaamteloos
verheft , de gewyde waarheden aanrandt , en de Gefchiedenis bovenal der Openbaaring, of haare Wonderen, poogt zoek te brengen, te vergeestelyken, of niet
allen waan eerier geheimzinnige Wysbegeerte te pooien;
wordt het, zo niet• pligtmaatig, althans by uitflek belangryk, de pen op te vatten voor de zekerheid dier
Gebeurtenisfen, waarop liet Christengeloove, en zyne
hoop ter zaligheid, als op eenen vasten hoekf}een, rust.
Door zulk eene manlyke Verdediging immers, of handhaaving, met naame van de Waarheid der Optlanding
van den Gekruisten jefus, onderfcheidt zich ten klaar
f:en het Redelyk en denkend Christendom van dat
vyandig Ongeloof, dat, vermomd onder eenen valfchen
yver voor de leere des Euangeliums , en prat op den
titel der Wysbegeerte , waarop het zich laat voor
'er daad tegen alle de vastheid en zeker-flan,met
Geipenbaarden Gods--heidrtosgnvae
dienst zynen bedekten aanval richt. Wie twyfelen mogt,
of deeze befchuldiging tegen de Wysgeeren onzer verlichte eeuwe (die de bewyzen der Rede voor de on.
flerfelykheid der ziele als genoegzaam, en voldingende,
uitventen, en buiten cenig gezach van Gefchiedenis, en

I
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wonderen , de Goddelykheid der Christelyke Zedekunde
uit haare verhevenheid onderftaan te betoogen) te hoog
zy aangef1aagen , dien antwoorden wy , „ dat, indien
„ Christus niet van den dooden is opgewekt , alsdan
„ ook het teken van Jonas den Profeet, van hem aan
„ het boos en overi'peelig geflachte toegezegd , tot
„ hiertoe is onvervuld gebleeven;" en verwyzen h-in
voorts tot Paulus, die verklaarde, „ dat, buiten decze gezegde Grondwaarheid , geheel de prediking der
,, Apostelen , en al het Christelyk geloove, ydel zyrt
zoude, nadien zy dan bevonden moesten worden val„ fche getuigen Gods te zyn, vermits zy dit getuigd
„ hadden , en leeraarden, dat God van het toekomfcig
oordeel ten jongsten dage der wereld verzekering gedaan heeft, door Christus weder te brengen uit den
daan
„ dooden." Maar genoeg omtrent het aanLelang der
zaake. Even weinig verdient de laster des Ongeloofs
onze aandacht, die, verbitterd tegen alle pooging, om
aan het Christendom , en de zekerheid van Jefus Opílanding , eene onwrikbaare vastheid by te zetten uit de
voorhanden zynde Apostolifche berichten, i}raks daar
tegen opwerpt, dat men alzo Hechts oude kost weder
opdischt, waarvan de verfynde (maak van het thans leevend geflachte zedert jaaren een gezetten walg heeft.
Wat ons aangaat, wy, die over de Waarheidsliefde en
Godsvrucht van onze Tyd- en Landgenooten een gunfti-.
ger oordeel vellen, worden dus door zulke voorbaarige
magtfpreuken der Hedendaagfché, en zogenaamde, Wysbegeerte niet afgefchrikt van onzen arbeid, en verwaardigen ons geenzins, hoe ligt zulks vallen zoude, dergelyke harde aanmerkingen tegen de afgezaagde vitte
aan te voeren, waarmede het meerendeel althans-ryen
der •Deïsten zich niet ontziet, de Openbaaring, en het
Christendom, geduurig aan te vallen, met den grootalen
ophef van nieuwigheid.
Inttrsfchen wanhoopen wy veelmeet aan onze Onder1leemng, 'en ot11 over gezegde onderwerp iets, der leezinge waardig, voor te brengen, wanneer wy ons herinneren,, hoe krachtig de . grondzuil van ons Celoove,
reeds van den beginne af, en door geheel het veld der
Christelyke èeuwen , by alle Volkeren, en in alle taalen, bevestigd is, en tot welk eenen trap van onhetwistbaare zekerheid het betoog der Opstanding, inzonheid in beide de -jongfte tydvakken , is opgevoerd door
de
•
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de fclhr nde heil en het doorzicht der voornaamfle Geleerden en Wysgeeren van Europa, die zich de ver
Jeins Godsdienst tegen de toegebragte-de.ignva
ïlagen van het Ongeloof recht tydig ter harte namen.
Men verwachte des van ons geen nieuw licht over zo
oude, en uiteruraatcn wel behandelde, íloffe: zulks te
beiooven, zouden wy zelven vermetelheid achten: daar.
tintegen zullen wy dan vermeeren onzen tyd, en vlyt,
wel aangelegd te hebben, zo het ons gebeuren moge
een ichaarsch betreeden pad te bewandelen , of voor
het t^_genwoordige bewryzen aan te duiden, die, fchoon
niet onaangeroerd, ons echter toefci:ynen eene breedvoeriger voordragt, en meer opzettelyke ontwikkeling,
te verdienen.
Van dit myn bedek , opgehelderd door enne enkele
proeve , waag ik het, uit wantrouwen myner eigene
krachten, of, zo Gy wilt, uit vreeze dat ik in zo belangryk stuk dwaalen mogte, aan iJ, Myne Heeren, ter
plaatzing in uw geacht Maandwerk, een voorloopig verfag toe te zenden, dat, indien het wel ontvangen, van
U met den druk verwaardigd, en by uwe Leezers gefmaakt wierd , my vermoedelyk uitlokken konde tot
verderen voortgang, en om eerlang een geheel, op den.
ze leest gefchoeid, der wereld te leveren.
Om niet in herhaaling te vervallen van hetgeen bevoorens door, den gezegden arbeid onzer beroemde
Voorgangeren beweezen is, neemen wy op hun gezach
volmondig aan, de geloofwaardigheid der Buangelifche
Berichten, zullen ons ter Itaaving van derzelver onderhug ver;jand, of overeen(lemmmg, voor het minst niet
rechttlreeksch uitlaaten, en houden het daarvoor, dat
het Apostolisch getuigenis, op herhaalde gewaarwording, en verkeering riet den Heiland, rustende, er# zo
door de oprechtheid hunner zeden, als door hunne (tandvastigheid onder de vervolgingen en meenigerlei lyden
bekrachtigd, allezins aanneetnelyk is, ja voor de Grondwaarheid van onzen Godsdienst, bovenal bevestigd door
de zending van den H. Geest, overtuigend pleit. Alleen, daar men zich toet de behandeling van deeze aan
onderwerpen onledig hield , en byzonder aan -geln
welke hechte zuilen het Christelyk Geloove-drong,p
in onze huidige dagen kan en moet worden opgetrokken; is het ons toegefcheenen , dat men alsnog den
grond der Apostolifche overtuiging , en de rede van
hu12
2
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hunne flandvastige volharding by de waarheid van JeIns verryzenis , niet naar vereisch getoetst of aangetoond heeft , zich vergenoegde niet de gewisheid zyner
Verfchyningen op gezach van hunne zinlyke gewaar
aan te dringen , en naauwelyks acht f1oe1;-tvordinge
op den nadruk der meer ver&andige, of zcdelyke, redenen , die deeze 's Heeren Openbaaringen vergezelden.
Het is wel zo, de toehand en beifemming der Apostelen, en eerfie Christenen in het algemeen, vereischte
nopens zo ongemeene zaak, als de Opflanding van hunnen verheerlykten Meester was, die zekerheid , die alleen door het herhaald en dwingend gezach van zin
gewaarwordingen te verkrygen is ; en willen-tuigelyk
ivy ons van woordenflryd onthouden, dan hebben wy
te erkennen, dat hun geloove op dien grond van merfchelyke kennis geheel, en onmiddelyk, fteunde, gelyk
de overtuiging van laatere eeuwen ten eenemnaal op hors
getuigenis nederkomt. De zachte berisping toch van:
Jefus aan Thomas , „ om dat Gy my gezien hebt ,
, Thomas, hebt Gy geloofd; zalig zy,, die niet ge„ zien, en vochthans geloofd zullen hebben;" is op
deeze onderfcheiding van eene zinnelyke en geheel
verf}andige overreeding volkomen toepasfelyk, en heltiert onze aanmerking uitnemend op.
Dit, echter, belet ons niet, na een zorgvuldig onder zoek der Gewyde Boeken, vast te ffellen, dat alle de
Openbaaringen van Christus (zo men het beleid derzelve, haaren geheelen afloop, vergezellende omftandigheden, en bovenal de redenwisfelingen daarby van den
Heere gehouden, naauwkeurig gadeflaat) aan de Apostelen , de Vrouwen , en anderen , die daarmede ver waardigd wierden, f{offe tot nadenken gaven, en deezen , meer dan zinnelyke gewaarwording op zichzelyve
doen konde, inzonderheid verzekerd hebben nopens zyne Herleeving. Wy onderfclieiden hierom tusfchcn hetgeen louter zintuigelyk was , en die bykomende , zamengaande, en meer verftandige gronden by iedere verfchyning des Heeren , waarvan wy leezen ; ja befchouwen deeze niet Hechts als toereikende om zyne vrienden gerust te Hellen, dat hun oog en oore niet dwaalden, maar ook als de voornaams rede van hunne onbezweeken Randvastigheid in het midden der dreigende
gevaaren en treffende vervolgingen. Wy durven, dat
meer is, verhoopen, dat dusdaanige overweeging der
Apui-
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Apostolifche geloofsgronden , en van de geheele toedragt der Opflandings - Gefchiedenis, niet weinig zal
konnen toebrengen oni ons te verzekeren van de irwendins Blykbaarheid der Getuigenisfen, wier Oprechtheid
by ons in geen verdenking komt. Daar wy nu door
gezegde onderfclieiding eenigzins van den gewoonen
denktrant , en betoogswyze, omtrent dit voornaame
Hoofdstuk van onzen Christelyken Godsdienst, fchynen
af te wyken, veroorelove men ons, de zaak in gefchil
uitvoeriger voor te draagen, dan mogelyk voor icherpaichtigen in den ílriktfien zin vereischt wordt.
Hoe afdoend, in gewoone voorvallen des levens, de
duidelyke gewaarwording der zintuigen geacht, en,
wel te recht , gehouden wordt ; hoe flerk en be(lis.
fend de verzekering zy, die, inzonderheid na herhaalde
befchouwing van een bekend voorwerp, nopens deszelfs
aanwezigheid in het menfchelyk harte. gebooren wordt;
die maate en vastheid van overtuiging neemt af , naar.
gelang de zaak zelve ons in haaren aard ongeloofelyker
voorkomt, of ook by nadenken bevreemdt. Gelukkig
immers is deeze verordening onzer natuure, dat wy ,
als verftandigen , uit den beftendigen en vasten loop
veeler zaaken en verfchynfelen , die zich aan ons dagelyks voordoen, tot derzelver geregelde; voortduuring befluiten, en van de leere eener lange ervaarenis , den
eenigen grond onzer alge>>aeenae kundigheden, zeer noode
afwyken. In gevallen dus, die lynrecht inloopen tegen
onze eigen ondervinding, gelyk tegen het eenpaarig oor
onzer medemenfchen, druischt voorzeker onze Re--del
de met de uiterfte bevreemding aan tegen de zinnelyke
gewaarwording , en weigert geloof te geeven aan zulk
eene wonderdaad, zo lange zy niet van derzelver waar
goeden grond overtuigd wordt.
-liedop
Vanhier, nadien het aan zintuiglyke aandoeningen Bi en is , dat zy onze toeflemmmg nopens de wezenlykeid des voorwerps , dat wy ontwaaren , als 't ware
vermeesteren , en afdwingen ; verflaauwt ook de levendigheid van dat bezef, nadat het beeld van voor ons gezicht verdweenen is , of de gewaarwording ophoudt ;
en wy vangen aan met de gewisheid onzer zinnelyke
waarneemingen meer en meer te wantrouwen, naar gelang onze Rede begint te twyfelen, en wy of tegen fpraak ontmoeten by onze bekenden, of door onze tydgenooten wegens ons verhaal gelogenftraft worden. Eeii
Voer=
Y3
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voorbeeld, op de zaak der Opftandin; des Heeren eenig,.
zins, en zo ver tot ons oogmerk dienfi:ig is, doelende, of
toepasfelyk , zal, vertrouw ik, deeze onze redekaveling
ophelderen. Zo iemand vermeent zenen voormaaligen
vriend, of bloedverwant, gezien, en niet ondericheiding
waargenomen te hebben , terwyl by weet , en anderen
nevens hem verzekerd zyn, dat die Man in eerie fc'nipbreuk , of by eenig bekend ongeval , het leven verlooren heeft: wat , behalven een aanneemelyk verhaal van
deszelfs ontkoming, zoude hem overtuigen, en L•eletten
konnen, ook na eerie tweede en derde ontmoeting, zyne
Dogen te wantrouwen , en zich diets te maakcn , dat
by oenen verkeerden voorhad , of waakende droomde?
Het is zo , twyfelraadigheid nopens de zekerheid van
het overlyden zyns vriends zou mogelyk, na herhaalde
waarneeming, althans na de bevestiging van zyn geloove door het getuigenis van weinige bekenden, by
hem: ontryzen konnen; aan eene volkomene overtuiging,
echter , zoude het en hem, en zyne IV edegenooten , altoos blyven. mangelen , wanneer hun aI de wereld wederfprak , en den gewisfen dood verzekerde van hun
vriend., dien zy - zich overreed hadden te leeven.-ne
Ten meesten zouden zy ftilzwygende de oplosfing en
ontknooping van het raadfel blyven afwachten; en niemand voorzeker zou , in gezegde omflandigheden, en
toedragt van zaakgin , genoeg ttandvasti ;beid , om niet
te zeggen hardnekkigheid , en onverzettelykheid van
geest, betoonen, om zynen waan , op bloote zinlykheid
gegrond, der wereld te willen opdringen , wanneer hem
zulks aan Einaad en hardheden , of, zo Gy wilt, onrechtvaardig lyden, mogt bloottlellen. Den Man daarom, die voor eerie zo wankele waarheid het uiterst
waagde, en tot zyn leven veil had , moeten wy of
van ilinkfche oogmerken verdacht houden , of voor
oenen dwaas en vermeteler dweeper aanzien , die alleen met zyne inbeelding te raade gaat, en eigen opgevatte vooroordeelen , hoc ongerymd die zyn, tegen rede en redelykl^eid opvolgt.
Weinig anders nu kunnen wy onrdeelen over des
Heeren oud ten Aanhang, en Leerlingen, zo lange men
onderfielt , dat zy door louter zing l,k gezach waren overtuigd geweest van zyne Opstand ng , en HCleaving na den kruisdood. De mmugeIykheid toch v. n
dat groot, en zo volheerlyk, ais i,evrcenidend wonder,
,
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lad voorzeker by zync Getuigen, en by al het ,joodcndom , ondanks de voorafgaande tekenen bevoorens
by zyn leven door IIem gewrocht, geen hoogenen trap
van waarfchynlykheid, dan dat een mensch, dien meis
voor afeef orven hield, aan Bene eevaarvolle fchipbreuk,
of ander algemeen onheil , futiel wonderdaadig, ortkonien ware. Willen wy des de Vrienden van Jefus
ven alle blaam van ligtgeloovi íheid zuiveren, en hunne onbezweeken verkleefdheid aan de belangryke, doch
niet minder verbaazende waarheid zyner Verryzenis,
tot de rechte bron te huis brengen, wy hebben , behalven het gezach van onmiddelyke gewaarwording ,
by eeke verfchynirg des Heeren den nadruk te toetzen
der redelyke Bewyzen, waarop zich by nadenken hun
overtuiging ten einde toe ouwanke? baar bleef vesti--ne
gen , en die alle twyfeling, of wantrouwen van het
getuigenis hunner zinnen, van uit hun harte verbande.
Maar, toegeevende, de eer[le Getuigen des verreezen
Heilands hadden tot hunne eigene duurzaams overreeding, en onbezweeken f}andvastigrcid, zelfs in het ge
niets anders noodig gehad, rd n-lot'zynerOpfadig,
I Iem, hunnen Vriend en Hem elfelien Meester, te zien,
zyne ftemme te hooren, zyne wonden te tasten, en, met
één woord, met alle kracht van enkele zinnelyke gewaarwording te herkennen: dan nog is het van aanbelang
in deeze laatere eeuwen, de bedoelde zedelyke bewyzen, waarop zy tevens mogten afgaan, op te delven,
te ontwikkelen , en in klaaren dag te frellen. Die gewisheid toch van hunne zitwelyke overtuiging was het
omuogelyk uit den aard der zaake, aan anderen, aan
ons mede te deden , wien liet aan dercelyke ervaarenis
noodwendig moet blyven mangelen. Geen gezach, noch
gunftig gevoelen van hunne oprechtheid en getrouwe
waayneeming, vervult ooit in deezen de plaats van eigen gewaarwording. Vreeze, daarentegen, voor mislei
inbeelding , en hoedaaanige beieoogcheling-ding,yel
ook der zinnen de naauwkeurighcid (lier oog- en oor
moge verfchaikt hebben , zal, ter zaake der-getuin
bykans ongeloofl,aare Verryzenis, of verfcbyningein van
den Heiland, altoos indringen by den Wysgeerigen Na.
vorfcher der Waarheid, zo lang by eenigzins , en zelfs
van verre , de mogelyl.heid van zelfshedrog en dw.aeeling, op redel\yken grond mag onderftellen by Christus
eenvoudige Navolgers.
V
P, an
-

-
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Dan eerst berust het verftand , en ontwaart de volIlaagen en rondtaande zekerheid der Grondwaarheid
van onzen Godsdienst, wanneer hetzelve, naast de gewisheid van zinnelyke gewaarwording, de overreedende
kracht van zedelyke bewyzen , als zo veele waarborgen tegen alle gevreesde dwaaling, geplaatst vindt in
het getrouw verhaal der Euangelien. De vastheid immers van deeze inwendige blyken van Waarheid ligt
daar, door alle eeuwen heen , bloot voor liet naípoorend
en onzydig oordeel des Wysgeerigen Christens; is niet,
elyk het gezach der louter zinnelyke overtuiging, tot
e Vrienden des Heeren alleen bepaald, of voor hen
Hechts voldoende ; maar toont ook nu de rechtmaatigheid van hun Geloove aan de welbeweezen Waarheid
zyner Opflanding; maakt hunne ftandvastige verkleefdheid
in het prediken derzelve roemwaardig ; en doet alzo
den oprechten de Verryzenis des Heeren, hoe ongemeen
dit wonder in den eertien opflag fchynen moge, op
liet welbevestigd Apostolisch getuigenis aanneemen
en ontwyfelbaar achten , vermits zich bovendien in
deeze belangryke zaak van Jefizs de tusfchenkomst der
Alma.gt bevroeden en verwachten laat.
Ziet hier , myns eraclltens , de mogelykheid aangetoond, om , na den veelvuldigen en gelukkigen arbeid'
van meenigte geleerde en wydberoemde Mannen , de
Opftanding van Christus nader , of althans vollediger,
te ftaaven. Ik behoef niet op te merken , dat dusdaanige toetze tevens dienen moet , om het beleid en de
hand der Voorzienigheid, of, met één woord, om eerre
waarlyk Goddelyke Wysheid, in liet voorbereiden, regelen en inrichten der byzondere Openbaaringen van
den Heiland, te doen uitfchynen : nog minder, dat de
kracht en eigenlyke sterkte van liet betoog voornaamelyk gelegen is in de blykbaarheid der herhaalde verlchyningen van Jefus, en op het gezach der zamenfremanende getuigenisfen in waarheid rust. --- Dit alles
toch is uit het gezegde, den aard des onderwerps, en uit
hetgeen anderen vóór ons gefchreeven hebben , ten
overvloede bekend, of kennelyk. Liever , en om het
heftek van Ulieder Maandwerk niet te buiten te gaan,
zullen wy ons thans ver enoegeii niet ons gevoelen door
Bene enkele proeve nader op te helderen ; daartoe de
E_ grocting der Vrouwen door Jefus op haarent weg
naar Jeru ten? , vcrkiczeiddc ; eenc Ontmoeting , die
hoe
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boe zwak dezelve voor zyne Verryzenis geoordeeld words
te pleiten, als een blyk nochth.tns zyner toegenegenheid
en tederheid voor dat Gezelfchap Vriendinnen, en als
eene gepaste Voorbereiding tot zyne volgende Verfchyningen aan zyne Leerlingen, der befpiegeling overwaardig is.
Na de eerfte der Openbaaringen van den herleevenden
Heiland, (die aan Maria Magdalena, door Joannes in
het breede verhaald) fchynt deeze aan het Gezelfchap
zyner Vriendinnen , waarvan Mattheus gewaagt , met
opzicht tot de tydorde gerangfchil:t te moeten worden,
en wel in dier voegen gebeurd te zyn, dat deeze Vrouwen geheel onkundig waren van die vroegere verfchy•
fling, hoewel zy van den Engel in het graf bericht
ontvangen hadden van zyne Opilanding , en gelast waren om die blyde tyding te boodfchappen aan zyne diep
bedroefde Leerlingen. Terwyl zy dus geheel ver
tevens zeer verheugd over het gebeurde-basd(*)en
íledewaarts fnelden , vinden wy vermeld , dat zy op
weg, en by verrasfing , door haaren dierbaaren Vriend
en hooggeachten Leeraar aangefproken , of begroet,
wierden, hem daadelyk herkenden, en, zo wegens haare
toegenegenheid, als eerbiedige liefde te hemwaarts, naar
de wyze der Oosterlingen, zyne voeten omhelsden , en
voor hem ter aarde nedervielen (t).

Tot

(*) „ Met vreeze, en groote blydfchap," flaat 'er ih onze
gewoone Bybelvertaaling; dan te onrechte, nadien in den toe.
(tand, waarin de Vrouwen verkeerden, aan geene eigenlyke
vreeze te denken valt, die zich ook met groote blydfchap,
volgens menschkundige gronden, naauwelyks op éénen tyd onderltellen laat in één en het zelfde voorwerp. Ook duidt
het oorfprongelyke woord pdpj5 zo hier, als elders, niets anders aan, dan verbaRSdheid, ontroering, of ontftelteois; gelyk
en SCHLEUSNER in zyn Lexicon leeraart , en FIAMELSVELD ver•
tolkt heeft.
(t) Gelyk de Vulgata, dus hebben (in navolging vermoedelyk) de Franfche , Eni;elfche en Nederlandfche Vertaalingen het twyfelachtig woord aanbidden doorgaans, eww ook hier,
gebezigd om het Griekfche Tp/. - vYEW uit te druk':en. Dit.
rookte toch dikwerf beter reet de aangenomen Kerkgevoelens,
dan wel met den zamen hang , of eisch der rede. LuTHEk a'leen, en na hein CASTELL?O en rrAMELSVELD, lieten zich meer
geiegcn zyn aan den wearer zin van het oorfprongelyke, uit
Y5
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Tot dus verre heeft de Gefchiedenis weinig, hetgeen
de Vrouwen floile tot nadenken uitleveren , en nopens
liet oordeel haarer zinnen verzekeren konde, ten zy dat
ze daarvoor dc gepastheid van haar enen gedrag; in deezen houien mogten ; deeze althans fchynt ons een instre;2dig bewys te zyn voor de echtheid des verhaals by
den Euangelist. Zonder eenirae voorafgaande aankondiging initne,rs van den Engel zouden zy 'zich nimmer
32e.,hen diets genaakt , dat de gekruiste Christus van
den doodenware opgeflaan , leefde , voor haar ilond,
en haar begroerede. Eerder , dan Hem te herkennen,
en te vereeren, zouden zy, in die onderftellin , by cone
gelyke ontmoeting , of haare oogen en ooren gewantrouwd , gelogenftraft hebben.; of , overeenkomftig de
zwakheid haarer fexe, geheel verschrikt, en doodelyk
ontfteld, van Hein zyn weggevlooden ; en zich niets
•anders voorgefteld hebben , dan dat zy waakende gedroomd , of'een gezichte, het verinoedelyk werk eenex
verdwaalde inbeelding, gezien hadden. Maar nu, terwyl de Engel haar wel bericht deed van 's Heeren ver
dan wyzelyk tevens zyne aanftaande verfchy•-ryzenis,
rasrag aan haar Gezelf.chap geheel verzweegen had , ver
ondanks haare vreugde en verbaasdheid we.-kerdnzy,
ens de blyde tyding haar aangekondigd, in dien waaren
iaat van onzydigheid , dat zy, by de verrasfende begroeting van haaren Vriend , daadelyk op liet oordeel
haarer zinnen mogten afgaan , en haare verrukkende
aandoeningen van eerbiedvolle Liefde involgen, met alle
verzekering, dat zy niet dwaalden, of door een harsfeubeeld begoogcheld wierden. Zulks daarentegen hadden
zy moeten vreezen, wanneer haar de Engel, van hetgeen
op haargin weg naar Jerutu1lerII te gebeuren ftond, maar
ecnigzins verwittigd had. In dat geval zou de heviger
vervoering van vreugde, vooringenomenheid, en bovenmaaten hooggetlemde verbeelding, haar ligtelyk omtrent

B

den
de bekerde plaits van r ros in Corrorne III: 3 ten overvloede
1tennelyk. Wy achten hierom, dat in dit gedrag der Vrouwen,
gelyk mede MATT. II: 3, en elders, aan niets anders dan aan

een ee: Lrsa'ige he^roeting van derz Heiland naar het Oostersch
gebruik te denken va1C , en houden zulks genoeg, heweezer
door WL STC1NS Aantekening op den Text , en uit hetgeen
5CHLEUSNiR in zyn Lexicon op -p^ - vveo, Of HESSrLINK in zyn
,

Iiizlegkundig Ti r :.cn,aek op /hwhi ;.ie Z gezegd hebben.
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den Perfoon misleid , of by herinnering in den waan ge..
.bra gt hebben , dat zy naaren Vriend niet met Bene
bedaarde oplettendheid hadden waare-enomen , en dus
snogelyk ten zynen aanzien niistasteden , of door Benige
naar Hem zwcemende gedaante geblinddoekt waren. Dit
indenkende, blykt ons des in deeze Openbaaring van
den Heiland , en in geheel de toedraot der Gebeurtenisfen aan. de Vrouwen bejegend, het hoog beleid eener
aanbiddelylce Wysheid , waardoor en de verrasfende
ontmoeting (les Heeren aan zyne Vriendinnen noch oiitvdigen fchrik inboezemde, noch eenigerlei wantrouwen
nopens de zekerheid van zyne verfchyning achterliet ;
maar veelmeer aan haar een waarborg was , dat zy
geen fpookfel of harsfenbeeld aan'chouwd , of zich
omtrent den Man bedroogen hadden , dien zy als haaren nu herleevenden Heiland onbevoo•oordeeM herkenden.
Volleediger nochtlians, en zo in hl kbaarheid,, als flerkte, uitneeniender, was de zenelyl.e overtuiging, die zy
afleiden konden uit de boodfchap door Jefus h -ar aan
dat zy, door tederheid vervoerd, door-bevoln.Trwy
vreugde overmand, voor Heil ter aarde nedergeboogen,
en zyne voeten omarmende, vertoeven , opent Bene bezorgde Meewaarigheid niet zenen getrouwen , en nog
jveenenden Aanhang (), I-i m den mond, en „beveelt Hy
„ haar, zyne Leerlingen, dien Hy zyne Broeders noemt,
,, van zyne Opilanding te ;verwittigen, en aan te zeggen,
dat zy zich naar Gahlea hadden op weg te begeeven ,
„ en Hem aldaar zien zouden." Edoch wie anders dan
Jefus zoude zich aan die bedrukte , die fcllamele , en
vergeeten Navolgeren van den Gékruisten in geheel Joodenland laaten gelegen zyn ? wia anders dan Hy zou
onderkaan hebben by de Vriendinnen des Heeren zich
uit te geeven voor den verreezen Heiland , en bovendien
aan haar den gezegden last op te draagei , die, wanneer
by al geloof vond by de Apostelen , weldraa geblyken
moest , of waar, of valsch te zyn , en deezen ten ergfcen voor korten tyd met Bene ydele hoope paaien konde ? De ongerymdheid zelve ware het dus voor de
Vrouwen, te verwachten, dat zv in deezen misleid wier
te gelooven, dat zy niet waarlyk den Mes --den,ofu
as , en zagen , en h opeen. Dan voorts de overeen
dit bevel van Christus , met den reeds by-komstvan
haar
(*) Men zie maRC. XVI: ro.
,
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Haar ontvangen last des Engels , inzonderheid in den
Grondtext (*) ook voor ons ten vollen Llykbaar, konde
haarer opmerking en nadenkende overweeging niet ontgaan, en moest haare zedelyke overtuiging nopens de
zekerheid van Jefus verfchymng bevestigen. Geenerlei bedrog immers liet zich voor haar , of voor elken fchroomvalligen Navorfcher der Waarheid , verlnoeden. W,nt , behalven hetgeen ivy aanvoerden ,
iiiemand was in den vroegen morgenftond getuige geweest van Naare ontmoeting met den Engel ; niemand
zeker befpiedde, of hoorde althans de boodfchap, haar
.kieren de verlaaten graffpelonk gegeeven. Ook verrieden
(*) De zwaarigheid ligt in het laatfte deel van den last des
Engels, naar luid onzer Vertaaling: „ Zegt aan zyne discipe„ len, dac by is opge{taan van den dooden: en ziet, by gaat
„ U voor naar Galilea, daar zult Gy hem zien. Ziet ik heb
„ het ulieden gezegd." Dus leezende toch fchynt het twyfelachtig , tot wien de Hemelgezant zyne reden in da tweede
per/eon richt? In den laatalen volzin zekerlyk tot de Vrouwen ; maar behoort dan tot haar ook de onmiddelyk voorgaande, de belofte dat „ Zy Jefus in Galilea zien zouden ;" of
heeft men dit toe te pasfen op de Discipelen ,aan wien de bood
moest ? Deeze dubbelzinnig-fchapderOílnig
te bejammeren, fchynt der oplettendheid ook van-heid,ts
den kundigen IIAMELSVELD ontglipt te zyn, daar zy eveneens
in zyne jongtte Vertaa}ng gevonden wordt. Maar raadplee>
gen wy het oorfprongelyke, dan verdwynt al die onzeker.
beid, en mogen de woorden van het 7de vers, naar het taalei
Grieken, dus worden overgezet : „ Zegt zyne Disci--gendr
„ pelen: ,,Hy is opgeltaan van den dooden ;". alsmede: „Hy
„ gaat U voor naar Galilea, daar zult Gy Hem zien." Let
„ Gylieden op hetgeen ik gezegd heb." , Alzo komt de ge
de boodfchap van fe.-lykheidvanzstEgel,m
fus, daarna (v. zo.) aan de Vrouwen gegeeven, ten kiaartlen
uit; en die overeenkomst, zo belangryk als zy is volgens het
boven verhandelde , pleit, naar wy achten, niet weinig voor
de gemaakte verandering in de gewoone Overzetting, behalven dat dezelve door het bekend gebruik der woordjens
YT, en Fou ten overvloede gewettigd is. Wy beroepen ons,
in deezen, op hetgeen HOOGRVEEN leeraart in zyn doorwrochten arbeid de Particnlis Lingu& Greece Tom. II, pag. 872 9
S 7. SCHLEUSNER in zyn Lexicon op c3'; en houden het daarvoor, dat ook CASTLLLIO in zyne Overzetting ons gevoeleir
begunftigde.
,
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den zy Zelven geenzins den blyden last , dien zy ontvingen, bevoorens dat haar Christus , of wie anders
zich voor Deezen uitgaf, begroetede. Weinigen, laat
zich gisfen , zullen haar , die met verhaasten gang fie
dus ten ontyde ontmoet zyn :-dewartsvofnl,
en wilt Gy al, volgens de meening van WEST (*), aan
dat zy en Petrus, en joannes, in hunnen we -nem,
naar het graf tegenkwamen ; wy weeten uit Marcus (t>
„ dat zy , wegens haare verbaasdheid , of ontzetting,
„ niemand iets zeiden van hetgeen haar bejegend was."
Desniettegenftaande, en terwyl gevolgelyk het oogmerk
van haaren fpoed, of de rede van haare verbaasdheid en
vreugde, niet het mint e , zelfs door geene -onbedachte
woordenwisfeling , uitlekte , ontmoet haar de Man, its
wien zy den Heiland herkennen ; en Hy, die haar
een oogenblik ophoudt, toont zich van het gebeurde ten_
vollen kundig, door de boodfchap in allen deele te herhaalen, waarmede zy van den Engel belast waren. Zy
moesten des te meer fpoed maaken met de aanbevolen,
en nu by haar dubbel belangryke, en geheel zekere tyding der Optanding van jefus , dien zy gezien, erx
wiens voeten zy omhelsd hadden. Zy gevoelden moge
ook den nadruk van zyne zachte en ftilzwy--lyknu
gende berisping, wanneer zy , volgens de gemelde onderftelling van WEST, daaraan fchuldig waren, dat zy
verzuimd hadden aan Petrus en Joannes de boodfchap
des Engels aan te zeggen. Zy hadden voor het minst,
behalven de gewaarwording haarer zinnen , by het nadenken aan haare boodfchap, allen grond om de Verry
zenis van Christus te gelooven, uit hoofde dier wondere en Hemelfche Weetenfchap, die by nopens deq
inhoud van den last des Engels had aan den dag
gelegd. Vanhier dan ook, dat zy, ondanks het ongeloof der Apostelen , by wien aanvangelyk het bericht
der Vrouwen als ydel geklap (.1) verworpen wierd ,
geenzins wankelden, of het oordeel haarer zinnen on;trent de Begroeting des Heeren in het geringtte mistrouwden, daar dat onderfchraagd en by haar bevestigd was door de voorfchreeven zedelyke overtuiging
der Waarheid , en de mille, doch zekere verwachting,
d
(*) WEST, On the Refurreclion of Chrirt, P. 91.
(f) MARC. XVI: 8.
(i) AlAsc. XVI: ir. Luc. XXIV: t;l
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dat de Echtheid van haare boodfchap welrasch aan

allen geblyken zoude door 's Heilands toegezegde
Openbaaringen in Galilea , die dan ock, naar luid
der Gefchiedenis (*) , niet achterbleeven , maar veelmeer aan deeze buitengemeene ontmoetingen van Je
Vriendinnen het vol beflag gaven, of daarop-fus
bet zegel van volkomen Geloofwaardigheid drukten.
Ja, hoe zeer wy, op den affland van omtrent de agtti en eeuwen, roekeloozelyk handelen zouden , met eene
zo belangryke en oneenieene Waarheid , als de Herleeving is van den Verlosfer en ZaIigmaaker der Wereld, aan te neemen op het enkel Getuigenis der Vrouwen , dat, ondanks haare oprechtheid, geen ingang vond
zelfs by de Apostelen ; _ wy behooren echter , aan den
anderen kant, daaraan geene geringe waarde te hechten.
immers , wanneer wy de zaak overweegen , gelyk die
voor ons ligt , en ontwikkeld wierd , dan •hebben wy
haar van ligtgeloovigheid niet te verdenken , van ydele
inbeelding vry te keuren ; en de boodfchap , die zy
opgeeven haar eerst van den Engel , daarna van Jefus,
aanbevolen te zyn , is van zo verheven inhoud, dat
zy voorzeker noch van haar verzonnen , noch van den
Euangelist , zo deeze te verdenken viel , uitgevonden
wierd , nadien dezelve , en ook geheel het beloop des
verhaals , de onwraakbaartle blyken draagt van het beleid des Hemels , waardoor wel de Apostelen voorbereid wierden om van Christus Opthanding verzekering
té erlangen by zyne Verfehyningen , offchoon zy echter dezelve, om niet vooringenomen te worden in hun
oordeel , minder nabyzynde achten moesten , dan zy
waren , blykens het bericht der Euangelien. Wy befluiten des, en zo wy meenen te rechte, tot de groote
aangelegenheid van hetgeen wy, by onderfcheidinng ,
de Zedelyke Overtuiging noemden van hun , die verwaardigd wierden met de onmiddelyke openbaaringen
van den verheerlykten Heiland ; en zien , naar gelang
wy ons in het onderzoek der Gebeurtenisfen dieper inlaaten , alles niet verbaazinge zamenfiemmen. , ter bekrachtiging van ons - heilryk geloove in Christus zege
dood , de grondzuil van zynen Gods--pralovedn
dienst, en„ onze waarborg der Onfterfelykheid , en des
Oordeels ten jong lien dage.
E. D. L.
(*) MATT. V: I6.
i;£-
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J3ERICIIT, AANGAANDE EENE GE .1AKKELVKE EN
VOORSPOEDIGE U1TDRYVING VAN EEN LINTWORM. Door A. YPEY, A. L. 111 Pi:il.

& Med. l;oFicr. Voorhen Hoogleer aar in de G:neeskundc te Frvcker ; thans Practizeerend Geneesheer te AmJlerclana.

V N
Dienstmaagd van Mejuffrouw de
• Wed.
w., alhier woonachtig, raadpleegde
A
iny, op den 7den van Lentemaand des verloopen jaars
A

DE W.,
VAN

i8oi, over een Lintworm, waarmede zy, reeds geduurende eenige jaarels , had gezukkeld. De Lyderesfe
was vermagerd, en klaagde over geweldige buikpynen
en benaauwdheden ; voorts was zy ongemeen hongerig,
en moest den geheelen dag door eaten, of zy wierd
flaauw: terwyl de tegenwoordigheid van een of meer
Lintwormen ontegenzeggelyk beweezen wierd , uit een
groot aantal langere en kortere Hukken van • dat ongedierte, welke zy van tyd tot tyd ontlastte. Reeds , tot
drie herhaalde reizen , had zy de bekende Geneeswyze
van Juffr. NOUFFIER , onder het heftier van een onzer
voornaamíle en kundigfle Apothekers, ondergaan, doch
te vergeefs; hebbende dezelve alleen kunnen te wege
brengen de ontlasting van een groot aantal wormTlukken, en het ophouden der toevallen, geduurende Benige
veeeken : terwyl het teder en gevoelig geftel der Lyderesfe, niet gefchikt voor zulke geweldige geneesmiddelen, daardoor, ten tyde van het gebruik derzelve, was
aangedaan geweest niet onverdraagelyke benaauwdheid,
opzwelling des buiks, enz.; 't geen haar affchrikte, de
gemelde Geneeswyze nogmaals te beproeven.
By het onderzoek der ontlaste flukken , bleeken de.
zelve te behooren tot de zogenoemde Taenia Joliwn of
cucurbitina , en dus tot de ergfle zoort van Lintwormen, die dikwyls de kragt van de gewoone wormdoodende middelen trotzeeren. Veel Neils kon ik dus der
Lyderesfe niet belooven, maar helde haar voor, om die
zelfde geweldige middelen , welke haar thans van geen
voldoend nut geweest waren , in Bene kleinere maate op
den duur te gebruiken ; dewyl het my voorkwam, dat
wwwy daardoor niet alleen veel gemalkkelylker,, maar mo-
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gelyk ook veel zekerder, zouden werl(en. Dit aangenomen zynde, iclu•eef ik haar het volgende voor:
puly. Rad. Filicis maxis recentisf. §ij
S. Alle twee uuren een eijerlepel vol met melk
in te neemen.
Met dit poeder hield de Lyderesfe aan, tot den Ifl:en
van Grasmaand daaraanvolgende; gebeurende het zomwylen wel eens , dat zy onder deszelfs gebruik een weinig benaauwd en ogeblaazen wierd ,wanneer zy eenige
reizen overfloeg. Geduurende het gebruik van dit middel verminderde allengskens de ontlasting van levende
wórmftukken, zo dat 'er ten laatften niets dan doode ,
half verteerde flukjes te voorfchyni kwamen ; waarom
ik oordeelde , dat het thans tycl was , eene Noufjieriaanfche Purgatie , in eene verminderde dofis , voor te
,fchryven. Hierom gaf ik het volgende:
Gumm. Gutt.
Scammon.
Merctar. Dulc. aî gr. iv.
Rob. Samb. q. f,
M. F. Bolus.
Dit middel in édns ingenomen zynde , verwekte, na
voorafgaande braaking , cenige ruime ftoelgangen , met
eenige weinige doode wormftukken. Thans was de Lyderesfe van alle haare toevallen genoegzaam verlost ;
doch dewyl 'er nu en dan nog wel eens een wormstukje
te voorfchyn kwam , kon men haar niet als ten vollen
geneezen befchouwen : waarom ik het dienftig oordeelde , haar nogmaals Bene srelykzoortige Purgatie voor
te fchryven , hoewel zonJer Scammoreurn , als hier
myns bedunkens , minder noodzakelyk; te weeten:
Ift Gumm. Gutt.
Mercur. dulc. áà gr. vi.
Rob. Samb. q. f.
M. F. Bolus.
Door dit middel wierd niets byzonder aanmerkensxvaurdigs uitgedreeven , behalven eenige weinige doode
worm.
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^vormítukjes : tertvyl de Lyderesfe , zich thans geneeiven waanende , van het verder gebruik van geneesmid.
delen afzag. Ondertusfchen had zy tot hiertoe haard
reekening verkeerd genaakt ; want in het begin varl
Hooimaand klaagde zy my , dat alle haare voorige
onaangenaame toevallen waren wedergekeerd; en dat zy
ook wederom tbedcelten van den Worm begon kwyt
te worden. Hierom fchreef ik haar al. wederons het
Periv. Tikcis voO)r , als beven , en gaf haar den reden
dier maand de laatst voorgcfchreevellc Purgatie. Thans
fcheenen wy den wortel der kwaaie geraakt te hetben ; want nu ontlastte zy, benevens ongelóoffely k veel
flym , een aantal dunnere stukken van liet ongedierte, dan zy ooit voorheen befpeurd had waaronder dus
denkelyk ook een of meer der zogenoemde koppeil
dier fchepzels zullen geweest zyn. Veiligst oordeelde
ik het intusfchen , flog wat op den ouden voet voort
te vaaren ; waarom ik al wederom het Poeder gaf h eri
de kuur op den 29flen daaraanvolgende begoot , met
de laatstgemeldè Purgati® , die thans niets te Voor
dan eenige galachtige afgang ent , ionder-fchynbragt,
een eenig wormílukje. Na dien tyd heet de Lyderesfe niets van haare kwaal vernomen , en was vóóí`
oenige dagen (den 8I en van Grasmaand 1802) nog vole
.maakt welvaareihde: zo dat wy haar nu veilig; als tetse
vollen geneezen, mogen befchouweil.
Men ziet uit dit Geval„ dat de X eriaazjcle rnJzddelen tegen deli Lintworm , aldus langzaam en op . dent
duur gebruikt ; van eene veel meer zekere uitwerking
zyn, dan wanneer zy in éens worden geiiomen ? terwyl deeze Geneeswyze nog dit voordeel heeft,, dat zip
de Lyders op geenericije wyze kan fchaden. Volgens
de gewoone wyze van handelen , moeten d:t'arentegen
zulke hevige purgeermiddelen gebruikt worden dan
wy, door eens zins gevoelige gestellen, niet zonder ge a
vaar van nadeelige gevolgen kunnen gebruikt Wordend
Ondertusfchen komt het in deeztn voornaamelyk aatt
op de deugd an het Pulv. Filici;. Iet moet zyn vans
.en vaaren Filix en van some byzoort; voort$
frisch geplukt, en versch tot poeder gebragt. Ont.
breekt 'er iets aan deeze vereisehten , clan heeft men
op geerierlei goed gevolg te hoopen. Het middel Is
plan ten mint en onnut tegen de T2ès ics rucurbitl^àd /
doch ten opzichte der andere zoort , te wedeten ds Tda•
tmDNer. 1.89:íF Nqq ei
1
W$
,
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Baia lata , behoeft men zo zorgvuldig niet te zyn , de.
Wyl dezelve zich veel gemakkelyker laat verdelgen.
BLUMENBACH (Handbuch der Natur efehichte , derde Druk, bl. 463) verzekert, dat de laatstgenoemde
zoort voornaamelyk eigen is aan Frankryk en Zwitzerland ; doch dat de eerstgenoemde by de Duitfchers
't meest voorkomt. Denkelyk moet men het hieraan
toefchryven , dat de Geneeswyze van juffr. NoUFFiER by de Franfchen en Zwitzers zelden mislukt,
doch hier te lande , en bv de Duitfchers, minder
zeker is.
Groote lengten van deeze Wormen te doen ontlas.
ten , is eene gemakkelyke zaak ; doch de voornaams?
zwaarigheid is altoos geweest, zich van dat gedeelte te
ontdoen, 't geen men den kop noemt: eene zelfflandigheid , over welker beftaan en aard de waarneemers het
gantsch niet eens zyn. Zommigen , gelyk zelfs TUL pius, hebben aan dit fchepzel een fchrikbaarend hoofd
gegeeven , wel iets gelykende naar een adderskop.
De groote LINNZEUS (dtnoen. dead. Vol. II, LJisf. de
Taenia , p. 59 & fegq.) lacht hiermede, en bewyst
zeer voldoende , uit den aard der Zoophyta , dat de
Lintworm geen wezendlyken kop kan hebben, gelyk de
volmaaktere meerder bewerktuigde dieren. Hoe waar
zulks intusfchen ook zyn moge, volgt 'er niet uit, dat
dit fchepzel niet een byzonder deel zou kunnen hebben , van het overige in aard verfchillende, en dienende, niet tot een algemeen zintuigelyk hoofd van dit,
uit veele honderden van enkele wormpjes, zamengefleld
fchepzel , 't geen zo veele monden bezit als het leden
heeft, maar tot een middel van vasthouding , om zich
aan 't gedarmte vast te hegten ; en daardoor zyne
volkomene uitdryving zo bezwaarlyk te maaken. Van
zodanigen aard is dat deel , 't geen BLUMENBACII op
de aangehaalde plaats zeer naauwkeurig befchryft en
afbeeldt, als den waaren kop van den i0Intworm.
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WAARNEEMINGEN, OVER DE WYZE, OP WELKE
DE SPIN NAARE WEBBE MAAKT; EN EENIGE
ANDERE BYZONDERHEDEN.> DE HUISHOUDING DER SPINNEKOPPEN BETREF FENDE. Door den Heer
M. C. G. LEHMANS.

et moet erkend worden, door elk, die van de Dierkunde Benige kennis heeft, dat men de Natuurlyke
Historie der Spinnen al te zeer veronagtzaamd heeft:
want niettegenftaande de groote vorderingen, welke men
in dit vak gemaakt nebbe, zyn wy tot nog toe weinig
onderrigt., ten opzigte van de orgamfatie , leevenswy ze
en voortteeling van de algemeenst bekende foorten deezer Dieren. Veele foorten van dezelven komen in de
Dierbefchryvingen en Kabinetten voor, als waarlyk onderfcheiden ; terwyl zy enkel van elkander verfchilleii
door ouderdom of fèxe.
De Spinnen, zo opmerkenswaardig, uit hoofde vats
haare werkzaamheid en leevenswyze, worden met eene
foort van veragting en afkeer aangezien ; 't geen onverklaarbaar zou weezcn , kenden wy het groot vermogen
niet van de indrukzelen en vooroordeelen, welke men
ons in de jeugd geeft. Deeze worden ons doorgaans
ingeboezemd door lieden, minst gefchkt om der ziele
die wyziging te geeven, welke ten nutte des leevens
noodig is . en die, als 't ware , zich vereenigd hebben
Om ons een afkeer van de Spinnekoppen in te boezemen. Vanhier de klagte van zo veele Natuuronderzoekeren, dat deeze afkeer hun altoos wendig maakte oni
de Spinnen naauwkeurig gade te haan; en zy, die zulks
ondernamen, moesten doorgaans zich veel moeite geeven om dien afkeer te overwinnen (*).

Dan

(*) Het is der moeite waardig, hier op te tekenen, op
welk eene wyze die afkeer, veelal natuurlyk genoemd, doch
die enkel het gevolg is eener verkeerde opvoeding , kan over•
wonnen worden. RosKL gewende zich eerst, deeze lnfehen
op eenen afstand te bekyken. Hy bezag vervolgens de Webben , en eindelyk de Spinnen zelve, door een Microscoop.
Gozz bezag eerst de deelen van een Spin , als de pooten ,
den kop enz., tot by ten laathen in fiaat was, onr, zonder
7,2
af,
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Dan met hoe veel afkeers de menfchen de Spinnen ooi
mogen befchouwd hebi•en , zy konden niet nalaaten de
kunst in hét vervaardigen der Web"en te bewonderen,
en zich te verbaazen over de geregeldheid, in deeze
voortbrengzelen doorftraalende. Ten tyde van AR1SToTE.Ltis , en in de nog overgebleevene Hukken van
diens Voorganger (*) , vinden wy reeds , zo geene
naauwkeurige befchryvingen, ten mintien eenij, verlag
van de werkzaamheden der Spinnen. --- Desgelyks
fiebbetr de `hedcndaagfchen de Webbe der Spinnekopperg
hunner aàndagt niet onwaardig gekeurd: men mogt,
derhaiven, van de naauwkeurigheid onzer laatere Dieren Infeéfen-befchryveren meer byzondere en vollediger
befchryvingen verwagt hebben. Dit behoorde in 't byzonder het geval geweest te zyn met de Webbe van
de Tuinfpin, een van de meest in 't oog loopende en
opmerkelykfte.
Menigmaalen heb ik zodanige befchryvingen ge?eezen,
en met genoegen nagegaan , daar zy my aangenaams
natuurbefchouwingen opleverden; doch overt algemeen
vernam ik de klagte, dat het nog eene verborgenheid
was, op welk eene wyze de Tuinfpin den eersten draad
uitbrengt; ten einde zy; deezen vastgemaakt hebbende,
een grond kryge om haarera arbeid voort te zetten. Het
is bekend genoeg , dat deeze Spin Naare Webbe, in
rede meer of m n rechtftandige rigting , op eene opene
plaats vervaardigt. Dus zien ivy memgmaalen , in een
ventlerraani ,er of vyf draadgin, van de eene zyde tot de
andere loopende ; uit deeze komen verfcheide ftraalen, in
een algemeen middenpunt zamenloopende; en rondsom dit
middenpunt, op een afftand van doorgaans eenige linen,
zyn verfcheide evenwydige cirkels , allengskens meer
verwyd, te midden van welke zich de Spin plaatst, om
te walsten tot dat eenig Infeá in deeze uitgefpanne
Branden verward geraake , wanneer het loerend Diertje
onmiddelyk te vooríchyn komt en de prooi vat.
Zo verre valt de uitlegging van de werkzaamheden
dez
-

afkeer, het geheele Diertje te befchouwen. Beide deeze Na+
tuurkundigen kwamen , door lange gewoonte, deezen afkeer
Zodanig te boven, dat zy de Spinnen met dezelfde onverfchil..
ligheid als andere Infe&en behandelden.
(*) D,e^1oc2ITUS. Zie rirn. J. t. That. Lib, 1I. Gap. 24b
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de( Spinnekop vry gemakiyl bovenal, daar het eens
bekende zaak is, dat dit Diertje, waar het gaat, zypen weg tekent door een draad , die 't zelve agleran sleept ; en dat deeze draad, uit hoofde van des.
zelfs kleeverigen aart, zich altoos aan eenig voorwerp
kan hegten , wanneer de Spin denzelven een weinig
,drukt, of bevogtigt met een druppel van die lymerige
Qoffe. Maar deeze Webben worden veelal gevi,nden in
bosfclien of wouden, dikwyls op de hoogs takken van,
onderfcheidene boomen; niet zelden zyn ze opgehangen
tusfchen de daken van twee niet wyd van elfander
staande huizen; ook vindt men ze uitgeftrekt over ftroomen en meiren: zo dat het onmogelyk valle te begrypen , boe de Spin van het eene punt tot het andere
heeft kunnen komen, om den eerften draad vast te heg.
ten , en aan de onderscheidene firaalen vast te maaleen.
Eenigen hebben getragt van deeze byzonderheid reden te
geeven door de zonderlingfle veronderffellingen; gelyk
zulks doorgaans het gevab is, wanneer de Philofooplien
Liet zich onderwinden , de verfchynzels der Natuure te
verkiaaren , vcíór dat zy dezelve met genoegzaame
raa.auwkeurigheid onderzogt hebben. Maar ik zal myren I.eezer -niet ophouden met die veronderftellinge:i ,
welke zichzelven wederfpreeken en omverre ilooten (*).
`.poeval, waaraan wy de meeste onzer ontdekkingen verfchuldigd zyn , bovenal in de Natuurlyke Historie ,
fchoon wy menigmaal ons ongenegen betoonen, aan `'t zelve eenig deel in onze ontdekkingen toe te fraan, gaf my
gelegenheid tot het doen eener waarneeminge , die het
bovengemelde fl:uk befisfend afdoet.
Op eenera warmen zotnerí^hen avond zag ik een
Tuinfpin (4lranea diadema), die zich fnel liet nederdaalen van een boomtak, met haar gewoonen draad,
pmringd van eene menigte dergelyke omzwervende draaden , die uit dezelfde plaats voortkwamen ; terwyl de
lugt, die voor myn gevoel gansch flil was, dezelve op
jen' grooten afirand heenvoerde, en zelfs tot eenti.
aan.
(*) Ik kas egter niet nalaaten 'er eene te melden. LISTaa<
hefchryft , in Hi/#. 4nimal. els:glie, welke eene menigte zeer
goede waarneemingen bevat over de Spinnen , deeze byzonderheid als een ejaculatie lloruw,, en poogt zulks op te hel
te vergelyken met de wyze , waarop de Zond-dern.oht
;aara f:raalen uitfchiet,

6
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aanmerkelyke hoogte liragt, Alles met de uiterfie bedaardheid nagaande, zag ik, dat de rigting der zwervende draaden onmiddelyk veranderde; in een oogenblik
hadden zy een niet ver afgelegen tak bereikt, waaraan
zy zich vasthegteden. De Spin nam fchielyk waar,
dat haare omzwervende draaden een vast punt bereikt
hadden; onmiddelyk klom zy derwaards op. Hierdoor
,gaf zy my de gelegenheid om het geheim na te fpetiren van het begin baars vernuftigen arbeids. Door deezen wenk voorgelicht, viel het my gemaklyk , myne
waarneemingen met meer naauwkeurigheids in 't werk
te dellen; en derzelver uitkomst was deeze : Wanneer
een Spin begeert op eene afgelegene plaats te komen,
iaat zy zich fchielyk na beneden niet een vry herken
draad; en ten zelfden tyde ftrykt zy met een haarer agterfle poten over dat gedeelte hears lichaams , 't welk
de itoffe tot het maaken der Webbe bevat. Hierdoor perst
Y,y daaruit eene groote menigte dunne draaden, en laat
dezelve los in de lugt , die-, uit hoofde van haare
.loortlyke ligtheid , dezelve doet vlotten ; zo dat zy
blyven o^p die hoogte, tot welke de Spin ze uitfchoot.
Als zy dan fchielyk nederwaards gaat in Bene teruggaanle rigting, worden de eeríle dreaden tot eene verhaazende lengte uitgebreid. Maar, indien 'er het minfee
windje plaats heeft , worden die draaden daardoor
op een' zeer w y den afftand gevoerd, en deeds langer,
dewyl de Spin het vermogen heeft om de draaden, uit
liaaren voorraad van ipiníloffe, naar welgevallen te ver
zo dat zy welhaast een voorwerp aantreffen,-leng;
waaraan zy, ter oorzaake van de lymerigheid, kleeven.
De Spin klimt 'er dan by op , Deeds verbonden blyvende met haare eerDe Randplaats ; dewyl zy altoos
met zich den draad neemt, langs welken zy zich eerst
na beneden liet, en het tweede einde daarvan vastmaakt,
á1s zy een nieuw rustpunt verkreegen heeft.
Ik 1 ezit te weinig beleezenheids in de Werken over
de Natuurlyke 1 listorie, om in flaat te weezen tot het
1-eflisfend bepaalen, of deeze waarneeming voorheen ook
door anderen reeds gedaan is maar uit Benige Vraagen, in
liet Hanoverfche Magazyn gedaan, alsmede uit hetgeen ik
deswegen by zomm ige bekwaame Natuurkundigen heb tragten te verneemen, komt het lnv voor, dat deeze waarneeming niet algemeen bekend is. I\'iaar,, 't zy dezelve nieuw
is, of alleen kan ítrekken om Iiet reeds waargenomene
te
-

-
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te verfterken, acht ik het voor my een geluk, aan anere Onderzoekers van de werken der Natuure aangeweezen te hebben, hoe zy, ten allen tyde, zich kunPen verzekeren van de waarheid , die ik hier te nee
derftelde,
Indien iemand een Spin uit naare Webbe neemt en in
zyne hand plaatst , zal dezelve uit die warme plaats ,
als een plaats van gevaar, tragten te ontkomen, en zich
op de voorgemelde wyze nederlaaten; maar, indien eest
van de draades, die in de logt vlotten , met de anfiere hand vastgehouden worde, laat de Spin zich daar
langs heersen Ieiden. Deeze proeve kan uien dikwvls herliaalen ; tot eindelyk de Spin , bevreesd geworden door
liet menigvuldig herhaald bedrog, zich; loslaat en op
den grond nedervalt.
By deeze waarneemingen, over de wyze, waarop de
Spin naare Webbe begint , zal ik eentge andere voe.
pen, die flegts een klein gedeelte behelzen van de gewigtige ontdekkingen, die QUATREMERE DrsJoNvnr,
vourgeeft gedaan te hebben , en waaromtrent ik, daar
de aandagt der Natuuronderzoekeren hierop gevallen is,
Benig nader onderrigt wensch te ontvangen - -- Het
herigt , dat vericheide fo.orten van Spinnekoppen de
\VeC-rsveranderingen voorfpellen, verfcheid e dagen eer
dezelve voorvallen, wekte al myne aandagt; en ik ver langde te fterker,, de Spinnekopkunde van gemel;lern
Waarneemer na te gaan, dewyl ik lang van begrip geweest Was, dat deeze Infe&en, welke zintuigen heb-,
hen, zeer gefchikt om de veranderingen in de lugtsge-.
fkeltenisfe te bemerken, in Raat zouden veezen om de
beste en vroegfte berigten van de Weêrsverandering te
geeven. Het was my eerst onniogelyk, my het Werk
•van DISJONVAL aan te fchaffen; en myne nieuwsgierigheid na 't zelve begon te verminderen, toen ik vernam,
dat niemand hetzelve kon begrypen (*). Te deezer oor zaake hefloot ik, zelve Waarneemingen van deezen- aart
te
-

(*) Reeds in het begin van 1755 plaattien wy in het Men.
gtlwerk der Letteroefeningen voor dat Jaar , bi. 145, een Uit.

trekzel uit bovenzeinelae Werk, ons door d n Autheur zel .
ven medegedeeld. Naderhand is het geheeie Weikoe, in 't
Fransch en Nederduitsch , in 't licht verfcheenen, by I. vox_
ckri, in 's Halte.
Z,
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te doen, Ten dien einde verzamelde ik eerie groote nier
nigte van de Jira.'zea diade,mza, alsmede van de draneis
o- Jic z; dewyl de ]aatstgemelde die Spinnekoppen
zyn, welke DISJONVAL , in ae gevarlgeiisfe, de beste
gelegenheid halt om gade te flaan. De laatstgemeldef
^pmnen vertoonden my geene Verandering altoos in
Diaare Webbe of gedraagingen ; naaar, ten opzigte vat*
cie eerstgeme.lde , had ik welhaast gelegenheid tot hei
doen cener vey gewigtige waarneeminge.
Ik heb reeds vermeld, en elk weet het, dat die Spilt
doorgaans in het midden van haare Webbe zit. Ik bemerkte thans, dat de Spin menigmaal een draad trok
uit het middenpunt van Naare Webbe., de plaats waar
zy gewoonlyk zit , tot den naasten boek, waarin zy
zich ve-rfchuilt, als zy de Webbe verlaat. Steeds nand
ik waar, dat die verandering gepaard ging niet eene
verandering van liet Weer; terwyl alle niyne Tuin('pin a
pen dYzelíde verandering ten zelfden tyde maakten; en
onmiddelyk daarop begon het weer guur en koud te
ivorden. Het is, in, de daad, zeer natuurlyk, dat dee-ze infeden, als zy een voorgevoel van liegt wcc r heb ..
j)en, zitli tegen 't zelve poogen te vlekken. — Dan
myt e 1 aarneemingen waren te zeer afgebroken door.
^ncIeire bezigheden , en ik vond my te flegt voorzien
van goede werktuigen om den haat des weers en des.
dampkrings waar te neemen, als van Barometers, Thermon:eters en F;ygron;eters; ik kan, derhalven, op dit stuk,
niets beflisfends zeggen. Hetgeen ik bygebragt heb, is
egter genoegzaam, om een wenk aan anderen te geeven,
die zich mogten opgewekt vinden om de naiieuringen
verder voort te zetten.
De voorgemelde gelegenheid fchonk tby aanleiding tot
ilea doen van ecne andere waarnee ming, van welke liet
any giet voorIJaat ooit geboord of geleezen te hebben;
naamlyk, dat dc Tu eipin geregeld alle vier-en- twintig
buren haare Webbe vernietigt en een nieuwe in plaats
feek. De Spin doet dit altoos by nagit; doch fchort die'
'vernieuwing op , wanbeer een zeer dik betrokke lugs.
laar geene hoope geeft om eenige prooi te vangen, en
misfchien ook wanneer 'er eenige andere hindernisfen ira.
den %keg íaan (*). Deeze waaxneeming verfpreidt
-

geen
(*) Waarom de Srii ;gin , .:c haat Webben in de gedaa n
re van een Wiel maakgin , ' t zelve daelyk vernieuwen .
valt
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geengering licht over verfcheido zaaken, tot de NatuurTyke Historie der Spinnen behoorende. Zy wyst ons
aan , wat men voornaamlyk hebbe in acht te neemen,
als men waarnemingen wil doen op het We@r, door
het nagaan van het . bedryf der Spinnekoppen; dewyl zy
Beene nieuwe Webbe vervaardigen , naa het vernielen
der oude, wanneer zy daarin verhinderd of daarvan te
gehouden worden door eerre ongunftige weêrsge--rug
tteltenisfe.

Dee.

walt ligt te ontdekken, uit hetgeen wy bybragten. Eenige jaa.
ren geleden onthield ik my , geduurende den Zomer, in een
tuinhuis. In een venfler, 't welk meest altoos open ftondt ,
hadt een groote Spin haar net gefponnen. ut droeg alle voorzorg om het niet te breeken; dewyl het, even zeer als een
raam met gaas, diende om vliegen en muggen uit myne kamer
te houden. Over dag werd de Webbe, door een en ander
toeval, wel eenigzins befchadigd ; clan 'a morgens vond ik die
altoos weder opgemaakt en herfceld. Op een morgen, vroeger dan gewoonlyk ten bedde uiteereezen, zag ik , dat de
Spin, by den dageraad ,alle de evenwydige draaden uit het middenpunt buitenwaards na de frraalen verwoestte , en ook de
kruisdraaden verbrak , welke zy vastmaakte aan de ftraalen, die
zy onverbroken gelaaten hadt , en die gevolglyk langs hoe
dikker werden. Zy deedt het zelfde met de voornaamfle
draaden, waarmede de Webbe was vastgemaakt, en die door
deeze byvoeging in fterkte toenamen. De k einf e vliegen en
ruggen, die ten venfter wilden invliegen, vonden zich in die
Webbe geklemd; maar omftreeks den middag, of iets laater,
werden de Vliegen vlugger, fterker, en geen meer geraakten
'er gevangen. De Spin ging diensvolgens in 'een hoek van
de ventlerbank , waar zy haar nest en eijeren hadt , en waar
zy zich tot den vroegen morgen des volgenden daags ont«
hieldt. Deeze waarneeming wyst uit, dat de Spinnewebdraa•
den derzelver kleeverigheid verliezen door den zonnefchyn en
de hette van het weder, en te droog en te hard worden om
ale Infe&ten te vangen , waarmede de Spin zich voedt; dit
maakt het vernieuwen noodzaaklylt. Aan den anderen kant
hebben de vo.ornaamfte draaden, die alleen tot de fterkte en
liet vasthouden der Webbe dienen , dat vernieuwen niet noodig. Vogtig weder kan misfchien de Spinnewebben zo ongefchikt tot vangen maaken als de bette; en daarom keurt de
Spin het noodloos, de Webbe te vernieuwen, ZQ lang het,
weer dus gefield blyft.
i
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Deeze waarneeming Relt ons ook in ftaat om te verklaaren, hoe het bykome , dat wy , op zeer heete daren, zo veele Spinnewebben rondsom ons heen in de
ugt zien vlotten ; een verfchynzel , waarover de Natuurkundigen zo, lang en zo veel getwist hebben: want
het valt gereedlyk te begrypen, wanneer wy in aanmerking neen)en hoe verbaazend groot de meni g te der Spinnekoppen is, welk eene menigte deezer Webben moeten
los geraaken, wanneer zy alle, ten zelfden tyde, haare
Webben vernielen , om 'er nieuwe in flede te vervaardigen. By Bene bewolkte lugs ziet men geen vlottend
Spinrag, dewyl het alsdan niet losgelaaten wordt ; en
zelfs , indien 'er eenig in de lugt mogt hangen, krygt
liet eene zwaarte, door de ingedronke vogtigheid, welke
liet Spinrag zeer gereedlyk aanneemt ; deeze doet hetzelve na beneden vallen (*).
Desgelyks werd ik in (laat gefield om het gefchil te
beflisfeii wegens het Zintuig des Gezigts in de Spinnekoppen. Ongetwyfeld hebben de Spinnen oogen; zintuigen,
onmisbaar voor het werk, 't welk zy te verrigten hebben ; en nogthans fchynen zy het niet te bemerken ,
wanneer haar een flok, of ander gevaarlyk werktuig,
voor de oogen gehouden wordt: doch zy kruipen op de.
minste aanraaking weg. Thans valt deeze byzonderheid
gereedlyk te verklaaren; want deeze Infeen zyn Nagtdieren. By nagt vervaardigen zy haare Webben ; en
in den morgen, alsmede in het vallen van den avond,
vangen zy het grootfle gedeelte van haare prooi: over
dag worden zy, even als de Na rtvogels , verbysterd
door den haar te grooten glans des lichts. Maar op
dien tyd hebben zy geen zeer fcherp gezigt noodig; daar
zy zelden naare Webbe verlaaten ; en , wanneer zy

het

(*) Wegens dit Verfchynzel hebben wy reeds vroeg. in ons
(hengelwerk, een geheel ander berigt geplaatst; zie Yad. Letteroef: 11 Deel, bl. 740;ophelderinen behelzende,wegens het
Spinrag, dat men in het Voor- en Najaar in de lugt ziet vlot
uit een Hoogduitsch-ten.Dwarmigdsen,
Maandwerk ontleend, werden verflerkt door onzen Landgenoot
)1ARTINET. De zeer leezenswaardige waarneemingen , door
dien Liefhebber der Natuurverfchynzelen reeds in zyge jeugd
gedaan , vindt men in onze Vaderl. Letteroef. VI D. 2 St.

bi. III.

35r

«1tGENS DE SPINNEKOPPEN.

het doen , worden zy 'er toe terug geleid door haar
zeer teder zintuig des gevoels. Daarenboven hebben
zy het gezipt zelden over dag noodig; naardemaal de
spinnewebben alsdan te zigtbaar zyn voor de Infecten , weke zy Vangen, zodat de laatstgemelden beter
tegen de Spinnen op de hoede kunnen zyn dan in de
fcheemering.

VERHAAL VAN DE WREEDE STRAFFE, OP BEVEL
VAN WYLEN PAUL 1 , KEIZER VAN RUSLAND
GEOEFFEND AAN DEN HEERS SEIDER, LU
THERSCH PREDIKnNT TE RANDEN, IN
LYFLAND , BESCHULDIGD VAN VERBODENE BOEKEN IN EIGENDOM
GEHAD TE HEBBEN.
-

(Vervolg en /lot van bl. 304.)
Initrent middernacht kwam my de gemelde Officier
boodfchappen, dat de Leeraar REINBOLD was gel:oomen. My voorts verzoelcende hem te volgen , bragt
by my in het vertrek der Officieren, alwaar de Leeraar
op my wagrte. Slegts den balzem van godsdienttige
vertroostinge kon hy in mynen gewonden geest ftorten.
Hy zelf was merkelyk aangedaan. Nan Benige minuten
fpreekens , vertrok hy. Het overige van den nacht
fleet ik op myn hard bed -- ik wenschte om den
dood. Eindelyk viel ik in flaap ; doch de vroege morgent10 nd deedt my tot een nieuw gevoel van myne
eende ontwaaken. VerIFerkt, egter, als 't ware, door
Bene nnz,gtbaaie magt , gevoelde ik eensklaps mynen
moed herleeven, en befloot het lyden, dat op my wagtte , kloekmoedig te verdraagen. De Officier zondt my
een kop thee en eenige piskuit. Dit was voor my
Bene aangena.ame verkwikking , als hebbende ik zints
myne wegvoering uit het Ka.,teel niets genuttigd. Kort
daarnaa kwam by zelf, zeggende , dat een Officier van
den Gouverneur my wenschte te fpreeken. Met behulp der twee Grenadiers rees ik op van myn bed.
In de Gaanaery wierden my myne ketens afgenomen.
Een zagt gevoel van heimelyke blydfchap doorwaadde
alle myne leden. Verre egter was ik 'er af van te denken ,
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ken, , dat niyuc ontboeijinig een zeis van n! 3ytte vey
beid Was.
ID trad in het vertrek der Officieren, Hier vond ik
'er eenigen , a ll en in eene zwygende treurige houding,
met de oogen op my geflagen. Naa weinig oogenblikken gaf een van hun eenen wenk aan ecuen Grenadier,
die my geboodt hem te volgen. IIy bragt my na het
plein van het Stadshuis. Hemel ! een nieuw tooneel
van v.richril:kinge opende zich aldaar voor myn oog.
Een aantal Soldaaten flaat in cellen kring ; op liet gezagvoerend voord opent zich de kring; — ont m daar
binnen te ontvangen. Twee kaerels , met fchrikZvekkende blikken, vatten my aan, en geleiden my in
den kring. Een van hun hadt een dikken bondel onder
zynen arm ; nu koude ik niet langer twyfelen aan de
vertchriklyke zekerheid, dat ze my na de Gerichtsplaats zouden voeren. „ Ach ! (zuchtte ik) zy zullen
de wreeWie ftraffen aan u uitoeffenen ! Het jongt}e
, leevensuur is gekoot}len ! " De kring floot agter my
toe. Ik zag op: alle de Gaanderyen en Trappen van
giet plein waren niet aanfchouwers bezet , en duizzend.
nl .-deltidenae zuchten wierden my door de lucht toegenonden. Nu kwam ik op de traat , geleid door eene
bende ruitery en voetvolk. Met weenende oogen zag
ik op na den hemel. God! ik bad niet : tot U zond
ik 1legts myne aan.Joeningen op, die Gy verflondt ,
Aiweetende Hartenkenner ! Myne ongen had ik na den
grond gellagen , toen ik door eersen van mync geleiders
evierd ge{l:oord , my om eenig geld verzoekende. Ik
1ezat llegts eenige koperen Copets. ik had nog in do
laad in myn Zakboekje een Banknoot van vyf Roeibels ; doch te veel ouziens zou liet gemaakt hebben,
indien ik hem dit had gegeeven. Ik haalde derhalven
niyn Horologie uit, en Popre het hem i.n de handen,
tze^gende, zoo goed als ik kon, in 't Rusfisch: ,,Slaa
.,, niet hard : flaa niet harder , dan dat ik 'er het
.,, loeven afdraage." -- ,fly, IVly , was 't antwoord.
Tuist was de optogt over een brug getrokken , terwyl
3k myne gedagten wederom hemelwaarts verhief, waiia
neer ylings een Officier den Soldaaten geboodt terug
•te keergin. Hieruit begon ik iet goeds te voorfpellen,
en mompelde by my zelven: „ Misfchien hebt gy des
„ heizers pa', clou verkree en." Doch de zoete droom
nam fpoedig een einde. De zelfde Officier,, by my
•
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V, romende , vraagde , Hebt gy gekommunizeerd ?"
Doch eer ik Neen kon zeggen, was by wcggercedenv
Ach ! (dagt ik) zy hadden vergeeten u ter dood te
bereiden!" en myn angst klom tot de verfcihriklykfte
hoogte.
Kort naa niyne wederkomst in liet Stadshuis tradt de
Eerw. r4EINBOLD in de kamer. Ernilig vraagde ik
hem : „ Is 'er geen uitftel, geen pardon ?" — Neen,"
was het antwoord: „ uwe vrienden hebben voor u tets
„ beste gefproken , doch vergeefs. Ik ben herwaarts
gezonden om u het Nachtmaal toe te dienen . " Hy
gaf het my , en ik ontving het met aandoeningen van
eerbied en godsvrucht. \erfcheiden Officieren in de
kamer hoorde ik Hoogduitscli fpreeken. Hun vraagde
ik , of ik de ftraflè , die my zou worden aangedaan ,
zoude overleeven ? De Heer REINBOLD antwoordde,
zulks te denken. Een bevestigend antwoord gaf ook een
der Officieren. Een ander zeide: „ Men moest iets.
„ aan den Knutmeeste: (Scherpregter) gegeeven heb,, ben." -- „ Ik heb hem ," was myn antwoord ,
myn IIorologie gegeeven." .-- „ Dat was niet non," zeide een Officier; „ gy zult , buiten dat,
dig,"
zagt behandeld worden."
Van nieuws wierd ik in den kring van Soldaaten gebragt, en wy nan ren onzen weg langs de zelfde ftraaten.
Over de brug gekoomen zynde, wierd ik door de he
vigheid myner gewaarwordingen derwyze aangetast,
ttat ik op het punt was van neder te vallen. Met
iangzaamer en waggelende fcbreden begon ik voort te
gaan ; doch een woeste knaap naast my Ruwde my
voort. Eindelyk kwamen wy aan een plein. Hier floeg
eene andere bende Soldaaten eenen kring , drie diep;
ik wierd daar binnen gebragt. In 't midden ftondt de
geduchte Paal. Op het gezigt daarvan deinsde ik van
schrik terug. Met geene woorden kan de toeftand myncr ziele in dat oogenblik befchreeven worden. Een
Officier deedt den K2lutruecrter by zich komen , en
fprak tot hem , met eene veel beduidende houding, eeni.
,e weinige woorden; waarop de laattle met een Xopaia
no geantwoord hebbende , zyne pyngereedfchappen be•
on te ontpakken. Inmiddels trad ik eenige fchrederr
voorwaarts, en met oogen en handen hemelwaarts gefla„
sen: „ Almagtige God!" zeide ik, „ Gy weet dat ily
QnJ. huldig beis ! Qntfexns u over myne Vrouw en
a , Kind 4)
-
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„ Kind ! Zegen den Keizer , en vergeef hun , die
„ valschlyk tegen my getuigd hebben!" Thans outkleedde ik my , ftond eeaige oogenblikken ongedekr,,
en wierd tot den Paal geleid. Eerst wierden myne
handen en voeten daar aan gebonden ; dit deedt my
niet zeer : maar toen de Scherpregter de koord om
mynen hals floeg , ons myn hoofd nederwaarts te binden, haalde by die niet zoo veel kragts aan , dat ik
hardup fchreeuwde. Nu was ik aan het Werktuig gebonden , en verwagtte , dat dc dood het onmiddelyk
gevolg van den eerften flag v:^n de Knut zyn zoude.
Nogmaals verbeeldde ik my, myne Vrouw en Kinderen in myne armen te hebben , en befchouwde my als
reeds aan de aarde onttogen , toen ik het geduchte
Werktuig door de lucht hoorde zisfen. Zonder myn
lichaam te raaken , gleedt het telkens ter zyden
af. Thans ontbondt my de Beul , en ik trok myne klederen aan. Zoo als ik uit den kring ging, vraagde een Officier aan den Knut;neester,, waar het I-torologie was. Straks flak by zyne hand in zynen
boezem , haalde het 'er uit , en gaf het aan den Officier, die het my teruggaf.
Ik vond my nu alleen , en ging voorwaarts met een
haastigen tred. Een ongewapend Soldaat volgde my
op den afstand van eenige fchreden. Veel volks ontnioette niy, zonder dat iemant zich met my bemoeide.
Niemant , inderdaad , kon omtrent het voorgevallene
eenigen inval hebben: want ik liep los en vry langs
de t raat , gelyk alle andere menfchen. Nu begon ik
te denken aan de wyze, op welke de ftraffe was uitgebeffend, en tragtte na de oorzaak der betoonde zagtheid
te gisfen., Moesten de niets kwaads doende flagen toegefchreeven worden aan liet Horologie , welk ik aan den
Kna.tmeester had gegeeven ? of wierd ik gefpaard ingevolge
der woorden, welke de Officier, toen ik binnen den kring
trad, tot hein hadt gefproken ? 't Eerfte was niet waarfchynlyk, dewyl ik zekerlyk niet zo geheel aan zyne befcheidenheid was overgelaaten. Naastdenkelyk hadt by orders, om het Werktuig op de gemelde wyze te doen werken. --- Inmiddels kwam ik aan het Stadshuis. Ik zag 'er Bene menigte volks, ongetwy`eld uit nieuwsgierigheid aldaar zamengevloeid , om eenes Kerkelyke van den Knutaal te zien terug koomen. -Nader koomende,zag ik eenera
fongeling, met zyne hand zich voor het hoofd slaande,
en
•
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én bykans zinneloos nedervallende. Midden onder den
hoop taande , zie ik dat de Jongeling myn Vrouws
Broeder was, en Apotheker te Petersburg. Terwyl ik
In het Stadshuis trad, riep hy : „ SEIDER. SEIDER!"
met eene ftemme, door droefheid half gefmoord ; doch
ik verloor hem uit het oog : want ik was genoodzaakt , voort te fpoeden. Men bragt my in een ver
alwaar ik eene wyl alleen wierd gelaaten ; doch-trek,
welhaast kwamen my Benige Officieren en lieden van
rang zien. Allen betuigden hunne verwondering over
mynen toeftand ; en ik aarzelde niet om hun de waare
reden daarvan te melden. Voor 't eerst bejegende my
hier Bene dier vernederende beleedigingen , aan welke
de ongelukkigen zich zoo dikmaals moeten onderwerpen. Een man, met een mager bleek-geel gelat, plaat
zich naast my , en vraagde my, met den toon van-íie
een Menfchenhaater: „ Zyt gy die SEIDER niet, die
„ een Lierzang op de Keizerin gemaakt heeft ?" Hy
bedoelde een Lierzang, in den aare 1793 door my gemaakt op den Vrede tusfchen Keizerin CATHARINA en
de Turken, en dien ik na Petersburg had gezonden.
„ Ik ben die SEIDER ," was myn antwoord. „ Is 't
„ niet fpytig , vervolgde hy, zich tot de omftanders
wendende, „ dat een man van zoo zeldzaame begaafd„ heden zoo laag is gevallen ?" braakende voorts , ire
éénen adem , de bitterde fcheldnaamen tegen my uit,
noemende my een ,7akobyn , een fchelm , een prediker
van oproer en verraad, een onwaardigen knaap, die
nogmaals de Knutfiraf}e verdiende te ondergaan. Ik
hoorde hem met geduld , en verzogt flegts zynen naaar
en rang te mogen weeten. 't Antwoord was : „ Ik
„ ben de Baron VON UNGERN STERNB.ERG."
verbaasdheid vernam ik nu , dat hy de zelfde was,Met
die
voor zeven jaaren eenen brief , overvloeiende van den
uitbundigften lof op mynen Lierzang , uit Petersburg
aan my hadt gezonden. Hy was toen de Aide-deCamp van den Generaal SOLTIKOFF. Ik had hem in
Lyaand gekend, alwaar hy voor een man van vernuft
wilde gehouden worden , maar zich als een Ligtmis
deedt kennen. Ik verzogt hem , zyn onverdiend
den na te laaten ; hy deedt het,, en ging heen totfchel.
myne groote blydfchap: want in dat oogenblik kwam myn
Schoonbroeder in de kamer. „ Ongelukkig
! ach
„ myne arme liege zuster" riep by wit, metman
traanen-
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op de wangen. Ik verhaalde hein alle de byzonderneden van myn ongeluk. Spraakloos zat by van droefIi id aan myne zyde ; wanneer myti koffer binnen gebragt , en my berigt wierdt, dat ik den volgenden dag,
noest vertrekken. Thans vertrok niyn Schoonbroeder,
niet belofte van fpoedig te zullen wederkoomen. Intusáchen fchreef ik een langen brief aan myne. huisvrouwe, waarin ik alles nederftelde,+ wat ei man in mynahf
toefland aan eene geliefde wederhelft kan en zou meiden. Den brief geëindigd hebbende, en op myns Broeders wederkomst wagtende , gevoelde ik eensklaps eene
lievige pyn door myne geheele rechter zyde. In 't
eerst beg ik 'er weinig agts op ; doch wierd allengs.
trens zwakker, en eene koortshitte beving my. Mert
zondt om eersen Arts. Hy verklaarde liet voor een aanval van beroerte (pazfy), en deedt 'er verflag van ;
waarnaa een bevel volgde om my na het Ziekenhuis te
vervoeren. Zoo fchielyk nam myne verzwakking toe,
dat men genoodzaakt was my te draagen. Men legde
my op een bed , en een Wondheeler opende my een
ader. 't Was nu avond. Myn Schoonbroeder was wederom by my : flegts weinige woorden kon ik tot hein
Ipreeken : nogthans vernam ik. van hein, dat de Arts
liadt verklaard, dat ik zonder dreigend gevaar niet ver
kon vervoerd worden. Ik zelf hield myn ongeniai -der
voor eene Zenuwkoorts, die , met kramp en hevige
(luipen verzeld , welhaast myn leeven zou doen afloopen. Van wegen myne zwakheid kon myn Broeder
niet lang met niy fpreeken, en vertrok daarom fpoedig a
't Was nacht, en eene akelige irilte heerschte allervege. Myne elende vertoonde zich aan myne ver'beelding in haare reusagtige gehalte : „ Wat waart gy ,'
zeide ik tot my zelven, „ voor eenige dagen ? en wat
„ zyt gy nu? wat is dc, reden van uw bitter lyden 1
Als een misdaadige zyt gy veroordeeld en geirraft t
, waarin beftaat uwe misdaad ? Den grootoen boos
„ doener worden de bewyzen zyner fchuld voorgelegd
a , om hem van de regtvaardibheid zyner :draf e, te over,, tuigen. Maar over u heeft men vonnis geveld, zonder
,, u gehoord, zonder u van de geringrc overtreedinge
overtuigd te hebben! Hoe wreed! God! gelyk Gy my„ ne onfchuld kent , hoe konde Gy zulk eene onregt«
vaardigheid gedoogen?" In zulk een toefland, gefolterd door licbaamsfinarte, een prooi der wanhoop, et
9
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in traanen zwemmende, bragt ik den nacht door. „ In
deezen rampzaligen ílaat (dagt ik) zult gy hulploon
„ lyden, tot dat de dood u ailosfe , of men u in bal„ lingichap fleepe. Elk zal u myden als een uitwerp•
„ zei der zamenleevinge , of als een booswigt , met
„ eerloosheid gebrandmerkt."
Ik had mis. Vroeg in den morgen kwamen twee jon
lieden in myne kamer. Hemel! ik zag dat het twee-ge
van myne voormaalige kweekelingen waren , die vóór
zes jaaren by my gewoond hadden. „ 6 Myne vrienden
„ (zeide ik) gy ziet den man , die eens uwe fèhreden
op het pad der deugd richtte , hier als eenen boos„ doener liggen!" Zy konden my alleen met traanen
antwoorden, doch die my meer dan de welfpreekendfte
woorden zeiden. My eenig geld hebbende gegeven ,
gingen zy fpoedig weg. Van toen af was myne kamer,
den geheelen dag, nooit ledig. Lieden van beide fexe en
allerlei rang bezogten my , en gaven, met woorden en
daaden , blyken van hun medelyden. Veelen van hun
hadden my reeds in Lyfland gekend. Allen verzeker den my, dat myn hard lot groote beweeging te Petersb,er7 hadt veroorzaakt, en 'er magtige voorfpraak voor
my was te werk geteld ; en dat myne vrienden ter ver
-wervingapdo,trkmingevablfchap, nog werkzaam waren.
Ook kwam my de Arts den volgenden morgen zien,
my eenige middelen voorfchryvende. I{ort daarnaa kwam
myn Schoonbroeder. Ili verzogt hem, zich na Lyfland
te begeeven, en myner Huisvrouwe te herigten, dat ik
te Petersburg ziek was geworden, en haar verlangde te
zien ; alsmede dat by,, zonder mynen toeftand te ver
haar na Petersburg wilde verzellen. Myn plan-meldn,
was , dat de Fleer REINBOLD haar tegen het ergfte zou
bereiden , en haar daarnaa by my brengen , opdat ik
met haar over onze huislyke fchikkingen kon beraadflaagen, eer zy eene volkomene deelgenoote myner rampen
wierdt. Myn Broeder flem_ie in myn plan , en vertrok
na Lyfland. Veel bezoek van lied-n van allerlei Rand
had ik, geduurende zyne afiveezigh^id. De Heer REINBOLD kwam zomtyds tweemaal op een dag. Eenige
Rusfifche Geestlyken kwamen my insgelyks zien. Myn
Arts , een Rus en een zeer ;goedaartig man , deedt al
wat in zyn vermogen was ter wecringe van myne onMENG . i8oa. NO. 8.
Aa
ge-
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geíleldheid. Hy fprak met my Latyn en Italiaansch.
Lyn naam , indien ik my niet bedriege , is REBUSOFF.
Dagelyks liet by den Gouverneur berigten , dat ik nog
zeer ziek en zwak was. De braave man wist, dat ik
myne vrouw verwagtte, en zogt den tyd van myn vertrek te verfchuiven. Spoediger gebeurde het laattle , dan
ik had verwagt. Myn eetlust was herteld , doch myne
zwakheid deedt my nog het bed houden. Ter middernacht van den elfden dag zedert myne komst in het
Ziekenhuis , hoorde ik oenig gedruis in myne kamer.
Ik rees overeinde , en zag een man met eene kaars in
de hand voor myn bed í}aan. Wild ziende , fprak ik
eenige verwarde woorden. „ Kent gy my niet? (fprak
„ by) Ik ben de Arts , die u in het Kasteel bezogt ,
„ en ben herwaarts gezonden om na uwe gezondheid
„ te verneemen." Hy voelde mynen pols , bezag myne
tong , en zeide : „ Gy zyt nog zeer zwak ; morgen
„ zal ik u eenige geneesmiddelen zenden." Deeze man
was een Duit/dier, en zyn naam,HASSE.
Den volgenden morgen wierd ik door een Officier by
den Gouverneur ontboden. Ik zeide hem, dat ik om
myne zwakheid nog niet konde loopen. Nogthans
vraagde ik na de reden van myn opontbod. Hy ante Gordde ylings in 't Fransch : „ De Keizer heeft u
En ik in de zelfde taal
pardon gefclionken."
,, t\lisleid eenen ongelukkigen niet niet ydele woorden :
vergeefs paait gy my niet hoope." Doch op zyn
w:uord van eele verzekerd hebbende, dat de Keizer
pardon hadt verleend, gin g; by ylings heersen. Hy was
een Rus , en een zeer belcihaafd man. Omtrent een
half uur daarnaa, ligtten my twee Grenadiers van het
bed , en bragten my in een ander zeer morzig vertrek,
alwaar myn koffer insgelyks was gebragt. Nu twyfelde ik niet meer , of men tot myne seize na Siberie
aanftal maakte. Naa weinige minuten droegen ze my
op be plein in een kar met één paard, waarin reeds
myn koffer Rondt. Het plein was opgevuld met volk.
ik zag traancn vloeien , handen ten hemel heffen, en
hoorde de lucht van zuchten weergalmen. Heenrydende w'ierd ik van voelen gevolgd, ik lag in een mantel
gedooken , en fehreide hardop. \Vethaast bereikten wy
de Stadspoort. Ik hief my op , en van pyn en d roef.
held ovc:mantl , riep ik : „ Vaarwel, geliefde Vrouw!
„ Vaar-
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„ Vaarwel , myn hartlyk geliefd Kind!" ----- en viel
iiraks neder , niet een hart bykans van droefheid
bartiende.
By onze komst aan de eerf'ce pleisterplaats was ik
zoo ziek , dat ik my nièr kon roeren. De man , die
aldaar het opzigt over de gevangenen hadt , was zoo
zeer begaan, dat by my althar Vier dagen hieldt.. Intuslb hen bekwam ik van de hevige gemoedsbeweeging, door
myn fchielyk vertrek veroorzaakt ; doch myne zwakheid
bleef nog duuren. Evenwel was ik genoodzaakt, voort
te reizen ; en 'er zyn nu vier maanden verlopen, ge
welke ik den weg van ellende en ballingfchap-duren
betreed. Dag aan dag gevoel ik meer en meer de zwaarte myns ongeluks. Alles heb ik verloren -- myne
vrouw , myn kind , myn ampt , myn bei}aan , myne
eere , myn huislyk en gezellig geluk , myne vrienden ;
myne gezondheid is gekrenkt , en myn leeven hangt
aan een draad.
Het boventlaande verhaal van SEIDER'S lyden is getrokken uit eenen brief, door hem uit Siberie aan eenen
zyner vrienden gefcllreeven. In eenen anderen brief
berigt by zynen vriend, de waarfchynlyke 'reden van
het wreede vonnis , over hem geveld , ontdekt te heb
Onder de papieren, welke by in zyn ftudeerver--ben.
trek hadt agtergelaaten, was de Catalogus der DorpatfcL-e Leesfocieteit, waarop eenige verbodene boeken t}onden. Deezen Catalogus ,voor weinige dagen geleend, hadt
men waarfchynlyk medegenornen en na Petersburg gezonden , alwaar men denzelven voor de Lyst van sEIDERz's Boekerye hadt misvat.
Met genoegen zal ieder vriend der regtvaardigheid
verneemen, dat de tegenwoordige Keizer, ALEXANDER,
in gevolge der menschlievendheid , die hem kenmerkt,
den Heer SEIDER niet flegts in zyne eere herfteld ,
naaar bevolen heeft, hem met het ec:rtte beroep, in Lyf
l(v?d openvallenle , te begiftigen , fchenkende hem uit
zyn eigen beurs een ja.arlyks inkomen van 75o Roebels
(omtrent elfhonderd guldens) tot dat by een beroep zal
bekomen heb, en.
De Heer SEIDER is een geleerd man. Hy verflaat
genoegzaam alle leevende taalen , en heeft zich door
menig dichtftuk in DUitsch1c„nd eersen roem verworven,
waarin by niet de grootíte mannen wedyvert.
De
1a ^
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De inwooners van Petersburg , vooral de uitlanders,
bragten aanzienlyke fommen byeen, die deels aan hem na
Siber ie, ter goedmaakinge der kosten zyner wederreize,
wierden overgemaakt , deels tot onderhoud van zyne
vrouw en gezin dienden (*).
(*) De Inteekening , ten z }enen behoeve , door ROTZESDE ,
in het zeer onlangs , te -lnifle, daii; , by H. GAr<TMAN etrz. ,
uitgegeeven Werk, Het merkwaardigst Paar rnyns Leevens ge.
titel 1, vermeld , &s, ten beloop van eerie zeer groote fomme
op eenen Maaltyd , naa den dood van den jongstvoorgaanden
Keizer, gefch ed , is niet tot tand gekorxen. Nlen zie
voorts hetgeen HOTZEDUC van het lyden des ongeaikkigen
$EIDERS en diens herroeping , alsmede van het character en
deerlyk lot van den laages TOMANSKY, vermeldt , in het llde
Deel van opgetelde Werk, bi.
-

VERSLAG VAN DE JAGTPLAATS VAN TIPPOL]
SULTAN , TE SERINGAPATNAM. MET EEN
EERIGT VAN DE CHETA , AAN DEN KONING VAN ENGELAND GEZONDEN, EN,
THANS I L EEVEND IN DEN TOWER
TE LONDEN.

et voornaamfte vermaak
g apatnam, was, reeds van voor veele jaaren,
1het1 Serin
jaagen van Antelopen stet Chetas (*). 's Vorllen
^(

Van TIPPOO SULTAN, tt

voorkeus aan dit Jagtvermaak bleek uit de voorzorge,
door hem gedraagen, om het Wild te bewaaren, en de
oplettenheid , aangewend om 't zelve zo volkomen als
mogelyk te maaken.
Eenti groote uitgefl:rektheid gronds , ten Zuidwesten
van Ser'ingapatnam, de Ruimna genaamd, was met uit
-1luitngeíchkofaduingveJt,
werd bewaakt met alle voorzorge. 'Er waren verfcheide Jagt-f ungalows (t) , in onderfcheide gedeelten van
de Rumna , voor den Sultan , om 'er zich in te begeeven, naa de vermoeijenisfen van den dag. Tot elk
deezer was een klein aantal Bedienden betiemd , die
i cr(*) Eerie foort van gevlekten 7yger, in de Reisoerhaalen
bekend onder den naam van Yagt- Luipaard.
(t) E°:-n naam, in Irrdie enruiklyk, om een klein ; ligt—.
opgeHangcn G,;hours aan te rlwidc i.
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verantwoorden moesten voor de bezorging der Gebouwen
en Tuinen (M).
Het getal der Chetas in TIPPOOS bezittingen, ten ty.
de dat Seringapatnam werd ingenomen , was zestien
de meesten deezer waren wel afgericht. Voor elke Cheta
waren vier Mannen beflemd (t), één Kar en vier Osfen. Allen f'conden zy onder het opper-opzigt van een
Meer-Shikat°, of Opperlaager, met een zeker aantal aan
hem ondergefchikte Helpers.
Wanneer TIPPOO bepoot , het vermaak der Jast te
nemen , werd doorgaans daags te voorgin des kennis
gegeeven aan de Jaagers , om de Chetas en de Osfen
gereed te maaken ; en op den avond vóár den dag, tot
dit vermaak beflemd, werden zes of agt Chetas gebragt
na .een Dorp , digt by de plaats van de Rumna, bepaald ter zamenkomst der Jaageren. Met den dageraad
van den volgenden *morgen ging de Sultan • vergezeld
door een of twee van zyne Zonnen , en tien of twaalf
zyner meest begunttigde Edellieden, na de Rummi. Op
deeze Uittochten was by vergezeld door eenige Ruiters, en Officiers, Moot&furrikas geheeten (onafhanglyke
Officiers, tot geen Corps behoorende) ; Lieden, Reeds
verbonden aan des Sultans perfbon, en by alle gelegen
zo in 't paleis als in 't veld, naby helm blyvende.-hedn,
Geene perfoonen waren 'er tegenwoordig, dan daartoe
byzonder uitgenoodigden. De Sultan kwam doorgaans
in de Rumna omftreeks zes uuren , wanneer de Jagt onmiddelyk eenen aanvang nam.
Elke Cheta werd aangevoerd op een ligte Kar, ge•
trokken door twee Osfèn , tot ditwerk bepaald opgebragt. De Jaa ers, tot ieder Cheta behoorende, zaten
elk op hunne War , en de andere Jagtgenooten liepen
'er digt by te voet. De Karren volgden elkander in eene
ge(*) Ieder van deeze Tuinen hadt vier kleine, doch nette
Gebouwen . geregeld geplaatst, en na elkander ziende; de
grond tusfchen dezelve blond uit wandelwegen, met Cypres.
fen beplant. De grond naby de Gebouwen was desgelyks
t+iinswyze aangelegd, en het geheel omgeeven door eene dikke
haig , in welke veele ingangen eni openingen waren. De
uitan koos, van deeze Gebouwen, dat, 't tveïk hem meest
behaagde ; en de Perfoonen, die van de Jagtparty waren, namen de anderen in.

(t) Eer. Jaager, twee Op asfers, en één Osfendryver,
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geregelde o pvolging; de Meer-Shikar beftu urde de voorre Kar. De Cheta was geblinddoekt; alle toekykers,
zo wel als de Jaagers, hielden zich naby de Karren,
en zo í1i1 als hun mogelyk was, om het Wild niet te
verontrusten.
De Jaagers gaan in allerlei richtingen over het land.
Op liet ontdekken van Benig Wild, gaan zy met meer
omzigtigheids voort , en poogen zulk een fl:and te neemen, als de Antelope, naagejaagd, zou noodzaaken, den
berg op te loopen , of op gebrooken grond te komen ;
in beide welke gevallen de waarfchynlykheid van gelukkig te flaagen voor de Cheta zeer groot word`.
Wanneer zy op een aftand van drie- of vierhonderd
Yards het Wild genaderd zyn, keeren de mannen te voet
den kop van de Cheta na de Antelope , ontdekken de
oogen, en laaten het Beest los.
Dc pooging van de Cheta (trekt zich uit om zich agter de prooi te plaatzen ; de kunde en voorzigtigheid
van de Cheta vertoonen zich in het naazetten van zyne
prooi; en maakt zulks een der voornaamlle aartigheden
uit van dit Jagtvermaak. De Cheta betoont zich íteeds
zeer voorzigtig, tot hy op een affland van tweehonderd
Yards van de Antelope af is ; dap wordt hy fcouter,
begint te loopen, en vervolgt zyne prooi, met de grootBe fnelheid, tot op omtrent drie - of vierhonderd Yards;
wanneer by of flaagt, of de jagt opgeeft. In 't laatfile geval worden zyne beweegingen traager, tot zyn oppasjer
nadert; de Cheta laat zich dan blinden, en op de Kar
terug lerengen. Gelukt. dit Dier de jagt, dan houdt
hy, de Antelope gevat hebbende, dezelve niet zyn bek
by den nek vast, op Bene wyze, die het Dier niet befchadigt ; haalt het gevatte Dier na den grond, en houdt
het in dien. (land , tot zyn oppasfer komt ; waarop by
weder geblinddoekt wordt. Men tnydt den hals van de
Antelope af, en een of twee pooten worden aan de Cheta tot belooniiig gegeeven: daarop laat hy zich, zonder
eenige moeite, na zyne Kar terug brengen. Zomtyds
laat men de Antelope leevend van onder de Cheta h.oalen(*), die, geblind zynde, zich alzins laat leiden. De
toekykers blyven op een behoorlyken afftand, tot dat
de Jagger de oogen van de Cheta geblind heeft ; maar
Zy.
1 ) Dit gebeurt zelden , en vordert veel beherdigheids en
vertrouwen- in den Jaager.
(
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zy mogen altoos zodanig een plek gronds kiezen, als
gefchiktst is om de geheele Jagt te zien.
De Cheta loopt twee of drie maaien op één dag, en
het gelukt hem doorgaans. Altoos kiest by het grooitte
beest uit , fchoon het voor hem zich in gen zo voor
opdoet als een kleinder. — (gebeurt het-delignha
dat 'er veel Wilds tellens zich opdoet , dan laat men
twee of vier Chetas los , 't welk het Jagtvermaak verdubbelt.
Naa tot tien of elf uuren gejaagd te hebben, keert
de Sultan met zyn Gezelfchap na de digtst by gelegene
Bungalow terug , waar hy het overige van den dag
doorbrengt, en in den avond na zyn Paleis in Seringapatnarn terug keert.
BESCHRYVING VAN DE CHETA (* .

De Cheta is het Beest, vermeld door TAVER, en andere Reizigers in 't Oosten,
onder den naam van den Jagt- Luipaard. Dit Uier
veríchilt van den eigenlyken Luipaard in de volgende
byzonderheden:
i. In gedaante. -- Dezelve is langwerpig van ge.
ílalte , eng van borst, en rank. De pooten zyn desgélyks lang, naar maate van het lyf; in welke byzonderheid, zo wel als in de gedaante over 't alge
heeft met de Hon--men,hygrotlkvmied
den , dan met zyne Geflachtgenooten de Katten.
n De grootte van den kop der Cheta is , in evenredigheid tot het lyf, kleinder dan die van den Luipaard,
of van meest alle andere viervoetige Dieren. De kleur
van de Iris is donkerder geel dan in den Luipaard; en
een donkere ftreep , loopende van den ooghoek tot den
bek , aan wederzyden , onderfcheidt den kop op eene
aanmerkelyke wyze.
3. Het hair aan den hals , borst , buik en den onderkant van den ílaart is veel langer dan op de andere
deden des lichaams; het is van eene vuil witte kleur,
met weinig of geen vlekken. Het hair aan de bovenzy_
(*) Deeze befchryving is van T. FLEMING, Esq. Lid van cie
Bengaalfche Medicynfche Faculteit; liet voorige is Bene anti.
kening van Capitein SYDEtIUUAM.
NIER , BERNIER
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zyde van den nek, en op cie fchouders, is ook eenigzins langer dan op het lyf , fchoon niet genoegzaam
om cie Cheta den onderscheldenden naam te geeven
van Fells Zabata, welken naani LINN^Lus aan dit Dier
toevoegt.

q,. De vlekken op de Cheta, in stede van in cirkels
te zyn, gelyk die van den Luipaard en de
panther, fiaan elk op zich zelven. Het lyf en de
overige ledemaatcn , uitgenomen die, welke met lange
hairen bezet zyn, ziet men met deeze vlekken digt bezet,
onderfcheiden in grootte , donker van kleur , rond of
langwerpig , op een bleek -taankleurigen grond. Dc
ooren , die kort en rond zyn , hebben ieder van achteren een zwarte ftreep ; de Haart, die lang en dun , en
aan 't einde eenigzins kwastagtig is , heeft vier zulke
ftreepen , van het einde opwaards loopende.
5. Het laatste en voornaamtte onderfcheid tusfchen
de Cheta en den Luipaard is gelegen in de geaartheid.
De Luipaard kan niet getemd worden, en behoudt
íteeds zyn woesten aart ; de Cheta laat zich gereedlyk
temmen en op de Jagt afrigten. Nogthans heb ik 'er
nooit een gezien , die gezegd mogt worden geheel getemd te zyn.
geplaatst
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(Naar het Engelsch van HENRY FIELDING.)
„ onder de onuitgegeevene Stukjes van den by onze Land.
„ genooten welbekenden , en door de Romans van zy-.
„ ne hand geliefden FIELDING , heeft een zyner Vrienden eene
en andere Proeve gevonden , die by der Uitgave waardig
keurde: wy oordeelen de volgende der Vertaalinge, en eene
plaats in ons Mengelwerk, waardig."

Non hec jocof convenient Lire.
HO1tATIUS.

ndien iemand de onbefchaamdheid hadt , om Bristolfcke
Steenen het Publiek, als weezenlyke Diamanten, voor te ftellen ; of indien een ander zich voor een Porceleinverkooper
uitgaf, en aan zyne kalanten eenij; van het geringde en fegtde Aardewerk, als echt Chineesch of Dresdens Porcelein ,
wils
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vrijde in de hand duwen , — is het gevolg, in beide die ge-

vallen, ontwyfelbaar zeker. Het bedrog zou te lomp weezen
om een enkel mensch op te ligten , en wie het beflondt zou
onmiddelyk het voorwerp weezen van algemeens belaching
en veragting. — Omgekeerd , indien iemand , die voorgaf
een Kenner te zyn , de Stad doorliep , en de fynt:e Juweelen
voor enkele Namaakzels wilde doen doorgaan , zou zodanig
een Perfonn den naam niet terftond krygen van een Gek, en
welhaast zich fchaamen in 't openbaar te vertoonen ?
Dit , nogthaus , is het geval niet met hun , die in Letteren
handelen. De ecbttfe Proef en Pronkstukken (laan menigmaat over het hoofd gezien en onaangeroerd op de Planken
in den Boekwinkel; terwyl de jammerhartigfte Namaakzels ge
geroemd en aangepreezen worden. MILTON zelf ont--zogt,
kwam ten naauwen noose de kaaken der vergetelheid , en, in
Slede van voor altoos te fchitteren met de groote lichten der
oudheid , by welken by thans geplaatst is en fchittert , liep
hy gevaar van vermengd te worden met die Dagdiertjes
gelyke Schryvers,wier werken ten zelfden dage als zy gebooren worden Herven.
Mogen wy na hieruit niet befluiten , dat, in de onderfcheiding van Diamanten en Porcelein , en dergelyke, van derzelver Namaakzelen , 'er eenige zekere en welbekende kenmerken zyn, om ons oordeel te vormen en te beftuuren; en dat,
in ft,Ir!zen van Vinding en Geleerdheid, of Beene regels voorhanden zyn om ons oordeel te beftuuren, of dat zy flegts
weinig vastheids hebben , en wy in 't algemeen des onkundig
moeten geagt worden ?
Uit deeze bron moeten opwellen de verfchillende begrip•
pen , welke wy zo menigmaal onder de menfchen aantreffen,
over den zelfden Schryver en het zelfde Werk; iets , waarop
reeds HORATIUS doelde, als hy fchreef :

Tres mihi Conviv^e prope disfentire videntur &c.
In gevolge hiervan is het niet vreemd , een en het zelfde
Boek , in een Gezelfchap, hemelhoog te hoores verheffen,
met de benaainingen van fchoon , voortrefiyk , onnavolgbaar
en dergelyke ; terwy! het in een ander Gezelfchap verfnaad
en verworpen wordt , als het flegtfle , voddigfte en onleezenswaardigfte, 't welk ooit ter penne uitvloeide.
Onder alle foorten van Schriften is 'er geen, waarover die
wydverfchillendheid van oordèelvelling zo algemeen plaats
vindt, als over die men geestig . grappig of luimig noemt;
woorden, van welken de menf:hen in 't algemeen een zeer
onbepaald denkbeeld hebben. Om re4 tuit te (pree yen , twy
fel ik zeer, of het meerendeel der menfchen wel Benig be.
paald denkbeeld voor den geest hebben, wanneer zy zeggen ,dat
iets
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iets geestig, grappig of luimig is. -- Ik herinner my een Heer,
wien het woord grappig ais in den mond beltorven was , en
die hetzelve zeer ruimfchoots op de meesten zyner kennisfee
toepaste. Zomtyds gebruikte by het recht ter fneede , 't geen
my deelt denken dat by wel begreep wat by zeide , zo dat
ik my over zyn fmaak een en andermaal verwonderde ; dan
ik bevond my eens met hem aan boord van een Schip, en
by betuigde , niet zonder het , naar zyn gewoonen fpreektrant , met een eed te bevestigen , dat het Schip zeer grappig
was! Van dien tyd af hield ik my overtuigd , dat dit woord
by dien Heer geene betekenis altoos hadt.
Wat moeten wy zomtyds denken van de Toehoorders in
den Schouwburg, waar ik het onzinnigst en verveelendst gefnap dour Heeren en Dames geestig hoorde noemen , en als
zodanig toejuichen ? Hoe menig waarlyk fchoon Stuk , in
tegrnd: el , wordt uitgeflooten ! Ik kan niet nalaaten ,
te deezer gelegenheid, te gewaagen van een niet onaartig geval , 't welk ik bywoonde. Een grappig 'I'ooneelftuk - Schryver bragt op het Tooneel in Drury -lane een Stuk , getyteld
the Highland Fair (of de Schotfche Kermis) ; by hadt zyn
best gedaan om al het grappige en luimige der Schotten ten
tooneele te voeren. De Toehoorders , die drie avonden ag•
tereen elkander aangekeeken hadden , niet weetende wat van
dit Stuit te maaken , vereenigden zich, op den vierden, in een
aigeweenen uitjouwenden lach. Deeze hieldt een geheel Be.;
dryf lang aan ; wanneer de Vervaardiger van het Stuk , ongelukkig het gefchater voor toejuiching neemende , zich tot den
Heer wrt,xs vervoegde , met eene houding van zegepraal zeggeode : Schep woed, tuyn ziel! Zy beginnen eindelyk de gees.
tigheid te vatten! Of de Toehoorders dan de Dichter
te deezer gelegenheid mis hadden , zal ik niet bepaalen. Ze.
ker gaat het , dat het geene vreemdigheid is by de eerften,
zeer groote mistlagen in dit Pluk te begaan ; mistlagen , zo
groot als die van wylen den Tioekverkooper . BERNARD r.ttvTOTT , die , de Copy van het Treurfpel Phedra en Hippolytus
gekogt hebbende , zich beklaagde , dat de Maaker 'er niet
ivat meer grappigs inged an hadt ; want dit was het éénige ,
't wells aan het Stuk ontbrak !
In de daad, niets is onbepaalder en onzekerder dan ons
denkbeeld van Geestig , Grappig , Luimig , in 't algemeen.
Het algemeenst gevoelen is, dat alles, wat vermaakt of doet
lachen, daartoe behoort; en naar gelange de menfchen meer
of min goed laths zyn , vindt men ze ook meer of min mild
niet deeze benaaniing. Een vro!yke Knaap of een gezellig
Man, gelyk men hem heet, (intusfchen ken ik menig een
Domkop, met deze naamen vereerd) mist nooit, den naam
te krygen van een geestigen of grappigen kaerel, onder zyne
kenni n en bewonderaars. De hoedanigbe;len, om dien naaai
t'-
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te verwerven, zyn , een eenigzins grappig gelaat, een fneedige lach , en iets fnaaks in de item. Wat zy voor den dag
brengen , is gemeenlyk beuzelpraat , of een langgerekte vertelling, met een flot zo laf als de vertelling zelve. — Ik wil
hier niet reppen van eene menigte han.igreepen of praktikaale
fnaakeryen, die men wel eens ziet aanrichten , en by het gros
des volks voor geestigheden gehouden worden; als, door den
neus te kwaaken gelyk een eend, te kraaijen als een haan ,
iemands f}oel ftilletjes weg te haalen , de paruik af te trekken, en een groot aantal foortgelyke grappen, gelyk men ze
noemt.
'Er is eene andere foort van Luim , over welke ik my niet
herinner ergens eenige aanmerkingen geleezen te hebben. Het
is die treurfpelagtige Luim , die misfchien bedoeld werd door
evengemelden Boekverkooper, en die, fchoon dezelve moge
firekken om eenigen te doen lachen , nogthans gezegd mag
worden den grond in traanen te hekben.
Gelyk die foort van praktikaale Geestigheid , waarvan ik
met een enkel woord gewaagde, ontítaat uit anderen plaageryen uit boert aan te doen , is deeze treurfpelagtige Luim gelegen in de menfcheu de grootfile en drukkendite rampen toe
te brengen ; of , met andere woorden , in het menschdom te
plaagen, te bederven en te verwoesten.
De Gefchiedboeken vloeijen over van voorbeelden der zodanigen , die deeze foort van kwaadaartige Luim in een' zeer
hoogen graad bezaten. Naauwlyks heeft 'er een Tyran of
Overwinnaar op aarde beftaan, of hy was, fchoon in andere
opzigten een Domkop, in dit vak een groot meester. XLnXANDER DE GROOTE was met die hoedanigheid in eene groote maa.
te begiftigd ; de verhaalen van zyne Afiatifche Krygstochten
leeveren hiervan voorbeeld by voorbeeld op. Het verbranden
van de Stad. Perfepolis in 't byzonder was eene daad van Bene
zonderlinge en verregaande Luim. Wat waren de Regeeringen van CALIGULA en CLAUDIUS , van NERO CO DOMITIAAN, van COMMODUS, CASACALLA, IELIOGABALUS, en alle
die Keizerlyke Bloedvergieters van Roinc , anders , dan groate Treurfpelen , in welke de eene helft van het Menschdotn ,
in ten allerdroeviafte Luim , geplaagd., verwoest en ver
-delg
werd , om de andere helft te vermaaken.
Dan, onder alle verrigtingen van deezen aart, die ik immer in de gefchiedenisfen aantrof, heeft my , in zeker op.
zigt, het meest behaagd het bekende geval van NIALARUS en
PERILLUS. Laatstgewelde, begeerig om zich in te dringen in
de gunst des eerstgenoemden . die en geweldig dwingland
was en gevo!glyk een groot liefhebber van de treurfpelagtige
Luim, gaf zyn Meester PHALARUS te verflaan , dat hy, met
veel overlegs en arbeids , een fluk werks uitgevonden en er -
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vaardigd hadt te zyner verlustiginge , en 't welk hem zulks in
de hoogfile maate zou aanbrengen. Het werktuig beflondt
in een hollen Stier van koper, in wiens buik een mensch
kon geflooken worden. Men hadt vervolgens den Stier
bloeiend heet te maaken ; wanneer de daarin opgeflootene
perfoon, de gruwzaamf}e pynen lydende, op zodanig Bene wyze
zou bulken, dat het geluid zeer verwonderlyk het geloei van
den Stier zou nabootzen. — PHALARUS keurde de vinding
zeer goed: dan by zelve, een Man zynde van een zeer lui.
enigen aart in dit vak , wilde iets van eigen vinding aan
dit werk , als een fpel , toevoegen. Hy koos daarom n Pf:
den Uitvinder, tot den man, die de eerfile proeve-fILUS,
zou neemen ; waarop deeze in zyn eigen gemaakten Stier ge
werd. in dit geval is mogelyk-flotengbrad
ontleend de fpreekwyze , iemand roosteren: niet alleen de
fpreekwyze , , niaar de zaak fchync nagevolgd ; want dit ver
alle mogelyke plaageryen iemand-makeldbryft,in
aan te doen , zo dat men zeggen moge , by wordt leevend
geroosterd. Van deezen zelfden oorfprong het verlustigend tvdverdryf om der menfchen Characters te roosteren.
----- Varihier die overvlocijingen van kwaade Luim , zo
ruim en ryklyk uitgeftort in gefchriften van allerlei aart ,
waarin Naamen , nooit dan met eerbiedig ontzag te noemen,
en Mannen , die den hoog(len dank hunner tyd- en landges
nooten verdienen , ten doel geheld worden van befpotting en
veragting; zy worden, mag ik het zo eens noemen, ten ver
algemeen, geroosterd.
-inakevht
Ten befluihe: gelyk cicERo , Eeuwen geleden , gefchree.
ven heeft , dat 'er geene Ongerymdheid was , of de Drog.
redenaars hadden dezelve voor waare Wysbegeerte willen
doer_ doorgaan ; zo is 'er geen Onzin , hoe groot, of dezelve zal, mits zy omkleed is met finaad en fchimp , by
voelen voor waare Geestigheid doorgaan.
KEIZER BASILIUS, VOOBSTAzDER DER GCESTLYKEN.

liet zich op de V1Ilfle Kerkvergadering van
Conflant•'nopole in deezer voege tot de Leeken hooren
KWat@izer
u, 0 Leeken! betreft, 't zy gy met waardigheden beBASILIOS

t

kleed zyt of gemeene Burgers , het is u niet geoorlofd ge.
fchil te voeren over Kertclyke onderwerpen; dat komt alleen
„ den Birfchoppen toe. Hoe veel weetenfchaps , hoe veel
„ deugds een Leek ook moge bezitten, hy is flegts een Schaap
„ der kudde ; hoe weinig ooit de verdienflen van tenen Bis„ schop magen weezen, hy is altoos de Herder, naardenlaal
by de Waarheid predikt. Wagt u, uwe Regters te oordee„ sen, en leeft in and roverpin,;."

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN,

SCIiAPPEN, BETREKKELYK.

VERTOOG, OVER DE VERKEERD- EN SNOODHEID,
011 GOEDE DAADEN AAN SLEGTE BEWEEGREDENEN TOE TE SCHRYVEN.

(Naar het Engelsch.)
Uwen mond /laat gy in het kwaade, en uw tong koppak
bedrog !
ASAPR. Pralm L. Ig.

Dichters
et bovenftaandc gezegde des
H
kan op veelerlei misdryf, met de Tonge gepleegd,
toegepast worden ; doch geldt volkomen en ten flerkHebreeuwfchen

ften tegen de zodanigen, die 'er op uit zyn om goede
Daaden aan flegte Beweegredenen toe te fchryven; —
een geflacht van Menfchen , van welken de wereld , in
vroegeren tyde , haar al te vol was ; een geflacht , 't
welk nog niet is uitgefforven.
't Zal zyne nuttigheid kunnen hebben , 't zelve nader
te doen kennen, en elk daartegen te waarfchuwen, elk
daarvan af te maanen. Deeze Proeve is daartoe ingericht ; en ik treed onverwyld ter zaake. Charaáertrekken, dit kwaad in volle werkzaamheid verbeeldende,
zullen hier meer afdoen, dan een afgetrokke redenkaveling tegen dit veelvuldig kwaad.
Indien iemand zich onlerfcheiclt door de fi:ipt- en geregeidheid, waarmede by openbaare Godsdienstverrigtingen waarneemt ; indien , in eene Eeuwe, in welke byzondere bedryvcn van Godsdienfligheid veelal verwaarloosd worden , iemand, op de dagen daartoe beftemd ,
bykans Heeds in de Kerk gezien wordt , en naauwkeurig is in het bywoonen van den openbaaren gemeen
Eerdienst; indien zyn gedrag, in de Ronden-ichaplyken
daartoe geheiligd , zodanig is, dat bet eene meer dan
ewoone maats van aandagt en ernst kennelyk aanduidt
11 NO t3oî No. 9.
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en inzonderheid, wanneer men weet, dat hy Huislyken
Godsdienst verrigt , of zich by wylen aan de woelingen der wereld onttrekt, om zich af te zonderen , en
eenigen tyd aan Godsdienflige Overdenkingen, Gebedcn
en Dankzeggingen toe te wyden : — dan worden 'er
niet weinigen gevonden, die, zelve geheel vreemdelingen
zynde van allen Godsdienftig bedryf, reden van een zo
zonderling verfchynzel van Godsdientligheid tragten te
geeven , door 't zelve toe te fchryven aan de verwildering van Geestdryveryc , of het aan een nog flegter beginzel, Geveinsdheid, toe te kennen. Zy zeggen:
Waartoe kan al dit vertoon van Godsdieníhigneid
,, dienen , dan om den naam van eene meer dan gemce„ ne heiligheid te verwerven, ten einde de Geveinsde te
kra,gtdaadiger zyn anderzins in 't geheim ongeregelder
wandel bedekke , of , riet de mom van Godsdicn„ ligheid omhan-en, te beter, zonder ontdekt te wor„ den , een fnooden trek fpeele ?" In de daad ,
die zo oordoelen , ;verhaalen de rol van den Satan by
JOB, toen hy fprak : „ Dient Jos den IIeere om
„ niet ?"
Is iemand vast en onveranderlyk tipt in liet waarneenmen der voorfchriften van Maatigheid ; zodat geene
aanfpooring van 't geen men doorgaans den naam geeft
van gezellige Infchiklykheid , noch eenig voorwendzel
van de noodzaaklykheid om nu en dan Geregeldheid
aan Welleevendheid op te oWeren , hem kome overhaalen , om de perken , welke hy zich zelven gefield
heeft , te overfchreeden : — dan is het geenzins onwaarfchynlyk, dat by ten doele zal flaan aan veelvuldige befpotting , en zelfs aan veragting van nienfchen ,
die geen vertlands of deugds genoeg bezitten om door
te dringen tot de beginzels en oogmerken van dien gezetten maatigen Man. Zy zyn gereed, oni , hoe zeer
ook ten onregte , hem te Lefchuldigen van gemaaktheid,
van zonderlingheid, van ongezelligheid , van deunheid ,
van gierigheid ; terwyl, egter, zyn gedrag ontdcaat uit
een diep gevoel van pligt , en van hem misfchien Gen
moedbetoon vordert , 't welk , in slede van finaad en
fèhim p , de toejuiching van alle braaven verdient.
Blyft iemand, -- door den invloed van een eigenaartige zagte en toegeeflyke gefteltenisfe , en afkeer van
zich in twist te mengen , of door eene welgegronde
overtuiging , 't gevolg van de waarneming , dat het
zel-

AAN SLEGTE BEWEEGREDENEN TOE TE SCHRYVEN.

371

zelden der moeite waardig is , den vrede en de liefde
op te offeren aan twyfelagtige befpiegelingen in het
flick van Godsdienst, -- te midden van hoogloopende gefchillen over Leerbegrippen, bedaard , trekt by geen
party , welhaast zal 'er een florm van yveraaren
telgen hem optieeken , die, met meer vuurs dan kunde
of braafheid , zyne Gemnatigdheid Onverfchilligheid
noemen, en , zo verkeerd als boos , befluiten , dat by
van alle Waarheid- en Godsdienstliefde ledig is, dewy!
by zich niet geweldig aanftelt in het verdeedigen van
zeer betwistbaare Leerbegrippen.
Onderneemt, in tegendeel, een Man van een fouten,
en meer op zichzelven afgaanden geest, de moed vorderende taak, ont in zynen Vriendenkring , of in 't
openbaar , fu'kken op te klaaren , welke by meent dat
over 't algemeen zeer verkeerd begreepen worden,
geene betuigingen , geene bewyzen van braafheid , zul
kunnen vrywaaren van berispt en veroordeeld-lenhm
te worden als een Man , die flegte inzigten en cogmerken heeft , vy ndig tegen de Waarheid , en flrekkende
om den Godsdienst te oiidermynen.
In de hette van Staatkundige en Burgerlyke Gefchillen
ziet neen meermaalen , dat de flrydige Partyen geheel
eens anders perfoonlyke verdienden over 't-enalk
hoofd zien , en eene maate van bitterheid betoonen ,
die niets minder aanduidt, dan dat zy elkander aanzien als bekwaam tot alle laage en onregtvaardige
maatregelen. De onfchuldigfte bedryven worden , in
zulk een tydsgewrichte , aan de flegtfte beweegredenen
toegefchreeven ; en elk der ftrydende partyen veronderitelt , dat de ander onder den beheerfchenderi invloed
slaat van de laagfile en inoodfie inzigten.
Dan, onafhangelyk van alle vooroordeelen uit Partyfchap ontffaande , treft men in de wereld veele Ilegten
en bedorvenen van harte aan , die, zelve niet in ttaat
zynde om eenig groot ontwerp of edel plan te vormen , of verder te zien dan den engen kring van zelf
eigenbaat, zich verbeelden, dat aller hart van-zoeknd
dezelfde bekrompenheid is als hun eigen , en gevolg.
I yk elk betoon van edelmoedigheid , en opoffering voor
de zaak des Algemeens , aan trotschheid , gemaaktheid,
of bedekt zelfbelang, toefchryven. Belanglooze Vader
zelfs onkreukhaare Eerlvkheid, be--landsief,
lachen zy als harsfenfchimmige denkbeelden , die nerBbZ
2,en
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gens anders beftaan dan in dichterlyke verciering, of in
de opgefmukte taal der Redenaaren.
Wanneer Lieden van deezen flempel leezen of hoo•
ren van heldendaaden of uitdeekende bedryvcn van
edelmoedigheid, welke zy niet weeten overeen te brengen met hunne laage bevattingen en bedorven flelzel ,
zoeken zy na eeniglaag begintel of beweegreden,
waardoor zy zelven misfchien tot een foortgelyk gedrag
zich zouden hebben kunnen laaten beweegen. Slaagen zy
in die nafpooring zo verre , dat zy het waarfchynlyyk
cordeelen , dat zy , in zekere omitandigreden , zich
zouden hebben kunnen laaten beweegen om het vertu' n
van verheevene deugden aan te veemen, zy Lefluiten onverwyld , dat daaden en charaáers, die hun voorgehouden worden als voorbeelden van menschlyke volmaaktheid , van alle verdienflen geheel ontbloot zyn , en alles moet toegefchreeven worden aan eenig (nood oog
merk of baatzoekende beweegreden. — Vraagt deeze
berispende Veroordeelaars , wat zy denken van den
Patriot , die alle zyne poogingen inspant om den fhroona
des Staatsbederfs te Ruiten, den voortgang der Dwinglandy te beteugelen , of plans van openbaare herverming te voltooijen; zy zullen u zeggen , dat hy onge•
twyfeld zyne eigene hyoogmerken he
eft in al dit betoon van Vaderlandsliefde; dat by bedoelt zich te doen
gelden , als het hoofd van eene Party , en ten oenigen
tyde liet bewind van zaakera in handen te krygen, wanneer by niet zal misfen , zich voor dienstbetooningen
aan het Algemeen ruime vergelding te verfchaf en ; of
dat hy hoopt , zich , by die Let roer der Regeeringe in
handen hebben , nocodzaaklyl: te maaken , en dus zyn
Patriotisnie ten duurften pryze te verkoopen. — Toont
hun een Man , die de edelaartigheid bezit om een hem
aangedaan ongelyk te vergeeven , en eene gelegenheid
van wraakneeming te laates voorbygaan; zy zullen zyne
lydzaamheid aan laaggeestigheid toefcliryven , en hein
niet den naam van een bloodaart beficmpelcn: want zy
veronderte]len, dat e k, even als zy, onbekwaam is om t
vergiffenis te beroonen ; en zy kunnen geen zin hegten
aan den grondregel van SALOMO ; „ Het is eere voor
een Man , de overtreedinge voorby te gaan." ---Vdyst hun den Man, die tot zulk eene hoogte van
deugd is opgeklommen , dat by zich bekwaam vindt
om zyn leeven ten dienfte des Menschdoms op te of;l
1cra.
-
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ren , zonder het mogelyk vooruitzigt op eenige beloonin;; wanneer zy hunne verwondering, op liet zien van
zulk een zonderling en wonderbaar Character , hebben
te kennen gegeeven , zullen zy , in stede van de fcliatting der hoogagtinge , ik had bykans gefchreeven der eer
aan zo verheevene verdienfren, te-biednsf,íchulg
betaalen, hun best doen om reden van dit gedrag te geeVenn , volgens eenig beginzel, 't well binnen den engen
kring hunner bevattinge valt ; dit grootsch bedryf mogelyk toeichryvende aan acne zugt om zonderling te
veezen, of aan eerzugt om van zich te doen fprceken ;
of anderzins zullen zy , deeze geringe oorzaaken geheel
o;,toereilkend vindende tot het voortbrengen van zulk
eene groote uitwerking , veel eer dan hun zwak Bezigt
Langer te vermoeijen niet de flaage befchouwing van die
edele Menfchenmin en verheevene Deugd , waaromtrent
zy volflaagen vreemdelingen zyn , zelfs wat het denkbeeld betreft , zulk eerre buitengewoone werking van
character toekennen aan eerie ongefleldheid des ver
dus den Man, wiens bedryven hein rang--ftands;e
fchikken onder de Weldoeners des Menschdoms , voegen by de Geestdryvers en Krankzinnigen. Met
eene foortgelyke veragting en verontwaardiging hebben
Lieden van deezen ftempel de gedagtenis tragten te
onteeren van die beroemde Helden en Martelaaren, die
hun leeven opofferden in de verdeediging der V!yheid,
of ten voorfiande van Waarheid en Godsdienst; fchryvende deeze roemryke bedryven , welke met zo veel
regts een onflerflyken naam verdienden , toe aan zwak
aan de krankhoofdigheid der Ge.est--heidoftrs,
dryverye : zy hebben , zo verre het voor den Laster
mogelyk was, vernietigd de verheevenfl:e verdienden, en
characters , „ welke boven de waarde deezer wereld wa,, ren," tot het laage peil van eerie veragtlyke menigte
doen daalen. Wy ontmoeten een tref énd voorbeeld
van deeze verlaagende kragt der kwaadaartige befchimpinge in een oud Hekelfchryver,, ten aanziene van de
beweegreden , die den grooten Leeraar en Hervormer
der /lthenienferen aanzette om den dood te gemoet te
treeden met een vertoon van bedaardheid en ftandvastigheid, waardoor by zich de bewondering van alle eeuwen
waardig maakte. „ SocRATES," ichryft LUCIANvs (*),
„ hadt
(*) In diens Vlllfte Zamenfpraak der Dooien.
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,, hadt die veragting des doods niet., welke by voorgaf;; maar toen by bemerkte dat deeze niet te ont„ wyken was, nam by eene houding van onverfchiliig„ held aan, en toonde zich kloekmoedig, ten einde de
aanfchouwers hem mogten bewonderen." — En Hy,
die oneindig granter was dan SOCRATES, die zyne Godlyke Zending bewees door de verbaazendtte W ondertekenen , moest uit den mond der lasterende pharifeën
hooren : „ Hv werpt dc Duivelen uit door Beëlze„ bub, den Ovver(len der Duivelen ;" — een Einaad,
welke die Godlyke Leeraar van zich afweert door de
dugtigfle en zyne wederpartyderen verflommende bewyzen.
Op deeze wyze de verdienden te verkleinen van in
zichzelve lofwaardige bedryvcn, zonder eenigen grond
van vermoeden tot dit gedrag , is zich fchuldig maaken aan de onregtmaatigite berooving van dien (chat,
wellen een eerlyk Man boven alles waardeert, uitgezonderd alleen de goedkeuring van zyn eigen hart, als
de voorbode van de goedkeuring zyns Maakers ; ik
meen de agting zyner Mederienfchen. Het is eene
foort van Laster , tegen de Deugd afgegeeven, welke
ik niet zeggen zal dat onvergeeflyk is, maar om van
welke vergiffenis te verwerven veel vereischt wordt.
Het is zo eigenaartig voor een welgeteld hart, goed
van anderen te denken , wanneer geene omílandigheden
aanleiding tot het tegendeel geeven , dat , wanneer wy
iemand zien, die zich by aanhoudenheid fchuldig maakt
aan deeze Ihort van berispende en veragtende oordeel
niet kunnen nalaaten te beíluiten, dat 'er-veling,wy
iets boos en flegts moet schuilen in zyne zedelyke geileltenisfe, zo wel als eene verkeerdheid in zyn oordeel; „ want uit den overvloed des harten fpreekt de
„ mond."
Daarenboven valt het doorgaans niet bezwaarlyk ,
aanmerkingen en aanduidingen van deezen aart af te
Ieiden uit nyd tegen fchitterende verdienfen , uit ja.
loufy wegens medededingende hooga ring , uit bitterheid van partyfchappe , uit teleurgeulelde eerzugt , uit
mislukte eigenbaat, of eenige andere laage zeifzoekende drift.
Onder welke fchoonfchynende vermommingen de menfchen ook mogen genegen zyn, beledigingen van deezen
aart
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aart in hun eigen gedrag te befchouwen -- want omtrent vitlust in anderen taan wy flets toe• — liet kan
niet in twyfel getrokken worden, dat zy vergezeld g.:an
niet Gene groote maatti van misdryf.
wy mogen hier nog byvoegen, dat dusdanige aan
zo dwaas zyn, als zy misdaadig moeten ge--merking
rekend worden: want zy verondertlellen, 't geen in den
aart der zaalre ormogclyl; is, dat een mensch de oog
een ander kan doorgronden , en leezen in-merknva
het hart van zynen naasten. Het uiterf}e , 't geen wy
kunnen doen in de oordeelvellingen , welke wy vormen over het charaéter van anderen , is , verd enften of wanverdienfen op te maaleen naar het uitwen
voorkomen ; en zelfs hierin zyn wy zo zeer bloot -dig
aan misvattingen, dat wy met veel omzigtigheids-gefvld
moeten te werk gaan in het vormen , en zeer behoed
moeten weezen in het uitbrengen van ons gevoe--zam
len. Verder kunnen wy niet gaan. Het hart te beproeven , is het voorregt van den Alweeteuden. Beflisíend oordeel te vellen over de beweegredenen van iemands gedrag , zelfs tegen waarichynlykheid aan , is
derhalven het hoogfle toppunt van trotschheid en aan
waarop de gegronde aanmerking past: „ Wie-matign;
„ zyt gy , die een ander oordeelt ? Hy ftaa of valle
„ zynen eigen Ileere ! "
Om zich tegen dit misdryf te wagten, hebbe men uit
zynen boezem te verbannen elke laage drift , die ons
kan aanzetten om de Deugden van anderen te misken
daarentegen , aan, die verheeven-ne.Mkw,
liefde der deugd , en dat edelaartig genoegen in den
voorspoed onzer Medemenfchen, welke ons in Raat fielt
om hunne verdienden te zien met bewondering en genoegen , zelfs in gevallen, wanneer deeze dienen om
onze eigene te verdonkeren ; men oefene zich dagelyks
in het betrapten van de Ctiristlyke Liefde, „ die niet
„ afgunflig is , die niet ligtvaardig handelt , •die niet
,, opgeblaazen is, zichzelve niet zoekt, die alle dingen
hoopt en gelooft ,• zich niet in de ongeregtigheid ,
„ maar in de waarheid, verblvdt."
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?3ERIGTEN, WEGENS HET EILAND TRINIDAD IN
'T ALGEMEEN, EN VAN EEN TEER- OF
LYMAGTIG MEIR OP 'T ZELVE IN 'T
BYZONDER.

Veel wordt het Eiland Trinidad, ten deezen dage,
, V genoemd, als men fpreekt van de Vredes - onder„ handelingen , en de hoogstwaarfchynlyke beflemming
„ van 't zelve voor Er;geland (*). Wy willen , by
„ een kort berigt van 't zelve , onze Leezers met eene
byzonderheid in de Natuurlyke Historie, op 't zelve
„ voorkomende , bekend maaken."
9

G # G
By de ontdekking des Vastenlands van fhnerica ,
deedt COLUMBUS in den Jaare 1493 dit Eiland aan (t).
Het ligt in de Golf van Mexico, door een Straat, van
omtrent drie inylen wyd , gefcheiden van Nieuw Al2dalujia, op Terra Firma. Het is omtrent dertig mylen
lang, en. van twee tot tien mylen breed. De lugtsgetteltenis op 't zelve wordt voor ongezond gehouden,
daar het Eiland veelal met dikke nevelen bedekt is.
Onderfcheiden wordt de aart van den grond opgegeeven. Sir WALTER RALEIGH, die in den Jaare 1593
zich daar eenigen tyd onthieldt , vermeldt , dat liet
noordlyk gedeelte uit hoog land bellaat , en dat de
grond goed is , en gefchikt om 'er Zuikerriet , Tabak
enz. te planten. Men vindt 'er verfcheide foorten an
dieren , overvloed van wilde zwynen , vi.sch , vogelen
en vrugten ; maiz, casfava, en andere wortelen; met
één woord , alles , wat men gemecnlyk in filmerica
aantreft. De Spanjaarden verklaarden aan Sir WALTER,
dat men• Goud in de rivieren deezcs Eilands aantrof ,
doch niet in vergelyking van op liet Vasteland. Trinidad werd , in den Jaare 1679 , door de Fran/lien den
Spanjaarden ontweldigd; doch deezen traden, naa de
weg('i') Zo fchreef de Vertaaler van dit Stukje, eer de Vrede zyn
volle beiiag had: uien weet, dat dit Eilnnd , met den Vrede
van 27 Maart f832, daadlyk aan Groot -Brittanje is af eilaan.

(f) RoBYwrsoat Gefciriedenis van 4naerica. I D. b]. r
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wegwyking der Franfchen , weder in 't bezit; 't welh
zy thans aan de Engel/Wien zullen afdraan , of reeds

gedaan hebben.
Het merkwaardigst en zonderlingst voortbrengzel van
het Eiland Trinidad is een Teer of Lyinagtig Aleir ,
of liever Vlakte , by de Franfchen La Bray en by de
Engelfchen Tar Lake geheeten , uit hoofde van de gelykvormigheid aan Scheeps - teer of Pek , en liet beantwoorden aan de einden , waartoe men 't ze've bezigt.
Het ligt aan de lywaardszyde van het Ei:and, omtrent
half weg van de Bocas aan het zuideinde, waar de mangrove fivamps afgebrooken worden door de zandbanken
en heuvels , en op een uithoek lands , welke zich omtrent twee mylen ver in zee uitflrekt, recht teaen over
de hooge bergen van Yarira , aan de r,ourdzyde van
de Golf.
Deeze I{aap is omtrent vyftig voeten boven het waterpas der zee verheeven, en maakt de grootffe hoogte uitt
des lands aan deezezyde des Eilands. Uit de zee te zien,
doet zy zich op als cone verzameling van zwarte \: er
rotzen ; doch by een nader bezien blykt het-glasde
een mengzel te weezen van lymagtige fcori,e , verglaasd
zand en aarde door elkander ; op zomniige plaatzen
vindt men alleen beddingen van aseb. Deeze Kaap na
ontwaart men zonityds een zwavelagtigen-dern,
flank , die op eenige tyden sterk en onaangenaam is.
Deeze zwavelflank threlct zich in veele doelen van
den grond uit tot op den aftand van agt of tien
mylen.
Omtrent twee mylen in de breedte haalt deeze landtong; en aan de oost en westzyde, op den afflamd van
eenti halve myl van de zee , loo ut dezelve niet eenc
zagt hellende lchuinte derwaards., en is aan liet andere
land ten zuiden gehegt door cie . voortduuring van de
mangrove fit'a,raps ; zodat -de Teervlakte aan 't hoogfle
einde gevonden wordt, en alleen van de zee gefcheiden
is door een zoom van houtgewas daar om hcenen, welke heet dat dezelve van verre kan gezien worden. De
li aging is gelyk aan die van een Savarrsamzh; en wordt dezelve niet gezien, dan wanneer men op den ran tier vlakte komt. De kleur en de eflène oppervlakte doen liet , in
den eeroen opfla e , het voorkomen hebben van een
Meir ; doch het is mogelvk dat dea ze plaats den naam
van Mei, • gekreegen heeft van het vertoon', ''t welk deBLD
zei-
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zelve maakt by heet en droog weder, ten weaken foildc de oppervlakte .. ter diepte van een duim, vloeibaar
is , en wanneer het ommogeIyk is daarop te gaan.
Dit zogenaamde Meir is van eene rondagtige geddaante, en haalt omtrent drie inylen in den omtrek. Toen
ik 'er eerst hykwam , fehryft Mr ANDERSON , (dien
wy vervoIgens zeilen laaten fpreeken) íèheen liet my
Bene vlakre , zoo elfen als glas , uitgennmea op eenige
weinige plekken , waar men heesters en kreupelhout
aantrof. Een;ge roeden vuorrgegn_ n zyt de , vond ik
liet verdeeld in arcol , of tusichenvakles , van ver
groente en gedaante ; de fï.-)lee^en , of afdee--fcl;iend
l.ingen , looppen door elk gedeelte heen ; de oppervlakte
van de kleine vakjes is volkomen horizontaal en effen ; de kanten gegolfd; en elke golving wordt breeder
na beneden , tot zy zich niet ede tegenov ergeitelde ver
Aan dc oppervlakte Raat de raid der eerfte-enigt.
golving van de tegenovergeffelde van vier tot zes voeten af, en loopt tot dezelfde diepte , eer zy zich ver
doch waar de hoeken van de arcolce tegen-enig;
over elkander fi•aan , zvn de i})leeten of takiëliietingen
zvyder en dieper. Toen ik my te deezer zeldzaame
plaatze bevond , waren alle deeze fpleeten met water
gevuld ; het geheel vormde een horizontaal vlak, 't geen
de nafpeuring bezwaarlyk en verdrietig maakte , ge
nde , tot eerre groote diepte , in 't water-nodzakt^
te gaan , om van de eerre areola tot de andere te komen. 1-let beste denkbeeld , 't welk men zich van de
oppervlakte kan vormen , mag men ontleenen van de
schikking der afdeelingen op den rug van een fchildp adde. Meestal gelykt liet in voorkonten naar ffeenkuol ; de kleur is iets graauwer. De toffe laat zich
breeken in kleine ftukjes van een vezelagtig voorkomen
en glad , doorzaaid riet een aantal kleine en fchitterende deeltjes ; zy is zeer wryfbaar,, en van eene blinkende zwarte kleur. Eenige gedeelten van de oppervlak
bedekt met dunne en brosfe fcoria, een weinig-tezyn
verheeven.
Wat de diepte betreft, van dezelve kan ik my geen
denkbeeld vormen : want in geen gedeelte kon ik iets
van eerre an':ere zelfffandigheid vinden , waarop het
rustte ; op eenige plaatzen vond ik 'er verkalkte aarde
mede gemengd.
Schoon ik eerre vry lerke zwavellugt rook , terwvi
ik
,
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ik over verfcheide gedeelten ging , kon ik geen blyk
van zwavel ontdekken , noch ook Benige fpleet, uit
welke die zwavellugt mogt voortkomen : waarfchynlylz
kwam dezelve uit eemg gedeelte van liet oniftaande houtgewas: want fchoon zwavel de grondíloffe is van deeze
lymagtige ftoffe, is de reuk zeer verfchillcnde , en gemaklyk te onderfcheiden : want deeze komt het naast
aan Pek van alles wat ik ken. — Zonder een byl kon
ik door de oppervlakte niet heen komen : ter diepte
van een voet vond ik de zelfflandigheid eenigzins zagter, van een olieagtig voorkonten , en in kleine afdcelingen. Een weinig van deeze flofFe by een brandode:
kaars gehouden zynde , maakt dezelve een kraakend
geluid , geeft kleine vonken , niet een heldere vlam ,
welke uitgaat op het oogenblik dat men de kaars wegneemt. Een (tukje in liet vuur geworpen zal langen
tyd deuren , zonder veel vermindering te ondergaan ;
naa een langen tyd groote hette uitgeftaan te hebben,
gaat de oppervlakte in brand , en verandert in een dun
fcoria, waar onder de rest vloeibaar blyft.
Hette ichynt dit zogenaamde INleir niet vloeibaar te
doen worden , of een grooter plaats te doen befiaan
dan wanneer het koud is : uit welken hoofde ik my
verbeeld , dat 'er IIegts weinig veranderings voorvalt ,
geduurende de drooge maanden ; dewyl de zonneflraalen gcc,i kragt kunnen oefenen op Bene diepte van meer
dan een duim beneden de oppervlakte. — Zeker
Fransc/lmarz verhaalde my , dat, geduurende het droogti
faifoen , het geheel een algemeene zagte klomp waas ;
en een ander, dat de fpleeten water inhielden, een ge
jaar goed ten gebruike. Doch geen van deeze bei -hel
verzekeringen kan ik aanneemen : want indien het -de,
volgens de eerfte felling, een gelykaartige klomp was,
moest 'er iets meer d-ai eenti uitwendige oorzaak bykomen, om 'er de tegenwoordige gedaante aan te geeven ; en , zonder een verborgen oorzaak te dellen, kan
de tweede niet toegetlemd worden.
Schoon de bodems van deeze takagtige kanaalen geen
inzuiging toelaaten , moet nothans , ter oorzaake van
de openligging , en de zwarte oppervlakte der rondsom
liggende deden, de uitdamping verbaazend fpoedig toegaan , en een korte tyd droog weêr ze welhaast uit droogen ; de gelegenheid en gef'teltenisfe der piaatze
laaten niet toe , dat dezelve anders , dan uit dc wollei,
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ken , bevo;tigd worde. Om ie toonen dat de uitwaas
hier onbegryplyy1: fpoedig toegaat , heb ik al--femitg
leen by te langen , dat 'er, wanneer ik my daar bevond, dooreen genomen, twee derden van den tyd onophoudelyk portregens vielen : maar als de.naamiddag
droog was, ('t wedt door.^aans het geval is, ftaande den
regentyd op dit Eiland) zag men blykbaar eene evenmaatigheid tusfchen den regen en de uitdamping: want
in 't verloop van drie dagen ging ik tweemaal derwaards,
en nam geene verandering in dc hoogte des waters
waar; en 'er was geen andere weg voor 't water , om
we te geraaken, dan door uitdamping.
Ik houd die Lym- of Teeragtige ttoffe voor het
Bitarnen afnhaltum van LINNJEus. Eene zagte hette
maakt deeze ttoffe fineerbaar; vanhier dat dezelve, met
een weinig vet , of gemeenc teer, gemengd, zeer veel
gebruikt wrdt om de onderzyde of liet vlak der fchepen te teergin. Veelen verzamelen ten dien einde een
voorraad ; en ik geloof dat ze een zeer goed behoedmiddel
is tegen den Paalworm, zo nadeelig voor de huid der
fchepen in dit werelddeel.
Beh driven de gemelde plaats , waar ik deeze ftoffe in
een vasten tlaat aantrof, vond ik dezelve vloeibaar in
veele plaatzeli niet hout begroeid, en op een afftand
van twintig mylen van daar omtrent twee duimen dik,
in ronde gaten van drie of vier duimen diameter , on
veelmaalen in fcheuren en fpleeten. Alsdan is die froffe
vloei!-aar, en heeft een flerker teerlugt , dan wanneer
zy verhard is, kleeft vast aan alles wat men 'er mede
aanraakt, en vet is het eenig middel om de handen ,
daarmede befinet, fclloon te krygen.
De grond over 't algemeen, op eenigen afifand rondsom het Teer- 11Mcir , bettaat uit asfche en gebrande aar
uit Potaarde, over 't geheel zeer vrugt--de,narzis
baar , 't welk altoos het geval is , wanneer 'er eenige
ztvaveldeelen in gevonden worden. Eik deel des lands,
tot dertig mylen in den omtrek, heeft altins het voor
gevormd te z'n door hevige werkingen der-konreva
natuurti en onderaardsch vuur. In verfcheide gedeelten
der bosfehen zyn heete bronnen: cenige deezer, met een
goe.len Thermometer van Fahrenheit beproefd , waren
no° en _--° heeter dan de lugt, ten tyde der proefneeminge. Dit gedeelta des Eilandds heeft zeker de uitwerk
ondergaan, welke-z^isvandcolkfheutbring
,
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die verbaazende ophooping van bergen veroorzaakten, die
het Landfchap Paria ten Noorden heflaan, en ongetwyfeld is 'er tusfchen deeze gemeenfchap geweest, en
bestaat dezelve waarf1hynlyk nog. Een ven deeze bergen , tegen over het Ly i2agtig lileir op Trinidad, dertig,
mylen van daar gelegen, heeft alle tekens van een Vulkaan; fchoon de volkan+fche uitwerkzels hier zeer zwak
geweest zyn, dewyl men geene blyken daarvan aantreft
op meer dare twee mylen van zee in dit gedeelte des
Eilands , en het groottre gedeelte een' geheel anderen
dan volkanifchen oorsprong heeft ; maar zy hebben zeker den grond daarvan gelegd : zulks is blykbaar tut
de hooge bergreeks, welke de windwaardfche zyde om
behoedt voor de inzwelgingen van den Oceaan,-ringte
en ten eenigen befchermmiddel (trekt tegen dat magtig,
overweldigend Element, en liet geraamte deezes Eilands
mag geheeten worden.
Uit kragte van alle nafpeuringen , door my te werk
gefield , vind ik het geheele Eiland gevormd van Pot.
aarde, of in derzelver oorfpronglyken f}aat, of met de
verfcheidene gedaantverwisfelingen. De gronden eer
bergen beftaan uit Schistus argill<acezrs en talcum iithosnarga: maar de vlakten, ot' laage landen, bykans in
denzelfden vogtigen Raat blyvende als by de wattling,
hebben de zamenfiellende deelen de verwisfelingcn der
natuure niet zo veel oedergaan als de hoogere gedeelten, en gevoiglyk meer behouden van de oorlpronglyke
gedaante en eigenfchappen. Naardemaal de Potaarde ge
wordt door het bezinkzel van den Oceaan, kan-vormd
men uit de ligging van het Eiland Tritlidrtd, ten opzit te
van Eet Vasteland, de vorming van 't zelve gereedlylc
opmaakera: want de vorming van de bergreeks, die de
windwaardiche zyde omzoomt, daar zynde, en de booge bergen op het Vasteland daar digt bv, moet cie fterke ftroom in de Golf van Paria van de kusten van Brazil en -ndalufia eene groote hoeveelheid van ligte aard
uit den mond der veelvuldi`e wyde rivieren,-deln
door deeze deelen des Vastenlands ftroomende, derwaards
heen voeren ; maar de ftroomen, tegengehouden door
deeze bergreekfen, moeten 'er ftroomkenteringen en flit
water hebben doen ontflaan, by welker aanzyn de aard
bezinken, en modderbanken vormen, die, ilia; *. e--deln
voer ontvangende ,welhaast droog land maaken: en het Ls
volkomen blykbaar, dat een gedeelte lands op 1`°brutte
in
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in deezer voege moet gevormd wezen. Deeze oorzaaken beftaan nog , en het uitwerkzel daarvan is blykbaar: want het Eiland neemt dagelyks aan de lywaardszyde toe; ge^yk te zien is uit de modderbeddingen, die
zich verre in de Golf uitftrekken , en Reeds toenee men. Maar door de fierke inítrooming van den Oceaan , aan het zuideinde des Eilands , en de weder -uitihroolning na de Atlantifche Zee , door de Boc(is, moet
'er altoos een kanaal blyven tusfchen het Vasteland en
Trinidad.

BYZONDERIHEDEN, ONTLEEND UIT OLIVIER'S REI ZEN IN HET OTTOMANNISCHE RYK, EGYPTE
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CONSTANTINOPOLE.

MIDDELEN VAN BE-

STAAN DER INWOONDEREN.

ndien wy het oog Ilaan op de ontelbaare volkrykheid
van ConJiantinopole, zullen wy Inisfchien ons hoogst
Iverwonderen,
als wy zien, dat bykans alle de Inwoon

dier groote Stad hunne middelen van beftaan ont--ders
leenen van den Grooten Heer, van de groote Staatsbedieningen, van zich als flaaven te verhuuren, of van
eenig byzonder vlytbetoon; dat een zeer aanzienlyk gedeelte van het geld des Ryks in de Hoofditad ver
wordt, door belastingen, tollen, en het rept van-zwolgen
opvolging, 't welk de Souverain over alle zyne Amptenaaren in handen houdt; door de verbeurtverklaaringen, welke by uitoefent; door het verkoopen van alle
bedieningen , krygs- , regeerings-pasten , en geestlyke
waardigheden ; door de groote inkomften , welke de
Mosqués en de voornaamíte Officieren van de Kroon
trekken ; en, eindelyk, door de vrywillige of afgeperfie gefchenken, welke ieder in bewind gehelde jaarlyks
zendt aan de zodanigen, die hens by de Porte befchermen, onderfteunen en verdeedigen, alsmede aan de zo
een waakzaam oog houden op zyne belan--danige,
gen, hem van alle de veranderingen verwittigen , en
van alle gevaaren , welke by loopt , waarfchuwen.
Bykans alle inkomften der Vorstlyke Schatkist worden te Confzantirlopolc verteerd; dewyl aldaar alle Natio-
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tionaale inrigtingen 'bepaald te vinden zyn , en men in
de Provincien geen Legers, geen Schepen, geen 'Tuig
geen Vestingen aantreft , op kosten van den-huizen,
Grooten Heer onderhouden. De Go'averneurs, Pachas,
Mutzelinis, of Waiwodes, wel verre van inkomflen van
de Porte te trekken, horten, in tegendeel, sere meer of
min aanzienlyke fom , naar de uitnebrei heid of den
aart buns Gouvernemen s, in 's Vorsen Schatkist. De
Molhas, de Cadis , oefenen het regt, voor eens belasting van tien ten honderd , en ',erfcheide toevallige
voordeelen. De Jan tzan ren en an.ler Iïrygsvolk on van..
en eene zeer middelmaatige daaglykí'che bezolding,
getrokken uit de Provinciaa'e inkomflen; zy kleeden
zich op eigen kosten, en komen, ten tyde des oorlos,
onder hunne Vaandels zamen , zonder dat de Groote
Heer eenig het mini}e geld ten dien einde uitgeeft. De
Officiers of ligas hebben een jaargeld voor hun leeven, uit kragte van 't welk zy verbonden zyn, by de
eerf'ce oproeping , te velde te verichynen , en , op
hunne kosten , een aantal krygslknegten met zich te
brengen.
Alle de inrigtingen, tot de Schecpsmagt behoorende,
zyn te Conflantinopole. De Oorlogichepen worden daar
uitgerust en bemand; ook worden zy 'er meestal ge bouwd. 't Is waar, men heeft, ten deezen dage, Schepsverblyfplaatzen te Sinope, hoven aan de Golf van Mondar i a , in de Dardanellen, te MI7itylene en te Rhodus, on
dat deeze plaatzen gelegen zyn naby die, welke fcheepstimmerhout opleveren : dan de geldfoinmen , ten dien
einde uit de Hoofdi.}ad gaande, zyn geenzins aanmerkelyk, en flegts eene overmaaking voor Benen tyd: daarenboven voorzien de Pachas doorgaans in deeze kosten.
De Vestingen en Sterkten worden onderhouden door
de Pichas, op wier grondgebied dezelve geregen zyn:
zy worden, ingevolge hiervan , doorgaans in een ilegten iaat gevonden ; en de meeste dreigen in te ftorten. De Groote Heer wordt ten deezen opzigte ge maklyk misleid ; dewyl by jaarlyks eens rekening van
gemaakte kosten ontvangt, en teftens bedroogen wordt.
Beweegt vermoeden van ontrouw, of des gedaane klaáte, hem, om derwaards iemand tot het doen van onderzoek af te vaardigen, eens geldgifte van den Pasha
is doorgaans genoeg qua een voordeelig verflam te bewcr-
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werken ; of wordt by afgezet, en van 't leeven beroofd, diens Opvolger brengt daarom de Veste in geen
beter i}axt: by dec in 't eerst eenige niets beduidende
verbeterillgen manken ; doch ilhakt zult, s , zo ras hy
denkt zich van fbraíloosheid verzekerd te hebben.
Al het Geld van Turkyen, Cairo uitgezonderd , wordt
te Conficvitinopole gemunt ; en zulks verfchaft , voor
cenen t y, d , een verbaazend inkomen aan den Grooten
Heer, dewyl hy de gehalte in zulk een graad vervalscht
heeft, dat het de helft der waarde niet bedraagt van
die onder voorige Sultans , en het voor dezelfde wordt
uitgegeeven. Vreemde munt is zeer vermenigvuldigd ;
maar niet geklommen tot den prys, welken dezelve behoort te hebben, dewyl de balans des handels ten voor
dit Ryk overfiaat. Dit is het geval met In--delvan
die niet, werwaards het Turkfche Ryk naauwlyks iets
te zenden heeft. Geene dan oude Geldfpecie wordt
daar ontvangen; die van Venetie, Hungaryc z en Spanje
heeft, als. de zuiverfte, den voorrang.
De rykfte onbeampte Inwoonders des Ryks komen niet
in Con/laiitinopole, ten einde hunne inkomften te ver
ledigheid en verwyfdheid, hunne middelen aan-kwisten
het dohbelfpel te waagen, of dezelve in minnekoozeryen
of tafelweelde door te brengen. De Agas blyven op
hunne Landgoederen, om ze te bewaaren, te befchermen , en 'er het meeste voordeel van te haalen. De
Pachas kunnen , zonder last van den Souverain , hun
Landbeftuur niet verlaaten. De Molhas en de Cadis
handhaaven het'Regt in de Steden , werwaards zy ge
zo de Bene als de andere komen alleen in-zondey:
Conjiantinopole orn te onderkruipen, wanneer zy hunne
posten verlooren hebben. -- Meestal, egter, ontwyken zy het al te ftrenge oog des Gouvernements : zy
hebben hunne zaakbezorgers, mannen van bedryf, die
voor hun werkzaam zyn , hun verontfchuldigen met geld,
zwaarigheden wegneemen niet geld, en bevorderingen
bezorgen met geld. Hier worden alle waardigheden
aan den hoogtien bieder verkogt, alle ampten te koop
geveild , en geen winstge::vende post verkreegen, zon
meer aanzienlyk gefchenk.
-dernigmof
'Er is te Con/k"mtinopole Bene foort van menfchen ,
die zich niet niets anders onledig houden , dan met
geld , tot een verbaazend hooge rente , te fchieten
aan
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dan dc f:aatzu „gen, die, zonder dit hulpmiddel, geen
post kunnen verkrygen ; aan de zodanige: , die wenfchen dat hunne misdry;ven vergeeten worden , en de
bedieningen willen behouden ; aan hun, die een magtigen den voet willen ligten ; en , niet één woord , aan
menfchen , die , door Bene groote en fpoedige geldopoflèring , hun hoofd, door het zwaard der wet of den
wil des Sultans bedreigd , wenfchen in veiligheid te
tce11en.
PLEGTIGIHEDEN DER JAMMERENDE DERVISES.

De plegtigheid neemt een aanvang met oenige gebeden , onder het uitforten van welke alle de Dervifes elkander den kusch van vrede of broederfchap
geeven. De nieuwlingen, of die ons voorkwamen van
een minderen rang te weezen , kuschten alleen de
hand van de hoofden der Orde , met betoon van
diepen eerbied. De laatstgemelden (tonden digt aan
den wand, in een eenigzins geboogen lyn ; agter hun
hingen verfcheide yzeren werktuigen , gefchikt om onderfcheidene deden des lichaams te doorboeren , en
brandende kooien op te vatten, om dezelve in den mond
te neemen , of op de tong te leggen: eenige , zeide
men ons , waren gefchikt om in het vuur gloeiend gemaakt , en vervolgens op onderfcheide deelen des Iichaams gebragt te worden. Tegen over deeze voor
omtrent midden in de zaal, .waren de Dervi--namfte,
fes geplaatst, in een kromme lyn , in eene nederige geftalte , knielende , of hurkende, naar de wyze der Oosterlingeie.
Naa eenige weinige minuuten in het uitftorten van
gebeden doorgebragt te hebben , werd aan deeze laatst
een groote tambourin gegeeven , aan welks-gemldn
binnenzyde een , twee of drie fnaaren geplaatst waren,
niet ongelyk aan onze dikke viool- of bas-fnaaren.
Een van deeze tambourins hadt vyf of zes dunne koperen fnaaren. Voor deeze Muzykanten Rondt een
vuurkomvoir,, om de fpeeltuigen van tyd tot tyd te
warmen , en het vel Bene meerdere fpanning te geeven. De Overate Ploeg de maat , en regelde de beweeging der fpeeltuigen ; twee anderen Ploegen twee kleine
keteltrommen. Die Muzylc ging gepaard met gezangen
MENG. 1802. NO. 9.
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ter eere van MAH0METrr, en alle de Geestlyken hieven
een eenpaarig gezang aan.
Geduurende dit eentoonig en verveelend concert, ont.
dekten wy, van tyd tot tyd , een Dervis , die zich
voor den Overtle vertoonde , als diep getroffen door
de Almagt der Godheid: by kreeg nu en dan ftuiptrekkingen ; zyn lichaam werd ftyf,, en by fcheen dood.
Hy zonk neder in de armen zyner Mede - dervifes , die
hun best deeden om hem weder tot zichzelven te brengen , door zyn aangezigt aan te raaken , zyne kleederen , armen en beenen te fchuidden. By eenigen , die
deeze ftuiptrekkingen vertoonden , was het enkel verrukking: de wederbekoming ging langzaam en by trappen toe ; by anderen fcheen de ƒlaat des doods v1,
komen. De oppasfende Dervifès lagen de zodanigen
op den grond neder , en deeden alle poogingen om hun
te doen bekomen. Behalven veelvuldige aanraakingen ,
riepen zy hun verfcheide keeren in 't oor ; en wanneer alle gewoone middelen vrugtloos waren aangewend, naderde de Overil:e om zyn alvermogen uit te
oefenen. Hy fpreidde zyne hand uit over het aangezigt
des dood fchynenden , die daarop onmiddelyk tot zichzelven kwam , met vlugge vaart opfprong , geholpen
door een der oppasfende Dervifes. Eene dergelyke ver
aan , en-tonigheldayzrpgtihed
vermenigvuldigde allengskens , onder het getier deezer
Dweeperen.
Een half uur . hadt de Muzyk onze ooren verveeld,
en onze harten voelden zich aangedaan door deeze bezwymenden, wanneer twee mannen , tot den middel toe
naakt , voor een korten tyd ten tooneele traden. Zy
hadden ieder twee yzers , meer dan een voet lang ,
aan een der einden gepunt, en aan het andere voorzien
van een knop , geheel omwonden met dunne kettingjes ; de laatste fchalm hadt de gedaante van en zeer
fcherpen nagel. Deeze Mannen maakten verfcheidenerlei beweegingen voor en rugwaards , alle met kragt
en fpoed , en icheenen de punten van deeze twee yzers
in hun lyf te zullen footen ; doch zy droegen deeds
zorge , om den duim op de punt te zetten. De frelbeid hunner beweegingen , nu na den Benen , dan na
den anderen kant gewend , en het geraas der kleine
kettingjes , maakten, dat hunne behendigheid niet onder-

WEGENS IiET OTTOMANNISCHE RYIC.

387

derfcheiden kon gezien worden. Eindelft maakten deeze beide Mannen de vertooning, alsof zy die fcherpe
werktuigen in hunne ooren, voorhoofd en oogen wilden

fteeken ;

doch zy droegen baarblyklyk eene grooter

voorzorge, en maakten eerie min fnelle beweeg^ng: wel
wierp een Dervis een kleed over hun heen , lag-hast
hun op den grond neder , waar zy eenige minuuten als
dooden bleeven liggen. Zy ffonden weder op , wr
vende hun aangezigt en lichaam met hunne handen , é
vertoonden zich als opgewekt en van hunne wonden

geneezen. Zy

keerden op hunne plaatzen weder, en na-

men hun fpeeltuig in handen. ----- Men verhaalde ons,
dat in deeze plegtigheid zomtyds meer verfcheidenheids
plaats vindt , als wanneer deeze Geestdryvers brandende kooien in den mond noemen , en de tong tegen een
heet yzer houden : wy wilden dit zeer wel gelooven ;
dewyl de werktuigen , om zulke zelfplaageryen te plee.
gen , aan den wand hingen.
Toen de Muzyk ophieldt , fchikten zich meest alle
de Dervifes in een kring , eh riepen het woord Allaha
uit , tellens den toon volgende , eerst langzaam , ver
hunner , die zich-volgensraf, dotwe
in het midden geplaatst hadden. , en op dien tyd gezangen aanhieven ter eere van MAHOMETH en diens afftammelingen. De eertien fchudden hunne hoofden , nu
eens voor- , dan eens agterover , ook zydwaards , met

meer of minder fnelheicds, naar den toon des gezangs.

Op andere tyden fchudden zy het lichaam , nu voor-,
dan agterwaards , dan na de flinker , dan na de regter
zyde,tot dat zy zich afgemat en geheel met zweet overdekt vonden. -- Zy haalden voor eene poos adem, doch
hervatten welhaast dit bedryf,, by aanhoudenheid het
woord Allah uitschreeuwende, of alleen een klank voort
aan heb of hie, die uit liet diepfte van-brengd,lyk
den buik fcheen voort te komen. De kleine tusfchenpoozen , welke plaats groepen tusfchen dit gejammer , ,
werden aangevuld door het zingen van twee hunner,
gezeten in het midden van deezen misbaar maakenden
hoop. — Wy merkten duidelyk op , dat onder de
Hoofden meer bedwangs en bedaardheids was , en minder neiging om zich aan de vervoeringen der geestdryverye over te geeven: de zodanigen hunner, die, van
tyd tot tyd , zich met de jam-roerenden mengden, fpaarC c 2

den
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den hunne longen , en droegen zorge , hun lichaam niet
als anderen af te matten.
GE1RUIKEN DER OOSTERLINGEN.

De Oosterlingen , eenvoudiger dan wy in hun huisrad , kennen de weelde van het gebruik der bedden
niet. Zy hebben in hunne luizen een aantal zeer ligte
matrasfen van wol of katoen , welke zy op den vloer
fpreiden , of op hunne fofas nederleggen , als het haapenstyd is ; hier op brengen zy den nagt door. De
Vrouwen doen haare cieraaden en opfchik af; de Mannen trekken hun opperkleed uit , verwisfelen den tul band voor een muts, en gaan voorts , even als de
Vrouwen , in hunne kleederen liggen Zy dekken zich
met geflikte dekens , waarby de Ryken een katoenen
voegen ; geene verandering maaken zy in dit, nagtuekzel, eer het zeer vuil of bykans verfleeten is.
's Morgens worden deeze matrasfen en dekkieeden
weggenomen, in kasfen gellooten , en de faapkamer
is wederom een woonvertrek. Onder de arme Grieken, Brmeniërs en ,yootlen flaapt meestal het gehecle
Gezin in Bene en dezelfde kamex; maar by de lllitfulwannen is het llaapvertr-ek der Mannen altoos van
dat der Vrouwen afgezonderd.
Naardemaal het gebruik van ftoelen en tafels beide
even onbekend is by de Oosterlingen, zyn de fofas de
voornaamtte en bykans eenige artikels van hun huis
aan drie zyden van het-rad:ezftngwolyk
vertrek , voor de venfters, en aan de twee andere zyden . zy zyn onmi?delyk op den vloer , of Benige wei
duimen daar boven , zomtyds ter hoogte van een-nige
voet, geplaatst , rustende op planken. De fofas zyn
overtrokken met gedrukte cits, zyden ftoffe, fluweel of
laken , vercierd niet katoenen , zyden , gouden of zilveren franje. 'Er zyn breede rugkusfens bygevoegd ,
loopende in de lengte van de fofa , mede niet floifen
bekleed en met franje bezet. Vloertapyten en matten
liggen in 't midden des vertreks. Bloot blyft een
gedeelte van den vloer, tegen over den ingang der deure, die een half voet laager is, en ten doorgang dient
tot de kamers op zyde.
De fofa dient tot een zitplaats by dag , en tot een
bed-

WEGENS HET OTTOMANNISCHE RYK.

389

belde by nagt: op dezelve brengen de Oosterlingen den
dag door , niet de beenen kruislings over elkander ;
's nagts liggen zy 'er op uitgefirekt. Zolnmigen , eg.
ter, om de fofa te fpaaren, veemen de nagtrust op het
vloertapyt of de mat ; of , andere matrasfen ontbeerende , slaapen zy op de fofa , na het vercierend overtrekzei weggenomen te hebben.
Men hegrypt ligt, dat by deeze wyze van op den vloer
te leeven , op Vloerkleeden of Matten , die niet gereinigd worden , in houten huizen , in eene lieete lugtfreeke , onder een Volk, 't welk her gebruik van linnen weinig of niet kent , dat de kleederen meest 's
nagts aanhoudt , en niet aflegt dan wanneer zy ver(leeten zyn , allerlei ongedierte zeer talryk moer weezen :
dit baarde ons het grootfte ongemak op onze reis ; wy
konden ons niet vry houden van 'er mede befinet te
worden. — Zomtyds was het niet genoeg dat vliegen en ongedierte ons plaagden en uit den flaap hielden ; wy moesten tevens verdraag en het branden van
een Lamp voor de Maagd MARIA , die nagt en dag
onttlooken gehouden wor'lt in de huizen van alle Grieken in de Levant. Wy durfden dezelve niet uitdoen ;
dit zou al te zeer tot cene grieve gefrekt hebben van
den waardigen Priester, by welken wy ons nagtverblyf
namen , en die ons met de groottle heuschheid ontving.
DE WYZE VAN ZICH TE WARMEN EN TE KLEEDEN.

Wanneer men de Paleizen der Ambasfadeurs en de
we nige Huizen van oenige Kooplieden uitzondert ,
hebben de Inwoonders van Con/lantinopole geene Schoor
hunne woonvertrekken: zy verwarmen dezel--f}eni
ve door middel van een koperen of aarden vuurpan ,
Mangal geheeten, welke zy binnen het bereik van hunne fófas plaatzen. Maar in de huizen van eenige Mu/ui.
Maanven, en bykans in alle huizen der Grieken en hrmeriërs , wordt dit Vuurtuig geplaatst onder een ronde
of vierkante tafel , bedekt met verfcheide tafelkleeden :
een deezer, met randen omzet, hangt tot op den vloer
neder in allerlei rigtingen , en hewaart de hetze onder
de tafel : in dit geval wordt 'er vuur gedaan in de
vuurpan , en hetzelve met asch overdekt, om de bette
te maatigen. Een niet kusfens gevulde bank , rondsom
geplaatst, biedt aan verfcheide perfoonen een zetel aan ;
zo
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zo dat zy de voeten na de Mangal uitileeken , en de
hette tot den middel ontvangen. Deeze tafel draagt
den naam van T'rndour , en fchynt van Griek/die herkomst, daar zy meer by de Grieke; dan by de Turken
in gebruik is , en dit warmtegecvend werktuig niet gevonden wordt in het binnenf1e van Iileiaa iIfre , waar
de koude ícherper en fnydender is dan te Conftantinopole.
Wanneer het maar eenigzins koud is , verlaaten de
Vrouwen zelden haare Tanciour.: by dezelve flyten zy
den dag ; by dezelve werken zy , ontvangen haare
vriendinnen , en neemen haargin maaltyd ; 's avonds
ipeelen zy op de kaart (*) , het fchaakbord, en andere
!pellen. Rondsom de Tandour zitten zy te praaten
over het nieuws van den dag , of doen elkander ver
geesten en fpooken , waarop zy zeer ge.-telingva
field zyn.
De zich daar bevindende Europeaanen fchikken zich
gaarne naar deeze gewoonte ; dewyl dezelve de beide
Sexen zamenbrengt, en het naauwziend oog eener Moeder , of de jalourfche blikken van Benen Egtgenoot ,
de verkenningstekenen niet kunnen ontdekken , of de
veelbeduidende aanttootingen voorkomen , waartoe de
Tandotir gelegenheid verfchaft. Indien men immer ondernam , het gebruik der Schoorfteenen te Conftantinopole in te voeren , houden ivy ons verzekerd , dat de
Griekinnen "er zich , uit al haar vermogen , tegen zou
aankanten ; en zeker zouden zy , door haare over--den
reedende welfpieekenheid , middel weeten , om goede
redenen by te brengen voor de zagte , gemaatigde en
meer bezuinigende warmte van de Tandour.
In eene Stad , waar de huizen van hout en liegt gebouwd zyn , waar de veelvuldige venders (legt fluiten ,
waar de wind en de buitenlugt in elke kamer dringen,
niet alleen door de deuren en venf'cers , maar ook door
de veelvuldige reeten , zyn noch de ikfanacl , noch de
Tandour,, genoegzaam , om de Inwoonders tegen de
koude te befchutten ; zy moeten warm gekleed zyn.
Rusland en Pooleva verfchaffen hun het warmde dekzel,
't geen de mensch kan draagen. De gewoonte , om
Bontwerk daartoe te bezigen , werd door de inwoon ders
(*) Het Kaartfpel Is alleen bekend by de Grieken en Arrm,c•
'rs, die met de Europeaanen verkeeren.
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clers van de Hoofdtfad aangenomen , van waar dezelve
zich , binnen korten tyd , door de afgelegenfle Landfchappen verfpreidde. De Pelisfe is allerwegen een
ftuk van weelde geworden , ftrekt ten kenmerk van
rykciom , tot belooning van dienf}en , en is een dringende behoefte voor allen. In Landen , waar men de
Koude nimmer voelt, als in hgypte en flrabbie , zo
wel als in de Noordlykte Steden van Turkyen , Conftantinnopole , /Idrianopole en Belgrado , is deeze Mode
algemeen, niet alleen onder ryken en middelbaar gegoeden, maar zelfs by de behoeftigen.
De Ryke draagt ten zelfden tyde twee of drie bonte
kleederen , geduurende den Winter ; by verandert de.
zelve in alle Jaarfaifoenen ; en zelfs in den Zomer ziet
men hem gekleed in (toffe van Angora, geboord met
petit gris of Eekhoorn - vellen. Kunnen de bewoon
platten lande zich geen fyne buitenlandfche-derstn
Peltery aanfchaffen , zy bedienen zich van 't geen zy
hebben: de Haas, de Jakhals, het Schaap biedt hun
die Modekleeding aan ; zy worden 'er tegen de koude
door gedekt , en voldoen aan de naavo)ging der Stedelingen.
Be Vrouwen hebben desgelyks bonte kleederen, naar
alle jaarfaifoenen gefchikt : het zwarte Vos- en Sabelbont voor den Winter; het Eekhoorn - vel voor de Lente en Herfst , en het Hermelyn voor den Zomer : het
meerendeel der Vrouwen bezit een tien of twaalftal
onderícheidene bonte kleederen, die op een zeer hooggin
prys te tlaan komen.
DE VEELVULDIGE BRANDEN IN CONSTANTINOPOLE.

Het is geenzins te verwonderen , dat 'er veelmaalen
brand in Conflantinopole ontftaat , waar men geduuren
de den Winter Heeds vuur heeft op den vloer , in
gene daartoe welgefchikte plaatzen , maar naby fofas ,
vloerkleeden en matten. De minfl;e onagtzaamheid ,
liet fpeelen der kinderen , doet deeze ligt brandbaare
doffen vuur vatten. Is alsdan de t'huiszittende in
flaap, of heeft by 't zelve alleen gelaaten, dan Haat de
vlam van het huisraad tot den vloer over; en, eer men
liet ontdekt, breekt dezelve met geweld uit, verfpreidt
zich lchielyk , fteekt de nabuurige huizen aan , en ver
Stad. Uit het Ho--1lindtzomyseghlwkdr
tel
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tel des Afgezants , op de hooge plaatzen van Pera ,

waren wy meer dan eens ooggetuigen van dit geweld
des vuurs, de fnelheid, niet welke het zich verfpreidde , en de fchriklyke gevolgen , daardoor veroorzaakt. -- Dit gezigt vervult den man van gevoel ,
die 't zelve gaat befchouwen , met killen fchrik. Het
brengt hem voor den geest de beeltenis dier ongelukkige weezens , die , in deeze benarrende oogenblikken ,
met den dood worftelen ; die, vol angst, hun best
doen , om met het dierbaaríte van hunne tilbaare have
weg te komen ; en die te midden van den vuurgloed
indringen , om Kinderen , Zieken of Stokouden te
helpen.
Wanneer 'er brand ontslaat , 't zy by dag of by
mgr, worden alle de Inwoonders der Stad gewaar
om op hunne behoudenis bedagt te weezen, of-fchuwd,
byftand te verleenen aan de ongelukkigen. De Soldaaten - wagt in ieder kwartier komt op straat , sleepende
stokken met yzer gepunt , over de ílraat , van tyd
tot tyd , op een naaren toon , roepende : Daar is
Brand! Twee vervaarlyk groote trainmen, de een op
een hoogera tooren in 't midden van Corajlarztinopole, en de
ander in Galata , kondigen desgelyks den Inwoonderen
aan , dat een brand is uitgebortten. -- In deeze omitandigheden is het de post van den Bevelhebber der
araitzaaren, zich onverwyld, niet eene talryke bende,
te begeeven na de plaats , waar men den brand ontdekt. De Groot - Vifier moet zich desgelyks daar heen
begeeven ; en, indien de brand niet spoedig gebluscht
worde , mist de Sultan niet , in persbon te komen ,
geld doende uitdeelen , om de waterpompers en de waterdraagers , de wagt en de toekykers, aan te zetten ,
om met allen yver te werken. Doch wanneer de vlam
oenigen voortgang gemaakt heeft , en byzonder wanneer de wind de voortflaande woede vermeerdert , kan
men niet hoopen den brand te blusfchen , dan alleen
door denzelven te beperken : om dit te doen , worden
de naastgelegene huizen, die nog niet zyn aangeftooken ,
zo ras mogelyk , omverre gehaald , en de bouwftof
fen , eer het vuur dezelve bereikt , weggevoerd , en
die men niet kan wegwerken, met water doornat ge
-makt.
De fchade , door den brand veroorzaakt , wordt
fpoedig herteld: weinige dagen raa den brand ziet
neen
,
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men allerwegen huizen opgericht, gelyk aan de ver
gebreken van naauwe , kwalyk aangelegde-brande:
itraaten behoudt men , en maakt geene verandering in
de Ichikking en verdeeling der gebouwen. De Mu/uimean betrekt de nieuwe wooning, om 'er , is 't hem
doenlyk , het oude bedryf voort te zetten, en daar,
even als voorheen, te leeven, zonder zich veel over
het geledene verlies te bekommeren , of zorg te draagen , dat hem niet weder zodanig een lot wedervaare.

LENIGS BUITENGEWOONE BEDRYVEN EN GEWOONTEN DER
JOHN SHORE, Voorzitter van de
IIINDOOS. Door

Sir

Afiatifche Societeit.

„ ` cel hebben wy, van tyd tot tyd, in ons Ilfengelwerk
V geplaatst, de Hindoos betreffende; en zonder iets aan„ gaande dit Volk te ontmoeten, 't welk zeer byzonder was,
„ en op echte befcheiden fteunde , zouden wy des niets meer
„ geleverd hebben: dan het volgend Stuk van den Voorzitter
„ der lfialirche Societeit, Sir JOHN .SHORE, het éénige, (be„ halven de Lofreden op Sir WILLt/\M Jonzs, 's Mans Voor.
„ ganger in het bekleeden van dien Post) 't welk van hem
„ voorhanden is, ontmoetende , konden wy niet nalaaten,
„ het onzen Leezeren mede te deelen. Zy zullen , twyfelen
„ wy niet, het voor eene belangryke bydrage houden, ftrek„ kende om het Character der Hindoos in een licht te zetten,
„ waarin het doorgaans niet befchouwd is door Europifche
„ Schryvers. Jammer , dat '.y van 's Mans hand, waarfchyn•
„ lyk, in dit vak , niet meer te wagten hebben; dewy! de
flegte (laat zyner gezondheid hem noodzaakte, na Engeland
„ terug te keeren. Daarenboven voldoen wy, met dit.
„ te plaatzen , aan eene reeds jaaren geleden gedaane he,, lof,e, om, wat belargryks van deeze flfiatifche Societeit
„ ons voorkwam, onzen Leezeren mede te deelen."

eene voorbereidende Redenvoering , aan deeze Societeit
door wylen orzen Voorzitter
worIdenn voorgedraagen
de Mensch en de Natuur vermeld als de veelbevattende
W. JONES,

hoofdvoorwerpen onzer nafpeuringe. Fn, fchoon ik geenzins
oordeele, dat wy, uit kragre van dit wyd(trckkend plan. ons
hebben in te laaten tot het ophaalen van elke kleine byzonherheid in wyze van denken en doen, welke de Inboorelin•
gen
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gen van Irdie byzonder kenfchetst, treft men by hun veelt
byzonderheden aan , even zeer gefchikt om der nieuwsgierigheid
voldoening te verfchaffen , als om de aandagt te trekken van

den Wy^geer en den Staatsman.
Van alle ttudien is die der Menschlyke Ziele de belangrykíte; en,'t zy wy dezelve nagaan in derzelver volmaaking, of in
haare vernedering, leeren wy dwaaling vermyden, of ver.krygen voorbeelden van verbetering en navolging. i y de befchouwing van Gebruiken en Gewoonten tot de beginzelen opklim
uit weke zy voortkomen , bepaalen wy , Volgens-ined,
den zekeren maatftaf der Or,derviudinge, de uitwerkzels an
natuurlyke of zedelyke oorzaaken op 's menfchen ziel.
De Charaéters der Inboorelingen van Indie worden, ondanks alles, wat men deswegen in Europa gefchreeven en in
't licht gebragt heeft, in geenen deele recht begreepen; en
eene naauwkeurige , welingerichte nafpeuring derzelve , ge
niet de behoorlyke onderícheiding van gewoonten en-pard
gebruiken , als enkel plaatslyk of algemeen, zou fioffe ver
voor ene nuttige, belanryke en onderhoudende-fchaen
Verhandeling.
Het is myn oogmerk niet dit ter hand te neemen. Ik
beken , noch bekwaamheid, noch tyd te hebben tot het vol
var, zodanig eene taak. ik bragt het voorige alleen by,-voern
d:.wyl ik flegrs ten oogmerke had , aan de Societeit eenige
buitengewoone Bedryven, Gewoonten en Handelwyzen deezes
Lands voor te draagen , die te myner waarneeminge geko-

men zyn by het bekleeden myner bedieninge. Indien het verhaal te veel hebbe van den regterlyken flyl, dan moge ter
vergoedinge dienen, dat het ontleend is uit echte hukken en
regterlyke befcheiden, in gevolge waarvan het volle aanfpraak
heeft op het vertrouwen der Leezeren.
De Onfchendbaarheid van Benen Brahman, of Priester, is
een vast beginzel by de Hindoos. Een Brahman van het leeven te berooven, of door openbaar geweld, of door zynen
dood eenigerwyze te veroorzaaken, is eene misdaad, welke
geene verzoening toelaat. --- Tot dit beginzel kan t'huis
gebragt worden het bedryf, Dherna geheeten, voorheen niet
zeldzaam te Benares. Nteru zou dit woord door Vasthouding,
of Arrest, kunnen overzetten. Het wordt door de Bralinzannen te dier Stede gebruikt, om eene zaak door te zetten,
welke door geene andere middelen kan vervorderd worden.
Men gaat op de volgende wyze te werk. De Brak
wan, die dit middel ten voorfchreeven einde aanwendt , ver•
voegt zich aan de deur van het huis des perfoons, tegen
Wien by het heeft , of ter plaatze, waar by hein het zekerst
zal ontmoeten. By zit daar in Dheria neder, met vergif,

of een dolk, of eenig ander werktuig van zelfmoord, in de
hand ,
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band , dreigende daarvan gebruik te zullen maaken, indien
zyn Party het zich onderwinde, hem te moeijen of voorby te
gaan. In deezer voege houdt by deezen volkomen opgeflooten. De Brahman, zich in deezer voege tegen zyne Party ge•
zet hebbende, vast; en uit kragte van Bene gewoonte, welke
zeldzaam overtreeden wordt • moet het ongelukkig voorwerp
van dit Arrest ook vasten. In deezen staat verblyven zy
beiden, tot dat de infteller van de Dherna voldoening kryge.
Hierin mist by zelden, dewyl by het bykans nimmer onder.
neemt, zonder een vast befluit om te volharden : want indien
de Party, dus opgellooten , het zo verre liet komen , dat de
Brahman , zittenue in de Dherna , door honger omkwame ,
zou die zonde, voor altoos, zwaar op hem liggen. Dit
bedryf is zeldzaamer geworden in de laatf'e jaaren, zints de
oprichting van een Geregtshof te Benares, in den Jaare 1783.
Maar de tusfchenkomst van dat Hof, en zelfs van den Reliident
aldaar, is niet genoegzaam geweest om het geheel af te fchaffen; dewyl men het, over 't geheel, voorzigtig geoordeeld
heeft, ten deezen opzigte geene dwangmiddelen re bezigen , uit
vreeze dat eenig blyk daarvan hem , die in de Dherna zat,
tot zelfmoord zou aanzetten. De frnaail van dit bedryf zou
niet alleen vallen op de handhaavers van het Geregt, maar op
het Gouvernement zelve.
De gewoonte om in Dherna te zitten bepaalt zich tot manlyke Brahmans niet alleen. Het volgende voorbeeld, te Benares, in den Jaare 1789, voorgevallen, zal dit íluk volkomen
bewyzen en ophelderen. — BEeNoo BHAI, eene Weduwe van
den Brahmanifchen Stam , hadt een Regtsgeding tegen haaren
Schoonbroeder BALHISICEN. Men zogt dit by bemiddeling te
vinden. Het Regtsgeding en de Uitfpraak werden door het Ge.
regtshof te Benares nagezien, en men beriep 'er zich van. De
zaak van BEEN00 betrof een eisch van eigendom, waarby haare Cast of Stam in aanmerking kwam, welken haar tegenstander
beweerde dat zy verbeurd hadt. De uitfpraak was ten haaren
voordeele, maar zo gunftig niet als zy wenschte. Zy werd ,
overzulks , te raade , om haare zaak te winnen door de Dherna , en het verder te brengen dan de gebruikte regtsmiddelen
het gebragt hadden. Overeenkomftig met dit beluit , ging
eEenoo voor de deur van BALHISKEN in Dherna zitten. Naa
het verloop van eenige dagen , begon hy te vreezen , dat zy
van honger zou fterven , en ging met haar na den Hindoo•
tempel te Benares, waar zy beiden nog eenigen tyd zich van
fpys onthielden. Dertien dagen waren 'er verftreeken zints
den aanvang van BALTI sKEN'sDrrerna,toen hy het opgaf,door
te komen tot eene voorwaardlyke overeenkomst met BEENOO,
behelzende, dat, indien zy de echtheid van haare Cast bewyzen, en eenig:; agtenswaardige Leden van haaren eigen Stam
kon
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kon overhealen om voor haar een onthaal te bezorgen, by niet
alleen de kosten daarvan zou betaalen, maar ook haare fchul.
den voldoen. De voorwaarden werden aangenomen door
BEENoo, die haar aandeel in het aangegaan verdrag volbragt.
Haar tegenpartyder betaalde, zonder verwyl , de kosten des
onthaals ; maar het niet volbrenger_ van zyne verbintenis ,
om haare fchulden te voldoen , bewoog haar, een regtsgeding tegen hem aan te vangen; en de te werk geftelde Dher.
na, met de bewyzen daarvan, kwamen dus voor de Regt-

bank.
Het is niet te onpasfe, hier aan te merken, dat eenigen van
de Pundits , daarover geraadpleegd , de voldingendheid van
eene verpligting , door een Dherna afgevergd , erkenden; mits
het voorwerp daarvan ware het verwerven van eene regtmaa.
tige zaak, of het verkrygen van een regt , verkeerd en (nood
door de andere party geweigerd ; doch in geene andere gevallen. Doch anderen verwierpen de duchtigheid van
eene op die wyze afgepert}e verbintenis , zo dezelve , in 't
vervolg, niet bekragtigd werd door den Geregtsfchryver , of
geheel, of gedeeltlyk , naa dat het aangewende dwangmiddel

was opgeheeven.
Van dit vermelde gebruik is geen geheel gelykvormig voor
Bengale of Behar ter myner kennisfe gei omen; fchoon-beldin
het bekend is , dat .Brahlnannen zelfs in Calcutta , liefde•

gaven tot leevensonderhoud van Hindoos ge^reegen hebben,
door zich voor de deuren van hunne huizen te plaatzen, onder verklaaring , dat zy daar zouden blyven tot dat hunne
verzoeken vervulling bekomen hadden. De gemaatigdheid van
den eisch brengt doorgaans eene bewilliging te wege, die ag.

ter zou blyven indien dezelve te hoop liep.
In het zekere •ben ik onderrigt, dat voorbeelden van deeze
Gewoonte nu en dan voorkomen in eenige gedeelten van
des Viziers heerfchappye, en dat men Brahmannen daar met
vrugt gebruikt heeft om fchulden betaald te krygen ; den
Schuldenaar betaaling afvorderende , onder bedreiging, dat zy

zouden vasten tot dat de fchuhl zou betaald weezen. De
Schuldenaars, indien zy geld of crediet hadden, bleeven nooit
in gebreke , om een eisch , deezerwyze tegen hun ingerigt,
te voldoen.
Een ander Landsgebruik, van een zeer zonderlingen en
wreeden aart, noemt men het oprichten van een Koor. Door
deeze benaaming verflaat men een ronden Hout(tapel, gereed
om in brand geftooken te worden. Op deezen wordt zomtyds eene Koe of anders eene Oude brouw , geplaatst, door
de vervaardigers van dien Houtmyt , om te Bader verbrand
te worden. Men bedoelt met dit be.iryf de Officiers van het
Goavernemnent of anderen af te fchrikken van groote eifchen;

naar.
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Waardemaal de volvoering deezer Offerande gefield wordt een
groote zonde op den hals te laaden van de zodanigen , wier
gedrag den bouwer van zodanig een Koor tot dit uiterfte de
toevlugt doet neemen.
Een voorbeeld van deeze zo wreed als vreemde Gewoon•
te zag men in de Provincie van Benares, in den Jaare r788.
Drie Brakinannen hadden een Koor toegefteld, waarop eene
oude Vrouw zich liet plaatzen. Het oogmerk, onr voor een
tyd fchrik aan te jaagen werd 'er ten vollen door bereikt;
en een tydige tusfchenkomst van gezagbetoon voorkwam de
volvoering der offerande. Het is der moeite waardig ,
de zaak te weeten , welke deeze drie Brahmannen aanzette
om de toevlugt te neemen tot dit wanhoopig en wreed middel. Hunne eigene verklaaring komt hoofdzaaklyk hier op
neder: Dat zy landen in gemeenfchap hadden met anderen;
maar dat de openbaare belasting ongelyk aan hun was opgelegd, dewyl hunne deelgenooten minder dan zy, naar evenredigheid , betaalden ; zy weigerden , uit dien hoofde, eenig
gedeelte op te brengen, en vervaardigden een Koor, Q ni de
Officieren van het Gouvernement vrees aan te jaagen in het
voortzetten van hunnen eisch. Hun eenig doel was , gelyk zy
met zo veele woorden verklaarden, om eene gelyke verdeeling
in het betaalen der belasting tusfchen hun en hunne medeland
te bewerken. Eene Vrouw, bykans blind van-eignar
ouderdom, hadt zich, te deezer gelegenheid, op de Koor geplaatst. Zy werd gedagvaard voor den Engelfchen Superintendent der Provincie, doch weigerde volstrekt te komen ;
betuigende , dat zy, veel liever dan te gehoorzaamen , zich
zou verdrinken in de eerie waterwel. Men drong het fluk
niet verder aan.
[)ic is het éénige voorbeeld der vervaardiginge van een
Koor , in veele jaaren vóór 1788 vermeld. Men wil ,
dat het in vroegeren tyde veel algemeener in gebruik was.
Geen berigt is my ter hand gekomen van eerre herhaaling
deezer Regisvordering in Benares, of het beflaan daarvan in
eenig ander gedeelte van de Bezittingen der Compagnie. Men
wil ook, dat het nooit algemeen geweest hebbe in Benares ;
maar verzekert, dat het zich bepaalde tot een gering gedeelte
van die wyduitgeflrekte Provincie.
Het laatstgemelde gebruik loopt zeer aan tegen die zagtheid en menschlievenheid , in welke de Schryver van Tile

Hfflorical Disquifition , regarding aneiext and modern India,
verzekert, dat de Inwoonders van dit Land, door alle eeuwen heen, uitflaken. Als eene algemeene flelling, aan uitzonderingen onderhevig, heb ik geen rrgt om dezelve tegen
te fpreeken ; dan men zal nogthans moeten toeflemmen , dat
byzondere Perfoonen in ladle dikwyls door geringe tergingen
zich
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zich laaten vervoeren tot het pleegen van bedryven, welke
door geene tergingen kunnen gewettigd worden ; en zonder
my te beroepen op het gedrag van haarblylayke movers , kan
men voorbeelden aanvoeren v n naau.F l, ;s gelootbaare wreedheden, de gevolgen van wraakzult :gen trots en onbeteugelde
gewelddaadigheid van inborst.
Ten bewyze van deeze verzekeringen , zal ik drie merk
voorbeelden bybrengen , gefkaafd door onlochenbaare-wardige
baarblyklvkheid. Ten Jaare 1791 werd SOODISuTER MIER ,
een Brahrnan , de bewoonder van een verpagt land, en eigenaar van een land, vry van belasting , in de Provincie van
Benares , opontboden om te verfchynen voor een Officier,
een Inbooreling des lands, een afgevaardigd Inzamelaar in het.
DiftriEt waar deeze Man woonde. Hy weigerde voluit, te
gehoorzaamen aan cie dagvaardingen, die vrugtloos herhaald
werden ; naa verloop van eenigen tyd werden verfcheide perfoonen afgevaardigd om het geding voort te zetten, en hem
tot verfchynen te noodzaaken. Toen deezen zyn huis naderden , fneed by het hoofd af van de Weduwe zyns overleden
Zoons, en wierp het buiten deur. Zyn eerfte oogmerk was ,
zyne eigene Vrouw ons 't leeven te brengen; dan het bleek,
dat zyns Zoons Weduwe, dit vernecmende , hem verzogt,
haar van kant te maaken of te onthoofden; gelyk by deedt.
— In dit geval nam het Regtsgeding tegen SOODISHTER een
geregelden loop; zyne ongehoorzaamheid ging met verfrnaading
gepaard; zyn leevensitand geregtigde hein niet om byzonder
uitgemonfterd te worden ; by hadt niets te vreezen van het
voldoen aan den eisch ; en by mogt zich verzekerd houden
van herhel in regten, indien hein ongelyk ware aangedaan.
Een ander .Brahman, genaamd BALOO PAUNDEFI, werd, in
den Jaare 1793 , overtuigd , zyne Dogter vermoord te hebben.
Zyn eigen verflag van die daad , en van de beweegreden hem
daartoe aanlpoorende , komt hier op neder : Dat , omtrent
twaalf jaaren vóór den begaanen moord , by BALGO en een
ander Man te zamen Huurders en bebouwers waren van een
plek gronds, toen de Deelgenoot aan BALGO zyn aandeel afilondt. Met den Jaare 1793 kwam zyn voorige Deelgenoot
te voorfchyn met een eisch op aandeel in deezen grond; de
eisch werd aan goede Mannen gelaaten , die ten voordeele
van BALOO uitfpraak deeden. Hy ging gevolglyk na dat land, en
was bezig met het te ploegen , wanneer by daarin geftoord
werd door zyn tegenftander. Hierop werd BALGO, naar zyne
eigene bekentenis, „ toornig en woedende, en bragt myne
„ eigene kleine Dogter APMMUIGA, die flegts een en een half
„ jaar oud was, in het veld, en doodde haar met myn ei„ gen zwaard." Dit geval gebeurde ook in de Provincie van Benares.
,

,
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Het Iaatfte voorbeeld, 't geen ik zal aanvoeren, is eens
daad van Moedermoord , gepleegd door BEECHUK en ADHER,
twee Brahmannen . en Zemindars of Eigenaars van landgoederen , weiker uitgeltrektheid die van agt Acres niet te boven
ging. Het Dorp, waarin zy woonden, vaas de eigendom van
veele andere Zeneindcars. Een gefchil , 't welk ontftondt uit
mededinging wegens het algemeen toevoorzigt op de inkomfen van het Dorp , hadt langen tyd plaats gehad tusfchen de
twee Broeders en een perfoon , ooWRY genaamd , en den
Officier van het Gouvernement , die dit bezwaar op den laat
werd aangezet tot eens herroeping-ftenhadovrgb;y
daarvan door de bedreigingen der Moeder van aEECHuK en
ADHER , om vergif te drinken, en om de behandeling aan de
twee Broeders over te brengen. Door dezelfde bedreiging
werd hy afgefchrikt van gehoor te geeven aan de klagten van
GOWRY , die door een hooger magc tot dit onderzoek was
aangelleld.
Maar de onmiddelyke oorzaak, die de Brahmannen aanzette
tot den moord van hunne Moeder , was eene daad van geweld, welke gezegd werd gepleegd te zyn door de Afgezondenen van GOWRY , met of zonder diens last, en door hem
gebruikt tot een ander oogmerk, in hun huis indringende,
wanneer zy niet t'huis waren , by nagt, en veertig Ropyen,
de Eigendom van BEECnuK en ADHER , wegneemende uit de
vertrekken hunner Vrouwen.
BEEOHUK keerde eerst t'huis weder, waar diens Moeder,
Vrouw en Schoonzuster hem het gebeurde verhaalden. Onmiddelyk bragt hy zyne Moeder na een niet ver afgelegen
beek , waar hy op dien ty,1 , in den morgenfond , met zynen
Broeder ADHER, overluid tot het Volk des Dorps riep; dat,
fchoon zy de intreede in huis, als eene daad die niet herfteld
kon worden , wilden over 'c hoofd zien, de veertig Ropyen
noesten wedergegeeven worden. Op deezen uitroep be•
kwamen zy geen antwoord; en 'er is geen zekerheid altoos,
dat dezelve door iemand gehoord is. BEECHUz trok,
zonder marren, zyn zabel, en Ploeg met éénen flag 's Moe•
ders hoofd van den romp , met het beleden oogmerk, als af.
gefproken en erkend door Moeder en Zoon, dat 's Moeders
geest, opgewekt door het haan op een grooren trommel
veertig dagen lang, voor altoos cowav zou vervolgen en plaa.
gen tot diens dood toe, en ook allen, die zyne deelgenooten
geweest waren. D. laatfte woorden , die de Moeder fprak,
waren , dat zy oowRY en de zynen zou plangen.
De gewelddaadigheid, den Afgevaardigden van GoWRY ten
laste gelegd, dat zy met overmoed ingedrongen waren in de
Vrouwen -vertrelslcen van BEECHIJK en ADHER, mogt eens
fchennis heeten, die groote gramfchap baarde; maar zy fchynei
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ten die mishandeling minder gerekend te hebben, dan het
verlies van hun Geld , ' t welk zy , tot hun vol genoegen,
zouden hebben kunnen wederkrygen, door zich te vervoegen
by het Geregtshof in Bengres.
De daad, door hun gepleegd, halt geene andere wettiging,
dan die ontleend werd uit de vooroordeelen , flandgrypende
op de plaats hunner woonirge; her was een misdryf tegen
hunnen Godsdienst; en de beide Broeders bragten een voorbeeld by van een Brahman, die, zeven of agt jaaren geleeden , zyne Cast verlooren balt, en alle gemeenfchap niet andere Brahmannen , door eene daad van dezelfde natuur. Dan .
om de waarheid te zeggen, BEECHUK en ADHER, fchoon Brahmnannen , bezaten geen kennis, en haiden geene opvoeding
genooten, beantwoordende aan de hooge onderfcheidfng van
hunne Cast, waarvan zy den trots alleen bezaten, zynde zo
onkundig en bevooroordeeld, als de geringfle landbouwers in
eenig deel van de wereld. -- Zy fchcenen ten uiterften ver
wanneer zy hoorden dat een Pundit hun verwees tot-basd,
de verbeurte van hunne Cast, en erkenden openlyk, dat zy zo
verre waren van te denken eerre barbaarfche daad gepleegd te
hebben , dat zy beiden, zo wel als hunne Moeder, dit bedryf aanmerkten als eene verdeediging van hunne gefchondene eer , en niet onderhevig aan eenige Godsdienflige
flrafe.
De Societeit zal met eenige bevreemding ontdekken, dat
de Pleegers van de onderfcheidene bedryven , door ons opgegeeven , Brahmannen waren. Deeze bedryven greepen
ook alleen plaats in drie Diflri&ten van Benares. Ik neem
deeze dingen in opmerking , ten einde ik niemand -tot de
dwaaling vervoere, waartoe men zo dikwyls vervalt , om algemeene befluiten uit byzondere omftandigheden af te leiden. In Bengale en Behar, waar de driften van jaloufy,
hoogmoed , en wraak , zomtyds zeer heillooze gevolgen te
wege brengen , herinner ik my geen één voorbeeld, waarin de uitwerkzels van derzelver gewelddaadigen aart overge.
bragt werden van de voorwerpen , die deeze driften opwek.
ten, tot andere, die onfchuldig waren , gelyk in de boven
vermelde gevallen.

(Het Vervolg en Slot hiernaa.)
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€SEEOOI'iTE VAN EENEN PAPEGAAI, TE E0AME, IN HET

JAAR I8OI.

(Uit het Fransch.)
erwvy1 de Advokaat F .AN•Aa TcIINE PASSERI te dvignon in
dienst was van den H. Stoel, in hoedanigheid van Advokaat en !'rocureur•Generaal , isoït by . den eenen na den anderer,, twee Papegaaien , van de foort , welke de Lefhebbers der
Natuurlyke Histo, ie flrrlazonen noemen. Beide waren zo tam,
dat men ze 2ltoos in volle veyheid door de vertrekken liet
loopera, als twee duiven; fchoon zy hunne kooi hadden, met
eenen flok om 'er op te rusten. De wederzydiche liefkoo2ingen ,welke zy begonnen elka^.der te doen, zo ras men hen
vereerigd had, en het onaffcheidbaare leeven, dat zy leidden,
deeden gereedl;Tk denken, dat zy van verfchillende kunne
waren. Het Nlannetjen fprak . vey wel verfcheiden woorden

in het Fransch , en

zong een deunt +en

in het Provencaalsch;

het Wyfien , rnisfchien door ge! rei van opvoedinge in de
eerfte jeugd (*) , heeft nooit een verftaanbaar woord uitgebragt ; alleenlyk gaf het een' fcherpen en onaangenaamea
fchreer^w, wanneer het iets begeerde, of kwaad wierd.
Hun gewoon voedfel beftaat in zaaden van den Zoriie.
bloem of van Saffraan, in vruchten, loep of bry van gegist
deeg, ryst en peulvruchten , en fomtyds een weinig vleesch,
vooral wanneer het vet is. By gebrek van de bovengenoemde
zaaden zyn zy ook gewend, hennipzaad en zelfs Turksch

hoorn te reten.
Schoon zy geene groote begeerte tot drinken toonen, drin.
ken zy evenwel fomtyds van het water, dat voor de hoen.
ders gefchikt is; zy dompelen dan den bek in het vat, waar.
in het water is, en fteeken den kop om hoog om het door
te zwelgen. Zy hebben , ondertusfchen , gaarne water tot
hunne eigene befchiklking , om zich van tyd tot tyd te kun
tracht dan, indien het kan, zich-nebad.HtMjn
geheel onder te dompelen, hetgeen hein meer genoegen fchynt
te geeven. Het Wyfjen, daartecen , fcboon het meermaalen
drinkt dan het Mannetjen , heeft Benen afkeer van zich te
dompelen , en wordt dikwyls te onvreden , wanneer het Mannetjen zich baadt in basre nabyheid , en, onder het flodderen
met zyne wieken , haar met water befpat.
Wanneer, in het Jaar 1789, de toefland der zaaken hunnen
(+) De Eigenaar had het gekeft op de Galeien te Dlarje l:e.
AIEIVG. I802. 10. 9.
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alen meester noodzaakte Avignon te verlaaten, wilde hy,
fclhoon by alles verloor wat by bezat, deeze beide Dieren niet
misien , welke hem diktiryls eene aangenaame afleiding ver
hadden , in zyne f;ewichtig. bezigheden. Hy nam ze-fchat
met zich ; hetgeen by te gemaklyker doen kon , dewyl by
reeds de doozeo (* had , waarin deeze vogels , zonder moei
zonder d.:t men hun eenig nadeel toebren e , kunnen-te,n

vervoerd worden.
Wanneer Paus Pius de VI aan den Heere PASSERI eene
endere beftennning gaf, en denzelven benoemde tot Gouverr.eur an Forli, nam deeze ook de beide getrouwe metgezellen zyner bailin ,fchap niet zich. Daar had by de gelegenheid
om waar te neemen , dat , met het aankomen der Lente , deeze twee Dieren geneigdheid gevoelden tot het voortplanten
vn hun gedacht. Hunne liefkoozingen waren ongeineen.
1-Jet Wyfjen vooral toonde zich zeer te onvrede, wanneer liet
Mannetjen aan haare tekenen van liefde niet beantwoordde.
Hunne wederzydfche yverzucht vereenigde hen dertnaate, dat
zy zelfs hunnen meester Ploegen, wanneer deeze zich hield,
of by een van beiden wilde llreelen. Eindelyk in de maand
Maart van 1798 paarden (t) zy , en in de maand April lelde
het Wyfjen . onder de keukenhaard , in de asch, twee eieren ,
in alles gelyk aan duiven-eieren.
Op
() Deeze Doozen worden klompen genoemd, omdat zy de gedaante
hebben van de houten klompen, welke de Landlieden [in Prankrykj
draagen. Het zyn kistjens , gemaakt als muizevallen , ruim genoeg om
den vowel te bevatten, welker, men 'er insteekt aan het eene einde,
door een klein (icurtjen, hetgeen in eene fponning op en neder fchuift.
in deeze Doos is een rond gedraaid dwarshout of flokjen, waarop
de Papegaai gaat zitten. Aan het andere einde der Doos is Bene opening, gefloten door een raam niet een yzeren traliewerk , zodat cie
vogel er niet uit konten , maar niettemin zien kan en ademhaalen.
% anneer men 'er hem op deeze wyze heeft doen ingaan, kan, by zich
.iet weder omkeeren. Dus ligt men, om heen te doen uitgaan, het
raam, of de deur, aan de voorzyde op; onder welke deur , aan den
binnenkant, eene kleine lade is, waarin men het tot de reis noodige
voedfel plaatst.
Cl ) Wanneer de natuur de Papegaaien tot het liefdeswerk prikkelt,
drtait het Wyfjen zich op den grond in het ronde; het 1preidt de vierleen uit, en pronkt met den {}aart, gelyk de Pauw; het -Mannetjen
volgt haar terilond, totdat zy aan zyne begeerten zich overgeeve.
De oaaring gefcltiedt op dezelfde wyze als by de meeste vogels; dat is
te zeggen , dat het Mannetjen zich op het Wyfjen plaatst, met dit
onderfcheid , dat het Mannetjen niet los op den rug van het Wyfjen gaat
zitten, en 'er zich nier plaatst in eene horizontanle lyn , maar beiden, geduurende liet hediryf der veorttceling, den bek op den grond
gevestigd houden. liet Mannetjen zet hechts den eenen poot op den
rug va„ het Wyfjeu, dat niet de borst geheel op de aarde rust, en
kouPc zich, met den anderen, op den grond vast. I-Iunne pasrug ge.
beucc allene in de traanden Blaart en tipril, en zy herhaalen ze niet
zo áikwyls ais veele van onze tamme vogelen.
-
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op deezen tyd werd de beflemming van den Heere PASSERI
nogmaals veranderd, en by na Iralentasro gezonden. Hy deed
áe eieren en de vogels derwaards overbrengen. In dit inieu•
we land paarden zy geregeld in hunne gewoone maanden, en
hei Wyfjen leide dan eens twee, dan eens drie eieren, geduurende de vier achtereenvolgende jaaren, welke de Heer PAS.
SERI ter deezer plaatze doorbragt. Het broedde ze met de
grootVte oplettendheid en den grootfien yver , geduurende
een-, vry aanmerkelylte tydruimte , maar telkens vruchteloos (M).
De Heer PASSES): werd nogmaals verplaatst, en van Valen=
taro na Anagni gezonden. Maar, het Franfche Leger kort
daarna den Kerkelyken Staat bezet hebbende, werd de Heer
PASSERS in hechtenis genomen, en, geduurende vyftig dagen,
in het Kasteel St. Angelo gevangen gehouden . Vervolgens
werd hy in het Koningryk Napels gebannen, werwaards hy
evenwel , by gebrek van een paspoort, zich niet kon begeeven. Hy bleef toen eenige maanden te Terracina, alwaar by
beroofd werd van alles, wat hy had: want dit land was ter
plonderinge overgegeven , omdat men 'er getracht had eene
tegen-omwenteling te bewerken.
Het gelukte hem deeze keer nogmaals zyne twee Papegaaien
te behouden, dewy) hy ze, by het verlaaten van Anagni, by
zyne nabeltaauden had gelaten.
De I'ranfche Generaal GIRARDON Cl de Raad ZACCALEONL
kwamen ten deezen tyde, in de hoedanigheid van Commisfari^:fen van Anagni, te Terracina. Door de inwoonderen van
flrsagni zelven onderricht van het gedrag des Heeren a' sseat ,
en overtuied van deszelfs onfchuld , gaven zy hem verlof oni
w:.der na Rome te keeren. Zyne familie eveneens terug geroe.
pen zynde, kwam by weder in bezit van zyne Papegaaien.
Dee(*) Men heeft waargenomen, dat het Wyfjen, wanneer het eieren
wi1 leggen , gewoonlyk eene verborgen en zachte plaats zoekt ; dat zy
ze legt of in de aseb • of in Bene foort van nest , hetgeen zy ne t
baa ren bek en met haare poolen maakt. Zo ras de eieren gelega zyn,
vraat zy ze niet weer; zy plaatst 'er zich op, en poogt ze wel bedekt en warm te houden. Zy broedt ze veertig dagen lang , ge
welken zy zelden uit het nest komt, en dan alleen tot het-dure
doen van haare ontlastingen , die, in deezen tya, overvloediger zyn
dan anders, en beftaan uit eene vloeibaars en flymige ftof}e. Ilet
Mannetjen

zet zich op eene eenigzins verheven plaats, houdt de wacht

by het Wyljen, en duldt niet, dat iemand haar nadere: by ziet ge
na haar met een oog van welgevallen. Va u tyd tot tyd gaat-edurig
by eeten zoeken : naauwlyks heeft by bet ing1llokt, of by loopt na
liet Wyfjen, dat den bek opent; het Mannetjen fteekt 'er den zynen
in. Hy hort 'er het voedfel in , dat bv genomen en ingeflol:t had ,
omtrent zo als de Duiven by naare jnngen doen. Op deeze wyze•
leeft het Wyfjen, geduurende den gebeden tyd dat het broedt.
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Deeze werden gepraatst in een klein vertrekjen , dat voeï
de middagzon blooiflond. In de eerfte dagen van Juny des
Jaars i8uo leide het Wyf^en twee eieren in een komfoor,
waarin een weinig asch was, en hetgeen men toevallig in

eenen hoek van het vertrek had laaten haan. Zy werden,
een.en- veertig dagen lang, gebroed , met alle zorgvuldigheid,
waarvan boven gefproken is. Op den 15 July brak een dee-.
zer eiexen in her midden open, en 'er kwam een jonge vogel uit , die naauwlyks het hoofd konde ophouden : maar den
volgenden morgen werd hy dood gevonden, en de moeder
verliet het andere ei (*).
In de i✓ e,ete van tiet (aar iSor leide het Wyfjen drie eieg
ren in het zelfde komfoor, en broedde ze met dezelfde opa
lettendheid. pen 24 Juny, des avonds, befpeurde men, dat
de íanl van een der eieren gebroken was , en men hoorde
een' kleinen fchreeuw,, die de geboorte van den kleinen vogel aankondigde. Opdat deeze niet het zelfde gevaar als die
van het voerige jaar mogt loopen, ftelde men, in pi<tatze van
het komfoor , eerre kleine teenen mand , op welker bodem
men, ernig linnen leide, en daarop de beide andere eieren, en
den kleinen pas uit den dop gekomen Papegaai. moeder
veer toen voort niet broeden (t).
Men hield aan met aan de ouden hun gewoon voedfel te
geeven. Het Mannerjen bragt het dikwyls aan het \Vyfjen
en dit deelde het met haar jong, hetgeen , verfchei'en dagen
lang , zander eertig teken van vederen bleef en met geflo•
ten ooggin.
Den 12 July hoorde men verfcheidene fchreeuwen van det
jongen Papegaai; men bemerkte, dat het was om voedfel te
vraaggin; want tiet Mannetjen kwam terstond toeloopen, om

liet aan zyn jong te geeven,

l)en 14 be=ton hy de oogen te openen, en men zag op zy-

nen rug verfcheiden kleine fchachten van vederen te voor -

f,chyn komen, gelyk aan die, welke zich vertoonen by de Duiven en andere kleine vogelen.
Den a6 befpeurde uien deeze fchachten van vederen over
het geheele lichaam,

Den
(' Gelyk deeze Dieren log en onbehendig zyn , fchynt het ,

dat de moeder het lang plat gedrukt heeft door haar eigen gewicht,

uit hoofde van de bekrompen plaats , waarin zy haare eieren had ge,

legti en gebroed.

(f) Wen heeft opgemerkt, dat het Wyfjen omtrent het midden der
snande twee openingzn, op dezelfde hoogte, heeft gemaakt. Men kan
nier z:ggen, of dit gefchied zy uit dien vernielenden aart, welke deem
ze Dier. ❑ kenmerkt, dan om aan her jong Benen meer gemalay 1 ten uit
uit de mand te bezorgen , wanpeer het in Raat zoude zyn om-gan
'er geb;uik van te kunnen maakte.
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3^en rz begonnen deeze fchachten zich ce Ontwikkelen ei
zich tot piuimeu en vederen te vormen.
Den 24. begonnen de vleugels bedekt te worden met groene
pluimen.
Toen de veertig dagen vol waren, zag men ze geheel met
pluimen bedekt ; en de moeder , welke tot dien tyd toe
altoos by haar jong had geflapen, verliet het, als of zy het
buiten voogdy gesteld had; van toen af ging zy, gelyk te
vooren , by haar Mannetjen Naapen.
De jonge Papegaai had op het lichaam pluimen van een
leevendig groen ; die der vleugelen, fehonn ten grooten deele groen, waren gemengd met ronde , blaauwe en violette
pluimen; die, welke het hoofd bedekten, waren groen niet
een' geelen rand aan den kant des heks; de pluimen naast
aan de pooten, waren ook van eene geele kleur.
Men kan nog niet beflisfen, tot welk geflacht by hehoore,
daar by,, zonder onderfcheid , zich voegt by den Vader eta
by de Moeder, die beiden, fchoon by ook alleen eet, fomtyds hem beurt om beurt uit den bek voeden. Hy fchynt,
evenwel , meer naar den Vader dan naar de Moeder te ge,

lyken (*),

BYVOEGSEL DES VEETAALEItS.

Hetgeen de Schryver van dit Bericht, in zyne laatre aante-

kening, zegt, dat de poogingen , om de Papegaaien in onze
luchtflreek te doen voortteelen, tot nog toe , vruchteloos zyn g e.
weest , is niet volkomen naauwkeurig: ten miniten by den
Heer BUFFON (Hifi. Nat. des Oi/eaux, Tom. XI. p. r6o. Edit,
We Paris 1780, I!tmo.) leeze ik het volgende.

„ Het is zeldzaam, dat men de Papegaaien in onze gemaa .
tigde Gewesten ziet vourtteelen , maar niet dat men hen klaare en gelde eieren ziet leggen : evenwel heeft men eenige:
voorbeelden van in Frankryk geboren Papegaaien. De Heer
DE LA PIGEONIèRE heeft, in de Stad ]Jfarmande , in Agenois,
een Mannetjes en een Wyfjes Papegaai gehad, die, geduurende
vyf of zes jaaren niet gemist hebben in ieder voorjaar een
broedfel te leggen , hetgeen Haagde, en waaruit jongen voort•

kwamen, die door de ouden werden opgevoed. Ieder broed-

el beftond uit vier eieren, waarvan altoos drie goed en één
on
( 4 ) Tot nog toe zyn de poogingen j om de Papegaaietr in onze lucht
ltreez te doen voortteelen, vruchteloos geweest. Het is zonderling
genoeg, dat men, in het zelfde jaar, twee verfchynfels, omtrent van
den zelfden aart, heef! gezien : het eerie is de geboorte van eenco
Leeuw , in de Diergaarde van het Rlufeum der Natuttrlyke Historie t@
P*vi; het andere die van essen Papegaai te Rome,

Dd3

406

GEBOORTE VAN EENEN ?AP$GAAT.

onvruchtbaar waren. De wyze , om ze op hun gemak te doer
broeden, was, dat men ze plaatfte in een vertrek, waarin
niets anders was dan eene ton , aan het eene einde zonder bodein,, en [gedeeltelyk] gevuld met zaaglel van hout. Van binnen en van buiten waren flokjens in de ton vastgemaakt, opdat
het 1Mlannetjen op allerlei wyzen 'er by kon opkiitnmen , en by
het Wyfjen nederliggen. Eene noodzaaklyke voorzorg was,
dat men niet dan gelaarsd in de kamer kwam, om de beenes
te befchermen tegen de beeten van den jaloerfchen Papegaai ,
die alles verfcheurde, wat by zyn Wyfjen zag naderen ( s').
Vader LABAT geeft ook de historie op van twee Papegaaien,
die te Parys verfcheiden maaien jongen kreegen (t)."
Doch fchoon dus het voortteelen van Papegaaien niet zonder voorbeeld is under gemaatigde luchtftreeken, die voor.
beelden zyn buiten tegenfpraak zeldzaam, en misfchien nooit
zo naauwkeurig befchreven als hetgeen hier den Leezer word
aangeboden.
ugest. 1774•
Brief, geschreven te Marmande en á enois, 2
In de Gazette de Littdrature van den i? Sept. daaraanvolgende.
(t) ivouveaux Voyages aux lies de E'1a.erique. Paris 1722. Tom. H.
p. ido [of Torn. H. p. 159 van den HaagGchen druk van 1724.3

(*)

f ItMERBINGEN, OVER EENIGE DRIFTEN; BYZONDEI, v00$
DE VROUWEN IIVGERIGT.

(Uit het Engelsch.)
een waarheid is 'er, duidelyker en van allen meer erkend,
dan dat de Menschlyke Natuur onderhevig is aan eene meG
nigte van Driften. Eenige deezer mogen deugdzaam heeten; an-

dere zal men niet fchrooieen met een tegenovergeflelden naam te
beflempelen : dan 'er is een groot aantal tusfchenbeide Taande
Neigingen, ook wel, en mogelyk niet ten onregte, met der:
naam van Driften beftempeld. Deeze laatstgetnelde kunnen ,
door eenen gefchikten invloed der Rede, zeer dienstbaar wor.
den aan de Deugd, wanneer zy zich in gevaar bevindt urn
door belaagers overweldigd te worden : maar zy loopen evers
zeer gevaar om in dienst genomen te worden door de belaagers der Rede ; en , eens opgefchreeven onder het vaandel der
vyanden, mist het zelden , of zy doen de kans keergin , en
richten eene deerlyke flachting aan by de aangevalle Deugd.
Het blykt hieruit, dat deeze Tusfchenfoort van Neigingen,
als 't ware , eene foort van in evenwigt brengende magten
zyn, die, 't is waar , eene onzydigheid in zedelyke zaaken
fcbynen te houden maar, dit met wapenen in de hand doen,

de,
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de, niet veronderfteld kunnen worden, onzydige aanfchouwers
te zullen blyven; zy moeten of met of tegen ons weezen.
Ik zal my klaarder doen verflaan , wanneer ik ze nader ei&

byzonderder onder 't oog breng; en een aanvang maaken met

die Drift, welke men den naam van algemeen heerfchend heeft
gegeeven : de Zugt tot Beroemdheid , of om als boven andere
bekend uit te fleeken.
Ik vermoed , geen Juffrouw zal deeze Neiging lochenen: ik
zou haar dit ook Beenzins aanraaden : laat zy egter die Neiging onderzoeken , en , eer zy zich aan 't geleide daarvan

overgeeve ,

nagaan

,

waartoe dezelve haar

waarfchynlyr

zal

brengen. Zal die Zugt haare Leidsvrouw alleen weezen to*_
die Bekendheid, welke verworven wordt door uit te íteeken in
de losbandigheden deezes tyds, door te fchitteren in de eerste
kr;ngen der vrolyk huppelende wereld , en die ten zeilfteen
strekt, om eiken aarzienlyken losbol tot zich te trekken; dan,
in de daad , is zy eene a lerverleidelykfte Gids , in ltaat, otr^
haar, die dit geleide volgt, op eene fleilte te voeren, van
welke de val haar in het graf des onheils zal doen nederttor.
ten. In tegendeel , zoekt die eigenfte Zugt haar af te maa
haar aan,-nevadzlrgyktenaji;prszy
het bewandelen van paden , misfchien min uitlokkende voor
het oog , maar uitloopende op weezenlyke genietingen des
leevens: dan mag zy veilig een geleide volgen, 't welk haar
niet zal bedriegen, en eerre Drift inwilligen, die ten fpringveer
van alle haare bedryven zal firekken , en by welker manger

het

haar aan

veerkragt

zou

ontbreeken , en

haar

character

zich niet anders onderfcheiden, dan door het vermyden der
ondeugd, zonder de bevalligheid en verdienite van Benige
ítellige deugd. Ik kan bezwaarlyk anders verorderf}elJen van eene Juffrouw, wanneer:het haar ter keuze gegeeven
werd, by haare intrede in de woelige wereld ,door welk foort
van Vermaardheid zy zich zou wenfchen te onderfcheiden ,
eene goede of eene kwaade , of zy zou de eerfle kiezen. Ik
moet gelooven, dat zy veel meer zelfvoldoening zou vinden
in de onderfcheiding van de beste Huisvrouw, de beste Moe.
der, de voorbeeldiyk(te Egrgenoote van haaren tyd te wee..
zen, dan in alle verkeeringskringen aangeduid te worden als;
de grootfle Modenpop , en de weelderigst opgefchikte van
haare Kunne. Indien ik hier wel gegist heb , waarom zat
dan iedere Vrouw, die haare leevenskeuze nog te doen heeft,
haare Eerzugt niet na dien kant heenen wenden, en op die
voorwerpen vestigen , welke , verkreegen zynde, haar de
meeste voldoening moeten fchenken ? Geen reden voor het tegendeel kan 'er weezen, dan omdat zy op deezen weg het doen
Beniger zelfverlocheningen ontmoet, welke haar te lard toefchyy
Den; en het (trekt ten blyke, dat zy haar' goeden naam niet
Dd4
ge.
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genoeg lief heeft, om 'er Benige moeite Voor aan te wetlh
den; haare Eeraug? heeft geen edele voorwerpen; en haar trek
om geroemd te worden is in den grond niet beter dan die
van en Hansworst, die, om anderen in 't oog te loopen ,
zich ver.aet'yk aanftelt.
Vriendfelvip is een woord, 't welk een: zeer inneemenden
klar.i: heeft, maar in geenen deele eerre bepaald befliste hoedanighe, d ; deeze Jan vriend of vyan.d weezen , naar ge lange rede en oorceel daarover uitfpraalc doen. Alle i rou w
lyke t^ riendiehal pen ;net eene en dezelfde zwarte kleur te
over[lryken , zou zeker wat hard .:yn ; nogthans zal het
voor alle Ouders Bene zaak van he uiterfte aanbelang weezen , eene firikte wagt te houden over deeze Neiging , by de
cerfte beweeglogen van liet vrouwlyk hart. Ik heb niet tea
oogrnerke , over deeze gevaaren zeer byzonder te weezen

ze

zyn genoegzaam bekend by alle Lieden van oordeel en ondervinding. Die verbintenisfen moeten by den aanvang beperkt worden. Men hebbe van zync Dogters , als de pest,
te weeren , Romaneske Meisjes , S: n,imenteele Schriften, did
liet hoofd op hol en het hart in de war helpen , nevens de
betuigingen van Vriendfchap, die op Bene niet verftaanbaare, maar gevoelige, verderflyke geestdrift uitloepen. Draagt de
ou^terlyKe zorgg, geen vroeg toevoorzigt tegen den aangroei van
zulke neigingen , het zal in 't einde vrugtloos weezen, zich
te verzetten tegen dien maalfiroom , welke alles met zich
voert.

Gevoelig- of Aandoenlykheid is eerre zeer geliefde zaak by
de Schoone Se .e; maar tellens eerre beminnelyke Vriendin , of
eene hoogstgevaarlyke Vyandin, der Deugd. Dat, derhalven,
de Vrouw, die des belydenis doet , zorge draage, hoe zy
ticeze haare zwaaheid zal haten werken : want het is eene zo
zeer zagte en i,idringende neiging, dat ze in de meeste
Woordenboeken der Vrouwen een zelfde benaaming is als
Liefde in de daad , zy is weinig anders , dan een Kunstwoord, 't welk die ligt verleidende hoedanigheid bezigt in
haare eerfte aannaderingen ; een woord, 't welk, raag ik in
dus uitdrukken , een Pas geeft tot alle die voorbereidende
fchermutz ,-Iingen, welke jonge lieden op elkanders genegen
doen, er zy tot eene verdere ontdekking komen: het-hedn
is, als 't ware, de Wedteen, op welken de Liefde haare pylen fcherpt. Indien eene Juffrouw in gezelfchap Lenig foort
van Aandoenlykheid betoont omtrent haar' Bewonderaar, moet
by een opper>otskap weezen, indien by niet weet zich vat'
dat wapentuig tegen haar te bedienen. Dan de Gevoeligheid neemt een geheel ander character aan, wanneer zy in
dienst treedt van Goedwilligheid , of ter wagt (trekt aan de
Zedigheid. In het eene geval is zy eene aandryffter tot mede.
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lyden ; en in het andere maakt zy befcheidenheid waakzaam.
Maar , wanneer zy het hart aanvalt,. om dor zagte vervoering (lat medelyden te betoonen, in gevallen waar de befcheidenheid niet op de hoede is, dan moet die aandoening gehouden worden voor een fpion, die, onder het masker van
liefde , de ligtgeloovigheid tot de flegtile oogmerken tragt te
verleiden, en het hart door listige inboezemingen ten val te
brengen.
Ydelheid is eene Drift, omtrent welke ik denk zeer beleefd te handelen, als ik dezelve rangfchik onder deeze wenden bruikbaare Neigingen: want het is zo veel ik ten uiterften
kan doen , als ik haar eenige werkzaamheid geef in de be.
fcherming der Deugd. Misfchien had ik haar deeze plaats
niet toegefcl#ii,t, zo ik vaNISSA niet gekend had. Zy kan egter eenige ondergefchikte dieníten doen in de huishouding
der Edelmoedigheid, der Gastvryheid, en andere agtenswaar.
dige dienstbetooningen. Zy is weinig meer dan een dienstvaar..
dig, beleefd en aartig ding , dat. op iets beters doelt, en te
vrede is niet een glimplach voor .haare goedwilligheid door de
zodanigen , die te veel verfland hebben om 'er eenige daad.
lyke hulde aan te betoonen: wanneer zy fchadeïoos is , zou
het hard weezen, haar uit baldaadigheid te beledigen ; wan•
neer zy fchadelyk wordt, dan verdient zy met de geesfelroede
der bèlachlykheid getugtigd te worden. Een fchoothondje
kan men dulden, als . het zich í1i1 houdt en het gezelfchap niet
aanblaft; maar een keffertje verdient, fchoon op den arm van
Bene Dame , by de ooren getrokken te worden , ter flraffe
van het onbefcheid.
Kieschheid is eene zagte naam; en fraaije Dames, die eene
haar eigene veragting heb5en van het gemeen , zyn 'er zeer op
gefield om aangezien te worden als bedeeld met zintuilen, veel
tederder en veel eerder aangedaan dan die van het gemeen ,
en dan de Natuur ooit beoogde haar te íchenken: haare zenuwen zyn aandoenlyk in de hooglire maate ; en haar geilel
is zo ten uiterften aandoenlyk, dat de wind haar aa.ngezigc
met geene harde vlaag mag bewaaijen. Ik heb die lieveling der Vrouwlyke Sexe met eene meer dan oppervlakkige
aandagt nagegaan , en vind .my nog buiten flaat om Léne
haarer goede hoedanigheden aan te wyzen. Ik ontdek de
verdieníte niet van zulke uitgezogt tedere zenuwen, en heb
nooit waargenomen dat de flap[le fnaaren in fiat zyn om
de welluidendfle klanken voort te brengen , als zy op fp el.
tuige i gefield worden. Ik verbeeld my dat het vrouwlyk
hart zulk een welgeflemd fpeeltuig is , als het getokkeld
wordt door de hand van den Vader, van den Vriend, van
den E tgtnoot : maar hoe kunnen deezen verwagten, eene
Zameniteanming van welluidende klanken te zullen hoorgin
van
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van een fpeeltuig , 't wclk door elk veranderlyk winde van
den toon gebragt wordt? Men mag vry zulk een fpecltuig,
als een ouderwets fpeel•in irument , waarop niemand weet of
wenscht te fpeelen, in de kas opfluiten: het kan nooit diemen in een Familieconcert , maar moet aan den wand gehangen worden , of ten minflen het moet altoos tot een fola
dienen.
Schaamte, wanneer deeze zich met Zedigheid paart, zal altoos met een gunflig oog befchouwd en met een lach van
goedkeuring aangemoedigd worden : maar Schaamte is eene
huurling ; men ontmoet haar zomtyds in de kleeding der
trotschheid,zoms in den verfeetenen opfchik van gemaaktheid.
Gemaaktheid is zeer gereed om haar in gezelfchap te brengen, en heimlyke bewustheid zal zich dikwyls fchaamen omdat zy het weet. Ik heb niet veel ten haaren laste;
want zy is niet in Raat om lastig te vallen in befchaafde gezelfchapnen. 'Er is , ik beken het , veel van het roode in
den kring der Jufferfchappe ; maar dan is het een zo algemeene blos , en zo beftendig, dat ik verre hen van het altoos
aait Schaamte toe te fchryven , wanneer de wangen der Schoo•
nen met roozen befchilderd zyn. Nogthans , fchoon dezelve zomtyds een bedriegfter is, en, um die reden , mag
weggezonden worden, kan ik niet nalaaten eenig deel te nee.
men in het lot van haar , die, in vroegeren tyde, een handïangfter der fchoonheid was : en daarom, wanneer Verdienfle
Zedigheid in haaren dienst genomen heeft , zou ik het der
Onkunde aanraaden , de Schaamte ten vollen in dienst te
veemen.
Beleefdheid is eene bekoorelyke neiging ; en wenschte ik
gaarne , dat de Sexe haar geleide opvolgde , al ware het alleen om een contrast te maaken tusfchen haar en veele Hee ren , niet welken zy verkeeren. Beleefdheid beftaat , zo ik
het wel begryp , daarin , dat men de zodanigen , met welken
xnen verkeert, genoegen geeft , en in hunnen omgang genoegen fchept. Dan de tegenwoordige handeiwyze , vrees ik, is
maar al te gefchikt om deeze Helling om te keeren : want ik
heb opgemerkt , dat men , ook in zommige vrouwlyke gezel
beleefd genoeg is , om alles te doen , wat tot-fchapskringe,
eigen genoegen ftrekt ; maar ik befpeur zeer weinig werkzaamheid om ook het genoegen geeven aan andere in acht te
veemen. Dit ging oudtyds voor, en die orde halt men niet
snoeten omkeeren.
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DE NOQTH-WALESCrIE LANDLIEDEN, VOORBEELDEN VAN
HULPVAARDIGIICID.

(Ontleend uit

j. EVANS Tour

through Part of North-Wales,

in the Tear i793.)

anneer men de Inwoonders van North-Wales , heden
ten dage, te recht befchouwt , en hun CharaEter naW
gaat, zal men ontwaaren , dat eerie te verregaande Befchaa.
ving alsnog hunne natuurlyke aandoeningen niet gedood ,
noch de ongevoeligheid voor anderen te vege gebragt heeft,
welke men onder zo veele meer befchaafde Menfchen aantreft. De zugt , die zy hebben voor hunnen geboortegrond,
de verkleefdheid , welke zy betoonen voor de moedertaal,
daar in gebruik, zyn niet doorfieekender dan hunne zonder.
tinge gehegtheid aan elkander. Hunne kunde en bedryf in
den Landbouw Beeken niet byzonder uit ; maar hun gedrag
ten opzigte van elkander, in den Oogsttyd, is zo zonderling
als edelaartig.
In gevolge van de fchraalheid des gronds en den (laat
des Landbouws onder deeze Lieden, valt de Oogst vry laat
in'; en dikwyls veroorzaakt het ongeftadige weêr eene zwaarigheid , om het fchraale Gewas , waarvan hun leevens•
onderhoud afhangt, thuis te brengen. Dikwyls gebeurt het..
dat aller handen arbeid het werk niet af kan , en dus een
arme Boer gevaar loopt van geheel 'er onder te geraaken. Doch daar is Gene natuurlyke medegevoeligheid onder
deeze Lieden , welke in die omftandigmeden tusfchenbeide
treedt. Bewust van het onheil , ontttaande uit een fchraal
Gewas , Liegt ingeoogst , hebben zy Societeiten van onder
daar te lande Cymmorthean Cynhauf gthee.-lingebyftad,
ten. Zo ras een of twee Landlieden huil eigen Oogst
binnen hebben , of reeds verre met hun eisen arbeid ge
keergin zy terftond weder te veld met dienst.-vordezyn,
boden en paarden , om den agterlyker Buurman te helpen. Zy doen dit zonder Benig ander loon te vorderen
dan het eeten , welvoldaan door de bewustheid , ontflaande uit het volbrengen eener daad van broederlyke trouw
-hartiged.
Wy hebben 'er veelen gezien , bezig in dien liefderyken
arbeid ; en het genoegen , 't welk zy finaakten , mogten
wy afneemen uit hun luidrugtig vreugdegeroep. Indien
de lugs betrekt , en de zamenpakkende wolken een regenbui breigen , die hunne vriendlyke oogmerken zou ver yde.
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ydelen , verdubbelt het landgejuich , en tevens het reppen
de- handen ; en zy fchynen meer bezorgd ons 's nabuurs
Graangewas in veiligheid te brengen , dan hun eigen.
Het beoode en verlangde einde bereikt zynde , keeren
zy met vreugdegeroep na 't huis des geholpenen , w::ar
2y , hein niet den behouden t'huisgebragtei Oogst geluk
wenlchei)de , hun onderling geluk te kennen geeven door
vrolyke feesthouding. Eer ik ooggetuige geveest was
deezer toonvelen van broederlievenden arbeid , verffond ik
niet in volle k:agt de fraaije zinfpeeling van den Propheet,
al, h, fpreekende van de geneugten eens door GOD begunftigden Volks , verklaart : „ Zy zullen blYde veezen
voor uw aangezigte , gelyk men zich verblydt in den
s, Oogst (')."

(*;
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IX: 2.

OPMERKENSWAARDIG ZEGGEN VAN EEN BEROEMD PERSISCFI
GODGILEERDE.

(Uit

SCHOTT'S Hiflory

of Dekkan.)

GHEAUS AD DIEN, een zeer vermaard Godgeleerde
in Perfie , hooggeroemd wegens zyne bekwaamheden
en zuiverheid van zeden , door Sultan IBRAHIM gevraagd,
„ welke de beste Seéte was onder de veelvuldige Selten van
Islaatn?" antwoordde: heronderflel, dat een groot Monarch
in zyn Paleis zat, werwaards veele toegangen waren en dat
ve, door welke Deur ook ingaande, het gezigt van den Il'onarc!t
ten deck viel , en de toegang tot hem u open/landt; dan hebt
gy met den Monarch en niet met de Oppasfers aan de Deur,
te doen! -- Sultan IBRAHIM vroeg hem wyaers: „ Wel,; is,
„ uws oordeels, het beste van alle Geloofsbegrippen?" —
's Godge!eer ien antwoord luidde: dat de beste en deugdzaam/le
]Ulan , in elke der onderfcheidene Gezintheden , de beste Gedo of belydenis volgde. Deeze bedenking behaagde IaaAHlrt;
detmaate, dat by WOLANA met groote weldraden overlaadde,

M

,

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEPï-

SCHAPPEN, BETREKKELYK.

AANMERKINGEN OP HET STUK VAN H. EENZENBERG, GETITELD: Verdediging van het Slot des

.411ervolmaaktflen Gebeds, Matth. VI: 13. (*)•
Aan de Schryvers der 4lgemeene harlerland/chr
Letteroefeningen.
Myne FIeeren !
nder het lezen der Verhandelinge van den Eerw.
in uw nuttig Maandwerk onlangs
O
geplaatst , kwamen my deze en geene aanmerkingen
BENZENSERG,

onder de aandacht, welke ik gaarne aan uwe Lezers
wilde mededeelen , zonder my te mengen in den twist
der Geleerden over de echtheid of onechtheid Van 't
befluit des allervolmaaktflen Gèbeds, Matth. l I: i.
Te recht getuigen BENZENBERG , BERG CIl HANEtvINCKEL, bladz. 188, dat deze plaats gevonden worde
in de beide Syrirche Overzettingen, bekend onder de
naamen van Pefchito en Philoxeniana of Heracleënf`s.
Men kan 'er bydoen , dat men deze woorden ook einde in eene derde Syrifche Overzettinge , bekend onder
den naam van Hierofolymitana. Men weet niet , dat
van deze Syrifche Vertalinge , welke merkelyk Van de
beide andere verfchilt , meer dan één affchrift voorhanden zy. Het bleef lang verholen in de Vatikaanfche Bibliotheek. De geleerde STEPH. EVOD. en Tos.
SIM. ASSEMAN hebben 'er eenig bericht van gegeven ,
in Catalogo codd. Mss. Bibliothecee Yaticanee , Part. I s
Tom. II, pag. 70 fq. ; doch J. G. C. ADLER gaf een
zeer naauwkeurig verflag van deze derde Syrifche Over
zet(*) 41g. Uad. Letteraef, voor 1802, MengelwsrR , No. 'V
en VI.
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zettinge , in zyn Werk : Novi Tesiammcriti
3`í^;
riec e — de,^a^.o clarninat^e ct ad fidem coda. Mss. rovis
obfcrvcttrorsibris illrafhtre, pag. i37--2oe, door hem uit
gegevente Koppenhagen in 't jaar 1789. Over de betwiste plaats fchryft hy, pag. 16r : „ i'dest doxolo i
in fine pericopes. LeCtiora<ll its addi fole hoc epi ho,remci ; ex Xis forse in alios codices imr misfum fait." Naar
het oordeel van ADLER , is deze Overzetting vervaar
uit den Griekfchen text, enkomt naeest overeen-dig
met het oude Griekfche Vatikaanfche Handfchrift van
't N. T. Hy denkt genoegzaame gronden te hebben ,
om den oorfprong van deze herJio 1ierofolymjtnna te
brengen tot de vierde of vyfde Eeuwe.
Onder dc getuigen voor de echtheid der plaatfe worden aangehaald CHRYSOSTOMU5 en ISIDORUS PEr,tJSIOTA. Op den voorgang van \VITSIUS , beroept BENZEN
BERG zich op de Xxe Honailia van CHRYSOSTOMUS over
't .Euang. van Matthoeus , in welke de woorden niet
alleenlyk aangehaald , maar ook verklaard worden ; zy
is te vinden Tom. VII. pag. 253, 254, ed. Montfazc.
Nog vindt men elders Gene aanhaling en opheldering
van deze woorden by denzelfden Kerkvader, `.foal. III.
p. 3e. Door IsmoRUS PELUSIOT TA worden de woorden van 't flot des Gebeds tweemaal aangehaald , Lib.
IV. Epistol. 24. pig. 424 fq. edit. Moren.; en indien
aten daarmede vergelykt Lib. I1. Epist. 23o, pag.
blykt -Iet genoeg , dat hy , hoewel een leerling en
boogachter van CIIRYSOSTOMUS , echter geen flaafsch
navolger van de verklaringen zyns meesters geweest
is. Onder de Griek/die ilandfchriften , tot heden toe
bekend , zyn 'er maar vier , waarin het befluit ontbreekt, volgens BENZENBERG b1. 195, doch by wel
een Vatikaansch voegt , op 't g ezag van-kenBERG
HALLET. Over den hoogen ouderdom en de waarde
van den Codex Cantabr igiezifas wil ik nu met niemand
twisten. Zeker is liet , dat in den Griekfchen text het
flot des Ge'r.eds niet gelezen worde , en dat de tegen
denzelven overftaande Lritynafche text zy verloren gegaan , van Matth. VI: 8 tot VIII. 27. Doch het is
opmerkelyk, dat in den Griek/dien text achter de woor-

-

denó

za "v ?rovr,Aoó ,

in plaatfe van het

betwiste flot , dit ééne woord gefield zy , TEAOc ;
gelyk te zien is in de kostbaare uitgave van den Codex Casztabrigienfis door 1'SOMAS Kiamr. , te Cambridy
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lbr;dge , in 't jaar 1793. Deze byzonderheid , aan vee
onbekend , of door hen verzwegen , verdient eenige-len
oplettendheid.
Het Paryfch- Handfchrift is niet de Codex Regius
1881 , volgens de gisfing van den Vertaler , maar de
Codex Rcgius, weleer genommerd 224 , nu , Grceco.Latinus , en gefchrevven in de XV Eeuwe, Men ver
Varia>ates by GRIESBACH , en zyne P:•oie--;elyd
gomncaa pag. CV der uitgave van 't N. T. in 't
jaar i795.
Betreffende liet T/atikaanfehe Handfchrift , onder de
alleroudfie en allerbeste door BERG gerangfchikt - mein
weet nu niet volle zekerheid , dat in de Bib?iotheek
van 't Vatikaan , víór weinige jaargin, vyf- of zes-endertig Handfchriften , bevattende den Griekfchen text
dcr vier Euangelisten , bewaard wierden. Zy zyn ver
A. BIRCH -gelk,n,auwribefchvndo
in de Prolegome7m voor zyne uitgave van 't N. T., in
't jaar 1788 op 's Konings kosten te Koppenhag;e gedrukt, pag. III--XXXII. In het alleroudile van die Vatikaanfche Codices , genommerd Iao9, 1laat het flot des
Gebeds niet ; ook niet in een ander Handfchrift van
dezelfde boekverzamelinge ; doch in de overige wordt
het gevonden.
Om wel te oordeelen over de Handfchriften te Weenen , behoort men , behalven TRESCHOW, hier aangehaald, te vergelyken BIRCH 1. c. p. LVII--LX , en
F. C. ALTER in zyne uitgave van 't N. T. naar het
Weenenfche Handfchrift , by LAMBECIUS geteekend
Nuni. I, en by NESSELIUS Num. XXIII , en door ALTER met een aantal andere Codices Mss., in de Keizer
Bibliotheek berustende , met de meeste naauwge--lyke
zetheid vergeleken. Dit Werk kwam te WWWeenen te
vooricliyn in 't jaar 1 787.
01) bladz. 194 heeft BENZBNBERG aangemerkt , dat
het flot des Gebeds in twee Handfchriften der Latynfche Vertalinge gevonden worde. By beroept zich op
GRIESBACII, die van alle Codices der I atynfche Overzettinge , waarin anders dit befluit ontbreekt , alleenlylc
uitzondert Brix. et ap. Sabatier Germ. I. Hier wordt
gezien op den alouden Codex Brixianeas , by j. BI,ANc RINUS , in Euangcliario quadruplici Lat. antiqua , Part. I. pag. XXXIX , en op een Handfchrift te
St. Ge,;;mzai;1 , by P. SABATIER , Tom. IL[. L WioruM.
Ee a
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pag. 34. By deze twee kan neen no
voegen een zeer oud Handfchrift der Latynfche Vermlinge , welk in een klooster te Regensburg bewaar_!.
wordt. Het lydt by niemand Benige tegenfpraak , dat
hetzelve , op last van KAREL , bygenaamd den Kaaien, in 't jaar 870, door BERINGARIUS en LIUTHAR,)us gefchreven is. Hier vindt men het flot des Gebeds , doch met achterlatinge van 't woord Amen.
Men zie Disfertatio in aureum ac pervetustu m SS.
Eiiangcliorum Codieemma 111S. Moncsterli S. Emmerarrmi
Ratisbon^e, pag. 76, aldaar uitgegeven, in 't jaar 1786,
dOOr COLOMANNUS SANFTL , wiens Verhandeling, in
neer dan één opzicht, lezenswaardig is, en die, onaangezien zyne hoogachtinge voor de zoogenaamde flulgata , de echtheid van 't befluit des Gebeds erkent , uit
woord Amen , welk by denkt , dat uit de-genom't
by
den text van Matthxus , in lateren tyd ,
Liturgie
gevoegd is : waaromtrent ook de aanmerkingen van den
geleerden SANFTL oplettendheid verdienen.
Eer ik van de oude Overzettingen des N. T. affcheide . zal ik nog dit ééne aanmerken. Het is meeni-werf' herhaald , dat het hot van 't volmaakte Gebed ook in de Copiifchc Vertaling, welke zeer oud is,
gevonden wordt. Dit is zoo. Maar , men behoorde
niet vergeten te hebben , dat DAVID WILKINS , , in de
Voorreden , geplaatst voor die Overzettinge, pag. XII,
niet ronde woorden getuigt , dat zeer weinige Handfchriften , en dan nog op den rand , dit gedeelte des
Gebeds hebben. Hierby kan ik voegen , dat het insge.
lyks ontbreekt in veele oude affchriften der Eóyp ifche
ot CopLifche Liturgie , welke , zoo door anderen, b. V.
RENAUDOT en CHAMDERLAYN , als door LODEWYK
PIcQUES , in het Co, rnerciurtx Literarium L. Picque•
f i , T. Edi ardi et. B. -leoluthi, pag. 332 , 333 , aan 't
licht gebragt zyn. Daarentegen wordt deze iJoxologie ,
alleen niet verzwyginge van het Konings j'k , gelezen in
een fragment der Coptilche Liturgie in den Thebaïfchen
tongval, in 't jaar 1789 te Rome eerst uitgegeven door
AUGUSTINUS ANTONIUS GEORGIUS, achter liet Fraginentum Euangelii S. yohani2is Grceeo-Copto-Tliebaicum,
die zich in 't breede uitlaat over 't Plot des Gebeds ,
pag. 413 —420, en van oordeel i, dat het eerst in lateren tyd, en na dat de Leztynfche Overzetting vervaardigd is, in den Griokfchen text van Mattha:us belg
?erf. vet. Italice,
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by de Coptif h_c Vertaling geplaatst wierd , 't zy uit
fommige oude LitureiJn, 't zy uit de zoogenaarnde ConUirationes dposto/ica, of uit beide. Hy beroept zich
op de toestemming van COTELERIUS, en op Bene kor
(Sc/ia/ion) van zekeren ouden Griek -teankig
Godgeleerde , die gefchreven zou hebben , dat-ichen
het befluit des Gebeds in de meeste exeniplaaren van
Mattharus niet te vinden was. In het een en ander
vergist zich de geleerde GREGORIUS. Want COTELERlus , in zyne Noten over de ConJiitutiones Apostolic,, Lib. III. Cap. 18. pag. 292, fchryft wel, dat ver
geleerde mannen in dit begrip Honden , maar-ichedn
niet , dat by zelf 'er zoo over oordeelde. In het SchoI.=on , eerst door LAMBECIUS uitgegeven , wordt niet
gefproken van de meeste (plerisgtte), maar van /ommige
handfchriften , waarin deze Doxologie ontbrak (cv ziPip
2f Y_86?d.[

ge%eg ?OU A E<%v).
'

De verdenking ten laste der Paryfche Uitgevers van
cie Schriften der Kerkvaders , door BENZENBERG voor
29 en 23o , mishaagde te recht aan Prof.-gedranbl.
BERG. Ik bewonderde altyd de goede trouwe van de
Eenediciyner Geleerden , en ik vond nooit zelfs fchyn
van reden, om dezelve verdacht te houden. Zy leverden den text , gelyk zy dien in de beste Codices
gevonden hadden ; zy maakten onderfcheid tusfchen
echte en onechte ftukken; kwant 'er in den oorfpronglyken text iets voor, dat ftrydig was met de leerbegrippen der Roomfche Kerke , zy poogden den zin der
woorden , of in de vertalinge , of in de aanteekeningen , te plooijen naar den (maak van den eerdienst,
waaraan zy verkleefd waren. Zoo deeden MONTFAUCON, MASSUET , DE LA RUE, TOUTTéE , in de onfchatbaare uitgaven van CHRYSOSTOMUS , IREN2EUS ,
ORIGENES en CYRILLUS. Dit kan zeer wel verfchoond
worden; maar indien zy den text zelven verminkt (gecrestreerd) gegeven hadden , gelyk door anderen ge
zouden zy zich verachtelyk , en den lof-febids,
van alle Geleerden onwaardig gemaakt hebben. Men
moet die uitgaven en de aanteekeningen met opmerk
doorzien hebben , om een welgegrond oordeel-zamheid
over de goede of kwaade trouwe van die uitmuntende
Mannen te kunnen vellen. Dan , dit is het werk niet
van éénen dag. Myn tegenwoordig oogmerk verbiedt ,
Ce 3bree-
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breeder over dit fluk uit te weiden ; maar vordert ,
dat ik nog éene aanmerking make. Onder de werken
van LUCIA NUS is eerre Samenfpraak , betiteld Philopatris. Over den waaren Schryver wil ik met niemand, allerminst met den grooten GESNERUS , twisten. Men kent zyne fchoone Verhandeling , herdrukt
in de uitgave van LUCIANUS door IIEMSTERHUIS en
RErrz , Tom. III. pag. 708-733. Op grond der redenen , door hen aangevoerd , wil ik wel gelooven ,
dat LIJ CIANUS 'er de Schryver niet van is , en nog
veel meer , dat dit ftuk ouder is , dan zyn leef
tyd ; maar , dat men den oorfprong van deze Samen
zou neoeten verfhuiven tot den leeftyd van Kei -fprak
niet boven alle bedenking te zyn.-zerIULAN,fchynt
Iioe dit ook zy; in dien Philopatris § 27. pag. 6i6 leest
well

:

✓.pós ^.zFceva,, w

i

7P sroAvuov

By een vlugtig doorloopen , zal
elk zien , dat de Schryver dezer Samenfpreak zich
van verfcheiden plaatihn uit de boeken van 't N. T.
tii^v €G Té7a7 E^laEl§.

bedient , om aan zyn Ipottend doelwit te voldoen. Het
is derhalven vernloedelyk , dat by in de aangehaalde

woorden het oog heeft gehad op 't befluit van 't Gebed, door Jefus voorgefchreven. Zoo dachten OLEARIUS, COTELERIUS, wiiTBY, en meer anderen. Van
een tegenftrydig gevoelen waren, om -van BREITINGER ,
wETSTEIN en de overigen te zwygen , twee beroemde
Mannen , FABRICIUS en GESNERUS , van welken ik
niet gaarne verrfchille , om dat ik voor hunne perfoonen en fchriften diepen eerbied gevoele. Zy meenen ,
dat wy door vu,vaos wJ gewezen worden op Benig
oud loflied der Christenen , van welke foort 'er onder
de werken van CLEMENS ALEXANDRINUS en in de
Conflitutiones flpostoliee te vinden zyn. Het zy my
vergund , deze eéne bedenking te maken. De Schryver van Phil -patris fpreekt van een gebed, waarvan 't
begin was vader, en aan welks einde eene veelaaamige lcffpraak gevonden wordt. Is dit wel toepasfelyk
op eenige Hymni der oude Christenen , waarop men
*vil , dat LUCIANUS , of wie by anders zyn moge, het
oo g

zou gehad hebben?

Indien myn gefchryf,, ten grooten deele ontleend uit
boeken , die in ons Vaderland niet door elk gelezen
worden, in uw Mengelwerk eene plaats verdient, zal

ik
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ir; Iny niet beklagen over den tyd , welken ik aan het
opftellcn van deze aanmerkingen hefteedde , niet om
oenigen Iof te bejagen , maar om min of meer voor
uwe Lezers nuttig te zyn.
Ik ben met heilwensch en hoogachtinge

Uw opmerkzaame Lezer.
It ...... , den 5 Juny i8oa.

F.

BERICHT, AANGAANDE EENE GEBRANDE KOF FYBOON , WELKE, GEDUURENDE DEN TYD
VAN ELF MAANDEN , IN DE LUCHTPYP
VAN EEN TWEE EN EEN HALF JAARIG
MEISJE VERTOEFDE. Medegedeeld
door D. STRUVE , Skids Phyficw

te Ne&/ladt- Eberswalde.

ie zou gelooven , dat eene gebrande Koffyboon
zich , geduurende den tyd van elf maanden , in
de luchtpyp zou kunnen ophouden ? En echter bewyst het volgend geval daarvan cle mogelykheid.
Op den elfden Maart I ,783 (peelde het Dochtertje van
den Heer * * , te Neufhidt- Eberswalde , toen twee en
een half jaar oud, .net eenige gebrande Kofyboonen. De
Moeder , die meende gezien te hebben , dat liet Kind
daarvan eene in den mond flak , verfchrikte niet weinig, door een herken fchreeuw van het Kind , en riep
teffens den Vader , die het Kind in den mond voelde,
doch , daarin niets vindende , dagt , dat zyne Vrouw
zich bedroegen had , en trachtte haar gerust te Hellen.
Onmiddelyk na dit geval wierd het Kind aangedaan
door een geweldigen hoest , die van dag tot dag heviger wierd ; waarom men met verfchillende Geneesheeren raadpleegde. In din beginne gaven dezelve braak
om daardoor , zo 'er zich een vreemd li--mideln,
chaam in de luchtpyp mogt ophouden, hetzelve te ontlasten. Dan daar hiervan niets vernomen wierd, en de
ziekte , die nu reeds geduurende oenige maanden had
aangehouden , fleeds verergerde , zo was het natuurlyle
te verwagten , dat ouk deeze kundige lieden liet ver
Moeder voor ongegrond hielden ; waarom-moedur
Ee
1.
zy
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zy het aanwezend gebrek op andere manieren trachtten
te geneezen , doch zonder eenig gevolg. In den beginne was de hoest droog; doch allengskens begon het
ind fluimen op te geeven , die in den beginne wit en
dun waren , doch allengskens dikker en bruiner wierden , en ten laattl:en een rottigen reuk van zich gaven.
Zomwylen zaten de fluimen vast ; doch dan was de
hoest ook fterker,, en de koorts , die zich allengskens
daar by gevoegd had , heviger. Geduurende de laatlte
maand hoestte het Kind Heeds geweldig, zonder ophouden en zonder nachtrust ; waardoor het noodwendig
vrolykheid , eetlust. en kragten verloor ; ja zomwylen
lag het, door dat geweldig hoesten uitgeput , uuren
lang, als dood. In het midden van Sprokkelmaand
1789 was het Kindje zodanig uitgeteerd , dat de Geneesheer en de Ouders , van dag tot dag , den dood
te gemoet zagen. De natuurlyke ontlastingen liepen
van zelven af , zonder dat liet Meisje daarvan iets ge
kon geen voet meer beweegen , lag plat te-voeld;ht
bed . en een weinig foupe was haar eenigst voedzel.
Op den 21 dier maand wierd het Kind, in den mor
vlaag van hoesten-gentod,ralgewi}
overvallen, met eene zo groote magteloosheid , dat men
thans den dood voorzeker verwagtte. De Vader, deeze
laattte oogenblikken van 't leven zyns Kinds zo gemak
als mogelyk 1cheen te zyn , willende maaken,-kely,
nam het op zynen Echoot. Intusfchen wierd de hoest
Reeds erger, met eene verfchrikkelyke benaauwdfheid ;
tot dat het Kind eindelyk , als in eerie fhuiptrekking
vervallende , een groot fuk flym uitwierp , 't geen geweldig ftonk , en in 't midden eene bruine vlek had.
De Vader , die deeze vreemde zeifflandigheid in een
zakdoek opving, verfchrikte niet weinig , dewyl hy
dezelve voor een worm aanzag ; want aan de Kofl'yboon dagt niemand meer. Straks na dit voorval geraakte het Kind , 't geen nu , geduurende vier etmaalen , geen rust genooten had , in een zoeten flaap ; terwyl de Vader 'er zyn werk van maakte , om de laatst
geloste fluim nader te onderzoeken , met dit gevolg ,
dat hy dezelve bevond te heflaan uit de opgezwollene
Koffyboon , die in eene laag taaije flym was ingewikkeld ; zynde dezelve de zwarte vlek en de vermeende
worm. Na verloop van eenige uuren wierd liet Kind
gezond wakker , en vroeg naar fpyze , 't geen in geen
ty,
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tyden gebeurd was. I\Tog een tydlang wierd het Kind ,
in den murgenfl:ond , op denzeifden tyd , op welken de
Boon was uitgeworpen, met hoest geplaad ; doch dit
hield allengskens op , zo wel als Je fluimloozing. Van
tyd tot tyd kwam het Kind weder wt voorige kragten,
en is thans eene fchoone ilerke Maagd.
Dat de bewuste Boon haare zitplaats heeft gehad in
cie luchtpyp, ichynt onbetwistbaar; kunnende men, met
geen fchyn van grond , onderf'rellen , dat dezelve in de
maag ha.ere plaats heeft gehad: want
i °. Was de maag haare zitplaats geweest, zo zou zy
ras verteerd of door de braakmiddelen uitgeworpen zyn
geweest.
^O. Zodanig een vreemd lichaam kan bezwaarlyk
een zo geweldigen aanhoudenden hoest verwekken , zo
het zyne zitplaats niet heeft in de luchtpyp.
3". Een vreemde prikkel van dien aard, die de maag
beledigt, verwekt braaking, maar geen hoest.
Wat nu de plaats aangaat , alwaar de Boon in de
luchtpyp heeft gezeten , zo is 't denkelyk geweest eene
der zydelingfche holligheden der (trot, of cie plaats, alwaar zich de luchtpyp in tweeën fcheidt.

^j'WEE ZELDZAAME GEVALLEN: HET EENE VAN
BENE ALGEMEENE ANCYLOSIS , OF VERSTYVING DER GEWRICHTEN : HET ANDERE

VAN EENE ONNATUURLYKE VRAAT ZUCPI.T.

(Uit het Fransch.)

n de Notice des Travaux de la Clas/e des Sciences.
Muithématiiues et Phyfiques, de l'112 ?it u t Natio;ie'l ct
IParis
, pendant le fecond trianestre de l'fln Io , te vin-

den in het Mcgafn .ncyclopedique, Tom. VI. p. 247,
leest men, onder het artikel Nle'decirae , het volgende.
De Burger PERCY, Geasfocieerde van het In(lituut ,
heeft geneeskundige en wysgeerige aanmerkingen voorgelezen
lezen over eene algemeene flnej lolis , of onbeweegvan alle gewrichten, en aan de Clasfè het geraamte vertoond van eenen ongelukkigen , die, gediuE e g
ren,
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rende twaalf jaaren, geleefd heeft in deezen toefzznd
die, erf;er dn de dood, van denzelven, volgens de uit.
drukking van den Burger PERCY , een verichrikkelyk
afbeeldfël en lang voorlooper is.
Deeze Opperheelmeester der Legers , na andere voor
47wylofes, door onderfcheiden Geneeskun--beldnva
digen, by natime door RéAI, - Cor,or.zs en den Burger
TORTAL waargenomen , te hebben aangehaald , heeft
aan de Clasfe voorgedragen , dat de Burger FRnnColsMAURICIE MARCIEN DE SIMORRE , oud Officier, in de
veldtochten op Corfica , een jichtig ncczlm 7tismus had
gevat , hetgeen hens allengskens liet g ebruik der vingeren , der handen, en der voeten benam , na geweldige pynen , hem beroofde van alle vermogen van beweegmg , zelfs der onderkaak , en het gezicht deed
verliezen. Vcrfcheiden jaaren bragt by door in eenen
armftoel , zonder een oogenblik fla^pens te genieten,
niettegenfiaande hy de fterkfle giften van opium ge
Alleenlek een weinig vleeschnat of wn kun--bruikte.
nende inzuigen door de zeer kleine ruimte , welke de
loven- en beneden tanden tusfchen zich open lieten, deed
by zich twee fnytanden uittrekken; en door behulp der
opemnge , welke deeze bewerking maakte , fprak by
vryer , en kon , door een pypjen, vochten inllorpen
en zelfs een weinig gehakt vleesch nuttigen.
Zyn lichaam , eerie foort van bezield fl:andbeeld of
leevend lyk geworden , befl:ond als uit één ftuk ; alle
zyne beenderen waren aan elkander gefoldeerd. Niette
SIMORRE-gen{tadzjmrlykentofadws
dikwyls zeer v,olyk in gefprek , en difteerde jaarlyks
een Almanak met liedjens , dien men yverig koft , om
zyne ellende te verligten , zonder zyne kieschheid te
J;wetzen. Die van het Jaar 5 is merkwaardig door dit
opfchrift :

van 't licht beroofd , verfiyfd aan al zyn leden,

Lacht hy om 't lesven, wachtende op den dood (').
SIMoRRE had ondertusfchen een gelaat, dat veel uit drukte, en zelfs vrolykheid te kennen gaf. De fpieren van zyn aangezicht hadden eerie zonderlinge beweeg(*) Privé de la lrsrnièr e, perclrur de tout Jn corps,
Ii fe sit de IR s»ie, en attendant la mort.
-
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verkregen , zy war::a zonder ophouden in
tiverkine c , zo om het gebrek :,an gebaaren , welke by
niet meer kon maaien, te vervullen. 'a's Om het vel te
doen rimpelen, en de muggen te veriaagen , welke het
kwamen teeken.
De Burger PERCY heeft den oo:•fhrong en den
g ang van deeze , gelukkiglyk , zees zeldzaame ziekte
ontvouwd, derzelver oorzaaken na g efpuord , de verandering der beenderen verklaard, in brt byzonder die
der gewrichten van sIMORRE , wiens geraame , een
tevens 1'e f ltr ikkelyk en dierbasr g °denkteken der mnensch-lyke gelatte (*), tegenwoordig geplaatst is in de Bewaar
-platsvndeSchor
Geneeskunde te Parys.

tiveegbaar,e;d

In een Tweede Bericht heeft de Burger PERCY al de
uitwerkfels befchreven van Bene vervaarlyke Vraatzucht,
waaraan by den naam van polypha;ia heeft gegeven.
Een jongeling in de nabuurfchap van Lyon , genaamd TARARE, en die al vroeg zich by eetren troep
poetfenmaakers had gevoegd, had zich toer,elegd op liet
inllokken van keifleentjens, van onmaatig groote (lukken
van het flechtfte vleesch, van korven vol grove vruchten , van mesfen (f) , en zelfs van leenende dieren. Zwaare toevallen , en veríchrikkelyke kolykpynen, hadden hem niet kunnen doen afzien van eerre ge
gewoonte, die weldra Bene heerfchende behoef--varlykè
te werd.
In het begin van den jongften oorlog opgefchreven in
een der Bataillons van het Rhyn eger, zocht by, by een
beweegbaar Hospitaal, cie fj^yzen, welke hem n,„odzaaklyk waren geworden. 1=ieL overtchor. van de keuken,
de resten der uitgedeelde ijyyzen, de verworpen portien , het bedorven vleesch , waren hem niet genoeg.
Dikwyls ging by den vei achtel yl>ftcn dieren hun voeder
betwisten : geduurig was by op de jacht van katten,

van

(*) Dec figures Fu, .ï nes ttaat in het Fransch. Misfchieu
bedoelt de Schiyrer de veran.lerinten, waaraan de menschJyke gedaante onderhevig is. .Maar ik ben niet zeker, dat ik
hem hier volkomen vc ta.
(j ) Hoe kan iemand , niet voor eerre enkele keer , maar
meermaalen . inesfex doorzwelgen , zonder loodel k gevolg,
zo niet onmiidellyk, ten minnen binnen koren tyd? Evenwel hiaat in het Fransch duidelyk couteaux.
-
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van honden, van flanken, welke hy leevende verffond.
Men moest hem , door bedreigingen of door geweld ,
verwyderen van de kamer , waarin de lyken geplaatst
werden, en van de plaatzen, daar men het bloed van de
aderlaatingen der zieken nederzettede. Te vergeefs poogde men hem te geneezen, door hem beurtelings vette
lichaamen , zuuren, opium, en zelfs de rtix 1•omnica, te
gecven. Het verdwynen van een kind van zestien maan
vermoedens tegen hem verwekt hebben -denafgryslk
naut hy de vlucht. Maar in het Jaar 6 kwam hy-de,
in liet Ziekenhuis te Vcrfailles , in Benen flaat van teering, welke op zyne verfchrikkelyl.e vraatzucht gevolgd
was, en , volgens zyi zeggen , voortkwam van Bene
zilveren vork, die hem in liet gcdarmte was blyven zitten. Hy ílierf in korten tyd.
De Burger TESSIER , Opperi.eelmeester van dat Zie
moed gehad hebbende om het lyk te ope--kenhuis,d
nen, niettegenf}aande den onverdraagelyken flank, wel
zich gaf, vond de vork niet. De maag-kenhtva
was van Bene buitengewoone grootte; de ingewanden,
geheel vol verzweeringen, vertoonden aanmerkelyke uit
galblaas was van Bene groote ruimte.-zeting,dc
TARAAE was klein , tenger en zwak: de opflag van
zyn gezicht had niets, dat naar woestheid geleek. Wanneer by nuchter was, kon men het vel van zynen buik
bykans om zyn geheel lichaam faan ; en wanneer by
verzadigd was, zoude men hem voor waterzuchtig aan
hebben; een dikke damp kwam met ftroomen uit-gezin
zynen mond ; zyn geheel lichaam rookte; het zweet
liep hem in overvloed van het hoofd; en , gelyk ver
dieren, viel hy in flaap-fcheidnrvatzugfle
om zyn voedfel te verteeren.
De Burger PERCY eindigde zyn Bericht met Bane
ontvouwinge van de gefteldheid der inwendige werktuigen by de ongelukkigen, welken door de natuur tot deezen ongeregelden en wreeden honger gedoemd zyn (*);
hy verklaarde het grootfile gedeelte der verfchynfelen,
welke zy opleveren; en befloot uit de talryke voorbeelden van vicelvraatigheid, welke by byeenverzameld had,
dat
(*) Was TABARE wel door de natuur tot deezen toefland
gedoemd 2 Moet men uit het begin des verhaals niet eerder
deuken, dat by zich denzelven door kwaade gewoonte had o?
den hals gehaald?
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dat de ellendigen, welken 'er door aangetast worden ,
heestal in den dood het einde hunner folteringen vinden, eer zy den ouderdom van veertig jaaren bereikt
hebben.
T

OVER DE VERNIELING DEI. WORMEN VAN IM
BRUINE KEVERS ; NIET LENIGE WAARNEEMINGEN OVER DE LEEVENSWYZE DER
MOLLEN. Door EDWARD JONES, Esq.

(Uit de Ttansai ions of t',e Society of Arts &c. Vol. XIX.)
Socicteit de aandagt gevestigd hebbende op het
DenDeonder
behoeden der Gewasfen voor fchadelyke Infec`Ien,
andere voor de Bruine Kevers, door de Wor-

men, uit welke zy voortkomen, te verdelgen , breng
ik de volgende weinige waarneemingen onder derzelver
aandagt.
De Wormen der Bruine Kevers zyn wit , omtrent
een duim lang, en hebben de dikte van een zwaare pens
nefchaft. Gestoord, trekken zy de lengte in; en de lyven, daardoor uitgezet, hebben het voorkomen van brok•
ken wit vet, eenigzins ovaal van gedaante. Zy bewoonen zandige en ligre aardgronden , liggen van omtrent
twee tot zes duimen diep; zy kunnen in de Lente gevonden worden, by het wegfpitten der zoolden.
Op myn Landgoed was cene plaats , íterk bezogt
door Bruine Kevers. Omtrent twaalf jaaren gele
ontdekten eenige werklieden, de aarde omfpitten--den,
de , eerre woonplaats der Wormen van Bruine Kevers,
verfcheide schreden lang. Veele deezer waren verfpreid.
onder den bearbeiden grond. Een der werklieden helde
voor, deeze plaats daarvan te zuiveren; dit doende ,
vertoonden zich die Wormen, liggende in vogtige theeken, en zodanig, alsof de eijerleggende moeders dezelve ontlast hadden, in onderfcheide rigtingen voort
Dezelfde werkman onderrigtte my , dat-gande.
deeze Wormen het geliefdf}e voedzel der Mollen waren ;
en by verzogt my, een gedeelte van den grond, nog onbearbeid , en met Molshoopen overdekt , na te gaan ,
'erzel:erende d t daar geelt Kever-wormen zouden gev @.l-
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vonden worden. By het opdelven werd zyn zeggen
volkomen bewaarheid: de Mollen hadden alle de fchuile
en wykplaatze11 dier Wormen opgeI ioord.
Ik nam dir voor een wenk , om myne groente te bewaareit ; en ben lints een befchermer der Mollen ge
Kever-wormen zyn zeer verminderd , en-worden.D
worden hier bykans niet neer gezien. Een of twee zyn
niy flegts in de asvee Iaatfle voorjaaren voorgekomen.
Eenige kennisgeevintt over de Leevenswyze der Mol
ik, zal der Societeit niet onaangenaam-len,vrodi
veezen ; daar men gezegd heeft dat zy, by droog
„ weêr, diep in den grond kruipen --• zelden hunne
„ onderaardtche wooningen verlaaten, en weinig vyan„ den hebt -en; alsmede, dat zy groote fchade doen in
„ tuin, n en koornvekien."
Ik heb altoos bevonden, dat de Mollen, in Hooi- en
Weid landen, zo dra het gras hoog genoeg, opgegroeid is
om hun te bedekken , op de oppervlakte omzwerven,
en hun voedzel vinden in de rupién en infeeten, die in
den voorzomer op de aarde kruipen ; dat zy tot den oogst
incest boven den grond blyven. Niet zelden worden
zy door het gereedfchap der Maaijeren doorfneeden.
Dikmaals heb ik gezien , dat zy uit hoogilaand gras
na even gemaaide plaatzen kwamen , en dan -,gewas
bemerkende hoe zy zich biootgeI eld vonden, zich in het
gemaaid gras zogten te verschuilen, Dikwyls nam ik ook
omtrent Mollen waar, op dik gemaaid gras, dat zy, op
Weidlanden, ontrust zynde, fchuil in graswortelen zogten; her pad, door bun genomen, kenbaar door de opgeworpen hoogte, volgende, noodzaakte ik hun daaruit
te konten, om de diepte deezes bedekzels te zoeken
welke zeer weinig te beduiden halt.
Twee omftandigheden zyn 'er, die de Mollen bewegen om zomtyds dieper in den grond te kruipen —
naamlyk wanneer de grond in den Zomer geroerd wordt,
in de tuinen; in geploegde landen, waar de Mollen delven om wormen te zoeken ; wanneer zy in het voort
kruipen eenige planten ontwortelen en bederven : dan
een waakzaam hovenier en landman komt zulks voor.
,--- De andere omi'tandigheid, welke hun tot diep delven aanzet , is de koude , welke zy ontwyken, dewyl
dezekve hun doodlyk is. Ik vond de Mollen 's Winters
twee of drie voeten beneden den grond ; in de harde
,
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van r794—.5 vond ik in diep gefpitte gronden
verfcheide morgens Mollen dood gevrooren , die zich
aan de koude door die bewerking blootget'eld vonden.
Dat zy zich in den Zomertyd boven den grond onthouden , blykt uit het bedryf der Roof vogelen, die een
groot aantal Mollen verdelgen. "Ten deezen jaare werden uit het nest van een Kiekendief twee-en-twintig,
en uit een ander vyftien Mollen gehaald; eenige waren
reeds bedorven: men vondt 'er bovendien veele kikvor.
fchen en geplukte vogels.
De roofzugt der Kiekendieven toont, dat zy vera
woestende vyanden zyn voor de Mallen; 't welk, indien men weet dat de Mollen nuttig voor de Menfchen zyn , den arm tegen dit vogelgeflacht moet wapencn.
Meniginaalen vindt men de Mollen op het veld in
den Zomer dood liggen, met kentekenen, dat ze gebeeten
zyn, om 'er het bloed uit te zuigen, terwyl zy voorts
onverzeerd gebleeven zyn. Dit , verondertiel ik, is
liet bedryf der Vezelen. — Het volgend niet zeer
algemeen voorval, in den Zomer des Jaars 1789, ftrekt
'er ten bewyze van. Men zag een Kiekendief, met een
prooi in den bek , van den grond opvliegen: in Rede
van na een digtbyliggend bosch te gaan , iteeg by bykans rechtflandig in de hoogte. Naa een korten tyd
zich daar onthouden te hebben, daalde de vogel neder,
niet uitgebreide, doch beweeginglooze vlerken, en viel
op een kleinen afftand van de plaats, die by opvliegerde
verliet. -- Verfcheide perfoonen, die zich daaromtrent
bevonden , dit opvliegen en nederdaalen opmerkende,
vervoegden zich onmiddelyk derwaards ; een Wezel
kroop uit den Kiekendief, die dood ter aarde lag. Zy
ontdekten, dat de Kiekendief in den hals gebeeten was,
met het gevolg dat by dood bloedde. Niet verre van;
daar vonden zy een dooden Mol , nog warm, in den
nek gebeeten; waaruit zy beflooten, dat de Wezel beider dood veroorzaakt hadt.
Op verfcheide plaatzen , waar ik een groot aantal
Bruine Kevers aantrof, waren de Mollen uitgerooid.
In Stafordfhire vertoonde men my eene menigte groote
booroen , met Bruine Kevers bedekt, en geheel bladerloos, Ik vroeg, of zy de Mollen uitdelgden? Het antwoord was, dat zy bet deeden, dewyl zy 'er arderzins
als van over roomel zouden worden.
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Men laat de ontbladering , welke de Kalkoenen vers
corzaaken, toe, wel te vrede, dat zy vergoeding daar
Bruine Kevers , op welke zy-vorgen,d
zeer gefield zyn, greetig te verflinden. Een Heer ver
dat de Kevers desgelyks verdelgd worden-haldemy,
door de Roeken. Maar deezer vernieling bepaalt zich
tot de Kevers in den vliegenden ílaat. De Mol alleen
Is by my de éénige uitrooijer van de Wormen.
Myne Hooi- en Weidlanden zyn alle voorjaaren vol
1Vlolshoopen. Deeze worden volgens de gebruiklyke
wyze geflegt. Wanneer het gras is opgefchooten, hou
Mollen met werken in den grond op, en naauw--den
lyks vertoont 'er zich een Molshoop tot naa den oogst.

NASPEURING WEGENS DE HESPERIDES.
(Uit het Engelscli.)
` 11 et fchynt, dat de oude Dichters geen maat gehouden,
of liever geheel buitenfpoorig geweest hebben in
hunne begrippen , wanneer zy, dei fnaaren tokkelende,
tot iets kwamen, 't welk aan het wonderbaare grensde.
Dit althans vindt plaats ten opzigte van de Hesperides.
Eenige byzonderheden, des betreffende, voor te draagen , zal , niyns oordeels , è ene doffe opleveren van
dien aart, dat ik de uuren, aan derzelver bearbeiding
betteed, niet verkwist reken, en de Leezer de oogenb likken , aan het leezen te koste gelegd, zo ik hoop,
zich niet zal beklaagen.
Wanneer wy de Getuigenisfen, welke de Gefchiedfchryvers ons ten aanziene van de Hesperides verfchaf.
fen, met elkander vergelyken, vinden wy ons verlegen
om te bepaalen, welk gevoelen ons, met eenigen grond
van waarfchynlykheid, te omhelzen Raat.
PALEPHATES geeft aan de Hesperides HESPERtTs tot
Vader; DIODORUS sICULUS maakt ze tot Dogters vatí
ATLAS. Volgens eerstgemelden Schryver waren zy flegts
twee; doch, nemen wy het gevoelen van den tweeden
aan, zeven. — Veele Schryvers verzekeren ons, dat
de rykdoin deezer Nymphen betl:ondt in Kudden, uit.
steekende door derzelver zonderlinge fchoonheid. Ande•eti beweeren , dat zy roemden op 't bezit van over.
heer-
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fieerlyke Vrugten. Eenigen doen de plaats haars ver blyfs bewaaken door een dapper en clerk Man; zommigen beweeren , dat die plaats íierk was uit hoofde
van derzelver ligging, als omringd door een Rivier of
Zeeiirm. PALEPHATES plaatst haar verblyf in Curia;
de meeste Schryvers houden daarvoor Berenice , eene
Stad van Lylie; doch anderen, met eene grooter maate
van waarfchynlykheid , Lixa , eene Stad van Mau.
ritania. — Volgens eenigen trok HERCULES tegen
haar uit als een Vyand, gewapend ter verdelging; terwyl zommigen beweeren , dat by alleen tot haar kwam
als een Verlosfer, en niet gefchenken overladen wegtoog.
Uit alle de onderfcheide meeningen volgt, dat alles,
wat als ontwyfelbaar vast wegens de Hesperides mag
beweerd worden , op deeze drie of vier byzonderheden
nederkomt. — Vooreerst, dat zy Zusters waren. Ten
tweeden, dat zy zekeren rykdom bezaten , welke moet
toegeíchreeven worden aan haare zorgvuldigheid, en aan
de goedheid van den grond, door haar bewoond of bearbeid. Ten derden, dat haare verblyfplaats welbewaakt
was. En ten vierden, dat HERCULES, een bezoek by
haar afgelegd hebbende, vandaar, by zyne wederkorist
in Griekenland, van deeze Vrugten of Vagten mede
welk hem een groote winst opleverde.
-bragt;'
De Dichters, gelyk ik, in den aanvange, opmerkte,
hebben zich bevlytigd , om met dit weinige , 't welk
weezenlyk of waar mag heeten , veel allerwonderbaarst
.en ongelooflyks te mengen. Zy veranderen de verblyfplaats der Hesperides in eenen =allerfchoontten Lusthof,
waar alle deel en van Goud blinken; de Boomen heb
takken , bladeren en vrugten , alle van dit kostlyk-ben
metaal. De fchriklyke Draak, met honderd koppen ,
die de lugt doen weergalmen van even zo veele fchuiffelende toonen, is de getrouwe Wagter van al dien fchat.
De Gouden Appelen , die dit verfchriklyk Dier altoos
in 't ooge houdt, hebben een zonderling vermogen. Zy
bekooren en verrukken het gezigt, en maaken eersen
onwederftaanbaaren indruk op liet hart.
Wat de Hesperides zelve betreft , de Dichters rhaaa
ken ze alle tot Toveresfen , verleidende door de zagte
welluidenheid haarer hemmen ; terwyl zy , vermaak
fcheppende in allerlei gedaanten aan te neemen, de aan
doen verbaasd Liaan wegens haare Gedaant--fchouwers
yerwisfelingen. —®- Zy gaan rog een ftap verder,
VI1I
Ff
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en vertoonen de Hesperides als zo veele Goclinnen, aal
welke zy een Tempel toefchryven, en eerre Priesterelf:,
zeer ontzien van wegen het oppermagtig befluur , 't
geen zy over de Natuur in handen heeft. VIRGSI,zt.TS
zingt 'er dus van, in zyn IV Boek:
Sifere aquanz fluviis, et vertet•e fdera retro;
Notturnosque tiet manes: nzugire videbis
Sub pedibus terrain, et defcendere montibus O> nos.
Naar VONDELS Vertaaling heeft die Priesteres liet
Vermogen
Het water in den aroom te fluiten naar heur zin;
De flarren op haar zang terug te leeres draaven;
Zy wekt, by duister nagt, de geesten uit de graven;
Zy toont u, hoe de grond der aarde loeit en hyg.;
Men ziet hoe d'Esfchenboom ten hoogen bcrge af'.iygt.
Zy is, gelyk gemelde Dichter zingt,
Hesperidum templi ctrflos, epulasquo draconi
Qa'e dabat, et facros fervabat in arbore ramos,
Spargens humida meila, foporiferumquo papaver.
Door VONDEL dus naagezongen:
Deez behoedde
De Kerk van Hespers bloed, en 't heilig ooft, en voedde
Den vreesfélyken Draalt met zoeten honingraat,
En mankop , dat den flaap veroorzaakt door zyn- zaad.
--

----

Dan de Dichters fchynen onderling zo weinig overeen te ilemmen , ten aanziene van de wonderen, die zy
van deeze Nymphen vermelden, als de Gefchiedfchryvers
ten opzigte van de daaden , welke zy deswegen optekenen. Zy fchynen nogthans in hunne begrippen overeen te ffemmen, ten aanziene van deeze weinige omflandigheden: dat de Hesperides Zusters waren; dat derzelver voornaamfle rykdom in Appelen beftondt; dat deeze Appels bewaakt werden door een vreeslyken Draak ;
dat HERCULES niettemin een middel wist te vinden om
eenige deezer Appelen te plukken, en dezelve met zich
na Griekenland te voeren. In alle andere omf andigheden wederfpreeken zy elkander; als ten opzigte van de Geboorteplaats deezer Nymphen , derzelver
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ver getal, de herkomst van den Draak, liet Land, waar
deeze Lusthof ligt , en het middel , waarv a n HERCULES zich bediende, om eenige deezer Vrugten magtig
te worden.

Niet minder zyn de verfchillende begrippen wegens
de voorgewende Verborgenheden , die men wil dat onder - die verfchillende verdichtzelen verborgen liggen.
Men heeft 'er Gefchiedkundige , Zedekundige en Natuurkundige uitleggingen aan gegeeven.
'Er is een groot gefchil onder de Geleerden ontgaan,
welke tog die Gouden Appels der Hesperides heb
mogen weezen. BODIUS , de beroemde Uitlegger-ben
van THEOPHRASTUS, beweert, dat het Ouccáppels waren. SALMASIUS en SPANHEIM houden het voor Oranjeuppels; en anderen fl-ellen vast, dat het Citroenen waren. Twee zwaarigheden fchynen het gevoelen van
BOD^EUS te drukken: — de eene is, dat men zeker
weet, dat de Queeappels oorfpronglyk van Cydon komen,
de Hoofdstad van het Eiland Crcia, van waar dezelve
overgebragt werden in Griekenland; terwyl de Appels
der Hesperides gebragt waren van Mauritania; — de
andere, dat ATHEN/EUS van deeze Appelen gewaagt en
van Queeappelen, als byzondere vrugten. — Die
ze voor Oranjeappelen houden , fchynen niet goeden
grond van reden te fpreeken , dewyl en de kleur en
de naam ten voordeele van dit gevoelen pleiten. --Dan de zodanigen , die willen dat de vrugt de Citroen
geweest zy,, hebben ook de kleur te baate , zonder te
rekenen op twee getuigenisfen ; het eene van ATHEN,éEUS, die ons verzekert, dat de Lybiers den Citroen.
boom den Hesperidifchen Appelboom noemen ; liet andere van de oude Glosfaria , die het woord Citreunz
door dat van Hesperis uitleggen. Twee tegen
dit laatí"e gevoelen zyn my voorge--bednkigop
komen: -- de eerfte bell eat hierin, dat de Citroenen
in Griekenland niet bekend geweest zyn, dan lang naa
den leeftyd van HERCULES; men brengt hiertoe by eene
plaats uit ANTIPHANES, een grappig Dichter, die ten
tyde van THESMS leefde ; — de tweede wordt daaruit
ontleend, dat , volgens PLINIUS, de Citroenboom alleen in Medic en Perjie groeide ; waaruit volgt, dat
-HERCULES uit ilfrica geese van die vrugten kon medeneemen. Maar het is te over bekend , dat dit ge•
deelte der wereld altoos eene groots menigte Ci-
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troenboomen heeft voortgebragt. En, zonder PLINIU,9
geheel in 't ongelyk te dellen , omtrent hetgeen by
wegens deeze Boomen bybrengt , valt het gemaklyl; ,
een goeden zin te geeven aan deeze plaats van dien Na..
tuurkundige, door te veronderttellen, dat by niet meer
wil zeggen , dan dat de Citroenboomen van Pe,ije zo
zeer afhangen van den aart des gronds in dat Lind ,
dat ze niet wel tieren, als zy verplant zyn. -- Over
het geheel mag men met reden denken, dat de woorden
Gouden Jippelen eene algemeene aanduiding zy, bevattende beide de foorten Oranjeappels en Citroenen, en
dat HERCULES ze beide in Griekenland bragt.
Veel kan ik niet zeggen ten voordeele van. dc Ze deleere , uit deeze Fabel van de Hesperides afgeleid.
Zy komt my voor , enkel willekeurige opvatting te
weezen.
Een foortgelyk oordeel meen ik te mogen vellen over
de Natuurkundige verklaaringen der zodamgen, die geboven, daarin alle Starrekundige waarheden opgeflooten
te zien. Zy neemen de Hesperides voor de uuren van
den Nagt; derzelver Tuin voor het Firmament; derzelver Gouden Appelen voor de Starren ; den Draak
voor den Dierenriem of Horizont; en HERCULES, die
de Gouden Appels wegvoert, voor de Zon, die , by
haar opkomen , alle de andere Starren doet verdwy-

nen.

Wel mag men hier byvoegen de harsfenfchimmige
begrippen der fllchymisten , die alle de byzonderheden
van deeze Fabel voor zo veele tekens houden, ter aan
vermaard geheim van den-duingftrekvah

Steen der Wysgeeren.

Ten befluite, heeft het niet ontbroken aan ChristenSchryvers, die beweerden, dat HERCULES, de Gouden
Appels wegneemende , of de Schaapen der Hesperides
wegvoerende, ontleend was van het bedryf van JOS [JA,
de Inwoonders des Lands van Canaan beroovende van
hun Vee en Vrugten. -- Anderen dellen, dat de Hof
deezer Nymphen, haare Appels en Draak enkel uitgedagt
waren naar de befchryving , welke wy vinden van den
Hof van Eden, of het Aardfche Paradys.

LEE.
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Door A. J. ROSNY.
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TLORIAN.

wierdt geboren in
op het Kasteel Florian, in de Pro,1vincieden Jaare 1755,Zyn
Vader,
was
EAN PIERRE CLARIS DE FLORIAN

Languedoc.

CHARLES CLARIS,

een niet zeer bemiddeld Edelman , die, niet zeer onderneemende van aart zynde, arm ftierf. Zyne Moeder
was GILLETTE DE SALGUé , eene Spanjaarde, uit Cas
en hierin mag, veelligt, de grond gezogt worden-trlie;
der hoogagtinge en byzondere genegenheid, welke FLORIAN dier vernuftige, edelmoedige en hooghartige Natie immer heeft toegedraagen. De eerwaardige taak hart
deeze liefhebbende Moeder zich zelve opgelegd, om in
eigen perfoon haar Kind op te voeden; doch dit wierdt
haar door de hand des Doods belet ; zy overleedt in
liet Kraambedde, en de zorge voor den jongen FLORIAN
berustte, tints zyne geboorte, op zynen Vader. Hoewel fchraal bemiddeld , verzuimde , egtet, CHARLES
CLARIS geene middelen, dientig ter ontwikkelinge der
begaafdheden, welke hy al vroeg in zynen Zoon ontwaarde. Hy voorzag Jienl van de beste Meesters , en
fpaarde moeite noch kosten in het beleid zyner Opvoedpna e, en de aankweeking van zyn verfland. Reeds in
de vroegfle dagen gaf de jonge FLORIAN blyken van
die liefde tot zyne natuurgenooten, welke in 't ver
karakter zoo onderfcheidenlyk kenmerkte; en-volgzyn
van zyne kindsheid af vertoonde hy die zoetheid van
zeden en goedwilligheid van aart, die hem in 't ver
algemeen bemind maakten. Gaarne befleedde-volgz
by aan ongelukkigen het fbmmetje gelds, hem tot zyne
vermaaken toegelegd. Onverfchillig omtrent de fpelen
van kinderen van zynen ouderdom, zogt hy (feeds gelegenheid om alleen te zyn, en gaf altyd de voorkeuze
aan de fomberfte en cenzaamfte plaatzen van afzonderinge. Eens gevraagd zynde na de reden van zulk eene
buitengewoone geneigdheid, gaf hy tot antwoord: „ Ik
„ fchep vermaak in overdenking, en in de befchouwing
„ van de fchoonheden der natuure." Bekend is het, dat
elke dag zyns leevens door daaden van goedwilligheid
gekenmerkt wierdt. Al vroeg begon zich zyne edel
te openbaaren. Dicht by het Kasteel Flo--anoedigh
oïan
Ffq

434

LEE VENSBYZOND R IL'„)r,NI

ritcn fcondt een hut, van een ongelukkigen werkman uewoond, wiens ouderdom en zwakheden hem tot den arbeid hadden onbekwaam gemaakt, en die in de onzekere
aalmoezen van deezen en geenen zyn leevensonderhoud
moest vinden. Op eene zyner wandelingen door het
veld ontmoette de jonge FLORIAN deezen elendeling.
Geweldig klopte zyn jeugdig hart op het gezigt van zoo
veel jammers ; by volgde den grysaart na diens wooning;
voor de eerfte maal hadt by thans gevoel van het mis fen van rykdom. Nogthans haalde hy zyne geldbeurs
uit, en, met eene edele veront{chuldiging over 't wei
dat 'er in was, dezelve den ouden Man aanbie--nige,
d e n d,, beloofde by, zulks te zullen vergoeden, door
dit verbIyf der armoede dikmaals te kooroen bezoeken.
Fly hieldt zyn woord , en brat beftendig derwaarts
alle de kleine gefchenken, die, onder de benaaming van
Zakgeld , hem gegeeven wierden. Deeze veelvuldige
wandelingen, zoo wel als het ijioedig verdwynen van
zyn geld., wierden eindelyk door den Vader opgemerkt.
Fly wenschte zich te vergewisten , hoodanig zyn Zoon
over zyn geld en over zynen tyd helchikte, en befloot,
hem gade te (laan. Op zekeren dag ging FLORIAN uit
liet Kasteel, tot het doen van zyne gewoone wande
Vader volgde hem na de hut, en zag hem-ling;zy
zyn Zakgeld voor de geheele week den armen Man ter
hand ílellen. CHARLES CLARIS, onmagtig om by zulk
een trek van goedhartigheid zyne aandoening te verbergen, openbaarde zich, drukte zynen edelen Zoon aan zy.
ne borst , en bevogtigde zyne wangen met traanen van
het tederhartigtte vermaak. Veele foortgelyke trekken
van gevoeligheid en weldaadigheid konden 'er vermeld
worden. Van een veel verhevener aart , dan die der
kinderen van zyne jaaren , waren immer zyne werk_
zaamheden en vermaaken. Veel lust hadt hy in het maa ken van Vogelkooien, en het kweeken van Vogelen; en
liet voeden van dezelve vertrouwde by aan niemant behalven zich zelven. Veel tyds bekleedde by ook aan het
planten van bloemen, en het loeren van den Tuinbouw.
De tuinman van het Kasteel , die zyn leermeester en
vriend tevens was, fchepte veel vermaaks in liet onder
lieveling in alle de geheimen van zyn-wyzenva
beroep. Voorts trok ook de Landbouw zyne opmerking.
Dikmaals doorkruiste by de velden in de nabuurfehap
van Florian , en nam deel aan de werkzaamheden of
tyd
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tydkorting'en der Boeren van dien Vr'..1 gtbaaren oord. Al
vroeg verkreeg de jonge FLORIAN langs deezen weg
dien overhellenrlen fniaak in Landvermaaken, welke zedert die aangenaame Herderszangen voortbragt , die
onder de rykte fieraaden der Franfche Letterkunde
mogen gerangfchikt worden.
Verlangende, zynen Zoon alle de voordeelen der meest
bei chaafde Opvoedinge te doen genieten , zoudt hem
CHARLES CLARIS na zynen naastbestaanden bloedverwant,
den vermaarden VOLTAIRE. By zyne komst in liet Kasteel Fernaey, ging hem VOLTAIRE zelf buitenshuis ver
noemde hem zyn lieve Floriantje; onder-welkcomn,
weileen bynaam hy zedert gemeenzaam bekend was. Eenigen tyd genoot FLORIAN het onderwys en hyzonder
toczigt diens grooten mans, die niet flegts het verstand
zyns Kweekelings vormde, maar ook voor hem den weg
des geluks baande , door hem , in de hoedanigheid van
Padje, by den Hertog DE PENTHIèVRE te plaatzen;
een Prins van een uitmuntend verfland en beminnelyken inborst. Welhaast ontdekte de Hertog FLORIANS
begaafdheden , verhief hem tot den rang van Edelman, om hein aldus nader by zich te kunnen hebben,
en vereerde hem met menigvuldige blyken van gunst en
agtinge. Onder andere begiftigde by hem met eene Kapncasplaats in zyn eigen Regiment Dragonders. Hoewet FLORIAN niet tot den Dienst verpligt was, nam hy
dien , egter,, beflendig waar , geduurende verfcheiden
jasren , en met grooten lof; flegts zyne ledige uuren
wvdde hy aan zynen letterarbeid. Zoo gelukkig, intusi'chen, flaagde hy in zyn eerfle letterkundig werk , dat
de Hertog te raade wierdt , om hem zich geheel op de
Letterkunde te doen toeleggen , voorziende hem, ten
dien einde, van eene Boekery.
Nutloos ware eene ontleeding van zyne Werken, zoo
algemeen bekend en bewonderd; eene tydrekenkundige
opgave van dezelve zal niet onaangenaam weezen. Zyne eerfle Iettervrugt was Galathée, in den Jaaxe 17112.
Deeze wierdt gevolgd van de twee eerfle Deden zyner
Tooneelftukken , bevattende : Les deux Billets; Ie Bon
Menie; le Bon Pere; la Bonne Mere; en le Bon Fils.
Niettegenflaande den opgang dier Stukken by het Publiek, haalden zy FLORIAN het misnoegen zyns Wel
hals, die hem beftrafte, om zyn fchry--doenrsp
ven over ongewyde Onderwerpen. Als eene foort van
Ff4
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Zoenoffer aan den Prins , verkoos by een onderwerp
uit de gewyde Schriften, en gaf eerlang zyn Ruth in
't licht. Bekoord over dit blyk van believinge, verdubbelde de Hertog zyne dienstbetooningen aan zynen Edelman, die voor zyn g^Iuk noodzaaklyk wierdt, en voor
wien by eerie dieper hoogas, ting dan ooit te vooren
opvatte. Voltaire ct le Serf dia Mont -,jura volgde op
Ruth, en met dit Stuk behaalde FLORIAN den Prys der
Franfche Akademie. Louis XII au Lit de Mort ; le
Cheval d'Espagne; le Tourtcreau; la Poule de Caux; Ie
Chien de C.'hasfè; Leocadie; Inez cie Caftro, en eenige andere kleine Stukjes, waren de inhoud van een Deel Mengelfchriften , 't welk kort op het voorgaande Werk volgde. Dit wierdt vervangen van zyne zes Romans :
Bliomberis, .Pierre , CeleJtine , Sophronime, Sane/c, en
i athînendi. --- eanflette et Colin , les 7timeaiux de
13cagame, Hervat, Leander, le Bui/er, en Blanche es Ver
bevatte liet derde Deel zyner Tooneelt}ukken.-sneuil,
IIet volgende Werk was E,tiellc, 't welk by cie oudite
Zustervan Galathee noemde, en, even als het vermaarde
Stuk, gun (lig wierdt ontvangen. Nun:a kwam ten voor
te midden der flormen der Omwentelinge.-fuhyn
Gonzalve de Cordoue voerde FLORIANS roem ten top.
Hoewel dit Werk in eersen tyd het licht zag, toen zoo
belangryke gebeurtenisfen de Franfche Natie bezig hielden, flaagde Gonzalve allergelukkigst. Twee uitgaven
volgden elkander met eend fpoed , blyk vertoonende
van het ftreelende belang, waarmede het Publiek dezelve ontving. Een Boekdeel, getiteld Nouvelles-Nomvelles, bevattende 5e/maar, Selico, ('laud/ne, Za/bar,
Canaird et Valérie, kwam gencegzaam te gelyk met
Nusna in 't licht. Ten laatfle verfcheenen zyne Fabels , en bevestig/en zynen roem , als Autheur en als
Mensch. De ichoone eenvoudigheid , welke dezelve
kenmerkt , bekragtigde den eerwaardigen titel , welken
iiy met zoo veel refits hadt verkreegen , van Mensch
der lVutuure. In de eenzaamheid op het Land, verre
van de Steden , zogt FLOIUAN telkens die kalmte der
ziele en tevredenheid, tot echte Iettereeiffening en naauwkeurig opfiellen zoo onontbeerlyk. Hier fleeg zyne ver
Hertog , zyne-verbldingskathoíep.I)
zucht voor de eenzaamheid kennende, liet ten zynen ge
een afzunderlvk Salon vervaardigen , aan den-bruike
ingang van het Park e ;Sceaux, op een kleinen at.r uid
ven
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van het Kasteel. Veelen zyner fraaifte Stukken wierden

hier geboren.

Hoewel FLORIAN in den fchoot des Adels was opgeleid , nimmer , egter , offerde by aan de Vleiery de
waardigheid van den Mensch. Geagt en beschermd
van een weldaadig en verstandig Prins , wierdt by de
werkdadige uitdeeler van diens liefdegiften ; en de
weezen en de armen , vooral de behoeftige & ;eleerden ,
vonden immer in FLORIAN een yverigen voorfpraak en
werkzaamen befchermer.
De grootfl:en en de besten der menfchen hebben hun
zwakheden, en FLORIAN was niet vry van gebre--ne
ken. De zelfde FLORIAN , die by alle gelegenheden
de volmaakttte onverfchilligheid omtrent eergenot hadt
vertoond, de zelfde man, wiens ziel en hart boven den
invloed van geluk en vlottende gunílen verre verheven
waren -- liet toe dat hy bezweek onder de hevigheid
zyner begeerte, om Bene plaats te verwerven onder
de Veertig Akademisten. Ongevoelig ondermynde de
kragt dier eerzucht zyn geftel , en deedt de natuurlyke zoetheid van zynen aart in rustlooze gemelykheid
verwandelen Niet genoeg verzadigde het die drift ,
dat hy reeds Lid was der Akademiën van Madrid,
Lions, en Florence ; niets dan eene plaats in de Akademie van Parys fcheen bekwaam ter vuldoeninge aan
die eerzucht, welke zyne ziele een geruinlen tyd tiran
Nooit was hy by de aanneeming-nischbert.
van een nieuw Lid in de Akademie tegenwoordig ,
zonder eerre geweldige gemoedsaandoening te gevoelen,
die by voor anderen niet wist te verbergen. In weerwil der hevigheid deezer drift, deedt FLORIAN nimmer
Kaaren invloed in zoo verre gelden , dat hy de beginzels van eere n opregtheid, die de bef}endige dryfveeren `zyner daadera waren, daar aan opofferde.
Eindelyk viel 'er , door den dood des Kardinaals DI.
LUINES , eene plaats in de Franfchc Akademie open ;
en FLORIAN verwierf die plaats , op aanzoek zyns
voorgaanden
mededingers SEDAINE ; die , nevens DUS
C
, LA HARPE, RABAUD DE ST. ETIENNE, Dy
LILLE, en BERNARDIN ST. PIERRE , hein met byzon•

dere agting vereerde. Tusfchen FLORIAN en Ducts
in 't byz^nder hadt de naauwfte vriendf_hap plaats ;
zoo veel vertrouwens ftelde de ren in des anderen oor
dat geen van beiden zyne Schriften ter perze-del,
Ef5
brag' ,
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brags, zonder alvoorens onder het verbeterend oog zyns
Vriends geweest te zyn.
Zoo ras de, Omwenteling doorbrak, begreep FLORIAM
welhaast , dat by de normen diens vreezelyken tyd1lips niet zou ontgaan, die elk man van verdienile met
vern ell g dreigden. De woeste ROBESPIERRE verklaart e een openlyken oorlog aan de Letteren, en fcheen te
verlangen, elk (poor van Geleerdheid en fraaie Kunflen
te vernietigen , die zoo lang zyn Land verfiercl hadden; zelfs fcheen die wreede verwoester de moeite niet
te veemen , om het door hem gefineed ontwerp te ver
om Franhryk tot dien veragtlyken flaat van-moen,
onkunde te vernederen, welke van willekeurige raagt de
wieg is. Dag aan dag hoorde FLORIAN lieden van letteren noemen , als beílemde ílagcofrers der onderdruk
diens titans ; en nooit vleide by zich, diensvol--kinge
gens , niet de hoop , van het algemeene doemvonnis te
zullen worden uitgezonderd. Zyne hoedanigheid van
Edelman des Hertogs DE PENTHI VRE wierdt aangevoerd als een bewys zyner naauwe betrekkinge tot den
Adel, de misdaad,.heni ten laste gelegd; en op het enke a d at van den eereloozen ROBESPIERRE wierdt
by in verzekering genomen. Zyne Regters verweeten
hem, voor zynen Numa eenige dichtregels tot lof der
Koninginne geplaatst te hebben ; en op deeze befchuldiging wierdt de Schryver van Galathee op eene eerelooze wyze na de Gevangenis van de I3ourbe ge
-voerd.(*)
De tyding zyner hegtenisfe klonk door Parys, en
bedroefde elk vriend der Menschlykheid. Elkeen voedde voor FLORIAN de diep(le hoogagting ; maar elkeen
was tevens op middelen tot eigen veiligheid ang(lig bedagt ; niemant durfde over onregt klaagen , of tot het
Kegt de toevlugt noemen. Hy , die het zou hebben
durven beílaan, voor de zaak des verdrukten flagtofers
in zulke otnitandigl:eden in de bres te fpringen, moest
een Man geweest zyn , boven 't gewoone peil des
Merschdoms verheven ; zoo gevaarlyk was dusdanige
on(*) Deeze Gevangenis , fkaande in de Straat, Rue d'E4afer
(Fleï(che Straat) genaamd, was een nier Revolutionaire bewaarplaatzen, in welke de menigvuldige fagtoffers wierden opgeflootGn , eer neen hen na de Conciergerie voerde, van waar

zy ter Strafplaatze geleid wierden.

VAN rLORTAN. e39

onderneen,ing. Deeze verhevene vlagt van godsdieniligheid en edelmoedigheid was als een zegepraal der
Vriendicuap gelpaard. Lang was FLORIAN gemeenzaam
bekend geweest met BOISSY D'ANGLAS ; en die doorluchtige Wetgeever was het, die zich als zyn Voor
Vriend openlyk durfde verklaaren. Al het-fpraken
gevaar der onderneeminge was niet in Raat , om dien
edelmoedigen man van het te werk Reilen van alle mogelyke middelen, ter verwvervinge der veyheid zyns onderdrukten vriends, af te fchriki en. Intusf hen verduur
FLORIAN met kloekmoedigheid alle de hardigheden-de
der Gevangenisfe. Hy , die den voortgang des kwaads
nooit zonder huivering hadt aanfebouwd , die het lot
zyner ongelukkige medeburgeren zoo dikmaals hadt beweend , en die nooit zonder te verbleeken P oBP-sPIER
naam kon hooren noemen ; by,, die zelfde teder--xrs
hartige FLORIAN , behieldt nu, onder de fuelle aannadering des doods , eene verwonderlvke flandvastigheid.
Hy vervolgde zyn Letterwerk in de Gevangenis van
de Bourbe met de zelfde bedaardheid , waarmede by
hetzelve in zync afzondering in het Park de Sceaux
zou hebben voortgezet. In deeze G_-vangenis begon by
liet eertic Boek van zynen TI7illi^s;n Tell; een Dich:ftuk , welks onderwerp hem door zynen Vriend DUd S
was aangeprcezen. Elk bewonderaar van FLORIAN moet
zich bedroeven, dat dit fchoone Stuk, 't welk het aan
een der beste Stukken te zullen worden,-zienhadtv
zedert de Omwenteling gefchreeven , niet voltooid is.
In deeze Gevangenis legde insgelyks FLORIAN de laatíe hand aan zyn Dichtftuk , Lbrahirn getiteld , in vier
Zangen ; een Werk , vol iclhoonheden , waarin , niet
het penfeel van FENELON, broederliefde, aardsvaderlyke deugd, edele nayver, en de drift der liefde, in alle
Naare kragt en kieschheid , zyn gefchilderd. Dit Hebreeuwfche Dichtfluk was, onder alle zyne voortbrenl;zels , FLORIANS meest geliefde werk ; en 't geen, terwyl het hem het meeste vermaak onder het opftellen
verfchafte , gemakl' kst was g;efchreeven.
Terwyl de opgefloten Dichter aldus de uuren zyner
gevangenfchap fleet , ging BolssY D'ANGLAS voort in
zyn aanzoek by het Committé v'n Jilaezmaeene Veilig heid. FLORIAN droeg kennis van de menigvuldige onaangenaamheden en het dreigende gevaar , aan welke
zyn Voorfpraak ten zynen behoeve blootllondt ; en uit

de
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de diepte zyner Opfluitinge zendt hy hein Benen Lof-

zang op ,e 1/riendfchap toe, als het eenig onderpand

Zyner dankbaarheid , welk zyne omftandigheden veroorIofden hem aan te bieden. Niet de eenige,
eenige, intusfchen,
nOISSY D'ANGLAS , die zich FLORIANS zaak aan
een ander was 'er , die hein het vermaak-trok:ng
Betwistte van dienst te doen aan hunnen ongelukkigen
Vriend ; en die andere was de beroemde MERCIER.
Op de tyding der gevL.ngenisfe van zynen Leermeester
en Vriend, aan wien by door de naauwfte banden van
vriendfchap en dankbaarheid,, twaalf jaaren lang, was
verbonden, vertrok MERCIER ftraks na Parys , en ,
alle gevaaren braveerende , vervoegt hy zich onmiddelyk by het Commute van fllgemeene Veiligheid, en
eischt , te midden van dat Vermogend Lichaam , met
verheffing zyner flemme , de veyheid zyns weldoeners,
leermeesters en vriends. „ Om wiens wille," vraagde
men hem, „ fpreekt gy ten voord.:ele van eenen Moor, maaligen (Ci-devant), van eenen vyand van 't alge„ meere welzyn?" — „ Om myns zelven wille," hernam MERCIER, niet die edele deftigheid, welke een laag
of fchu'dig gewceteil nooit kan vertoonen. „ In den naam
„ der Letterkunde ," vervolgde hy , „ kom ik haaren
„ befcherrner naasten; en in naam der Menschlykheid
en der onderdrukte Deugd kom ik refit eifchen. In„ dien FLORIAN waarlyk fchuldig zy; indien hy waarlyk van landverraad zal overtuigd worden, laat hy
dan de verdiende ttrafle ondergaan ; maar indien, in„ tegendeel, zyne onfchuld kan beweezen worden ;
„ indien gy, in Rede van zyne onderftelde misdaaden ,
in hem flegts deugden zult ontdekken : belooft my
dan ten miufl:e , hem uit zyne Gevangenisfa te flaa„ ken , en aan de Maatfchappy een vreedzaamen en
deugdzaamen Burger weder te geeven." -- „ Deugd„ zaam ! " riep eene ruwe luide femme, te midden van
liet algemeen gedruis der opfchuddinre : „ Onmoge„ lyk ! De man , die tot lof der Koninginne kun dick„ ten , kan niet anders dan de vyand van zyn Lind
„ zyn , en in alle opzigten een gevaarlyk karakter."
Straks juichten verfcheiden Leden der kragtige taaie
hun.y Voorzitters toe ; en de edelmoedige MERCIER ,
zyne verontwaardiging finoorende, vertrok voorzigtiglyk,
vo)rncemens om ter reddinge van zynen Vriend alles te
doen , of zelf te vallen.
Ein-
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Eindelyk verfclteen de gedenkwaardige negende vam
Thermidor in het tweede jaar der Republiek, wanneer
ROBESPIERRES val de hoop zyner flagtofreren vernieuw
hunnen moed deedt herleeven. FLORIAN , on--de,n
der andere, die zich zelven reeds lang als ten dood
gedoemd befchouwd hadt, befchynt een ilr al van hoop
in zynen Kerker. Kort naa ROBESPIERRES dood kreeg
hy verlof om zyne vrienden te zien, en in hunne
omhelzingen verloor hy alle geheugen zyns lydens.
BoissY D'ANGLAS bediende zich van 't eerfile togen.
blik der magt , die naa ROBESPILRRES aílyvigheid op
hem kwam , om zyns vriends banden te verbreeken.
Naar gelange FLORIANS aandoenlykheid de gevangenis
voor hem pynlyker hadt gemaakt dan voor anderen ,
verhoogde ook dezelve het genot der vryheid. Weinigen incáedaad konden het geluk van tot hunne vrienden
weder te keeren , en eene zuivere , vrye lucht te ademen , zoo leevendig als FLORIAN gevoelen. Den Kerker verlaaten hebbende , was zyn eerfte werk , aan zynen verlosfer zyne dankbaarheid te gaan betuigen ; doch
BOISSY was niet thuis , en vermits de Wet tegen de
Edellieden zyn langer vertoeven te Parys verboodt ,
was hy genoodzaakt, na het Land te keeren , zonder
het genoegen van aan zynen waardigen vriend cle gevoelens van dankbaarheid , hoogagtinge en bewonderinge betuigd te hebben , van welke zyn hart doordrongerm was. De plek , die hy tot de plaats zyner bal
verkoos , was het Park de Sceauti ; en dat-lingfchap
aangenaams verblyf, 't welk het tooneel zyner vroegíle:
geneugten geweest was , diende ter wykplaatze , in
welke hy zyne dagen wenschte te eindigen. Veele redenen Laafden deeze keuze. Ilier was by bekend, en ze.
dert lang geagt; en de bewooners der geheele Gemeente
befchouwden hem als hunnen vader en vriend.
Toen deeze goede lieden FLORIAN onder hen zagen
wederkeeren , wedyverde elkeen met zynen buurman
in de betuiging van vreugde. Kinderen slamelden
zynen naam, en de jonge dochters, die zoo dikmaals, op zyn verzoek , onder de hooge boomen vant
het Park gedanst hadden , omfingelden hem , onder de
leevendigfte betuigingen van haare blydfchap. Welk
een tooneel voor den Schryver van de EJlelle ! Met
moeite doorftondt hy zulk eene proeve zyner aandoenlykheid ; by mengde zyne traanen met die der goedhar-
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itartige dorpelingen , en verzegelde hun zyne belofte ,
lien nimmer te zullen veriaaten, maar onder hen te leeVen en te Eierven. De bewooners van Sceaux , ge
tegenwoordigheid buns weldoeners , her--lukignde
vatteden hunne voorgaande vrolykheid. De Doedeizakken lieten zich van nieuws hoorgin, en de jongelingen, het
tiof van hunne fluiten blaazende, vierden, al danzende,
,net hunne n:innaaresfen , de wederkomst der deugd.
De gulden eeuw fcheen onder hen te zyn terug ge
toere het Menschdom vrede en goedwilligheid-k.erd,
onder cie dierbaarfte zegeningen plaatite , en onkundig
was van de oorlogsrampen , die, zedert, de waereld
verwoest hebben. Met den vuorfpoed en het geluk
deezer goede dorpelingen hieldt FLORIAN zich telkens
onledig ; en eene zyner vourr:aatntte zorgen was, hun
verftand te verlichten en te ondlerwyzen. Fly zot
hun de pligten van goede burgers in te prenten , en
alle zyne onderrichtingen waren gegrond op regtvaardigheid en menschlievendheid, de twee deugden, dierbaarst aan zyn hart. Zodanig was de gelukkige kalm
welke FLORIAN in zyn verba \=f te Sceaux fmaakte.-te,
't Was egter van korten duur. Zints eenigen tyd bads
by verval van gezondheid gevoeld. Zyn geflel, hoewel uit den aart Eienk , was ongevoelig ondermynd.
ROBESPIERRES fchrikwekkende gruweldaaden hadden
zyne , ziel met ontzettende aandoening getroffen; en de
gemengde gevolgen van droefheid en I`chrik hadden de
geheele dierlyke huishouding in verwarring gebragt.
Kort naadat by de Gevangenis verliet, gevoelde by
eend foort van verzwakkinge, die zyn naderend einde
fcheen te voorfpellen. Welhaast nam deeze ongefteldheid eene meer beflisfende gedaante aan ; 'er volgde
eene koorts , en by ftierf in de armen van den getrouwen en edelmoedigen MERCIEk , op ng Fru áidor , in
liet tweede jaar der Republiek, in den ouderdom van
agtendertig jaaren en drie maanden. Zyne lfoffelyke
overblyfzels wierden begraaven op het Kerkhof der
Kerfpelkerk van Sceaeix , en naa lang aanhouden ver
MERCIER verlof, om over yn Graf-wierfndlyk
een Cipresfenboom te mogen planten , als een eenvoudig gedenkteeken aan zyne gedagtenisie.
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y gelegenheid van het dikwerf Ieezen van dezelfde rewyB
zen, ten minfee van hetzelfde Soort van Bewyzen , ter
1laaving of omttooting van twee of meer Stellingen , welke

tot zeer verfchillende Wectenfchappen behoorden, is my het
volgende ingevallen :
Misfchien zou het van grooten dienst zyn, ter fpoediger
ontdekking der Waarheid, of der voor ons hoogst mogelyke
Waarfchynlykheid, indien men alle Onderwerpen, welke door
gelyke of gelykfoortige Bewysredenen verdeedigd of beftreeden
worden , in één rei naast elkanderen plaatfle , en dan die
Bewysredenen opgaf.
Hoe uitgebreid iemands kundigheden ook zyn mogen , al.
toos egter is 'er één vak der Geleerdheid , waarin hy byzonder bedreeven is ; en by de zogenoemde Ongeleerden vindt
men ook altoos, dat zy by uitdek geneigd zyn tot de beoefening van eene enkele Weetenfchap of Kunst, en over Stellingen , daartoe betreklyk , veel gegronder oordeelen , dan
over die der andere Kunflen en Weetenfchappen , van welke
zy weinig of geen werk maaken. Ongeleerden en Geleerden
beiden zullen, derhalven, onder de Stellingen , die zy in één
rei geplaatst vinden , ligtlyk Bene Stelling aantreffen , wier
gegrondheid of ongegrondheid zy van naby kennen ; en dit
zal hun, als met een opflag van het oog, terftond doen zien
de waarheid of valschheid , waarfchynlykheid of onwaarfchynlykheid, der overige Hellingen van die rei. FIet fpreekt van
zelf: de Rei - flelling behoort door Kundigen te gefchieden ;
op dat de Bewysredenen , waarmede de byeengeplaattle Onderwerpen verdeedigd of beftreeden worden , duidelyk en in
volle kragt worden voorgefleld. Zo iets zal de verkryging
Lener algemeene Kunde veel gemaklyker maaken , en dus niet
weinig kunnen toebrengen aan de waare Verlichting;, en daar
arbeid aan te pryzen aan verftandige en goedwil--omisdez
lige Menfchenvrienden.
In alle vakken der Geleerdheid , in alle Kunften en Weetenfchappen , zal een oplettende niet weinige Stellingen of
Onderwerpen aantreffen , wier beflaan men op dezelfde, of
op foortgelyke, gronden vestigt of betwist. In de Godgeleerdheid , by voorbeeld , zou men in dezelfde rei kunnen plaat zen alle zodanige Leerflukken , welke rusten op het leuerlyk
verflaan of uitleggen van eenige fpreekwyzen der H. Schrift
terwyl anderen die Spreekwyzen voor f„uurtyk houden, en
;
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de daarop gebouwde leerfloxen voor niet genoegzaam ge.

grond. Deskundigen flaat het te beoordeelen, of Transíubflantiatie, volilrekte Predestinatie, Drieëenheid, 's Menfchen on•
veranderlyk Lot in het andere Leven, en meer andere, in één
zelfde rei behooren.
maar neen bepaale zich niet , by het in één rel fellen,
aan ftellingen of onderwerpen van dezelfde weetenfchap of
kunst. Geenzins 1 Stellingen of onderwerpen van verfchillende Weetenfchappen kuuren, indien zy te regt in één rei
geplaatst worden, zeer dienwig zyn ter aantooninge, hoe het
gelegen zy met de gegrondheid of ongegrondheid van alle ,
welke in die rei ftaan. Zo zou men by de Godgeleerde Stel
tiet letterlyk verflaan eeniger fpreekwyzen der-linge,dop
H. Schrift rusten , in dezelfde rei kunnen plaatzen de Been
: de Zon loopt om de Aarde; om -zinsGodgelr-St
dat, of in zo verre, die Stelling ook rust op het letterlyk
verflaan of uitleggen van een gezegde , in den Bybel voorko.
mende.
Uit het bygebragte zal men , min of meer , de groote Bekorting kunnen bemerken , die door het voorgedraagcn Ontwerp te verkrygen is. In eens behandelt men veele Onderwerpen ; en kent een Leezer één van die onderwerpen . dart
kent by ook alle de andere, die in dezelfde rei Haan ; want
zy allen zyn van hetzelfde Soort.
Om duidelyk aan te rocrnen , hoedanig, naar niyn plan , de
in één rei helling gefchieden kan , of waarin eigenlyk het
door my voorgeftelde beftaat , lel ik nu drie Onderwerpen
in één rei , en meld daarby eenige bewyzen en tegenbewyzen.
Met voordagt zeg ik Lenige : want het zou wel kunnen
zyn . dat 'er meer bewyzen gevonden worden ; maar deeze
Snelding gelieft men aan te merken als een voorbeeld van de
manier, door my bedoeld ; terwyl het my zeer aangenaam zal
zyn, deeze rei..ftelling door meerkundigen verbeterd te zien.
a. Het dooden van b. De Slaaven• c. Vervolging om
YisJchen , Vogelen handel, of het Kog- den Godsdienst , of
en Dieren , om der- pen en als Slaaf liet kwalyk bei:andezelver Lyken te eeten. gebruiken der A fri - len van anders . den.
caanen: kenden over Godge-

leerde Stellingen.
Bcwyzen voor de geoorloofdheid deezer Daaden.
i. Deeze Bedryvers zyn voortreflyker dan deeze Lyders; de
eerstgenoemden hebben, derhalven, Heerfchappy over de laatstgenoemden.

a. Vist
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a. Visfchen , Vogelen en Dieren hebben minder of geen
ziel, verfland of ges'oel.
b. De ilfricaanen zyn onbefchaafd en onverlicht ; zy weeten
althans veel minder van welgemanierdheid, en kuntlige vol
-doenigr
driften, dan de Europeérs.
C. De Andersdenkenden blyven hardnekkig by de Dooling,
en willen niet hoores naar de Stem der Waarheid.
Q. Deeze daaden zyn nuttig voor de Bedryvers.
a. De Lyken der Visfchen, Vogelen en Dieren zyn eene
aangenaame fpys.
b. Der Africaanen arbeid geeft overvloed van Suiker, Cof.
fy, Cacao, en veele, andere lekkernyen.
c. Niet zelden vervi
elen de voordeelige Ampten en ryke Bezittingen der Vervolgden aan de Vervolgers.
3. Deeze daaden zyn zelfs voor de Lyders nuttig.
a. Visfchen , Vogelen en Dieren zouden, indien de Men.
fchen hun niet in eene groote menigte doodden, (tot welk
menigvuldig dooden dezelven aanhoudend gedrongen worden door de begeerte om die Lyken tot fpys te gebruiken)
door elkanderen gemarteld , verfcheurd , en zeer wreedelyk van
't leven beroofd worden.
b. Door de Africaanen te koopen en in flaaverny te houden ,
rukt men hun uit de wreede handen hunner Landgenooten.
c. Het Onheil, 't welk men de Vervolgden aandoet , kaq
hunne hardnekkigheid vermurwen, hun van den zielverdervenden weg afbrengen, en geleiden op den weg der Gelukzaligheid.
4. De nedryvers hebben voor zich het voorbeeld van vee.
le hunner iMedefchepfelen ; naamlyk, van die Visfchen, Vo.
gelen en Dieren , welke anderen om 't leven brengen en tot
fpys gebruiken , en ook, anderen dwingen, pynigen en ver•

jaagen.

5. liet affchaff^ n of nalaaten deezer Dagden, welke, veele
Eeuwen Iang, in meest alle Landen deezer Aarde, bedreeven.

zyn, zou eene onberekenbaare
der het Menschdorn.

Verwarring

veroorzaaken on.

a. Veele menfc ;en zouden hunne aangenaame Visch-, Vo
moeten , en alle die-gelnVschma!tydoubern
geenen , (of althans veele derzelven) welke nu een middel
van bedaan vinden in het vangen en dooden van Visfchen ,
Vogelen en Dieren, zouden dan geen arbeid hebben om de
kost mede te winnen.
b. De zo,enoeinde Eigenaars van Africaanfche Slaaven zou.
aiEN . Ili 2. NO. Ia.
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den die groote Capitaalen verliezen , welke de Slaaven by
verkoop zouden kunnen opbrengen , of deezen hun gekost
hebben. En de Westindifche Produflen zouden de Planters
veel duurer te fiaan komen, indien zy , niet door Slaaven ,
maar door Dagiooners , de Plantagien moesten laten besbeid -n; en indien de Prys der Producten verhoogde, dan zou
de groote menigte, die zich gewend heeft aan het dagelyks
gebruik van Suiker, Coffy, Cacao enz. genoodzaakt zyn, of
in 't geheel , of ged+eelteiyk, af te zien van deeze hun geheel
eigen geworden gewoonte , welke hun thans zo veel vergen.oegen en vermaak geeft.
c. Geliefde Leerfielfels zouden een kragtdaadig fleunfel onrbeeren, en gevaar loopen van veronagtzaamd en verlaaten te
worden; en derzelver Voorftanders zouden veel verliezen aan
Eer en Aanzien.
;

Wederlegging deezer vyf bygebragte Bewyzen.
i. De zaak, waarop hier de Heerfchappy gevestigd wordt,
is tegenfpraak onderhevig.
a. Visfchen, Vogelen en Dieren toonen den opmerkzaamen
befchouwer Uitmuntendheden , die zy boven de Menfchen be.
zitten; deeze behooren dus in aanmerking genomen te worden , als then 's Menfchen Voortreflykheid berekenen wil,
b. Niet weinige zogenoemde Voortreflykheden der Europeërs zullen aan het zogenoemd onverlicht verfland de r
Africaanen , op vry goeden grond, voorkomen als onvol.
inaaktheden , of als afwykingen van de waare 12erfchelyke
grootheid.
c. De aantyging van Kwaadwilligheid, aan andersdenkenden
over Godgeleerde ftellinger.., zal, ten aanzien van veele der.
zelven, ongegrond bevonden worden, indien men hunne ge+
voelens en hun gedrag onpartydig overweegt en nagaat; de
H. Schrift althans vertoont ons Vervolgden om Godgeleerde
ftellingen , die, wel ver van kwaadwillig geweest te zyn
uitgemunt hebben in Goedwilligheid , en veel voortrefyker
waren dan hunne Vervolgers.
Behalven dit, kan men nog aanmerken, dat het wel zeker is,
dat Voortreflykheid tot een middel verftrekken kan om Heer fchappy over anderen te verkrygen ; maar het is op ver na zo
zeker niet, dat Voortreflykheid daartoe regt geeft. En men mag
ook wel vraagen: Wie behoort over de Voortreflykhkid te
oordeelen ? Immers is zulk eene Heerichappy, van welke
de Beheerchten de gegrondheid toeftetnmen , door die toeflemwir,g volmaakter; en op dien grond zou men o rerhel]en, om het Oordeel over de Voortreflykheid der Menfchen,
der Europeërs, en der Vervolgers, niet toe te kennen aan
dce-
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deezen , maar aah cie V sfchen , Vogelen ei) nieren , aan
de Africaanen, en aan de Vervolgden om Godgeleerde ftelIingen.
Nu nog iets over Heerfchappy!
Indien men het eigenaartig Doelwit van alle Heerfchappy
kan zien in het Doelwit, het welk alle , of ten mine veele,
fchepfelen duidelyk vertoonen in hun zorg iraagend bestuur,
toegeneegen hulp, en heldhaftige befcherming , ten dienfle
hunner tAfkomelingen, geduurede derzelver kindsheid, (mis
alle Heerfch,ppyen c'an is het--fchiendor(pglyktva
zelve zekerlyk geen ander dan het Geluk der Beheerschten.
En behalven dar geen Beftuur, het welk zo goed een doei.
wit ontbreekt , den naam van Heerfchapy kan draagen , zo
zal 'er voor hun , die by zich zelven overtuigd zyn, dat God
het geluk zyner fchepfelen wil , geen twyfel overblyve:r over
liet eigenaartig Doelwit van alle Heerfchappy, zo dra zy z,ch
herinneren, dat alle fchepíels hunne vermogens van God ontvangen hebben. Immers , het is betaamlyk (di't fpreekt van
zelf) dat het fchepfel met alle zyne vermogens medewerke
met het Doelwit van Hem, aan wien hy die alle verfchuldigd is. Vooronderftel eens : God had aan de Europeérs de
Heerfchappy gegeeven over de. Africaanen; dan, zeker, zou
de waarlyk goede Opperheer van allen daarmede der Afri.
caanen geluk beoogd hebben , en Beenzins derzelver onheil.
Dit voorbeeld kan men ook ter opheldering aanwenden van de
twee andere Stellingen a en c.
Is het nu dus gelegen met alle Heerfchappv,, door welk
een Poort van fchepfel ook zy gevoerd wordt; hoe veel heil
mag men dan niet verwagten , als een Mensch over eenige
zyner medefchepfelen heerscht P Hy is door zynen Schepper
begunftigd met Goedwilligheid ; met een Gemoed, het welk,
zo het niet ontaarte , nooit nalaaten zal, hem te dringen
tot het bevorderen van het welzyn van anderen , en dat ook
nimmer zal nalaaten, hem, dat doende, alles te boven gaande
vreugde te fchenken. Ver van daar , dat het Doelwit der
heerfchappy van een niet ontaart mensch zou kunnen zyn,
(marten aan te doen , veel min te vernietigen! Zyn doelwit
is, buiten twyfel, ten goede te geleiden, te helpen en te he.
fchermen , en , zo veel hem mogelyk is, gelukkig te maaken
allen, over welken hy heerscht.
2. In dit bewys is Regt of Onregt niet in aanmerking
genomen. Indien zogenoemde tydelyke voordeelen genoeg
om iemand iets te doen bedryven; wat blyft 'er-zamyn
dan van de Zedekunde over? Dan zou 31Peze Aarde weldra een
toor,eel zyn van aanhoudende verwoestingen en yslykheden,
tot dat zy Schepfelloos wierd, althans zonder Benig Mensch.
Ggz
(Iet
,
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1-Iet geen in het bewys nuttig genoemd wordt , is dien
naam niet waardig, indien het niet de zaak zo gelegen is ,
dat de Bedryvers dier daaden zich door zulk een bedryf de
verwytingen van hun geweeten op den hals haaien.
g. Hoe veel kwaad die Lyders getroffen zou hebben, indien men hun niet van leven of vryheid beroofd, maar overgelaacen had aan hun lot, gelyk men zegt. kan niet raauwkeurig genoeg berekend worden, om hetzelve juist te verge.
lyken met het kwaad, het welk hun nu aangedaan wordt ;
maar het is volkomen duidelyk, dat die Visfchen, Vog lcn en
Dieren, die Africaanen, en die Vervolgden, welken, aa,, zich
zelven overgelaaten , geen kwaad wedervaaren zoude heb
a , b en c veel ver -ben,dorvgltbeycn
-liezt9.
Hoe oneigenaartig ook zyn deeze Bedryven , indien men
dezelven als middelen opgeeft om het nut der Lyders te bevorderen ! Om hun van eenig kwaad te beveydlen , is mcri
zelf wreed ; men vernietigt zyne Medefchepfelen ! En hoe
behandelt men zyne Medemenfchen ? Men maakt hun het
lieve leven, door den Schepper aan hun verleend opdat zy
gelukkig zouden zyn, tot een ondraagelyken last.
q.. Wat al zou men niet kunnen verdeedigen, indien het
daartoe genoeg ware, een Voorbeeld aan te wyzen? Een geil
en wellustig Mensch kon het voorbeeld der Musfchen bybrengen ; een Listige en Wreede, dat van zommige Roof-vis
Vogelen, Dieren, en wat dies meer is.
-fchen,
Het komt 'er hier op aan, of het voorgeflelde Voorbeeld
Navolging
De
goed is of kwaad om nagevolgd te worden.
van eenig voorbeeld kan de natuur van de Daad, die door
navolging bedreeven is , geenzins veranderen. Het ftool;en
of veroorzaaken van vyandigen twist en oorlog (om iets ter
opheldering by te brengen) wordt niet goed, al is het dat
eenige onzer Medefchepfelen zich daaraan fchuldig manken,
I-let welzyn van anderen , en niet eenig Voorbeeld , is de
toetsfteen , waarop men de egt- of goedheid, valsch- of
kwaadheid , der menfchelyke daaden toetzen en beproeven kan.
5. Het affchaffen of nalaaten van zaaken, die zeer alge.
meen in gebruik zyn, treft veeler lusten en begeerlykheden;
van hier dat nuttige veranderingen maar al te dikwils onheil,
in Rede van heil , veroorzaakt hebben; vooral , als men dezelven ongeregeld of overhaast doordreef.
I)it affchaffen of nalaaten behoort bedagtzaam te gefchieden; en dan zal 'er, zeker,geene onberekenbaare Verwarring
door ontflaan: wart;
a. Het meerder toeleggen op de aankweeking van hcslzaame en welftnaakende Gewasfen zal de weelderigfle ton: en
Bene
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eetre genoegzaame vergoeding verfchaften voor de Dierlyke
lekkernyen. Fn die uitgebreider , kttnftiger, en veel meer
tyd vereifchende Landbouw zal arbeid, en middelen van be
aan, verbenen aan hun, die zulks nu vinden in het vangen
en dooden van Visichen , Vogelen en Dieren.
b. Indien de Planters meerder arbeidsloon moeten uitgeeven
dan nu; hunne Plantagien zullen, misfchien , beter bearbeid
worden, en meerdere of betere Producten opleveren. Op zyn
ergst genomen , zullen de Planters wat minder winnen.
c. Indien 'er Leentellingen zyn , die zich niet door haare
waarde kunnen ftaande houden; flegts een klein gedeelte van
het Menschdom , in vergelyking van het geheel , zou 'er
Benig aanzien en gemak door verliezen.
-

Zie daar een voorbeeld van myn voorgeflelde in één rei
Waren alle de Bewyzen voor en tegen bygebragt,-fleing.
dan zou een Leezer, die den waaren aart van een der drie
kent, in eens, den waaren aart zien van de twee overige;
die weet hoe het gelegen is met c, zou dan te gelyk ook weet a de waare gefteldheid van a en b.
Maar dit voorbeeld van in één reishelling is geen uitges
werkt fink , waarin alles, wat voor en tegen gezegd kan
worden , is bygebragt. Nog minder uitgewerkt , en flegts
aaugeftipt, is de nu volgende in één rei- helling, welke hier
nog bygevoegd is, of dezelve het Plan eenige meerdere dui•
delykheid moat byzt-tten.
,

De IVeelde , of te groot De Altiehandel van het
gene Verteering. 3 aar 1720.
Een Bewys voor. Beide deeze zaaken bragten te vege (en
de Weelde doet zulks nog) een grooten omloop van Geld;
iets, het welk zeer dienftig is ter bevordering van de ar.
beidzaamheid en het welvaaren van de lnwooneren des
Lands.
Een Bewys tegen. Het Voordeel van dien omloop van
geld, het moge minder of meerder zyn dan men zich verbeeldt, is flegts voor een korten tyd. Het is onbeffendig,
en duurt niet lang genoeg om eene welgevestigde en aanhoa•
derde Welvaart voort te brengen; en , als die korte rol ge.
fpeeld is , zyn dit de gevolgen: Schaarsheid van Geld, Mis.
crediet zo buiten- als binnenlands , verwyfde Zedenloosheid,
jammerlyk Gebrek, dolzinnige Vertwyfeling, en de Kwalykvaart, za niet de Ondergang, des Lands.
Indien deeze aanftipping tot iets volkomens gemaakt wierd,
dan zou een Leezer, die welbekend was met de rampen,
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welke de Aliehandel van het Jaar 1720 voorthragt, hoe onkundig ook aangaande de droevige gevolgen van Weelde, op
het zien deezer twee éénfoortigen , niet kunnen nalaaten ,
by zich zelven of openlyk, te zeggen: Zo fchadelyk is ook
de Weelde 1

Het Plan is nu duidelyk , en het Nut , 't welk de Ontwerper van deszelfs goede uitvoering te gemoet ziet, doet hem
wenfchen, dat het , ten minfte , eenige aanleiding mag geeven tot iets Soortgelyks.
S1M1 LEX.

DE KRYGSMAN.

gene Vertelling.
(Uit het Engelsci.)
auCvlyks had ik zestien jaaren bereikt, en invne leerjaaren.
LEI met vrugt doorgebragt op een der beste Leerfchoolen;
dan ik was een jonger Zoon , en myne Ouders oordeelden het
thans noodig , de beftemming van myn leevensberoep in ernítige
overweeging te neem.en. Myn Oom , een Geestlyke , een
Delgen, hadt te meermaalen zyn oogmerk te verdaan gegeeven om my eene Standplaats te bezorgen, indien myne Ouders xiy in de Godgeleerdheid lieten ftudeeren. Een uitmuntend Regtsgeleerde,een Neef myner Moeder,boodt aan, myne
voorbereidende Regtsgeleerde Studien te zullen regelen, en
my tot de Prktyk op te brengen , wanneer men my ter
Pieitzaale beflemde. Myns Grootvaders voorfpoedig gedree•
ven Handel halt den grond gelegd voor het ruim betlaan
myns Vaders, die daarom overhelde om my by een Koopman
te bezor ,en. Myne eieene heimlyke wenfchen liepen op den
1 rygsftand; hiertoe balt myne Moeder, tot zeer onlangs, my
aangezet ; doch het uitbarsten des Oorlogs met tfinerica
hadt haar des zo afkeerig gemaakt, als zy 'er voorheen op
getleld was.
Weinige dager, naa myn laatst t'huiskomen van de School ,
waren de Deken , de Regtsgeletrde, nevens eenig ander gezelfchap , genoodigd op een onthaal ter vieringe van myn
Zestienden Jaardag. Deeze was befiemd om te raadpleegen
over myn leevensberoep. Vol vreeze dat de keuze tegen myzien wensch zou uitvallen, zag ik dien dag met treurigheid te
gemoete. De morgen van denzelven was de heko nmerend^^
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y e en onaangenaamfle dag , tot nog toe van my beleef-.l.
Toen het gezelfchap i;wam, begon myn hart my geheel te
ontzinkLn.
Gelukkig Meldt , op den tyd dat wy ons aan tafel zouden
vervoegen , een rydtuig voor de deur fail ; uit hctzeive
kwam een oud Heer, in ryken militairen uniform: by werd
door zynen knegt aangediend als de Generaal SHWZLL. Myn
Vader, dien naam hoorende, ylde heen ons hem te ontvangen , met eerre houding en gelaat, dir genoegzaam te kernen
gaven dat de Generaal zyn oude Vriend was , dien by in
zeer langen tyd niet gezien hadt. Naa de hartlykf}e weder
begroetingen, bragt myn Vader zynen Vriend in het-zydfche
gezclfchap ; en wy vernamen , dat de Generaal, naa een
lapgen krygsdienst buiten 's Lands, nu eerst in Engeland was
wedergekeerd , en de eerst mogelyke gelegenheid waarnam
om zyne kennis en verkeering met zynen ouden Vriend te
;vernieuwen.
't Gezelfchap fchikte zich aan tafel. 's Generaals kunde en
beleefdheid waren zodanig, dat het overige des gezeifchaps
niets gevoelde van het onaangenaame, ontlfaande uit de onverwagte floorenis eerier Vriendenparty, door het onverwatzt
inkomen eens vreemden. Ik werd met onderfcheiding aan
myns Vaders ouden Vriend aangeboden; en, toen by myrie
gezondheid dronk, vatte by my gulhartig by de hand, vraa•
gentle, „ of ik geen zin had om Soldaat te worden ?" ik dagt
best, geen rechtflreeks antwoord te geeven. Maar myn Va
betuigde . dat myn Leevensftand eerre nog onbefliste-der
zaak was; fchoon by hoopte , dat het gefprek zyner Vriend= n, in den naamiddag, de keuze zou bepaalen van hem en
val! zynen Zoon.
Myne Moeder gaf, met eenig ongeduld, te kennen , dat ik
rit my zelven, zo als zy geloofde , maar al te zeer tot den
hrygsdienst neigde; en dat, fchoon zy, in Vredestyd, wat
haar betrof, die neiging niet zou wederfreeven , zy nogthans de gedagte niet kon verdraaien , om my, misfchien,
daar de Oorlog ontftooken was, een gewisfen dood in den
mond te zenden. De Deken zeide, dat ik veel veiliger
zou weezen op de Univerfiteit, en dat het inkomen van een
goeden frand in de Kerk veel beter was dan de doorgaande be.
zul ding eens I{rygsmans. De Regtsgeleerde beweerde, dat
de Pleitzaal het éénige gefchin.te tooneel was, om met roem
te fchitteren, voor iemand van zo veel beloovende bekwaam.
heden, en vroeg myne Moeder , of zy zich niet hoogst zou
get'treeld vinden met my tot een' aanzienlyken Staatspost ver
te zien ? Myn Vader bedankte zyne Vrien--hevjn
den voor hunne raadgeevingen ; doch betuigde , dat zyne
werfchen daar heenen liepen, dat ik, even als myn Groot•
vaGg4
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vader , wiens naam ik droeg, een eerlyk en gelukkig Koop.
man mogt worden.
Het gefprek werd voortgezet. Elk bragt redenen by , tot
onderfchraaging van zynen gegeeven raad ; terwyl allen, uit
Generaal , wiens niet opdringende beleefdheid-genomd
hein geheel deeds zwygen , verklaarden, dat uit het Krygsmansieeven voor my niets goeds te hoopen was. Met ver
Generaal , bragt de-ontfchuldigepzvand
een by , de algemeene armoede der enkele Soldaaten van
fortuin; een ander weidde uit over hunne losbandigheid en
ongeregeld leeven. De Generaal hoorde alles aan met eene
fchynbaar goedkeurende houding, en toonde zich in 't minst
niet geraakt over deeze en geene aanmerkingen , het Krvgsmansleeven betreffende. Schoon myn Vader hein in allen
ernst vroeg om zyne weening te zeggen , weet ik niet of
deze aanmaaning hein daartoe zon bewoogen hebben, indien
by niet gezien hadt, hoe myn oog vol bezorgdheid op hein
geílaagen was, en met wel'.( een ongenoegen ik de raadgeevingen van Ouders en Vrienden aanhoorde.
Hy fprak : „ Ja, Heeren ! gy zult u zeker verwonderen ,
dat ik dit alles aanhoorde, wat tegen myn Krygsmans- beroep
wordt aangevoerd -- een beroep , 't welk voor my niet
ongelukkig geweest is --- zonder iets tot verdeediging daar.
van te zeggen. Maar, indien de ondervinding my eenigen
grond gegeeven halt, om te vermoeden , dat het KrygsmansIeeven, of min gunftig is voor de aankweeking van Wysheid
en Deugd , of min hoope fchenkt om Fortuin te maaken ,
of de Leevenslengte meer twyfelagtig doet worden, dan een
der Beroepen, welke gy daar boven den voorrang geeft,— dan
zou ik niet weinig vQoringenomenheids met my zelven aan den
dag Vggen, door hier te zeggen, wat een Jongeling in eene
haastige gestdrift kan beweegen om een Beroep te volgen,
't welk zyne Boeken hem geleerd hebben als het Beroep der
Heiden aan te merken.
Gy weet , myn oude Vriend 1 vervolgde hy, zich tot mynen Vader wendende, -- welk een losfe jonge knaap ik
was, toen men my by uw' Vader op het Kantoor beftelde.
Ik onderfcheidde en waardeerde uwe goede hoedanigheden ;
maar zelfs uwe goede gedagten , my betreffende , kunnen
nooit toettemmen , dat ik eenige verdieníte meer had om my
aan te beveelen. Ja, val my niet tegen, myn hart mogt
niet geheel liegt geweest zyn, en ik had zeer goed fcioolonderwys ontvang - n om myn verpand aan te kweeken, doelt
geen vasten zin (ot vlybetoon en deugd; myn hart was niet
diep genoeg doordrongen met eei g goed begingel. ik befehouwde myzelven als onder gene verplïgting tot iets ,
`w geen my niet aan:iondt , en my behaagde niets dan l ioder-
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,ieragtfge uit(panniagen en eene te vroege voldoening van die
jeugdige driften , welke zich deeden gevoelen. Uw Va
dat 'er van zulk een knaap niets kon wor--deronvt,
den in het kantoor; en ik was meer veel verpli;t aan uwe
goeiguntigheid mywaards, dat ik niet werd weggejaagd, maar
heenging als iemand, die eene onwederflaanbaare neiging hadt
tot een ander Beroep.
Ik werd ter Academie gezonden. Daar myn eigen meester zynde, bevlytigde ik my op geene Letteroefeningen, maar
gaf myzelven over aan dwaas- en verkeerdheden, welke ik
my beevende herinner. Myne Vrienden wanhoopten iets
goeds van my te zullen kunnen maak=en ; wanneer zy my uit
de gevangenis, waarin ik geraakt was , verlosten, en my een
Vaandrigsplaats bezorgden in een Regiment, dat gereed flondt
om in buitenlandfchen dienst te gaan na eene zeer ongezonde
lugttlreek.
Met genoegen omhelsde ik deeze leevensverandering. Ter
gevangenisfe uit gaande, dagt ik dat 'er niets gelukkiger kon
weezen, dan het vrolyk en zwervend leeven eens Krygsmans.
Ilt haakte om vreemde landen te gaan zien; voor het gevaar
om vreemde landen te gaan zien: voor het gevaar van fcha.
delyke lugtftreeken , of van 's vyands zwaard, was ik niet
bekommerd.
Ik kwam by myn Regiment, zo als het gereed flondt om na
de West- Indien in te fcheepen. Een gedeelte van myn voorgaand
leeven was, met ongunttige toevoeg„„-ie-i, ter oore van eeni, en
myner Mede- officieren gekomen; en fchoon zy niet volftrekt
verklaarden geen doen met my te willen hebben , fcheenen zy
zeer onvoldaan, dat zy my by hun geplaatst vonden. Ik was
stug in het waarneemen van krygsverrigtingen , en onbedreeven
in de Regimentspligten; Rukken , die mynen ttaat nog onaangenaamer deeden worden. In het geheele Regiment was geen
één Officier dan ik alleen, die van de bezolding eens Vaan.
drigs moest leeven. ik had niet boven de drie weel;en in
het Leger geweest , of ik voelde de nadeelen van deeze or.:flandigheden, als onverdraagelyker dan eenig ding, tot nog
toe door my beproefd ; en ik geloof, dat ik, waren wy drie
weeken langer in Engeland gebleeven , als een Deferteur zou
heengeloopen zyn.
De vierde week zeilden wy van Porlssnouth na Jamaica.
De noodzaaklykheid begon , geduurende de reis, my met mynen ttaat eenigzins te bevredigen. Ik voelde een nayver om
in myn bedryf uit te inenten , en de pligten van een Officier
waar te neemen. Myne geaartheid , tot duslange heet, en
myne manieren opttuivende , vonden zich verzagt door de
noodzaaklyi=.heil om my aan myne Meerderen te onderwerpen, en my beleefd aan te 1 Ilen omtrent lieden, by wel.
Gg5
keu ,
,
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ken, daar zy geene ruwheid konden gedoogen, niets haatly
ker wis dan een onrustige en w^irzieke geest. Ik had tyd
tot bedaard nadenken over !nyne voorgaande dwaas- en ver
geen my voorts te doen ftondt. Ik-kerdhin,op't
begon aan myn eigen wangedrag toe te fchryven, 't geen ik
voorheen weet aan mIn ongelukkig lot en de onvriendlyk.
beid myner Bloedverwanten. Ten zelfden tyde vatte ik hoope
o p, dat ik middel zou weeten te vinden, oin myn tegen
te m ^aken, dan ik het tot nog toe-wordigltmneha
onderftelde. Droomen van kryrsgeluk, en bevordering door
verdienden, fpeelden zomtyds voor myne verbeelding; en ge,

duurende het cheepsverblyf

voelde ik geen geldgebrek. Eer

tvy onze reis volbragt hadden, bevond ik, dat myne Mede
een min ongunflig oog begonnen aan te-ofticernmy,
zien; en by wylen genoot ik eenige fireelende onderfcheiding
van hoogere en andere OfI7cieren.
Wy landden op Jamaica. hort naa de landing werd ik
uitgedaagd door een ander jong Vaandrig, dien ik aan boord
oenige belediging had aangedaan. Wy vosten met den degen;
by ontwapende my weihaast, doch niet dan naa zelve eene
gevaarlyke wonde ontvangen te hebben. Ik weet niet, ooit
grooter ontfteltenisfe doorgeftaan re hebben , dan in den raagt
tusfchen de uitdaging en hot tweegevegt , en eenige dagen daaraan . tot dat het leeven van myne Party buiten gevaar ver laard was. Geen ander middel dan dit zou myne
ziel een zo diep gevoel hebben ingeboezemd van de nood
om, in 't vervolg, die befchaafdheid en heusch--zaktyheid,
held van zeden in acht te neem.en, zonder welke het in een
Leger onmogelyk is, zyn eigen en anderer leeven buiten ge.
vaar te houden. Myn tegenpartyder herítelde gelukkig bin.
nen weinige veeeken ; en de herdenking van onze wederzydfche dwaasheid en gevaar deedt ons zints dien tyd opregte
Vrienden blyven.
Korten tyd daarnaa viel 'er iets voor , 't welk my eene
andere zeer nutte les gaf. Een nieuwling in het bevelvoeren , .ge.lroeá ik my ftreng omtrent het Volk. Een Sergeant
dien ik ten onregte geflaagen had, beklaagde zich daarover ;
ik werd voor den Krygsraad ontboden. Hadt men geen toegeeflykheid gebruikt omtrent myne onervaarenheid ; hadden
eerai; e oudere O:hciers , die my begonnen met een gunfïiger
oog aan te zien , my niet verfchoond, men zou my uit den
Dienst gezet hebben. Nu kwam ik 'er af met eene fcherpe
beftrafling, en de bedreiging, dat ik 'er , als het weder ge beurde , niet zo gemaklyk zou af•:omen. Een oud Officier
onderhieldt my vervolgens , onder vier oogen, niet voordragt.
van 't geen een Officier betaamde, die allen trots en wreedheid
moet fcauwen. Deeze tydig gegeeven les ging diep in myn harte.

Zeer
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Zeer gezond was ik op jariraica gekorven, en hoopte de
kwaaien te zullen outwyken , w iaraan de Eu;speaanen by
hun eerst verblyf in de Lhst-Indi/che eilanden zyn blootgeheld. Dan de kwelling, welke my de twee gemel ie voor
veroorzaakten, en misfchien een overmap tig gebruik-valen
van die ververfchingen , welke men , aan land komende , zo
ovNrvloedig aantreft , wrogten op myn geest to lichaam zo
fterk , dat ik door de koorts werd aangegreepen. Alles ver=
toonde zich in den nanvange dreinend. Veelligt zou ik hebbe fl
moeten bezwyken, waren de kunde en men^chltevenheid des
Chirurgyns, en de zore van den Ser;eant, om wiens wille
ik voor tien Krygsraad geweest was, my niet te tlade gekomen. e Sergeant viel in het begrip, dat myne o gefteldheld een gevolg was van myne teregtttelling voor den Krygsraad zynenthalve. Hy betuigde , zich zelven de aankl:,gte
,

niet te zullen kunnen vergeeven, indien ik aan deeze ziekte
flierf. De ziekte ten hoo tten geweest zynde, herflelde
ik langzaam. Den tyd myner beterfchappe maakte ik my
ten nutte, door ernflig op myn haat en lot te denken. Ik
voelde my diep getroffen door de goedgunttighe,len my be.
toond, en door de herdenking van de gevaaren ; waaraan ik
any onvoorzigtig had blootgelteld. Ik dagt meer en meer, hoe
ik my geagt en bemind zou maaken door voegiyke zeden,
en het waarneemen van myne Krygstnanspligren. Ik kan reet
geene woorden uitdrukken, hoe zeer myn charaëter en gevoe
lens ten goede veranderd waren.
Weinig tyds naa myne hert}ellinge werd ik geplaatst by
het Krygsvolk, afgezonden tegen de weggeloopen Neger -ftaa.
ven , die eene Vastigheid in 't binnenst des Eilands aange.
legti hadden, van waar zy veelvuldige uittochten deeden, om
de Plantadien te ontrusten, de blanken, die zy aantroffen,
te vermoorden , en die getrouwe Neger•facven, welke zy.
niet konden overhaalen om met hun landwaards-in te vlug
ten, of als verraaders hunne Meesters te behandelen, op de
fchriklykfle wyze af te maaken. Dit was een hoogstgevaarlyke tocht. Wy moesten ons den weg baanen door boshen
ondoorkomelyk, dan langs geheime wegen, alleen den weg
bekend, en aan een of twee Gidfen, op wier ge--gelopn
trouwheid wy ons niet geheel durfden verlaaten. De Slaaven.,
die wy moesten opzoeken , wisten, welk een weg ons te
neemen ftondt. Zy hadden zich in de voor hun guniiigtle
,

hinderlaagen gelegd. Uit het midden van kreupelhout, van

agter boonren, fchooten zy op ons zo behendig en veeivuldig, dat 'er veelen vielen , eer wy de plaats konden bereiken , waar zy zich eiganlyk onthielden en meest verfterkt
vonden. De ftoutmoedigf}en onder ons werden met fchril:

bevangen; ea hadt het gevaar agter ons niet even groot ge.
fchee.

456

DE H$YGSA?AL

fcheenen als 't geen voor ons was , wy zouden waarfchynlyk
,

terug gekeerd zyn, en de vlugt genomen hebben. Door onze
Gidfen bemoedigd, trokken wy voort; wy hielden hun vast
tusfchen twee Soldaaten , hun met den dood dreigende by
elke nieuwe fchoot, die uit het kreupelbosch kwam.
Ik luns uitgetrokken met het heimlyk befluit om allen ge
te tarten, en niet weder te keeren, zonder iets uitge--var
voerd te hebben ,'t welk my Benige onderfcheiding in het Regiment kon byzetten. Dan te midden der gevaaren, die ons
thans omringden, moet ik bekennen dat myn biluit byltans
wankelde. Ik trok voort omdat de overigen zulks deeden ,
doch elk oogenblik in den wil om terug te keeren. In deeze
Zielsgefteltenis waren wy, volgens het berigt onzer Gidfen,
digt genaderd aan het voornaamfle verblyf der weggelooperen. Op het hooren van een geritzel in het kreupelhout
myn hoofd omkeerende, zag ik een fnaphaan op my aangelegd, en den man gereed om af te vuuren. Ik haastte my,
om een pi(Iool , dat aan myn gordel hing, te ontlaaden. Zyn
fchot kwam het myne voor ; het nam een gedeelte van n,yn
das weg, en ging by myn kin heen. Doch, eer hy weder
kon laaden, was hy door myn Idiot zwaarder gewond; deels
Doorden, deels zagen wy hem vallen. De Gidfen hadden dit
gezien, en riepen uit : „ 't Is het Opperhoofd! " Een hagelbui van fchooten ging op ons ten zelfden tyde los van onder de rondsom flaande boomen. Onze Soldaaten lieten het
niet onbeantwoord , en ruitten voort. Binnen weinige oogera.
blikken zagen wy ons meester van de Sterkte, waartegen wy
waren uitgetoogen. Het flervend Opperhoofd was ondertusfchen gevat door onze Soldaaten, en by ons gebragt. Hy
zieltoogde; doch was te trotsch om eenig antwoord op onze
vraagen te geeven.
Der weggeloopenen leevens- en krygsvoorraad was nu in
onze handen gevallen. Wy vonden desgelyks hunne Vrouwen en Kinderen ; uit welke wy zo veel befcheids kreegen ,
dat wy ons in Raat bevonden, om, met het verlies van ilegts
drie of vier man , den volgenden dag aIIe de wegloopers uit
te del en. Op den derden dag keerden wy zegepraalend weder. En daar de gelukkige uitlag grootendeels werd toegefchreeven aan den val des Overf'en, door myne hand gedood,
werd ik deswegen vereerd, alsof, 't geen voor my enkel
cene toevallige gebeurtenis was, van my ware uitgevoerd door
rnyn uitfteekenden moed en tegenwoordigheid van geest. Myn
Colonel droeg my 's volgenden daags en Lieutenantsplaats
op, en gaf my verzekering van zyné vriendfchap, indien ik
voortvoer dezelve te verdienen. Wat meer was, ik genoot,
tints dien tyd, de ageing en genegenheid van alle myne Mede
ieren.
-ofd
Dit
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Dit geluk bevestigde my in allen goeden voorneemen , eil
ontvonkte meer en meer de hoope, welke ik koesterde. Ik
vleide my met het denkbeeld , dat ik myn geluk in myne
magt had, en zag wyzelven aan als een man, die eer en
charafter te bewaaren hadt. Myn geheele gedrag kreeg eene
andere wending. Ik was geduurig bedagt om my meer en
meer bekwaam te maaken in mynen post. in waarheid traag
ik zeggen , dat ik welhaast my waardig myner bevorderinge
gedroeg. Daar is iets in eens Officiers gezag, aan den eersen ,
en in de volílrekte gehoorzaamheid aan diens bevelen , aan
den anderen kant, 't geen wonderbaar veel afdoet om hein
een voeglyk gedrag te doen houden, zonder te gedoogen dat
by zyn gezag misbruike; de overwweeging hiervan (rekte in
vervolgens ten regelmaat des gedrags , en my ten voordeele.
Korten tyd naa dit voorval, kreegen wy bevel om nat
Noord filmerica over te fleeken. Geduurende den Oorlog ,
die met den Vrede des Jaars 1747 eindigde, was ik, in dat
Werelddeel, (feeds in krygsdienst , en in veelvuldigen kryg
tegen de Indiaanen. Ons krygsgeluk was wankel. Onze man.
(chap dunde; doch werd welhaast weder aangevuld. Ik bleef
in gunfle by myn Colonel , en werd, in gevolge van eenige
gedaane dienften, tot den rang van Capitein bevorderd.
Met myn Colonel en een gedeelte des Regiments keerde
ik, in den Jaare 1749, na Engeland terug. Myn Patroon.
werd welhaast Major- Generaal. Doch hy vondt eene (tree.
lender voldoening in het weder omhelzen van eene Vrouw,
die hy teder beminde, en de jongfie van twee Dogters, die
hy, het Vaderland verlaatende , onder haare zorge gelaaten
hadt. De oucllle zyner kinderen was in dien tusfchenty4
overleden. Zyn éénige Broeder was ook geflorven, en hadt,
ongehuwd gebleeven zynde , den Colonel Erfgenaam gelaaten
van zyne waarlyk groote goederen.
De Colonel was niet alleen een braaf man , niet alleen een,
kundig en dapper Officier, maar by bezat eene geestdrift voor
het Krygsweezen , 't geen by befchouwde als de beste leerfchool , om goede en groote Mannen te vormen: dit deeds
in hem eene fterke begeerte opblaaken , niet zo zeer om be.
vorderingen te verkrygen , dan wel om uit te fleeken in alle
goede hoedanigheden. Hy beminde my, dewyl hy my de eer
aandeedt van te gelooven , dat ik my met die hem eigene
geestdrift bezield voelde. Naa onze wederkomst in Engeland fneedt by onze voorgaande gemeenzaamheid niet koeltjes af, maar fcbiep vermaak in mvn gezelfchap, en leidde my,
in by zyne Familie, als eer, jon; Officier, die zyne agting ver
-dienhat.
Zyn eenigst kind bereikte toen haar zeventiende jaar, en
kwam my voor de bewinnelykite te weezen van de gebeeIe
-
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Ie Sete, ooit door my aanfchouwd. Met myne dankbaarheid
en hoogagting voor den Vader , kon ik niet afzyn zulk eene
Doater te belchouwen met eene geestdrift, die bewondering,
net lief1ie gepaard, in mynen boezem kweekte. De Vader las
gereed in myne oogen de gevoelens van myn harte; doch my
op de proeve willende dellen , fcheen hy voor een tyd daarop geen aLht te flaan. Ik zou liever hebben willen fterven,
dan myne poogin^en aanwenden , om , by zulk Bene onge.
Iy, held van middelen, de genegenheid te winnen van eene
Maa^,d die de eenige hoop zyner Familie was. Zyne Dogter , egter, liet nu en dan een oog vol tederheids op my
vallen , w aruit een floutmoediger minnaar niet traag zou
geweest zyn om uit op te manken dat zyne liefde reeds met
wederliefde werd . beantwoord, ik volhardde egter in die
worfteling tegen deze drift , welke eer en dankbaarheid
fcheenen te vorderen ; en wantrouwende op myne eigene
is ragen, had ik be(louten, myne bezoeken by die Familie te
verminderen en te laaten uitilyten. ----.. Dan eer ik dit he
fluit volvo rde, opende de uititeekende Man zyn hart voor
my. Hy hadt, was zyne betuiging, waargenomen myne Reeds
aangroeiende genegenheid tot zyne Dogter ; dit was 't geen
by eerst verla.de ; doch by hadt eene proeve van myne
braafheid willen neemen , in ern allerwoeilykst geval. Deeze
hadt zyne wenfchen niet te leur gefield : geene belooning,
welke hy my kon fchenken , zou my ontftaan. „ Nogthans,"
voegde hy 'er nevens, ., wil ik zo zeer uw vyand niet zyn ,
„ dat ik wensch dat gy uw krygsloopbaan Raakt, oud den wil
,, uwer Liefde. Myne Dogter is nog zeer jong; gy zyt verre
van .cud. Zet uur Fortuin in den Krygsdienst voort, tot gy
den rang van Lieutenant•Colonel beklommen hebt , en dan
,, zal zy de uwe weezen." Myn hart was overftelpt vol.
ik kon niet a! zwoorden. Maar het itondt my, zints dien
dag, vry, my by myns Weldoeners Dogter, als haar Min.
naar, te vervoegen, en alles werd bepaald zo als haar Vader
bads voorgefchreeven.

i)e Oorlog werd niet onmiddelyk hervat; doch de Vrede
Rondt wankel. Het Regiment , waartoe ik behoorde , kreeg
geen last om buiten 's lands te gaan; maar dewyl ik, door
t'huis te blyven, niet kon hoopen, of aan tnyne liefde, of
aan myne zugt tot bevordering in den ltrygsdienst te voldoen,
zogt en verkreeg ik gelegenheid , om , zonder vermindering
van rang , geplaatst te worden by een Regiment, 't welk bui
Rondt te trekken , om de zodanigen te vervangen,-ten'slad
die onlangs uit Bmerica wedergekeerd waren. Myn aficheid
van hun , die thans de dierbaarfte voorwerpen geworden
waren van myne Vriendfchap en Liefde, was te wederzyde
allertederst; doch die tederheid ging met moed gepaard.
Myn
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Myn verhaal breidt zich meer uit , dan ik my had voorgefield. Ten einde ik, derhalven , door het verveelen van uwe
aandagt, het oogmerk, waartoe ik dit verhaal heb aangevan.
gen, niet miste, zal ik u met geen breed verflag van klei.
nigheden ophouden. Wy kwamen in Noord-America.
Eenige jaaren deed ik niets dan in Guarnifoen liggen. De
Oorlog des Jaars 1756 borst eindelyk uit, en ik was tegen
einde de-wordigbyvefchan gt,die'
F,anfchen van 't Vasteland van I;;ierica deeden verhuizen.
Eene Kleine onderneeming werd gelukkig door my volvoerd,
als de floofdgebieder; en ;k kreeg, te myner belooning, den
rang van Major. By eene volgende gelegenheid werd ik
Lieutenant-Colonel , en kreeg , vóór het eindigen van den
Oorlog, een Regiment.
Ik heb reeds gezegd , hoe veel reden ik had om my Reedt
beter en beter te gedraagen , flaande deezen tyd van den
Dienst, dan ik eerst gedaan had. Gy zult, zo ik hoop, het
aan geen trotschheid toefchryven, als ik 'er byvoeg, dat, hoe
zeer myne voorige bevorderingen meer aan toeval dan aan
verdiensten waren toe te fchryven, die, welke ik in deezen
laattien Oorlog verkreeg , niet verworven werden dan door
myne uiterste poogingen om dezelve te verdienen.
Omtrent het einde van den Oorlog keerde ik na Engeland
weder. Myn oude Vriend en Begunitiger hadt, geduurende
den Oorlog, met grooten roem, in verfcheide tochten gediend; maar bevondt zich thans in een zwaklyken flaat van
gezondheid. Myne Zielsvriendin hadt met onb- zweetre (land.
vastigheid myne wederkomst verwagt ; en , hoewel thans
negen-en-twintig jaaren tellende, vertoonde zy nog de frisfche
bloem van maagdlyke fchoonheid. Tiaar Vader fchonk haar
volvrolyk aan myne wenfchen. De dag van ons Huwelyk
fcheen het goed geluk van myn Krygsleeven te voltooijen.
Myn beste Vriend, nu myn Vader, kon het denkbeeld niet
verdraagen, dat ik, zelfs voor eengen tyd, het werkzaam deel
van myn Krygsmans- beroep zou laaien rusten. Myne eigen begeerte en hebbelykheid liepen denzelfden weg op; en was het
de wensch myner Egtgenoote in 't geheel niet, dat ik het
leeven eens lediggangers zou leihen. Myne begeerte, om in
den werklyken krygsdienst te blyeeen, werd aan den Minister
van Oorlog bekend gemaakt. ik kreeg de aanítelling om het
beftuur van een onzer Bezittingen in America te aanvaarden.
Oa.trent twaalf jaaren heb ik daar doorgebragt in het waar•
neemen van den my toebetrouwdien posy. iVIyne gelukkige
Egtverbintenis werd gezegend met eén Zoon en drie Dogters.
Tot dat de ongelukkige gefchiflen uitbortien tusfuhen onze
Volkolantin;eu en het Moederland, was ik geiui,kig genoeg
oum de zaaken myns Gouvernements waar te neemen op Bene
Vvy.
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wyze, zo aangenaam voor de Bewoonders van dat Gewest„
als voldoende aan den Souverain, dien ik vertegenwoordigde.
$;ndeiyk ben ik terug gekeerd, toen ik het gezag n,yns
Konings niet langer kon verdeedigen, en niet veilig weezen
zonder pligtfchennis. Myn Schoonvader leeft niet meer; en
wy hebben diens goederen geërfd. Indien myn dienst in den
tegenwoordigen Kryg gevorderd wordt, ik zal 'er my niet aan
onttrekken ; fchoon ik moet bekennen, dat ik liever met een
ander flag van vyanden in het flrydperk wilde treeden.
Ik heb u, Mevrouw, u, myn oude Vriend, en u, myne
Heeren, al te lang opgehouden met een verhaal, van 't welk
ik zelf de Held ben ; dan ik heb het gedaan in de hoope,
dat dit kragtdaadiger dan iets anders zal kunnen firekken om
eenige vooroordeeIen te weeren , welke gylieden fchynt opgevat te hebben tegen het aanvaarden van den Krygsmans
Jeevensfland Zelden tradt een min beloovend Jongeling ten
Krygsdienst in. Het was door de byzondere omtiandigi eden
van myn toeltand in het Leger, dat myn Charaéter nitegskens verbeterde. Te myner bevorderinge had ik Beene voor.
deelen dan die van 't algemeen geluk, en Bene zeer geringe
maate van verdienflen. In welk ander Leevensberoep zou
een knaap, als ik in myne jeugd was, geen liegt mensch geworden zyn ? In welk ander Beroep zou ik zo boog hebben
kunnen klimmen, met zo weinig aanbeveeling ? En zyn de
kansfen van eengin vroegen dood zo veel talryker niet in het
Krygsmans- beroep, dan in andere bezigheden, als men zich
veelal verbeeldt. 't Is waar • het Krygsweezen is niet
,zonder flegte Charaéters ; het heeft daarin boven andere Be.
roepen niets vooruit. Maar het bevat, dit zult gy my moeten toeftemmen , een groot aantal van de edelfee Characters ,
die ooit het Menschdom ten cieraad geftrekt hebben. In
bykans ieder Regiment zult gy, naar innate van her getal,
meerder Lieden aantreffen van wanre eer, van befchaafdheid,
het gevolg van een goed hart, en van een uitgebreid ver•
hand ,gevormd door leezen, en verkeering met de wereld, dan
gy, in een gelyk getal, aantreft by Heeren van eenig ander Be-roep, door elkander byean gebr gt. Niet Jat ik een Jongeling op allen hag aan, na het Leger wilde zenden; maar ,
indien by eerie overhellende neiging ten Krygsdienst hebbe,
waarom zou men deeze niet geweld tegengaan y"
's Generaals raad vondt een overhaaienden ingang , en bet
werd my vergund in dvu Krygsdienst te treeden.

MENGEL W E RK,
LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

TOT FRAAIJE

KORTE BESCHOUWING VAN DE ONDERSCHEIDENE OVEREENSTEMMINGEN DER EUANGELISTEN. Door HERBERT MARSH ,>
B. D. F. R. S. Lid vaan St. }ohns
Collegie te Cambridge;

EENE

,,e Eerw. MARSH, eene Engelfche Vertaaling gee„ vende der /nleidinge tot de Schriftera des Nieu•
„ iven Testaments door den Hoogleeraar JOHAN DAVrn
„ MICHAëLIs, heeft de opgemelde Befchoutving eens
„ onderwerps van groot aanbelang in de Letterkunde
„ der Heilige Bladeren, by wyze van aantekening, ge„ plaatst. Niet twyfelende of dezelve zal onzen Leeze„ ren, die in dit vak lust hebben, behaagen , geeven
„ wy 'er plaats aan in ons Mengehverk."
Alle de hedendaagfche Overeenfiemmingen der vier
Euangeliën, van welken wy 'er meer dan honderd, it
onderscheidene taalen, bezitten, kunnen in twee hoo fd
foorten onderfcheiden worden. Vooreerst, Overeeniicmmingen , wier Opflellers voor toegeftaan genomen heb
dat alle de Gebeurtenisfen, in alle de vier Luan--ben,
geliën vermeld, gefchikt zyn in eene Tydrekenkundige
Orde. Ten tweeden, Overeenflemmingen, welker Schryvers erkend hebben , dat, in één of meer der vier Euangeliën, de Tydorde meer of min uit het oog verboren is. OSIANDER, of, zo als by in Duitschland ge
wordt, HOSMANN, staat aan het hoofd der eerst--namd
Zemelden; CHEMNITZ aan dat der laatstgenoemden.
I)e Overeenflewnmingen van den eerst gedagten aart
zyn vry gelyk aan elkander ; Waardemaal de vervaardigers, schoon zy de Gebeurtenisfen, in het eene Euanelie vermeld, met die in een ander verhaald, meesten
$1iNG. 1502. NO. Ia.11h
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zamenknoopen , rogthans , daar zy onveranderlyk de
Orde behielden , in eik Euangelie in agt genomen, en
gevolglyk alle de gevallen herhaalden, op onderfcheide
plaatzen, by verfchilIende Euangelisten, voorkomende,
z6 dikwvyls die gevallen aan deeze Overeenftemmingmaakers voorkwamen in het leezen der Euangelistcn,
was "er weinig gelegenheid voor weezenlyke afwykingen in hun plan en 1cllryfwyze.
Maar in de Overeenttemmingen van dc tweede foort
ontmoeten WY groote veranderingen: naardemaal, fchuo z
derzelver Schryvers eenffemmig zyn in hun Lcginzcl,
zy van elkander afwyken in de toepassing van 't zelve ; en hoewel zy overeenflemmen in het naaken van
verichikkingen , waardoor zy onderfcheiden zyn van
de Overeentlemmingmaakers van dc eerstgemelde fuort,
maakera zy nogthans dezelfde vcrfchikkingen niet.
Zomnligen , by voorbeeld, hebben veronderfleld, gelyic
CHE MNITZ, Aartsbisfchop NFWCOME en andere OvereenMemmingfchryvers van deeze foort gedaan hebben, dat Euangelist MATTI-JEUS de tydorde grootlyk.9
veronagtzaamd heeft; terwyl anderen, als BENGEL en
EERTELING, veronderffellen, dat by dezelve in 't alge
gehouden Nebbe. Van hier is het, dat, fchoon zy-men
allen hetzelfde voorwerp op 't oog hebben, naamlyk
om eene tydrekenkundige Overeenf emming te vervaar
vermeld,-digen,ofburtmsideEanglë
zo naby mogelyk volgens de Tydorde te fchikken, in
welke de gevallen gebeurd zyn , zy veríchillende wegen hebben ingeflaagen om dit einde te bereiken. Want
in zommige Overeenílemmingen is de Orde van MAT'IHEUS veranderd, en ondergefchikt aan die van MARCUS ; terwyl in andere Overeenstemmingen de Orde
van MARCUS wordt omgekeerd , en gevormd naar die
Van MATTHEUS.
Eenige Overeenflenlming.fchryvers veronderflellen, dat
alle de Euangelisten de Tydorde over 't hoofd gezien
nebben; terwyl anderen desaangaande Bene uitzondering
naaken, ten voordeele van één of meer hunner; fchoon
de vraag, wien der Euangelisten men hier hebbe uit te
monfleren , desgelyks itoife tot geíchil oplevert. En
zelfs zodanige Opftellers van Overeenstemmingen , die
elkander £elyk zyn ten opzigtc van het Euangelie of
de Euangeliën , in welke veri'chilkkingen moeten ge maákt worden, verfehillen ten opzigte van de byzotxde-
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Jere deelen , waar deeze verfchikkingen moeten plaats
vinden.
Te midden deezer verfcheidenheid van begrippen•
en veelvuldige bewysredenen, door welke ieder Overeenilemmingichryver zyn eigen byzonder plan verdeedigd heeft, valt het, in de daad, bezwaarlyk, een vast
en bondig beginzet te ontdekken , volgens 't welk de
Gebeurtenisfen, door de Euangeliefchryvers geboekt, in
eene Tydrekenkundige Orde kunnen gebragt worden.
Om deeze rede fchryft GRIESBACH in de Voorreden
van zyn Synopfs : „ Ik beken openhartig , en wil
des myne Leezers vermaand hebben, dat zy geenzins
in dit Werkje eene eigenlyk zo genaamde Overeen„ ftemming moeten zoeken. Want fchoon ik zeer wel
„ weet, hoe veel werks zeer geleerde Mannen gedaan
hebben, om eene Overeenftemming,volgens de regelen
„ door hun vastgefteld, te maaken, denk ik, egter,,
„ dat 'er weinig nuts , ja bykans geen, uit dien tot
„ kleinigheden afdaalenden arbeid kan gehaald worden,
't welk myn Kort Begrip niet verfchaft; maar ik
„ twyfel desgelyks zeer , of uit de Boeken der Euan„ geliefchryveren een overeenflemmend Verhaal kan
„ worden opgemaakt, met de waarheid, wat de fchik„ king der Tydperken aanbelangt , genoegzaam over,, eenkomftig , en op vaste grondflagen rustende ('u)."
Het hoofdoogmerk van dit Kort Begrip is niet, om
eene Tydrekenkundige Orde der Gebeurtenisfen op te
geeven; maar om , in by elkander flaande kolommen,
alle die afdeelingen op te geeven, welke de Euangeliën
van MATTHEUS, MARCUS en LUCAS gemeen hebben.
Het Euangelie van JOANNES , uitgenomen het laatfte
gedeelte, laat by agterwege: dewyl het overige van 't
zelve zo weinig fcofe oplevert, in gemeenfchap met de
drie andere. En, om zo weinig verfchikkingen als mogelyk te maaken , wordt de Orde van MARCUS doorgaans van hem gehouden: dewyl deeze dezelfde is met
die van LUCAS, in zo verre het gebeurtenisfen betreft,
aai
(*) Synopfis Evangeliorum Matthei, ll'larci & Lucre, una
cum its Joan nis pericopis , que lhistoriam pasfionis & refurrecaionis Jefu Christi completluntur. Textum recenfuit & felet am
loaionis varietatem adjecit J. J. GMESEtJACH Editio fecun•
da, emendatior s au?ior. Halle Saxonum 1797, 8vo. p. SHh 2
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aan alle de drie Euangelieboekeren gemeen. De gedeelten , die ieder Euangelist hem byzonder eigen
heeft, zyn geplaatst in tusfchengevoegde afdeelingen.
De fchikking van het geheele Werk is zeer gemak
bekend, welke-lyk,enmisgOvrflemn
zo veel byftands biedt in de nafpeuring van een onderwerp, 't geen, in den laatften tyd, zo zeer de aan
Duitfche Oordeelkundigen heeft bezig gehou--dagter
den; te veeeten, de oorfprong onzer drie eerfte Euangeliën, en de betrekking, in welke zy tot elkander
(taan.
Wat de vraag betreft, of 'er eene mogelykheid zy,
om in eene Tydrekenkundige Orde alle de Gebeurtenisfen, in de vier Euangeliën vermeld , te schikken,
doet zich de grootfte moeilykheid op in de wyze, hoe
men, in dit geval , het zal maaken niet het Euangelie van JOANNES. Want dewyl het, indien niest
de twee laatfte Hoofdt}ukken uitzondert , zo weinig
Toffe gemeen heeft met de andere drie Euangelieboekeren, moet elke Overeenil-emmingmaaker, die het geheel wil invlegten, 't zelve in zeer veele kleine gedeelten fnipperen , en deeze in dit, geene in een ander gedeelte fchlkkcn, tusfchen de afdeelingen van
MATTHEUS , MARCUS ets LUCAS, naar den tyd, tot
welken zulk een Overeenftemmingfchryver veronderfielt,
dat ieder deezer deden behoort. Maar veele , indien
niet de meeste van deeze inlassingen, zyn zo willekeurig, en dermaate ontbloot van alle kenmerken , volgens welke wy,, met zekerheid, kunnen zeggen , dat
zulk eene Gebeurtenis, door JOANNES opgetekend, onrniddelyk volgde op, of voorging dit of dat geval, door
MATTHEU$,MARCUS Of LUCAS opgetekend, dat, fchoon
deeze of geene 'er ingevlogten zyn volgens de tydorde, in welke zy voorvielen,wy geene zekerheid altoos
hebben , dat zelfs het grootte gedeelte daarvan , in
Benige Overeenf{ emming , eene juiste tydrekenkundige
fchikking bekomen Nebbe. --- De veiligfte handelwyze is, derhalven , alle schikkingen van Overeenftemming te bepaalen tot de Euangeliën van MATTHEUS,
MARCUS en LUCAS, en het Euangelie van JOANNES,
met uitzondering van de twee laatfte Hooidflukken ,
aan te merken als een Werk, met de andere drie niet
in verband ttaande.
Ect slak der Tydorde bepaalt zich, in gevolge hier
van,
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van, tot een enger omtrek ; en , naardemaal de Gebeurterisfen , die gemeen zyn aan de Euangeliën
van MATTHEUS , MARCUS en LUCAS, door de twee
laatstgemelden, over 't algemeen, in dezelfde orde ge
hebben wy alleen eene keuze te doen tus--platszyn,
Tchen hunne fchikking (naamlyk ten opzigte van gevallen , die door alle deeze drie verhaald worden) aan
den eenen , en die van MATTHEUS aan den anderen
kant. Want wie veronderftelt , dat zy alle drie de
tydorde verwaarloosd hebben, en het nogthans onder
Bene Overeenf}emming te vervaardigen, waarin-nemt,
de gebeurtenisfen in tydorde voorkomen , onderneemt
een ftuk, in 't welk hy onmogelyk zal flaagen: naardemaal, volgens die verorderf'telling , 'er geen kenmerk
is, volgens 't welk dc weeze-nlyke opeenvolging der
gebeurtenisfen kan bepaald worden. Nu is het blykbaar, dat een Gefchiedfchryver, die weet, in welk een
tydorde de gebeurtenisfen , door hein vermeld, elkander opvolgen, én nogthans voorbed^^gtlyk die orde in
zyn verhaal omkeert , by zichzclven moet overtuigd
zyn, dat zyn plan zodanig is, dat het zyne Leezdrs in
gevaar moet brengen onl mis te tasten in de opeenvolging deezer gcheurtenisfen. Aan den anderen kant,
indien een Gefchiedfcbryver, hoewel nauwkeurig onderri t ten aanziene der Gebeurtenisfen zelve, niet altoos
weet , in welk een orde zy elkander volgen, kan hy van
geen verzuim befchuldigd worden , offchoon zyne
fchikking niet in juiste tydorde is : dewyl de orde der
opeenvolginge , welke niet rede verwagt mag worden

van een Gefchiedfchryver , die dezelve weet, niet ge-

vorderd kan worden van eersen, die daar mede niet altoos bekend is.
Dewyl nu MATT1EUS , over 't algemeen e een ooggetuige was der voorvallen, door hem zo wel als door
MARCUS en LUCAS verhaald, maar MARCUS en LUCAS
geen ooggetuigen waren, is het zeker zeer redelyk, meer
tydorde by MATTHEUS dan by de anderen te verwagten. 't Is waar , dat, wanneer MATTHEUS in zyne
fchikking verfchilt van MARCUS of LUCAS, deeze twee
Euangelisteo in hunne fchikking met elkander zamen
Maar deeze overeenftemming levert geen-ftemn.
'bewys op, dat zy in eene tvdrekenkundige orde fchreeven. Want fchoon niets dan eene aankleeving aan de
weezenlyke opeenvolging der gcbeurtenisfen Bene een -
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paarigheid van fchikking in de werken van twee Ge
kan te wege brengen, die geene gemeen -fchiedbokrs
hoegenaamd met elkander hadden, zou nogthans,-fchap
indien de een den ander uitfchreef, of zy beiden uit
een en dezelfde bron putten, hunne fchikking dezelfde
kunnen weezen , en egter niet in tydorde. -- Dat
nu een van beide deeze veronderilellingen , ten opzigte
van MARCUS en LUCAS, moet worden aangenomen, hebben de laatfte en beste onderzoekingen van dit onderwerp buiten twyfel geteld. Het befluit, derhalV e , dat de orde van MATTHEUS , over 't algemeen,
rydrekenkundig is, heeft grond; en mogen wy hier uit
afleiden, dat de Overeen(lemmingfchryvers, die MATTHEUS tot hunnen Gids neemen, in hunne poogingen ,
om Bene Tydrekenkundige Overeenifemming te ver
beter zullen flaagen, dan zy, die hem ver-vardigen,
-laten.

BERICHT VAN

Dr. G. LENTIN, BETREFFENDE HET
PERI XNISMUS.

, door eene bondige
indelyk heeft Dr.
proeve, het vermoeden bevestigd, dat de waare geE
neeskundige kragt der metaalen naalden van
HAYGARTH

PERKINS

alleen bellaan heeft in het opwekken der verbeeldings•
kragt. Ilet was hoog tyd , dat een man van gezag dit
onderwerp naauwkeurig onderzocht , dewyl de aanhangers deezer Geneeswyze in Engeland dagelyks ver
aanleiding gaven tot groote misbruiken.-merdn
Daar het Perkinismus ook al mede naar Duitschland en Holland is overgevloogen , doch nergens , zo
veel ik weete , veel opgang heeft gemaakt , zo vleije
ik my , dat het aan 't nieuwsgierig Publiek niet onaangenaam zal zyn , te vernoemen , wat , dien aan
onlangs in het Monthly Review is bekend ge--gande,
maakt.
„ De metallike naalden van PERKINS (zegt Dr. HAY GARTH) zyn te Bath , zelfs onder lieden van rang en
befchaafdheid , in zo hoog een aanzien gekomen, dat
zy de opmerkzaamheid der Geneesheeren ten hoogften
verdienen. Wy willen haare waarde onpartydig _onderzoeken, om, zo dezelve op goede gronden íteunt,
der-
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derzelver aanzien te bevestigen, of om deeze dwaaling
om verre te werpen, wanneer blyken mogt , dat men
het Publiek had misleid. Zodanig een onderzoek moet
op enne overtuigende wyze oude; nomen, en zonder eenig
vooroordeel uitgevoerd worden. Ten dien einde moet
ielen een paar valfche naalden laaten manken , die ,
voor het oog , volkomen gelyk zyn aan de egte, zon
daar van iets aan den zieken , of aan de omftan--der
ders , te laaten blyken. Vervolgens moet men het vermogen van beide zoorten van naalden onderzoeken ,
íleeds een begin maakende met de nagemaakte. Voorts
dient men den aard der aanweezende ziekten naauwkeurig te bepaalen, en, zo veel neogel yk, de uitwerkingen
der valfche naalden , zo wel ais die der waare , niet
de woorden der lyders zelve te 1beCchryven."
De uitwerkingen deezer valfche naalden (zegt de
Schryver van 't Review) kwamen ten vollen met, die
geenen overeen, welke door de yverigtte voortaanders
taan 't Perkinismus , met den grootalen ophef , waren
a$ngekondigd. Hardnekkige pynen wierden verligt ,
en verlamde ledemaaten bekwamen hunne beweeglyklieid weder , alleen door her ilryken met Mahonyhouten naalden , die zodanig gefchiiderd waren , dat zy ,
voor liet uiterlyke , de naalden van PE R KINS ten vollen naarbootiten. Zie hier ten bewyze , uit een aan.
tal anderen, de twee volgende gevallen, door Dr.
SMITH waargenomen, en door Dr. 1IAYGARTH mede
-gedl.
1. TORN PEACOCK , een zieke van Dr. NEW , leed
zederd vier maanden veel aan eerie zwakheid in de lendenen en aan Rheumatifche pynen, die by zich, door
in vochtige koolnzynen te werken, had op den hals geliaald. In den beginne (ik bediene my van zyne eigene
woorden) veroorzaakten hem de valfche naalden hevige
pynen en zeer ongeruste nachten : doch , na het hei-banen van eenige proeven, begon by zeer gerust te
flaapen , had weinig aanvallen van f'merten, en fcheen
waarlyk gelukkig te zyn , door het vinden van een
middel tegen zyne kwaal. Bv zodanig een voorwerp
laat zich het gevolg gemakkelyk randen. Eerlang
kwam by by my , om my voor myne genomene moei
voor zyne herdelling te bedanken. Ook betoonde-ten
by zyne erkentenis aan de Heergin GAITFOFD en BARION, die , in myne afweezigheid, de konstbewerking
Hh4
aan
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aan hem hadden in 't werk gefteld. Van eene omilandigheid , die by heil plaats had , moet ik nog gewag
maakei. Eens kwam by by my , met heevige klagten
over eene vaste teekende pyn in het voorhoofd , die
hem geweldig afmatte. Van zelven fprak het, dat wy
tot ons kostelyk middel wederom toevlucht] namen :
ook was de pynelyke plaats , met de Mahonyhouten
naalden, naauwelyks , geduurende anderhalve minut,
geítrooken geweest, of de pyn begon te verminderen,
en was na verloop van twee minuten geheelenal ver
Na verloop van drie of vier minuten Rond-dwen.
de zieke van zyn stoel op, en zeide: Ik danke u, Myne
Heeren ! thans bevind ik my geheel geneezen. In 't
vervolg keerde die pyn maar eenmaal wederom terug,
en wierd, op dezelfde manier, even zo goed als voor
-hen,wg:om.
II. EDMUND WILLIAMS raadpleegde my over eene
lastige Druppelpis , die hem , geduurende een langen
tyd, gekweld had. Deeze arme zwakke man fcheen vast
overtuigd te zyn , dat geene gewoonc middelen hem
konden helpen, en was daarom gereed, om tot allerleye
buitengewoone middelen over te gaan. Men besloot
hierom, eene proef met liet valfche Perkinismus te
neemen. Naauwelyks hadden wy , geduurende Bene
minut , de gewoone ftrykingen over liet bekken , in
verfchillende richtingen, gedaan, of hy zeide: Ik voel
iets in myn lichaam opi'prin en. Na drie en eerre halve minut was de trek des bloeds , tot de vaatjes der
opperhuid , zeer kennelyk; bekomende de zieke daardoor een gevoel van warmte , 't geen hy zeide , in
langen tyd niet gehad te hebben. Ten volgenden dage
zeide by my, dat het gevoel van warmte in zyne lendenen nog lang was overgebleeven ; 't geen my bewoog met de proef aan te houden. By eene volgende
proeve gevoelde by, geduurende het eerfte minut, pyn
in de lendenen en warmte in de huid ; in het volgend minut vermeerderde zich de hotte , en na verloop van vier minuten hield ik op met werken , om
dat de lyder thans klaagde , dat hy te veel door dit
middel verhit wierd. Een der omstanders vroeg hem
toen , of hy eenige beterfchap beIpeurde ; waar op
by ten antwoord gaf : Ik zal het u aanftonds zeggen.
Hierop ging hy zitten, en riep plotzelyk uit : Ja. ik
ben beter geworden. Een der omftanders vroeg hem
toen,
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toen , w i ardoor hy dat wist : waar op by ten antwoord gat: Wanneer ik voorheen ging zitten , vloog
my altoos een waterftraal uit de blaas; doch thans kan
ik niyn water houden. De proef wierd nog eenige
reizen herhaald , en Heeds met liet zelfde gevolg. Ook
behield de lyder veel meer vermogen , dan voorheen,
om zyn water op te houden.

WAARNEEMING OVER EENIGE UITWERKZELS VAN
DE ELECTRIEKE VLUEISTOFFE, DOOR DE KOLOM
VAN VOLTA IN WERKING GEBRAGT, VAN
DEN HEER IUTTER.

(Ontleend uit de Memoires de t'Inflitut National a Paris.)
e Heer
lelde zich , één uur lang , bloot
D
aan dc werking van een Kolom, beftaande uit honderd kikken Koper en Zinc: hy gevoelde neer pyn,
RITTER

als by de zyde, waar liet Koper geplaatst was , aar. raakte, dan wanneer hy het deelt aan die zvde, waar de
Zinc was. De arm , die het Koper ,hadt aangeraakt,
haat , eenigen tyd daarnaa , eerre aandoening van koudc; de andere, in tegendeel, die van bette. De aril,
aan de Koperen zyde van de Kolom, verloor het ver
mogen van zich te kunnen beweeges ; terwyl die aan
de zyde van de Zinc fterker scheen geworden. Naa
verloop van een uur werd hy aangetast door een
Lyfloop , en voelde zich zeer verzwakt. IIy leedt zo
veel van de uitwerkzelen deezer procfneeminge, dat hy
in den tyd van tien dagen niet in fl:aat was om iets
te verrigten , en by ontwaarde een sterken wederzin ,
als hy de Kolom , of eenige Eletrifeer - Machine, naderde. De Heer DARNIM , en eenige andere Per.
foonen , dezelfde proeve genomen hebbende , werden
'er, ten naasten by, op dezelfde onaangenaame wyze
door aangedaan.
-
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LEEVENSSYZONDERHEDEN VAN JOHAN CASPAR
LAVATER.

rre menigmaal hebben wy in onze Letteroefenin,,
gen en ook by wylen in ons Mengelwerk , van
, den beroemden LAVATER gefprooken , om , onder
„ onze Leevensfchetzen , hem geen afzonderlyke plaats
,, in het laatfte toe te wyzen. Bekend is hy onzen
„ Landgenooten , als Christenleeraar,, uit de Lykre„ den , over hens uitgefprooken door SALOMON HESZ
„ bekend in zyne laatfte Leevensdagen , en in veele
hoofdtrekken van zyn Character , uit de Bloemen op
,, hei Graf vein LAVATER , door J. H. BURKLY
„ Wy zullen bepaalder van hem fpreeken als Pliyfiog„ nomist daartoe ons bedienende van eene Leevens„ fchets, in een Engelsch Maandwerk voorhanden, wel
-„kervtaàlingwy
hier aanbieden."
,

-

,

JOHAN CASPAR LAVATER was een Z19itzer van
afkomst , en ten Jaare 1741 , in het Canton Zurich,
gebooren. Ily ontving de gewoone opvoeding der
zodanigen , die , in de Protefiantfche gedeelten van
Vuitsc/ila rl en Z1vitzerland , van hunne vroegfie jeugd
af tot den Kerkdienst gefchikt worden. In zyne jeugdige jaaren betoonde LAVATER zich leerzaam, vernuftig , zedig en godsdieníiig.
Vlet den jaare 1778 werd by Diaken en Leeraar in
cie St. Pieters Kerk te Zurich de voornaamfte Kerk
dier Stad. Zurich hadt , meer dan dertig jaaren vóór
dien tyd , uitgemunt , als eene kweekfter van fraaije
vernuften, en eene fchool der befchaavende Kunden.
Zeer eigenaartig was het voor een Geestlyke van
(maak , dat by, in zyne fnipperuuren , zich bevlytigde op de eene of andere. weetenfchap , ftrookendë
met den geest der Letterkunde en Kunstkweeking ,
daar
,

(') Beide deeze Stukjes zyn in den Jaare r8or te Haarlem
by A. L.00siu rz. uitgegeeven; zie onze Letteroef voor dat
jaar, bi. 2613.
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daar plaats vindende. Waar men zich op de Schilderkunst toelegt, kan het niet misfen dat men byzonder werk maake oni ervaaren te worden in die zigthaare uitdrukkingen van menschlyke aandoeningen ,
door die kunst alleen navolgbaar. ------- Uitdrukking is
een der meesterffukken van den Schilder : om daarin
uit te munten , moet hy niet alleen leevendig voor
zynen geest hebben de aanduiding van gebaaren , van
houding, van uitzigt , de veranderlvke richting der
weezenstrekl.en, naar den verfchillenden loop der denk
wendingen van voorbygaande drift,-beldn,
maar ook dien invloed, welken byzondere wyzen van
denken , en zekere hebbelyke aandoeningen , natuurlyk
te wege brengen op het gelaat, op de houding des
lichaams en de aewoone beweegingen in de doorgaande
hedryven des levens, en op de gedaante en evenredigheden van alle onze werkzaamfte zintuigen. -Maar om te onderfcheiden, en tot een ffelzel te brengen
Maar
die betrekkingen en invloeden, moet men meester veeZen van de Weetenfchap der Phyfognomie, van welke
men LAVATER voor den Grondvester houdt.
De voortgang der Geneeskundige Phyfiologie wroet
met de Schilderkunst mede, oei deeze nieuwe Weetenfchap, in het laatfte gedeelte der Agttiende Eeuwe ,
voort te zetten. Het was meer Landfchapfchi'dery ,
dan Pourtraitfchilderen , of het vervaardigen van His
torieftukken , welke te Zurich heerschte , toen LAVATER daar als Leeraar ging woónen. Maar de kunst in
dat vak , waarmede Dichtkunst en Wysbegeerte zich
natuurly1 vereenigen , was ingenomen door GEssNEtt.
Wat anders was, derhalven, eigenaartig te verwagten
van een ander Man van vernuft, dan dat hy zich ZOU
bevlytigen om uit te fleeken in iets , naverwant aart
zulke kunffen, als in den algemeenen finaak vielen ,
ten einde een mededinger te worden van de zodanigen,
die uithaken , en nogthans , ten zelfden tyde , zo byzonder , dat het hem verhief tot iets oorfpronglyks ,
en boven het peil van een enkel navolger ? --- Daarenboven waren , naar allen fchyn , de omílandiglieden,
welke LAVATER eerst aanfpoorden om zich toe te leggen op de byzondere Studie van de Uitdrukking op
der menfchen aangezigt , louter toevallig- Andere oorzaaken , herkornftig uit nadenken en nayver,, dienden
misfchien alleen, om hein te versterken in het voortzetten
-
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ten van iets , waarin by eenige toevallige vorderingen
gemaakt hadt.
Zeer ingenomen roet de Studie der Phyfiognomie
zette by dezel c,e voort, tot dat by zich, in 't einde,verzekerd hieldt in flaat te zyn om her verf{andig en zedelyk chara&cr zyner Medlemenfchen uit hunne gedaante en gelaatstrekken te kunnen leezen. Allengskens
waagde by liet , ooi aan zyne hamilie, zyne Vrienden , zyne Zurichrche medeburg eren , te erkennen ,
welk een vertrouwen by helde in zyne eigene Phyfiognomiekunde. Hy hadt eerre beminneiyke en fchrandere Egtggenaote , die by deelgenoote maakte van alle
zyne hartsgeheimen ; zy werd zyne hulpe in het doen
van waarneemingen , en was , gelyk by zelve erkent,
vaardiger en keuriger , in de zielsgef}eltenis der menfchen uit hun gelaat te leezen , dan by zelve.
Reizigers uit vreemde Landen , door Zurich trekkende , hoorden van LAVA-rER , den Phylognomist,
als een zonderling man , welken zy niet mogen nalaaten te bezoeken. Gewoon aan 't fchryven , zo in 't
vcrk'aardigen zyner Leerredenen, als voor dc Drukpers,
stelde by eigcnaartig , van tyd tot tyd , zyne waar
betreffende , op 't pa--nemig,dPhyfoe
pier. Deeze waren flegts Fragmenten en losfe beden
Uit zynen aart was by zeer aandoenlyk van-kinge.
yetteltenisfe , en naderde deze tot eerre vittende kies
-keurighd:twylvenighdzrblskragt vermaak fchiep in de zamenvoeging van denk
aan welke een bedaard oordeel niet altoos-beldn,
zyne goedkeuring zal hegten. Beide deeze hoedanig
eden , tot een hooge geestdrift opgewonden , Haken-h
kennelyk door in LAVATERS Pliyficgnomifche Fragmenten , die by eindelyk in zyne moederfpraake in 't licht
gaf. De reetigheid , waarmede deeze geleezen werden , moedigde hem welras aan tot eerre herhaalde ,
met veele verbeteringen en byvnegzelen vermeerderde
uitgave in 't Fransch. Beide de Hoogduit,/che en de
Franc/ic Uitgaven pronkten met veele Pourtraiten ,
noodzaaklyk tot opheldering eens Werks , ' t welk
voorgaf, alle de verfcheidenheden van het zedelyk en
verftandig Chara er uit te drukken, door de opgave der
gelaatstrekken.
'Er is iets geheimzinnigs , verhevens en tefrens verfchriklyks in het denkbeeld van een Man , die , door
my,
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my in °t aangezigt te zien , de hebbeiyktie gevoelens
van myn hart kan ontdekken. Iemand, die eisch maakt
op dit vermogen, en dien eisch bekragtigt door eenige
treflende proeven by te brengen , wordt een voorwerp
van bewondering , en tefcns van angstverwekkende
nieuwsgierigheid , by allen , die van deeze bekwaam
Geestdrift, in hem, die 'er door wordt-hednor.
aangeblaazen , verheft zich meer en meer, en breidt
zich uit als een vlam , die een hoop droog houts aan
allen meer of min Phyfiognomisten; op-tas.Wyzn
het eerfte gezipt van eenen Vreemdeling vatten wy gunftige of ongunttige denkbeelden op ; wy hegten , in onze denkbeelden , zekere verftandige of zedelyke be-

kwaamheden aan zekere gelaatstrekken; wy vatten, uit
deezen hoofde , fbmtyds vooroordeelen op, welke wy.
naderhand niet kunnen afleggen.
Beha] ven deeze gevoelens , in het hart van elk bykans huisvestende , en die 11rekten om gunflig te denken van LAVATER'S eifèhen op Phyfiognomiekunde ,
vondt by nog een ander en kragtiger werkend hulpmiddel oni ingang te vinden, in die verregaande ge
welke in der Mannen en Vrouwen boezem-neigdh,
huisvest , om de hartsgeheimen hunner Medenienfchen
te doorgronden. LAVATER'S weetenfchap fcheen voor
een gedeelte de voordeelen van den Ring van GYGES
aan te brengen. Voor de ingewyden in dc Gelaat
als 't ware, een venfter in elks borst ge--kundewas,
opend.

Onmiddelyk naa het in 't licht geeven der Werkei
van LAVATER , werd de Studie in de Phyfiognomie-.
kunde bykans algemeen door geheel Duitschland. De
verheven ttyl , in welken dezelve werd voorgedraagen ,
de gevoeligheid , welke zich by de ontvouwing paar
redenen, waarop die Weeten -de,nbygrat
(chap fleunde , werkten zamen om eene vry algenzeene
goedkeuring te verwerven ; --- dit niet alleen , maar
ook om die kunst te bezigen in het dagelyksch leeven.
In eenige Huisgezinnen werd geen Dienstbode gehuurd,
zonder dat men de gelaatstrekken vergeleek niet die ,
in
LAVATER'S Hock , tot kentekens ftrekten van ver
and
, bekwaamheid en deugd. ---- Men richtte Phy--l
fiognomitèhe Societeiten op, en hieldt breede briefwis
om de Studie der Phyfiognomie voort te zet--felmgn,
ten. In Frmnkryk twerl^te die Geestdrift desgelyks ,
,

doch
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doch niet zo algemeen, noch zo vuurig. De zodani.
g^li , die zich als ingewyden in die Kunst befchouwden , merkten zich zelven aan , als een trap honger geklommen op de schaal der vert}andlyke weezens. Uit
alle deden van i)uiischlctnd en lrankryk, uit áe Noord
fhe Ryken , uit Groot - Britts, je , zelfs uit Spanje,
Port rigal en Italic , trokken 'er met hevige drift na
Zurich, om LAVATER te zien, en hem te bewonderen.
LAVATER 'S leevenswyze was braaf , zyne zeden def.
tig, zyn ommegang hadt iets verpligtends en inneemends. Zy zelfs , die enkel uit nieuwsgierigheid hem
bezogten, keerden meer of min als zy ne Leerlingen van
heul terugge. Veele En, elJ en , en onder anderen
Dr . HENRY HUNTER , i ezogten dien Phyfiognomist te
Zurich.
Terwyl LAVATER'S Schiften en gevoelens, dit onderwerp betreffende, zo wyd en zyd over 't Vaste
werden , verlangden de Engelfehen-landverfpi
niet ongeduld, daarmede bekend te weezen. Twee
Overzettingen werden 'er te gelyk van ondernonien ; eene , door HUNTER , naar het Franfche , en
Bene, door Mr. HOLCROFT, naar het Hoogdaaitfche Werk.
Beide waren zy niet Plaaten vercierd, vonden een ruim
vertier, en verípreidden de Phyfiognomifche kundigheden niet veel opgangs (*).
Door dit alles was de vermaardheid van LAVATER'S
naam te groot, om geene benyders van zynen roem te
verwekken. Het is eigen aan de geestdrift van allerlei
foort , dat, wanneer men de aanblaazing daarvan niet
gevoelt , dezelve een belachlyk voorkomen verkrygt by
allen, die de werkingen daarvan met eene koele onverfcliilligheid befchouwen. De aanmaatigingen der
Phyfiognomisten waren , in veele gevallen , zo groot
en

(*) Twee Vertaalingen verfcheenen 'er desgelyks by ons;
die by ALLART, in IV Deelen ,heeft gewis den voorrang. Hier
te lande vondt LAVATER ook zyne Voor • en Tegenftanders.
T. FR. HENNER T's Redenvoering over de Gelaatkunde , uit he
Latyn door J. D RLAsSIERL vertaald , kan van het eerfte,
en eene Verhandeling over de P':yfiognomie of Gelaatkunde,
waarin derzelver onzekerheid uit de Rede en Ondervinding
:aangetoond wordt, uit het Hoogduitsch vertaald, van het laat.
fte ten bewyze verftrekken; zie onze 4lpem. Yuderl. Let^eroef. VI D. i Stuk, bl. 249.
.
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en alles overfchreedende, dat zy niet konden nalaaten,

den nyd der Oningewyden te verwekken. De gisfingen, over Chara ers gemaakt door LAVATER en diens
1lweekelingen , uit de gelaatstrekken, en het vertrouwen, 't geen zy gevolglyk op vreemdelingen fielden,
wier weezenstrekken en voorkomen hun behaagden ,
werden zomtyds zo geheelenal en zo belachlyk te leur
getleld, dat zulks aan die verkenningskunst het voorkomen gaf van het bedryf eeniger dwaaze droomers.
Mus(Fus, Leeraar op eene School te Weimar, zich, met
een hekelend oogmerk, van deeze voorvallen bedienende, voerde in zyn Sebaldus Not hanker een foort van.
Phyfrognomifchen Don Ouichot in; te welker gelegenheid
by al de zwakheden en kunftenaaryen van een der
zwakfte en zelfzoekendfi:e Leerlingen van LAVATER invoert, en op de belachlykile wyze ten toon Relt.
Deeze fcliertzende en hekelende verziering kwam te
voorfchyn in liet regt lydig oogenblik, toen de Phy.
fiognomie zo zeer in zwang ging, dat de nieuwsgierigheid zich uitgelokt vondt, om alles, wat 'er voor
en tegen gefchreeven mogt worden , te leezen. De
verfpreiding van dit befpottend tegenfchrift werd yverig bevorderd door de vyanden van LAVATER en diens
aanhang. In Duitse/land maakte het veel opgangs : het
gaf ruime ítoffe tot lachen. Het werd algemeen gelee zen, en bragt zeer veel toe, om, voor een tyd, de
zegepraal en -Ie ligtgeloovigheid der Phyfiognoniisten te
verminderen. Door andere tegentanders , onder
welken zich eenige .Zwitzerfche Geestlyken bevonden,
alsmede bekende Duitfche Schryvers , werd LAVATEn:
befchreeven , als in geheime verstandhouding taande
niet de Ex -.yefi iten , en als de Phyfiognomie alleen
gebruikende tot een dekmantel, onder welken by zyne.
gevaarlyke bedoelingen zogt te verbergen , en op de
gemaklyktle wyze voort te zetten. De uitvinders van
deezen laster waren lieden , die LAVATER'S beroemdheid met een nydig oog aanzagen , en van fpyt zwollen, om dat vreemden op hein meer dan op hun het
oog der opmerking lieten vallen.
Voor een gedeelte fiaagclen zy in hun kwaadaartig
oogmerk. De rust van LAVATER werd voor een tyd,
gehoord , en hunne kunflenaaryen deeden f!egte ver
zelfs by anders braaven , ten opzigte van-moedns,
LAVATER ontfca2n. Dan r..AVATLR, fchoon misfchien
ver
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vervoerd door de drift eens Stelzelmaakers voor zyne
eigene uitvindingen, en misfchien te zeer ingenomen met
den trots van iemand, die de fl ichter eens aanhangs
was , en in het.denkbeeld volhardeurle, dat by dieper
dan anderen in _de geheimen van het nensclilyk hart
kon doordringen , bezat een cerlyk hart en een rein
geweetcn. Hy voer voort in het getrouw waarneemen
van zyn Leeraarampt, en de betragtiog van alle gezel
deugden. Diep doordrongen van het gevoel der-lige
noodzaaklykheid, om alle gelegenheden te vermyden ,
welke konden ftrekken om liet vuur van gevoeligheid
tegen zyne tegcnttancleren te doen ontbranden, be(loot
by ten laathen, oni geen der Schriften, tegen hem ge
te leezen, en zelfs te vermyden Benige wer--fchrevn,
ken in handen te neomen , waarin het gefchil, door
hem in de wereld gebragt, of de aanvallen op zyn
goeden naam , flegts van verre mogten worden aan
-gerod.
LAVATER was uit den aart medelydend en menschlievend; en in den geest van den weldaadigen Godsdienst , welken hy verkondigde , beyverde by zich om
de finerten te verzagten en de behoeften te vervullen
van de verdrukten en armen zyncr Gemeente. Hy
merkte het onnut tydverfpillen aan, als een der ge
waartoe de menfciien veeltyds maar al te zeer-brekn,
vervallen , en zogt zich tegen dit kwaad kragtdaadig
te beveiligen. Nooit ging by aan zyn ontbyt zitten, zonder vooraf iets _gedaan te hebben , waardoor
by zich overtuigd hieldt , dat hy het ontbyt verdiend
laadt. In den algemeenen ommegang was by aangenaam
en ongemaakt. Iíy zogt en verkreeg, zonder dat eenige roemzugt hem prikkelde, de goede geneigdheid zyner Zurichlj he medeburgeren. Gelyk veele andere ver
Mannen, kwam by op het denk--1andigebrv
beeld om een Dagboek van de dagelvkfche voorvallen
zyns leevens te houden, als een middel om zyn hart
en genegenheden te zuiveren.
Dan, hoe zeer hy in eene algemeens hoogagting, door
zyne braafheid, deelde , kon by nimmer de genegenhid van wylen SALOMON GESSNER winnen. GESSNER
ichynt LAVATER'S voorgee' cn van Phyfiognomiekennis aangezien te hebben voor loutere kwakzalvery ; en
:hy kon het niet dulden , dat zodanig iets, 't welk na
uiandkykery zweemde , de aandagt van Landgenootcn

en
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,brt Vreemden tot LAVATER en van hem aftrok. GESSNER hadt de vooringenomenheid en liet zwak van bejaarde Lieden ; hy kon geen geloof ulaan aan Phyfiogno•
mifche ontdekkingen, van welke hy in zyne jeugd niets
gehoord hadt. Geen tusfchenfpraak van lieden, die bei
Vrienden waren, kon hens met LAVATER bevredi--der
gen. LAVATER, daarentegen, hadt de verdientte van
geene onvriendlyke gevoelens ten opzigte van dien eerenswaardigen Dichter en Schilder te voeden. Toen
GESSNER IUierf; betreurde by diens dood, en roemde,
in een Treurzang , GESSNERS bekwaamheden en deugden.
Niets kon LAVATER van de voortzetting zyner geliefde Phyfiognomie terug houden. Hy voer voort met
zyne nafpeuringen wyder en wyder uit te breiden, en
meer algemeene gevolgen daaruit te trekken,. I'y kreeg
langs hoe meer zelfvertrouwen op zyne Wee:enfehap
om de Characters der Menfchen uit hunne Ge;aatstrekken te leezen. Met behoedzaamheid, egter, drukte
by zich daarover uit ; onder anderen fchreef hy, ten
Plot zyner Fragmenten: „ Leezer! Lees en proef, ver
werp, en neem dan met een vryen ongebonden zin ,-„
gelyk ik het ontving en gaf. Miste ik in myn doel
vergeef , en denk aan mynen Iaat. Genoeg,-„wit,
„ wanneer gy, zo riet altyd, nogthans zeer diklvyls,
„ geleerd hebt, Gods handfchrift ten minften op zom=
„ mige der beste menfchen -aangezigten te leezen, en
dikwyls , zomtyds op eene aanfchouwende wy ze
„ erkent : plus es e in uno fépe quam in turba boni.
Gy hebt my niet geleezen, wanneer gy u door
„ myn Werk geregtigd en gewettigd houdt, om ter„ frond over ieder aangezigt, welk u voorkomt, kwaad
te fpreeken.
„ Tegenwoordig, aan het einde eener moeilyke loop,, baan, heb ik, by de dagelyks klimmende over,, tuiging van de waarheid der Gelaatkunde, ten min„ fen even zo veel behoedzaamheid in het oordeeleti
„ gewonnen.
„ Thans moet ik herhaalen , 't geen ik by den aan,, vang zeide : My ontmoeten nog dagelyks honderd
, aangezigten, van welken ik niets te zeggen weet, dan
ten hoogtien wat zy niet zyn , en niet zyn kunnen; maar niet wat zy zyn. Mogt deeze _ bee
MENG. I8o2. NO, II.
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kentenis liet misbruik deezer Fragmenten kunnen
verhoeden!"

De uitgaven zyner Werken vermenigvuldigden groot lyks ; en derzelver flerk vertier verbeterde niet weinig de
geringe wedde , welke hy als Kerkleeraar trok. 0 —
Vreemdelinen vervoegden zich fleeds by hem, om
lesfen te ontvangen: voor de zodanigen, die zich leerzaam betoonden , was by zeer gul in het mededeelen
zyner kundigheden. Van de veelvuldige handfciiriften,
door hein vervaardigd, gaf hy 'er eenige, voor geld
aan zyne Bezoekers en Leerlingen, zonder hun tot de
uitgegeevene Werken te verzenden. Zelfs van eenige
Stukjes, welke by liet drukken, bepaalde hy de uitgave binnen den kring zyner Kweekelingen en Vrienden.
Met zyne Leerlingen ging hy eenigermaate op den
voet der oude Sophisten in Griekenland te werk. fly
gaf hun vryheid om hem -•- niet by monde , maar in
gefchrifte — zodanige voornellen te doen als hun goed dagt, en gaf op deeze vraagen antwoorden in geichrifte. Althans op deeze wyze voldeedt hy aan de
begeerte van den Heer KARAMSIN.
Zo zeer was LAVATER niet aan zyne Letteroefeningen en het waarneemen van zyn Leeraarampt bepaald, dat hy te Zurich zyn beftendig verblyf hieldt.
Als een grappig voorbeeld van gemaaktheid in LAVATER, of althans van zonderlingheid en geestdrift,
die in 't oog eens vreemden voor gemaaktheid moest
doorgaan, mogen wy het volgend voorval, ter gelegen
dat LAVATER, vergezeld van zyn Zoon, aan CHAR--heid
LES BONNET , te Geneve, een bezoek gaf, niet onvermeld
laaten. LAVATER was met zyn Zoon in BONNETS kamer
getreed en : de eerfte beleefdheden waren tusfchen hun afgelegd ; zy zaten , en vingen een algemeen onderhoud
aan . LAVATER, eenigen tyd het gelaat van BONNET
flerk aangefta::rd hebbende , nam de pruik van diens
hoofd, en riep zyn Zoon , als in eene vervoering vara
eene Phyfiognomifche ontdekking, toe: „ Zoon! wan„ neer zaa g t gy ooit een hoofd, gevormd gelyk dit
; hoofd! Eerbied den geest, die 't zelve bezielt, als
zwanger van vernuft en wyslleid ! " -- BONNET
iprak niet op deeze taal; maar dagt misfchien, dat, 'er,
naa de Werken door hem in 't licht gegeeven, weinig
Phyfiognomifche weetenichap noodig was , om te ontdekken, dat by geen gewoon Mensch ware.

D^
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De Heer KARAMSIN, van Moscow een beroemd Rusfscl;
Schryver, bezogt LAVAIER, te Zurich, in den Jaare 1788.
KARAMSIN vervoegde zich by hein als een eerbiedend bewonderaar , en verwierf welhaast diens ver
aan-trouwen.Hyvdhmgoleri t
de Phyfiognomie, eenvoudig en genoeglyk leevenie in
den fchoot zyns gezins , geagt door zyne medeburgers, zonder eenigen wrok tegen zyne vyanden, zich
verheugende over liet aantal zyner Aanhanger en, en
ten uiterden 'er op geíteld om zyn naam uit te brei
overzetting zyner Werken in vreemde-den,or
taaleh. KARAMSIN Helde hem voor, eene vertolking
in het Rusfasch; en LAVATER verbondt zich, aan hem
naauwkeurige affchriften te bezorgen van alles , wat
hy tot duslange over de Phyfiognomie gefchreeven
hadt.
KARAMSIN moet zeer gemeenzaam met LAVATER
verkeerd hebben ; althans by vergezelde dien Leeraar,
wanneer hy op een avond eene arme zieke Vrouw zyner Gemeente ging bezoeken. Dit deedt hy, volgens
diens berigt, niet met de koelheid van iemand, die 'er
geen verder deel in nam, dan het volvoeren van zyne
taak ; maar met cTe goedhartigheid van een Man, die
teder deel nam in de lydende menschheid ; van een
Christen, die de vrees bedaarde, de hoop aanwakkerde
van een Medechristen in de naderende uure der ontbindinge; met de bezorgdheid van een goed Mensch
een ander dat pad ziende ingaan , 't welk hemzelven
eenmaal, tot erlanging der eeuwige Gelukzaligheid , te
betreeden ftondt. LAVATER deelde aan de zieitongende
Vrouwe zyne laat(te godvrugtige vertroostingen mede;
mengde zyne traanen niet die haarer kinderen en klein
zich rondsom de bedfponde verzameld-kinder,
hadden : hy badt met hun, met eene deelneetning en ernst,
die de zielen van allen, die 'er zich tegenwoordig bevonden, ten hemel fcheen te beuren ; en toen hy dit
tooneed des i£ervens verliet , gaf by eenig geld aan de
arme fchreiende kinderen by het heenen gaan.
Wanneer Zwitzerland door de Franfchen vermeesterd
was, onderwierp LAVATER zich , met geduld, aan het
algemeene lot zyner Medeburgeren en zyns Lands. Dan
de verdrukkingen der Franfche Commisfarisfen verwekten in zynen geest eene verontwaardiging , welke hy
veymoedig te verftaan gaf in eenti beroeping op het
I12
Gou.
)
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Gouvernement van Frankryk. Dit laadde hem den haat
der verdrukkeren op den halze. LAVATER werd ge
gevangen na Schafhaufen gebrast. Hy her--vat,en
kreeg egter, binnen korten tyd, zyne veyheid, en keer
na Zu--detohwarnmvzyLeapt
rich weder.
Toen , in den jaare 1799, Zurich tlormenderhand ,
door de Franfchen onder den Generaal MASSENA, den
Oostenrykeren en Rus/en ontweldigd werd, ontving LAVATER, zich onder de woelende menigte op ftra t bevindende , eene wonde van een Franfchen Soldaat ,
die voorheen eenige weldaaden van hem genooten
hadt (t). De wonde was niet doodlyk; doch, íbhoonn
fchynbaar geneezen, was zyne gezondheid daardoor onherílelbaar gekrenkt. — Eenigen tyd daarnaa , als
Leeraar, een perfoon, die door de Franfchen, als eels
Oostenryksch Spion, met den dood getlraft werd in de
laatste oogenblikken vóór die trafvolvoering vergezel
voelde by zich, door getuige te weezen van-lend,
dat fchouwfpel , zodanig getroffen, dat hy, t'huis gekomen , in eene ziekte ftortte. Het lyden zyner ziele
over de rampen zyns Vaderlands verdubbelde zyne
lichaamsfinerte ; doch hy bleef de gelaatenheid zelve ,
en ttierf, op den tweeden dag der nieuw aangevangene
Eeuwe, met dat vertrouwen , 't geen by als Christenleeraar de Leden zyner Gemeente by monde, en verder de Christenheid door zyne Schriften inboezemde.
(*) Een omftandig verhaal van dit voorval heeft hy zelve
geplaatst voor de eertte Leerreden, naa zyne herdelling uit
vertaald, en by j. DE GROOT PZ. te Delft ge--gefprokn;
drukt. Zie ons verfag van dit Stukje, in onze Lett. voor
i 8co , me St. bl. 3h3.

BYZONDERHEDEN, BETREFFENDE DEN HIER
LEMONNIER. Door den Heer cuviER.

(Getrokken uit de Memoires de 1'Inffitut Narional a Paris.)
Heer
maakte zich in Plant- en `GeDD
neeskunde beroemd. Hy was een Broeder des beroemden Sterrekundigen van dien naam. De Hertog
e
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rrOAILLES bragt hem by Koning LODEWYK DEN XV
op de Volgende wyze in kennis. 's Vortlen gunfteling wilcie den Koning deel doen nemen in liefhebberyen,
waarop by zelve gefteld was. LODEWYK za g 's Hertogs
Tuinen, hoorde hem met deelneeming ipreeken van de
Planten en Kruiden, en, verbaasd op de ondervinding,
dat leerzaame vermaaken ten minften zo veel betekenden
als die, welke alleen afmatten , wenschte by ook een
Tuin ter Plant-aankweeking te hebben, en vroeg na den
man, die 's Hertogs Tuin zo wel hadt aangelegd.
Deeze nam greetig de gelegenheid waar, onl zyn Vriend
LEMONNIER dienst te doen, ging hem opzoeken , en
bragt hem, zonder iets ter voorbereiding te zeggen,
in 's Konings tegenwoordigheid. De Jongeling itondt
verfteld, verlegen, en toonde alle blyken van ontroerenis. De Koning , niet ongevoelig voor dit ontzagbetoon, sloeg op leem acht, en gunstbetoon volgde op
Bene nadere kennis.
LEMONNIER was geheel niet nayverig ten opzigte
van mededingers. By prees BERNARD DE JUSSIEU
by LODEWYK DEN XV aan, en verkoos diens Heers
beroemden Neef , om zyne eigene plaats te vervullen,
wanneer by tot Hoogleeraar in de Kruidkunde was aan
invloed gelden, om, van we--geftld.!Hyzn
gcn het Ryksbeftuur, Natuurkundigen na onderfcheide
WVerelddeelen te zenden-, om de verzameling van Planten tot eene hoogere volkomenheid te brengen.
Dan het leedt tot den Jaare 1788, dat LEMONNIER,
reeds den ouderdom van een-en-zeventig jaaren bereikt
hebbende, eene belooning kreeg, geëvenredigd aan zyne
verdienften , en aangefteld werd tot eerften Lyfarts.
In de Geneeskunde bezat by meer voorzigtigheid dan
íioutheid : zelden fprak hy beflisfend; zogt eer de natuur waar te neemen dan te dwingen : by fchreef zeer
weinig Geneesmiddelen voor; dan de belangne°ruing in
den staat des lyders wrogt meer uit dan de geneesmid
raak uit in de oplettenheid om den kranken-deln:hy
troost te fchenken, en bovenal in de kunst om tot
de zedelyke oorzaaken der lichaamskwaalen door te
dringen; — eene kunst, in den kring zyner Pra&yk,
waar zo veel lichaams-onheil uit een gewonden geest
onttl:aat, zo veelvuldig te paste komende.
LEMONNIERS leeven werd, by den aanval op de
Tuillerici , den tienden van Augustus , zonderling beIi 3
waard.
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waard. Hy was by de verdeediging van het Paleis,
tot dat de Koninglyke Familie zich na de Nationaale
Vergadering begeeven hadt; by vervoegde zich na eene
plaats, hem aangeweezen in het Pavilion van Flora.
Welhaast hoorde hy het afwisfelend geluid van woede
en wanhoop. De deur van zyne kamer werd opengeloopen , en eene menigte Roof binnen, omringde en
bedreigde hem. Hy merkte zich reeds aan als hun
ílachtofter, en bereidde zich tot flerven; wanneer een
onbekend en ongewapend perfoon hem meet eene rauwe Item riep, by den arm vatte , en beval dat by
hem zou volgen. Op dit voortlel antwoordde LEMONNIeR: „ Men is nog hevig aan 't vegren." Hy kreeg
alleen ten antwoord : „ Het is thans geen turd om
„ voor kogels bevreesd te zyn!" Hy werd heen
end en, dwars-gevordhpnaeflrti
door het vuur der vegtende partyen. Tot zyne groote
verwondering, ontmoette hy noch zyn Geleider eenigen wederfland, en zy kwamen behouden op de andere
zyde der riviere. Zyn geleider , eene korte poos ailgeftaan hebbende, zesde : „ De Stryd is gewonnen; ik
,, ben in denzelven niet neer noodig; ik zal u t'huis
geleiden." Hy vergezelde LEMONNIER tot in zyn
huis. Onder het gaan ontdekte by den van verwondering opgetoogen gryzen Arts, dat hy een oud Soldaat
was, door zyne flaatkundige denkbeelden opgewekt om
een gedeelte van den aanval te beftuuren; maar dat hy,
getroffen door het eerwaardig voorkomen van LEMONNIER, oogenbliklyk een zo gunftig denkbeeld voor hem
hadt opgevat, dat hy bepoot diens leeven te redden.
De Omwenteling, •die alles verdelgde wat koning
oud was, fpaarde den post en de jaarwedde van-lyken
LEMONNIER niet, en liet hem in de wyde wereld niets
over dan zyne Boeken en Plantverzamelingen. De
Liefdegaven, door hem uitgereikt, en het geld, door
hem betteed aan Planten , maakten dat by niets over
hadt. Liever dan te verkoopen en affland te doen van
't geen hem dierbaarder was dan het leeven, zette by
een kleinen winkel op van Planten, en beftondt meest
van een' zeer middelmaatig jaargeld , hem toegefchikt
door Lieden, welken hy, in vroegeren tyde, met geld
en goeden raad ten dienfle geftaan hadt.
I:A-
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(Ontleend uit Mr. xeaemtsiNS Tourney through the Southern
Parts of Europa (*).)
e weg van Berne na Laufanne loopt, als 't ware,
door een tuin; de fchoonfl:e , die ik immer zag.
D
De boomen aan wederzyden buiger, zich onder het ge.

wigt der ryke vrugten , waarmede zy belaaden zyn.
Het goude graan zweeft over de velden, waar men een
ruimer gezigt heeft. Het was Zondag. De Boeren
maakten zich vrolyk in de herbergen , rookten hun
pyp , dronken hun wyn , en deeden de lugt weergalmen van het geroep. „ Zo leeft de vrolyke Ztivit„ zere"
Ik reed voorby de Stad Morten. De Koetzier hieldt
11i1, en vroeg my: „ Verkiest gy de overblyfzels on„ zer vyanden niet te zien ? " -- Waar ? — „ Hier
„ aan uwe rechter hand." Ik fprong fchielyk uit het
xydtuig, en door een groot yzeren hek zag ik een hoop
menfchenbeenderen.
CAREL DE STOUTE, Hertog van Bourgondie, was
een der magtigfte Prinfen van zynen tyd, en bezat den
grootten moed en heldhaftigheid. Doch zyne eerzugt
naakte hem tot een bettendigen fchrik zyner nabuuren,
en een geesfel des menschdoms. In den Jaare 1476 befloot by,, de Zwitzerfche Cantons te beoorlogen , en
hunne vryheid onder zynen yzeren fcepter te doen
bukken. Zyn Leger sloeg op weg. De veldbanieren
zweefden in de lugt. De aarde zugtte onder het aan
Bourgondifche Krygsmagt werd-gevordkystui.D
in dagorde gefchaard op den oever van het Meir,, en
CAREL floeg een nydig oog op de Valeijen van ZwitN „rland , die by reeds als overwonnen en de zyne befchouwde.
Maar op eenmaal werd het teken gegeeven ; het
krygs-alarm klonk door Zwitzerland. „ De Vyand na„ dert!”
(')fly deedt vermaaks- en leeringshalve deeze Reis door
het middelfee en zuidlyk(le gedeelte van Europa, eenige jaa.
ren geleden.
Ii 4
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„ dert i " was de algemeene roep. De vreedzaame
Herders verlieten hun vee en hutten , greepen hunne
ltrydbylen en fpeeren op, en verzamelden dus gewapend. Terwyl de Vaderlandsliefde hunnen boezem
deedt zwellen , fnelden zy benedenwaards, gelyk een
droom van het Alpifche Gebergte, tot den vyand, die
de engten hunner bergen wilde doordringen. Het geichut van CAREL fpeelde. Ondanks dit gebulder kwa*
men de Zwitzers aanrukken. Zy braken de gelederen,
deeden het gefchut zwygen. De Hertog elve wierp
zich te paard in 't water, en het bragt hem veilig aan
den tegen over liggenden oever. Eenige getrouwe
knegten verzelden hem op de vlugt. Hy bleef in lee.
ven, om vervolgens door zyn eigen hand te fneeven:
toen hy, terug ziende op het veld der ílachtinge, 't
welk by ontkomen was, de geheele vernieling zyns Legers aanfchouwde , riep hy vol verontwaardiging en
misnoegen uit: „ Zult gy zulk een Bloodaart zyn, dat
„ gy hun val overleeft!" en maakte daarop met een Picoolfehot een einde aan zyn leeven. De Zwitzers
verzamelden vervolgens de beenderen hunner verilaagene
vyanden, en bragten ze byeen op den hoop, die 'er no
tegenwoordig ligt.
Ik beefde op het gezigt van zulk een Gedenkteken
van dwaaling en terflykheid En gy , Mannen van
.2witzerland! hoe kunt gy Gedenktekens als deeze met
vreugdvervoering aanfchouwen? -- De Bourgondiers/
waren zy, als menfchen, niet uwe Broeders! Waarom
worden de overblyfzels van deeze dertigduizend ongel
lukkige Bourgondiers niet bevogtigd met uwe traanen,
met Bene gepaste plegtigheid der aarde aanbevolen, en
door geen ander gedenkteken gefchandvlekt, dan dat op
een eenvoudige grafnaald , ter eerti der Overwinnaaren,
dit kort gedenkfchrift praalde : Hier /ireeden de Zwitzers voor hun Vaderland! Zy herdenken aan de Over'inning; maar zy forten traanen by het aanhefen van
hunnen Zegezang! ó Hadt gy , Mannen van Zwitzer
land! dit gedaan, dan zou uw roem zuiver geweest, en
uw zegepraal gefchikt geweest zyn om de medegevoeligiieid van elk edelaartig hart op te wekken! Maar ver
verbergt dit Gedenkteken van barbgarfche-bergt,S
woestheid in zegepraal; en daar gy roemt op den naam
Van Zwitzers, herinnert u, dat 'er een nog veel vereerender is. -- de naam van Mensch!

Hie'
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zen. Welke hulpmiddelen neemt 's menfchen eerzugt
niet ter voldoeninge te baate? Tot hoe wydverfchillend daaden wordt by daardoor niet gedreeven? Dee.
ze zet ons zomtyds aan, om de grootfte gevaaren, onder duizenderlei gedaanten , te gemoet te treeden; om
nieuwe ontdekkingen ter Zee en te Land te doen; —
deeze port den Reiziger aan, om zynen Naam te zet•
ten op een Beenderbewaarplaats der verflaagene Bourgondiers !
Agter Murten vindt men de overblyfzels van de oude
Romeinfcbe Stad Aventicum. Zy beflaan in gebrooken
pylaaren, afgeworpen muuren, en de ruïnen eener waterleiding, enz. Waar is thans de trots dier Stad, ten
eenigen tyde de eerfte van Zwitzerland? Waar zyn de
Bewoonders? Heen gegaan! -- De Heerfchappy, de
Stad, het Volk — heen gegaan! En wy, myn Vriend,
zullen fpoedig weezen, 't geen zy nu zyn! en welke
aarde zal ons dan overdekken? - --- Maar 't is nagt,
en de Maan befchynt met haares zagten glans de graven der geenen, die eenmaal haar zilver licht, gelyk
wy thans, aanfchouwden!
't Was nags, toen ik te Laufanne kwam. De ge
Stad lag in diepen flaap, behalven de Wagt, die-hel
de uuren riep. Ik wenschte myn intrek te nemen in
de Herberg de Gouden Leeuw; maar toen ik aanklopte, kreeg ik ten antwoord : „ 't Is hier alles vol ! "
Ik ging na eene andere Herberg , de Kroon; doch
kreeg het zelfde antwoord : „ Alles is hier vol!"
Stel u in myne plaats. In den nagt , op ftraat , in
eene vreemde plaats, zonder eenigen bekende , en de
deuren der herbergen geflooten. Eindelyk kreeg de
Nagtwagt medelyden met my. Hy klopte aan de deur
van eene Herberg , en verzekerde de bewoonders, dat
de Heer , die zich by hem bevondt, een Reiziger van
Aanzien was. Het antwoord luidde op nieuw: „ Alles
„ is vol; wy wenfchen den vreemden Heer een goe„ den nagt!" -- De Wagt voer uit wegens die behandeling, en zeide : „ Gaa met my na het Hart ; daar,
„ verzeker ik u, zult gy binnergelaaten worden." Ik
volgde hem derwaards. Wy werden ontvangen, en ik
werd gebragt in een voeglyk vertrek. De eerlyke Nagtwagt wenschte my, met een lach van genoegen op zyn
gelaat, wel te rusten. Ik bood liens een kleine geldgif
Iii,
te
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te aan voor den gedaaren dienst; doch by weigerde
volftrekt, dezelve te ontvangen. Ik ítond 'er ernil:ig
op; dan zyne tegenkanting werd heftiger. Ik nam myn
zakboekje, en fchreef by de maand en dagtekening
„ Op deezen dag ontmoette ik te Laufanne een braaf
„ Man; een Man, gewillig gereed om een Vreemde„ ling een goeden dienst te doen, zonder 'er iets voor
,, te t;egeeren."
Den volgenden morgen deed ik eene wandeling door
de Stad, welke my niet zeer behaagde. Dezelve ligt
gedecltlyk in het hangen van een berg, en gedeeltlyk
an eene diepte aan den voet des bergs: men moet fteeds
2f- en opklimmen. De ftraaten zyn naauw, morsfig en
liegt onderhouden; maar uit elk gedeelte der Stad , 't
welk eenigzins verheeven is , heeft men de tehoontle
gezigten , welke men zich met mogelylcheid kan ver
-beldn:fchouitgerkdsMvan
Geneve ; de hooge bergketen, van Savoyen; de Steden
to Dorpen, rondsom de oevers van het Meir verfpreid ;
1llorges, R of/e, Nyoz^. Welke bekoorlykheden ook eene
aaneenfchakeling van tooncelen kunnen vercieren, onthaalen hier des befchouwers oog. Wanneer gy, myn
Vriend! het geluk zult hebben om Laufanne te bezoeken, en te klimmen op de hoogte van de Hoofdkerk,
herinner u dat ik 'er vóór u geweest ben, daar gewandeld, daar met myne ' oogen geweid en gepeinsd heb,

zeuren lang , in die bedaarde en nogthans verrukkende

vreugde , welke de omliggende voorwerpen uit eigen
aart ii,b ezemen.
Ik had eene aanbeveeling aan den Heer LEVADE ,
een uitfteekend Natuurkundige, en Schryver van ver
hukken in de uitgegeevene Werken van de Phi--fchei._,
Iofophifche Societeit te Laufanne. Hy bewoont een
fraai huis; zyn tuin is in een grootfchen (maak aangelegd.
Onder andere cieraaden loopen in 't oog verfcheide opfchriften in 't Latyn, Fransch en Engelsch. Ik las 'er
eenige verzen uit de fchoone Ode van Dankzegging
door ADDISON , waarin de Dichter met een verrukt
hart de voornaamfte zegeningen des menschlyken leeveris vermeldt , en GOD in 't byzonder dankt voor het
bezit van een waar dankbaar hart, en van een opregten,
beminnenswaardigen Vriend. De Heer LEVADE is, in
geene geringe maate, gelukkig, indien by dit gedeelte
van ADDISONS Lofzang op zicltzelven kan toepasten.
Dec.
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Deeze morgen was een der genoeglykf}e van myn
leeven. De Heer LEVADE bragt my in een Kofttybuis van Geleerden, waar ik eene groote verfcheic'.enheid vond van geleerde Week- , Maand- en Dag laden, in 't Engelsch , Hoogduitseh en Fransch. Derwaards zal ik my menigmaal begeeven. Hier kan ik
leezen en een dag binnenskamers doorbrengen , al.
fchoon het van den morgen tot den avond mogt regenen.
Laufanne is altoos vol van jonge Engelfchen , derwaards gezonden om Fransch en goede zeden te leeren. Maar hun doen, en de vorderingen , welke zy
maaken , zyn maar al te dikwyls het tegenovergeflelde
van het oogmerk, waarmede zy herwaards kwamen. Zy
mogen hier de FranJche taal leeren ; doch , behalven
deeze, naauwlyks iets dat goed is. Kennis der Weetenfchappen, en andere takken van nutte kundigheden,
wordt, met meer kans van gelukkig te flaagen, gezogt
op de eene of andere Univerfiteit van Duitsc/eland. Zelfs
de Jonge I Ieeren in Zwitzerland , die in goeden ernst
voorhebben een voorraad van nutte kundigheden op te
doen, trekken na Leipzig en Gottingen. In de daad,
'er is geen Land in de Wereld, waar men meer van
de geleerde Opvoeding eens Jongelings mag verholpen,
dan in 1)uitschland. Waarlyk , hy mag alle hoop, opt
aanmerkelyke vorderingen in de Literatuur te maaken,
wel laaten vaaren , wien een PLATNER , een HEYNE
geen overheerfchende neiging tot Letterkunde kan inboezemen. — De jonge Vreemdelingen betaalen hier
zes of zeven Guinjes 's maands voor leer- en kostgeld.
Eenigen onzer Rusfifche Landgenooten hebben Laufanne tot de plaats huns beflendigen verblyfs gekoozen. Onder deezen telt men den Graaf GREGORY KYRILLOWITSCH RASUMOWSI{y, een geleerd Man, bovenai
beroemd wegens zyne kunde in de Natuurlyke Historie. Uit zugt tot de Weetenfchappen heeft by afftand gedaan van alle die eerampten en waardigheden,
waarop zyne hooge afkomst hem regt gaf te hoopen.
Hy heeft zich begeeven na een vreemd Land, waar hy,
op de alleruitfl:eekendfte wyze, al de fchoonheid en verfcheidenheid der Natuure kan befchouwen ; waar by
alle voordeelen geniet tot het voortzetten van die weetenfrhappen , waarin hy het hoogíle genoegen vindt.
Hier leeft by in eene ongeftoorde afzondering, verkeert
-
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keert alleen met de Natuur, terwyl hy door zyne navorfchingen en ontdekkingen eene eer op zyn Geboorteland terugkaatst. Eenige weeken geleden heeft hy
Laufanne verlaaten, om Bene Reis na Rusland te doen;
dan men verwagt heen welhaast terug.
Ik ben zo even terug gekeerd van het hooren eener
Lykreden , lin de Hoofdkerk uitgefproken , over den
dood van de Prinfes ORLOW. Zy overleedt hier in den
bloei haars leevens, in de armen van een teerbeminnend
Egtgenoot, dien zy in troostlooze droefheid gedompeld
heeft nagelaaten. GOD fchonk nimmer aan eene Vrouwe een beter hart dan het haare. Gezegend zy haare
naagedagtenis ! — Boven het Graf der Hertoginne VAN
covRLAND baat een Lykbus van wit marmer. Die
Prinfes deelde in de liefde en agting van alle de in-woonderen van Laufanne. Zy beminde de fchoonheden
der Natuure en de Dichtkunst, en naast de Natuur
waren de Britfche en Hoogduitfche Zanggodinnen vol
fmaaks het dierbaarst aan haar hart.

DE BEPROEVING.
Eene Vertelling.
DOOr AUGUST LA FONTAINE.

Ta , bekoorelyke EMMA ! ik bemin u meer dan myn Lee,, .3 ven!" riep de Heer LouEWYtr'D'EICHENLOHE, met Bene
vervoering van tederheid, ten teken van de opregtheid deezer
verklaaringe zyne hand op zyn hart drukkende. „ Dat
„ zegt gy allen ," voerde EMMA hem te gemoete , terwyl een
blos haare wangen dekte ; „ dan wel onnozel moest de Juf.
„ fer weezen , die aan zulke betuigingen geloof flog g. Laat
„ my los , Mynheer ! " voegde zy 'er nevens , haare hand ,
die hy drukte, terug trekkende. „ Isom , laat ons gaan,
„ GEZRTRUIDA " EMMA met haare Vriendin wandelden
na een Berceau in den Tuin. LODEWY$ keek haar na , tot
bet witte kleed van EM aLt agter de bladeren fchuil ging.
Langzaam begaf hy zich na het Kasteel.
„ Meer dan myn Leeven !" hadt EMMA , in 't heenen gaan
ommeziende , herhaald, met een vertoon van ongeloof haar'
vinger opheffende. „ Indien ik ," fprak GEERTRUIDA y
„ op het woord van eenig Heer zou afgaan , 't zou op dat
,, deezes Heers weezen. Dergelyke betuigingen uit den
„ mond
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„ mond der Heeren RODOLPH of VAN RHEIN110RF zouden my
„ veel verdagter voorkomen. Deezer heimlyke betuigingen
gelden minder EMMA, dan de Erfgenaame van Hardenberg."
„ Denkt gy dat LODEWYK my met andere gevoelens
„ aanziet ?" „ Ja. het is de bekoorelyke EmmA zelve,
„ die LODEWTa bemint." — „ En waaruit weet gy dit?"
„ Dit," antwoordde GEERTRUIDA , „ kan ik u bezwaarlyk zeggen ; en nogthans zie ik duizend kleinigheden , die,
„ fchoon iemand dezelve naauwlyks noemen of belchryvetl
„ kan , onfeilbaare kentekens van waare Liefde opleveren.
Uw Vader verbeeldt zich, dat (ie Heer RODOLPH en de
„ Baron VAN EMEINDORF u even teder beminnen als LODE.
wux , dewyl zy door alle uitwendige tekenen hunne Liefde
„ tot u op de zigtbaarfle wyze aanduiden. Maar des Hee
ren LODEWYKS genegenheid llraalt door in alle zyne be--„
„ dryven. Indien by toevallig uw kleed aanraakt, vonkelen
„ zyne oogen van eene vuurige aandoening zyner ziele.
„ Toen, niet langer. geleden dan de dag van gisteren, by het
„ omdraaijen van uw- hoofd , een uwer hairlokken zagtlyk:
„ over zyne hand heen ging , nam ik waar , dat by eene
„ trillende aandoening gevoelde . en eenige minuuten lang
„ zich in eene lastige houding hieldt , allergefctbiktst om die
ligt drukkende beweeging by herhaaling te gevoelen. Gy
„ zult my zeggen , dat dit k`einigheden zyn : maar zoda„ nige kleinigheden zyn de echte aanduidingen van waare
„ Liefde."
EMMA bragt hiertegen eenige zwakke tegenwerpingen in 't
midden ; doch fchiep een heimlyk genoegtn in te hooren, dat
haare Vriendin dusdanige bewyzen bybragt van LODEWYK
tedere Liefde. Maar zy kon van zich niet verkrygen te ge
dat by haar liever had: dan zyn eigen Leeven. Dit-loven,
oordeelde zy onmogelyk , en wenschte nogthans dat het waar
mogt weezen. Zy agtte het een zo verrukkend denkbeeld;
tot die hooge maate bemind te worden, dat zy, na een diep
gepeins op dat denkbeeld , befloot , haare hand aan geenen
Minnaar te geeven , dan die haar , buiten alle mogelykheid
van twyfel, getoond had& , dat hg haar meer beminde dan

zyn eigen Leeven.

„ Maar hoe," vroeg GEERTRUIDA , „ hoe kunt gy u daar.
„ van verzekeren ?" EMMA antwoordde: „ In de bezwaar.
lykheid , om my des te verzekeren , beftaat myn ongeluk."
Dit gezegd hebbende , ging zy op een grasheuvel nederzitten,
en viel , de handen voor haare oogen houdende, in eene
mymering, waarin zy zich verbeeldde LODEWYK te zien,
haar uit duizend gevaaren, ten perykel van zyn eigen leeven,
verlosfende.
GEXRTRUIDA , de geaartbeid haarex Vriendinne kennende,
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verliet haar voor eene poos , en zette haare wandeling elders
voort. Wanneer zy, omtrent het valken van den avond, weder by elkander kwamen , was EMMA in eene zeer blykbaare
driftvervoering , en zeide : ,, Ik moet het weeten , GEER„ TRUtnA! Dit gezegd hebbende , nam zy de hand haarer
Vriendinne , trok haar uit den Hof, en geleidde haar na het
verblyf van den Capelaan.
„ ik moet het weeten ," hervatte zy , en onderrigtte den
Capelaan van haare twyfelingen , van haare wenfchen , en
haar befluit. „ De Nonnefluier zal myne verkiezing zyn,
„ eerwaardige Vader 1 indien ik geen Man kan krygen , die
„ my oplegt bemint !" Dit was het flot van een lang gefprek , ftrekkende om den Monnik te bewyzen , dat het ge
haar geheel volgend leeven daarvan afhing, dat zy-likvan
in ftaat ware , om , vóór zy het Huwelyk aanging , 'met zekerheid te weeten, dat hy, aan wien zy haare hand gaf,
haar waarlyk beminde. Zy voer voort met het romanesk
plan te ontvouwen , 't geen zy ontworpen hadt , om te beproeven of LODEWYK n'EICHENLOIYE haar waarlyk beminde ,
gelyk by gezwooren had[ dat by deedt.
Het was geene gemaklyke zaak , waarlchynlykheid by te
zetten aan een ontwerp van betoovering. Doch wat kunnen
twee jonge Juffers niet doen , met behulp van een Monnik ,
afgerigt op alle de verborgenheden en wonderwerken des
Kloosterleevens ? Een plan van betoovering werd diensvolgens uitgedagt. Tot de volvoering werd alles beraamd ; en
Restar,& riep doe Heilige Maagd aan , dc zy den Ridder moge
onderfleunen in het doorftaan der voor hen! bereide proeve.
Op een fchoonen Zomeravond , terwyl de Capelaan, de
Ridder en de Juffers in eene belommerde plaats des Hofs
zaten, fpeelde armoe op haare luit, GEERTRUIDA zong, Lofla wie deedt vertellingen , en de Monnik bleef niet agterlyk
met 1 egenden van Wonderdaaden op 'te baaien ; en het ge
wendde zich natuurlyk op eenige omftandigheden , -fprek
EMMAs Overgrootmoeder betreffende. 'De Monnik vertelde
zo veele verbaazende dingen , wegens den dood , de Begraaf
Vrouwe, en de wonderen , daar voorgevallen -plats,dezr
dat LODEu1YK met de grootile verwondering 'luisterde , en dc
jonge Juffrouwen , zo 't fcheen , van verbaasdheid en fchrik
naauwlyks adem konden haaien. „ Ik zelf," voegde de Monnik 'er by, „ heb zomtyds de Tombe bezogc , en altoos ge
een meer dan natuurlyk voorkomen daar om--,dantev
,, ílréeks gezien." By liet 'er op volgen , „ dat by omtrent
agt dagen vóór den dood van EMMAS Moeder derwaards
„ ging, 'er verfchyningen zag , en vreemde flemmen hoorde,
„ te verflaan geevende , dat de Mevrouw van het Kasteel
„

binnen kort zou Herven gelyk ook met de daad gebeurde.
,
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•, ja, deeze verfchyningen worden nu dagelyks gezien , en
deeze waarfchuwingen altyd gehoord , vóór den dood van
,, iemand uit den Huize van Hardenberg.' Hy verhaalde dit
alles met eenen ernst , en op zulk Bene fchrikbaarende u yze ,
dat de nieuwsgierigheid van den Ridder op het flerkst werd
uitgelokt. Naa zich eenigen tyd bedagt te hebben , verzogt
by om den Reutel , die den toegang tot deeze Begraafplaats
ontfloot. Men vermeldde hem, dat dezelve in handen van
den Baron VAN HARDENBERO zelven berustte. Hy befloot deev
zen hem af te vraagen.
EMMA wendde alles aan , om het hem te ontraaden.
„ Denk ," fprak zy , „ om mynentwil , 'er niet aan, om derwaards te gaan." Hy beloofde het niet te zullen doen ,
fchoon hy by zichzelven beflooten hadt , in dit ftuk zya
,

woord niet te houden.
Het gezeifchap keerde na het Kasteel terugge. De beide
jonge Juffrouwen hielden zich , als zeer vol vreeze , digt by
haare geleiders. EMMA wees beevende na den Vleugel des
Kagteels , waarin zich deeze ontzettende wonderen lieten zien
en hooren , en verklaarde , dat zy meende beweegend licht
daarin te zien. De Capelaan befchreef op nieuw den toegang
derwaards en de fchoonheid van het Grafteken. De lichtent
werden daarop zigtbaarder. De Monnik maakte Benige kruis.
fen. EMMA en GEERTRUIDA hielden zich aan LODEWYK vast,
die eenigen fchrik begon te voelen, dewyl hy wist dat dit
gedeelte des Kasteels onbewoond was.
Zy k eerden daarop weder in de gewoone verblyfplaats der
Familie. De drie beraamers van het plan waren zeer in huti
fchik , (lat zy 's Ridders nieuwsgierigheid tot zulk eene maate
hadden opgewonden. De Heer LODrwyx hadt , van zyne
zyde , bellootén , zyne nieuwsgierigheid, het mogt kosten
wat het wilde , te voldoen. Zy namen in den avond affcheid
van elkander, gingen elk in zyn vertrek , peinzende overes nkomflig met hunne oogmerken.
's Volgenden daags verzOgt LODEWYK van den Monnik
ZUSTACIUS een nader berigt van alle de byzonderheden, wel.
ke deeze van die Begraafplaats wist. De Geertlyke ílefde
hem alles voor , op eene wyze , die 's Ridders nieuwsgierigheid ten fterkften opwekte , zonder bevreesdheid in te bode
zemen. Kort daarop wist by den sleutel te krygen.
Den dag daaraan begaf by zich na den v onbewoondén Vleu.
gel des Kasteels, vergezeld door een Schildknaap, vim be.
proefden moed en trouwe. Hy klom op langs een buiten .
trap ; in de fpleeten van denzelven waren planten tot -eens
verbaazende hoogte opgefchooten. De deur werd ontfloa
ten , en opende zich met een hartontroerend geknars. De
Schildknaap tradt agter hem binnen, en by floot de pleur toe.
't
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't Was nu zeven uuren in den avond. De Juffrouwen hadden den Ridder duslange opgehouden , ten einde alles in gd.
reedheid te hebben tot zyne ontvangst in den ouden Tourer..
.-- LODEWYK, onbevreesd , opende de eerde binnendeur , aan
welke by kwam. Hy tradt door dezelve in verfcheide vertrekken , welker oude maar heerlyke meubelen en behangzels toon•
den, dat deeze vertrekken oudtyds bewoond geweest waren
door Perfoonen van grooten rykdom en hopgen rang. — Zy
gingen , voort , tot zy voor een zwaare yzeren deur kwamen i
vercierd met verguld beeldwerk. Zy openden dezelve. Zy
zagen een vertrek , LODEWYI{ voorheen befchreeven onder den
naam van de Ridder - zaal, welker grootschheid zodanig was ,
,dat ze tellens verwondering en fchrik verwekte. Aan het
verfle einde van de Zaal was de vloer eehigzins verheeven.
Op die verheevenheid fondt , onder een verhemelzel , een
Throon , waarop de Voorouders van EMMA zaten , als zy gehoor verleenden aan hunne Leenmannen, en handelden over
de befluiten wegens de Oorlogen tegen de Nabuuren. Een
ry pylaaren van rood marmer liep rondsom de Zaal. Tus.
fchen de pylaaren stonden de Standbeelden , of hingen de
Afbeeldzels, der Baronnen VAN IIARDENBERG; boven deezen
las men Spreuken uit de 11. Schrift. Laager zag men de Lans+
fen van deeze Helden , íteunende tegen de pylaaren. Roven
de pylaaren was eene Gaandery voor de Dames en de Dienst
-bodensGzi.
De diepe fiilte der Zaale , de groote uitgef#rektheid van
dezelve , het zwakke licht , 't welk 'er in fcheen , de féhaduw
der pylaaren, de beeldtenisfen der oude Ridderen , de weerklank van de Hemmen van LODEWYS en diens Schildknaap,
troffen dermaate de verbeelding, dat zy zich bykans de oude
Baronnen VAN HAROENBERO verbeeldden als hun te gemoet.
komende. Zy wekten elkanders aandagt tot het bezigtigen der voorwerpen , die hun dermaate troffen; zy bedienden
zich daartoe meer van gebaaren en fluisteringen , dan van
woorden , vry uitgefproken. Hy, wiens aandagt zo was
opgewekt , beefde op de nadere kennisneeming, en floeg
zyn oog op de plaats , die zyn medegenoot aanwees, alsof
by vreesde eenig voorwerp van vervaardmaaking te zullen ontmoeten. Byltans een halt uur tleeten zy, in op die wyze de
voorwerpen in de Ridder - zaal te bezigtigen.
In 't einde ontpak LODEWY1 twee waschkaarsfen , die zy.
Den weg zouden verlichten tot het naderen van de Graftombe. Een .heimlvke deur agter den Throon ging open
by eene ligre drukking met de hand. De Ridder tradt binnen , en werd gevolgd door zyn Schildknaap. Schrik en
nieuwsgierigheid vervulden even zeer hunne harten.
Door eenen engen toegang vonden zy den weg tot eene
deur
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het een na
deur met verfcheide floten.
het ander. De deur geopend zynde, zagen zy eenen trap, die
tot eene groote diepte nederdaalde. Zy klommen af, en cie trap
eindigde aan een boog , by welken zich drie Gaanderyen ver
heerschee eene (laat--tondemf vrwlzes.Hi
lyke en ontzettende ftilte. De lugt ftroomde niet koude vlasgen uit de overwelfzels , alsof de geesten der afgeEtorvenen op
vleugelen des winds werden omgevoerd. LonewYK maakte
het teken van het kruis , en beval zichzelven aan de hoede van
St. 7aris. De Schildknaap begon zyne gebeden op te zeggen.
Zy namen hunnen weg door de middenRe Gaandery, en
gingen in eene diepe Hitte voort. Naauwlyks hadden zy het
midden van de Gaandery bereikt , of zy hoorden eene flem,
roepende : LonrwYE 1 LODEWYit ! Zy Honden feil , en
zagen elkander beevend aan. Zy dagten misgehoord te heb
LODEWYK tradt weder voorwaards ; wanneer by ander--ben.
maal eene vreemde item hoorde, hem by zynen naam noemende. „ Hoort gy deeze Item niet ?" vroeg by den Schild
dage dat ik mynen naam zagtlyk hoorde noe--knap.„My
„ men door eenen oiizigtbaaren." „ ik hoorde het even
„ zo ," zeide de Schildknaap. Zy keeken in 't ronde, by
het licht hunner waschkaarsfen; doch ontdekten geen (pleet
in den muur, waardoor de Item kon komen. Wederom
noemde eene fleur , tot drie keeren , 's Ridders naam. Zy
hoorden een dlepgenaalde zugt met wederkaatzing door de
boogen, zo onderscheiden , dat en de Ridder en de Schildknaap fchielyk terug fchrikten van dien kant, van waar de
ftcm fcheen te komen. Zy zagen niets. Maar de Schild
Heer by de kleedenen vattende, tragtte hein door-knap,zy
tekenen te beweegen om terug te keeren. De onbekende
heen liet zich nogmaal hooren, en fprak zeer onderfcheiden:
„ Heer LODEWYK 1 uw noodlot geleidt u herwaarde : treed
„ deezen boog in ; uw Schildknaap mag u wagten aan het
„ einde der Gaanderye!"
Wederom (tonden zy eenigen tyd feil en luisterden. Doch
alles was nu eene diepe ftilte; en die fïilte verfchrikte hun
niet minder, dan de flem , die zy voorheen by herhaaling
hoorden. „ Wy snoeten voorttreeden," zeide LODE
— „ Nader 1 " antwoordde de item, zeer onderfchei--wYg.
den, doch zagtlyk, en op een zugtenden toon.
Zy traden beevende voort. Een nevel_ en roodagtig licht
ver4reef de duisternis eenigermaate. Verder komende, aan.
fchouwden hunne oogen eene verbaazende vertonning. Zy
kwamen in eene Zaal van eene zeshoekige gedaante, zeer ruim,
en onder een hoog verwelfzel. Aan elke der zes zyden was
zodanig een ingang , als door welken de Ridder met zyn
Schildknaap ingekomen waren. Het gewelfzel was van wit
MENG. 1802. No. 11.
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warmer, allerkeurlykst gepolyst. Ontelbaare lichten werden
met eenen het oog verblindenden luister, van de oppervlakte
des marmers teruggekaatst. Verbaasdheid greep den Ridder
en den Schildknaap aan. Zy zagen op. elkander, zonder een
enkel woord te fpreeken. Het licht deedt egter de uitwee.
hing, dat ?y weder moed groepen. Hunne verbeelding werd
langs hoe meer verhit. De Ridder voelde het bloed in zyn
aangezigt opklimmen, en zeide met eene forsfe item tot zynen Schildknaap : „„ Blyf gy, hier, terwyl ik voorttreed
Naauwlyks hadt by deeze woorden gefproken, of een
treurig muzyk liet zich hooren uit dien hoek der Gaanderye ,
waar het licht het fterkst flikkerde.. Een aangenaame geur
verfpreidde zich onder dit muzyk. LODEWYK, hierdoor ster.
kor aangemoedigd, ging een hoek om , en naderde kloek
plaats, van welke het muzyk fcheen te komen.-moedig
By wylen zweeg het, en LODEwYIC hoorde eene fluisterende
item, die hem toeriep: „ Vrees niet, Ridder! ga voort
j, zie! en hoor! '
LenewYtt tradt nu met meer vertrouwen voort in die Gaan
welke verlicht was, door twee vlammen, die langs de-dery,
warden glinsterden. Het licht werd allengskens flaauwer; en
aan het verte einde der Gaanderye vondt by zich in eene vol.
íirekte donkerheid. — Onder een rond verwelfzel ; onder
drie ryes pylaaren van zwart mariner, flondt-fchragdo
de Graftombe, van EMMAS Overgrootmoeder. Een flaauw licht
üntdekte even de omringende voorwerpen; doch zodanig, dat
hetzelve de fchriklykheid, welke allerwegen heerschte, vermeerderde.
De Ridder, als by den naauwen doorgang , door welken
hy hier gekomen was, uittradt, ontdekte de Graftombe, en
boven dezelve een Standbeeld , leevenegrootte ,' van de oude
Gravinne, tot wier gedagtenisfe het was opgerigt. LQDEWYK
liondt gereed om onder eene ry pyiaaren aan zyne rechtehand
door te gaan, toen hy, aan het voeteneinde der Graftombe, eerre
vrouwlyke gedaante zag , beweegloos als een ftandbeeld, eg.
ter zo natuurlyk, dat het bloed hem als in de aderen verftyfde. Dit weezen fcheen voort te willen gaan. Hy herkende
daarin EMMRS Overgrootmoeder, zo als hy haare beeldtenis
op de Graftombe gezien hadt, in dezelfde kleeding, met het
zelfde doodfche gelaat. Dit weezen naderde hem ; zyne
knieën slieten tegen elkander ; zyn hair rees overeinde ;
naauwlyks kon by ademhaalen; by viel op den grond neder.
Het verfchynzel verzogt hem te volgen. Hy rees op, beef•
óe, en 'in diep ftilzwygen volgde by het geleide,, 't welk
hem by eerre ry pylaaren bragt. Diep zugtende wees het den
Ridder eerre doodkist , tusfchen twee kolommen ge,' laatst
op weide met vlammende letters de naaai Iran r.:uMA te
lee.
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feezen fondt. In die doodkist ontdekte by fchielyk EMMas
gedaante, wit als eene lely,, beweegloos , geheel gelykepde
op zyne Zielsvoogdesfe. „ Hemel! " riep Lot+Ewzit uit,
„ Hemel! myne EMMA-! myneEMMA!"
Zyn Geleidfter (prak: „ Vermeec u niet, de befu!ten des
„ Hemels te wraaken ! " Zagt was deeze flew. „ Goede He„ mei!" riep LODEWYE anderwerf, ,. myne zMMA!" Zyn Geleid fier lag haare hand op zyne lippen, ten teken dat hy moest
zwygen. Hy zweeg, maar was geheel van fchrïk bevangen.
7ugtende voer zyn Geleiditer voort : „ Binnen drie dagen
EMMA dood. Naastkomende Zondag is de laat[fe dag
„ baars leevens i "
„ Genade 1 Genade! heilige Maagd !" gilde LODEWVE, en
'viel op zyne knieën. ,, Laat de flag des doods my treffen;
„ fpaar, fpaar myne EMMA!" „ 't Is in uwe raagt,
haar leeven te behouden," fprak de Geleidier, hein nader treedende. „ Zie deezen Beker; dezelve is vervuld met
„ het vogt des doods voor u of voor EMMA. Drinkt gy dee„ zen Beker, EMMA zal leeven! Zy fterft, indien gy fchroómt
„ haar leeven tot den prys van het uwe te koopera!"
„ Geef my dien Beker," fprak LODEWYK, zyne hand uit
flrekkende.
„ Gy," was het antwoord, „ gy zult dien
„ vinden in EMMAS kamer; daar moet gy dien Beker drin„ ken. Bedenk wel, wat gy doet, eer gy dien aan uwen
„ mond zet, om denzelven uit te drinken!" Een aan
geur ging 'er uit op; de rand was befchreeven met-genam
het woord Bel:oudenis/e. Hy bezag #jen Beker naauwkeurig.
Í3ykans viel dezelve uit zyne beevende hand. Op het eigen
oogenblik ging 'er een ftraal licht als die des blixems door de
duisternis heen ; hierop volgde een zwaare donderflag. De
Geleigeest verdween, en alles was digté duisternis.
!,onEwyz ging toen in alleryl terugge na de plaats, waar
by was ingegaan. Hy vondt zyn Schildknaap waar hy deezen
gelaaten hadt. „ Laat ons gaan," fprak hy: „ Ik heb din.
,, gen gezien , te fchrikiyk om te verhaalen ! Ik gaa haar be.
houden!" Zy gingen fchielyk door de'Gaanderyen:
in de tweede hoorden zy eene f}etn , zagtlyk zeggende :
„ Denk aan EMMA!" Zy haastten zich na de tweede poort,
kwamen 'er door, zo ook door de Ridder-zaal en de vertrek.
ken cusfchen deeze en de groote poort. Toen zy zich we.
der op het open plein bevonden, riep de Schildknaap uit$
,, GOD zy gedankt!" LODEWYK liet een diepkehaalde zugt,
en zonk neder in de armen zyns Schildknaaps. Deeze lag hem
op den grond neder om te bekomen. Bekomen zynde, hoe.
gen zy den weg op na bet Kasteel.
Juist toen zy den trap opgingen , kwam een rydtuig over de
ophaalbrug. EMMA CU GEERTRUIDA flapten 'er uit. Zy ver.
Kk2
voeg.
---
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voegden zich by den Ridder, en fpraken vrolyk over 't geen

Zy op hun tourtje gezien hadden. LODEWYK zag EMMA
'lilzwygend. met een oog vol medelyden aan. Beevende ge.
leidde by haar de trappen op , en ging in zyne kamer, om
daar den inwendigen weedom zyns harte te verbergen.
Het zal hier noodig weezen, den oorfprong aan te wy
zeII van de Wonderen , door LODEWYK gezien. Dat gedeelte
des Kas!eels van Hardenberg was in de roegt1e tyden der
Ridderfchappe gebouwd. Zodanig was de zamentlelling dec
Gaanderyen, dat een geluid, gemaakt aan het eene einde van
dezelve, boe zegt ook , in het andere kon gehoord wore
den. Waschlichten waren 'er geplaatst in den tyd tusfchen het beraamen des plans en de volvoering; Phosphorus
maakte bet overige der verlichting uit . GEERTRUIDA fpeelde
de rol der Overgrootmoeder van EMMA . EMMA fpeelde haar
eigen perfoonadie. De twee Juffrouwen kwamen in de on.
deraardfche verblyven door eene agterdeur, den Riddtr on.
bekend. EMa^As Dienstmaagden maakten het Muzyk en lieten de Blixemitraalen fchitteren. De Monnik rolde met eert
bal over eene uitgeholde plank, om den Donder na te boot.
zen. Toen LODEWYK heenen ging, fpoedden zich EMMA en
GEL•RTRUIDA weg door de geheime deur , fleegen op het
rydtuig, en waren dus in flaat om zo fpoedig als LODEWYtc
het Kasteel te bereiken.
(Het Vervolg en Slot hierna.)

VERVOLG OP DE ERNSTIGE OVERDENRINGHtr, BY DE BESCROUWING DER GRAVEN (*).

6! tWTelke ontroerende aandoeningen vervulden myn klop.
VV pend hart , by de eerfte intrede in deze eenzaame gewesten , alwaar de geflorvenen hunne wooningen
hebben 1 Elke fchrede , die ik voortzette , verdubbelde
myne aandoeningen 1 Dan myn ziel ontroert nog veel meer,
by de overdenking, dat alle deze Stofbewooners eens weder
zullen optlaan ! Ja! de graven zullen zich openen, -zy zullen kunne dooden opgeven , dezelve zullen optlaan ,
en hunne zombere verblyfplaatzen verlaaten. Myn ziel ont.
roert 1 Deze geílorvenen zullen wederom leven en uit de
graven te voorfchyn komen , gedagvaard voor den opperften
Rechter van Hemel en van Aarde, om uit zyn mond hun
vonnis te hooren, --- dat gedugte vonnis, het geen hun,

eeu•
(•) Zie hier boven, Mang. bi, 3tr.
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seuwig geluk of hun ongeluk beflisfen zal! Deze overdenking
bedwelmt myne ziel! Ja liefderyke God, Beftierder van het
Geheel - al, Schepper van Hemel en van Aarde , Gy hebt
ook my het aanzyn gefchonken, Gy hebt my uit het Niet
getrokken , en gevormd tot een Wezen, begaafd met een
redelyken Geest , die met verfland en oordeel werken kan !
Gy hebt my gevormd tot een Wezen , dat een begin genomen heeft , maar dat nimmer eindigen zal ! Welk een
denkbeeld ! Zal ik niet eindigen , dan ben ik voor eene
Eeuwigheid verordend -- en ben ik voor eene Eeuwigheid
verordend, dan moet ik ook onder die millioenen wezens,
die uit de graven tot het gerichte zullen op(laan, behooren.
Het is geen harsfenfchim , maar eene waaragtige zekerheid.
8! Hoe gedugt zal deze verfchyning wezen 1 Hoe zal ik
myne daden verantwoorden, en myne bedryven goed maaken ?
Wat zal ik tot myne verfchooning inbrengen ? Niet een uit
duizend zal ik kunnen antwoorden 1 Verlooren ! Eeuwig ben
ik verlooren 1 Eeuwig rampzalig , ten zy de liefderyke Jezus
myn Borge zy. Ja Heere Jezus, daartoe hebt Gy den
Hemel verlaaten , daartoe zyt Gy op de Aarde verfcheenen
in het vleesch, daartoe hebt Gy geleeden 1 Myn ziel fchept
moed, die anders in de uiterf}e vertwyfeling was neergezon.
ken ; myn ziel fchept moed! Ja, liefderyke God ! in Jezus
vergeeft Gy alle misdryven ; in Hem zyt zy een barmhartig Vader. Ja! in dezen Jezus alleen kan men eeuwig ge
-lukzaig
worden.
Daar ik dan, A oneindig Opperwezen! door uw Alver.
mogen uit Niet geworden ben , om eeuwig aanwezig te bly.
Ven, en Gy my, in dit leven, zo genadig onderhouden,
bewaard , en met ontelbare weldaaden befchonken hebt ,
daar myn leven door U is gerekt geworden tot eenen loo.
gen ouderdom, in welken Gy my zo veel goeds hebt ge.
fcbonken; fchoon 'er ook zomtyds in den kelk van myn geluk
wel eens eenige druppelen van bitterheid zyn gemengd geworden: Gy zyt nogthans altyd aan. my weldadig geweest.
Schenk my dan ook,. goedertieren Weldoener! zo veel genade
by den avondftond van myn leven , dat ik de geruste ver
mag genieten , dat Gy my de verdienflen van je.-zekring
zus genadig hebt toegepast, opdat ik , gedagvaard voor mynen
Regter , op dien gedugtilen aller dagen , zonder angst of
vreeze, myn vonnis mag aanhooren!
Dan, welke ontroerende gedagten ! daar blaast de Bazuine,
om de dooden ten gerichte te dagvaarden , daar gaan de
graven open , daar komen duizenden, millioenen aan , die
bet hof des doods hebben afgefchud, om voor hunnen Reekter te verIchynen , en om bun vonnis te ontvangen ! daar
komen millioenen, met de doodvrees op de lippen, met de
Kk3
ver.
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vertwyfelendfle zielsangtlen in den boezem, en verhefïérr
wanhoopige banden ten Hemel! daar komen zy, en gillen
in vlas gen van vertwyfeling uit: Bergen valt op ons, fieuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van Hem, die daar, op
de wolken, uit den Hemel komt ! Verbergt ons voor zyn
aangezichte, dat wy niet aanfchouwen kunnen , zonder gevoel
van de ysfelykfle wanhoop ! Dan alles is nu vergeefs; hier
komt naberouw veel te fpadel
Welk een jammerlyk fchouwfpel fiaat zich alsdan te openen 1 Daar wordt het . gordyn opgehaald l Daar vertoont zich
alles in 't openbaar 1 Niets blyft. verborgen 1 Daar worden
de gedenkboeken opgehangen., en elks bedryven komen its
het licht 1 Befchaamdheid bedekt . der meesten aangezicht ;
ja men hoort fommigen den dag hunner geboorte vervloeken !
Daar ontvangen dezen het vonnis , dat hen verwyst tot den
Poel , die brandt van vuur en zwavel! Dat zal een aller
dag wezen! d God• 1 myne ziel deele nimmer in-geduti
hun tot 1
Dan, wie kan 'er aan twyfelen, of veelen dier geenen, die
hier nu nog gerust in de armen des doods liggen, veelen
dier geenen , tusfchen wier graven ik wandel, welken ik hier
gekend heb, en met welken ik dagelyks verkeeren moest,
die den kwaden dag verre fielden , en noch aan God, noch
aan Jezus dagten , zal ik dan ook hier verfchynen, en onder
het getal dier rampzaligen . geplaatst zien ! b Rámpza.
lig lot! het ware den zulken oneindig beter , nooit geboren te zyn. -Wie kan zich een denkbeeld vormen van een
haat, zo ran pzalig als deze 1
Intusfchen. blaast de Bazuine ! Daar klateren verfchrikke•
tyke donders door de lucht ! Zy. rollen van het eene Aspunt
des Hemels. tot het andere ! — Daar fchieten de gloeiende
Blixems uit , en zetten de )elementen in brand , terwyl de
bulderende Orltaanen loeijen , en alles uiteen rukken ! Daar
(lort het een voor, en bet ander • na, van 't Geheel - al in
De Almagtige verfcbynt in alle zyne majefleit op de wolken ! —, Dooden , zo wel als levenden , worden uit de vier
hoeken der wereld zaamvergaderd ! Daar zit Jezus,
in zynen vollen luister en majefteit, op zynen Rechterstoel
en ontfluit de gedenkboeken , waarin alle de daaden der men'
fghen naauwkeurig zyn opgeteekend 1 Daaruit oordeelt Hy'
levenden en dooden ! Daar onderfcheidt Hy de bokke- van
de fcbaapen • plaatst de laatfee aan zyne rechter- en de eerlto
aan zyne linkerhand.
Gezegende dag voor hun, die Jezus aan zyne rechterhand
geplast heeft! Deze zullen alsdan die aanlokkende , die lie'
felyke ftear-booren, die ook van bet eene Aspunt des Hemels
tot asla het ander klinken zal : „ Komt , Gy gezegende
myns
.
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alyns Vaders, beërft het Koningryk , dat voor u bereid is „
van voor de grondlegginge der wereld!" Daar zullen zy
finaaken eene zaligheid , die nooit door een oore geboord, of van een doge gezien, noch immer in eens menfchen hart is opgekomen ! Daar zullen zy verzadiging vaa
vreugde genieten , eeuwiglyk en altoos !

C. v.

D.

G.

HET VERMEENDE HANDSCHRIFT VAN, JESUS, OF VAN EEN!
ZYNIS1t APOSTBL,EN , TE LEICESTEI: , VOLSTAEXT
VALSCH BEVONDEN.

(Ontleend uit P. A. NEMPIICHS Befchryving eener Zomer..
reine van Hamburg na Engeland, in 't Yaar 1 799.)
Gefchiedenis van Leicester wordt de Stadsn
boekerg hoog gepreezen „ en gezegd duizend Boekdeelen
1te bevatten.
Wegens een Handfchrift, door getnelden Schry
TIsROSBYS

ver verkeerd als een . Syrisch opgegeeven , berigt by ons, dat
het algemeen geloofd wordt een Handfchrift van JESUS, of
van een' zyner Apostelen , te weezen. Ik begaf my, met
groote nieuwsgierigheid , na deeze Boekery. Eene kleine en
elendig uitziende Vrouw, die den post van Boekbewaarfler
bekleedde, bragt my in eene oude donkere kamer, waarin
omtrent een duizend Boeken mogten baan ; maar welk:; geen
fterveling ooit leest. Ik verzogt deeze Vrouw , my het
kiandfchrift van jesys te laates zien. Zy haalde een oud
Boek in quarto voor den dag, 't welk vastgemaakt was aait
een vry zwaare keten. De bladen waren 'er goeddeels uit
vraag , hoe dit kwam ? kreeg ik ten-gefchurd.Opmyn
antwoord , dat dit gedaan was door lieden , die begeerden
een brokje van dit heilig overblyfzel te bezitten ; doch dat
zy zorg droeg , dat niemand :neer 'er zich een (tukje van
toeëigende. Dan deeze vrouwlyke 4rgus was niet fcherp.
ziende genoeg om te beletten dat ik my van een blad meester
rnaakte.
By myne wederkomst te Hamburg zond ik het aan. den
beroemden Hofraad TYCHSEN te Rostock, en ontving van hem
her volgend bef heid : „ Het blad, my gezonden , van een
„ Dichtfi;uk, netjes met Per/iaanfche Letters, Tealich geheeten,
„ (zo veel als loopend) gefchreeven, niet eene Turk/che Vertaa.
,, ling daar tegen over, is waarfchaynlyk niet ouder dan 't begin
deezer 1 euwe. Uit de weinige regels, in dit. blad voorka„ mende, bfykt het een gedeelte te zyn van een Minnelicht,

Bk4

„ waar-
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„ waarin de Minnaar, deerlyk door jaloufy aangegreepen,
„ bitter klaagt over zynen Medeminnaar , en wenscht een
„ balzero te vinden voor zyne gewonde ziel, en eenige ver•
„ ligting van zyne boezemfLnexte , indien hem niet veyltaa tot
den roozengaard te gaan."
Dit dan de flaat zynde van het vermeende Handfchrift, zal
ik dit Blad niet langer bewaaren als een Heilig Overblyfzel ,
maar enkel als eene Gedagtenis van het Bygeloof,, nog te
Leicester heerfchende.

ANECDO' .E VAN WYLEN STANISLAUS AUGUSTUS 0 HONING
VAN POOLEN.

(Uit eene nieuwe Uitgave van coxa's Travels in Poland,

Rusfia , &c.)
e Koning , de beleefdheid hebbende ons zyn Landgoed
DD
te laaten zien , bragt ons door eenige bovenkamers ; de
was by ons. Ik maakte aanmerking
Graaf
VAN STACKELBERG

op een Boek , in de Boekery op tafel liggende, 't welk de
voornaamfte Stukken behelsde , de Verdeeling van Poolen be
treffende. Myne begeerte te verftaan geevende, om een
Werk , die belangryke gebeurtenis betreffende , te leezen ,
fprak ik daarover den Koning in 't Engelsch aan. Dan hy
ítuitte myne voordragt , door zyn vinger op zyne lippen te
leggen , ten teken dat ik zou zwygen , en vervoegde zich in
een ander vertrek.
Naa het eindigen des avondmaals geleidde my een van
's Konings Officieren tot de deur van het Boekvertrek. Daar
intreedende- , vond ik den Koning alleen, ter zyde van de
tafel staande. „ ik bemerkte ," fprak hy, op het Boek wyzende, „ dat gy groote begeerte toonde om dit Werk te
„ leezen: de wyze , waarop ik uwe vraagen afbrak , heeft u
„ mogelyk onheusch toegefcbeenen ; maar ik wilde over dit
„ onderwerp niet fpreeken in tegenwoordigheid des Rushfchen Ambasfadeurs." Waarop hy, met den toon der
ferkite aandoening en welfpreekenheid , zich uitliet over de
bedreigingen der Pruisfsfche, Oostenrykfche en Rusfsfche Hoven.
„ indien ik," liet hy zich hooren, „ tyd had om uit te
„ weiden over de geheime gefchiedenis van dat gewigtig tyd.
perk, en . kon befchryven de bedreigingen, door den Rusf
fchen Afgezant gedaan, de perfoonlyke vernederingen, wel•
ke ik leed, en de zekerheid, dat ik myne geheele Familie
, s in bet uiterfte verderf zou gestort hebben , indien ik myne

„ oa•
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,, ondertekening geweigerd had, zulks zou misfch en myn
„ fchynbaar gebrek aan vastheid van geest, waarover men my
zo heftig befchuldigd heeft, verfchoonen. Dit Boek be„ helst de vobrneamfle oorfprongiyke Stukken , tot die ont gelukkige onderhandeling behoorende, en is de éénige regt„ vaardiging teffeng van myn gedrag. Gy zult daarin vinden
,, de Verklaaringen van de Ministers dier drie Mogenheden,
„ alsmede de Antwoorden der Poolfiche Ministers, en de vier
,, Aanfpraaken , door my ten Ryksdage gehouden ; waarin
„ gy zult zien , dat ik myne gevoelens niet verborg', en
,, openlyk mynen afkeer betuigde van de Ryksverdeeling."
flier haalde by den voornaamen inhoud op van zyne treffende
Aanfpraak , den tienden Mey. Met byzonderen nadruk ftondt
hy fii by dat gedeelte , waarin by zich op de geheele Natie
beriep , of by immer eenig gedeelte van de Patta Convent
verbroken halt. ,. ik vraag is met het vertrouwen van
„ den Propheet., Myn Volk , wat heb ik gedaan ? Ziet.
„ hier ben ik; getuigt tegen my. Wiens Os heb ik genomen? Wien heb Ik bedroogen ? Wien heb ik verdrukt ;
„ of van wiens hand leb ' ik omkoop geld ontvangen , om
„ myne oogen te verblinden, en ik zal het u wedergee„ ven !" Hier voegde by nevens: „ Ik zat neder; en
ware ik fchuldig geweest aan onderdrukking of bedrog,
„ zeker zouden veelen te rnyner befchgldigiuge zyn opge„ [taan : want ik had geen bulpe , en bykans geen Vriend
„ om ten mynen beste te fpreeken. Eene doodlyke
ílilte, langer dan tien minuuten, volgde. — ik rees weder
„ op, en voleindigde myne regtvaardiging."
Terwyl de Koning dit ophaalde , deeds de geweldige ge•
inoedsbeweeging zyne flem haperen , en traanen bedekten
zyne wangen. Vaardig nam hy het Boek op, en gaf
het my met deeze woorden over : „ Dit is myne é nige
„ Verdeediging; lees dezelve , en oordeel over myn gedrag;
„ ik acht my gelukkig, 't zelve te mogen aanbieden aai
„ een' Evgelsckman , dien ik hoogacht. " — Hierop boog
zich de Koning en vertrok.
De indruk van dit aandoenlyk tooneel zal nooit uit myne
geheugenis aan; en ik bewaar dit Werk , tot eene Gedagrenis van dien beminnenswaardigen en ongelukkigen Vorst.
,

iivlyr-
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HULPVAARDIGHEID VAN DEN GRAAF VAN SAIET.CERMAIN,

, dien men, onder de Ree Graaf
XVI , Koning van Frankrijk, uit
gering Van
D
zyne fiille verblyfplaats in den E fas hadt opgezocht; om hem
VAN SAINT- GERMAIN
LOUEWYK

het hefluur der Oorlogszaken op te dragen , ontving , by
een Gehoor, dat hy gaf, een Verzoekfchrifc van zeker Officier , tevens Ridder van de Orde van U. Louis, die heul
daarby zyne bewezen dienflen en tegenwoordige behoefte
voorftelde. Illynkeer,, zeide hem de Minister, ik zal
anv verzoek onderzoeken; maar gy gevoelt wel, dat vele dringende zaken my bezig houden. „ Mynheer de Graaf,"
antwoordde de Officier, „ gy kunt geen dringender zaken
„ onder handen hebben, dan de myne ; ik tterf van honger , en heb gisteren niet gegeten!" — Gy hebt gelyk,
hernam de Minister ; uwe zaak is van het dringendst belang ;
gy zult heden by my den maaltijd houden , en morgen zal
ik zorgen dat gy te eten hebt. Vertrouw Heeds op de Moorzienigheid ; myne eige Gefchiedenis f#rekt daarvan ten voor beeld ! — Hoe treffend is dit Antwoord , en hoe edelmoedig
het gedrag des Ministers , om op eene zo kiefche wyze het
gevoel diens Krygsmans te verheffen., door hem als 't ware
met zich zelf gelyk te fellen , na dat deze zo onbewimpeld

zyne Armoede hadt aan den dag gelegd 1

DE WAANWYZE KUNSTBERISPER EN GOEDAARTIGE KUNSTENAAR.

Tj ] ylen de beroemde Beeldhouwer JOHN BACON , Esq. in
W de Abdy van TVestsninfler wandelende, zag een Heer,
fiaande voor zyn groot Kunstftuk, het Monument van Lord
CHATHAM. De Vreemdeling fcheen trotsch op zyne kunde
en fmaak in de fraaije Kunsten , en was gereed met het maaken zyner aanmerkingen. Den Heer BACON voor een toeval
bezoeker van de Abdy neemende, althans hem geheel niee-lig
kennende , voerde by deezen te gemoet: „ Myn Heer! dit
„ Monument van Lord CHATHAM is over 't geheel verwon„ deriyk fcho'^n , maar heeft groote gebreken." Gy,
fprak BAC >N, gy zoudt my zeer verpligten , als gy de goedheid
wilde hebben om ze my aan te wijzen. „ Hoe I" hervatte
de Kunstbt6ardeelaar, „hier, en daar --- ziet gy het niet„ legt , zeer flegt ! " tellens zyn stok opheffende over de
benedenfee figuuren , met zo veel heftigheids , alsof hy de
door hem gebrekkig gekeurde wide vermorsfelen. -- Maar,
zalde BACON, het zou my aangenaam zijn, indien gy my onderr{gtte , waarom de aangeduide gedeelten eene zo Jlrenge ver -
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oordeeling verdienen. Dan hy hoorde in de daarop volgende
aanduidingen niets anders dan dezelfde algemeen uitgeboezetn.
de afkeuringen , gepaard gaande met dezelfde geweldige gebaaren. In 't einde fprak de Berisper: „ ik heb BACON me„ nigmaal,toen by dit werk onder handen hadt, deeze gebre.
ken, en meer andere, aangeweezen ; doch ik kon hem niet
„ beweegen om ze te verbeteren." Gy kent dan, fprak
BACON, in perloon den Vervaardiger van dit KunstflukP — ~
„ d Ja!" kreeg by ten antwoord; „ ik ben zints veele jaa.
„ ren met hem zeer gemeenzaam geweest." 't Is dan ,
zeide BACON, heenengaande, zeer goed voor u, dat uw Vriend
BACON niet naast u (laat: want by zou geen genoegen gevondetr

hebben in zyn werk zo ruw beoordeeld en behandeld !e zien.

HET MINNELY! REGTSGEDING.

Kanton Schwitz kwam, al eenige jaaren geleeden,
man,
genaamd, op zekeren avond by GnsI neenhetterwyl
deeze op het Land werkte, en zeide tot hem:
FRANTZ

PARD,

,; Vriend, 't is nu tyd om te maaien; wy hebben , gelyk gy
„ weet, verfchil over een (tuk Lands, en ik heb de Regters
befproken , oft te Schwitz te vergaderen , ter bellisliinge var,
„ den twist, dewyl wy het te zamen niet kunnen vinden
hierom moet gy met my morgen voor hun verfchynen." -^..
,,Gy ziet , FRANTE," hernam GASPARI), „ dat ik dit geheele„ veld gemaaid heb; morgen moet ik het hooi t'huis haaien:
„ dit kan ik niet nalaaten." „ En," hernam FRANTZ.,
ik kan de Regters niet wegzenden , nu zy den dag be„ paald hebben ; en , daarenboven , moet het blyken, aan.
,, wien het Land behoore, eer het gemaaid wordt." Zy betwistten het stuk eenigen tyd: eindelyk zeide GASPARD tot
$RANTR: „ Ik zal u zeggen, hoe ik het wilde hebben: gaa
„ morgen na Schwitz, zeg den Regteren zoo wel uwe als my„ ne redenen , en dan zal ik niet noodig hebben om der„ waarts ;e gaan." --- „ Wel," hervatte de ander , „ in„ dien gy uwe zaak aan my verkiest te vertrouwen, zal ifs
„ dezelve als myne eigen behandelen." In gevolge hier van ging
FRANTZ na Schwitz,en vermeldde den Regieren zyne eigen be'
wyzen en die van GASPARD, zoo goed als hy kon (want de

bewooners van het Kanton hadden toen nog geene Advokaa•
ten, en moesten zelve hunne zaaken bepleiten.) Naadat het
vonnis was uitgefproken , keerde FRANTZ terug tot GASPARD .
„ GA SPARD , zeide hy, het Land is het uwe; ik wensch u
„ geluk, buurman: de Regters hebben zich voor u verklaard,
„ en ik ben blyde dat de zaak is afgedaan." En FEANTZ en
c,,.F.RD waren sedert altoos vrienden.
DE

O4

'1,: CpVr_,uZPNR INDIA ANSCHC DROOVIBR.

DE GENENE INDIAANSCHE DROOMER.

(Uit DE CREVECOEUR 's Voyage dans la Ilaute Pennfy^lvanie.)
roomen worden by de 4mericaanfche Indiaanen aangemerkt als Voortekens, die eene ernfl;ige opleitenheid
D
verdienen; men rekent het onder de pligtpleegingen der wel
elkander gelukkige Droom- en Nagtgezigten toe-levnhid,

te wenfchen., Sir WILLIAM JOHNSON verhaalde deswegen aan

den Colonel cRAWOAN het volgende geval.
NISSOOASSOV , een oud Opperhoofd der Mohawkfche Indianen, vervoegde zich tot Sir WILLIAM JOHNSON , zeggende:

„ Vader ! ik droomde in den naastvoorgaanden nagt, dat gy
aan my een rood fcharlaaken Kleed met goud omzoomd .
„ en een Hoed met een gouden rand , vereerde." ..— Sir
WILLIAM vroeg, „ of by de waarheid fprak?" Het antwoord was: „ Ja, op het woord van een Sachern I"
„ Wel dan ," fprak Sir WILLIAM , „ gy zult niet te vergeefs
„ gedroomd hebben. Ik zal u het een en ander fchenken."
's Anderen daags noodigde Sir WILLIAM deezen Droomer
by hein op 't ontbyt , en zeide , op zyne beurt : „ HENRI„ QuES, ik heb ook in den verloopen nags gedroomd." —•.
Nieuws tierig vroeg hy: „ Wat hebt gy gedroomd, Vader?"
— „ Ik droomde," was Sir WILLIAMS antwoord, „ dat gy
„ my een kleine plek Lands gegeeven hadt , dcereuni genaamd, aan de Tienandra gelegen." -- Onverwyld vroeg
hy: „ Hoe veele van uwe Acres is dat plekje Lands groot ?"
= Op het antwoord „ Tienduizend" zat de Indiaan Benige
oogenblikken te peinzen ; dan hy betuigde voorts : „ 't Is
goed; even gelyk ik , zult gy niet te vergeefs gedroomd
hebben. Ik fchenk u dat gedeelte Lands; doch droom niet
„ weder , myn Vader I" — „ Waarom niet , HENRI TJES ! "
was de vraag van Sir WILLIAM; „ komen onze Droomen niet
„ buiten onzen wil in ons op ?" — Het llot - antwoord des
Indiaans was : „ Gy droomt voor my te flerk ; wy zouden,
„ door zulk droomen , al ons Land verliezen."
-

MENG EL PVE R K g
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETEN-

SCHAPPEN, BETREKKELYK.

$EDENVOERINd, STREKKEND È OM AAN TE TOONEN9
DAT GROOTE VOLKSTOEJUICHING GEEN BEWYS
VAN GkOOTE VERDIENSTEN OPLEVERT.
Door wylen w. ENFIELD, L. L. D.

(Uit het Engelseh.)

Mee ti, tvanneer alle de Menfchen wel van tt
fpreeken !
CHRISTUS. Lux. VI: 26.

e betuiging onzes Heeren, „ Wee u, wanneer alle
D
„ Menfchen wél van u foreeken ! " door den Euangeliefchryver
niet geboekt, is door
MATTHEUS

LUKAS

bewaard, in diens kort verflag van 's Heilands Leerreden op den Berg.
Iii den eerten opflag hebben deeze woorden éen Wonderfpreukig voorkomen ; en daar dezelve veronderflellen, 't geen te denken is dat niet ligt ftaat te gebeuren, dat eenige Perfoonen zo gelukkig zyn i dat zy
elks loffpraake wegdraagen — en daar zy fchynen tegen
te gaan die natuurlyke begeerte der menschlyke natuute, welke ons aandryft, om de algemeen goedkeuring
der menfchen, als een begeerlyk voorwerp, na te jaagen.
Gereedlyk zullen wy de eerfile zwaarigheid wegnee=
men, door aan te merken, dat deeze woorden gehouden moeten worden voor eene foort van Spreekwoord
Stelregel, welke met eenige ruimte moet opge=-lyken
slomen, en niet naar de volle uitgeftrektheid der letterlyke meening verstaan worden. Schoon het niet waar
moge weezen, dat van iemand, in den ftriktften zin, wél
gefproken worde door alle menfchen, verwerven veeléri
Gene zo hooge maate van Volksgoedkeuring , dat de
uitdrukking, in eenen algemeenen en f reekwoordlykert
MING. I8íÓ2. No. 13.
L
Zinn,
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zin , daardoor geregtvaardi gd wordt. — Belangende de
fchynbaare onbeflaanbaarheid deezes Grondregels met dat
natuurlyk beginzel , de zugt tot roem, deeze zal onmiddelyk verdwynen , indien men een regtmaatig begrip vormt van het gebruik en de waarde deezes beginzels, in vergelyking met andere van een hooger natuur in de zedelyke gefleltenis van 's menfchen geest.
Het zal uit den verderen loop deezer Verhandeiinge
blyken, dat de eigende bedenkingen, die het onfchuldig en zelfs verdienstlyk keuren , door zekere middelen toejuichin g te verwerven tot eene zekere maate ,
toonen , hoe het misdaadig is, die , door alle middes
len, en in alle gevallen, na te jaagen.
Ongetwyfeld is 'er iets, hcogst aangenaam voor een
welgefteld hart, in de ftemme der toejuichende goed
Dit ontftaat uit de deelneeming, welke wy be--keuring.
grypen dat anderen Rellen in onze bedryven , en de
hoogachting, met welké wy veronderftellen dat wy door
hun befchouwd worden; hieruit ontleent ons leeven een
der ftreelendfl:e bekoorlykheden. Waar is de man, zo
geheel ontbloot van alle achtgeeving der wereld, dat by
zich in fla^it l evinde om gelukkig te weezen, verzekerd,
dat allen kwaad van hem fpraken? Zelfs wanneer zulk
eene algemeene kwalykfpreeking iemand overkwam door
misvatting of vooroordeel, zonder eenig weezenlyk ge
aan zynen kant , dan nog dezelve te ondergaan-brek
met Gene volkomene onverfchilligheid, zou eene maate
van ongevoeligheid vorderen , die geheel onnatuurlyk
is, of eene hoogte van wysheid en deugd veronderftellen, meer dan menschlyk. — Zo natuurlyk is onze zugt
om gepreezen te worden -- zo zeer zyn wy 'er op gefield
om bewonderd te worden, bewonderingshalven alleen,
onafhanglyk van de verdienflen, welke wy mogen veronderfl:ellen dat zulks doen gebooren worden, dat men 'er
onder ons weinigen aantreft, die geene moeite aanwenden,
om, in de oogen van anderen, wyzer, ryker, en, in 't
een, of ander opzigt, beter te weezen, dan wy waarlyk
zyn. Wie fmaakt niet eenige zelfvoldoening, als by
gevierd en gellreeld wordt wegens begaafdheden, welke
by niet bezit, ten mintien niet in die maate, als partydige
vrienden, of fchoonpraaters, zulks doen voorkomen?
De waarheid der zaake, nogthans, is, dat geen Tof
iets te beduiden hebbe , dan die freunt op weezenlyke
verdienden. Naar het oordeel van een veríl;andig man,
,
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kan het goed gevoelen van anderen alleen in zo verre

begeerlyk veezen, als zy bevoegde en onpartydige beoordeelaars zyn van iemands charaer. Indien zy, door
onkunde, waarde stellen in daaden, welke in de daad
geene zedelyke verdienden hebben; of indien zy, door
vooroordeel of drift, veronderftellen, dat een ge.irag
pryslyk is, 't geen met de daad misdaadig moet ge-

keurd worden, — is hunne goedkeuring zo verre van

een regtmaatig voorwerp der eerzu;t te weezen , dat
dezelve met verfnnaading verdient bejegend te worden.
Om waarde te stellen op het goede, 't welk iemand van
ons vermeldt, wordt 'er meer vereischt. Eer ik my
kan verzekerd houden , dat ik genoegen behoor te
fcheppen als iemand wél van my (preekt, moet ik zo
veel vertrouwen Hellen op zyn gezond verftand en
braafheid , dat ik hem in flaat en genegen keur om
recht over myn chars &er te oordeelen ; ik nioet
eene vaste overtuiging bezitten van zyne eerlykheid,
dat hy, in het geeven zyner toejuiching, het waare
gevoelen van zyn hart te kennen geeft. By dit alles
moet komen eene inwendige bewustheid , dat wy den
lof, ons gegeeven, met de daad verdienen. De 1VIan,
wiens geweeten hem zegt , dat hy verdient algemeen

veragt te worden , kan weinig voldoenings raapen

s

fchoon hy hoore dat allen wél van hem fpreeken.
Indien die lof alleen hoog te fchatten is, die dus

welverdiend en eerlyk gegeeven wordt, dan laat het

zich gereedlyk begrypen, dat, om algemeenen lof een
waardig voorwerp van begeerte te doen worden, meer
wysheids in het beoordeelen, meer deugds in de be.
dryven noodig zy, dan men kan verwagten in den te
onvolmaakten (laat der menschlyke natuu--genwordi
re en der menschlyke Maatfchappye. In de daad, indien alle menfchen hunne eerzugt vestigden op he verkry gen van die begaafdheden, welke verílandige en zedelyl^e verdienden uitmaaken , en alleen goedkeuring
zogten wegens gefteltenisfen en bedryven, in zichzelve
pryswaardig ; — indien , aan den anderen kant, alle
menfchen elk onwaardig en beuzelagtig voorwerp van
bewondering aan een zyde Relden, eenpaarig beflooten
hebbende om alleen toejuiching te fchenken aan Chara&ers , vercierd met de weezenlyke voortrefykheden

van wysheid en deugd; dan zou goed berugt te zyn in

'r algemeen de belooning weezen van zich onderfchei-

L1q
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dende waarde , en een mensch zou geen ander bewys
noodig hebben van verdiensten , dan dat men wél van
hem sprak. Doch, daar de menfchen voortvaaren om
lof te zoeken en te fchenken onder den invloed van
dwaalende begrippen en bed irvene driften, Raat het te
wagten, dat dezelve zo veelvuldig onverdiend befteed,
als onregtmaatig onthouden wordt. Menfchen kunnen
groote verdient}en bezitten , en nogthans veragt; weinige, en egter gepreezen worden: en mogen wy, overzulks, als een algemeenen grondregel te neder fchryven, die den geest van de Leer onzes Godlvken Meesters uitdrukt . „ Dat vry algemeenen lof te verwen„ ven, geen onfaalbaar teken van zich onderfcheidende
„ verdienden oplevert, maar veeleer een vermoeden
„ van het tegendeel."
Om deeze Leer op te helderen en te tlaaven, mogen wy
verder aanmerken, dat eerre vry groote maate van algeme ne toejuiching kan verworven worden door de laagt e
én misdaadigile middelen; dat deeze veelal liet uitwerkzel
is van vreesagtigheid, flaafschheid en dubbelhartigheid,
en naaaitiwlyks immer de belooning van verheevene en
zonderlinge verdienften.
In de eerfle plaats kan eene vry groote maate van
die openlyke goedkeuring verkreegen worden door de
laagfte en misdaadigl}e middelen. 1Vlisfchien zal het niet
ongepast weezen, ter ftaavinge van deeze aanmerking,
by te brengen het voorbeeld van die Groote Mannen,
gelyk zy genaamd worden, die, onder de verblindende
Tytels van Helden en Vermeesteraars , de geesfels en
pesten des Menschdolns geweest zyn. Waaraan hebben de ALEXANDERS en CESARS, van ouden en laateren tyde , hunnen roem te danken , dan aan dien onleschbaaren dorst na magt en hoogen iaat, die, om
het voorgetelde oogmerk te bereiken , niet fchroomde
daaraan op te offeren de dierbaarfte regten der Menfchen, den eigendom, de rust en het leeven van millioenen hunner medemenfchen ? Hoe zeer moeten de
denkbeelden der menfchen verward , en hun oordeel
verdwaasd geweest zyn, eer zy 'er toe kwamen om
roof en moord roemryke verrigtingen te heeten, en
deeze doorlugtige Plunderaars in de fchitterendfle bladen der Gefchiedenisfe te vereeuwigen! — Dan, om
hierby niet langer than te blyven, hoe veele voorbeelden leveren de verhaalen van oude tyden en de onder,

vin-
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vinding van laatere dagen niet op van menfchen, die,
geheel beginzelloos , en onder den invloed der laagde
driften, door middel van uitfieekende begaafdheden,
middel vonden om zich bemind te maaken en hunne
fnoode oogmerken te bereiken? Veronderttel een Man,
begaafd met de wondere behendigheid om zich naar
alle charaéers te fchikken ; die by lieden van ftrenge
zeden even zo zich vertoont; die by loshoofden los
de jongen vrolyk, by de ouden ernftig, by-bandig,y
de voorzigtigen fchroomvallig, by de ondernecmenden
stoutmoedig is: — het valt gemaklyk te voorzien, dat
een mensch van dien wisfelzieken aart, zo lang by de
kunst bezitte om voor het oog des algemeens de onbeitaanbaarheid en verregaande bedorvenheid van zyn chara &er te bedekken , eene algemeene bewondering verwekken, en , ten zelfden tyde dat by hoogst bedorven en fnood is , in zekere maate door allen wél van
zich zal doen fpreeken. — Maar , om door zulke
middelen als deeze Volkstoejuiching te verwerven ,
worden groote bekwaamheden gevorderd. Dit einde
wordt dikmaaler en gemaklyker bereikt, door laagheid,
flaafschheid en dubbeiharti;heid
Wanneer een Jongeling zich op het tooneel des leeveils begeeft , met een ruimen voorraad van natuurlyke goedaartigheid , welke hem doet overhellen om ras
voldaan te zyn over zichzelven, en vermaak te fcheppen in anderen te behangen , is by eigenaartig begeerig om elks goedwilligheid te verwerven , en houdt
zich gereedlyk verzekerd dat het geen zins eene onvolvoerbaare taak is elk te behangen. Ten vollen bewust van zyne eigene goede oogmerken en geneigdheden, en onkundig van de vooroordeelen en grilligheden,
die de menfchen rondsom hem beheerfchen , vermoedt
hy, dat 'er, om zyn oogmerk te bereiken, verder niets
noodig zal weezen dan een weinig omzigtigheids, infchiklykheids en oplettenheids; en wanneer eene ongemeene zatheid van aart zich vereenige met een bevallig voorkomen, met de bykomende aantreklykheden
van een ruimen faat, en andere voordeelige omftandigheden , is het mogelyk , dat een bykans algemeene
toegenegenheid , ten mmfl;en een tydlang , verworven
worde door middelen , volbomen onfchuldig en pryslyk. --- Maar het is over 't algemeen niet te ver
dat zy, die, by hunne intrede in de wereld -wagten,,
L13
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op Bene verregaande wyze bezorgd zyn om elks lof en
goedkeuring weg te draagen, in iaat zullen weezen ,
dit hun oogmerk te bereiken, zonder zekere maate van
láagheid en misdryf. Zy zullen het doorgaans nood
vinden . zich meester te maaleen van de dik.-zakly
wyls te pasfe komende kunst van zich te fchikkera.
Het moet een voorwerp van onaflaatende aandagt weezen, zich zo veel mogelyk te plooijeu naar de geaartheid en begrippen der zodanigen, met welken zy ver
zorgvuldigheid alle gelegen -kern,mtdui}
te vertuyden om iemand aanfloot te geeven. Te-heid
deezer oorzaake meet men een zorgvuldig ftilzwygen
in acht neemen omtrent alle onderwerpen, die den ligt
prikkelbaaren geest van tegenfpraak opwekken. De on.
gerymdfte gevoelens , de ongegrondlte verzekeringen
moeten onopgemerkt doorgaan ; laster, vuile reden,
en Godsdienst onteerende gefprekken, moeten onberispt
gehouden worden. Zelfs dan, wanneer de deugd het
1preeken vordert, zal de vrees van aanfloot te geeven
hun doen zwygen ; — of is het zwygen niet langer
mogelyk, dan bezigt men die foort van taal geen zins,
welke meest zou (rekken om de zaak der waarheid of
der deugd dienst te doen , maar die gerekt om zich in
de goede gunfl:e in te wikkelen ; en veel is het in de
daad, indien zy, om dit einde te bereiken, zich kunnen
bedienen van zodanige vooritellirgen, als binnen de perken van onfchuld en eerlykheid liggen. De overgang van
anizigtige agterboudenheid tot listige Ereeken van dubbelzinmgheid, en van deeze tot rechtftreekfèhe valsch_ieid , is zeer gereed; en zy, die 'er zeer op gefield
zyn om allen te behaagen, zullen niet lang fchroomval4
gig blyven ten opzigte van de middelen.
Indien, om de goede gedagten en het wél fpreeken van
anderen te verwerven, het noodig is, zich te gelaaten
goed te keuren , wat zy in hun hart wraaken; om de
knieën te buigen voor den man, dien zy veragten; om
•te kruipen en te vleijen, waar een edele inborst ver
foeit en verfmaadt; om de grilligheid van eersen dwaazen te vieren; om de ondeugden eens fnooden ten dien.
.Ie te ftaan ; om de plans van eersen fchurk te bevorderen — met één woord, om deelgenooten van eens anders
misdryven te worden: -- dit alles valt hard; de opoffering is groot; maar hetgeen men 'er voor krygt is
l te dierbaar, om het niet, tot welk een prys ook,
te
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te koopen ! Op deeze wyze worden de menfchen vaak
verzogt , door de vrees voor nadeel uit niet bewilligen, of door de hoop op voordeel uit het gunftig gevoelen van anderen, tot een lafhartig verbergen of lange
verlaating hunner beginzelen; -- in deezer voege wordt
braafheid ten prooije gegeeven, het geweeten verkragt,
en 't fchroomlykst kwaad bedreeven , door de ydele
eerzugt om door allen wél van zich te hooren fpreeken. Of, wanneer, in Benige gelukkige gevallen, de
gevolgen van eene verregaande zegt tot Volkstoejuiching zo misdaadig niet zyn; wanneer het zomtyds
gebeure, dat een mensch zyne onschuld bewaart , en
ten zelfden tyde algemeene goedkeuring wegdraagt, —
dan nog zal men mogen beweeren, dat men naauwlyks
ooit ziet , dat zulks ten deele valt aan een Man van
verheevene en zonderlinge verdienden.
Eenige fchitterende daaden van Heldenmoed , Va
mogen algemeens aan -derlansif,oMchmn
trekken , bewondering baaren , en van eene alge -dagt
toejuiching gevolgd worden; dan het is over 't-men
algemeen waar, dat een Charaéer, 't geen zich onder
deugd, te verhee--ichedtoruknwysheid
ven is om volkbehaagend te weezen. Een Man, die
zich boven zyne medemenfchen verheft, door de groot
begrippen , en de weldaadigheid zyner oog--heidzynr
merken , is al te zeer bedagt op de groote ontwerpen, welke zyne gedagten bezig houden, en al te vuu.
rig in het 'voortzetten zyner edele poogingen , dan dat
by in Raat zou weezen om zich te vernederen tot het
doen van die kleinigheden , welke het Volk inneemen.
--- Indien zyn oogmerk is, om de drukkende lasten
zyner medemenfchen te verligten, door eenig uitgefrekt
plan van menschlievenheid te volvoeren; om den voor
waartoe hy behoort, te bevorderen,-fpoedsLan,
door eenig ilelzel van algemeen nut te volmaaken; om
het Menschdom te ontheffen van de elenden der onderdrukking, door het kloekmoedig voorftaan der Regten
van den Mensch , en het onderlchraagen van de edele
zaak der hryheid; of, eindelyk, om de wereld te ver
-losfenvadtyr BgelofsnPritb.
llrog, door Juiste en veye denkbeelden van den Godsdienst in te boezemen : -- welke ook de byzondere
weg zy, langs welken hy het Menschdom wil verpligten , is hy 'er meer op gefield , om door daadlyke
dienst.
L 1 ',
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dienstbetooningen , of ten minisen door roemwaardige
poogingen, zich verdienstlyk by 't zelve te niaaken,
dan om algemeene toejuiching te verwerven. Te dee.
zer oorzaake maakt hy, in het voortzetten zyner bedoelingen, geen gebruik van vermomming, van kunflenaary, gaat niet te raade met anderer zinnelykheid of
belang, buigt zich niet naar hunne vooroordeelen; maar
volgt één eenpaarig, met zichtelven beftaanbaar plan
van braafheid en zugt tot algemeen weizyn. „ 'Er„ is," &elyk zeker uitmuntend Schryver te regt en
fraai heeft opgemerkt, „ eene grootmoedigheid in ver„ heevene waarde, welke alle vermommingen fchuwt
„ en verwerpt , en zich wil vertoor.en gelyk zy waar„ lyk is." — Men kan niet verwagten, dat van zo
goedheid , hoe verheeven-danigeozlfk
ook , overal wél gel'proken zal worden. Men mag
veeleer vreezen , dat dezelve zomtyds tot dwaalingen
en onvoorzigtigheden zal vervallen, van welke mindere
verdienfte vry is, en zich dus onnoodig onderwerpen
aan de kwaadfpreekenheid van vyanden, en zelfs aan
de berispingen van voorzigtiger en befchroomder vrienden. Even gelyk , in het fchryven, grootti Vernuften
zomtyds tot onnaauwkeuri g,heden vervallen , die men.
fchen met mindere begaafdheden zouden vermyd hebben, zo zullen, in het leeven, bykans oiavermydelyk,
buitenítappen gepaard gaan niet die kragt en drift
der ziele. welke verheevene deugd kweekt. Die uit
zullen, 't is waar, by bevoegde regters,-fteknhd
overvloedige vergoeding fchenken voor de gebreken,
ja dezelve hykans vernietigen ; gy maar deeze eigenfte gebreken zullen door de onkundigen verkeerd geduid ,
door de bevooroordeelden vergroot , en door dit alles
de beker des lofs met geen gering inmengzel van kwaad.
fpreekenheid gevuld worden.
Men voege hierby,, dat verheevene verdienfte zeer
hoog zweeft boven de bevatting van gemeen zielen,
en dikwyls enkel by gebrek van wel begreepen te
worden de fchatting des welverdienden lofs derft.
By menfchen van een bekrompen en zelfzoekenden geest
is belanglooze goedheid , tot eene buitengewoone
maate betoond , en ten toon gefpreid in eene opeenvolging van ftoute en hachlyke ondernemingen , ge,
heel onnnatuurlyk ; en zy weeten 'er geen reden van
te geeven, dan met dezelve toe te fchryven aan geestdry-
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dryvery of dwaasheid; of, indien zy een heimlyken
eerbied koesteren voor die verdienften , tot welker
verwerving zy zichzelven geheel onbekwaam keuren,
zal nyd, die laage drift, welke alles afmeet naar den
maathaf van zyne eigene geringheid, zich bevlytigen
om gefprekken te doen loopen, die tot vermindering
flrekken. In deezer voege moeten, door onkunde of
misduiding, of door jaloufy en trots, by de zodanigen, die de dingen op derzelver waarde behoorden te
fchatten, menfchen, wier talenten en deugden hun ten
vollen geregtigen om gerekend te worden onder de
besten der aarde, niet alleen den verdienden lof derven , maar met berisping en laster overlaaden worden.
Dit zal meer byzonder het geval weezen , wanneer
de poogingen, aangewend door Mannen van eerre zo
overklimmende waarde, ten welzyn en verbetering des
Menschdoms, van zodanig Benen aart zyn, dat zy nood•
wendig aanloopen tegen de belangen, of ftryden met de
vooroordeelen der menigte. Wanneer de plans van
hervorming, welke zy zoeken te volvoeren, hoe heil
voor het Menschdom in 't groot befchouwd, of-zani
hoe zamenllemmend met elk be;inzel van billykheid,
dreigen inbreuk te maaken op uitfluitende voorregten,
of de opgevatte vooruirzigten van byzondere perfoonen
in den weg fl;aan; wanneer de ífellingen, die zy beweeren, en de leeringen, welke zy tragten voort te planten, hue redelyk en welgegrond ook , ftryden tegen
de ftelzels en begrippen, langen tyd omhelsd en voor
heilig gehouden: — een heirleger van tegenkanters zal 'er
optfaan, die, om het groot werk der Hervorminge in
wanachting te brengen , de Hervormers zelven met de
fchendnaamen van oproerelingen, geestdryvers, ketters
of ongeloovigen zullen brandmerken. Zodanig is liet
lot geweest van alle roemryke Hervormers, zints den
tyd onzes Zaligmaakers, die deezen naam zo zeer by
uitftek verdiende, tot heden toe; — en wie ook, in eenig
tydvak , tferkte van verfland genoeg heeft om zulke
groote ontwerpen te vormen, goedwilligheids genoeg
om ze te onderneemen , moeds en voiftandigheids genoeg om ze uit te voeren, by moet by dit onderífaan
zich te vrede houden met de bewustheid van zyn poogen om de goedkeuring des Menschdoms te verdienen,
en met de verzekering van dc goedkeuring te verwerven van dat groot Weezen, dat de onfaalbaare Regter
LI 5
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en volzekere Belooner is van verdienflen: want onder
het Menschdom moet by het oog niet flaan op het geflacht , waarin by leeft , maar op een verlichter• en
onpartydiger nakomelingfchap , om algemeenen lof te
ontvangen De hoofdfoor van alles , wat ik dusverre heb aangevoerde is, dat geen Mcnsch , die zyne poogingen
aanwendt om meer dan gemeene verdientten te verwer.
ven, reden heeft om te verwagten dat alle Menfchen
wél van hem zullen fpreeken ; en dat, indien dit voor
(mag het dien naam voeren) in 't geheel verwor--regt
ven wordt, zulks plaats grypt door middel van de laag
geveinsdheid, of, ten besten ge--ftckunleary
nomen, door eene fchroomvallige, laage, en in veele
gevallen oneerlyke infchiklyltheid , ten opzigte van de
vooroordeelen en begrippen van anderen. Genoegzaam
blykt hieruit de gepastheid van het fpreekwoordlyk
zeggen, door onzen Opperzedeleeraar gebezigd: „ Wee
„ u, wanneer alle Nlenfchen wel van u fpreeken! "
Laat, derhalven, zonder marren vaaren den verleiden.
den wensch en verwagting van elks goedkeuring te zul.
len wegdraagen. In het grypen na het fehynbeeld van
algemeens bewondering en toejuiching zult gy onvermydelyk de gelegenheid verliezen om onderícheidende
verdienl}en te verwerven; gy zult groot gevaar loopen om van onfchuld en braafheid schipbreuk te ly.
den ; gy zult u mogelylc laaten vervoeren tot de uiterfte fnood- en flegtheid van charaer.
Laat , overzuiks , uw eerfle zorg weezen, om die
deugden te verkrygen, welke u tot de achting van alIen geregtigen; en, dit gedaan hebbende, om te vrede
te weezen met dat gedeelte van lof, 't zy dan grooter
of kleiner, 't welk de verfl:andigen en braaven rondsom u genegen zyn u te geeven. Durft, in uittarting
van al den fmaad en de veragting, die geworpen wordt
op menfchen, „welke deezer wereld niet waardig zyn,"
zonderling en uitfteekend goed weezen. Bef'eedt uwe
beste talenten ten weizyn der geenen, die u omringen,
van uw Vaderland en het Menschdom in 't algemeen.
Betoont u opregte en ílandvastige vrienden der deugd,
van het regt dat elk voor zichzelven oordeele , van
Godsdientige en Burgerlyke Vryheid , en van alle die
hoogfchatbaare belangen , welke het geluk van byzondere perfo©nen , het heil der Volken , de waardigheid

en
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en den roem van den mensch uitmaaken. En , indien
gy eerre andere belooning behoeft dan de zelfbewustheid
van recht en braaf gehandeld te hebben, ziet dan voor
waarin de Regtvaardige-wardsopengtD,
met groote veymoedigheid zal (laan voor het aangezigte
der geenen , die hem verdrukten , en de verfmaa ding der Menfchen zal gevolgd en ruim vergoed
worden door de goedkeuring van den regtvaardigen
Regter: „ Goede en getrouwe Dienstknegten, gy hebt
welgedaan ! „

3iERICHT, AANGAANDE DE TWEE ZOGENOEMDZ
STEKELZWYN-MENSCI EN (the Porcupine-Men),

IEHOORENDE TOT DE BEKENDE ENGEL SCHE FAMILIE VAN LAMBERT.

(Getrokken uit het uitvoeri; Werk vin w. G, TII.EsmUS.)
Jaar T73? befchreef
Hoogleeraar
Idern inhet
de Sterrekunde te Gresham, en Geheimfchryver
Koninglyke Maatfehappye , den ecrften Stamvader
JOHN MACHIN,

der zo zonderlinge Stekelzwy,7-menfchen , toen een
Jongeling van veertien jaaren, in No. 424 der Philofophicral Jransac ions, In 1731 (zegt de Schryver) kwam
te Londen een gezonde en welgemaakte Boer uit Suf
folk, om zyn Zoon aan de Koninglyke Maatfchappye te
vertoonen, van wegen eerre ongewoone huidziekte,
waarmede dezelve was aangedaan ; eene kwaal, die tot
hiertoe in geen Ziektekundig Werk- vermeld was , en
waarvan men geen voorbeeld wist. Zyn vel, indien
men het zo noemen mag , zag 'er uit als eene zwarte
dikke korst , die het grootst gedeelte des lichaams,
even als eerie fchors, bedekte, waarin men op zommige plaatzen borfielen ontmoette. Het aangezicht,.. de
palmen der handen , en de vlakte der voeten, waren
álleen beveyd van deeze ontaarting: zodat men in den
eerften opslag zou zeggen, dat de Jongeling gekleed,
en deeze deelen alleen bloot waren. Men kon deeze
huid Inyden , zonder dat 'er bloed uit kwam; dezelve
was eeltachtig en ongevoelig. Ook was aanmerkenswaardig, dat , volgens het zeggen des Vaders, deeze
huid eenmaal in het jaar afviel, te weeten in den Herfst,
wa^.
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wanneer dezelve ongeveer de dikte van drie vierde
duim hnd bekomen; flontende thans de nieuwe opge.
groeide huid de oude af. Niemand had nog iets dergelyks gezien : zommige Geleerden vergeleeken deeze
huid by de fehors van een boom; anderen by het fchubb,g vel van een visch ; anderen by de hoornachtige
huid van den Olyphant of Rhinoceros; terwyl eenigen
oordeelden, dat deeze huid-ontaarting ontfl;ond uit eene
ontelbaare menigte nevens elkander geplaatfte wratten.
De borttelige gedeelten, die voornaarnelyk aan de borst
en in de zyden wierden gevonden, gaven in de beweeging een geruisch uit , even als de Rekels van een
Stekelvarken , welke , tot op den aftand van een
duim van de oppervlakte des vels, zyn afgefneeden.
De kleur van 't aangezicht was helder en gezond. Het
lichaam was ook welgevoed, en de binnenkant der handen
niet harder dan gewoonlyk by Landlieden plaats heeft. De
grootte des lichaams kwam ook overeen met zynen ouderdom , en zyne fchorsfige huid gaf hem verder geen ongemak , dan dat dezelve onder het arbeiden wel eens
hier en daar losborst en eene kleine bloeding veroorzaakte. Niettegenflaande den tegennatuurlyken toeftand
zyner vogten , die by hem eene zo ongewoone huid
waren zyne gewoone ontlastin--ziektdonfa,
gen, zo in hoedanigheid, als in hoeveelheid, volkomen
gezond. Zyn Vader wist ook geene byzondere reden aan
te wyzen , welke , tot het ontttaan deezer zo zonderlinge ongefteldheid , aanleiding zou hebben kunnen geeven. Hy verzekerde , dat zyn Zoon , by deszelfs geboorte, eene even zuivere en gezonde huid had gehad,
als andere gezonde kinderen. Eerst na verloop van
agt weeken was by geel geworden , even alsof hy met
geelzucht was aangedaan : die geele kleur was allengs
zwart overgegaan ; waarna de huid zich van-kensi
tyd tot tyd meer verdikt had, tot dat dezelve einde
dien Raat was gekomen , waarin zy zich thans-lykin
bevond. Vats jongs op was by gezond geweest, en had,
behalven de Kinderpokjes , nooit Benige ziekte gehad,
zelfs niet op die tyden, op welke hy, even als de
Slangen, jaarlyks van huid verwisfelde. Voorts verzekerde hy, dat de Moeder van dit Kind, geduurende
haare zwangerheid, door geen fchrik, of andere bui
aandoening, iets geleden had; als -tengwomds
dat dezelve nog veele andere kinderen ter we--med,
relu
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reld had gebragt, welke alle gezond van vel waren ge
zonder dat echter de Schryver 'er om gedagt-blevn;
heeft, om te vraagen, of te melden, van welke fexe
die kinderen waren geweest; 't geen zeer ongelukkig
is , omdat men in de volgende generatien heeft waargenomen, dat deeze ziekte, by de mannelyke fpruiten,
zonder uitzondering , erielyk is geweest, doch geene
der meisjes heeft aangedaan.
Na MACHINE bericht verliepen 'er volle vier-entwintig jaaren , in welke men niets naders aangaande
deeze bekortte Menfchen vernam. Doch in het Jaar
1 755 bragt HENRY BAKER, in het XLIX Deel der
Phi lofophical Transalions , deeze zaak op nieuw te
voorfchyn. Hy verhaalt, naamelyk, dat zich te Londen een Man voor geld had laaten bezien , die met
eene zeldzaame huidziekte bezet was , welke men in
de Ziektekundige Handboeken niet befchreeven vindt :
voorts, dat deeze Man, in de wandeling, the Porcupine -Man, of het Stekelzwyn - mensch , genoemd, een
Jongetje van agt jaaren , dat met hetzelfde ongemak ,
als de Vader , aangedaan was , had medegebragt , en
insgelyks voor geld vertoond. Beide deeze voorwerpen had by naauwkeurig ondcrzogt , en vernomen ,
dat de Vader, die thans veertig jaaren oud was, dezelfde was , die zich, vier-en - twintig jaaren geleden,
aan de Koninglyke Maatfchappye had vertoond , en
toen door MACHIN was befchreeven. Beide vond by
ze ten vollen gezond , en zodanig getleld, dat , wanneer zy waren aangekleed en met handfchcenen voorzien, niemand hen van andere gezonde menfchen kon
onderfcheiden. Voorts, befchryft BAKER de zonderlinge huidziekte deezer. lieden , als bettaande uit eene ontelbaare menigte wratten , van eene rolronde gedaante
en eene donkerbruine verf , die alle van eene gelyke
hoogte, en zeer naby elkander waren geplaatst ; doch
teffens van eene zo ftevige en veerkragtige natuur waren, dat zy een krysfchcnd geluid gaven , wanneer
men met de hand over dezelve ftreek. BAKER bezag
deeze lieden op den laatften van Herfstmaand , en befpeurde, dat deeze langwerpigronde wratten , op verfcheiden deelen des lichaams , afvielen , en dat daar.
voor nieuwe in de plaats groeiden , die van eene bleekbruine kleur waren. De Vader verhaalde hem nog,
dat deeze huidverwisfeling jaarlyks , geduurende de
Herfst-
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Herfst- en Wintermaanden ; plaats greep § en dat by
zich dan gewoonlyk deed aderlaaten , om eene ziekte
voor te komen ; dat hun ook deeze uitwasfen geen
ongemak baarden, dan alleen wanneer zy langer dan een
duim wierden, dewyl zy hun dan de hemden deeden
fcheuren , en hun door de wryving der klederen zomwylen hier en daar pyn wierd veroorzaakt. Nog ver
dat hy de Kinderziekte had gehad t en-haldey,
daardoor voor een zeer korten tyd van zyne ontaarde
huid was verlost geworden ; doch dat dezelve na het
afvallen der pokjes ras was wedergekeerd. Om zyn ongemak uit te roeien, had men hem , tot twee keeren,
de Kwylkuur doen ondergaan , doch zonder eenige uit
Voor het aanmerkelykfte in deeze zaak-werking.
houdt BAKER de erffelykheid deezer huidkorst : dewyl de Vader hem verhaalde, dat by by zyne Vrouw
zes kinderen geteeld had , waarvan vyf jong waren
gethrven , die alle ongeveer in den ouderdom van negen weeken dezelfde huidziekte hadden bekomen. Van
deeze kinderen was thans de eenige overgebleevene alhier met den Vader tegenwoordig. Hy' was een gezonde knaap , maar eveneens als zyn Vader met de
huidkorst overtoogen. Ook had hy de Kinderziekte
gehad , en was , geduurende derzelver loop , insgelyks van alle huid - uitwasfen vry geweest. Tot flot
zyner waarneemingen merkt BAKER aan , dat alle toekomende nakomelingen van deezen zonderlingen Man ,
naar alle waarfchynelykheid, met deeze kwaaie bezet
zullen zyn : waaruit by opmaakt , dat, zo eenmaal de
toevallige oorzaak deezes verfchynzels uit het geheugen der menfchen mogt geraaken , men ligt zou kun
vermoeden, dat deeze Stekelzwyn - menfchen een-ne
byzondere menfchenzoort uitmaakten. Ook geeft by
in bedenking , of niet de gewoone Zwarten hunnen
oorfprong hebben kunnen trekken uit eerre gelykzoortige afwyking van hunnen eeroen Stamvader van de gewoone velsgefteldheid des menschdoms.
De nieuwere Schryvers over de Ziektekunde hebben
deeze erielyke bekorfting des Iichaams enkel als eene
huidziekte befchouwd , en in hunne Ziektekundige
Stelzels befchreeven , als een geílagt , of eene byzondere zoort daarvan; vooral SAUVAGES en PLENK.
Geen van beiden , intusfcher. , heeft voorzeker zelve
een van deeze lieden gezien ; gelyk men ligtelyk kan
zien,
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Zien , uit de verkeerde en vergrootte, uitdrukkingen ,
waarmede zy deeze ziekte hebben befchreeven: SAUVAGES brengt dezelve tot de eerfle zoort der Leontiafss ; onder welk woord de Ouden eene huidziekte
verflaan hebben, die de menfchen , daardoor aangedaan , als gelyk maakte aan de wilde verfcheurende
beesten : zodat iemand, by het onverwagt zien van zodanig een mensch , door fchrik verftomd zou ftaan ,
even als by het ontmoeten van een Leeuw. Op dezelfde manier hebben de Ouden den naam van Llephantiafis , of Olyphantsziekte , gegeeven aan eene byzondere zoort van melaatsheid , door welke de beenen
der lyders geheel misvormd, en aan de beenen van
den Olyphant gelykvormig worden gemaakt. De Leontiafis (zegt SAUVAGES) wordt gekend uit borftelige
of hoornachtige tepels, die de huid als (lekels bezet
ten. Drie zoorten van deeze ziekte telt by op , onder
welke de eerde , waardoor by de huidkwaal der LAMBERTS verfiaat , genoemd wordt Leontiafis Hijirix ,
of Stekelvarkenaartige Leeuwenziekte. — In plaats van
deeze erffelyke velziekte te flellen onder de Huidkoren , brengt PLENK dezelve tot de Huid - uitwasfen ,
die by hem de negende klasfe der velziekten uitmaaken. Hy befchouwt de daarin voorkomende uitwas fen , boven de oppervlakte des lichaams , als uitpuilingen uit het vel , veroorzaakt door een te grooten
toevloed van zappen; noemende by de kwaal der LAMBERTS BiftriciaJs, of Stekelziekte. — De niet genoegzaam naauwkeurige befchryvingen van MACHIN en BAKER, en de kwalyk gekoozene uitdrukking van Por cupine-Man , hebben voorzeker deeze groote Mannen
op den dwaalweg gebragt , en hun voor uitwasfen uit
het vel zelve doen aanzien eene korst, die 'er alleen
boven op zit , en die maar losjes met de opperhuid is
verbonden; gelyk WY, by eene volgende gelegenheid,
zullen bewyzen, uit de zeer naauwkeurige befchryving
van de beide Porcupine- Men, die de Heer TILE
slus, in de Herfstmis van 1801, te Leipzig heeft gezien , en over wier huidziekte en verdere byzondere
eigenfchappen by een uitvoerig Werk heeft in 't licht

gegeeven.

(Het Vervolg hierna.)
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PROEVEN EN WAARNEEMINGEN OP EENIGE STEEN'
EN METAALAGTIGE ZELFSTANDIGIIEDEN , DIE,
op ONDERSCHEIDE TYDEN, GEZEGD WORDEN
op AARDE TE ZIN NEDERGEVALLEN —
ALSMEDE OVER VERSCHEIDE SOORTEN
VAN ZUIVER GEVONDEN YZER. Door
EDWARD HOWARD, Esq. F. R. S.

(Uit de Pliilofophical Transal)ions of the Royal Society,
for i8oi.)
e overeenflemming eener menigte van gebeurtenisD
fen fchynt het onlochenbaar vast te (lellen , dat
zekere Steen- en Metaalagtige Zelffiandigheden, op on-

derfcheide tyden , op Aarde zyn nedergevallen. Derzelver oorfprong , of vanwaar dezelve kwamen , is ,
myns oordeels , nog niet volkom.ile duisternis onigeeven.
De berigten van deeze byzondere zelffiandigheden,
in de vroegere Gedenkfchriften , zelfs in di.- Van de
Koninglyke Societeit, gaan ongelukkig gepaard met
verhaalen , welke w'y thans als fabelagtig aanzien ; ende oudere historien van Steenets , uit deli Hemel ne
,7upiter, of uit de wolken gekomen,-dergvaln,
hebben baarblyklyk zulke zelfltandiyheden doers verwarren met die men de naamen gaf van Ceramnia, L'rtilia,
Umbria, Brontia, enz. — naamen , geheel ongefchikt
voor zelfhandigheden , op onzen Aardkloot nedergevallen. Eenige deezer naamen misleiden , andere zyn van
geene betekenis.
Het woord Ceraunia , by misnoeming , afgeleid van
den veronderftelden oorfprong , fchynt, zo wel als
B&tilia , oudtyds gebruikt te zyn om veelerlci SteenIborten aan te duiden, die glad en van verfcheidener.lei gedaanten waren , doch meestal wigswyze of drie
heeft ze zomtyds befchreeven als werk--hoekig;mn
tuigen, zomtyds als orakels , en zomtyds als Godheden. De betekenis der naamen Ombria, Brontia, enz.
fchynt aan dezelfde onzekerheid onderhevig.
In zeer ouden tyde geloofde men , dat 'er Steenen,
gelyk men verhaalde , daadlyk uit den Hemel vielen,
of van de Goden kwamen: deeze , 't zy door onkunde
,
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âó-, of misfchien met bygeloovige inzigten , werden
verward met andere Steenen, die, door derzelver vaste
zamenftelling, 1-eter gefchikt waren om tot verfcheidenerlei werktuigen gevormd te worden, en aan welke men góedvondt eene Poort van geheimzinnige eer
te bewyzen. — In laatere dagen heeft men, de--biedns
wyl uitbarfiing en een flag doorgaans de nederdaaling
van zodanige zelfitandigheden vergezelden, in onkunde
den naam van Donder -fleenen daaraan toegevoegd : en
wanneer eerre verfcheidenheid van zelfftandiglieden toevallig zich voordoet, digt by gebouwen en boomen door
den blixem getroffen, heeft men, in onkunde, de Stee
Metaal , daar gevonden , zeer ongerymd,-neht
aan die oorzaak toegekend. Dan , zints de verfchynzels
van den Blixem en van de Eletriciteit bevonden zyn
zo zeer met elkander overeen te komen, is het denk
Donder -4eenen belachlyk geworden. Dan-beldvan
het beflaan van byzondere zelfstandigheden, op Aarde
nedergevallen , kan ik niet twyfelen aan te veemen;
en op de overeenftemming van verfcheide welbevestigde gevallen laat ik deeze verzekering berusten.
De Heer KING, de geleerde Schryver van de Remarks,
concerning Stones Paid to have fallen from the Clouds,
in thele Days, and in ancient Times, heeft aanhaalingen bygebragt van de hoogde oudheid , fpreekende
van nedergevallene Steenen ; en , oordeelde men het
noodig , oude getuigenisfen te voegen by die , door
een zo bedreeven Oudheidkundige aangehaald , men
zou gebruik kannen naaken van de. aanhaalingen van
den Heer, FALCONET , in diens Verhandeling over de
&etilia , te vinden in de Flitoire des .In/criptions &
Belles 1 ettres ; van de aanhaalingen in ZAHN'S Specu
mathematica Hiftoriana (*) ; van de Fifica-laPhyfco
,Sotteranea , door CIACINTO EMMA; van de Werken
van PLINIUS en meer anderen.
Dr. CHALDINI heeft, in zyne efanmerkingen over
,le Klompen 7zer , in Siberie gevonden, en anders
Klompen van dezelfde Soort , alsmede in zyne Waarrteemingen over de Vuurklooten en harde Lichaamen ,
uit den Dampkring nedergevallen , meest alle heden daag•
,

(*) Fol. 1696. Vol. I. p. 98 . waar, eere breede lyst egee.
ven wordt van Steenera uit de lues gevallen.
MENG. I802. NO. 12.
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daagfche voorbeelden van verfchynzelen van deezet^
aart verzameld. De Heer SOUTIIEY geeft een verhaal,
geregtlyk bekragtigd , van een Steen, tien ponden
weegende , in Portugal den 19 Feb. des jaars 17;6
gevallen , en nog warm van den grond opgenomen.
De eerfle deezer zonderlinge zelfttandigheden , met
welke de Chymie zich bemoeid heeft, was een Steen,
door den Abbé BACIXELAY aan de Franfche Academie
gezonden. Dezelve werd den i; September des Jaars
1768, nog heet zynde , gevonden , door lieden , de

denzelven zagen vallen. Wy trerfen 'er deeze befchrye
ving van aan : „ De zelfftandigheid van deezen Steen
is van eene bleek aschgraauwe kleur ; door een vei grootglas bekeeken , zag men dat dezelve bezet was
niet kleine 1chitterende nietaalagtige punten , bleek
geel van kleur; de bovenfle oppervlakte, die, volgens.
den Abbé EACIELAY, den grond niet geraakt hadt,
was overdekt met een zeer dun bekleedzel van zwart
plaatzen verheven , en fcheen-agtiefo,pn
gefmolten geweest te zyn. Deeze Steen gaf geen vonken , als men het binnenfee met ftaal floeg ; dan uit
liet buitenfee bekleedzel , 't geen door het vuur aange®
tast fcheen, kreeg men eenige vonken."
De foortlyke zwaarte van dien Steen was als 3535,
tot z000. -- De Academisten bevonden , by het ontbinden daarvan, dat dezelve bevatte
Zwavel si
Yzer . . 36
Verglaasde Aarde . 551

•.
De Academisten betlooten hieruit , dat de Steeti.
door den Abbé BACxer.AY aan de Academie gezonden,
den oorfprong niet verfchuldigd was aan den Donder;
dat dezelve niet uit den Hemel was gevallen, noch
g evormd door mineraale zelfíiandigheden , door den
Blixem gefmolten ; en dat dezelve niets anders was
dan eene Poort van Vuurfteen , zonder iets byzonders
te hebben, betaalven een Leverlugt, door Zeezuur daaruit losgemaakt ; — dat deeze Steen , welke mzsfchiert
bekleed was, met een dun overtrekzel van aarde, door
den blixem getroffen en dus ontdekt werd ; dat de
i et-
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nette genoegzaam flerk geweest was, om de oppervlak
getroffen gedeelte te _ doeil finelten , doch-tevanh
niet lang genoeg aanhieldt , om tot den binnenkant
door te dringen;. te welker oorzaake de Steen niet ontbonden werd. De hoeveelheid van metaalagtige floffe g
daarin begreepen , minder "wedera ands biedende , dan
een ander lichaam , aan den- stroom der elec`lrieke floffe , bragt misfehien de bepaaling van ,de richting des
Blixems te wege.
Het daarover ingediend ítuk hefloot met aan, te . mer
ken, hoe het zeer zonderling was, dat de Heer MORAND
de Zoon een i}uk van een Steen hadt aangeboden, uit
de ommef}reeken van Coutances , welke desgelyks gezegd werd uit de lugt gevallen te zyn ; alleen daarin
verfchillende van den Steen des Abbés BACHELAY, dat
dezelve geen Leverlugt van zich gaf . door Zeezuur.
Nogthans oordeelden de Acadeínisten , dat uit deeze
gelykvormigheid geen gevolg kon getrokken worden ,
dan alleen , dat de Blixem by voorkeus gevallen was
op de Vuurfl:eenftoffe.
De 'Heer BARTHOLD , Hoogleeraar in de. Centraale
Schoole van den Opper.- Rhj n ,.gaf, zo verre ik weet,
het volgende enlaatfle ontbindend . verflag van den
Steen, door hem Pierr
e de Tonnere (Donder -Been) ge
dien in deezer voege: „ De-hetn(*).Hybícrf
Steenklomp , bekend onder den naam van Pierre de
Tonnere d'Enftsheim., omtrent twee Quintalen zwaar,
is rondagtig , bykans ovaal van gedaante, ruw, en donker aardagtig van voorkomen De grond van den
Steen is van eene bleek graauwe kleur, doormengd met
op zichzeive (taande ,crytiallen van vuuríleen; derzelver cryftallifatie is verward, op Benige , plaatzen (chub'
ágtig , opeen gehoopt, knopen en kleine aderen 'yormende, die ..den Steep in allerlei richtingen doorloopen,
De vuurteen is- gouzlkleurig; gepolyst, fchittert dezelve als (taal , en aan den dampkring blootgef}eld j
wordt dezelve dof en bruin, Men kan 'er,. met het
bloote oog in ontdekken graauw fchubagtig Yzer - erts,
niet zwavelagtig., 't welk door den Zeildeen wordt
,

,
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(*) Een zeer belangryk verhaal van een Lugtverfchynzel en
Steenen , gevallen in July 1790 , werd door den Hóogleeraar
jaeunix gegeeven , in hee 1tiagazin for das Neueste as der
Phyfic, door Pik fesfor vort-t.
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aangetrokken , een weinig geoxideerd , of zeer naby
komende aan den metaallaat. By bet doorbreeken
vertoont zich die Steen korrelagtig , en de korrels
eenigzins digt op elkander gepakt; aan den binnenkant
ziet men zeer kleine fpleeten. Met (taal geffaagen ,
geeft de Steen geen vuur; de zamenvoeging is zo zagt,
dat dezelve zich ligtlyk door een mes laat fnyden. Door
Rampen wordt dezelve zeer gemaklyk tot een blaauwagtig graauw poeder gemaakt , 't welk een aardreuk
heeft. Nu en dan ziet men kleine cryflallen van Yzererts, die grooter wederftand aan den flamper bieden."
De foortlyke zwaarte van het ttuk , 't welk de
13oogleeraar BARTIJOLD bezat, was 3233, gedetfilleerd
water op i000 gefield zynde. --- De ontbinding geeft
de Hoogleeraar BAitTHOLD in deezer voege op, in
honderdste gedeelten:
Zwavel
Yzer
Magnefia
Alum
Kalk
Steen

2
20
14
17
2
42
97

Uit de uitwendige kenmerken, en volgens deeze ontbinding, houdt de Hoogleeraar den Steen van Enfsheim
voor een Aardagtigen Yzerfteen , en is van gevoelen,
dat onkunde en bygeloof daaraan een wonderdaadigen
oorfprong gegeeven hebben, aangekant tegen de eerfile
begrippen der Natuurkunde.
Ik moet hier byvoegen, als onmiddelyk tot dit onderwerp behoorende, een verhaal, reeds geboekt, in de
Werken der Koninglyke Societeit ; te weeten een Brief,
door den Heer w. HAMILTON ontvangen van den
Graaf VAN BRISTOL, gedagtekend Sienna ia Jul y 17q4•
„ Te midden van eene allergeweldigfte Donderbui,
vielen omtrent een douzyn Steenen, van onderfcheide
zwaarte en grootte, voor de voeten van eenige perbonen, mannen , vrouwen en kinderen. De Steepen
zyn van zulk eene hoedanigheid , als in geen gedeelte van Sienna voorkomen. Zy vielen omtrent agttien uuren naa de verfchriklyke uitbariling van den
l^ c-

525
Vefuvius; eene om[landigheid, welke eene menigte van
zwaarigheden oplevert , ten opzigte van de oplosfing
deezes zeldzaamen verfchynzels. Of deeze Steenen werden gevormd in deeze vuurige verzameling van wolken, welke een zo buitengewoon zwaaren Donder uit
; - of, 't geen even ongelooflyk is , zy werden-gaven
door den Vefuvius uitgebraakt , op Benen afiland van
niet minder dan 25o mylen, — oordeel dan over de
parabola, door dezelve befchreeven. De Wysgeeren
hier ter plaatze neigen tot de eerst gegeevene oplos
Ik verlang zeer, Mynheer! uw gevoelen te wee--fing.
ten. Myne eerfte tegenwerping was tegen het gebeurde geval zelve; doch ten dien opzigte zyn 'er zo veele
ooggetuigen, dat het onmogelyk fchynt, die baarblyklykheidtte wederfpreeken (*)."
Sir WILLIAM H-IAMILTON fchynt een ftuk van een
der grootfle Steenen ontvangen te hebben, meer dan
vyf ponden zwaar, en by hadt een ander gezien van
omtrent één pond. Hy merkte op , dat de buitenzyde
van eiken daar gevonden Steen , die men verzeker
uit de lugt , digt by Sienna, gevallen te zyn ,-de
blykbaar eerst nieuwlings verglaasd en zwart was, alle
blyken draagende van door eene zwaare bette doorgegaan
te zyn: de binnenzyde was van eene ligtgraauwe kleur,
vermengd met zwarte plekken, en eenige glinflerende
deeltjes, die de Geleerden aldaar voluit gezegd hadden
vuurfteendeeltjes te weezen.
In den Jcare 17(6 vertoonde men te Londen een Steen,
zes -en-vyftig ponden zwaar, vergezeld van verfcheide
Verklaaringen door Perfoonen, die betuigden denzelven
op den 13 December 1795 te hebben zien nedervallei , naby Wald-Cottage, in 7orkshire, omtrent drie
uuren naa den middag. Dezelve was doorgedrongen
door twaalf duimen aarde en zes duimen vaste kalkrots; en, zich dus begraavende, hadt de Steen eene ver
hoeveelheid van aarde tot op een grooten afftand-bazend
geworpen: by den val hoorde men eene menigte van
losbarftingen, omtrent ao zwaar als een piffoolfchot.
In de omliggende Dorpen hadt men de gehoorde ge.
Iuiden voor kanonfchoten op zee gehouden; doch op
twee nabygelegene Dorpen was men zo zeer overtuigd,
dat 'er in de lugt iets zonderlings voorviel omftreeke
de wooning van den Heer TOPHAM, dat vyf of zes
Per(*) Philo/oplitcal Transa8ions, for 1 795, P. 103•
Mm3
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Perfoonen kwamen, om te zien, of 'er ook iets zonder
huize van dien Heer, of op-lingseburdwat
diens Landgoed. Wanneer men den Steen uit den
grond haalde , was dezelve warm, rookte, en gaf een
fterken zwavelreuk van zich. De richting, in welke by
kwam, was, zo verre men uit onderfcheidene vcrhaalen kon opmaaken uit het Zuidwesten. De dag was
zagt en beneveld; eene lugtsetleldheid, zeer algemeen
te dier plaatze, als het niet winderig of itormagtig is:
doch men zag, den geheelen dag, geen blixem noch
hoorde eenigen donder. Geen zodanig een Steen is
in dien oord bekend. 'Er was geene uitbarfting in
den grond.; en uit de gedaante kon neen hefluiten, dat
dezelve van geen Gebouw kwam: en dewyl het weêr
verre van ongeiluimig was, deedt 'er zich geen waar
altoos op , dat die Steen ergens van een-fchynlkeid
Rots was afgefcLeurd; ook zyn de naaste Rotzen, die
van Flamborough Head, op een affland van twaalf mylen. De naaste Vulcaan is de ; Hécla, op Tsland
De vertooning van deezen Steen, als eene .zeldzaambeid, welke men liet kyken , strekte in geenen deele ,
om het verhaal van deszelfs nederdaaling uit de wolken, welke men in een aankondigiugs-paper ter plaat-ze
der vertooning vermeldde, geloofwaardigheid by te zet
veel min ,kon dit medewerken, om de ,tegenbeden -ten;
uit de lugt gevallene Steenen, aan de Ko--kingeopd
ninglyke Societeit vertoond., weg te neemen. — Dan
de Voorzitter van de Koninglyke Societeit, altoos onvermoeid werkzaam om het be.Iang der Weetenfchappen
te bevorderen, waarneemende., dat de Steen , • op die
'wyze vertoond, geleek op dien, hem gezonden als een
van de te Sienna gevallene, kon door geen vooroor
misleid .worden:; by verkreeg een - stuk van dien-del
vreemden ,Steenklomp, _en verzamelde veere aantekeningen ,. dergelyke verfchynzels befchryvende. Eindelyk
werd hem , in den Jaare '1799., een verhaal toegezonden van, Steepen , in de Oost-Indién gevallen door
JOHN LLOYD WILLIAMS, Esq., 't welk ,. door d'eszelfs
onbetwistbare egtheid, en door de treffende geJykvormigheid, welke 't zelve heeft, net anderei verhaalen van
,uit de lugt gevallene Steenen, allen vooroordeel moet
verlyannen. De Heer WILLIAMS heeft naderhand eeuteer uitgewerkt verslag van het vallen .dier Steonen ge'zonden, 't welk wy vervolgens onzen Leezeien zullen
mcded2elen.
,
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GOLDSMITH.

"r. GOLDSMITH, in Engeland, als Schryver en Dichs , ter, en, uit Vertaalingen van eenige zyner Wer„ ken, ook by ons met roem bekend , merkt ergens
„ op, dat het Leeven van een Letteroefenaar zelden fiofc
„ tot zonderlinge ontmoetingen geeft; dan zyn eigen
„ Leeven maakt eene uitzondering op deezen algemee„ nen- regel. Voor de laatfle en volkomenfle Uitgave
, zyner Werken, in den Jaare i8oi, is eene Leevens, befchryving deezes Schryvers geplaatst , veele byzonderheden opleverende, zyne vroegfile jaaren betreffende, medegedeeld door zyne oudite Zuster
^, CATHARINA , Egtgenoote van DANIEL HODSON ,
„ Schildk. Het voornaamfte daarvan zullen wy hier
, vermelden."

De Eerw . CHARLES GOLDSMITH hadt zeven Kinderen , vyf Zoons en twee Dogters. Van zyn oudften
ooh , de Eerw . HENRY GOLDSMITH , hadt de Vader
de hoogfte verwagtingen gevormd , dewyl hy op de
laagere en hoogere Schoolen zich zo zeer hadt doen
uitmunten; maar een vroegtydig huwelyk , op zyn neentïende. jaar, strekte hém ten hinderpaal om vorde-

ringen in den Kerklyken dienst te maaken.

OLIVER GOLDSMITH was een tweede Zoon, zeven
jaaren laater dan zyn Broeder gebooren. De kosten ,
befteed aan den oudften Zoon , ten grooten bezwaare
van 's Vadérs fchraale inkomíten , maakten , dat by
deezen tweeden tot een . Koopman fcbikte. - Overeen
dit plan , leerde by leezen , fchryven en-komftige
rekenen, by den Dorps. fchoolmeester op zyns Vaders
Standplaats , die Kwartier - meester geweest was in
de OorIógen door Koningin ANNA gevoerd ; `roet het
Leger was deeze na Spanje getoogen : hy = hadt een
goed gedeelte van Europ a doorreisd, en bezat een
romanesicen aart. Dikwyls onderhieldt hy zynen Leerling met het verhaal zyner zonderlinge lotgevallen: en
de indruk, welken deeze vertellingen maakten op den
geest van den jongen GOLDSMITH, hieldt de Familie
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voor den grond van dien losfen en onbe&endigen aart,
welke zich in diens volgend leeven ontdekte.
OLIVER onderfcheidde zich, van zyne vroegfte kindsheid af, van andere kinderen; hy toonde aan grilligheden onderhevig te zyn, voor 't meerendeel van een
zeer ernftigen aart ; doch was hy eens vrolyk, dan flak
by boven allen uit. Reeds zeer vroeg gaf hy blyken
van vernuft , f erk genoeg om de aandagt te trekken
van de Familie , waarvan veelen tot den geestlyken rand behoorden. Zeven of agt jaaren oud zynde , ontdekte hy eene natuurlyke geneigdheid om te
rymen, en vermaakte menigmaal zyn Vader en Vrienden
niet deeze vroegtydige voortbrengzelen. Toen hy nog
naauw]yks lee baar kon fchryven, fchreef hy verzen s
die hy, na ze voorgeleezen te hebben, verbrandde:
Zyne Moeder, die hem byzonder beminde, de zugt
baars Zoons tot boeken en letteroefening befpeurende;
was den Vader aan , om hem eene geleerde opvoeding
te geeven : dan diens fchraal inkomen, de kosten aan
den oudften Zoon beleed , en de talrykheid zyns huis
leverden lerke tegenwerpingen O. OLIVER-gezins,
werd intusfchen befteld by Mr. GRIFFIN, toen Onder
te Elphin, en lag t'huis by zyns Vaders Broei-wyzer
der JOHN GOLDSMITH, Esq. van Ballyoughter, digt by
die Stad ; deeze Oom was zeer met hem ingenomen.
Ten diens huize was op een avond een groot aantal
kinderen van beiderlei fexe ; en OLIVER, toen flegts ne
oud, werd verzogt een Hornpipe te danzen;-genjar
een andere jonge Knaap fpeelde op den Vedel. Naauwlyks van de kinderziekte herheld , en daardoor in 't
aangezigt Clerk getekend , maakte zulks, gevoegd by
zyne korte en dikke geftalte, dat hy in 't vermoeden
viel , dat de Vedelfpeeler hem by Esorvs, danzende,
vergeleek. 't Was waar; en dit denkbeeld verwekte
gelach: dan welhaast veranderde die lach van voorwerp.
OMVER hieldt te midden van den dans op; twee dichtregels voortbrengende , die zeer fcherp waren , en ter
oorzaak strekten van het befluit om hem te laaten íludeeren (*). Eenigen zyner Bloedverwanten, waaronder
men

(*) De regels wren:

Our Herald hash pretlain' d this laying:
Ste if/up dancing, and his Monkey playing.
Onze Heraut heeft dit zeggen uitgeroepen; ,, Zie daar
Efopus danzen, en zyn Aap fpeelen."
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men agtenswaardige Geestlyken telde , booden aan, de
kosten te zullen draagen ; byzonder de Eerw. THOMAS CONTARINE , aan OLIVERS Moei getrouwd. De
Eerw. Mr. GREENE droeg, naar GOLDSMITHS eigen
getuigenis, daartoe ryklyk by.
Met dit inzigt werd OLIVER beheld op de School van
4thlone, omtrent vyf mylen van zyns Vaders huis.
Bier bleef hy omtrent twee jaaren onder den Eerw.
Mr. CAMPBELL, voor zeer bekwaam bekend: dan deeze, ter oorzaake van ongezondheid, die School verlaatende, werd OLIVER gezonden aan den Eerw. PATRICK
HUGHES, te, Edgeworthstown , in Longford , waar by
zich tot het onderwys op de Univerfiteit bekwaam maak
leerde hy, naar zyn eigen getuigenis,-te.Vandz
meer, dan van iemand anders , en verkeerde met hem op
een anderen voet dan dien van Meester en Leerling.
Op zyne laatfte reize na deeze School hadt by eene
vreemde ontmoeting , die aanleiding gaf tot een zyner
Blyfpelen (*). Een Vriend hadt hem een Gumje ge.
g Beven. Op zyn weg na Edgeworthstown, van zyns
Vaders huis omtrent twintig mylen gelegen, hadt by
zich den geheelen dag vermaaklyk bezig gehouden met het
beíchouweit van de Buitenplaatzen ; zodat by zich met
liet vallen van den avond in eerie kleine Stad, Ardagh,
bevondt. Hier vroeg hy na het beste huis in de Stad;
daardoor de beste Herberg verstaande : dan men begreep zone vraag letterlyk, en wees hem het huis van
een voornaam heer te dier Stede. Hy riep om een.
knegt , om zyn paard in den fbi te brengen en te
bezorgen: by i'reeg af, en werd in eene kanter gebragt;
dewyl men veronderstelde , dat by een Heer was die
ten doezen huize een bezoek kwam afleggen. Hy vondt
den Heer zittende by een goed vuur. 1Oeeze ontdekte
terstond OLIVERS misflag. Dan, een aartíg man zyn
de, en. uit den gast den naam van diens Vader verneemende, the toevallig by hem bekend was, zette hy de
misneeming voort. OLIVER beval een goeden avond
gereed te maaken, nóodigde den veronderitel--maltyd
den Herbergier met Vrouw en Dogters nevens hem aan
te zitten, deedt twee vlesfen wyn komen, en beval, te
bedde gaande , dat men hem tot zyn ontbyt eenig gebak zou gereed maáken ; en het was niet dan by zyn
ver(*) Getyteld : The midtakes of a ]Vight,
Mm5
VAN

sic)

LEE VENSBYZONDERREDEN

vertrek , toen by om de rekening vroeg, dat hy ontdekte gastvry onthaald te zyn in een huis 't welk niets
minder was dan eerre Herberg.
In de maand juny des Jaars werd OLIVER gezonden na het Collegie te Dublin. Hy vervoegde zich
by. den Eerw. Mr. WILDER, aan wien hy byzonder
was aanbevolen. Dan deeze Heer was van een ftuurfchen aart, en zeer oploopend; OLIVER, daarentegen,
bedagtloos en onoplettend: zy hemden dus geheel niet
overeen. Welhaast maakte OLIVER kennis te Dublin,
en was los genoeg om een gezelfchap van beiderlei
fexe by zich ten maaltyd en op een dansparty te noodigen. Dit alles kwam zynen Opziender ongelukkig
ter oore, die te midden van de vrolykheid ter kamer
binnentradt , en welhaast een einde daaraan maakte;
niet alleen . behandelde deeze hem ruwlyk met woorden, maar befloot alles met hem, in tegenwoordigheid
des -gezelfchaps , te flaan.
1)e •fmaad , door die behandeling hem aangedaan,
dreef den jongeling tot wanhoop; by befloot niemand
zyner Vrienden te gaan zien, maar zich na eenig ander
Land te begeeven, waar hy, geheel onbekend, zyn fortuin zou zoeken. Hy ontdeedt zich van zyne boeken.,
kleederen, en verliet het Collegie; doch zwierf in Dublin om , tot dat by llegts één fchelling in zyn zak
hadt, toen hy zyne reis aanving. Zyn oogmerk was,
te Cork aan, boord van eenig Schip te gaan, en na eenig
Land te zeilen , . — welk, was by hem onbepaald.
Van deeze ééne fchelling onderhteldt by zich drie
dagen lang; waarop hy, zyne opperkleederen verkogt,
en het geld, daarvan komende, verteerd hebbende, ten
laatsten tot zulk een uiterf'ce van honger kwam, dat
by, naa volle vier-en- twintig uuren gevast te hebben,
een handvol graauwe enten, hem gefchonken, voor het
heerlykst Beten hieldt, 't geen hy immer proefde. Ten
dien tlonde bemerkte by de dwaasheid van zynen ftap,
en befloot, even als de.-.Verlooren Zoon, tot zynen Vader -veder te keeren. fly bevondt zich van 's Vaders
huis niet zo .verre verwyderd,. of .hy wist te bewerken,
om - zyn Broeder van, zynen toeftand te verwittigen.,
die tot hem kwam , hem van het noodige verzorgde,
en weder in het Collegie terug brag t, waar by met
den Opziender zich eenigermaate verzoende; doch zy
werden nimmer harelyke vrienden.
Kort
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Kort naa dien tyd ttierf zvri Vader. Zyn goede Oom
zogt dit verlies te vergoeden, en wenschte van hem een Geestlyke te maaken ; doch dit
fiondt hem, niet aan; zyn heeríchende zugt was, andere Landen te gaan zien: toen by zich tot den Bis
vervoegde, werd • by afgeweezen , omdat by te-fchop
jong was (*). --- Zyn Oom befchikte egter dat by
Huisonderwyzer werd by een. Heer, waar hy zich om
een jaar onthieldt : dan , afkeerig van dit be--tren
paalde leeven, verliet by zyne Vrienden; en omtrent
dertig Ponden byeen , en een goed Paard gekogt heb
verliet hy het Land.
-bend,
Zyne Vrienden befooten, naa eene afweezigheid vanzes weeken , in welken ' tyd zy niets van hein vernomen hadden,. dat by het Koningryk verlaaten hadt ;
wanneer by op het onverwa ;tst.: ten huize van zyne
Moeder kwam,_ op een : elendig Paard. Zyne Moeder
was geweldig op hem verhoord; dan zyne Broeders en
Zusters bewerkten eene verzoening.
Gevraagd om rekenfchap te doen wegens het verlies
van zvn geld ,, linnen , en liet Paard, waarmede by
vertrokken was,, verhaalde by te Cork geweest te zyn.,
waar hy het Paard verkogt , en. een Schipper betaald
laadt om na . A''aerica over te fleeken. Dan de wind
drie weekeik lang , tegen zynde , hadt by zich vermaakt
ziet alles, wat in en' om die Stad was, te bezigtigen ; en
op den dag dat de wind goed was , bevondt by zich
[net een party op 't land , en . de . Schipper was zonderhem gaan zeilen. _.Fly .bleef té Cork, tot by flegts twee
Guinjes over hadt ; van ,deeze gaf by veertig Schellingen voor zyn Paard, en hadt by zyne afreize .1legts
twee lesfche Guinjes in zyn zak.
Schoon dit veel te weinig was .tot eene reis van hoeBerd-en-twintig: mylen., halt by ten oogmerk, onder den
weg, niet verre van Cork, Benen Vriend te bezoeken,
een Academiekennis , die hem menigmaal -. gevraagd
hadt om een Zomer ten, huize door te' brengen;
wde hyt In die verwagting
op diens bytcand, vertru
gaf by de helft van zyn geringen fchat aan eene linie
GONTARINE

,

-

Vrouw
(*) Men wil, dat by door den. Bisfchop syNGc, tot wien
by zich vervoegde, werd afgeweezen , omdat hy zich niet
genoeg bekwaam geebaakt hadt, of uit hoofde van een nifs•
lehien vergroot berigt van zyne ongeregeldheden.
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Vrouw onder den weg , die eene gifte vraagde voor
zich en agt kinderen , wier Vader om fchulden in de
gevangenis gezet was.
GOLDSMITH vondt zyn Vriend even herkomen uit
eene zwaare ziekte ; met een slaapmuts op 't hoofd
en met muilen ontving by den onverwagt opdaagenden
gast , doch betuigde des zyn hoogst genoegen , en
vroeg met drift, welk cene gunflige gelegenheid hem
daar gebragt hadt. OLIVER., denkende dat zyne ongelegenheden nu een einde genomen hadden, verheelde
niets van het voorgèvallene aan zynen Vriend: om diens
medelyden op te wekken, maalde hy hem op het treffendst, niet alleen den verlegen toetland , waarin by
zich thans bevondt, maar ook het gering uitzigt, 't
welk by hadt om t'huis te keeren , uit hoofde van de
onaangenaamheden, zyner Familie aangedaan: hy merkte op, dat dit een werk van langen adem zou weezen,
en dat 'er veel tusfchenfpraaks zou noodig zyn om hem
weder toegang te verleenen.
De droefgeestige ftilzwygenheid , met welke dit droevig verhaal werd aangehoord, fchreef OLIVER toe aan
het tederst medelyden: de herhaalde zugten van zynen
Vriend; diens handwringen, ftrekten hem tot aanmoediging oin voort te vaaren met die treurgefchiedenis.
Het lange llilzwygen zyns Vriends deedt hem het onderwerp hervatten , en breeder uitweiden over zynen
hulploozen toehand ; tot hy in 't einde vernam, dat
zyn Vriend hem vry koeltjes deedt opmerken , hoe
kwalyk het hem gelegen kwam, gezelfchap te ontvangen in zynen tegenwoordigen zwakken Raat van gezond-

heid; dat hy geen voorraad van fpys in huis hadt on

een gezonden te onthaalen ; hy hadt flegts foup en
melklpyze voor zichzelven; hiervan mogt Mr. GOLDSMITH zyn aandeel neemen; doch hy vreesde , dat het
niet fpoedig zou gereed zyn. Dit was eene kwaade ty
ding voor een hongeri gen reiziger, die den geheelen dag
niets geëcten hadt. Het was zes uuren in den avond,
wanneer eene oude Vrouw binnenkwam om de tafel te
dekken; waarop zy een kleine kom met fago-foup voor
Kaaren meester zette, en een grootere met dikke melk
en bruin brood voor diens gast. Welhaast was dit eeten
gedaan ; de zwakke zeidè, noodzaaklyk vroeg na bedde
te moeten gaan, en liet den armen gast aan zyne eigene
bedenkingen over.

Den
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Den volgenden morgen zynen Vriend weder onder houdende over zynen ongelukkigen ftaat, raadde deezo

hem, zonder uitftel na huis te gaan , dewyl zyne Familie hoogst gestoord moest weezen over zyn wegblyven. OLIVER waagde het hierop , een Guinje ter leen
te vraagen , om zichzelven en zyn Paard onder den

weg het noodige aan te fchaffen. Zyn Gastheer onder-

hieldt hem daarop erntUig over het maaken van fchulden;
teffens te verflaan geevende , dat zyne ziekte heme-

noodzaakt hadt zyn gereede geld uit te geeven. Hy

voegde 'er by: „ Myn Vriend , gy kunt uw Paard
„ verkoopen, en dit geld zal genoegzaam (trekken; en
„ ik zal u een ander Paard tot het doen uwer reize
„ leenen." Toen OLIVER hem verzogt dit Paard te
mogen zien, haalde hy. van onder het bedde een eiken
^ genblik
stok, en dreigde daarmede te flaan. —Op ditoo
gaf het kloppen aan de deur te kennen, dat 'er bezoek
kwam. Dit was een Heer , daar digt by woonende,
van een zeer inneemend voorkomen ; aan deezen werd
onze Reiziger , alsof 'er niets gebeurd ware , voorgeiteld, als die eigenste jonge Vriend, van wien hy, als
Medeftudent , zo menigmaal met grooten lof gefpro.

ken hadt.

Het bezoek werd bellooten met eene uitnoodiging ,
dat zy beiden by hem zouden komen eeten . OLIVER
hemde bezwaarlyk toe in dit verzoek; doch daar by

een goeden maaltyd hoogst noodig hadt, gaf hy einde-

lyk zyn woord, gin g daar heen, en was zeer voldaan
over het onthaal. Wanneer zy , met het vallen van
den avond, gereed Ronden om weder na huis te keeren, verzogt hun Gastheer , die uit eeni ge tekens op-

gemaakt hadt, hoe het niet recht was tusfchen de twee

oude kennisfan , den Heer GOLDSMITH , eenige dagen
by hem te vertoeven , die , by het fcheiden, zynen
Vriend verzogt , zorg te draagen voor het Paard , 't
welk hy hem zo vriendlyk hadt aangeboden, en zyne
Vrienden niet te overlaaden met zyne melkfpyzen. Dit
werd met een verfmaadenden glimplach beantwoord ;
en OLIVER hadt gelegenheid om alle omftandigheden
van het onthaal te vertellen. Zyn tegenwoordige Gastheer lachte hierover hartlyk , zeggende , dat dit alles

zeer beantwoordde aan zyns Buurmans doorgaand cha-

ratter.

Onze Reiziger werd hier gastvry onthaald , en ver.
zogt,
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zogt , zyn verblyf te rekken , met eene aanbieding van
zo veel gelds als hy dagt noodig te hebben , alsmede
van een ..man en paard om hem na huis te geleiden.
Drie dagen verftreeken zynde , welke by doorgcbragt
liadt in het aangenaam gezelfchap van deezen Heer en
diens twee fchoone Dogters , verzogt by te mogen
vertrekken. Hy Ploeg het aanbod van den knegt en
}iet paard af , maar nam drie halve Guinjes ter leen.
Dit verhaal gaf GOLDSMITH ', t'huis komende , van
zyn wedervaaren , aan zyne Moeder , en befloot met
te zeggen, hoe hy zich -verwonderde, dat zy niet meer
verheugd was hem te zien. -j- Zy betuigde daarop
haar genoegen over zyne wederkomst, en beval hem
zo fpoedig mogelyk dien weldoener zyne dankbaarheid
te doen weeten.
Door byftand van zynen Oom CONTAIUUNE, aars wiens
volftandige vriendfchap hy zich altoos verpligt rekende, trok GOLDSMITH, in het jaar I72, uit Ierland
na Edenburg , om zich aldaar op de Geneeskunde toe
te leggen. — Op zyne reis derwaards gaf by een
doortteekend blyk van zyne agtloos- en losheid. Van
Leith te &Eenburg gekomen, nam by een: draager aan,
m zyn goed te c raggen , en by zogt een verblyf: dit
o
bekomen hebbende , beval by deezen , zyn Reisgoed
daar te bezorgen. Dit gedaan hebbende , ging by uit
om de Stad te bezigtigen , zonder den naam gevraagd
te hebben van. de Vrouw , by welke by zyn intrek
íl:ondt te neemen , noch van de íl:raat , waarin zy
woonde. Gewandeld hebbende tot dat de avond viel,
dagt hy om 't geen hy vergeeten hadt, toen het te laat
was om het te herftellen ; en halt hy niet toevallig
den draager zyner goederen ontmoet, by zou waar
dien nagt op (raat hebLen moeten • om--fchynlk
zwerven.
Met deeze Vrouw was by niet alleen overeengekomen omtrent de inwooning , maar ook ten opzigte van
het eeten : ten aanziene van het laatfte werd by liegt
bediend ; by zelve geeft 'er deeze befchryving van:
Een Schapenbout, op verfcheidenerlei wyze ,toegemaakt,
diende voor een week lang ; en dan werd 'er Zondags
van de beenen niet brood : en foup gekookt. Welhaast
verveelde hem dit onthaal , en .hy betrok een- ander verblyf , waar andere Studenten in de Medicynen woonden, die hy dikwerf met zyn zingen en

ver-
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vertellingen vermaakte. Deeze poogingen om te ver
voort uit Bene overmaatige zugt-inakefprot
om toejuiching te verwerven, en alles in rep en roer
te brengen , maar al te dikwyls gepaard met fchalkagtige bedryven , waarvan zyn gedrag , fchoofi naderhand
in de befchaafdite gezelfchàppen verkeerende , nimmer
geheel vry was.
Van Edenburg trok hy na Leyden , waar by omtrent een jaar zich onthieldt, en onder GAUUIUS in de
Chymie , en onder ALBINUS in de Anatomie Lesfen
nam. Ten deezen tyde onderging by veele lotwisfelingen van flaat : want by was overgegeeven aan 't Spel ;
eene verkeerdheid , welke hem alle de rampen, die hy
vervolgens leedt, op den hals haalde , en die ter oorzaak íirekte van die afwykingen van braaf- en eerlykheid, welke vervolgens zyn Zedelyk Charaáer bezoedelden.
Leyden verlaatende , doorreisde Mr. GOLDSMITH een
groot gedeelte van Europa te voet, en hadt veelvuldige
ontmoetingen, welke hy verhaalt in zyn Predikant van
Wakefield. Ten jaare 1756 kwam hy te Londen. Daar
vervoegde hy zich, onder anderen, by een zeer geagt
Geneesheer , met ween hy te Edenburg gemeenzaam
verkeerd hadt , die eene ontmoeting tusfclíen hun in
deezer voege verhaalt. — „ Zints het jaar 1754, toen
GOLDSMITH Jdenburg verliet , zag ik hem niet voor
het jaar 1756, wanneer ik my te Londen bevond omn
de Hospitaalen te bezoeken en de -Lesten by te wooten. Vooraan in de maand January liet hy zich 's morgens, eer ik opgeflaan was , aanmelden. Ik herkende
terllond myn ouden Academiekennis', gekleed in een
ouden zwarten rok , met zyne zakken vol papieren.
Die vertooning bragt my onmiddelyk voor den geest
den Poëet in een der Spelen vats GARRICK. --- Naz
dat wy ons ontbyt gedaan hadden , haalde by uit zyn
zak een gedeelte van een Treurfpel , 't welk hy be..
tuigde medegebragt te hebben om 'er myne verbeteringen op te verneemen. Te vergeefs gaf ik hem myne onbekwaamheid in dit vak te kennen , toen by begon te leezen. Elk deel, waarop ik eenige' aanmerking
maakte , werd terftond doorgehaald. Hierop drong ik
te fterker aan , dat hy zich op myn oordeel niet zou
verlaaten , maar op dat van Perfoonen , beter bevoegd
om over Tooneelftukken te oordeelen. Op dit zeggen
voe;•
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voerde by my te gemoete, dat hy dit Stuk , zo verre het
afgemaakt was, aan den Heer RICHARDSON, den Schryver van de Claris/a, ter beproevinge gegeeven had;
waarop ik volflrekt afdoen, Benige verdere aanmerkingen
op het Stuk te maaken. De naam en liet onderwerp des
Treurfpels zyn my ongelukkig uit het geheugen ge
kan ik my niet juist herinneren , hue veel-gan;e
'er van gefchreeven was, fchoon ik geloof dat liet derde Bedryf nog niet ten vollen af was. Ik heb nader
niet vernomen of by het voltooid hebbe. ----hand
My ílaat voor , dat hy in dit bezoek my verhaalde
het vreemde en Don Quichotfche ontwerp , waarmede
hy bezwangerd ging, -- om de Opfchriften der Befchreevene Bergen te gaan ontcyferen; fchoon hy niets
wist van het Arabisch, of de taal, waarin men veronderftelde dat ze gefchreeven waren. De jaarwedde van
3O Ponden St., daarvoor uitgeloofd, bragt hem in bekooring."
In Londen kreeg GOLDSMITII kennis aan, en verkeering niet, de uituiuntendfie Mannen van Letteren; en,
hadt by flegts de regelen van algemeene voorzigtigheid
by zyne andere hoedanigheden gevoegd , hy zou eeii
gelukkig en geagt leeven hebben kunnen leiden; naar
graagte, niet welke zyne Schriften ontvangen-demal
werden, hem verre boven den fl•aat van behoefte ver
groot ook, waren ge- -hief:ragnoml,he
noegzaam om de fchulden te betlryden, waarin hy zich
flak , door zyne overmaatige fpeelzugt en andere ongeregeldheden.
Dr. JOHNSON nam elke voorkomende gelegenheid
waar , om de bekwaamheden en het vernuft deezes
Schryvers te verdeedigen. GOLDSMITHS Vriend , van
wien wy het boven gegeeven berigt ontleenden, verhaalt
ten deezen opzigte de volgende ontmoeting. „ In de
maand Augustus 1773 was ik ten middagmaaltyd by
Sir JOSHUA REYNOLDS. Aldaar bevonden zich, onder
meer anderen, de Aartsbisfchop van Tuam, en Mr. (nu
Lord) ELIOT. De laatstgemelde maakte eenige fclierpe
aanmerkingen Op GOLDSMITH. Dr. JOHNSON helde zich
voor hem in de bresfe, en zeide, onder meer andere
dingen tot lof zyns Vriends: ,, Is 'er een Man, Sir!
„ die eene Proeve zo vloeiend en fraai kan fchryven
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Eene Vertelling.
DoOr AUGUST LA FONTAINEa

(('ervolg en Slot van bl. 496.)
dan de befchryving van de aangewende
kunstftreeken , zou het vallen , ee aandoeningen te ver
BB ezwaarlyker,
welke
en EMMA gevoelden naa deeze ge -meldn,
LODIWYK

-beurtnis.
De woorden, met zo veel dr;ftvervoerings door LODEWYIC
gefproken, „ Hemel! laat de flag des doods my treffen; fnaar
„ myne EMMA!" hadden het hart van EMMA diep getroffen.
Eezwaarlyk hadt zy zich wederhouden van uit de Kist op te
haan, en zich in de armen haars Minnaars te werpen. Niets
hadt haar daarvan terug gehouden dan de hoop om haare

overwinning nog volkomener .te maaken. Den ginfche7 volgenden avond was zy zeer vrolyk: en indien zy den Ridder

weder gezien hadt, zou zy `ongetwyfeid haar geheim verraaden hebben; want zy oordeelde het zeker, dat by den Beker
zou drinken.
LODEWYK, in tegendeel, ging. te bedde met een onbefchryfbaar bedroefd harte. Zyn lyden was den ganfchen nagt ver.
fchriklyk. De woorden, EmmAs dood aankondigende, fcheenen hem nog geltadig in de ooren te klinken. Het fcheen
of by nog de vuurige letters zag, met welke zy gefchreevén
stonden. Als by aan EDEMAS dood dagt, deedt by gelofte om
den Beker te drinken. Aan den anderen kant fcheen zyn

eigen leeven hem dierbaarder dan ooit , en de zugt daarvoor

in zyn hart elke andere aandoening uit te dooven. Tegen
den morgen viel by in een zeer ongerusten ulaap, die, in
ílede van zyne verbeelding gerust te itellen., diende om diezelve nog meer te verwilderen.
By het opftaan was zyne eerfte bezigheid, na de kamer te
gaan , waar hem gezegd was dat by den doodlyken Beker
zou vinden. Dezelve fiondt op een altaar, en was gevuld met
een hem onbekend vogt , 't welk van een geestryken aart
fcheen. Hy beefde op het gezigt : nogthans vatte by den
Beleer op, en zette dien aan den mond. EMMA zag het.
Haar hart klopte geweldig , en werd door een angst gepraamd, die egter iets aangenaams hadt, als zy van agter een
gordyn, 't welk haar voor zyn oog verborg s de aandoening des Ridders zag, de beweegin'; van zyne hand, ow ene
MENU. ISc2. ISO. Iz.
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daad te volvoeren , welke by dagt de laati}e zynt leevens te
zullen weezen. Maar, met eene beevende hand zette hy den
Beker weder op het altaar neder , en tradt de kamer uit.
Arme rmmA ! uwe armen, reeds uitgeftrekt om uwen MVlinnaar aan 't hart te drukken , zakken traaglyk neder , ten gy
hem zaagt heenen gaan , den Beker onuitgedronken laaiende.
Duizend verCchilltnde gedagten zweefden door haaren geest.
Hoop en vrees heerschten by beurten. Zy wraakte haare eigene grillige nieuwsgierigheid. Eindelyk: werd zy, te midden
van alle die gemoedsbeweegingen , aangetast door hoofdpyn,
en wilde zich te rust begeeven. Op dit oogenblik trast r.oDrwvK binnen. Toen by EMMA over ong tteldheid hoorde
klaagen, bedekte eene doodfche bleekheid zyn gelaat. Haar
Vader fprak op een lugtigen trant over die hoofdpyn.
„ Neen," zeide LODLWYK, „ zy is ongeteld , zeer one,, field." „ Helaas!" voegde by 'er zeer zagt by, „ zonder
„ hoop van hertle^ling." Dit gezegd hebbende , ging by
heenen, met het uitzigt en de houding eens geheel wan•
boopigen.
„ Zonder hoop van herftelling!" herhaalde EMMA, die de
laatfie woorden gehoord hadt, met al de bitterheid van teleurflelling.. Op dit oogenblik bevondt zy zich met de daad
zo ongefteld, dat zy na bedde moest.
LODEWYK zwierf intusfchen om, in een wanhoopigen toefland. Hy ging in den Tuin; doch , eer by twintig fehreeden in eene laan gewandeld hadt, keerde hy terug. Fly ging
in zyn eigen kamer. ging nu op den -venen dan op den an.
deren floel zitten. Hy verliet die kamer weder, en vervoegde zich in de zaal, waar het gezelfchap meest zatnenkwam.
Hier begon by met deezen, en geenen te fpreeken , maar brak
zin gefprek in 't midden af . Iloec zyn oog op een ander
dan met warn hy gefproken hadt. Hy fcheen te willen praaten , doch zweeg. Voorts niet zyn hoofd tegen een der daar
zynde leunende, riep hy uit : „ 6 Hemel ! wees my gena.
„ dig!" Wanneer by in het vertrek tradt, waar de noodlottige
Beker ílondt . zag by denzelven met :een verwilderd oog
aan, wrong de handen van wanhoop, vatte den Beker op;
maar, wanneer by dien aan zyne lippen gebragt hadt, zette
by dien weder neder.
Op deeze wyze bragt hy twee dagen door , in al den angst
van een mensch op zelfmoord bedagt. Van uur tot uur werd
by elendiger. Hy vroeg ieder , met zeer korte tusfchenpoozingen, „ hoe het met EMMA was?" en ging met verontwaardiging heenen, als hy veritondt, dat zy zich flegts een wei
ongefteld bevondt.
-nig
De gevreesde Zondag kwam. Hy ging uit zyn eigen kamer, doch durfde in die van is zni niet treeden. By wandel-
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delde op en neder in de Gaaudery, die derwaards liep, en luis•
terde van tyd tot tyd , met alle inogelyke ftiptheid. De
deur ging eindelyk open, en GEERTRUIDA kwam 'er uit.
„ Dierbaare cEEItTrROIDA, leeft zy rog?"--„Gap zy dank,”
(prak GEERTRUIDA , „ haar leeven is in geen gevaar; nogthans
„ bevindt zy zich niet beter, dan toen gy den laatften avond
„ heenen gegaan zyt." — „ Erger! " riep by uit ; „ 6 HeNogmaals vervoegde by zich ter plaatze des
„ mel ! "
Bekers, zag denzelven Benige oogenblikken aan; en alles,
wat by in wanhoop kon doen, was het uitroepen „ d GOD !"
By gaf een geweldigen flag op zyn voorhoofd en ging heen.
GEERTRUIDA ontmoetende, riep by: „ Zy fterft, en ik ben
„ haar Moordenaar!"
LODEWPK belde de trappen af, nam zyn paard, Reeg 'er
op, en reedt weg, met eene driftvervoering, die elk der aan.
fchouweren verbaasde. By 't vallen van den avond keer.
de hy weder, en vroeg, met eene beevende ftem, den eer
dien hy ontmoette: „ Is EMMA dood?" By werd ge.-ften,
heel woede, als by ten antwoord kreeg: „ Ik weet 'er niet
„ van, dat zy ziek is." By tradt het Kasteel in , zag
EMMA in de Salon ítaan , doch bleek en met een droefgeestig
voorkomen. De noodlottige Beker flondt 'er niet meer. Lo!EWYK bragt den avond door tusfchen hoop en vrees. Maar
toen de klok te middernagt floeg, klom zyne vreugde tot een
top, zyne voorgaande droefheid evenaarende. EMMAS koelheid,
en de fpotagtige beleefdheid, waarmede zy hem bejegende,
fchoon blykbaar voor allen , werd door hem niet opgemerkt.
Hy begaf zich ter ruste , en genoot een verfrisfenden flaap,
vol aangenaame droomen. -Doch de flaap ontvloodt het oog
van EMMA. Zy bragt een rustloozen nagt door, geslingerd
door de kwellingen van verydelde hoop, gekwetfien hoog.
moed, liefde en haat, finert en geraaktheid. Den volgenden
morgen zag zy 'er zo ongedaan uit, alsof 'er iets waars in de
voorzegging gefchoolen hadt.
LoDEWYI vervoegde zich by EMMA met de zegepraalende
houding van eene gelukkig gedaagde Liefde. Thans zag hy,
voor de eerfte keer, haare koelheid en veragting. By klaag.
de, fmeekte, en was geheel onvoldaan; doch week niet van
haar af. Alles beproefde hy, om haare gunst weder te win.
nen. In de daad, 'er kwamen oogenblikken, waarin zy hem
met vriendlykheid fcheen te behandelen; doch by fprak niet
van Liefde, of haare oogen ftonden donker en haar gelaat
ongunflig. LODEWYx brags verfcheide dagen door, om de
reden van deeze vreemde verandering in EMmAS gedrag te
ontdekken; doch te vergeefs.
Omtrent deezen tyd kwam de Heer GEORGE VON WALLti oarr in dien oord. Welhaast zag de jufferfchap hem. met
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een oog van onderfcheiding aan. Ten Keizerlyken Hótm jt
Waar by een geruitnen tyd geweest was, hadt by eene bevalligheid van voorkomen gekreegen,welke hem deedt uitflee.
ken boven de metste jonge Heeren van denzelfden rang.
en behoorde van het eerste
Vort WALLSDORFF zag EMMA
was niet
oogenblik onder haa:e bewonderaaren. Doch
gelukkiger dan zyne Medeveyers, om die koelheid te over.
winnen , welke , zints den tyd haarer ongeíteltenisfe, een
onderfcheidende trek in haar charaEter was geworden.
In 't verborgen betaalde zy haare gemaakte koelheid
duur, alsmede den trots om zichzelve, dierbaarder te achten
dan het leeven baars Minnaars. Haar hart behieidt fleeds
eene heimlyke tederheid voor LODEWYIC, die, vermengd met
den fpyt , tegen hens opgevat, haar gevoelig kastydde voor
de finerte , welke zy hem aandeedt. In eenzaamheid Hortte
zy menigmaal zodanige traanen, als zelden uit de oogen eener
jeugdige Schoonheid vloeijen. Regtfchaape Liefde hieldt zy,
met veele anderen, voor een droom: dit denkbeeld berustte
diep in haar hart , alleen om haar ongelukkig te maaken. Zy
verwierp alle die zoete droomen , waardoor dit gevoel het
leeven veraangenaamt. Zy riep tederheid en drift voor de
regtbank der Rede. Zy deedt haar best om in haaren boezen
die item te fmooren, welke, om het geluk des menschlyken
leevens te bevorderen , . alleen , in gevallen van Liefde, de
magt moet hebben om te be(lisfen.
Op deeze wyze werd EMMA van dag tot dag agterhoudender en ítllzwygender. Zy wandelde op de eenzaamfle plaat
ontweek elks oog. LODEwYK bleef zich over haare-zen,
koelheid beklaagen ; doch zy bleef even doof voor zyne
klagten.
Vox WALLSDORFF volgde haar in Naare wandelingen, zogt
haar alleen te vinden, om zyne liefde aan haar te verklaa.
ren , en , ware het mogelyk , haar hart te winnen. Vrugt.
loos. Zy verboodt hem niet , haar te beminnen; maar ontzeide hein, met zyne liefdesverklaaringeu haare eenzaamheid
te flooren.
In eene haarer eenzaame wandelingen kwam EMMA op den
oever des Rhyns. I)e woestheid des tooneels , het geraas
der riviere , trof haare aandagr. Zy zette zich op de fchuinte van eene rots neder , en hieldt haare aandagt gevestigd
op het driftig en fchuimend voorbyvlietend water. Nader
aan den oever gaande , zette zy haar voet op een Heen ,
die los was, wegweek, en haar in de rivier deedt florten.
Zy fchreeuwde , doch werd met den flrnour wegge.
voerd. Binnen weinig oogenblikken voelde zy , dat zy
werd aangegreepen , vastgehouden, en na boven getrokken.
Eenige minuuten lang woritelden zy en haar redder vlet
lee-
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levensgevaar.
Zyn fchreeuwen deedt anderen ter hulpe toefchieten , en heiden in veiligheid op den oever
brengen.
„ Gon zy gedankt!" riep haar redder uit, die haar in zyne
armen gekneld hieldt. Zy kwam tot zichzelve, en zag dat
het de Heer GEORGE VON WALLSDORFF was , aan wen zy
de behoudenis haars leevens moest dankweeten.
Hy
vergezelde haar tot aan het Kasteel. Zy floeg , van tyd tot
tyd, de oogen op hem, vol bleken van eene darkbaare aan
Zy zelve nam voor Liefde de Dankbaarheid, wel•-doenig.
ke in haaren boezem opwelde. Zy verbeeldde zich in hem
den Man te hebben aangetroffen , die haar meer dan zyn ei

beminde.

-genLv

Hun gefprek onder den weg liep over de omílandigheden
van het gevaar, waarin zy zich bevonden hadt, en haare
redding. „ Hoe ," vroeg zy , „ Mynheer 1 is het mogelyk ,
„ dat gy u by my in den firoom konde werpen P Hoe is
„ het mogelyk , dat gy uw eigen leeven waagde , om het
„ myne te redden?" „ Hoe zou ik zonder u, bemin.
„ nelyke EMMA." hervatte VON WALLSDORFF, „ hebben kun
drukte, dit zeggende, haare hand met-„nelv?"
alle tederheid. Zy zou geantwoord, en haaren Minaar ver
hebben, dat by ook dierbaar was aan haar hart; maar-meld
op 't eigen oogenblik vervulde de onaangenaanie bedenking
haar hart , dat he LOIDEWYIc riet geweest was , die haar
Uitredde.
Eene koortzige ongefteldheid, het gevolg van dit voorval,
deedt EMMA eenige dagen het bedde houden. In dien tyd
gelegenheid hebbende om haar eigen hart re onderzoeken,
bevondc zy, dat Dankbaarheid en Hoogagti-ng eigenlyk haare
aandoeningen waren ten opzigte van VON WALLSDORFF; terwyl zy, aan LODEWYK denkende , iets van de tederhei.1 der
Liefde gevoelde. Maar zy befloot dit laattle denkbeeld omtrent LODEWYK in haaren boezem niet te laaten huisvesten.
„ Het is myn pligt," zo liet zy zich tot GEERTRUIDA hooren,
„ de voorkeus te geeven aan een Heer, die my zulk eene
„ onlochenbaare proeve van zyne Liefde gegeeveri heeft." Zy
liet, dit zeggende, een diepen zugt uit haaren boezem glip.
pen. Zy drukte haare hand op haar hart , met eene houding , die ten blyke )trekte van een vast genomen beluit.
Zints dit oogenblik wilde zy zich niet langer bekreunen over
de mededingende opwagtingen dier twee Minnaaren. LonewY:i liet zy geheel vaaren , en den [leer VON WALLSDORFF
bejegende zy openlyk met Naare voorkeuze. Zy beantwoord..
de zyne lonken met tederheid. Hy was zelfs nu en dan het
voorwerp hearer verrukkende gepeinzen in. eenzaamheid. Maar
liet denkbeeld van LODEWZZK kwam op die oogenblikken te
£i n 3
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meermaalen voor haaren geest, en op eene wyze , die haare
genegenheid fterker trok.
LODLWYx, onkundig van EMMAS heimlyke gevoelens, en
alleen lettende op de wederzydfche tederheid tusfchen haar
en VON WALLSDOFFF, liet alle hoop vaaren. Op -zekeren dag
by haar zittende in een vriendlyk onderhoud , aondt hy op,
naderde haar met oogen vol traanen, en fprak : „ Vaarwel,,
EMMA 1 " Hy boodt haar zyne hand, zonder het te durven
waagen haar aan te zien. Zy vatte zyne hand , drukte die ,
misfchien onbewust wat zy deedt , zagtlyk, en liet dezelve
los. LODEWYK ging onverwyld heenen.
EMMA vertoonde eene maats van vrolyk- en opgeruimdheid,
welke zy inwendig niet gevoelde. VON WALLSUORFF poogde,
haar van tyd tot tyd meer en meer te vervro!yken. Zy
in diep gepeins. Te-lachte;mrviwased
gader wandelden zy in den Hof ; te gader namen zy deeze
en geene kleine vermaaken des landleevens. Zy fpraken van
aanftaande gelukkige Huwelyksdagen. EMMA verzekerde
GEERTRUIDA, dat zy gelukkig was, zelfs als zy dit op een
toon voortbragt, die droefgeestigheid kenmerkte ; dat zy, zo
ras haar Vader weder thuis kwam , hem haare Liefde tot
VON WALLSDORFF zou bekend maaken , en haare hand aan
hem geeven: „ want," voegde zy 'er nevens, „ hy bemint
„

„ my meer dan zyn eigen Leeven!"
Weinige dagen daarnaa kwam haar Vader, met ongemeenen
fpoed , het voorplein opryden. Ten huize intreedende, gaf
zyn uitzigt allen te leezen,dat hy in de grootffe ongerustheid
was. „ Vader!" vroeg EMMA, „wat is u overgekomen ?" Het
antwoord was: „ EMMA! ik ben in den Ryksban gedaan!"
Woede bleek uit zyne houding en den toon deezes ge.
zegdens.

De Heer VON HARDENBERG badt deel genomen in eene Za
tegen de magt des Keizers. Die Zamenzweering
.

was ontdekt, eer de Verbondelingen dezelve konden uitvoe-

ren. De Hoofden , Prinfen van veel aanzien zynde , ontgingen gemaklyk de gevolgen van dit mislukt verraad; doch
de Keizer befloot zich des te fterker te wreeken op de mindere Baronnen, die met deezen hadden aangefpannen. „ VON

„ wALLSDOBFF," fprak de Baron VON HABDENBERG , „ de
„ troepen zyn reeds in aantogt, om den Ryksban tegen my
te volbrengen. Ik gaa myne Leenmannen verzamelen. De
„ Baron VON ROTHENBERG komt my byfland bieden. Gy be.
„ mint myne Doter. Ontvang haare hand ten Huwelyk,
,, (op bet hoores deezer woorden verbleekte EMMA) bied
„ my den byftand van uwen arm aan, en dien van de ge.
, wapende volgers , welken gy op de been kunt brengen !"

^.. - Va WALUneEFF bragt ftamelende iets in 't midden

we.
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wegens zyne Vrienden ten Hove, en de mogelykheld, om,

door derzelver tusfchenkomst , den Keizer te bevredigen. —
, blyde te zullen wegzen over
zulk eene tusfchei.fpraak ten zynen behoeve ; „ ma=r inrus„ fchen," voegde hy 'er nevens, „ rukken de Keizerlyke
„ kenden aan: wy moeten ons verdeedigen , tot dat de zoen
kan getroffen worden: gy zult n y zeker uwen onverwyl„ den byfland niet weigeren." — Hierop Kreeg by ten antwoord, dat, indien by , VON WALLSDORFF , deel in den optiand
nam, zulks den invloed zyner k rienden by den Keizer zou
verhinderen , en de vergiffenis daardoor te hooploozer worden. — ,, Dat zy zo," 'fprak VON HARDENBERG, „ vertrek
gy dan na uwe Landgoederen; ik kan n)yze!ven,, zonder
„ uwe hulpe , hier wel verdeedigen : maar myn Kasteel is,
„ op deezen tyd, geen voeglyke verblyfplaats voor Vrouwen.
„ Gy bemint EMMA. Myn Capelaan zal u heden door het
„ Huwelyk aan elkander ,verbinden. Laat zy dan morgen u
verzellen." VON WALLSDORFF gaf hierop-te verllaan,
dat hei Huwelyk met de Dogter eens Edelmans, in den Ryksban gedaan , hem onvermydelyk het misnoegen des Keizers zou
op den h is laad n; en dat , hoe zeer by verlangde na het
geluk om EMMAS. Egtgenoot te. weezen , by niet dagt zich te
bederven, door gene onvoeglyke Egtverbintenisfe met haar
aan te gaan; als welke zyn eigen belang ten Hove zou dwars
tevens onbekwaam maak en om voN HAR--boineth,m
DENBERG daar van dienst te wéezen. „ Het Hof ! de
„ gunst des Keizers t " riep de Baron vol woede .uit. „ Niets
„ meer van de zaan Zadel vo N WALLSPORFFS paarden! Vaar„ wel, Hovelingl Doe myne dierstaanbiedenis•by uwe Vrien.
, den ten Hove: maar draag zorg , dat ik u nooit anntreffe
„ binnen eene myl af(lands van dit Kasteel ; ander'ins zult
V^ N HARDENR1?kG verklaarde

, s gy ondervinden , dat de R ksban de kragt van deezen arm
,. niet verbroken heeft " — Op een fportenden en hoogmoedigen toon loerde hierop, VON WA! LSDO FF hem te gemoete : „ De Keizer zal z^ch wreeken over uwe ondankbaar.
„ heid mywaards. Ik heb het leeven uwer Dog•er gered, eet
„ gy laat my befpot en gehoond heenen trekken: maar ik
„ lach om uwe bedreigingen. Vaar ook, wel , vow HARDEN„ BERG! " Zo (preekende, verliet by hem met eene verfmaa
houding, fileeg te paard . en reedt weg.
-den
„ Wat kan dit betekenen?" zeide EMMA , zo ras zy zich
alleen bevondt. „ Is dit zyne Liefde? Hy kon, zonder des
„ te twyfeien , zyn 'eigen leeven rn gevaar dellen om het
,, myne te behou^.en. Nu -egter weigert hy myne hand uit
,y vreuze van. zyn belang. ten Hove te zullen verliezen -^, een belang niet onv. rmyddlyK nooriig tot zyn geluk.
„ Beminde by my dan niet met opregtheid? Of zou LODEWYK
Nn4
„att-
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,. anders geh'atïdeld hebben 2" ' EMMA verzonIt in diep ge.
peins , waaruit de woelingen in het gerecdmaaken ter vers
deediginge haar bezwaarlyk konden opwekken.
's Baron VON HARDENBERGS-

Leenmannen verzamelden, om 1

hunnen I,eenheer te verdeedigen. Voorraad werd in bet Kas.
teel gebragt. De Zaaien en andere vertrekken des.Kasteels
werden met wapentuig opgevuld. Men vertlerkte. de wallen.
Alles nam van rondsomme meer ep meer eerre oorlogsti
-

gedaante aan.
Op een morgen naderde een hoop van vyftig Ruiters met
ontrolde banieren. Een Trompetter. vroeg by - de brug ingang
in het Kasteel. Men bragt hem by EMMAS Vader, die, op
dit oogenblik, by zyne Dogter zat. „De Heer LoDrwVK D'ar.
„ CHENLOHE," luidde de boodfchap, „ hoorende dat des
Barun-voN HARDENBERGS.veiligheid in gevaar is, zendt dee„ ze vyftig man hem ter hulpe: by zou in perfoon -gekomen
„ weezen, indien by niet vreesde., date zyne. tegenwoordig„ held onaangenaam mogt weezen by 's Barons-D'ggterz"
„ Onaangenaam!" riep aMMA met. drift uit. Zy,zw•eegvoorts,
keerde het hoofd om, haar bloozend aangezigt verbergende. —
„ Uw Krygsvolk," fprak de Baron, „ is welkom, én wy zul,, len den Heer LODEWYK - met. groot genoegen .bier zien."
De valbrug werd nédergelaaten; de hulpbenden trokken

binnen ; en door deeze tydig gekomen hulp bevondt vor
x_9RDE aB RG zich in ffaat, acm het Keizerlyk Krygsvolk , 't
welk den Ban zou komen volvoeren ,met minder bézorgdheids
af te wagten. Drie dagen laater daagde de Heer LODEWYK
zelve op , met andere vyftig man. EMMA was te zeer aange•
daas om te voorfchyn te komen. De Keizerlyke- Benden be
legerden kort daarop het Kasteel, en gaven den llelegerdeti
handen vol werks.
Indien alle de verdeedigers geflreeden hadden met den on
ver!chrokken moed van LODEWYK en VON HARDENBEAG , geen
der aanvalleren zou den eertien- uitval , welke. op - hun gedaan werd, ontkomen weezen. Zy werden verItrooid. Zy
verzamelden zich weder, en kreegen eene aanzienlyke verfler.
king uit de Keizerlyke Steden. — Ten zelfden tyde,•kwam
'er een BevelfLhrift des Keizers, niet minder inhoudende,
dan dat allen , die zich by den Baron VON RARDENBERG gevoegd hadden, om de volvoering des tegen hem uitgefpro<
ken Ryksbans te wederfireeven, en , op deeze bekeridmaakirg, met hunne Leenhoorigen niet wederkeerden , aangemerkt zouden worden als Verraaders des Keizers. Deeze
maatregel hadt terftond de bedoelde uitwerking. ROTHEN.
aepG, 's Barons Boezemvriend, verliet met alle zyne volgelingen het Kasteel.
LODEWYK bleef; -- by bleef, fchoon by gevaar liep van
,

zyn
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%yn land verwoest en zichzelven met den Ryksban geflaagen
re zien. De Baron VON HARDENBERG moest, ter oorzaake
,van eene bekomene wonde, het bedde houden. D'ErcnENLoriE bezielde de Bezetting met den eigenCren moed, die hem
vervulde, en beftuurde alle maatregels ter verdeediginge. —'Er
kwam een Boode , van Lor w :C eifchende, dat by het Kas.
teel van Hardenberg zou overgeeven, met bedreiging, dat
lay anders zyn eigen land zou zien verwoesten. Zyn antwoord
was : „ Schoon men het ten gronde toe atbrandde, ik zal.
„ deeze Sterkte niet óvergeeven." Dien eigen avond was de
lugt rood door de vlammen des in brand gefloken Kasteels
van Eichen,ohe. LoDEWYK zag, uit de venfters des Kasteels
van Ilardenberg, den brand opgaan van zyn eigen Kasteel en
Dorpen. Een traan biggelde hein uit de oogen ; doch. by
ppralt geen woord. — De Baron von HABDENBERG fprak:
„ Neem honderd onzer knegten., en verdelg die Brandflich„ tern! " Lonewy$ Ilondt op, om het te volvoeren;
maar zyne oogen waren gevestigd op EMMA:. zy was door
droefheid geheel nedergedrukt. Zyn antwoord was: „ Neen,
ik kan voor geen oogenbilk deeze plaats verlaaten. Dat zy
,, voortvaaren in die verwoesting!"
Ten Keizerlyken Hove hadt de Baron voN r3AADENBERG
zeer veel vermogende vyanden, die beflooten hadden diens
ondergang te voltooijen. Iersch Krygsvolk toog tegen hem
uit, met een bevel , door den Keizer getekend, oni hem te
duoden , zo zy hem leevend in hunne magt kreegen. Het
Kasteel werd naauwer en naauwer ingeflooten. De Bevelhebber des , belegerenden Krygsvolks deedt nogmaals een -voor•
flag aan den Heer LoDEWYic, dat hy van den Keizer vergiffenis zou bekomen, indien hy de zyde vary HARDENBERG wilde
verlaaten, De . Baron drong 'er zelf op aan by deezen dapperen, dat hy -depze voorwaarde zou omhelzen. LonEwvrc
Ploeg het oog op EMMA, en zeide; -;, Neen! Ik wil met u
„ leeven of itervenl" — EMi.A hoorde, te midden- van.
haar overftelperd leed , deeze woorden met genoegen van .de
lippen baars Minnaars. Haare , oogen ontmoetten de zyne,
met eenè uitdrukking van tederheid,die eene ruime vergoeding
-fchonk voor alle opofferingen, welke hy gedaan hadt. „Hoe!"
fprak zy, „ GEORGES waagde zyn leeven voor my;• nogthans
„ weigerde hy, myne aangeboode hand te. aanvaarden t LoDE•
„ wvx zou my hebben hiaten sterven, en egter mint by my
„ waarlyk ! "
In 't einde bevonden zich de Belegerden zonder toereiken
de middelen van verdeediging, en zonder leeftocht; verderen
wedereland te bieden, was onmogelyk geworden. De Baron
VON xnevy:rai a maakte zich gereed ons heimlyk te ontfuappen ; doch by wenschte, dat LODEWYK agter zou blyven,
Nu 5
en,
,

,

-

541

pE BEPROEVING#

en, door de ,oirereave des Ka'teels, zich van de aangeboo•

dene vergrffenis verzekeren. Zyi antwoord was : „ Neent
ik' wil u niet verlaaten. Ik wil u in uwe vlugt verge.
„ zeilen"
Zy toegen voorts met ontftoke lichten door de geheime
vertrrkktn, die LOUEWYK voorheen was doorgegaan. EMMA,
11ilftaande by de 'lo<<be van hare Overg- ootmorder, riep
uit: ,,.d LovEWYK ! uwe trouwe te onbwaards ....." Zy
hieldt op , en hadt 'er bykans no haten volgen: „ heeft
„ voor alles voldaan." LODF.w K wierp zich voor haare
voeten neder, met deeze woorden: ,. Acht dit is weinig,
„ in vergelyking met de drie dagen lydens , welke ik uwent„ halve heb doorgeftaan , en welke deeze vertooning voor
„ mynen geest oproept t"
Wanneer zy aan het einde des verborgen wegs uitkwamen,
vonden zy eene party der vya'•den, in hinderlaage liggende
om hun te onderfcheppen. ., Hier , Heer r,OncwYrt," (prak
de Overfte, „ hier is uw Vergiffenisbrief, door den Keizer
getekend; VON HAkDRNBERG en diens Dogter zyn onze Ge.
vangenen." Hy antwoordde: „ !k verfmaad uw Ver„ t:iffenisbrief,' fcheurende het papier in Rukken , „ dewyl
„ zy 'er niet in begreepen zyn." „ Sterf dan , Verraa„ der!" voerde de Overfte hem te getoete , en viel op hem
aan. LonawYK weerde den aanval af, en welhaast lag de
Overfte voor zyne voeten dood. Met eene onaflaatende
woede viel by op diens volgers aan, die 's gevelden dood
zogteii te wreeken. Eindelyk kreeg by de overhand; en die
door zynen arm niet gevallen waren, namen de vlugt.
De, verlaaters des Kasteels bevonden zich nu op den oever
des Rhyns. Een Vaartuig lag gereed om hun over te voeten. No- dien eigen avond kwamen zy in veiligheid , buiten
„ Ja !" fprak EMMA ;
het bereik van 4 s Keizers magt.
„ leeven , roem , middelen , eertytels by bemint my
meer dan die alle!" — Zy haakte na het oogenblik otn
hem haare hand te geeven ; en by oordeelde, die verkreegen
hebbende, al zyn lyden te over vergoed.
Weinige maanden daarnaa bewerkte de tusfchenfpraak eeniger
vermo ,eode Vrienden den zoen van VoN HARUENBERG en
aa'ErcHENLoHE 'met den Keizer. Beiden werden zy in het be
zit hunner Goederen herteld. Het volgend leeven van LODEWY R en eamm& was eene aaneenfchakelinn van Huwelyks,

„

-
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BESCFPRYVIIyO STAN DEN BOOT DES LEEVENS•
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Boot des Leevens, vervaardigd door Mr. HENRY OREAT1! BEAD, Scheeptnaaker te Shields, heeft men bevonden,
dat gefchikt was, _om aan het gewigtig oogmerk, waartoe by
denzelven vervaardigde, te beantwoorden. De • gedaante van
dit Vaartuig is eene langwêrpige Spheroide , dertig voeten
lang en twaalf voeten wyd ; aan beide einden fcherp , en dus
gefchikt om beiderwegen heen geroeid te worden; een Riem
dient tot een Roer. Omtrent agttien duimen beneden het.
boord is de geheele binnenzyde gevoerd met een flerk he.
kleedzel Van Kurk, 't welk aan ' den Boot zulk Bene ligt.
beid geeft, dat dezelve met het water, hoe onftuimig ook,
gp en neder gaat. De Manfs hap beltaat gewoonlyk uit twintig_ perfoonen, en de ruimte. van den Hoot kan 'er _tien meer
bergen.
Op den dertigfles, January des Jaars r75o ging de Boot
des Leevens van South Shields eerst in zee, by een hevigen
storm, met het piyswaardig oogmerk, om eenige ongelukkige,
Schéeplingen, die, ten fpeelbal firekren van de baaren, te.
redden. Een aantal kurken zwem-jakken was in gereedheid
voor de nranfchap, om, indien het Vaartuig de verwagtin;
des Uitvinders te leur stelde en niet !laagde , gebruikt te
worden. Maar die 'voorzorg bleek onnoodig te 'weezen.
De Boot, als een veer op het water dryvendí~, voer zegepraalende over elke zich verheffende porting door de branding
heenen, en lachte, als 't ware, met de verfchriklykheden des
gierenden flormwinds. Men naderde, het Wrak, in fpyt van
golven en. winden; en het elendig Sclieepsvolk, even zeer
verwonderd als . verrukt, zag den Boot des Levens (nooit
werd een naam gelukkiger bédagt en eigenaartiger gegeeven !J
hun vérbrooken Schip, eene veilige wyk- en berg=
plaats aanbiedende uit het dreigend leevensgevaar, waarmede
de diepte der zee hun aangrimde. Tot de loop des leevens terug geroepen, werden zy gefcheept in jen behoeden.,
den Boot, en aan land gebragt, tot onuitfpreeklyk, genoeg
gen der weldaadige ontwerperen van dit redmiddel , die
de dubbele voldoening (maakten van te zien , dat liet Vaartuig , op de volkomenfle wyze , aan het oogmerk beantwoordde, en dat verfcheide hunner medemenfchen uit eetx
anders onvermydelyk doodsgevaar gered waren.
Naa het doen deezer eerfle welgellaagde Proeve , heeft
men verfcheide hachlyke tochten tot hetzelfde einde ondernomen , en even gelukkig volvoerd , tot behoudenis van
vee.

nevens
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veele honderden Schipbreukelingen. Zo vast een betroe&.
eren hebben de Zeelieden op de veiligheid van dit Vaartuig,
en op de. n nmogelykheid van 'er Benig ongeluk mede te
krygen , dat het thans , als 't ware, een fpeelparty is , dus
gebruikt te worden in het redden der Schipbreulkeliogen; --•*
een dienst, eener Burgerkroone waardig.
De Uitvinder, eigenaartig genoeg onderflellende , dat een
Ruk van die aangelegenheid voor den Staat, als ftrekkende
tot leevensbehoud der Burgeren, zou aangemoedigd • worden
door het Gouvernement, ftelde, eenige jaaren geleden, aan
het Minitterie zyn plan voor, dm zodanige Boo/en des Lees•ens te vervaardigen , en ze op de kusten des Ryks te doen
dienen; maar de aandagt was toen ongelukkig gewend op
eindere voorwerpen dan

die to

behoud

van het

Zeeven

der

nienfchen dienden, en enen Sloeg geen acht Op 6REATHEADr&

aanbiedingen.
Dan GREATREAD , aangedreeven door den waaren geest van
anenschlievendheid, het denkbeeld van eigen, uitfluitend voordeel ter zyde zettende, 't geen by zich kon belooven van
een Patent voor zyne wonderbaare Uitvinding , en dus de
vrugten daarvan voor zichzelven te trekken, boodt aan , an.
deren alle onderrigting, hem mogelyk, te veeven , ten opzigte van de zamenflelling eens zodanigen Vaartuigs , om door
dat middel , zo ver hem doenlyk was, de zegeningen uit te
breiden , welke hel vervaardigen derzelven kon te wege
brengen. In gevolge hiervan heeft een ander Vaartuigen op
dezelfde wyze gebouwd , en derzelver getal is vermenig.
vuldigd.
Al de Gel'dbelooning , welke het Volk , deezen Boot des
Leevens voerende , ontvangt , is, hetgeen de edelmoedigheid
der dus geredde vermogenden hun aanbiedt ; - de Zegen
dr geenen , die atiderzins zouden zyn omgekomen , is
voorts de éénige, maar ryklyke belooning , als de arme Zeeman, door hunne hulpe , uit de kaaken de's doods gered
wordt (*).
(s) Het Pa^iement heeft , zedert het fchryven deezes Berigts A
san Mr. GREATUEAD -Bene belooning van i2oo Ponden Sten. ge.
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(Uit het Engelsch.)
e zonderlinge wyze, op welke de magtig groote en
flerke Olyphanten gevangen en tam gemaakt worden
„ verdient onze op.nerking. Volgens een berigt , zeer on„ langs deswegen in Engeland gegeeven, gaat men in deezer
„

voege te werk.
Tusfchen de drie- en vierduizend Landlieden, gaan, onder
het beftuur van omtrent zo veele honderden Jaagers, voor twee
of drie maanden op de Jagt. Zy omzetten een uitgebreide
ftreek lands: aan 't Bene einde van deeze Jagtplaats wordt een
groote en fterke houten Kraal , of bykans rond P'alisfade.
werk, opgerigt, 't welk een vierde van eene myl in den om.
trek haalt . be J aagers vernaauwen Reeds hunnen eerst zeer uit.
gebreiden kring; terwyl zy, door hete
van vuuren en
het maaken van gefchreeuw , de Olyfihanten, die 'er in zyn
na de Kraal dryven, door welker openingen zy eindelyk ge•
noodzaakt zyn in te gaan. Onmiddelyk naa hYt binnen komen, gaat een ílagboom digt, en fluit de Dieren in. Daar is
eene andere opening, met een fluitboom, welke tot een veel
flerker omrastering leidt, die omtrent twintig voeten wyd is ,
en loopt na een derde, nog fterker,, doch zo naauw , dat
'er flegts één OJyphant tevens door kan. Wanneer een génoegzaam aantal Olyphanten uit de eeríle Kraal gedreeven
is in de tweede , wordt de flagbooin nedergelaaten door een
man , geplaatst op den top van de plaats, waar zy tot dat
einde ingaan.
De Dieren, zeer gedrongen door hun aantal en grootte,
poogen te ontkomen, en loopen in de derde Kraal. Zo ras
een Olyphant in de derde Kraal gekomen is, laat men kruisboomen vallen, tusfchen opgerigte flanken, die het wederkeeren
kragtdaa^dig beletten. Terwyl de Olyphant voortgaat, wordt
dezelfde handelwyze voortgezet , tot by in het agterite einde
komt, waar hy zo naauw wordt ingeflooten , dat hy noch
voor- noch agterwaards kan gaan. Sterke touwen met flrik.
ken worden om hals en pooten gelegd, en deeze eindely;;
gehaald door touwen, vastgemaakt aan de halzen van tw,-e
tamme Olyphanten, op^.dit fink afgerigt, die men brengt na
het einde van de Kraal, waar de gevangene zich bevindt.
De 1laaken, die den ingang daarvan uitmaaken, worden dan
weggenomen, en de touwen, die den hals van den wilden
Olyphant aan den tammen vastmaaken, worden gevierd ,
tot

^ci
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tot dat by welverzekerd flaat tusfchen zyne twee nieuwe
makkers. Men neemt vervolgens de touwen van de poo.
ten weg; •en zyne twee geleiders noodzaaken hem, indien
by anders 'onwillig zy , door hem met hunne lichaamen
te dringen, en met hunne muiten te !laan , om hun te
vergezellen na de plaats , voor hein op den 1íal beflemd.
Hier wordt hy zo vast gebonden aan twee slaaken in den
grond, dat hy zich niet kan beweegen. Voorts is de leerzaamheid , deezen Dieren eigen , genoegzaam, om den dus
gevangen wilden Olyphant die wildheid te doen afleggen, en
den mensch dienstbaar te maaken.

HET BRUILOBTSBED.

is de leuze. Vermaak heet de Godin , het bezit
V
van welke, zints het begin der Scheppinge, de wensch
van alle flervelingen blyft.

Klimaat, Landbouw, Verlichting , Temperament en perfoo•
neele begrippen vormen de onderfcheidene Nuances , wier
fchakeering flegts door de Roozenkleur des Vermaaks ter
grondverwe betlemd wordt.
De bewooner van Italie doet hulde aan de Godinne in
Oranje- en Mirtheboschjes , in fchoone nachten , by het
lachende gelaat der Maane, onder het veníter zyner Geliefde,
niet de Citer, welker lieflyk akkoord het Lied , dat METASTASIO hem leerde, nog fraaier maakt. Zelfs de Rus verflaat
de kunst , om uit het element , welk zyn ruw klimaat tot
de hardheid vare Metaal en Ertz doet bevriezen , zich eer_e

bron van veelerhande vermaaken en genoegens te verzorgen.
Daartoe dienen de luisterryke Sledevaarten en door kunst
gemaakte hooge Ysbergen, om van welke af te glyden een
geliefd vermaak van het Volk van St. Petersburg uitmaakt.
Van den top dier Ysbergen ziet men , op Zon- en Feestdagen , dikmaals van vyf- tot zesduizend menfchen afzullen.
Vreemdelingen , welke van dit zonderling fchouwfpel ooggetuigen geweest zyn, (taan opgetoogen over de fterkte, dikte
en duurzaamheid deezer Zulbaanen.
In den Jaare 1740 liet Keizerin ANNA , aan de oevers van
de -Neva, een paleis van ys bouwen, eenig in zyne foorc.
en wiens aanweezigheid in Rusland alleen kon daargefteld
worden; op Nova-Sembla en by den Noordpool zou heg
bezwaarlyk gelukt zyn , indien men al de bouwftoffen en
de bouwmeesters na deeze koude oorden hadt gezonden.
Het ys tot dit paleis was als vierkante fleenen gehakt; het
gebouw besloeg in de lengte twee - en - vyftig , in de breedte
zes-
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Ijestien , en in de hoogte twintig voeten ; de muuren van
Sys waren in de doorfneede drie voeten dik. Al her huisraad der kamers (tafels ,.laadtafels , stoelen , bedden , fofa's,
in één woord , alwat tot een fraaien inboedel behoort)
was van — ys. Buiten het paleis zag men Obelisken ,
Standbeelden, Piramiden enz., alle van ys. Twee Mortieren
en zes Zesponders van het zelfde verganklyke metaal waren
aan den ingang geplaatst. Een dier kanonnen wierdt met
vier oncen buskruid gelaaden ; de kogel droeg zo verre ,
dat een plank, twee duimen dik , op een af(land van zestig
fchreden van daar geplaatst , doorboord wierdt; zo lain
het Yskanon , als het Affuit , ook van ys gemaakt , was in
't geringde befchadigd. Dezelfde proeve wierdt , met denztlfden goeden uitflag , door GREGORIUS ORLOFF , in den
Jaare 1770, herhaald.
Menr verbeelde zich de heerlyke uitwerking, welke eene
verlichting by nacht van dit Yspaleis doen moet 1 in dit
Toverkasteel gaf Keizerin ANNA aan de Groo:en van haar
Hof verfcheiden Feesten, het eene pragtiger dan het andere.
Als het zonderlingtte , egter, verdient aan de naakoomehngfchap te worden overhandigd, 't geen de Bruiloft uitmaakte,
welke zy zekeren Prinfe GALLIZIN , die haar Hofnar was,
deelt vieren. Hy hadt den Roomsch. I atholyken Godsdienst
aangenomen, en wierdt, diensvolgens, door de Keizerin gedwongen , met een Meisje uit de laagfle Volksklasfe in 't
buwelyk te treeden. Bruid en Bruidegom wierden, op hun.
nen Trouwdag , op bevel der Keizerinne, in de volgende
orde na het Yspaleis geleid. Beiden wierden in eene groo.
te Kast geplaatst , die door eenen Elegant wierdt gedraagen.,
en van meer dan vierhonderd perfoonLn vergezeld; zommi•
gen reeden op Kameelen , anderen zaten in Sleden, die van
Rendieren , Zwynen , Honden , Bukken en Katten getrokken
wierden. Het Bruiloftsbed , welk den jonge L4chtgenooten
was bereid en hen in zyne koude armen ontving , was van
Ys. Op uitdrukkelyk bevel der Keizerinne moesten zy den

gantfchen nacht daar op doorbrengen.

Hadde drift den armen GALL1ZIN tot dit ongelyk huwelyls
vervoerd , gewisfelyk zou hy in deeze verkoeling ftraffe en

geneezing tevens gevonden hebben.

Dank zy onze verlichte tyden , die hem , al ware hy ook
een Monarch , met algemeene verachting zouden bejegenen,
die zelfs met den geringiten zyner onderdaaneu zulk eel&
wreed fpel ging aanrichten 1
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AANAMERKING, ETnFraNnz 1. Co tAVArEkt.

AANMERKING, BETREFFENDE J. C. LAVATER, BESCHOUWD
ALS PHYSIOGNOMIST.

e Levensbyzonderheden van den beroemden tAVATER
te vinden in 't Mengelwerk der Vaderlandfche Letterpefeningen voor 1802 , No. XL, bl. 470-480, gaven my
aanleiding , om het volgende te melden.
Onder de weinige Nederlanders , niet welken LAVATER
briefwisfeling onderhield , was de Profesfor PETRUS CAMPER ,
niet minder met lof bekend onder de Teekenaars, dan by
de Ontleedkundigen. By zekere gelegenheid , zond LAVATaA
een afdrukfel van zyn Pourtrait aan CAMPER , die hetzelve ,
met een naauwkeurig oog , als Ontleedkundige en Teekenaar befchouwde. Wanneer ik hem , in het Jaar 1779, Op">
klein Lankum , bezocht , en zyn keurig Kabinet met oplet
bewondering zag, viel ons gefprek ook op de-tendhi
Phyfiognomiekunde van LAVATER ; waarover CAMPER , in 't
algemeen , geen gunfi:g oordeel velde , en dit vooral , om
dat de fchrandere Zwitzer niet ver genoeg in de Ontleed.
kunde gevorderd was , en uit dien hoofde zyne gevoelens
op geen vasten grond bouwde. CAMPER verhaalde my , dat
by,, niet zeer lang geleden, aan LAVATBR gefchreven , en
voor 't medegedeelde Pourtrait bedankt had , maar met byvoeginge , dat of de door hem opgegevene grondregels der
Gelaatkunde geen fleek konden houden , of het karakter van
den Zwitzer het allerhatelykfte en veragtelykfle moest ge
worden , indien men deszelfs Pourtrait vergeleek met-reknd
de gemelde grondflellingen. Het laat(te kon noch. wilde de
Profesfor gelooven; by bepoot., derhalven., dat het eertle
voor waarheid diende gehouden te worden. In .hoe verre
dit befluit gegrond of ongegrond zy, wil ik gaarne overlaten
aan het beflisfend oordeel van onze beste Ontleed- en Teekenkundigen.

D
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DE PARYSENAARS DOOR VOLTAIRE GERENSCIIETST.
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OLTATRE , gevraagd zynde, wat by van de Paryfenaars
dagt ? gaf ten antwoord: „ De Paryfenaárs richten
„ Standbeelden op , en werpen dezelve weder omverre ; zy
„ flyten hunnen tyd in de Schouwburgen,' niet uitjouwen en
„ handgeklap ; zy hebben minder verllands dan de dthenien„ fers, met alle hunne gebreken, en meer dan een dubbel
„ deel an deezer buiteufpoorigheden."

MENGEL WERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KUNSTEN EN WEETERSCHAPPEN, BETREKKELYK+

VERHANDELING, OVER GODS WYSHEID, IN DE
TOELAATING VAN HET LICHAAMLYK LYDEN
DER KINDEREN , IN HUNNE EERSTE ILRVENSJAAREN. Door ALB. CONRADI

Predikant te Oostwoud.

Tet lyden van Kinderen , waarin zelfs de ruwt
1 Volken het beeld der onfchuld vereerden, levert
voor den Menfchenvriend een allertreurigst gezicht
op. De zwakke en hulpelooze toeftand , waarin zy
zich bevinden , de beminnenswaardige onfchuld, wel
zich op hun gelaat vertoont , zyn niet weinig ge•-ke
fchikt om de aandoening van liet tederst mededogen
in ons gaande te maaken. Wierden wy toch door
den wyzen Schepper zo gevormd , dat door het lyden , het welk wy in anderen zien , ons medegevoel
wordt opgewekt ; welk eenen indruk moet dan niet
het lyden van Kinderen , die gelyk fchoone planten
zich beginnen te ontwikkelen , op onze harten maaken !,
Dan het is deeze indruk, welke by hun, die in eenige betrekking tot deeze hulpelooze kleinen ftaan , zo
ligtelyk in een morrend misnoegen over de wegen der
Voorzienigheid ontaart , ein even daarom van Godsdienst en Rede zyne richting meet ontvangen. Beiden
toch vereenigen zich ter verligtíng der menfchelyl:e
ellende , en ter volmaaking der menfchelyke gelukzaligheid ; maar wie zal niet erkennen , dat deeze hunne
liefderyke oogmerken in het lyden, bet onfchuldigtle
zelfs, der Volwasfenen meer kenbaar zyn, dan in de
fmarten der Kindsheid ? Dan de Vader der $armhar
liet zyne kinderen ook hier niet geheel zonder-tighed
licht; en fchoon het hem , die nooit iets dan zeer oppervlakkig befchouwde, niet terttond in het oog valt,
Is het echter , wanneer wy dat licht getrouw volgen ,
zeer
?ZENG. I8c2. NO. I3.
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zeer gefchikt , om ons tot vergenoegdheid met deeze
verordening der Voorzienigheid op te leiden , en de
nevelen veeler vooroordeelen omtrent dit onderwerp te
verdryven.
Laaten wy, om op het fpoor der waarheid te geraaken , ons van dit licht bedienen : fchoon wy by deszelfs fchynzel niet alles kunnen overzien , wy kunnen echter veel daarby onderfcheiden. Bepaalen wy
ons dan,
I, in de eerfre plaats , by de natuur der ellende ,
waaraan de Mensch in zyne eerfte jaaren is bloot
-geftld.
De Mensch, door zynen Schepper tot geluk befemd , fchynt op den eeroen trap van zyn bedaan
byna geheel tot lyden verordend. Ter nauwer nood
heeft hy het eerste levenslicht aanfchouwd , of hy
verkondigt zyn aanweezen door angifig kreunen, waar
oor hy het hevige der í'marten, welke zyne geboorte-d
vergezellen , aan den dag legt. De Mensch, tot eenen
Koning over de Dieren verordend , fchynt in zyne
kindsheid het behoeftigste van alle levende fchepzelen.
Niet te onrecht is daarom de uitboezeming van eenen
Dichter (*) .
FIulploos fchepsel! weerloos wichtje!
Teder zonder wedergaé

Kiekens, de ei -fchil pas ontkroopen,
Loopen vlug hun moeder na.
't Veulen, nauwlyks voortgekomen
Richt, fchoon waggelend, zich op.
ja 't gering en nietig rupsje
Klimt tot aan den hooghen top
Van den boomflam, zoekt zyn voedze1.
Daar 't naaar pas het ei verliet.
En de Mensch, dat Beeld der Englen,
Roert zich tot zyn welvaart niet.
Nauwlyks heeft het pas gebooren Kind den eeralen
adem gefchept, of het loopt reeds gevaar van te zullen derven; het gevoelt reeds in eenen toeftand te zyn
geplaatst, waarin het, geheel afhanklyk van de hulp
zyner natuurgenooten, niets tot verligting van zyne
fmart

(*) Befpiegeling ier Kindsheid, pag. 4.
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finart kan te weeg brengen. Slechts door traanen kan
de jonggeboorene her fmartelyke van zynen toefl:and te
kennen geeven , en bet medelyden zyner ouderen of
opvoeders opwekken ; welke echter op verre na niet
in Raat zyn , de oorzaaken van zyn lyden weg te neemen. -- Zo ellendig wordt de Heer van deeze Aarde
op het toneel der waereld ingevoerd ! Zo treurig is
zyne verfchyning op deeze Aarde! Het lichaam,
fchoon kenmerken draagende van 's Scheppers wysheid.
en alvermogen , brengt echter de zanden van een ongelooflyk heir van ziekten met zich ter waereld. Nauw
brengen onze kleinen de eerfte maanden door -lyks ,
zonder reeds alle de ellende, aan een zwak en zieklyk
lichaam verbonden, te gevoelen; daarenboven zyn Kinderen niet alleen aan een needs dreigend gevaar om
ziek te worden blootgefteld , maar zy moeten ook in
dat tydperk van hun leven fmarten , dikwerf krank
ondergaan , welke daaraan alleen eigen zyn. Wie-hedn
is in ftaat , de fniarten te befchryven , waaraan het
Kind onderworpen is ; terwyl het, nog ongeoefend in
dc lydensfchool , geene wapenen heeft, om zich tegen
de onheilen , waarmede zyn teder lichaam zo menig
bedreigd wordt , te beveiligen ? Daar zyne-vuldig
begrippen niet dan duister en verward zyn , heeft
de Rede nog geen vermogen, om hem te leeren ,
zich gelaaten te gedraagen onder een lyden , ' t welk
van het lot des menschdoms niet kan gefcheiden worden ; en , nog niet vatbaar voor de troostgronden ,
welke de Godsdienst , in meer gevorderde jaaren , zo
mild den lydenden aanbiedt, leeft het veele jaaren,
en groeit onder veele toevallen en gevaaren op. Hoe
weinig genot heeft de Mensch , in dezen eerften levenstand , van zyn aanweezen ! Hoe gering is de
vreugde, welke by ondervindt! Hoe dikwerf wordt,
op het onverwachtst , zyne blydfchap in droefheid
veranderd ! Aan hoe veel gevaar , onheil, kommer en
ellende, is de Mensch, op deezen eerhen trap van zynen ouderdom, niet blootgelteld ! Onkundig van den
áyd, van de beftemde mate des lydens ; onkundig van
de doeleinden, welke de Alwyze met dat lyden beoogt;
onkundig van de inmengzelen van het goede , welke de
Algoede ook aan zynen toestand heeft gefchonken, —
fchynt 's Menfchen lot, in dit eerfte tydperk , allerbetreurenswaardigst. Zyn oordeel is enkel gevoel;
OQ2
Cu
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en het is dat gevoel, 't welk zich met alle macht tegen
de onheilen verzet , welke hem treffen. Eindelyk",
daar het Kind nog geheel onbewust is, dat met al het
Iyden, 't welk de Godheid op deeze Aarde toelaat ,
een wys en goedertieren oogmerk verbonden is , en
dat eenmaal daaruit de heerlykfte voordeelen moeten
voortvloeijen , is het volf}rekt buiten (laat , iets tot
zyne vertroosting of gerustfielling aan te wenden.
Treurig, ik beken het, is het tafereel, 't welk wy
van den zwakken slaat der Kindsheid felietflen. Wy
poogden zelfs die naare fchildery in onze verbeelding
te verzwaaren , om des te beter over de natuur vara
het lyden, waaraan de Mensch in de kindsheid onderworpen is , te kunnen redeneeren. --- Dan laat
ons deeze ellende van naderby bezichtigen. Hoe dik
toch is het niet gebeurd , dat iets , 't welk-wyls
zich in den eerflèn opflag affchuwlyk voordeed , by
eene nauwkeuriger befchouwing , eene ígeheel andere gedaante aannam ? Hy, die zich verbeeldde een
Spook te zien , zag , zo dra by liet waagde nader
toe te treeden , niets verfchriklyks meer. Het lyden in de Kindsheid is (dat ik my zo uitdrukke) een
Spook, dat ons (alleen op Benen zekeren afftand vervaart, en hetwelk geheel verdwynt, wanneer men nader
koomt. Wie is 'er , die my niet zal toeftemmen, dat
wy , kortzichtige menfchen , dikwyls eiken fchyn des
kwaads voor het kwaad -zelf houden? Zeldzaam zien
wy de dingen in hunne betrekkingen, of geeven ons
tyd om het Geheel over te zien. Nog zeldzaamer ttellen wy het nauw verband der deden tot het Geheel
ons voor. Dat men dus het lyden in de Kindjheid
niet met de inrichting van een wyzen en goedertierenen
God kan overeenbrengen, moet ook hieraan worden
toegefclhreeven; men verzuimt, naamelyk, deezen zwak
Raat des Menschdoms in betrekking-kenhulpoz
tot zynen jeugdigen en mannelyken ouderdom te beoordeelen ; men blyft met zyne gedachten by het lot
der hulpelooze Kinderen slaan , en verliest de doeleinden des Scheppers, met den Mensch in dit tydperk
van zyn leven aan zo veel lyden bloot te Rellen, geheel uit het oog. 1)e oorzaak hiervan behoeft
men ook niet ver te zoeken. Het eerl'e , het lyden
naamelyk, is ons naby; het laatste, de bedoelingen van
11gt lyQen , meer afgelegen , en deeze kunnen niet dan
door
,

-
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door een gezet nadenken , door eene ernflige overwee ging, worden ontdekt. — Laat ons dit lyden wat meer
van naby befchouwen, door ons,
11, in de tweede plaats, te bepaalen by eenige oor
-.^aken
van hetzelve.
Eene voornaame oorzaak van het lyden , waaraan
Kinderen in hunne eerffe levensjaaren onderworpen

zyn , moet in de gejleldlieid hunner natuure gezocht
worden. — Kinderen zyn menfchen ; en al wat mensch1 y k is, mogen wy van hun niet vreemd rekenen.
Als mensch , moet het kind zulke en geene andere
zinnelyke werktuigen, zulk en geen ander lichaam heb
veel ellende toch zou geen plaats hebben,-ben.Ho
indien onze zinnelyke werktuigen minder fyn, onze
zinnen ftomper,, onze huid hard en ondoordringbaar
ware ! Daar onze lichaamen fyner bewerktuigd zyn
dan die der Dieren , gaan wy ook in dit opzicht hun
verre te boven. Dan uit deeze voortreflykheid moeten
voor den mensch , vooral in zyne kindfche jaaren ,
fmarten, dikwerf vernielende fmarten, ontflfaan. Daar
's menfchen lichaam door de wysheid des Maakers zo
kuni}ig is zaamgefl:eld , is het gevaar onvermydel }ik,
dat deszelfs deelen ligtelyk befchadigd kunnen worden.
Hoe meer een lichaam is zaamget{eld , des te eerder
loopt het gevaar om in wanorde te geraaken : een uur
toch is meer voor wanorde vatbaar, dan een-werk
eenvoudig zaamgetteld werktuig. Hoe groot moet dan
het gevaar niet zyn , waaraan de tedere lichaamen der
Kinderen zyn blootget'celd! Dit gevaar is des te onvermnydelyyker,, naarmate het lichaam fyner is zaamgefield. \Vie zou dan , zonder te willen dat de orde
-

der Natuur opgeheven worde, kunnen wenfchen, dat
de zo fyn bewerktuigde lichaamen der Kinderen daar
oor--vorbeydln?-Eervoamil

zaaken van het lyden in de Kindsheid is dus gelegen

in de inrichting der menfchelyke natuure, en in de gefteldheid van het lichaam. Kinderen, ik herhaale het ,
zyn menfchen ; zy moeten in het algemeene lot der
menfchelyke natuure deelen. „ De Mensch ," zegt
VILLAUME ( *), „ is aan meer ziekten blootgesteld dan
„ de
(*) VILLAUMS , over

I 1). p. a23.

den OorJpr, en Oognt, van 't Ifwaad,
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„ de Dieren; zyne fmarten zyn een gevolg van zyne
„ edele vorming: by,, die hierover wilde klaagen ,
„ zoude 'er even bevoegd toe zyn , als iemand, die
zeer te onvreden ware, dat zyn fyn bewerkt horo,, logic niet even duurzaam zy als het uurwerk op den

toren.

Eene

andere oorzaak

van

veel leden

in de Kinds-

heid moet by de Ouderen zelve gezocht worden.
Het Kind , dat van zynen Vader het aanvveezen , en
uit de vogten zyner Moeder voedzel en ontwikkeling
ontvangt , kan niet anders dan in een zwakken iaat ter
waereld komen. Gebooren uit Ouders , die in het algemeen bederf der menfehelyke natuure deden, moeten
zyne befiaandeelen en

voedende zappen

noodzaaklyk

aan bederf onderhevig zyn. Te recht heeft ROUSSEAU
daarom reeds aangemerkt , „ dat de gefleldheid der
„ kinderen doorgaans van die hunner moeder afhangt."
„ De mensch," zegt SALZMAN (*) , „ teelt al., tyd kinderen naar zyn beeld. Veelen kinderen
,,wordt, in de eerste waren hunnes levens , de ge„ zoudheid hunnes lichaams en hunner leden door der
„ ouderen fchuld beenmen." Wilden wy dus uit
zwakke en weeklyke Ouders tlerke Kinderen hebben,
wy zouden meer dan éénen regel der Natuur moeten
omkeeren. Verre zy het derhalven van ons, den
Schepper te befchuldigen ; daar wy den zwakken Raat

onzer gezondheid

, in

onze

kindfche jaaren, oorfpron-

kelvk alleen aan onze Ouders te danken hebben.
In de verkeerde behandeling van Ouders en Opvoeders
ligt eene derde bron, waaruit veel lyden bv de Kinderen
voortvloeit. „ Deeze ," zegt Dr . BAKKER (t) ,
^, is eene vóornaame oorzaak van veele ziekten der
„ kinderen , welker naamen men anderzins nauwlyks
.,

zoude kennen."

De Mensch, door het gefchenk der

Rede verre boven de Dieren verheven , schiet echter
in de behandeling van zyn kroost dikwerf by hun te
kort. Schoon het hem even min als den Dieren aan
tedere kinderliefde ontbreeke , wendt by echter, hoewel met het beste oogmerk , dikwerf verkeerde middelen

aan

,

om

de

gezondheid

der

Kinderen te

bewaaren

of
(*) SALZMAN , danl. lot eene onverji. Opvoed. der Kinderen.
De Voorrede.
(t) YerhandeR g over de Nat. nsv. der Kind. pag. 5.
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of te bevorderen. 't Is in de lichaamlyke opvoeding
van zyn kroost, dat de Mensch het voorregt der Rede niet alleen dikwyls kwalyk gebruikt , maar ook
zich van hetzelve het allerminst bedient. Hoe onkundig toch zyn de meeste Ouders hieromtrent ! Hoe
veele en sterke vooroordeelen heerfchen nog by hun ,
die in andere opzichten onder het verlichtfie gedeelte
onzer Natie te tellen zyn ! „ De middelen ," zegt
SALZMAN (*), „ om de gezondheid der Kinderen te
„ bewaaren , zyn in de meeste huizen zo verkeerd ,
„ voor hunne gezondheid en hun leven zo oogfchynlyk
„ nadeelig , dat ik niet te veel zegge , wanneer ik be„ weere, dat der Ouderen vooroordeel de meeste Kin•
,, deren in een jaar gedood en begraaven nebbe." De
weinige voorbeelden van Kinderen, die, niettegenftaande hunne gebrekkige opvoeding , eene bloeiende gezondheid genoten , doen hier niets af ; daar men ook
in het zedelyke voorbeelden aantreft van groote Mannen , wier zedelyke opvoeding te eenemaal verwaarloosd was geworden. — Hoe veele Moeders (op welke
toch voornaamelyk in de eerfte jaaren de bezorging van
haar kroost rust) achten het bereden zich , haare Kinderen zelve op te pasfen; de zorg daarvoor aan huurlingen opdraagende, die, wat zy zich ook op hunne bekkvaamheid mogen laaten voorftaan, echter in deeze zaak
veelal even onkundig zyn als de eerfile , en daarenboven
dat edel gevoel voor den welftand van het Kind misden, 't welk de Schepper haar , van welke hetzelve zyn
Leftaan ontving, als in het harte heeft ingedrukt. Wie
onzer kan de reeks van onheilen overzien , welke den
1Viensch alleen hierdoor in de Kindsheid moeten treffen !
.Hoe fchielyk wordt dan reeds de grondflag.gelegd tot
eene kwaade gefteldheid des lichaams, en .dikwyls voor
altyd de Raat der gezondheid bedorven ! Met regt
merkte daarom FAVORINUS reeds aan : „ dat lichaam
„ en ziel, die in den beginne met edele deugden praal„ den , door het ingeeven van een ongefchikt voedzel
„ van vreemde melk bedorven wierden." Hoe onwaardig toch , in het oog van verftandigen , zyn de
.meeste dier gehuurde moeders , om dien post te be.
klee-

(*) 4anleid. tot eerie onverJ1. Opvoed. De Voorrede.
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kleeden , als men hare handelingen tegen de pligten
van eene Moeder onpartydig afweegt!
Welk een ruim veld had ik hier voor my, om uit
te weiden over de?ze verkeerde behandeling van onze
hulpelooze kleinen in hunne eerfte levensjaaren , als
eene der voornaamil=e oorzaaken van het lyden, waar
aan zy onderhevig zyn; doch, behalven dat dit flechts
Bene herhaaling zyn z.jude van hetgeen men deswegen
in de Werken van TISSOT, BUCHAN en anderen, en voor
iuingeoefenden in de Verhandelingen van Dr. BAKKER en
J. F. COULON aantreft, laat ook de aart des Maand
waarvoor ik deeze Verhandeling thhikte , zulk-werks,
eene uitvoerige behandeling niet toe; waarom ik overga
tot de befchouwing van eenige voo.rdeclen , „elke niet
dit lyden der Kinderen verbonden zyn.
(Men veriragt,- zulks in het volgend Stukje.)

WAARNEEMING VAN EENS VERZWEERING IN DE
Linea alba, DOOR WELKE GALSTEENEN ONTLAST WIERDE44. Door J. J. r1EIJER,

Med. & Chit. DoFtor te Ze.vcstbergen.

lhoewel het zeker is, dat 'er Galiieenen by veele
A
menfchen huisvesten, is het egter zeldzaam , dat
zy zig een weg door de bekleedzelen Van den buik

baanen, en dus door zulke tegennatuurlyke wegen ont.
last worden; men heeft 'er veel meer voorbeelden van,
(en men zou 'er waarfchynelyk nog neer hebben , in.
dien men de ontlaste drekffofiè, in zommige gevallen,
naauwkeuriger kon of wilde onderzoeken) dat dezelve
zig door den endeldarm ontlasten. Het navolgende ge
Genees- en Heelkundi--valfchenmyd gtr
gen wel waardig; waarom ik liet dan ook mededeele.
Op den e6flen September 1798 wierd ik door Diakenen te Trilt verzogt , om de Vrouw van ANDRIES
VERHEYEN, die al zedert Benige dagen over felle pyn
in den buik geklaagd had , te bezoeken , en het nodige daartegen te verrigten. De Lyderesfe was Bene
zeer maagere Vrouw , 61 jaaren oud, van een vaale
kleur, zedert verfcheiden jaaren gekweld met de jicht,
en
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en met toevallen van zwakke werktuigen der Tpysverteering , die voornaamelyk in krampagtige braakingen ,
ten tyde wanneer de Jicht uitbreeken wilde , belton.
den, en te gelyk dikwyls door Kolykpynen aangetast,
en met Jichtknobbels aan de gewrigten der handen en
vingers voorzien. Haar onderzoekende, vond ik, ongeveer in het midden tusfchen den navel en de íchaambeenderen, in de Linea alba, een Ettergezwel, ter grootte van een half hoenderey, niet eene duidelyke fluctuatie en een harden ontftoolen omtrek; de geheele buik
was opgezwollen, hard en gefpannen op 't gevoel. Dit
gezwel had zig zedert I ^ of 14 dagen beginnen te formeeren, na dat de Lyderesfe , volgens haar zeggen ,
hevige pyn in den buik, niet 1lerke koortzen , had
doorgeftaan , die zig allengskens naar deeze plaats byeentrok, en waarop zy nu zedert eenige dagen een pap
van lynkcek leggen had. Den volgenden ochtend
de ik het gezwel niet een lancet, en 'er liepen omtrent
4 of 5 oncen bloederige etrer, van een goede confitlentie, maar ondraagelyken stank. als van feces, uit; zo
dat ik werkelyk op het eerfle oogenblik vreesde, dat
'er eene darm*ont(Iceking , die tot verettering overgegaan
was, ware voorafgegaan, en dat zig de etter nu naar
buiten ontlastte. Na dat genoegzaam alle etter uit de
gemaakte opening was gevloeid , bemerkte men, door
Bene zagte drukking met den vinger, rondsom de opening , eene groote holligheid en ruimte onder de huid,
-*n eene groote hardigheid rondsom het ettergezwel. In de
wond legde ik wat plukzel , en op de hardigheid , om
dezelve te ontbinden, een crrapl. IJiachyl. c. g. en verder
een behoorlyk verband.
Den 28ften liep 'er taamelyk veel van een dun, rood
vogt uit de opening ; en nu ontdekte ik, dat de gezegde holligheid zig meer naar de beide zyden van den
onderbuik, dan wel naar binnen uitfirekte, en dat 'er
fiftuleufe gangen voorhanden waren , welker loop zig
egter,, wegens de onrustigheid der Vrouw , niet met
zekerheid ontdekken liet. Voor het overige had de Lyderesfe aan het ettergezwel geen pyn , maar was koortzig,
klaagde over een bitteren fmaak in den mond en weinig eetlust. Thans appliceerde ik ettermaakende middelen, infpuitingen van het !?igejliv. liquef. PLENKII ,
en de voorfchreeven pleister. inwendig liet ik de Lyderesfe eerre mixt. refriscr. noemen.
005
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Den 2gften was de uitvloeijende etterttoffe van een
beter aanzien , en de hardigheid was aanmerkelyk zagter geworden. Dezelyde middelen wierden tot den
eden O6tober voortgebruikt, wanneer de holligheid zig
met jong vleesch byna had opgevuld en weinig etterde,
waarom de infpuitingen ook weggelaaten wierden; dan
op den 7den Oátober een aanzienlyke menigte van een
dun, flymerig, byna helder vogt uit de opening uitvloeijende, zo wel voor als onder het verbinden , onderzogt ik de wond op nieuw, en ontdekte twee fiftuleufe openingen, waarvan de eerre, ter diepte van anderhalven duim , regt naar binnen , de tweede byna
dwars over de regterzyde van den onderbuik, doch
eenigzins fchuins naar boven, naar de fpina anterior et
fuperior os/is ilei, liep, en, voor zo ver ik met de íbnde komen kon , ter lengte van een duim ; ooh waren
rondsom de uitwendige opening de bekleedzelen van
den buik zeer hard.
Naar de menigte der uitvlocijende Rolfe te oordeelen, was het zeker , dat deeze pypzweeren zig verder
moesten uitftrekken , dan ik met de fonde ontdekken
kon, en ik begreep wel, dat dezelve uit een ingewand
van den buik voortkwamen, maar uit welk, kon ik te
dier tyd met geen zekerheid bepaalen. Daar de ftoffe
dun, flymerig, zonder kleur, en byna zonder reuk was
zou my dit bykans hebben doen denken , dat dezelve,
wegens haar ipeekzelagtig voorkomen, uit het pancreas
kwam, zo niet de ligging van deeze klier een voor
reden tegen dit gevoelen had opgeleverd. Ook-name
was het zeker, dat de rigting deezer pypzweeren zeer
hoekig en ongelyk loopende zyn moest, wyl alle aange.
wende middelen, ter uitvor1 hing van derzelver diepte
en loop , vrugteloos waren; de ingefpuite vogten bleeven gemecnlyk langen tyd terug , en konden niet gemaklyk weder uit de opening worden gedrukt. Voor het
overige bevond zig de Lyderesfe , onder het toedienen van
ontbindende en verf{erkende middelen, als antimonial.,
Jul. med., afkookzel van rad. gramin., taraxac., cichor.,
lie. Quasf., Extr. Amar. enz., zedert het ontftaan der
verzweering , in een beteren Raat van gezondheid, dan
voorheen.
Ik nam myne toevlugt weder tot de voornoemde injec`&ies, en vond den iaden Odtober een goeden etter,
in ease behoorlyke hoeveelheid, egter met het fpeekzel
;
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zelagtig vogt gemengd; de anderzins dikke, harde buik
was aanmerkelyk dunner en zagt geworden, en de har
omtrek der opening byna verdwee--dighen
nen; voorts de Lyderesfe redelyk wel zynde, maakte ik
ook geene - verandering in de behandeling. Dan deeze
fchynbaare beterfchap duurde niet lang. Den volgen.
den dag was de geheele buik fterk gefpannen en pynelyk; de Lyderesfe kreeg hevige poogingen tot braaken,
zonder egter iets te ontlasten (*) , verzeld van kolykpynen ; en 'er liep wederom zulk eene groote menigte dunne toffe uit de wonde , dat de opgelegde
compresfen van vier tot zes maaien in de z2 uuren
moesten verwisfeld worden; ook ontftond 'er, ter zyden van de eerfte opening, een nieuw klein ettergezwel, met drie openingen, welke zo wel onderling, als
met de eerfte gemeenfcliaplyk ineen liepen.
Den 24 ten Oéober fneed ik het dwars kanaal in
zyne gantfche lengte open, en ontdekte, eenige dagen
laater, een fnus van ruim twee en een halven duim
lengte, die in eene fchuinze rigting naar binnen en opwaards de buikfpieren doorboorde , en , gelyk het
fcheen, naar de lever liep; maar verder te íbndeeren
dan tot de gezegde diepte, was my onmogelyk, hetwelk my nu als waarfchynelyk deed voorkomen, dat
deeze fnus in de lever eindigde. Om nu ook deezen
ziet het mes open te fnyden , en yervolgens den verderen loop daarvan op te zoeken, kwam my, by zulk
een oud , gebrekkig en bykans uitgeteerd ligchaam ,
niet geraaden voor ; waarom ik dan liever verkoos ,
denzelven door zagte infpuitingen open en zuiver te
houden , en de bovengenoemde middelen inwendig te
laaien voortgebruiken.
Tusfchen den iaden en rgden November bemerkte
ik, 't geen ik nog niet gezien had, dat de conipresfen
door het uitgeloopen vogt eenigzins groen geverwd
wierden, en dat, wanneer men mat de hand zagt van
de
(*) Zulke krampagtige braakingen en toevallen was de Ly.
deresfe gewoon, en 'er volgde gemeenlyk een ontfleekingag
tig opzwellen, of Jicht, aan de gewrigten der handen en
vingers , waarna dan het braaken en de kolyk meestal van
zelf bedaarden; en dit was ook nu het geval. Zornwylen
duurden dezelve ook langer, zonder dat de Jicht 'er op
volgde.
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de lever naar de buitentte opening heen drukte en
flreek, het uitloopes van het vogt aanmerkelyk bevorderd wierd; ook was het uitvloeijend vogt zo fcherp,
dat 'er op de huid, zo ver het zig verfpreidde, puistjes verfcheenen ; het liep nu in grootere, dan in klei
hoeveelheid uit, welk laatfte de Lyderesfë altoos-ncre
pyne'yk was; en in dc maand January 17gu wierd de
buitenil.e opening zo klein,. dat ik genoodzaakt was, dezclve door middel van de bereide fpons te vertwwyden.
Toen, in de maand February, de inundatie van Gelderland ontflond, had ik in Benige wecken geene gele
om de Lyderesfe te zien; tsaar in de maand-genbcid,
April weder by haar komende, vond ik, dat in de uit
zwarte flipjes en fchilfertjes in me--vloeijndftrc
nigte drecv,•.n; en de Lyderesfe verhaalde my, dat zy,
Benige dagen geleden , zwaare kolykpynen en braakingen had doorgettaan; dat daarop de omtrek der opening
fterk ontftooken was geworden , er. dat 'er kort daarop
een zwarte brok , van grootte als een paarde -boon, uit
was gekomen, maar dezelve op den grond vallende,
was die weggeraakt. Het gantfche geval overweegende , begon ik in twyffel te trekken , of dit vreemde
ligchaam niet een Gali}een mogt geweest zyn; en het
kwam my nu zeer waarfchynelyk voor, dat de, in do
uitvloeijende tlof c dryvende , flipjes en fchilfertjes ,
deeltjes van Galfteenen waren, door de infpuitingen en
door de beweegingen der buikfpieren losgewerkt ; en
wyl ik vermoedde , dat 'er meer zulke fteenen ten
voorfchyn konden komen , verzogt ik de Vrouw, zo
dra zy weder iets van dien aart ontdekte, my te
maten roepen; hetwelk dan op den 6den May ook ge
-fchied.
De Lyderesfe had, geduurende een paar dagen, zwaare braakingen doorgetl:aan , en klaagde na over pyn in
de zweer , in welker opening ik een zwart, hard ligchaam ontdekte. De opening door het mes ruimer gemaakt, en het ligchaam daaruit gehaald hebbende, be.
vond ik, dat het een Galteen was, van eene langwerpige gedaante , met vcrfchei.acn hoeken, en hebbende
de grootte van een eikel ; de kleur van buiten was donkerbruin , inwendig faífraan-geel ; de zelffi:andi„heid fcheen
incest uit kleine blaadjes of fchilfertjes te beftaan, voornaamel v k de buiteufhe kort; by dreef op het water ,
brand
1
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brandde aan de kaars, en had verder de door de Schei.
kundigen opgegeevene kenmerken van een Galiteen. Het
toedienen van ontbindende en verfi:erke:.de • middellen
wierd voortgezet, en daaglyks, of om den anderen dag,
eene verzagtende infpuiting toegediend, als ook zon.
wanneer zig krampagtige pynen opdeeden, war--wylen,
me weekmaakende en ontfpannende ftoovingen en pappen op den buik geäppliceerd ; by welke behandeling
de Lyderesfe merkelyk beter fcheen te worden. Intusfchen bleef de uitvloeijende ftoffe van hetzelfde aanzien, en byna altoos met die zwarte flipjes en fchiifertjes gemengd ; zo dat men eene nieuwe ontlasting
van Galf'eenen kon te gemoet zien , gelyk ook werkelyk, in de maand July des zelfden jaars, gefchiedde ,
wanneer, naa voorafgegaane kolykpynen, die egter niet
zo hevig waren als voorheen , een derde fteentje, half
zo groot als de voorgaande, ontlast wierd. Of 'er nog
meer f}eenen door den endeldarm ontlast zyn, is my
onbekend, . wyl zekere omftandigheden veroorzaakten,
dat ik de Lyderesfe maar zelden meer te zien kreeg;
doch ik kan niet voorby, aan te merken , dat de Lyderesfe, naa het ontlasten deezer tteenen, veel verligting
in de krampagtige toevallen der maag, alsmede een langer uitblyven der Jicht, ondervond.
Myn vertrek van Trigt maakte nu aan deeze Waar
een einde ; doel) in de maand April deezes.-nemig
jaars ontving ik het berigt, dat de Lyderesfe nog leef
wel was , maar dat het ongemak aan-dentamlyk
den buik nog in denzelfden haat was, als by mytt
vertrek; dat 'er by aanhoudendheid etterftoffe uitvloeide , en van tyd tot tyd nog fleentjes voor den dag
waren gekomen; de pleisters, die 'er opgelegd worden,
waren , by het afnecmen, zo zwart als bafrlicora ; 'er
was een fterke reuk by; en de Lyderesfe ging toen met
een ftokje door het huis.
Alhoewel nu deeze Waarneeming geenzins eerre nieuwe ontdekking, nopens het ontlasten van Galfleenen,
door verzweeringen aan den buik , moge behelzen,
Etheen my dezelve egter, als eene kleine bydrage , in
dit geagt Maandwerk , tot de gefchiedenis der Galfteenen, te kunnen dienen. — Wy vinden voornaamelyk
in HALLERS Element. Phyfrologi, Tom. VI. Lib. 23,
veele gevallen byeen verzameld, in welke zulke fleenen
zig een we door de vliezen, der galblaas en de bekleed ze-

566

WAARNEÉAIING VAN BENE VERZWEERING,

zelen van den buik baanden ; en in hetzelfde Werk
is Uit FRANK, Bnmerk. Tom. IV. p. 480. een geval
aangehaald, waarin een teen , van de gedaante eener
moerbezie, door eene verzweering naast den navel doorbrak. Dan het behoort zeker tot de allerzeldzaamfte
gevallen, .dat dezelve aan den onderbuik, zo ver onder
.en navel , doorbreeken ; meest ziet men dit in den
=egter bovenbuik , zodanig als het geval ; door Dr.
KOOLE waargenomen , in de Verhandelingen van he
13ataafsch Genoot/chap te Rotterdam, I Deel, p. 509,
befchreeven is. Ik beken ook , geen vermoeden op
Galfteenen gehad te hebben , voor dat de Lyderesfe
my verhaalde, dat 'er een zwart ligchaam uit de zweer
was gekomen, alhoewel de verfchyinzels, die men veelal
by perf nonen , met Galfteenen geplaagd , waarneemt,
hier in een aanmerkelyken graad voorhanden waren ;
maar dezelfde verlehynzels ziet men ook by dat zoort
van Jicht, welke CULLEN, (zie CULLEN, First Lines
of the Praêtice of Phyfae , Vol. I. S 52o der Hoogduitfche Vertaaling, tweede Druk , Leipz. 1789, en
insgelyks in zyne Nofologia methodica) onder den naam
van Atonic Gout, Podagra atonica , befchryft ; en
dewyl by onze Lyderesfe zulke duidelyke teekens van
dat zoort van jicht aanweezig waren , verfterkte my
dit in myne opgevatte meening , dat deeze toevallen enkel door de jicht, en de met dezelve verbonden
zwakke werktuigen der fpysverteering , veroorzaakt wierden; egter niet uit het oog verliezende, dat 'er hoogst waarfchynelyk zwartgallige veríloppingen der ingewanden van den buik mede gepaard gingen; te meer, daar
verfcheiden voornaame Geneeskundigen , als GRANT,
TOLL, MEZLER enz., de Jicht onder de zwartgallige
Ziekten rangfchikken. En hieruit nam ik myne indicatie en indicata, welke ik, ook zelfs naa het ontlasten
van Galfteenen, niet weezenlyk veranderde ; offchoon
lily niet onbekend is , dat men verfcheiden middelen,
b. v. dat van DURANDE , ( zie RICHTERS Chirurg.
Bibliothek, Band 8. St. 2.) uit Naphtha vitrioli, met
ol. terebinth., ter ontbinding der Galfteenen, heeft aangepreezen. Dan daar deeze aanpryzingen meestal op
Scheikundige, buiten het ligchaam te werk gebelde ,
proeven fteunen, die, zo als de ondervinding meermaa1en geleerd heeft, op het levende dierlyke ligchaam
aangewend, zeer onzeker zyn, en waardoor. wear veel .al
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ni meer na- dan voordeel heeft toegebragt: zo heb ik
my, by dit gebrekkig ligchaamsgeftel, liever tot zagtere middelen bepaald; de les behartigende, dat, waar
men geen nut kan ftigten , men ook niet moet fchaden. Even min, als het gebruik van f}erk prikkelende
inwendige middelen, zou , in dit geval , de operatie,
die de nieuwere Heelkunde aan de hand geeft, ons
Galfteenen uit de Galblaas te Naalen , gepast geweest zyn.
Ik heb boven reeds aangemerkt, dat de Lyderesfe ,
naa het ontlasten der Galfteenen , veel verligting , zo
in de krampagtige toevallen der maag, als in de kolykpynen , voelde ; terwyl nu ook de jichtpynen langer uitbleeven. Zouden ook veelligt de Galfteenen,
door hunne mechanifche prikkeling , de aanvallen der
Jicht bevorderd hebben ? — Ik durf deeze vraag niet
beflisfend beantwoorden, alhoewel 'er eenige grond ter
omhelzing van dit gevoelen voorhanden fchynt te zyn.
Dit zal ik 'er alleen nog byvoegen, dat, myns bedun.
kens, deeze Waarneeming kan ftrekken , om Genees.
kundigen , die jichtige Lyders, en voornaamelyk jich.
tige Vrouwsperfoonen (*) , die niet meer menftrueeren,
te behandelen hebben, ook op Galfteenen te doen den.
ken; in 't byzonder, wanneer de Jicht van haaren geregelden loop afwykt; — verder, om te doen zien, dat
men de krampagtige toevallen in den buik, by jichtige
Lyders , niet altoos van eene verplaatzing der jicht..
íloffe kan afleiden, dewyl zomtyds eene grove ftoifelyke oorzaak aanweezig is ; en dat het dus , in zulke
omftandi heden , ook niet dienftig zyn zal, de ver.
meende Jichtftoffe door in- of uitwendige fterk prik
middelen naar de buitendeelen te dryven, maar-kelnd
dat daarentegen krampilillende en ontfpannende inidde•
Jen , voornaamelyk op den buik geiippliceerd , vaak
grouter nut zullen zyn.
(*) Men ontmoet , volgens ,,u.xta , de Galfteenen liet
nlleeste by de vrouwlyke fexe.
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BERICHT, AANGAANDE DE TWEE ZOGENOEMDE
STEKELZ%VYN MENSCHEN (the Porcupine-Men),
I3EHOORLNDE TOT DE BEKENDE ENGEL SCHE FAMILIE VAN LAMBERT.
Door w. G. TILESIUS.
-

(Vervolg van bl. 5ig.)
n den Herfst des Jaars Igor verfcheenen het eerst,
op de Leipziger iVlisfe, de beide zo even uit Enge•
land aangekomene Zoonen van den Stekelzwyn-man,
zes-en- veertig jaaren vroeger , toen dezelve nog eerr
jongetje was, door BAKER befchreeven. Geduurende
den tyd van hun verblyf alhier , heb ik ze dagelyks
in hunne kamer bezogt, om dus in Raat te zyn tot het
waarneemen van alles, 't geen eenige betrekking heeft
op den zo zonderlingen toeftand hunner lichaamen. De
beide jonge lieden zyn op het land gebooren en opgevoed, en zien 'er zeer vrolyk en gezond uit. De oudfie, JOHN LAMBERT, die den ouderdom van twee-entwintig jaaren heeft bereikt, is groot van geftalte en íterk
van lichaam. De jongde, RICHARD LAMBERT, nog
maar dertien jaaren oud, fchynt van een minder vast
getlel , fchoon groot naar zyne waren. De oudfte fchynt
eemgzins van een ílillen , afgetrokken aard, en fpreekt
weinig; waardoor veelen op het denkbeeld zyn gevallen,
dat by onnozeler is dan de jongfie, 't geen echter bezyden de waarheid is; zynde hy inderdaad íchranderder en
beter onderweezen dan zyn Broeder. Hy leest, fchryft en
rekent zeer wel; ook verstaat by zyn ampt, als Boschwachter , zeer goed. Zyne uiterlyke ingetogene hou
komt alleen voort uit eerie hardhoerigheid , die-ding
hy, uit een ongelukkigen val van een paard, heeft overgehouden.
JOHN LAMBERT is getrouwd, en heeft zyne Vrouw
hoog zwanger te huis gelaaten. Met reden is men zeer
verlangende, om te weeten, of het kind, 't geen gebooren zal worden, indien het een Zoon is, insgelyks,
gelyk zyne voorvaders , na verloop van eenige weeken, de huidkorst zal bekomen ; en of , zo het een
Meisje is , hetzelve , gelyk in deeze Familie pleeg
plaats te hebben , zonder huidkorst zal zyn. Deeze
bei-
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heide Broeders hebben in hun Vaderland nog zeven
Zusters, die alle eene zuivere huid hebben , ge
andere• gezonde menfchen , zo dat zich geen het-lyk
minde (poor van Bene huidkorst aan haare lichaamen
laat zien ; niette; enilaande men verzekert , dat zy in
gedaante en houding volkomen op haare Broederen gelyken. Ook hebben my de beide Broeders verzekerd,
dat het by hunne Familie voor eerie volkomen zekere
zaak wordt gehouden, dat in dezelve nooit een Meisje
wiet deeze korst is aangedaan geweest; 't geen waarlyk
zeer zonderling is, en bezwaarlyk op eene voldoende
wyze verklaard kan worden.
Toen ik deeze jonge lieden naauwkeuriger, dan zy
gewoon waren , onderzocht, een aantal plaatzen van
hunne lichaamen met vergrootglazen bezichtigde, zo onm
de natuur dier kortten, als de eigenlyke gefteidheid der
daar onder verborgene opperhuid, nader te leeren ken.
nen, en eindelyk alle afgevallene stukken der huidkorst
verzamelde, om dezelve fcheidkundig te onderzoeken,
zo vroegen zy met nieuwsgierigheid, waartoe dat alles
zou dienen. Het antwoord was , dat alle deeze bouwzoen verzameld moesten worden, om van hunlieden
eene meer naauwkeurige befchryving daar te ítellen,
dan tot hiertoe , ten opzichte van hun geflagt, door
MACI-IN en BAKER was gefchied.
Zeker Man en Vrouw JOANNY, die voorheen met
zogenaamde witte Mooren., of Kakkerlakken, door geheel Europa hadden gereisd , om dezelve voor geld te
laaten zien, thans, zo het fchynt, geene gelegenheid
meer gehad hebbende, om zodanige lieden te bekomen,
en verneemende , dat men nog nooit iemand , van het
zonderling geflagt der LAMBERTS, buiten Engeland
had gezien, hadden zich derwaards begeeven , om hen
tot eene Reize door Europa te beweegen, die zekerlyk
tot wederzyds voordeel moest verftrekken, wanneer zy
zich, onder hun geleide, voor geld lieten zien. Op
deeze wyze hadden zy zich eerst in Hamburg, Hanover , Gotringen en Leipzig vertoond , en wilden nu
verder reizen op Dresden en Berlyn, en mogelyk zelfs
op Weenen. Daar deeze leidslieden der LAMBERTS
niets dan Fransch of Engelseh fpreeken , hebben
zy nog ander gezelfchap , om voor tolken te dienen
by zich. Gemelde JOANNY zeide my, dat de Hofraad Br uMF NBACH uit Engeland bekomen had een pray•
paPp
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paraat van de huid der hand van den Overgrootvader
der tegenwoordige reizigers. Zo dit waar is, hebben
wy mogelyk ook nog iets wetenswaardige, aan gaande
den aard en oorfprorg deezer huidkorst, uit de pen
van deezen grooten Man te wagten.
By zyne komst te Leipzig liet JOANNY, in een gedrukt papier, de aanftaande vertooning der Stekelzwyninenfchen bekend maaken; waarin, gelyk doorgaans by
zulke gelegenheden plaats heeft, de zaak eenigzins
overdreeven wierd voorgefteld en met valfche byvoegzels opgezierd. Dus meldt dit bericht , dat de Vader
deezer jonge lieden zich met eene Europifche Vrouwe
heeft in den echt hegeeven, even alsof dezelve uit een
ander Werelddeel oorfprongelyk was, dat Beenzins waar
is. Voorts zegt by,, dat eenige Reizigers verzekeren,
dergelyke Stekelzwyn-menfchen, in de woeste gewesten
achter de Botanybaai, gezien te hebben. Hiervan, echter, heeft men, buiten dit bericht, nooit iets gehoord
of by bekende Reizigers geleezen; niettegenftaande deeze byzonderheid , in de geographifche befchryving des
menschdoms, van het uiteríte gewigt zou zyn, en dus
niet zou zyn overgelagen. door ZIMMERMAN en anderen, die dit tfuk, niet de grootife naauwkeurig beid ,
onderzogt hebben. Eindelyk gelykt ook de erifelyke
huidkorst der LAMBERTS nergens minder naar , dan
naar de tieenharde fchelp van een Schildpad, waarmede dezelve in dit bericht wordt vergeleeken. Hierby
wordt tefl'ens , ten voordeele der LAMBERTS, eene ruwe afbeelding verkogt, waarin men de natuur even
weinig kan vinden als in de befchryving.
Het onverwagt aanfchouwen van deeze beide naakte
men fchen zou voorzeker iemand, die nog geene verfcheidenheden der menfchelyke zoort -gezien heeft, een veel
grooter fchrik verwekken, dan Tiet onverwagt gezicht
van een , tot hiertoe niet gezierien , Neger. Want ,
terwyl de huid van het aangezicht, der handen en der
voeten, blank is, vertoont zich de overige oppervlakte
dec lichaams niet alleen morseg graauw, maar ook nog
overal met eene dikke, ruwe en geborftene tekelkorst
omgeeven, 't geen hun een wild en affchuwelyk aanzien geeft. Eenige der nieuwsgierige toekykers , die hela
niet genoeg van naby konden zien, verbeeldden zich,
dat de beide LAMUEttTS zich met een bekleedzel van kurk
hadden westen te bedekken , op zodanig eetre wyze ,
dat
;
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dat de meergemelde blanke deelen daar vry van waren
gebleeven ; doch door nader by te komen , en de jongelingen te bevoelen, overtuigden zy zich ras van het tegendeel; gelyk ook het geval was der zulken , die tot
hiertoe geloofd hadden , dat het korttig bekleedzel uit
eertig dik, door bedrog aangebragt, befineerzel betiond.
Daarentegen vonden ook zy zich bedroogen, die, vol.
Bens de gebrekkige befchryvingen , gehoopt hadden;
menfchen te zien , met wezenlyke pennen van Egels
of Stekelvarkens gewapend. De opperhuid zelve is by
deeze lieden, op de meeste plaatzen, niet natuurlyk,
maar eeltachtig, ruw, droog en rimpelig; voorts overdekt met een graauw of zwartachtig bekleedzel , 't
welk de infnydingen , verhevenheden en wratten van
dezelve, als 't ware vergroot, en zo menigmaalen ver
afbeeldt , dat daaruit eindelyk eene zwaare be--dikt,
korfting gebooren wordt, welke door de menigvuldige
buigingen en beweegingen des vels eindelyk breekt,
en tellens droog en bros wordt. Deeze i'chors vert
deelt zich dan in gebrokene hukken , overeenkomticig
met de infnydingen, die in de opperhuid plaats heb,
ben. Hierdoor komt het ook, dat de gedaante der af
[tukken niet overal dezelfde is; zynde de--breknd
zelve vierkant , prismatisch, kegelvormig enz. ; naar
maate de infnydingen der opperhuid daaraan eene andere gedaante geeven.
Uit deeze hefchryving der bekorfte opperhuid ziet
men nu genoegzaam , dat de uitdrukkingen, Stekel.
zwyn- mensch , Egelmensch , en&. inderdaad in 't geheel
niet op de LAMBERTS toepasfelyk zyn: Door zulke
verkeerde benaamitigen zou men ligtelyk op het denkbeeld komen , dat deeze menfcben waarlyk bezet zynt
met hoornachtige ftekels, die, gelyk by zodanige Dieren plaats heeft, uit de zelfftandigheid van het Ve1 zelve te voorfchyn komen. Doch dit is hier geenzins
het geval: wy vinden hier geen hard en in hekelt op.
wasfend vel, maar alleen eene huidkorst, uit de ontaarding der opperhuid gebooren en daaraan vastkleevende. Wel is waar, dat deeze korst op zomniige
plaatzen in Rukken afbreekt, die wel eenige gelykenis
hebben met hoornachtige Rekels, doch alleen voor het
uiterlyke ; want , wanneer men die (ukken nadel` Onderzoekt, befpeurt men ligtelyk, dat zy geenzins die
hardheid en zelfhandigheid bezitten , aan waare ílekels
Pp a
ei.
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eigen; in tegendeel vindt men die zelfftandigheid bros,
en alleen eenigzins hoornachtig buigzaam, wanneer zy
nog met de vogten der huid doortrokken is, doch teffens
veel weeker. De natuur des huidbekleedzels der LAM BERTS komt liet meest overeen met het Kwaadzeer en
zommige andere velziekten; doch is alleen wat harder,
en valt ook in merkelyk dikker Rukken af; zynde deeze
i}ukken van buiten zwart , doch wanneer zy midden
door worden gebroken, doorfchynende.
In den Herfst zien deeze jonge lieden 'er geheel anders en wel veel verfchrikkelyker uit, dan in andere
jaargetyden , dewyl op dien tyd de stukken , die het
langst gezeten, en de grootte dikte bekomen hebben,
afvallen. Vanhier, dat zy 'er alsdan vlekkig en fchubbig uitzien. De opperhuid, die, zo ras de dikke korst
afvalt , reeds wederom met een fchubbig , wratachtig
en ligt-zwart bekleedzel overtoogen fchynt, vertoont dan
diepe holten , afgebroken door nog overgebleevene gedeelten van de nog niet afgevallen huid ; 't geen de
wonderlyke vertooning maakt van een drie- of vierdubbeld vel, op allerhande wyzen in verfchillende laagen afgebroken. De afgebrokene rukken der huidkorst,
die nog eenigzins met Rekels vergeleeken kunnen worden, zitten aan de rimpelige deelen van buik en rug:
dezelve zyn zeer kort en klein, hangen in hunne grond
niet te zamen, maar taan op een dun korst--beginzls
je, 't geen onmiddelyk op de opperhuid vastzit. De
opperhuid was op deeze plaatzen ingetrokken en eelt
huidtepeltjes waren overal bezet-achtig.Denbur
met een zwart-graauw overtrekzel , 't welk op de oppervlakte de gedaante van fchubben aannam. Ook
vormde dit overtrekzel, wanneer het dikker wierd, als
't ware , een hoornachtigen bast over de huidtepeltjes.
De infnydingen of rimpels, die tusfchen beiden wierden waargenomen , waren veel aanmerkelyker, dan by
andere menfchen. Op die plaatzen , alwaar de huid
ruim en rimpelig is, kon dezelve van de daar beneden
liggende (pieren worden afgetrokken. Wanneer men verderde huid op deeze plaatzen, tusfchen duim en vinger,
van de beneden liggende deelen opligtte, en dezelve
daardoor deed berften, zo boogen zich de zogenoemde
Piekels op de bolronde randen in verfcheidene richtingen door elkander , zo dat men de opperhuid tusñhen
dezelve kon zien. Met toelaating van den zogenoemden
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den Stekelzwyn-man , trok ik eenige deezer zogenoemde Thekels uit niet een pincet , 't geen eenige bloeding
veroorzaakte. De gekwetíle plaatzen onderzocht ik ver
vergrootglas, en ligtte de velichubben, op-dermth
welke de zogenoemde Rekels geftaan hadd ,n , op met
liet lancet; wanneer ik bevond , dat op de opperhuid
een wit, meelachtig , celgewys weefzel overbleef, 't
welk ook aan de oppervlakte van liet losgerukte fchubbetje te zien was.
Daar gewoonlyk, by een oppervlakkig onderzoek deezer menfchen, alleen gelet wordt op de bovenil:e oppervlakte , en niet op den grond der bekorfting , zo
brengt dit de aanfchouwers in den waan, dat alle de
menigvuldige uitfteekende punten , die 'er als dekels
uitzien, van elkander afgezonderd ílaan. Doch dit is
geenzins het geval: behalven de weinige zo even vermeldde, hangen de overige, in hunne grondílukken, te
zamen, en zyn dus, in plaats van Rekels , niets dan
uitpuilingen eener algemeene huidkorst.

(Het Vervolg en Slot hierna.)
EEN VREEMD NATUURVERSCHYNZEL.

mtrent het midden van September 1802 deed zich
een zeer ongemeen Verfchynzel voor in eenen
O
Berg, grenzende aan Loch Tay, in de Hooglanden van

Schotland. Een Schaapenhoeder weidde zyne Kudden
omstreeks den top des Bergs , wanneer by eensklaps
overvallen werd door een regenbui van Steenen, rondsom hem nedervallende. Verfchrikt door zulk eene ongewoone vertooning , verliet by met allen fpoed den
Berg, en ging naar de Dorpen, gelegen in de laage landen beneden , verhaalende het ontzettend wonder, door hem gezien. De Inwoonders gaven hem weinig geloof; evenwel, daar het geloof aan Geesten en
andere zonderlinge verfchynzelen niet geheel vreemd is
in dat gedeelte des Komngryks., bewoog by eindelyk
oenigen van hun , om de plek te gaan bezigtigen, en
zichzelven van de zaak te vergewisfen. Ter plaatze
komende , waren zy niet min verbaasd dan by, den
grond, als 't ware, geheel bezaaid te vinden met een groot
aanPP g
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aantal loste Steenen, blykbaare kenmerken vertoonende
van nieuwlings daar te zyn nedergevallen. — Rond
om de oorzaak te ontdekken van dit vreemd-ziend,
vertoon , befpeurden zy een fpleet in de aarde, van
Bene langwerpig ronde gedaante, in het middelpunt van de
plaats, waaromftreeks de Steenen verfpreid lagen. Door
deeze opening waren dezelve blykbaar uitgeworpen
doch door welke beweeg-oorzaak kon men niet ontdekken. De Berg, waar dit Verfchynzel plaats greep,
ligt niet meer dan twintig mylen afttands, in een rechte lyn , van het Dorp Comrie , waar zo veele aard
gevoeld worden. Een buitengemeen hevige.-fchoken
fchok had te Comrie plaats, kort naa het bovengemeld
Verfchynzel ; waaruit men mag befluiten, dat zulks in
oenige betrekking tot elkander geflaan heeft.

EEN KUIKEN ZIET EEN MENSCHEN-AANGEZIGT.

n den voorleden Jaare (i8oi) liet een Jood, te PeImet
fen, in Zuic.'-Pruisfen , voor geld zien een Kuiken
een Menfchen-aangezigt; Dit Kuiken was uitge-

broed op een Landgoed niet verre van Lhrefchen, of
Krzefnia, in het Diftri van Poten ; en de Jood had
hetzelve ontvangen , ter vereffening van eene kleine
Snyders-rekening , welke de Eigenaar des Landgoeds
hem fchuldig was, die verzekerde, dat een ander even
zo gevormd Kuiken ten zelfden tyde door dezelfde
1-len was uitgebroed , doch 't welk kort daarop stierf.
Het Kuiken, 't welk door den Jood leevende vertoond
werd , had een zeer leevendig voorkomen, was volwasfen , en meer dan een jaar oud. Het lichaam
was bedekt niet veelverwige vederen , en , zo ver als
dat gedeelte van den hals, waar het hoofd begon, in
geenen deele door iets zonderlings verfchillende van andere Kuikens. Het hoofd ging in grootte dat van anclere Kuikens niet te boven; maar het was zonder vederen, en bedekt met een vel van eene eenigzins blaauwagtige kleur. De oogbolletjes waren juist gevormd als
in een menfchen-aangezigt , en daarover twee 'boogen
van zeer fyn dons , vormende regelmaatige wenkbraauwen. Het bovenfle gedeelte van den bek was zulkerwyze geboogen en afgeknot, dat het een welgemaakten
neus
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neus uitmaakte, behalven dat dezelve van eene hoorn
Een welgevormde mensch--agtiezfl;ndhwas.
lyke mond onder dien neus, met lippen, en twee ryen
naauw vereenigde witte fpitze tanden, voltooiden deeze zonderlinge (peeling der natuur. De tong was gerond , en gevormd gelyk een menfchen-tong. In de
daad, het geheele aangezigt had zulk Bene verbaazend
juiste overeenkomst met een menschlyk weezen op
tere verkleinde fchaal, dat 'er, om zulks te ontdekken, geen de minfte noodzaake was, om den byfland
der verbeeldinge in te roepen. — Boventtaand Ver
dit verfchynzei was ondertekend en gemeen-halvn
genaakt door M. scHwAnz, een Heer, bekleedende
een aanzienlyken post by het Pruisfisch Gouvernement
te Pofen.

LEVENSDESCHRYVING VAN KAREL WILHELM
SCHEELE.

(Uit het Hoogduissch van C. 0. cRUNER.)

leven levert ons een voorbeeld op van
Sde een'
befcheiden Geleerde, die moeds genoeg bezat om
stille vergetenheid te kiezen boven de luidruchtiCHEPLE's

ge beroemdheid; wiens yver geen lof noodig hadt; wien

de geleerden in zyn vak kenden, en zyne tydgenooten
fchier miskenden; die zich reeds eenen oniterfelyken
naam verworven hadt, eer hy beroemd wierdt. Hy arbeidde voor zich in filte, wenschte en zocht niets,
clan meer en meer te leeren. Eindelyk wierdt by door
zyne gewichtige ontdekkingen verraden; en naauwlyks
begon hy de vruchten van zyne poogingen te genieten,
of hy wierdt der waer&d voor altyd ontrukt. Zyn
verlies en zyn roem verbreidden zich fchier ter gelyker
vvd. Men wenschte hem. weder terug, daar by naauwlyks recht bekend geworden was. Hy wierdt den 9 December 1742 te Stralfund geboren ; zyn Vader was
CHRISTIAAN SCHEELE, een Koopman, — zyne Moeder MARGARETHA ELEONORA WARNECROSS ; hy was
van elf kinderen het zevende, ging op de openlyke
Schoole, en leerde niets ; wierdt diensvolgens, in
zyn veertiende jaar , naar den Apothekar BAUCH in
GoPp 4
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Gothenburg, een ouden Vriend, gezonden, om de Artzenvnlengkunde te leeren. Na dat zyne leerjaaren ver
waren , bleef hy 'er nog twee laaren als Pro i-lirekn for f}aan , en ging toen van daar naar Malmo by den
Heer KEUSTRÖM. Tot dus verre befpeurde men in hem
niets meer, dan gefchiktheid en yver. Hy las vlytig
alle Scheikundige Boeken , die hy maar kon bekomen, vooral NEUMANN, doch zonder eenige byzondere voorkeur. Hy verdroeg de verandering van zyn
tot hiertoe gehouden verblyf zeer gelaten ; doorreisde de verfchillende Provintien en Steden, en befoot eindelyk , in 1769, naar Stockholm en Up/al te
gaan. Verfcheiden Leden van de Academie der Wetenfchappen verleenden hem het gebruik hunner Boe
moedigden heil aan, om, naar een aan de-ker,'n
hand gegeven plan , eenige Proeven in 't werk te ftellen. Hy leverde in 1770 zyne Verhandeling over de
Vloeii'paat aan de Academie over, en ging van daar in
I77 iaar Up/ 1. Hier zette• hy zyn' arbeid in ftilte
voort; maar de Heer LOCKE , in wiens Apotheek hy
1i c)nd , bemerkte weldra de uitgebreidheid zyner kundigheden , en zyne bekwaamheid in 't Laboratorium.
Upfal was , toenmaals door LINNIEUS de zetel der Natuurlyke Historie , en door BERGMANN van _ de zyde
der Scheikunde beroemd geworden. Men raadde SCHEE LE meermaalen, zich aan den laatstgemelden te laaten
voorftellen ; doch hy verlangde en fchuwde tevens die
byeenkomst, uit vrees dat hy hem niet genoegzaam zou
kunnen voldoen. En echter was hem BERGMAN N'S oordeel
niet onverfchillig. Hy ging eindelyk naar hem toe, was
min of meer verlegen en beangst, dan wierdt door BERGMANN uit zyne verlegenheid gered. Hy toonde hem, fidderend en met'nedergeflagen oogen, nieuwe Aarden, nieuwe Zuuren, nieuwe Metaalen, nieuwe Verwandfchapstafelen, en eene nieuwe Theorie van Lucht en Vuur.
BERGMANN zweeg geheel verbaasd , wyl hy niet begrypen kon , hoe een onbekend jong Mensch zoo vee
ontdekkingen hadt kunnen doen , brak het lUl--leri
zwygen , drukte hem vergenoegd de hand , en kende
hem den verdienden lof toe. Ter gelyker tyd, 1 775,
benoemde hem de Stockholm/bhe Academie , waaraan hy
zyne Proeven over liet Benzoë-zout en het Arfenikzuur halt voorgelegd, als gewoon Medelid ; een voor
dat eenig in zyn foort is , wanneer men zich-beld
-
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SCHEELE als Apothekarsgezel voorf}elt; — en BERGMANN bezorgde hem , in 1777, een jaarlyks Penfioen
van 600 Livres, om de noodige onkosten tot zyne proe-

ven te kunnen goedinaaken.
Dit alles nam hem veel tyd weg. Hy trachtte , in 1777, zich een geruster verblyf te verfchaffen , en wees alle voordeelige aanbiedingen van de
hand , die BERGMANN en de Regcering hem deeden.
Hy ging naar Kóping , een Zweedsch Landtladje , om
het bcther van de Apotheek te dier plaatfe over te
neemen , misfchien ook wel om de hand der Weduwe, die voor zeer ryk gehouden wierdt , te bekomen.
De Apotheek was zeer in verval geraakt: by bragt
dezelve weder in orde, loste de fclhulden af, die daar
op funden , liet een fraai huis bouwen, en trouwde nu eerst, den 18 Mey 1786 , met de Weduwe.
Doch op zynen Bruiloftsdag kreeg hy eene heete
Koorts, en ftterf den 26 Mey,, in zyn 44 jaar, zon
geluk te genieten, die hy nu zoo-derustnh
naby was.
Het leven van groote Mannen heeft gewoonlyk twee
doelen. Het eene bepaalt zich tot benoodigdheden ,
betrekkingen en verftrooijingen , het andere is den arbeid toegewyd , en te meermaalen wint het eerfle op,
rekening van het laatfte, dat daarby lydt. In scHEELE'S leven vindt men dat contrast niet. Het is arm
in geheurtenisfen , maar ryk in ontdekkingen. Aan
hem ziet men , hoe veel liet enkel talent , zonder
rang of tytel , zonder beguntligers en voorthelpers , doen kan. De vergelyking van zynen kortel:
leeftyd niet de menigte zyner uitvindingen, der menig
welke hy te overwinnen hadt,-vuldigehnrsf,
met het kleen getal hulpmiddelen , die by ter bereiking
Lyner oogmerken bezat, toont ons hem geheelenal, zo
als by was. Om in liet naarfpooren der Natuur geluk
te zyn, is gezond verfland, vermogen , en een wys-kig
gebruiken van den tyd, noodig: SCHEELE hadt, buiten
tegenfp raak, veel verfland, maar te weinig van die befchaafde opvoeding, welke vereischt wordt, om dat ver
te wyzigen, en de noodige richting te-ílandvroegtyi
geeven. Zyn daaglykfche arbeid verwyderde hem van alle
onderricht; het maaken zyner vorderingen viel hem zeer
zwaar, dewyl by de vereischte grondbeginfelen der Natuurleere alleen uit Boeken zich kon eigen manken en
bePps
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betiudeeren. Hy hadt van niemand onderricht beko.
men: hy was, in zeker opzicht, de leerling van zyn ei-

en vernuft, en hadt aan zyne eigen vlyt alles te danJen. Vandaar ook , dat zyn-2 leerwyze dikwyls on'
naauwkeurig is ; maar wanneer hy duister fchynt te
2yn, doet een lichtftraal de wolk verdwyn n, die hem
fchynt te omhullen. Wanneer zyne gevolgtrekkingen
diet juist fchynen, keert hy terftond weder van dezelve terug. Hy hadt een gering vermogen, maar genoeg
om zynen roem te bevestigen. Van óoo Livret, zyn
jaarlyks inkomen uitmaakende, waren 'er Soo voor zyne menigvuldige en moeijelyke proefneemingen bettemd.
Na weinLe proeven verkreeg hy het refultaat. De on•
dervinding verleende hein de beste beflisfende uitfpraak
omtrent de belangrykfle vraagen. De tyd behoorde niet
hem toe, maar den Heer, by wien hy als Apothekarsgezel ítond; doch zyn genie was zyn eigendom, — en
dit, met werkzaamheid gepaard , voerde hem tot zyn
doelwit. Hetzelfde vuur , waarby by zynen Artzenymengkundigen arbeid verrichtte, was ook toereikende tot
zyne onderzoekingen. De avonduuren, wanneer hy vry
was, wist by verstandig zich ten nutte te maaken. Hy
fcheen nooit bezi g te zyn, en nimmer toch zat by ledig. Hy overdacht , eer hy begon te arbeiden, en dit
maakte dat by altyd by llechts één werk ftaan bleef.
Niemand hadt tuinder gereedfchap noodig dan hy: van
bier dat hy zoo veele nuttige ontdekkingen met zoo weinig onkosten deed.
BERGMANN en SCHELLE arbeidden beiden tot viol.
maaking der Scheikunde ; maar ieder op eene verfchil,

w ze, en in verfchillende omftandigheden. Bei den wíiren het voorwerp van de nieuwsgierigheid der
reizen_le Geleerden. De Prefident DE VIRLY en de
Spanjaard ELLUYART ondernamen gemeenfchappelyk
de reis naar Zweden, om beid°n te zien en te spree=
ken. De m:^nier, waarop SCHEELE hen ontfing, maakt
zyn chary &er het best kenbaar. Zy gingen naar Kaping;.
gaven de brieven van aanbeveeling , hun door BERGMANN gegeven, over; vonden eenen jongen man met
een fchortje voor ; en vraagden naar hem. Hy brak
den brief open en ontfing hen vriendelyk, nodigde
hen te gaan zitten, liet zich in een gefprek met hun
in, en bleef in zynen arbeid voortvaaren, zonder deswegen eenige verkhooning te maaken. Hy fprak vol.
kolende
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komen onverfchillig over vreemde en zelfgemaakte ontdekkingen , zonder verwaandheid of ontydige befcheidepheid. Hy verhaalde hun, zonder eenige achterhou.
ding, alle zyne proeven, en mengde den lof van BERG.
MANN dikwyls met zyne redenen. De vreemdelingen
lieten hem daaglyks des middags by hun ten eeten nodigen , en by kwam telkens, zonder zich daarover te
verontfchuldigen. Maar zo dra de tafel was afgenomen, ging by terftond naar huis, en zy vergezelden
hem, Zynen tyd offerde by aan niemand op. Einde4
lyk fcheidden zy van hem , overtuigd dat alle Geleerden hun geleerd aanwezen zouden kunnen verdubbelen,
wanneer zy, gelyk SCHEELE , het juk van plichtplee
wisten af te fchudden,
-gine
Eene Vrouw, Madame PICARDET, leerde de Hoog
en Zweedfche Taalen, om zyne Werken in 't-auitfche
Fransch te kunnen overzetten. De onderneeming was
nioeijelyl ; dan de uitvoering voldeed aan de verwachting,

F . J. V. M.
VERSLAG VAN TWEE OPMERI tNS \AARDIGE LUGTREIZEN, DOOR DEN HEER GARNERIN, IN ENGELAND, LAATSTLEDEN HERFSTMAAN,
GEDAAN.

,,1► den heeft, in de Nieuwsbladen van den dag, niet
nagelgaten , ntu korter , dan breedvoeriger , te
tgewaagen van de Lugtreizen des Hoeren GARNERIN,
in Engeland ondernomen en gelukkig volvoerd. Een
omftandig Berigt van twee deezer, deels door hem„ zelven gegeeven , zal, zo Wy hoopen, onzen Leeze.
„ ren niet onwelkom zyn."

„M

* #
De nieuwsgierigheid, te Bath, en in de ommeilreeken
dier Stad, opgewekt door de belofte van den Heer
G4P NERIN, om , den 7 van Herfstmaand, uit Sidney
Gardens met zyn Lugtbol in de hoogte te flygen, werd
ten dien dage vervuld, en leverde een verbaazend ver
-tonp.
Het
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Het vullen van den Lugtbol ving vroeg in den naainiddag aan. Zulks gefchiedde op de genoeg bekende
wyze. De Lugtbol ílundt in een afgellooten perk, te
midden van den grooten wandelweg. Onmiddelyk vóór
het opgaan werd de Heer GARNERIN met zynen Reisgenoot Mr. GLASSFURD , ten einde men een vol gezigt
van den Lugtbol mogt. hebben, op eene geringe hoogte, aan de touwen voortgetrokken tot het opperfte der
wandelplaatze , en na de ingeflootene ruimte weder terug gebragt.
Naa dat de Lugtreizigers, omilreeks half zes uuren,
de vergaderde menigte gegroet hadden, (teeg het Gevaarte langzaam op, volgde met een ftaatlyken voort
windtreek boven de valei , tot dezelve ver-gande
hoogten aan de regter hand van Prior--dwenagtr
park. De omliggende hoogten waren vervuld met een
vol verbaasdheid aanfchouwende menigte, verlicht door
de ondergaande Zon. De ftraaten, de daken der hui
waren opgepropt van menfchen ; en de Lugtbol ,-zen,
grootsch voortgaande in het blaauwe uitfpanzel, leverde
eerre vertooning op , die alleen begreepen kan worden
door hun, die nevens ons aan(chouwers deezer Lugtreize waren. Omtrent een kwartier over zeven uuren
daalden de Lugtreizigers zeer gelukkig neder in een veld
nahy Mei/s, op een afdand van zestien mylen.
Wy zyn gelukkig genoeg, om de volgende byzonderheden deezer Lugtreize, naar het berigt van den Heere
GARNERIN, te kunnen mededeelen.
Met groot genoegen mogen wy vermelden de fchoonheid van het we@r,, dat van heinde en verre duizenden
van aanfchouwers lokte , om getuigen te zyn van onze
Lugtreize uit Sidney Gardens. Naa gelegenheid gegeeven
te hebben om het vullen des Lugtbols te zien, gingen
WY in het Lugtvoertuig , en lieten ons om de wandelplaats heen trekken; de vergaderde menigte , die angftig
over ons fcheen bekommerd te zyn, groetende.
Omtrent half zes uuren rees de losgelaate Lugtbol,
roet een zagt koeltje uit het N. 0., opwaards, onder
liet gejuich van duizenden aanfchouwers, wier gejuich
'beantwoord werd door de nog veel grooter menigte op
nabyliggende bergen.
By het opgaan flondt de Barometer op 3o Duim , en
de Thermometer op 62°, io'. Wy waren gevoelig aangedaan door de traanen van teerhartige deelneming, die
de
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de oogen der Schoonen hortten; doch voelden het free..
lendst vergenoegen , op het zien van de fchoone en
fchilderagtige tooneelen, welke zich aan ons oog opdecden, wanneer de Lugtbol, ftaatlyk klimmende, ons de
Reis deedt voortzetten.
Wy genooten dit vermaak, tot wy, 50 Min. over
vyf uuren, eene fterke aandoening van koude gevoelden, en den Thermometer tot Sa" gedaald zagen; een
verfchil van zo Graaden, by toen wy opfteegen. De
Barometer was tot .26 gevallen, 't welk ons eene hoogte
aanduidde van 3, 420 Voeten. Op deeze hoogte ver
zich een onafineetlyke horizont aan ons oog, die-tonde
bet fchoonfte landgezigt in 't klein opleverde: aan de
regter zyde onderfcheidden wy zeer duidelyk de Zee,
op welke de fhraalen der ondergaande Zon zich als in
een onmeetelyken fpiegel vertoonden.
Naa verrukt te weezen over de heerlykheid van dit
gezigt tot 12 Min, over zes uuren, ondervonden wy
eene veel grooter maate van koude; de Thermometer
was gedaald tot 46°, 't welk eene verandering van Io
Graaden in de lugtsgeteltenisfè tekende. De Barometer was flegts een tiende gereezen; dus waren wy flegts
76 Voeten gedaald. Ik fchreef deeze groote maate van
koude toe aan eene dikke donkere wolk , boven den
Lugtbol zweevende. Mr. GLASSFURD wilde daar door
heen trekken; doch ik verzette my hier tegen, denkende dat deeze wolk eleftriek mogt weezen , en wilde
het gevaar niet loopen om het lot van ICARUS te ondergaan. Nogthans naderden wy die wolk e,nigermaate : de Thermometer bleef op dezelfde hoogte; docli
de Barometer daalde tot 251 Duim, 't welk eene hoog.
te aanduidde van 3,62o Voeten.
In deezen toefland was de ontvlambaare lugt zeer
uitgezet , en de Lugtbol in evenredigheid gezwollen.
Wy vonden ons met een damp omgeeven. De Thermometer daalde 3" en tekende 43Q; de Barometer was
gezonken tot 244 Duim, en gaf dus eerre vermeerdering
van 274 Voeten aan de bovengemelde hoogte. — Wy
bevonden ons midden in eene wolk, welke ik oordeelde
zeer clerk met ele&rieke ftoffe belaaden te weezen. De
Lugtbol nu geheel en terk uitgefpannen zynde, fcheen
aan te duiden, dat de minfie honger verheffing dezelve
zou doen bar!}en , door de meerdere ylheid des dampkrings. Iiet noódig oordeelende my uit dien !land te
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redden, opende ik een der beneden - ianliangzels , die
vaardig zamenwerken met de bovenklep, De There
mometer daalde, 4o Min. over zes uuren, tot q.t °; maar
de Barometer rees tot 26 Duim, Ik giste de dikte
der wolk op 1031 Voeten. Uit de waarneeming van den
Thermometer bleek , dat het benedenfile gedeelte veel
dikker was dan het boventle : want de koude was zo
sterk; dat wy ons in onze mantels inwonden; de Ther.
mometer Rondt llegts vier Graaden van het Vriespunt.
Dan dezelve rees , 52 Min. naa zes uuren , tot 46°,
en de Barometer tot 2q Duim , wanneer wy oordeel.
den ons op 874 Voeten van de aarde te bevinden, en
ons vermaakten met over de bosfchen te zweeven s 't
welk het gevederd choor ontrustte , 't geen fcheen te
denken dat wy hun grondgebied hun wilden betwisten.
Ik Relde aan GLASSFURD voor, om neder te ftryken
in een veld, 't geen zich als daartoe zeer gefchikt aan
Reisgenoot zeide: Neen! neen! 7yy-bodt.Danmy
moeten nog hooger klimmen! Om aan deeze begeerte te
voldoen, wierp ik twintig ponden ballast uit, en wy
feegen met eene verbaazende fnelheid in een fpiraallyn
opwaards. Weldra waren wy door verfcheide wol`
ken been getoogen ; de Thermometer daalde tot qo°,
en de Barometer tot 24á Duim. Alle deeze wolken te
boven gefteegen zynde, voelden wy de ftreelende ftraalen der ondergaande Zon. De Thermometer was,
69 Min, over zes uuren , tot 36 0 en de Barometer tot
23, t. gedaald, 't welk een gefchatte hoogte geeft van
5,420 Voeten.
De ontvlambaare lugt zeer flerk uitgezet zynde,
maakte ik toehel om neder te daalgin , en deed zulks
no Min, over zeven uuren. By ons nederkomen onder-vonden wy den vriendlyken bytland des Volks, 't geen
met veel fchrooms ons nederdaalen aanfchouwde. Wy
reeken neder in een veld by Me/is-park, het Landgoed
van THOMAS HORNER, Esq. , zestien mylen van Bath
gelegen.
,

De andere Lugtreize, allergedenkwaardigst door het
nederdaalen des ttoutmoedigen GARNET UN in de Parachute, volvoerde by op den 2r van Herfstmaand. De
toeffel daartoe was gemaakt in St. Geerges Parade,
North-Audley - Street.
's Naainiddags ten vier uuren was de Lugtbol genoegzaam
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raam gevuld; dan men zette dien arbeid nog een half
uur voort. Omtrent vyf uurels was de Lugtbol tot op.
vaaren gereed, en werd terug gehouden door magt van
volk.
De Loots- lugtbol , beftemd om de windffreek aan te
duiden, was omtrent agt voeten hoog en zes wyd; deeze rees zeer fchoon tot eene ontzettende hoogte, en
nam eerst een N. O. richting, aanwyzende welk een
koers de groote zou volgen.
De Heer GARNERIN hadt de toebereidzels gemaakt
tot de ontzettende onderneeming om met de Parachute
neder te daalen, De katoenen (toffe, waaruit dezelve
beftondt , en die digtgevouwen gelegen halt omtrent
de tinnen pypen des middelpunts , op de wyze van
een digtgedaanen zonnefcherm , werd aan het boveneinde uitgebreid , • gebonden aan een hoep van agt voeteis diameter, met eene ronde opening van één en een
half voet diameter in het midden. In deeze opening
eindigde de buis, waarin het touw was, 't welk de Parachute aan den Lugtbol vastmaakte. De zyden van de
Parachute waren , als dezelve hing , omtrent vyftien
voeten lang. Het fchuitje 't welk tot hiertoe aan den
Lugtbol vastgebleeven was , werd nu weggenomen, de
koorden byeenverzameld, en vastgemaakt aan het touw
van de Parachute. Vooraf hadt men een Papier aan
den Lugtbol gehegt , eene belooning aanbiedende aan
den geenen, die denzelven zou vinden. — Een kwartier
vóór zes uureu zette zich de Heer GARNERIN in do
holte van de Parachute; de zyden daarvan reikten tot
aan zyne borst. De koorden, waarmede die holte of
bak was vastgemaakt aan het katoen , vormden een
knoop boven zyn hoofd, zo dat by 'er niet uit kon
vallen. De Parachute hirg vry verre van den LugtboI
verwyderd. De Lugtbol zelve was omtrent zestig voeten hoog, en de geheele toertel kon, wanneer de bak,
waarin de Heer GARNERIN zich bevondt, den grond
raakte , niet minder dan honderd -en- twintig voeten
hoog zyn.
Het laatile touw, 't welk dit gevaarte vasthieldt ,
werd io Min. vóór zes uuren afgefineeden ; de Lugtbol ging uit den noordoosthoek der Paradeplaats op,
en rees,, met eenen deftigen opgang , tot eene cntzettende hoogte. GARNERIN wapperde met de driekleuripe vlag. De klaarheid der lugs brat te wege i
dat
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dat men aI den tyd deeze heerlyke vertooning op de
volkomentte wyze kon aanfchouwen.
Wanneer de Lugtbol zich bevondt boven Tottenham.
court -weg, en tot Bene verbaazende hoogte was opgeil:eegen, begon de avond te vallen, en GARNERIN fneedt
het touw af, waaraan de Parachute hing; deeze fpreidde zich uit , en daalde zo zagtlyk nederwaards , dat
dezelve naauwlyks ícheen te beweegera : de Lugtbol
bleef als op dezelfde hoogte. Toen de Parachute nader
onder 't oog der aanfchouweren kwam, zag men dat
dezelve op eene zeer ferke wyze heen en weder ging.
GARNERIN flingerde van den Benen na den anderen
kant, gelyk de flinger van een uurwerk. Deeze werking was zo geweldig, dat GARNERIN fomtyds op den
rand der Parachute kwam, en men vreesde, dat by 'er
overheen zou fungeren, en het geheele voertuig omver
tuincelen.
Op den afftand van omtrent zestig voeten boven den
grond zynde , fneedt GARNERIN een gewigt af ; dit
brak den val , en hy ftreek neder in een veld, agter
de huizen aan de wegzyde van het Kinderpokken-Hospitaal na de St. Pancras Kerk. De flingerende beweegmg, welke de bak onder het nederdaalen hadt, ver
zeer, toen hy de aarde naderde; en wanneer-minder
by tot tweemaal de hoogte der huizen was nedergedaald, begon de Parachute zich eenigzins te fluiten , en
de nederdaaling fchielyker toe te gaan. De bak, ne
raakte met den rand den grond, en kan--derkomn,
telde. Onverwyld fchoot 'er een man toe, om GARNERIN te helpen , die voor een korte poos op diens
arm leunde, alzins blyk van vermoeienis gevende. Hy
kwam binnen kort tot zyn adem ; doch. de menigte
drong van alle kanten op hem aan , vraagende of by
ook eenig letzel bekomen hadt. Hy fcheen rust te begeeren, en beduidde met zyne hand dat men hem met
vrede zou laatera. Om hem ruimte te geeven, liet een
Heer hem op zyn paard ftygen. GARNERIN bekwam
ten vollen , flingerde zyne vlag boven de hoofden der
tockykeren, die hem, wegens de behoudene nederdaaling, geluk wenschten.
De Parachute en de daaraan gehegte toedel werd opgepakt, en door zes man na de Herberg ddam en Eva
gedraagen. GARNERIN reedt na het Kinderpokken-Hospitaal; verfcheide Heeren te paard ree den hem vooruit,
om
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ttrn dei5 tineg te baanen ; een deezer zwaaide met de driekleurige vlag.
De opklimmende Lugtbol en de nederdaalende Para •
chute werden overal in de Stad gezien. Volgens de gis
GARNETIN, lladt hy in het opity--fngvadeHr
gen de hoogte van 4.154 Voeten bereikt. — De
Lugtbol kwam 's volgenden daags neder by Mr. ABRAHAM HAItDINGS , digt by Frencham-mill, drie mylen
boven Farnham, in Surry.
GARN'ERIN heeft zints een Verhaal uitgegecven van
deeze Lugtreize, waarin hy opmerkt: ,, Het is noodig, wanneer ik de proeve niet de Parachute doe, dat
ik den slaat des dampkrings kenne , 'om my te kunnen verzekeren van den koers , dien ik zal neemen ,
en alle voorzorgen te draagen , om my van cenen ge
uitslag te verzekeren. Omtrent drie uuren in-lukigen
den naamiddag had ik het genoegen van eerie eerie
aanwyzing te krygen , door een Montgolfier- Lugtbol ,
uit den omtrek van de St. Georges Paradeplaats opgelaaten , en die de richting nam over de Maryle-bonne velden." --=- Hy voegt 'er nevens : „ Het
welflaagen deezer Proefneeminge vermeldende , kan , ik
niet nalaaten rnyne gedagten mede te deelen over het
gevaar van by nat Proeven met Lugtbollcn te neemen , welke by range na niet altoos gefchieden door
Lieden , genoegzaam der zaake kundig.. Men beeft,
met rede, op de gèdagte, dat een Machine van deezen
aart kan vallen op eene plaats , Waar branditoffe is,
op het want van een Schip , en dus den deerlykflen
brand veroorzaaken. In Frankfyk is het opzenden van
Nagt-lugtbollen verboden , en de Confitlaire Regeering heeft aan my alleen liet beftuur opgedraagen van
de Nagt-lugtbollen , door my uitgevonden en by d*
Nationaale Feesten in zwang gebragt."

KARAMSINS ONTMOETING VAN, EN ONDERHOUD
MET CHARLES BONNET.

y

71e Rusfifche Reiziger KARAMSIrt, wiens Reis, ii1
Engelsch overgezet , ons meermaalen een onderhoudend Stukje opleverde, fchryft uit Geneve zys
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„ nen Vriend , betreffende de Ontmoeting en het On„ derhoud in 't opfch rift vermeld , den volgenden
Brief."
Gy zult u misfchien verwonderen , dat ik my zo
lang te Geneve lie opgehouden , zonder u een enkel
woord over den beroemden BONNET te fchryven , die
op zyn Buitengoed Ge ?2thoo , omtrent vier mylen van
Geneve, woont. Dan my was verhaald , dat deeze
Heer zich in een zeer flegten Raat van gezondheid bevondt, doof en blind was, en verboden hadt, iemand,
zyne naaste Bloedverwanten uitgezonderd, by zich toe
te laatgin.
EinOelyk was ik gelukkig genoeg van hoope te krygen , dat ik toegelaaten zou worden by dien grooten
Wysgeer en Natuurkenner. De Heer K ....., een
Bloedverwant van BONNET, nam vriendlyk op zich ,
my ten diens huize te brengen ; met verzekering, dat
de Heer BONNET myne begeerte, om hem te zien,
zeer wel zou opneemen. — -- Wy gingen te zamen op
een morgen derwaards ; doch vonden hem niet t'huis.
De Heer K ..... liet 'er een boodfchap, dat een Heer
uit Rusland begeerde kennis met hem te maaken.
's Volgenden daags kreeg ik eene uitnoodiging van BONNET zelven.
Op liet bepaalde uur begaf ik my na 's Wysgeers
verblyf. Binnengelaaten , geleidde men my na de kam er, waar zich die Wysgeer bevondt, dien ik, te my.
ner groote verbaazing , in eenen geheel anderen toefl:and aantrof, dan men hem doorgaans befchreeven bads.
Ik had verwagt een zwak oud man te zullen zien, onder den last der jaaren ter aarde geboogen, met eene
ziel , onverduldig nog omzweevende in een broos lichaam, haakende na zyne ontbinding, om als een he.
welburger uit zyne ballingschap ontílaagen te worden
— niet één woord , niets meer dan de ruïnen van 't
geen voorheen CHARLES BONNET geweest was. Doch, in ttede hiervan , kwam ik in de tegenwoordigheid van een bevallig oud man , wiens oogen glinílerden met al het vuur van gezondheid en kloek verfrand, wiens flein fterk was en duidelyk , in 't kort
EO.Nt ET zelven, zo als de Leezers van 's Mans Palingenefse hem zich voortellen.
BON-
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BONNET ontving my aan dc deur zyns vertreks, en
reikte my gulhartig de hand toe. — ,, Gy ziet," fprak
ik, „ een Jongeling, die uwe Werken met veel ge.
„ noegen en voordeel geleezen heeft, en den Schryver
„ eerbied en liefde toedraagt." De Grysaart antwoordde : „ Het (trekt my tot vermaak, wanneer ik
„ hoor dat myne Werken aan waardige Menfchen eenig
„ genoegen fchenken." — Wy zaten by 't vuur ;
SONNET in een grootera Armftoel, en ik naast hem op
een gewoonen. ,, Kom nader ," frak hy; teirens
bet Inftrument, 't welk hy om te hooren gebruikt, aan
zyn oor brengende; ,, myn gehoor is zwak en onvolkomen geworden." -- Ik kan, van woord tot woord,
niet verhaalen , wat BONNET en ik te deezcr gelegenheid fpraken, in een onderhoud van drie uureis ; doch,
wat ik my herinner, zal ik u mededeelen, en hiermede
zult gy u te vrede moeten houden.
In de eerfte plaats moet ik vermelden, dar ik geheel
bekoord was over de vriendlykheid en openhartig--enal
beid, waarmede by my bejegende. Geen zier hoogmoed
of trotschheid huisvest by deezen Man. Hy fprak niet
my alsof ik zyns gelyken was , en ontving mvne herhaalde betuigingen van hoogagting met eene beleefdheid
en nederigheid , alsof hy een Man geweest ware, die
eerst eenigen naam in de Geleerde Wereld begon te maa ken. Zyn eigen hart is zo opregt goed, zo zuiver,
zo fchuldloos , dat hy elke betuiging, welke hem gedaan wordt , ontvangt als eene eerlyke en opregte uit
harten , en nooit de opregtheid van an--boezmingds
deren in twyfel trekt. — ô, Welk een onderfcheid
tusfchen de Hoogduitfche Geleerden en zulk een Man
als BONNET ! De eerstgemelden ontvangen uwen lof ,
met een glimplach , waar de trotschheid kennelyk door
heen kykt, als eene verfchuldigde fchatting, hun toegebragt, en Haan naauwlyks eenigc acht op hem , die
ze aanbiedt; maar BONNET brengt zedig de beleefdheid,
welke men hem bewyst, op den bewyzer over. Nogthans , hoe verbaazend groot was het onderfcheid tusíchen hem en my ! Ik zat in gefprek met eenen Man,
beleend en geëerd als een der grootfte Wysgeeren, door
geheel de wereld; hy fprak met een Jongeling, die onder den grooten hoop der menfchen heen wandelt, en
hem geheelenal onbekend.
BONNET fchiep genoegen in myn voorhel, dat ik ten
Qqn
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oogmerke had, zyne Werken in 't Rusfisch te vertaalen; doch vroeg my, „ waarmede ik zou beginnen?"
-- „ Met de Befchouwing der Natuure," was myti
antwoord, „ als een Werk, 't welk, in waarheid, een
Magazyn van nuttige kundigheden mag genaamd wur„ den." „ ik was," gaf hy hierop te verftaan,
„ toen ik dit Werk fchreef,, verre van te verwagten ,
„ dat het zulk een gunftig onthaal zou ontmoeten, en
„ in zo veelerlei Taalen overgezet worden. Gy kunt uit
,, de Voorreden zien , dat ik ééns op het punt ílond
„ om het geheele Werk in het vuur te werpen. Ik
„ acht de Palingenefie het nuttigde van alle myne
„ Schriften , en dat meest verdient vertaald te wor„ den. De tegenwoordige Eeuw is de Eeuw der On.
„ geloovigen."
Geenzins was ]SONNET 'er over te vrede, dat men zyne Befchouwing der Natuure, zonder zyne toeflemming,
in 't Lngelsch en Hoogduitsch vertaald hadt. „ Wan„ neer," zeide hy, „ de Schryver van eenig Werk nog
„ in leevenden lyve is, komt het my voor, een groot
gebrek aan welleevenheid te zyn, aan de Vertaaling,
„ zonder diens toelemming, de hand te (laan." — Minst
betoonde by zich voldaan over de Hoogduitfche Vertaaling, door den Hoogleeraar TITIUS vervaardigd ; dewyl deeze het zich onderwonden hadt, om , op ver
plaatzen, verbeteringen in dit Werk te maaleen,-fcheid
en zyne eigene denkbeelden in die des Schryvers in te
lyven. Ik merkte aan, dat TITIUS , fchoon een
geleerd Man, dikwyls zyne meening niet begreepen hadt;
by voorbeeld, de woorden van BONNET, ,?e m'eleve á
la raifon eternelle! zet TITIUS over, Ich erhebe mich zu
der elvigen Vernunft ! fchoon de zin duidlyk vordere ,
dat hy het woord Vernunft niet, maar Urfache bezigde:
Ik verhef my tot de eeuwige Oorzaak ! gelyk de Engel
fche Overzetting heeft. BONNET Ploeg my op de fchouder, toen ik deeze aanmerking maakte.
BONNET bemint LAVATER ; hy prees diens hart en
bekwaamheden: „ maar," voegde by 'er by, „ men
„ kan hem niet tot een veiligen Gids in de Wysbegeerte
„ nemen. "
ROUSSEAU werd door BONNET enderfcheiden als een
der keurigíle Schryveren. „ ROUSSEAUS Styl," zeide
hy, ,, is waarlyk muzyk; maar zyne Philofophie bouwt
kasteelen in de lubt." Aan de naagedagtenis van
Rous-
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ROUSSEAU kon BONNET niet vergeevcn de gefireng-

lic id , waarmede by de Regeering van Geneve behandeld hadt.
BONNET merkte aan: „ In geheel Europa is geene
,, Stad zo verlicht als Geneve. Kunftenaars, Werklie.
., den, Kooplieden, Vrouwen, jonge Dogters, leezen
„ hier niet alleen Romans en Tooneelfpelen, maar ook
„ Boeken over de Wysbegeerte, en hebben ieder eene
„ kleine verzameling van zulke Boeken." — Uit my.
ne eigene ondervinding kan ik in dit geval fpreeken.
Een Kapper in Geneve heeft doorgaans VOLTAIRE Op
zyn duim ; en een jonge Graaf, die Lesfen gaf over
dc Verborgenheden der Natuure , werd door de Jufferfchap het greetigst gehoord. — BONET draagt in
Geneve den bynaam van het 1nfcé .
71SRGELYKENI)E BESCIIOUWING VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE
HET GEMIS DES GEZIGTS EN DAT LES GEHOOAS VER•

GEZELLEN.

Neque enim fortuna querenda
Sola tea eft: ftmiles alforun: refpice cafes
I►litius ij ?a fetes.
OVIDIUS.
(Naar het Eagebc/1.)
is een menigmaal , in gefprekken , behandeld onder.
werp, of men, ftondt het te onzer keuze, van beide de
H
twee ongelukkige leevensomftandigheden , aan Doof- of Blind-

hid de voorkeus zou geeven. Zo dikwyls hykans, als ik dit
iluk hoorde behandelen , merkte men de Doofheid als heb
ninfle kwaad aan. Ter we,ierfpreeking, nogthans, van deeze
befisfing , en als fchynbaar flrekkende om zulk eene keuze
althans eenigzins twyfelagtig te maaken, firekt eene welbeken
dat Blusden een opgeruimd en gelukkig-dewarnmig,
voorkomen hebben, terwyl droefgeestigheid zich op 't gelaat
ier Dooven vertoont. Dit vond ik wel eens aangedrongen,
naar nimmer genoeg ontwikkeld.
Daadzaaken fchynen zich hier tegen de Befpiegeling'aan te kan.
ten; en fchoon men de eerstgemelde doorgaans erkent, wordt
de laatfile niet zelden toegejuichd. Oa* reden te geeven van
deeze fchynbaare onbeftaanbaarheid , zal ik in deeze Proeve
tragten te bewyzett , dat de Natuur zo wel aan haare ongeluk•
Q93
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lukkiger als aan Naare gelukkiger Kinderen Bene gelyker maa.
te van gunstbetoon fchenkt , dan in 't algemeen verouder.
field wordt.
De opgeruimdheid der Blinden, fchynbaar aanloopende tegen de algemeene vrees om een van dat getal te worden, terWyl het verlies des Gehoors, in vergelyking gefproken , met
weinig ontzetting vernomen wordt , ont{taat, naar myn begrip, uit de volgende oor^aaken. -- Wy vormen onze waar
genoegen en geluk,-deringvaofchdematvn
genooten door Perfoonen , die hun Gezigt of Gehoor verlooren hebben, uit hun gedrag en voorkomen in de Zamenleeving. Maar de vergelyking in deezer voege opmaakendé ,
vervallen wy zeker tot dwaaling: de plaats en tyd der waar
voor den eenen, niet voor den anderen.-nemigsvordl
,-- Wy oordeelen in 't afgetrokkene over hunne behoeften,
en de ongelegenheden, aan hunnen flaat verknogt ; 't geen
aanleiding geeft tot eene onnaauwkeurige en rechtflreeks itrydige gevolgtrekking.
De gezellige verkeering bezit voot den Blinde bykans alle
bekoorelykheden , welke dezelve oplevert: met den Dooue
is tiet geheel anders gelegen. Diens gemis des zintuigs wordt
verzwaard , daar hy ooggetuige is van tiet genoegen, 't welk
de onderlinge zamenfpraak verfchaft aan het hoorende gezel.
schap; iets , waarvan hy geen genot altoos kan hebben. H7
ziet, 't is waar, zyne Vrienden ; doch ty zyn voor hem weinig meer dan welgefchilderde Beeiden op een fcbildery. Hy
is ooggetuige van hun geluk; doch des te meer voelt hy zyn
eigen ongeluk.
De Blinde, daarentegen, zo even misfchien gekomen uit het
-terveelende van de fombere eenzaamheid, voelt zich als 't
ware opgeroepen om deel te neemen in alle de geneugten der
Gezelligheid ; het praaien over de voorvallen van den dag,
de gefprekken over Boeken, Smaak, Vernuft, geestige invallen, houden zyne aandagt beu'rrlings bezig , en hy is een
deelgenoot van 't genoegen, daaruit herkomftig. De Muzyk,
die zant e ;treelfler der gemoederen , klinkt hem hoogst aan
aam in de ooren; en terwyl hy niet zelden in geesteer--et
voering weggerukt wordt door de verrukkende toonen, zou
by voor het vermaak, daaruit herkomflig, naauwlyks het ver
aandoeningen,-krygendsGzitvfch(*).De
welke gebooren worden uit het aanfchouwen van het Schoo-.
ne , zyn niet voor hem ; doch hy is geen getuige van een
genoegen , in 't welk hy niet kan deeien. T ANTALUS zou
t

min

(^) „ Sonorutn immen;à varietal e(t. -- Varios animi alrec us, trifles
imptimis & tatos in,piraut , multique hom'num ex hoc i^sexhaij1e

fu:)le, Auras & f 'avkfiatas volaplates hauriunt.'' Gttrceatr CaIJIPCaus.
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min zyne kwelling gevoeld hebben, hadt by de voorwerpen
van zyne begeerte niet gezien.
Laaten wy 's Dooven aandoeningen nagaan. Om dit ten
zynen meesten voordeele te doen , moeten wy hem in de afzondering en in de eenzaamheid volgen. De Natuur opent haar
groote Boek voor zyn oog, met alle de beltoorelykheden,
uit die befchouwing te raapen; haare ontelbaare fchoonheden
gaan in stille majetteit voorby 't zelve heenen: zodanige tooneelen aanfchouwt by met verrukking; en geen wonder , dat
by in die verrukking uitroept: „ Gonc zy dank, dat ik niet
„ blind ben!" In zyn Boekvertrek verfchafftn de fchatten van Weetenfchap er. Geleerdheid hem midde'en tot ver
vordering en vermakende uitfpanning : Boeken-fandlyke
fchenken hem eene verftandsvoldoening, zonder dat by zichzelven of anderen moeite geeve; Proefneemingen in de Wysbegeerte breiden zyne kundigheden uit , en derzelver toepasfing
verwarmt zyn hart (a`).
Dit kort overzigt kan ons toonen , dat, indien de Blinde
in de gezellige zamenleeving veel vooruit hebbe, de Doove
in eenzaamheid zyne geneugten fmaakt. Dit lost de fchynbaare ftrydigheid op , van de waargenomene vrolykheid van
deezen, en de zo zigtbaare naargeestigheid van den anderen.
Stellen wy eene nadere vergelyking te werk van hunne
wederzydfche Behoeften en Genietingen , zy zullen meer in
evenwigt komen , dan men doorgaans veronderftelt.
Wanneer wy het oog flaan op beider afhangelykheid van
hulpbetoon, dan moeten wy bekennen, dat, in den eerften
opflage , de Doove vooruit hebbe ; doch een naauwkeuriger
befchouwing zal ons misfchien min vertrouwend op dit eerst
gevelde oordeel maaken. Het denkbeeld, om van de eene
plaats na de andere te moeten geleid worden, is bedroevend,
en ik geloof plat hetzelve zwaar veegt onder de redenen, die
de meesten beweegen om aan de Doofizeid de voorkeuze te
geeven : dan deezer laatstgemelden afhangelykheid, fchoon van
enen anderen aart, is bykans even groot als die der eerstgenoemden. Zy kunnen, 't is waar, ongeholpen hunnen weg
gaan; doch het is de vreugdlooze wandeling der fiilte : zy
zien de woelige leevendighe'd der menfchen; zy begeeren te
weeten, wat dat woelen en draaven beduidt ; doch te ver.
geefs: zy worden, als 't ware, door het eene zintuig gebragt voor het tooneel , 't welk zy befchouwen ; maar de
beweegreden of het oogmerk der fpeelderen blyft hun onbekend, door 't gemis van het ander. Het Gezigt zal , in de
mees(') Dit alles kan , tot zekere msate, ook van den Blinde gezegd
worden ; dan zyne afhangelykheid van anderen, in dit geval, is zo
groot en volítrekt, dat dit vermaak dikwyls in finest eindigt.
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meeste gevallen , ons in slaat (lellen, om die toevallige ge.
vaaren, aan welke het gemis daarvan menigmaal blootfielt ,
voor te kommen of te ontwyken; ik weet nogthans van Doo•
ver, die overreeden werden , door 1 iet naderend gevaar niet
op te merken , 't welk, gehoord zynde , een Blinde zou heb•
-

ben kunnen ontwyken.

In geval van Brand (lellen wy ons den helploozen flaat
des Blinden als allernaarst voor oogen : verfchrikt en ontlteld,
bewust van het over 't hoofd hangend gevaar , is by buiten
flaat om voordeel te raapen uit die waarfGhuwing; by moet
zich verfalten op de trouwe zyner Oppasferen, die niet zei
zulk een geval , door den flerkuen trek der Natuure ,-deni

Zelfbehoud , gecireeven , deeze opvolgen boven het redden
van een' anderen. --- Dan ook in dir ontzettend geval be.
vindt zich de Doove in een onmiddelyk gevaar. N,+gt is de
1l aaptyd ; en zy . die niet kunnen hooren , flaapeu veelal

vast. Ken Vriend , een Buurman of Knegt moge met de vera
vaarlykfte item fchreeuwen, op zyue deur geweldig kloppen,
— vergeefs! --- by flaapt voort, — of ontwaakt alleen ont
zyn eigen ramp te zien, zonder tot het ontkomen in ftaat
;e weezen.
Is een Blinde een liefhebber van Boeken , hy kan in flilte
zich vermaaken met het hooren voorleezen van een' anderen
fchoon dit (gelyk ik vrees maar al te dikwyls een elendige
flaat van afh.angelykheid is. En indkn eene voorige leevens.
wyze den Blinde meer aan Lichaanis- dan aan Letteroefeningen gewend hebbe, zal hy het gemis van zyn Gezigt te groom
ter vinden. Gezelfchap b!yft nu bykans zyn Benige toevlugt :
daar zien wy hem opgeruimd en vrolyk ; doch het is ook alleen daar; de tyd , dien by in eenzaamheid doorbrengt, drukt
hein als een zwaargin last. Een jong Krvgsman, die in den
flryd het Bezigt verlooren bads, te verflaan geevende, hoe
zeer ik verwonderd Rond , dat by nog al zyne leevendigheid
behieldt , antwoordde my: „ Ik heb genoegen, als ik in ge.
zelfchap ben; en gelukkig voorwaar ! want gy kunt u geen
„ denkbeeld vormen van de elend'ge uuren , welke ik in een.
zaamheid doorbreng." Zelfs de zodan ,'gen, die in ver.
Wuft verre boven anderen uitlaken , fcheenen het gemis des
Gezigts op het treffendst te gcvoei^n. MILTON, met zulk
een fchat van kundigheden voorzien, die de ryktle verbeelding
bezat, beklaagt z;ch bitter over het gemis zyner oogen.
Heéft een Doore geen fmaak in Letteroefeningen, hy kan
riet, even als de Blinde, die zich in een gelyk geval met
hem ten deezen aanziene bevindt, dit gebrek aanvullen, door
de vermaaken des gezelligen lecvens te genieten. Gezelfchap,
wanneer

het ophoudt hem genoegen te fehenken, veroorzaakt

hens finert.
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Naa dit alles mogen wy wel zeer in tcryfel trekken, of
deeze bykans noodwendige verbanning uit het gezellig Zeeven
niet ten vollen opweegt al het bejammerende ,'t geen van den
toefland eens Blinden kan gezegd worden. — Beroof den
Mensch van de geneugten , welke de Zamenleeving verlèhaft,
en gy berooft hem bykans van alles , waarom by wenscht te
leeven. Alleen zynde, heeft hy geen genoegen; en de Wereld, wanneer hy 'er zich in begeeft, is voor hein weinig
meer dan een groot Klooster van de Orde van La Trappe,
waar eerre altoosduurende fiilzwygenheid heerscht. Deerlyk
moet het lot van een mensch weezen, die geen genot in een
-zamheidngbkor e
gezelligheid vindt.
Niet veel kan men rekenen op der Dooven vermogen om
door Tekenen te fpreeken: want fchoon de rnoodzaaklykheid
hun daarin zeer bedreeven inzake, is het eene taal, aan anderen meestal geheel onbekend; _ de kundigheid van iets , 't welk
zelden noodig of nuttig is , heeft niets , 't welk ons tot de
kennisverkryging aanprikkelt. De Deo'en worden veeltyds
eigenzinnig; hun genot bepaalt zich tot de geenen, die hun
van dag tot dag omringen ; en de zamenkout , die anderen
vermaak fchenkt , is voor hun Bene bron van verveeling en
misnoegen. Niet zelden is achterdot een heerfchende trek
in hun character: bewust van hun onvermogen om te ontdek
verbeelden zy zich niet zeiden beledigd te weezen, en-ken,
veroorzaaken, gevoiglyk, onaangenaame gewaarwordingen, zo
by zichzelven als by anderen.
Het gemis des Gezigts of des Gehoors is beide een zwaar
onheil; doch de Natuur vergoedt, in Leide gevallen, het
gebrek in Gene meerdere maate, dan zy, die deeze zintuigen
bezitten, zich kunnen verbeelden. Het gemis des eenen z'.:3tí igs geeft meerder flerkte aan het andere; en fchoon derrzelver getal verminderd is , worden de vermogens der gewaar
-wordingevbt.
Allen hellen wy over, om de rampen, die ons beloopen of
drukken , voor de zwaarfte te houden ; doch het lot van anderen overweegende , zullen wy minder klaagensft`f?e vin.
den. Deeze klaagzugt ontflaat ook niet zelden uit eerre val
geluk , 't welk anderen ten deele-fchewardingv't
valt. Een Fransch Schryver heeft dit zeer keurig uitgedrukt.
„ 't Geen ons niet wel te vrede maakt met onzen flaat, is
„ het harsfenfchimmig denkbeeld, 't welk wy van eens an.
„ ders geluk vorment."
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SCHI4PDICHT VAN PERDUSI OP MAHMUD,
HONING VAN PERSIUN.

(Uit het Perfrch,)

V erfland ontbreekt aan Mahmud onzen Koning;
Zyn ziel is van milddadigheid verwyderd:
Niets edels kan eens flaaven zoon (*) verrigten,
Offchoon by veeler Vorilen vader zy.
De boom, die van natuur tot 't bittre zoort behoort,
Zo gy hem overplant in 't Paradys,
Zo gy uit de eeuw'ge bronnen (t), op zyn' tyd,
Met honing hem befproeit, met de allerzoetfte honing,
Toont toch, op 't eind zyn' aard ,
En brengt gewis de wrangile vrugten voord. -Neemt gy een Kraaijen - ei, in duisternis gevormd,
En laat de Paauw van 't Hemelhof het broeijen;
Geeft gy het kuiken , by zyn komst uit 't ei,
De vygen van den goddelyken boom tot fpyze,
Tot drank het water uit de Salfebilfche (1) bron;
Blaast, eindlyk, Gabriël dat ei aan met zyn' adem, -^
Toch komt een Kraai te voorfchyn uit het Kraaijen -ei,
Die al de moeite van den Hemel-Paauw verydelt. —
Neemt gy een Adder van den weg,
En doet haar rusten onder roozen ,.
En fchenkt haar al wat haar behaaglyk is,
En drenkt haar uit de onllerflykheids- fontein ;
Die zorg maakt haar u geenszins ten vriendin;
Ook tegen u blaast zy in 't eind venyn.

Hy,
(*) MAllnrnn was de Zoon van SEnrCTIGHIN, ilaaf van den Bevell;cbber der Perlifche Legers onder den Koning NUHI SAMANI.
(j ) De Mohamrnedaanen vergelyken 't Paradys by eenen fchoonen
hof, waarin uitnemende bronnen , heer;ylce vrugten , íchoone vogels
met Cén woord alles te vinden zy, wat een hof bekoorlyk maakt.
-

(.l) Zo toemen zy een der hennelfche bronnen.
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Hy, die een tuin bezit, neem' vry een' jongen Uit,
Breng' hem uit de eenzaamheid daarheen,
Geev' hem des nagts een roozenftruik ten leger,
Strooij' 's morgens hyacinthen in zyn bed;
Naauw breidt de morgenftond zyn vleugels uit,
Of by vliedt haastig naar een' donkren hoek.
Niet ydel is het zeggen des Profeets (*):
't Keert alles eindelyk tot zynen aard terug.
Gaat gy door plaatfen , daar men geurig Amber veilt,

Uw kleed behoudt nog lang den reuk van Amber;
Vertoeft gy wat in winkels, daar men fineedt,
Gy brengt 'er niets dan vuiligheid uit mede.
Geen wonder dus , dat van een ílegthoofd ondeugd komt.
Wie kan den nacht zyn donkerheid beneemen ?
Hoopt van eens llegten zoon geen goed ;
Geen Moor toch wordt door 't wasfchen blanker.
8 Vorst 1 indien uw inborst zuiver waar geweest,
Gy hadt milddadigheid geoefend jegens my (1);
Gy hadt der Dichtkunst hooge wairde
Gekend, als die vóór u der Perfen troon vereerde;
Gy hadt myn hoop op voorfpoed niet verydeld,
En met een ander oog myn werk befchouwd.
d Koning Mahmud, Volken - overwinnaar!
Indien gy my niet vreest, vrees echter God.
Waartoe wekt gy myn bytend, fcherp vernuft?
Vreest gy myn bloedend zwaard geenszins ?
-

(*) MOHAMMED.

hadt, op verzoek des Konings, een Gediclrt vervaar
geen hein go jaaren arbeids kostte. fly verwagtte hiervoor-di¢,'t
eerie billyke belooning ; doch de Vorst weigerde hem die re geeven.
FERnusl , dus te leur geteld, vervaardigde dit Schimpdicht op
^uAHMuO , waarin by hem zyne geringe afkomst en íchandelyke gierig.
beid verwyt.
(t) CeRDUSI

VVEN-
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Volgens Dr. LETTSOà7.
et Inftin&t der Dieren tot befcherming hunner Jongen Raat
gelyk met , indien het niet overtroffen wordt door de
Genegenheid der Menfchen voor hunne Kinderen. De be.boeften der Dieren zyn weinig , en het vermogen , om aan
dezelve te voldoen , wordt ras verkreegen ; dan die der Menfchen verarderen Reeds, en vergrooten teffens. Vanhier dat
de toeziende zorge des ouderdons en der ondervinding naauwlyks niet 's Mentchen Leeven eindigt. De Mensch, die met
zorg en arbeid Eigendom verkrygt , verlangt eigenaartig, dien
Eigendom in zyn Gezin en by zyne Bloedverwanten te doen
overbiyven. Op 't geen hy dus verkrygt, heeft hy een Regt,
en voelt Bene neiging om daarover onder hun te befchiklten.
Tot deeze befchikking fielt hem de Wet in flaat; hy kan
en u:ag het , onder zekere bepaalingen , doen by Uitenten
Wille.
Wanneer men in aanmerking neemt de zorg en den ar
waarmede de Eigendom veelal verkreegen en bewaard-beid.
wort , en de volfirekte onzekerheid van den duur des
?1enschlyken Leevens , komt het my verbaazend vreemd
voor, dat iemand én uur diens onzekeren tyds laat verloopen , zonder deezen zynen wensch te verzekeren. Zomtyds , 't is waar , kunnen verfcheide netelige leevensomilandigheden , en een onv ste slaat der Familiebelangen, eenige
Menfchen beweegen , om met het maaken van hunnen Uiterften Wil te verwylen : maar geen Boedel kan zich in zulk
een flaat van onzekerheid bevinden , dat deeze een regtmaa.
tilten grond opleevere , tegen het doen vervaardigen van een
Uiterften Wil , die , ééns gemaakt zynde , als 't ware , een
klaarder licht verfpreidt over den flaat der zaaken , en den
naaker in ftaat ilelt om veele omflandigheden te veranderen
of te wyzigen , zo dat het flrekke tot gerust(lellin t; van zynen geest.
Eenigen zyn onbedagtzaam of verI'candloos genoeg , om
zich te verbeelden , dat zy, door het doen opftellen van
hunnen Uiterften Wil, daadlyk hun eigen Leeven verkorten.
Gelukkig , egter , dat de minste en algemeenfle bedenKing dit
denkbeeld niet zeer algemeen maakt. In de da,'l , ik ben, door
Bene langduurige en herhaalde overweeging, overtuigd , dat
dit bedryf, wel verre van het leeven te verkorten , door de
voldoening, welke hetzelve fehenkt, het leeven verlengt.
Veele Ziekten , die het menschlyk lichaam kwellen, hangen
grootlyks af van zíelsbekormernisfen , en weinige zaaken die-
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;ten kragtdaadiger om kwellende zorg af te weeren , dan
deeze zekerheid omtrent de befchikking des Eigendom. Dit
wordt ten flerkften bevestigd , wanneer de nienfchen door
eene gevaarlyke Ziekte worden aangegreepen , zonder dit ftuk
bezorgd te hebben. Zulks [trekt om de Ziekte te verzwaaren
en de geneezing bezwaarlyker te maaken ; zodanig zelfs , dat
de onrust en verlegenheid , daaruit gebooren , niet zelden
vroegtydig ylhoofdigheid doet ontftaan , of zodanig eene ver
als naauwlyks het vermogen over--bysteringhvfad,
laat om die laat(te befchikkingen te bewerkflelligen.
Hoe dikwyls heb ik eene bitter fchreiende Vrouw gezien ,
hoe menig eene beminnelyke Dog; er in traanen , door het
verzuim van een liefhebbend Egtgenoot en Vader, die onbedagt
het maaleen van zyn Uiterften Wil van dag tot dag verwylde ,
tot dat , helaas ! zyne verzwakte of verwilderde verftandsbekwaamheden het te laat deeden worden om dit bedryf van
Regtvaardigheid voor zyn Gezin te volvoeren! Hoe dikwyls
zyn hieruit regterlyke onderzoekingen en kostbaare pleitgedin•
gen gebooren , die, ten mintien in Engeland, menig eene
lieve Dogter van middelen ontblootten : want de ftandhebbende Wetten zyn gefchikt om etende te brengen over de hulpboze vrouwlyke Sexe!
In eenige gevallen heb ik waargenomen , dat de ziekte getrtaatigd en het verfland klaar genoeg was, om een Uiterflen
Wil op het Ziekbedde te maaken; doch , wanneer de Lyder
herftelde, weet ik my naauwlyks één voorbeeld te herinneren, waarin men de fchikkingen niet verwierp, gemaakt in
de vervoering van eenen aangedaanen geest , met eene ziel,
verzwakt door ziekte, en onder den invloed van den drang
der tydsgelegenheid, omringd door ontroering wekkende voor
genomen , welk Bene treuri--werpn.Tvodligt
ge gedagte verwekt het , in het ontzettend tydftip, dat de
Ziel zich zo veel mogelyk van geldberekeningen behoorde af te trekken , die daarmede bezet te vinden ! Hoe
veele voorbeelden komen ons dagelyks voor van alleronverwagtlle Sterfgevallen, 't zy door ziekte of ongeluk, waar
niemand fchootvey is ; voorbeelden , waarin 'er-vor
naauwlyks een oogenblik is tusichen zyn en niet zyn , rust
fchen leeven en dood!
In befchaafde Maatfchappyen, waarin de betrekkingen en
verbintenisfen vermenigvuldigd zyn • vordert het veel bedaardheids en ongeftoorde opmerking, om by Uiterflen Wil over
den Eigendom te befchikken , tot eigen voldoening , zelfs in
gezondheid; — hoe bezwaarlyk , om niet te zeggen hoe on.
mogelyk moet het dan niet weezen voor iemand op het zieken doodbedie , als de denkbeelden wegens het toekomend lot
in eene andere Wereld de Ziel vervuilen , befcbikking over
d-
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de tyd!yke belangen te maeken ! Buiten dit heeft de
ondervinding my geleraard, dat de Ziekten der zodanigen ,
die by tyds deze hunne tydlyke belangen bezorgd hadden
gemaklyker herftelden, en dat dus weezenlyk het doen ver
een Uiterfien Wil, in dagen van gezondheid,-vardigen
tot verlenging des leevens ftrekte.
Het ftuk wel overwoogen zynde , op gronden eener lang
ondervinding , wenschte ik van gebeden harte, dat-durige
een ieder, die zyne gezondheid en geluk lief heeft, die de
rust en troost der geenen , die hem overleeven , wil bevor.
deren, het befchikken op zyne zaaken , by Uiterften Wille,
geen enkelen dag zyns onzekeren leevens uitftelde.
Ik zou hier wel hebben willen aanraader. , dat een der
cerfie vraagen van eer, Arts by den Lyder moest weezen ,
„ of hy zyn Uiterflen Wil gemaakt hebbe?" maar ongelukkig
zal zodanig eene vraag, door den Arts gedaan , den Lyder
ontfleilen, en hem doen uitroepen : „ Hoe , DoElor ! denkt
„ gy dat ik fterven zal ?" waarop hy maar al te dikwyls aan
zyne bedtelling begint te wanhoopen.
In zomtuige gevallen heb ik waargenomen, dat de Lyders ,
van eene krankheid herfteld , my verhaalden, dat het onder
hunnen Uiterflen Wil gepaard ging niet eenen-fchryvena
fchrik , alsof zy hun eigen doodvonnis ondertekenden. Die
zelfde ongerustheid zal niet verwekt worden , wanneer een
voorzigtig Vriend of goed Bekende dusdanig een voorítel
doet , als wiens navraagen eerder inkomt en opgenomen zat
worden voor een uitwerkzel van vrierdfchaplyke bezorgd
dan ontftaande uit het vermoeden van gevaar ; terwyl-heid,
dat des Geneespeers , die veronderfteld wordt den uitílag
te voorzien , de ziel van een verzwakten door ziekte met
de vrees voor een onmiddelyk dreigend leevensgevaar vervult.
Ter verdere aanfpooring , om den Uiterften Wil in dagen
van gezondheid te doen vervaardigen , mogen wy hier aan
dit Onderwerp , tenige jaaren geleden , aan de-voern,h
Gezindheid der Kwaakers zo gewigtig voorkwam , dat zy eene
vermaaning deeden aan ieder der Broederen en Zusteren, die
zich in het geval bevondt , om dit niet te vertraagen , maar
by gezonden lyve en verfland te doen.
Men neeme het eenen Arts niet kwalyk , dat hy hier een
wenk geeve , hoe dit onderwerp van het niet uitftellen dier
belangryke zaake , met voegelykheid ; van de Leerftoelen in de
Christlyke Vergaderingen kan aangedrongen worden: want wie
zal het ongepast vinden , dat men , op plaatzen, gefchikt ter
vereering van een hoogst regtvaardig Opperweezen , eene
daad van zedelyke regtvaardigheid voor elk Gezin ii een befchaafden Burgerhaat aaixpr;ce?
A109-
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ANECDOTE VAN DR. JOHNSON.

Wanne
Wann

er Dr. JOHNSON zyn laatíte bezoek aflei te Lklieer, misten de Vrienden , by welken by den intrek

genomen hadt, hunnen Vriend aan de ontbyttafel. De Dienstboden , des ondervraagd , gaven te ver:'taan , dat Dr. JoxNsori zeer vroeg was uitgegaan , zonder iemand te zeggen
waar heen.
De dag liep ten einde, zonder dat by opdaagde. Men
werd , zynentwege , ongerust , en bleef zulks , tot dat , op
den tyd des avondeetens , de deur open ging , en de ver
binnen tradt. Een flilzwygen van eenige minuu--misteGa
ten volgde. Niemand durfde hem na de reden van zyne bevreemdende afweezigheid vraagen. Eindelyk brak Dr.
JonivsoN dit ftilzwygen af, door de Mevrouw van den huize
dus aan te fpreeken : „ Mevrouw! ik vraag u om ver
wegens myn zo fchielyk vertrek uit uw huis-fchonig,
deezen morgen. Ik was 'er , Geweetenshalve , toe verpligt.
Vyftig jaaren geleden ,Mevrouw! beging ik, op deezen eigene n Dag , eene fchennis van I{inderpligt , welke my zints
dien tyd zwaar op 't hart heeft gelegen , en die ik niet
voor heden geboet heb. IM1yn Vader , zult gy u wel herin.
neren , was een Boekverkooper , en lang gewoon op de .... .
Markt te flaan, en zyn Boekenflal op dien dag open te flellen. Door onpasfelykheid het bedde moetende houden, ver
geleden , na die Markt te-zogtbym.nuvfijare
gaan, en den Boekenflal voor hem waar te neenren. Maar,
] 4evxouw ! myne grootschheid verhinderde my myn pligt te
doen , en ik weigerde myn Vader het gedaane verzoek te
volbrengen. Om de zonde van deeze ongehoorzaamheid
te verzoenen , vertrok ik deezen morgen met den Postwagen
na ..... , en vervoegde my op de Markt, toen dezelve
op het druktie was, ontdekte myn hoofd , en Rondt dus een
uur lang op de plaats , waar myns Vaders Boekenflal geflaan
hadt, my de gekjaageryera der Marktgangeren , noch de onguurheid van het weder , bekreunende ; -- eene Boetedoening, waardoor ik vertrouw, den Hemel voldaan te hebben ,
wegens dit éénig geval, waarin ik weet myn Vader ongehoorzaam geweest te zyn."
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(Uit de Medicine Legale, &c. van P.

Medic. &c.)
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o.

AHON, Prof.

nder veele voorbeelden van bedriegeryen , door deft
Hoogleeraar
aangevoerd . is zeer treffend een
O
geval, 't welk by zelve bywoonde. Hy fchryft 'er dit van:
MAHON

Een Jongeling , in Requifitie geíleld , kwam in het &aot•
fche Leger, toen het Luxemburg blokeerde. Naa een nagt
op de buitenposten doorgebragt te hebben , verklaarde hy
blind te zyn , en werd na het Hospitaal gezonden. Naardemaal de oogappels zich behoorlyk vernaauwden en verwyder.
den, hietdt men zyn voorgeeven van bedriegery verdagt ; dan
by Rondt de pynlykfle kunstbewerkingen door, en was zelfs
gereed om zich tot het ondergaan daarvan aan te bieden,
De voornaamfie Leger-chirurgyns onderzogten hem, en
hielden de Blindheid voor een bedrog. Naa verfcheide andere proeven, bragten zy hem op den kant van eene Rivier,
en zeiden hem dat hy voort moest gaan : twee Zeelieden
Ronden gereed om hein op te vangen, als hy in 't water
viel. Hy wandelde voort , en viel in het water, waaruit
men hem onmiddelyk weder ophaalde. Door deeze
proeve hielden zy zich overtuigd dat by waarlyk blind was;
de Chirurgyns boden hem zyn ontflag aan ; doch zy waar•
fchuwden hem , dat dit ontflag voor hem van geene betekenis zou weezen, indien het naderhand mogt blyken, dat
by die Blindheid alleen hadt voorgewend ; beloovende he m
daarentegen een volkomen ontflag van den Krygsdienst, indien hy de waarheid bekende. In 't eerst ontkende hy flyf
en fterk, dat 'er eenig bedrog agter fchool ; doch op de verzekering , dat zy hun woord zouden houden , deedt by een
boek open, en las 'er in, als iemand, wien niets aan het
Bezigt deerde.

MENGEL WE RK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN W ES T E N
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

VERHANDELING, OVER GODS WYSHEID, IN D$

TOELAATING VAN HET LICHAAr4LYK LYDEN
DER KINDEREN , IN HUNNE EERSTE LEVENSJAAREN. Door ALB. CONRADI ,

Predikant te Oostwoud.
(Vervolg on Slot van bl. 560.)

hans voortgaande tot de befchouwing van eenige
voordoelen, welke niet het lyden der Kinderen verT
bonden zyn, wilde ik, in dc derde plaats, doen opmer-

ken, dat de Schepper den Kinderen ook liet goede in.
hun lyden niet onthouden heeft; 't welk ons , einde
zal opleiden om zyne wyshcid ook in deeze inrich.-lyk,
ting te vereeren.
Het kan den Mensch niet dan tot voordeel verffrekken , dat by finarten, welke niet kunnen vermyd worden,
in zyne vroege Kindsheid ondergaat. -- Schoon d,:
ing verfchillend is
mate van het lyden voor den ftervel
afgewogen, zyn 'er echter fmarten , waarvan men zeggen kan , dat ze algemeen zy n , en dat de mensch z^
eenmaa moet ondergaan. Hierin (opdat ik dit in 't
voorhygaan doe opmerken) is toch een fterk bewys
voor de zo weldaadige Inenting der Pokjes gelegen;
dewyl de uitzondering van menfchcn, die of in het geheel niet, of voor de tweede maal door die ziekte wor.
den aangetast , geene opmerkzaamheid waardig is.
Het is de Kindsheid , waarin de mensch gemakkely.
ker ziekten doorttaat , dan in meer gevorderde haren;
en het is niet waarlyk zoo, gelyk het ons toetchynt
dat Kinderen by hevige krankheden meer dan Volwasfenen lyden : want „ in de Kindsheid," zegt Dr. BuIENG. I8o2. NO 14.
,
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CIIAN ('^`), „ Zyn dc vezelen flap en zit, de zenuwen

„ zeer aandoenlyk , de vogten dun. Deeze en andere

„ byzonderheden doen de ziekten in jongen en ouden

Het is zo , wy zien
„ zeer verfchillende zyn."
liet Kind aan fmarten kwynen, welke Bene ich.rikkelyke
vertoning opleveren ; dan boe weldaadig is deeze inrichting , dat de mensch zulke finarten in die jaaren ,
waarin liet gevoel nog byna ftomp , en de bewustheid
zeer gering is , ondergaat ; terwyl de volgende jaarcc
by lange na niet berekend waren tot het doorftaan
Evan dergelyke fmarten! Welk een voorrecht is het dan,
dit in de vroege Kindsheid te mogen ondervinden, en den
volgenden leettyd daaromtrent gerust te mogen doorbrengen! Daar het zenuwgef}el van onze kleine lyders
zo ligt wordt aangedaan, moet hun lyden altyd zich
vreeslyk aan ons oog vertonen; dan zy hebben ook dit
voordeel, dat de leden van hun lichaam leniger en buig
toch blyven byna altyd , in zwaare-zameryn;
ziekten , voor dien harden kamp bewaard, waaronder
wy volwasfenen zien bezw yken.
Welk een voordeel wordt den Mensch verder daar
niet verfchaft, dat hem veel lyden vóór het gc--dor
bruik der Rede treft! -- Schoon het Kind noch ver
noch vermogen heeft, om het lyden, waarmede-tand,
zyn leven of gezondheid bedreigd wordt, af te keeren ;
fchoon het geene middelen weet, oni de fmarten, welke
het gevoelt , eenigzins te verzagten, -- gevoelt het echter ook niets meer dan de fmart, zo lang zy tegenwoordig is , en lydt niets meer dan de tinart van dat oogenblik.
De mensch, daarentegen, die het volkomen genot van
zyne Rede heeft , brengt zich liet akelige van zynen
gebeden toefland voor den geest. Zyn lot 'ig ; in zeker opzicht, juist hierdoor allerverfchrikkelykst. Hy
bedenkt niet alleen het gansch gewicht" der ellende ,
waarin by gedompeld ligt ; maar hetgeen zyn lyden
vooral verzwaart, is, dat by niet zyne gedachten byna
2ltyd de toekomst vooruitloopt ; waardoor by reeds
moet lyden, eer het aanweezig is, ja dikwyls dat lyden
verdubbelt, of ingebeeld lyden fchept. De herdenking
van het voorgaande, de vrees voor het toekomende ,
that Kinderen niet ter neder. Daar zy veele jaarei
;t1oorleeven , zonder zich Benig begrip van het oogmerk
buns

(*) Huis!. Cenersk. I D. pag. 172,
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buns beílaans te kunnen vormei , is het bezef van
hunnen toehand, liet denkbeeld van hun gevaar, ook
zeer gering. IIet Kind wordt dus nimbler door eerre
akelige onzekerheid, als tusichen leven en dood, geflingerd ; ja het is geheel onbekend niet de pynigende
vreeze voor den dood; en dit akelig tydllip, waarvoor
de ganfche natuur ziddert, is niet in ftaat om hetzelve
te ontrusten.
In de Kindsheid is de Mensch 7,iet geheel o;zvatbwr
voor vertroosting; ja, dit is het tydperk, wanneer die
eereen gereeden ingang vi,rdt. — Schoon de bewust
geheel jonge Kinderen nog zeer gering is , en-liedby
zy daarom by hun lyden den troost , dien Godsdienst
en Rede aanbieden, moeten misfen, wordt echter hunne ellende, gelyk wy te voren zagen, omdat zy hun
vóór het gebruik der Rede treft, zeer verminderd; in
welke geíleldheid zy, derhalven, vertroostinen, waar
niet vatbaar zyn, gemakkelyk kunnen mis -vorzyn-g
fen. Dan de eerfte jaaren der onnozelheid zyn nauw
vatbaarheid voor vertroosting neemt-lyksvorb,fde
in dezelfde mate , met het vermogen om zich de el]ende voor te flellen, toe. Al vroeg maakt liet mede
ouders en opvoeders
opvoeders eenen-lyden migva
— al
iterken indruk op het hart van het
vroeg is de vriendelyke aanfpraak der omftanderen gefchikt om het Kind in het lyden op te beuren ; -en welk een invloed heeft niet het traanenvolle oog
der moeder op haar lydend kroost ! De Godsdienst
zelfs , vooral wanneer zyne troostgronden zo zin
worden voorgefield , kan liet Kind al-nelykmog
vroeg bemoedigen. Leert de ondervinding niet, dat
het denkbeeld van Benen Herezel al vroeg in hunne tedere harten hegt? Heeft men niet wel eens Kinderen
ontmoet, die, door dit denkbeeld geperkt, gelaaten zich
aan het zwaarfte lyden onderwierpen ? Zyn 'er geene
voorbeelden van Kinderen, die, den ouderdom van zes
jaaren nauwlyks bereikt hebbende, alreede gerust van
1lerven ípraken, dewyl zy dan in den Henzel kwamen;
waardoor zy hunne weenende Ouders zochten op te
beuren ? -- De vertroosting vindt by hun vooral eeneb
gereeden ingang. Alles, wat haaren invloed by volwasiénen belet, vindt by hun geen plaats; zy toch zyn
zich geen fchuld bewust; hoe zwaar hun lyden ook
zy, zy lyden toch onfchuldig; en in de eenvoudigheid
buns harten necmen zy alles, wat ter hunner bemoedi.
Rr r
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diging gezegd wordt, gewillig aan; en, eindelyk, dei
wyl hunne verbeel.dingskragt zeer levendig is , moet de
vertroosting op hunne harten des te flerker werken.
In de kindshéid is de Mensch bevryd van de mes
liet Ziekibed op het nauwst verbonden onheilen. — Hoe
zeer wordt het lyden van volwasfenen riet verzwaard
door de ellende, welke liet ziekbed voor hun altyd medebrengt ! Verbeelden wy ons een Huisvader , die dagelyks onvèrmbeid voor de welvaart der zyrten zorgt ,
en geene middelen ter bereiking van dat oogmerk onbeproefd laat. Dan op liet onverwachtst wordt zyne
gezondheid afgebroken , en hy moet zich van zyne
huislyke zaaken verwyderen. Hoe treurig is het lot
van zulk een Huisvader! en dikwerf niet zo zeer door
de ziekte zelve , als wel door de omflandigheden, welke
haar vergezellen. Door welk een zorg wordt by gekweld , wegens de gevolgen , welke zyne ziekte, of
wel mogelyk zyn dood, voor zyn Gezin kan na
zich íleepen ! Welk een vrees voor eene geheele wanorde in zyne bezigheden, voor eene verwarring in zyne
huislyke zaaken, voor kommer en gebrek der zynen,
beangftigt hein in deeze oogenblikken! terwyl het ook
aan geene voorbeelden ontbreekt van menichen , die
door de bewustheid van een (legt en zondig leven neer
gefolterd wierden , dan door het onheil, 't welk liva
trof. Van dit alles zyn Kinderen bevryd. Zy
worden noch door een knagend zelfverwyt , noch
door beangfligende zorgen ontrust : terwyl hun L.iebaam lydt , heerscht in hunne Ziel een ongeftoorde
vrede.
Dan nog is de vraag, waarom Kinderen zo veel moeten lyden , niet genoegzaam beantwoord. Uit het tot
hier toe overwogene kan men opmaaken, dat onder allen, die aan het lichaam lyden, Kinderen de gelukkigften zyn. Laaten wy nu nog een ftap verder gaan, en
nafpooren , of 'er in het lyden , 't welk onze kleinen
werkelyk ondervinden, geene hoogetie bedoelingen opgeflooten zyn. Dit toch is het best gefchikt, om de
klagten , welke de onvergenoegde over deeze inrichting
heeft uitgeboezemd , op te heken. Hoe dikwyls heeft
men niet den Raat van kinderlyke zwakheid de eerste
plaats in de lange reeks des kwaads aangeweezen, 't
welk den mensch van zyne geboorte af tot zynen dood
toe vergezelt! Dan de Hongtl:e Wysheid verbond met alIe onze onaangenaame lotgevallen goedertierene oog•
mer.

IN HET LICHAAMSLYDEN EER KINDEREN. 5

y4erkeo ; en fchoon dezelve niet altyd zigtbaar zyn ,
blinkt echter in deeze donkerheid een draal van licht
door,gefchikt om den nadenkenden gerust te dellen. Ves4
#igen wy dus ons oog,
IV, op 'de svyze bedoelingen, welke de Godheid heeft,
meet den Mensch in zyne Kindsheid werkelyk aan zo
veel lyden bloot te (lellen.
Het lyden in de Kindsheid is voor den Mensch eet
zeer gefchikt middel tot lichca,nlyke (phyfifclie) opvoeélinJ. — Mag men, zonder Benige bedenking , als Bene
zvezenlykheid aanineemen, dat de mensch, zo wel naar
liet lichaam als naar de ziel, door lyden moet volmaakt
worden , dan zien wy zynen Schepper reeds werkzaam
in de kindsheid , om daartoe den grondlag te leggen.
Ter nauwer nood treedt de mensch de waereld in, of
lay is reeds onder de handen der Natiiur,, welke, zo
zy door verkeerd aangewende nniddelen daarin niet
verhinderd worde , werkzaam is , om het lichaam van
nadeelige vogten te reinigen , en bedorven zappen te.
ontlasten. De Genecsheeren zouden het ons kunnen
zeggen, dat vele, mogelyk de meeste ziekten, niet an
tiers dan heilzaame kragten zyn , waarvan de Natuur
zich al vroeg bedient ter behoudenis des lichaams, en
not deszelfs reiniging van fchadelyke vogten. „ Schoon
,, het 'er verre af is ," merkt VILLAUME (*) aan,
,, dat wy de natuur , de beflemming en het verband
der dingen in de waereld, zelfs van zaaken., w,l1 c
„ ons het meest aangaan, genoeg zouden kennen, oni
, de oogmerker van iedere fchikking te begrypen , en
tevens een beflisfend oordeel over het goede en kwaade , nuttige en fchadelyke te vellen , -- echter hou
ik de ziekten der kinderen voor eene behoefte itt-,de
de huishouding des tederen menfchel' ken. lichaams;
„ zy beftaan immers in eene zekere gisting, die voor de
zappen zo itoodzaaklyk is , om dezelve te reinigen
;. en te verbeteren " Daarenboven , hoe gefchikt is
niet dit lyden om den mensch al vroeg voor. deeze
wereld op te voeden ! Al zeer fchielyk ondervindt
tiet lichaam datgeen, 't welk van deszelfs beltemming
niet kan worde ii afgefcheiden ; en het verkrygt op
dec.
k ) Oorzaak, en Oogmerk. van het Kwaad, III D. p. L3.
Rr3
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dceze wy ze de bekwaamheid , om hitte en koude, hori4
ger en dorst , en allerleije ongemakken te verdraagen.
Het lyden in de Kindsheid _is niet minder nuttig to
de -ecielyke (moreele) vorming van den Mensch.. ----•
„ Door eerre wyze fchikking ," is dc gegronde aanmerking eens Wysgeers (*) , „ heeft de wyze Werkmeester der Natuur tusfchen lichaam en ziel, deeze
twee verlchillende meesterhukken van zyne macht
„ en wysheid, de nauwile vereeniging vastgeileld. Zon„ der het lichaam zou de ziel op deeze aarde geene,
„ of alleen de minfle van hzare behoeften voldoen kun„ nen; de volmaaktheid van het Bene deezer twee we„ zens Raat niet de volmaaktheid van het ander in het
,L nauwst verband." Naardien dan de betrekking tusichen lichaam en ziel zo nauw is , moet noudzaaklyk
volgen, dat het leden des lichaanis een voor- of nadeeligen invloed op de ziel hebbe. Daar 'er nu maar wei nige voorwerpen zyn , in slaat om ce e zo tlerke aanPrikkeling by ons te weeg te beengen, als het lyden en
de fmart, 70 moet volgen, dat liet lyden in de Kindsheid ter ontwikkelinge van de kragten der ziele niet
alleen veel bydraagt , maar . voor dein mensch tot zyne
zedelyke vorming onöntbeerlyk is. Het eerfte voortverp toch, waarop 's menfchen oplettendheid wierd gevestigd, was de tinart. Het lyden maakte den eerften<
indruk op zynen geest; was het eerfte, waarin hy geoefcnd wierd. Schoon het juiste tyditip , wanneer
's menfchen geest deeze ontdekkingen doet, niet wel te
bepaalen zy, is liet volftrekt noodzaaklyk, dat hy vroeg
reet lyden bekend warde , opdat hy de waereld van
dien kant leere kennen , van welken hy dezelve noodzaaklyk kennen moet, zal het menigvuldig lyden, waaraan by hier op aarde is blootgefl:eld, hein by het opnroeijen niet bevreemden. De dagelykfche ondervin ding bevestigt ook , dat pyn en íinart in de kindsheid
treflyke opvoedings- middelen zyn. Immers , heeft liet
Kind zich door onvoorzigtigheid pyn en tinart op derf
hals gehaald, de Moeder brengt het, zo dra liet eenige
vatbaarheid krygt, die fmart in het geheugen , om liet,
voor het toekomende , voorzigtigheid te leeren. Verdient het daarenboven niet grootlyks onze opmerking, dat
zie($) 1sELIN, Ce/ch. der Men c 1z* cid, I D. 1'. 5.
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^iekelyke en zwakke Kinderen meestal in zedelyke eifchappen uitmunten (*) , en dat het lyden in de
kndsh eid den "grondflag tot waare grootheid legt? Wie
denkt hier niet aan de bekende Spreuk van HoRATius (f), die WY in onze jeugd zo menigmaal hebben
opgezegd:
Malta tttlit , fecitlue paler fudavit et aljt.
, Hy heeft in zyne kindfche jaaren veel geleeden en
gedaan; by heeft hitte en koude uitgeftaan."
Hoe nuttig is het lyden in de Kindsheid, on Ouders
U nuutiver aan hunne Kinderen te ye,Linden! — Schoon
de Schepper in het hart der Ouderen de liefde tot hun
Kinderen heeft ingedrukt, leert echter de treurige-ne
ondervinding , dat 's menfchen yver, in liet nakomen
van anderzins zo natuurlvke pligten, ligtelyk verflauwt.
Welk een geschikt middel is dan het gezigt van den
zwakken en hulpeloozen toeftand , en van den aanhou
nood der Kinderen., om der Ouderen traagheid-d.enM
te overwinnen, die tedere zorgvuldigheid, voor de opkweeking dier onnozele ichepzeltjes zo nodig , te be.
vestigen, en aan de vader- en moederliefde genoegzaame i}erkte by te zetten, om zich aan de onbefchryllyke moeite , aan de lichaamlyke verzorging van het teder kroost verbonden, met een onbezweeken± geduld te
onderwerpen! Wie ontdekt niet in deeze inrichting de
wyze goedheid des Scheppers , die zich juist van zulk
een middel, als 't welk ons, by een oppervlakki g inzien,
weinig gefchikt en gebrekkig voorkwam , ter bereiking
van het weldadigst einde weet te bedienen ! Wat toch
is meer gefchikt om de tedere zorg der Ouderen, de
hartelyke deelneeming der bekenden, en de zorgvuldige
^oppasfing van bloedverwanten te bevorderen, dan de
tegenwoordigheid van onze kleine lyders! Men behoeft
flëchts getuige van de ellende te zyn, waaraan liet Kind
is blootgetleld 2 om te nauwer aan hetzelve verbonden
te worden.
Het
y

() De uitmuntende GELLERT kan hier too een voorbeeld
verftrekken , die de voordeelen van een ziekelyk leven uit
eigen ondervinding befchreeven heeft.
(f) Liu. its. O;i. II. v. T.
l,r -.
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Het lyden in de Kindsheid is niet minder gefchikg
om in het hart der Ouderen mededogen en andere gocdc
e.indheden te bevorderen, — Neemen wy het lyden
en de finart der kinderen , de tederheid en zwakheid
hunner lichaamen den behoeftigen toeftand, waarin zy^
verkeeren , de onschuld en onnozelheid, welke zich op
hun gelaat vertoont, in aanmerking, dan moet het hart
van iiun , welke de natuur door zo magtige en dierl)aate banden vereenigd heeft, zeer aandbenlyk worden
hew ogen. Hy, die den mensch, by zyne intrede iiY
deczc waereld , aan zo veel lyden blootftelde, heeft ir.
Let hart der Ouderen, tot een tegengift, mededogen
ingeplant ; eerie aandoening, welke hun geneigd maakt
om liet lyden van hunne kinderen mede te gevoelen,
in hunne ellende deel te neenien, en in hunnen nood
belang te ftellen; .— eene gefleldheid des gemoeds, die
ons aangenaam maakt by God en menfchen, en het beeld
vertoont van Hem, wiens hart altyd leed, zo menigmaal Hy van het lyden der menschhcid getuigd was.
Dit gevoel laat trouwens ook het hart niet ledig, maar
vuurt liet ten fterkften aan tot liet beoefenen der moei
plichten, in deeze, voor ons zo dikwerf beproe--1yktle
vende omftandigheden des huislyken levens; en in zo
verre ?tetzelve werkzaams deelneeming wordt in de onheilen van hun, aan welken de Schepper ons boven alle
,onze

natuutgenooten door de nauwfIe

banden verknocht

heeft, fchcnkt het aan 't hart genoegens , die in de
fchaduw van het Rille hhuislyke leven genooten worden.
Zo weet de hoogst wyze Bedierder van alle onze lotgevallen het lyden te doen dienen, niet alleen om den
ellendigen te redden, maar ook om den redder te veredelen, en hein de moeite te beloonen, waarvan het lyden van anderen de oorzaak was. ,, Immers, hoe veelti
„ deezer lydende fchepzeltjes , " zegt zeker Schry„er (*), ,, zyn alleen aangenaam voor het hart van
,, Vader en Moeder, daar de ongemakken der vroeg„ fe kindsheid hun onaangenaam maaken in het oog

„ van

vreemden. Gelukkige

fchikking,

gelukkige

ge-

f}eldheid der dingen, dat juist die zwakheid de bron
„ der tederfïe liefde wordt!"
Eindelyk, daar de hulpbehoevende f}aat der Kinds.
heid zo lange duurt, is dit hetgefchikt/1e middel, o;n
der;
(*) Befplegel. der Kindsheld, pag. 23,
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den mensch het oogmerk zyner bejternrnzing te deert berek
hea- De niensch alleen wierd met het edel voor
Rede begaafd. Dan, zal by zich van dat-rechtd
\-oerrecht bedienen , zal hy redelyk en verftandig worden, hy heeft het gezelfchap, het onderricht van anderen nodig; en wat is beter gefchikt om hem zyne af11 nklykheid van anderen te doen bezetten, dan de behoeftige toeftand, waarin hy gcduurende de eerfte jaaren verkeert? terwyl neen by de Dieren heeft waargenomen , dat zv , die geene hulp behoeven, ook fchiclyk hunne Ouders verlaaten, of van hunne Ouders ver
worden. Gelyk dus de mensch de hulp van Ou--laten
ders en Opzieners, ter verzorging niet alleen van zyne
dierlyke (pfyffclie), maar vooral van zyne zedelyke (moreelc) behoeften, vol(frekt nodig had, hoe zou hy zich
dan, zonder dezelve, tot het doel van zyne befremming
kunnen verheffen ? Daar nu de zedelyke volmaaking
van den mensch, de ontwikkeling zyner zielsvermogens,
de befchaving van zyn verftand, de vorming van zyn
hart, zo langzaam voortgaat , kan het ons ook niet bevreemden, dat deeze hulpelooze Raat des menschdoms
zo lang duurt. Daarenboven weeten wy, dat het fchoonife hout niet dan traag groeit , en de edelffe vrugtcn
niet dan laat ryp worden. Verre zy het dus van ons,
over het lichaamlyk lyden van onze kleinen te klaagen; daar dat lyden, zo vreeslyk in ons oog, in de
band van een wyzen en goedertierenen God eene weldaad
is, dewyl het tot een middel dient om den mensch
tot de hoogfte volmaaktheid op te leiden. Hoe dik
beoordeelt de mensch de beste inrichtingen ,-werf
vooral die der Godheid, verkeerd ! Dat wy ons hierover fchamen , en liever, met een hart vol aandoe
erkennen : „ Alle de werken des Heeren zyn-nig,
„ onberispelyk ! " Alles , wat God doet , is wél ge
-dan!
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BERICHT, AANGAANDE DE TWEE ZOGENOEMDE
BTEKELZWYN-MENSCHEN (the Porcupine-Men) n,
BEHOORENDE TOT DE BEKENDE ENGEL SCHE FAMILIE VAN LAMBERT.

Door IA'. G. TILESIUS.

(Vervolg et Slot very bl. 573•)
e zeer men, op het eerfle gezigt der beide Ge11 broeders LAMBERT, uit de overeenflemmende geluatstrekken en verdere eigenfchappen , overtuigende
er, dat zy tot één Huisgezin behooren, valt echter
een aanmerkenswaardig onderfcheid der huidbekorflingen
van beiden in het oog. De oudite, JOHN LAMBERT ,
i.s , het aangezigt en de vlakte der handen en voeten
uitgezonderd, overal niet eene meer of min dikke korst
overtoogen , die zelfs de genitalia meerendeels bedekt.
Doch by den jongeren vindt men , vooral van voorera,
een aantal plaatzen, op welke de bekorfl:ing ontbreekt.
Z,ytne huidkorst is ook veel zwakker; nergens vindt men
by hem dubbelde laagen , gelyk by den oudften. Op
veele plaatzen is zyne opperhuid alleen eeltagtig en gerimpeld, doch zonder Bene waare korst; terwyl men op
zommige andere plaatzen niet dan verfpreide korreltjes
vindt. By hem was men best in Raat, te ontdekken ,
on welke manier deeze bekorfting ontftaat en voortgaat. Aan den hals, de vingers en teenen, en aan de
kanten der hand- en voetvlakten, begint de korst in de
gedaante van een zwart-graauw overtrekzel, en fchynt
hier nog alleen te beslaan in vergrootte verhevenheden
der huidtepeltjes zelve. Hoe verder men van deezedceien naar liet lichaam voortgaat , zo veel meerder
vergroot en verdonkerd treft men deeze deeltjes aan ;
tot dat zy zich eindelyk verdubbelen en in wezenlyke
korften overgaan, in welke, echter, toch fteeds de fpooren van alle linien en rimpels, die het vel eigen zyn,
overblyven. Van de kruin tot aan het voorhoofd, alwaar de hairen beginnen te groeijen, ziet men by hem
Bene byzondere plaatswyze gevormde bekorting, die, de
zwarte kleur uitgezonderd, veel overeenkomst met de
gewoone bekorfting der kinderhoofden heeft, en dus, in
ge.
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gedaante, merkelyk verfchilt van de overige bekorffing,
1)e meeste plaatzen van zyn lichaam, op welke, door
de kleeding en het zitten eerie groote wryving plaats
heeft, zyn geheel naakt; zo dat men thar alleen eene
eeltige huid, of ook de overblyfzelen van afgebrokene
ca als plaigefleepene gedeelten der huidkorst, ontdekt.
Met de grootte oplettendheid heb ik Heeds onderzogt en bevonden , dat by deeze lieden de huidkorst
ziel, in diepte altoos tot de opperhuid bepaalt, en dat
de laatstgenoemde overal aanwezig is doch zeer dik,
uit twee of drie lasgen heítaande , eeltagtig en gefpleeten. De toffe, welke de kortten uitmaakt, en die in
haargin oorfprong vogtig was , komt dus noodwendig
alleen door de poren der opperhuid te vooríchyn. De
openingen van dit vlies zyn tweederlei ; te veeeten, de
opcniiaande mondjes der zweetgaten , of de einden der
ontlastende buizen der fn.cerkliertjes van het vel. Of
'er byzonder e inflorpende poren bef'aan , is nog niet
klaar beweezen : dat het vel een aanmerkelyk opflorpend vermogen heeft, is onlochenbaar; doch het fchynt
niet onmogelyk , dat dezelfde openingen in de oppervlakte der opperhuid, zo wel tot afzondering, als tot
opflorping, zouden kunnen dienen. Dan, hoe zulks ook
zyn moge , het is ten hoogeten onwaarfchynelyk , dat
deeze poren de bronnen der huidkorst zouden kunnen
zyn, dewyl zy niets dan de doffe der uitwaasfeming
en het zweet ontlasten. Veel waarfchynelyker is het,
derhalven , de oorzaak deezer byzondere ontaarting te
z ,eisen in die kliertjes, welke de fineeragtige ftof fe af9cheiden,die de huid steeds overdekt, en haar bewaart
voor de nadeelige werking der lucht en van andere
uitdroogende zelfttand i ;heden. Zo ras in dezelve Bene
verdikking plaats heeft, komt 'er in de opperhuid Bene
droogte, die in dezelve menigvuldige fpleeten veroorzaakt, uit welher tusiciienruimte de afgebrokene huid vaten een.e kleevende weiagtige toffe uiti}orten, waardoor de opperhuid als neet toeneemende laaggin overdekt wordt. Iets dergelyks neemt men waar by gewoone huidziekten : en eerie meerdere ontaarting deezer
kliertjes, gepaard met een grooteren toevloed van
weiagr ge ftofle, zou zeer wel de oorzaak van alle de
on ewoone verfchynzelen by deeze mentchen kunnen
zn. . in het a<,ngezi t en in de vlakke deelgin der han den ea voeten heeft het vel by onze Stekelzwyyn-meinlc1.en
-

fchen meerder fineudigheid en zainentrekbaarheid, dati
op het Ineerendeel van de overige, met korden bedekte, oppervlakte des lichaams ; zynde de ponen der op.
perhuid aldaar ook zeer zitbaar. Mogelyk is wel het
vet, 't geen zich gewoonlyk onder deeze deden overvloediger bevindt dan elders, de rede van de grootere
fniéudig laeid des vels op deeze plaatzen, en van de afwezigheid der huidkorst. Waar immers de kortten hard
ei droog wierden en berfteden, hadden onze lieden,
fcliaon hunne kwaal als tot erne andere Natuur ge
dcn was , fteeds eenig ongemak , 't geen verligt-woi
wierd , zo ras zy, op myn raad , de huid met eenig
vet of olie bethreeken.
Op eerie tegengeftelde wyze redekavelende , zou men,
ook het ontftaan der berften in de huid kunnen verklaaren, als werkingen en gevolgen der huidkorst zelve. Ire
dit geval zou men het ontstaan der korst moeten begchouwen, als het gevolg eener gebrekkige menging des
l.uidfincers, met liet voor stolling vatbaar gedeelte der
wei des bloeds, en als eene ziekelyke vermeerdering
van hetzelve. 'Er bestaan gevallen, waar in geringere et.
minder in het oog loopende verfchynzelen uit deeze
bron moeten worden verklaard; by voorbeeld de geel
brokkelige bekorilingen ; die oop de oogleden, in-agde
zommige vogtige oógontfteekingen , te voorfchyn komen, enz.
Het ontf{ aan van berllen in eene opperhuid, die., benevens alle haare poren en ontlastende vaten der fineerk-liertjes , overal overdekt is niet Bene korst, die de
dikte van een duim heeft, behoeft geere verdere opbeldering. Doch hoe zodanig Bene dikke korst ontftaan kan
uit het opgehoopte huidfineer, waarvan fteeds maar eene
zo geringe hoeveelheid voorhanden is, fchynt, in den
reilen opslag, aan eenige zwaarigheid onderhevig. Wy
moeten hier aanmerken, dat, waar Bene gebrekkige menging der vogten voorhanden is, ook feeds een prikkel
plaats heeft, en dat deeze aanftonds een vermeerderden
toevloed der vogten daarftelt. Zo het verder waar is,
dat de meeste ziekteftoffen der huid door het ilagaderJvk getïel worden afgefcheiden , en het huidfineer, uit
da einden van de lynfte flagaderlyke vaatjes , in de
3,riliglieden der kliertjes als indringt, en door derzelver
ontlastende huisjes over de gehcele oppervlakte des
1icliaams verfpreid wordt, zo is, in het geval van Gene
zie-

-
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ziekelyke affcheiding en prikkeling, niets w:tarfc_:13yne
lyker , dan dat , door de prikkeling van cen ontaard
huidfineer op deszelfs beursjes , eene verme ,rderde atscheiding dier ttoffe, vereenigd niet liet ftolb:aar gedeelte der wei van het bloed ; deeze aanmerkelyke bekorIling heeft kunnen daarffellen. Ook fchynt het niet onaanneemelyk , dat 'er, in het velgeweefzel deezer lieden, zydelingfche inmondingen plaats hebben , van de
huidfineer affchcidcnde vaten, met de weivaten ; 't geen
natuurlyl: aanleiding zou moeten geeven tot eene overvloedige affcheiding van kleevende en gemaklyk in
korften overgaande vogten.
Wat de zwartagtige of bruine kleur der bekorifing
aangaat, deeze behoeft niet eens gelegen te zyn in den
aard der afgefcheidene tolde, maar kan genoegzaam hier
worden verklaard, dat ieder vogtig en kleevend meng--uit
zei, door de aanhegting van allerleije vuiligheden, gemak
zwart wordt, en dat ook, by andere menfchen, do-lyk
gebrekkige ophoopingen van huidí'meer eene zwarte kleur
aanneemen ; gelyk men by veele lieden ontdekt , aan de
enkele zwarte puntjes, die zy hebben aan de neusvleugels en elders in het aangezigt. Dit ontflaat zeker insgelyks gedeeltelyk door het uitdroogend vermogen der
lucht, en gedeeltelyk door de aankleevende vuiligheid.
Uit de scheikundige proeven , genomen met de ver
afgevallene korften, is my het volgende geblee--zameld
ken. In verdund Salpeterzuur verlooren dezelve alcnn
kens haare zwarte kleur, en wierden geelagtig; doelt
behielden voor het overige haare gedaante. In desk
Vitrioolzuur fclreenen zy in den beginne , met eene
opbruisfching, ontbonden te worden ; doch dit duurde
flegts tot dat de zwarte kleur en Benige dcr uiterivlrile
fchubben waren verdweenen, waarna de korstjes bruit
geverfd bleeven liggen. In het Zoutzuur. wierden zy
wat, doch verlooren verder niets van haare zelfftan.ii heid of gedaante. In de Zeepzieders-loog veranderde rt
zy wel het meeste : naauwelyks hadden zy daarin, op
eene warme plaats, geduurende eenige uuren gelegen -.
of zy begonnen op te zwellen; en zo zy 'er geduurende eenige dagen in bewaard wierden, vielen zy van
elkander in enkele kleeverige bolletjes. In zuiver Warer,
geduurende eenige dagen, geweekt, ondergingen zy geerie verandering, dan alleen, dat zy week wierden; ja
Let koel^'n daarin, geduurende eebi^,e huren, bragt a1-
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leen te wege , dat amen ze nu in kleine weeke IcIrlers kon te zamendrukken, die op het gevel kleeverig
en etagtig waren. Wanneer, by de ontbinding der kor
Zeepzieders-loog, eenig Zuur ivierd gedaan,-iend
wierd 'er Bene aardagtige zelfhandigheid ter nedergeploft , onder welker deeltjes men duidelyk de zwarte
koo1f}ofiige puntjes kon zien, die de zwartbruine kleur
der fchilfers hadden uitgemaakt : ook dreef 'er dan , boven op die Loog, een vetagtig vlies.
Uit alle deeze proeven blykt, dat de vermelde huid
uit fiym, vet en aarde, ten naauwkeurig--korstbefa
iten onder elkander gemengd. Terpentyngeest en andere fyne Olien , gelyk ook Azyn en gereelificeerde
Wyngeest, werkten onmerkbaar, en maakten geene zigtbaare verandering, op de daarin geweekte korften. Ook
]het Zuurin zout, waarvan FOURCROY, VAUQUELIN el?
uik maakten, in dc fcheikundige ontleding
33UNIVA gebr

van beenderen, oorfineer, de vuiligheid der tanden enz.,
om de hoeveelheid van het Phosphorzuur, met betrek
Kalkaarde, te ontdekken, had geenerieije-kingtode
ztitwexh.ing op deeze zelfhandigheid. Eindelyk beproef=
de Ik, of men iets byzonders , door het verbranden
deezer kortten , zou kunnen waarneemen ; dan de daarby plaatshebbende verfchynzels kwamen genoegzaam
overeen met die van andere vel- en hoornagtige zelf
kortten gingen , na het uitzweeten-ivandghe.'D
van Benige olieagtige druppelen, en met deli gewoonen
reuk van gelykzoot-tige deelen, over in Bene bpge'alaazen
kool, uit welke, door de afwasfcihing, een weinig van
de zogenoemde bloedloog, welke tot het maaken von
Berlyn$cb Ulaauw gebruikt wordt, verkreegen wierd.

VERHAAL DER UITBARSTINGE EENER LUGTVERXIEVELINGE NASY BENARES , IN DE OOSTINDIEN, EN VAN HET VALLEN EENIGEP.
STEENEN TEN ZELFDEN 'TYDE, OP DEN
AFSTAND VAN OMTRENT VEERTIEN
ZIYLEN VAN DIE STAD . Door JOHN
LLOYD WILLIAMS,

ESg. F. R. S.

l^J iet hier het zo beílisfend geval van Steenen, uit
^, !.t de Wolken on Aarde nedergekomen , waarvan
,, WY
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„ wy hier boven besproken , en welks verhaal ivy bt-

„ loofd hebben (^)."

Eene byzonderheid van zo zeldzaam eetre rtituure ,
„is het vallen van Steenen uit den hemel , kon niet
misfen de verwondering te verwekken , en de aandagc
te vestigen van elk onderzoeklievende.
Onder een bygeloovig Volk wordt elk ong ewoon ,
en daarom veelal bovennatuurlyk geheeten , Verfchyn:
zel met een ílilzwygcnden fchrik en eerbiedenis aangezien : dc oorzaak toefchryvende aan den wil des Opperweezens , krygen zy liet niet in den zin , om te
oordeelen over de middelen , waardoor het daargefteld
wordt , of de oogmerken , waartoe het ilrekke ; en wy
hebben allen grond om te vermoeden, dat vooroordeel
en bygcloof invloed hebben op de verhaalen of befchryvingen van zodanige Verfch'nzelen. In het geval voorhanden heb ik myne naspeuringen naeest „ cdaan by Europeaanen, die dun gezaaid zyn in dat ge.
deelte des lands.
FIet berigt , 't welk ik ontving , was , dat, op den
sg December des Jaars 179 8 , omtrent agt uuren in
den avond , een zeer fterk lichtende Verheveling in de
lugt gezien was door de Inwoonders van Benares en
de omliggende itreeken; dezelve hadt de gedaante van een
grooten Vuurkloot, en ging vergezeld door een flerï,
dat 'er
geraas, gelykende op dat des donders ;
Bene menigte van Steenen uit viel naby Krakhut, een
Dorp, op de Noordzyde van de Rivier Goomty, om
.rent veertien mylen van de Stad 13enares, gelegen.
De Lugtverheveling vertoonde zich in het westlyk
gedeelte des halfronds , en was flegts korten tyd zigtbaar ; zy werd waargenomen door verfcheide Europelanen zo wel als door Inboorelingen , op verl'clieide
plaatzen des lands.
In de nabyheid van 5wmpoor , omtrent twaalf mvlen van de plaats , waar de Steenen gezegd worden
gevallen te zyn , werd dit Lugtverfchynzel waargcno
men door verfcheide Europifelie i-ieeren en Dames, die
lietzelve befchreeven als een grootera Vuurkloot, gepaard
n3 e7.
,

(*) Zie hier boven, hl. 52ó,
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sliet een kletterend geluid, niet ongelyk aan dat vail
een Peloton , 't welk gebreklyk afvuurde. Het Lugtverfchynzel werd ook gezien en het geluid gehoord
door verfcheide Persbonen te Benares. De Heer DAVIS
nam waar , dat het licht fcheen in het vertrek , waar
by zich bevondt , door een glazen veníler, met zulk
eene sterkte , dat de ièhaduw der glasroeden zich vry
duidelYk vertoonde op een donker vloertapyt : liet
Icheen hem toe zo helder geweest te zyn als het hel
maanlicht.
-derst
Wanneer het verhaal van de daarby gevallene Stee
te Benares kwam , zondt de Heer DAVIS , Regter-ne
en Magiftraatsperfoon van dit Diftri&, een kundig perfoon , om te dier plaatze onderzoek te doen. Toen
deeze in het Dorp kwam, naby 't welk de Steenen
gezegd werden gevallen te zyn , verhaalden hens de
Inboorelingen op zyn vraagera , dat zy dezelve of in
stukken gebroken , of al het opgeraapte gegeeven hadden aan den Tesfelda' (den daar gebooreh Colleáeur)
en anderen ; doch dat by gemaklyk Benige in de omliggende velden zou vinden , waar dezelve gereed te
ontdekken zouden weezen , (het gewas ftondt niet hooger dan twee duimen boven den grond) door na te
gaan, waar de aarde nieuwlings opgeworpen was. In
gevolge van deeze onderrigtingen , bragt die man vier
,Steenen, door hem gevonden , aan den Heer DAVIS:
dezelve waren , door de kragt des vals, volgens der
maat, welke by medebragt, omtrent zes duimen diep
gevonden in velden , die zeer onlangs bewaterd fchee
iaen ; en liet bleek, uit 's mans befchryving„ dat dezelve op een afftand van omtrent honderd roeden van
elkander gelegen hadden.
Verder vernam by van de Inboorelingen, ten opzigte
van liet Lugtverfchynzel , dat het omtrent agt uurera
in den avond was , wanneer zy, na huis gaande , een
zeer helder Licht zagen, uit de lugt komende, gepaard
met een zwaaren donderflag , onmiddelyk gevolgd door
het geraas van lichaamen , die daaromftreeks uit den
Hemel vielen. Onzeker of Benige hunner Goden betrokken waren in dit voorval , hadden zy het niet durven waagen, des eenig onderzoek te doen , voor den
volgenden morgen. Het eerlte , 't welk toen hunne
aandagt getrokken hadt , was het vertoon, dat de
.rond op verfcheide plaatzen in hunne velden op de
voor•
,
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voorgemelde wyze opgeworpen was ; te welker plaatze zy , by nader onderzoek , de Steepen vonden.
De Adfitlent van den Colleéteur aldaar, de Heer
ERSKINE , een kundig jong Heer, een deezer Steenen
ziende , hem gebragt door den Teslèldar,, vondt zich
opgewekt om iemand na dat gedeelte des Lands te
zenden, ter verdere nafpeuring. Deeze keerde terug
met verfcheide dier Steenen , en gaf een verhaal , ge
aan dat des Perfoons , door den Heer DAVIS ge--lyk
zonden ; ter nadere bevestiging een ondertekend en gezegeld gefchrift medebrengende.
De Heer MACLANE , zeer digt by het Dorp Krakhut woonende , gaf my een gedeelte van een Steen,
hem 's morgens naa het vertoon des Lugtverfchynzels
gebragt , door den man , die ten zynen huize de wagt
Meldt. Deeze Steen was (volgens het verhaal diens
mans) gevallen door het dak van zyne hut, niet verre
van des Heers wooning gelegen : verfcheide duimen
diep hadt dezelve zich in den vloer geboord, die van
vastgeftampte aarde was. De Steen zou, naar 't gegeeven herigt, in 't geheel meer dan twee ponden gewoogen hebben.
Op den tyd deezes Lugtverfchynzels was de hemel
geheel helder; geen zweem van een wolkje hadt meis
zints den elfden dier maand gezien, en vertoonden 'er
zich geene wolken eenige dagen laater.
Van deeze Steenen heb ik 'er agt gezien, bykans
volkomen., behalven de gedeelten van verfcheide andere, door de bezitters gebroken, om ze aan hunne vrienden te fchenken. De gedaante der volkomenfte was
olie van een onregelmaatigen Cubus , aan de kanten ge,
rond; doch de hoeken waren op de meeste zigtbaar.
Zy waren onderfcheiden in grootte , van omtrent drie
tot vier duimen in de groottte diameter; d én derzelven
vier en een vierde duim haaiende , woog twee ponden
en twaalf oncen. Zy hadden alle hetzelfde voorkomen,
en waren van buiten bekleed met eene Darde zwarte om
plaatzen gevernisd fcheen, of na-korfting,dep
joodenlym geleek : in de meeste waren fpleeten, die,
daar ze overdekt waren met eene Itoffe , gelyk aan die
des bekleedzels, veroorzaakt fcheenen in den val, door
het kletzen van de Steenen tegen elkander ; eer zy in
den val op aarde kwamen, fcheenen zy door eene
iniddenftofffe van zeer groote lette heengegaan te zyn.
InSS
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Inwendig beironden deeze Steenen uit een aantal
kleine ,klootfche lichamen van eene leikleur, omringd
niet eene witte zandagtige zelftandigheid , doormennd
niet glinílerende korreltjes van eenen metaal- of vuur
aart. ' Die klootlèhe lichaamen waren veel-ílenagti
harder dan het overige van den Steen ; het witte zandige gedeelte liet zich gemaklyk vergruizen door het
wryven met eenig hard lichaam ; gebroken zynde ,
hegtte zich een gedeelte aan den Zeilfteen; doch meer
byzonder was dit het geval van de korst of het bui
welk zich meestal daardoor liet-tenílbkdz,'
—

aantrekken.

Naardemaal twee van de volkomentFe Steenen , die
ik heb kunnen krygen, zo wel als de gedeelten van
Benige andere, onderzogt zyn door verfcheide Heeren ,

welbedreeven in de Delfftof en Scheikunde , zal ik
liet my niet onderwinden , Bene verdere befchryving te
geeven van de zamentiellende deelen deezer Steenen ;
noch ook het waagen , eenige gisfing by te brengen
wegens de wording van zo zeldzaame voortbrengzelen ;
noch ophaalen , welke ik van anderen vernomen heb
ik laat liet der wereld over , om gevolgen te trekken
uit de vermelde daadzaaken. -- Alleen moet ik 'er
nog byvoegen , dat 'er, gelyk bekend is , geene Volcaanentbp het vaste land van Indie zyn ; en, zo verre
ik heb kunnen ontdekken, vindt men , in dat gedeelte
des aardklóots , geene Steenen in den grond , welke
eenige de minfte gelykvormigheid hebben met de boven befchreevene.

BERICHT AANGAANDE BENE VROUW, DIE EEN
GROOT AANTAL NAALDEN EN SPELDEN HAD
DOORGESLIKT . Medegedeeld door den Burger SILVY, van Grenoble.

, gebooren te Grenoble in i763,
zwak en gevoelig van gefrel , van beroep een
G
^laaifter, ontving , in haar dertiende jaar , de onverENOVEVA PULE

wagte, doch valfche, tyding, dat haar Vader begraaven was onder de puinhoopen van een ingetlort huis.
Dit onheil deed haar geweldig fchrikken , zonder dat
zich echter, in haar getlel , eenig bef eurbaar onheil
open-
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openbaarde. Op den zelfden middag zag zy haaren
Vader gezond en onbef'chadigd. Dit oogenblik van
vermaak werkte , by haar , zo geweldig, dat zy in
Bene flaauwte viel, die ten gevolge had een algemene
geelzucht , en eene groote verzwakking van haar gelice! get}el.
By deeze gelegenheid ontdekte men , dat zy 'er eene
zoort van vermaak in vondt, om Spelden en Naalden door
te flikken. Zy maakte zich meester van alle ,welke de haar
omringende perfoonen op hunne klederen hadde n. Eerlang
wierden naare benedenfte ledemaaten verlamd. Zy bleef
in denzelfden toeftand, byna geduurende twee jaaren ,
waarna zy iets beter fcheen; doch dit duurde niet lang:
want de verlamming keerde terug, met eene zoort van
Catalepfis, . welke geregeld 's avonds begon ten zes uuren, en niet ophield dan op den volgenden morgen ten
elf uuren. Geduurende dit toeval behield zv eenti ge•
noegzaame kragt van beweeging , gevoel en gezicht ,
om alle Spelden en Naalden , die onder haar bereik
vielen, aan te ;Typen CO door te flikken.
De Spelden en Naalden, welke deeze Vrouw had doorgezwolgen, veroorzaakten haar gezwellen op de boven•
en beneden-armen ; waardoor men genoodzaakt wierd ,
zo veele ininydingeii te maakgin , dat die deelen met
lidtekens overdekt wierden. Teffens befpeurde men,
dat de Spelden ook nederwaards waren gezakt, en ge.
zwellen hadden veroorzaakt in de Pagina, op de dyen
en op de Leenen. By deezen uitwendigen pynelyken toeftand voegde zich een heevige krampachtige hoest, ver
etterachtige fluimen, door welke het geheele-zeldmt
lichaam uitteerde. Na eindelyk, geduurende ongeveer
vierëntwintig jaaren, geworfteld te hebben met de ver
Bloeimaand van het-fcheurnd}py,tifz
agtfre Jaar der Franfche Republiek, in den ouderdom
van ongeveer zevenëndertig jaaren.
Het Lyk was geheel uitgedroogd en verfl;yfd ; zynde de dyen opgetrokken tegen het lichaam , en de heien tegen de bijlen. Op het Binnenst en bovenst deel
der dyen lag een geheel pak onder elkander gemengde
Naalden en Spelden , die enkel door het piel Ledekt
wierden.
In de rechter holte der borst wierd eerre uitforting
van etterachtig vogt gevonden. De geheele long dier
zyde was in een ftaat van verettering; zynde de linker
Ss 2
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long geheel verlept. Voorts kwamen 'er twee Spelden
voor den dag, die ingewikkeld zaten in het celachtig
weefzel, tusichen het middelrif en het hartezakje. De
dokdarm en alle de overige deden der borst waren
zonder eenig lidteken; ook ontdekte men niets van dien
aard in het gedarmte. De blaas was verzwooren, en
bevatte zes Spelden met kalkphosfp iat overtrokken.
De hals van den Uterus was verzwooren, en de Vagina
doorboord door verfcheiden Spelden, die daar nog in
vast Raken, en met lidtekens bedekt waren.
De Burger ALIBERT vertoonde aan het Genootfchap
een groot aantal Spelden, door deeze Vrouw ingezwolgen ; gelyk ook verfcheidene gedeelten der doen en
der Pagina, met de daar nog in fteekende Spelden en
Naalden, om tje dienen tot Ziektekundige Proeven.

IETS OVER DEN KROKODIL.

(Uit het Frai2sck van den Burger FRANK, gewezen Ce neesheer by het Leger van het Oosten.)

tapyt

anneer , gypten en de Nyl in Europa op liet
komen, gebeurt het dikwyls, dat men fpreekt van
W
het gevaar , hetgeen men 'er loopt van door den Kro-

kodil te worden verflonden. Het is niet algemeen ge noeg bekend , dat dit tweeflachtige Dier nooit gezien
wordt in dat gedeelte van den Nyl, hetgeen Neder1Egypten doorflroomt, en dat men zelfs ver in Thebais (*) moet opvaaren, om het te zien. Ik heb geeneKrokodillen ontmoet , dan na Gyrgeb (t) te zyn voorbygevaren. Dit Dier komt, in warme dagen, en wanneer de Nyl laag is, gaarne uit het water, om zich
te plaatzen op de zandbanken , welke men dan menigvuldig aantreft. In April en May heb ik in Said (4) den
Nyl
()[De oude naam van Opper-JEgypten, zo genoemd naar
de Stad Thebae , reeds beroemd in de tyden van IaoMEnuss
Men vindt van haare overblyffelen een uitvoerig bericht in
PococK's Reizen, D. I, hl. 148 env.]
(t) [Waarfchynelyk het Cirge in de Kaart van rococx, op
de breedte van weinig meer dan 26 graaden.]
(4) [De hedendaagfche naam vaa Opper- Egypten.l
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Nyl bevaren. Zelden plaatst zich de Krokodil op een'
van de oevers der Rivier, uitgezonderd wanneer dezelve niet zeer genaakbaar en weinig bezocht is. Hy
fchynt het gevaar te kennen , waaraan hy, zonder deeze voorzorg, zich zoude blootftellen. Gewoonlyk ver
zich niet verder dan omtrent zes fchreden-wydertb
van het water. Het minfile geraas maakt hem wakker;
het is my nooit mogelyk geweest , hem tot binnen het
bereik van een' finaphaanfchoot te naderen. Daar, voor
het overige, dit Dier zeer harde fchubben heeft, is het
bykans onmogelyk , het te dooden , ten zy men het
juist onder de fchouder treffe. Te Dendh'ra (*) trof
ik een' Kachef aan, die zich zonderling met de Krokodillen -jacht vermaakte ; by had, zo voor als na , zeven
gedood, welke ik gezien heb op het plat van zyn huis
geplaatst, zodat men ze op eenigen afstand voor zo
veele fl:ukken gefchut zoude genomen hebben. Wanneer
de Inwoonders een' Krokodil dooden door een' fnaphaanfchoot , of door middel van een' ftrik betrappen,
zyn zy niet minder in hunnen fchik , dan men in
Europa is , wanneer men een' Wolf om het leeven
brengt.
Onder het aantal van Krokodillen, welke my, zo in
het opvaaren als in het afzakken van den Nyl, ontmoet zyn, hebbe ik geene grooteren gezien dan van
agt of tien voeten. PROSPER ALPINUS Ipreekt van een'
Krokodil van dertig ellen lengte; maar hier mag men
wel aanmerken , dat deeze Schryver in Opper - fEgypten niet geweest , en, waarfchynelyk, bedrogen is door
valfche berichten. De vermaarde NORDEN zegt , d2t
by Krokodillen heeFt gezien van vyftig voeten lengte.
hr denk, dat by insgelyks zich bedrogen heeft; want
ik heb niemand in het land gevonden, die zo groote
gezien had (t).
Wat
(*) [Eene Stad naby de plaats waar eertyds Tentyra lag;

welks inwoonders van ouds berucht waren door hunne vyand-

fchap tegen den Krokodil.]
(t) [SANSO.t (in zyne Befchryving der vier Werelds-Deelen,
hl. 429) maakt ze nog ongelyk grooter, en fpreekt van Kro.
kodillen van dertig vademen. Daar ik het oorfpronglyke
F'ranfche Werk niet bezitte , kan ik ondertusfc'ien niet be.
Ilisfen , of zyn Vertaaler s. DE VRIES hem hier Benige vademeu leen.)
,5 s
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Wat het gevaar , van door dit Dier verfionden te
worden, aanbelangt, dit is oneindig minder. dan men
zich doorgaans verbeeldt. Het fchynt, in 't algemeen,
den Mensch te vreezen : want het bemint de bewo ,nde plaatzen niet. Dus , hoe nader men komt aan de
Watervallen , dies te meermaalen zal met het ont.
moeten. De onverfchilligheid , waarmede de Inwoon
kinderen zich in het water vermaa--dersnzlv
ken , en op den oever des Nyls wandelen, heeft my
getoond, dat zy den Krokodil niet vreezen.
Indien zich evenwel eene gunttige gelegenheid voordoet , maakt dit listige Dier zich, by verrasfing, wel
eens meester van een Schaap , van Bene (c-it van
Benen Ezel, en fomtyds van een Kind , hetgeen by
na het midden en den bodem der Kivierc Ileept. Op
eene enkele plaats , alwaar de Vrouwen gewoon zyn
Naare vaten met water te vullen, heb ik Bene hallzonde omheining van biezen gezien , gefchikt oni den
Krokodil het kwaaddoen te beletten. Hy had , ter
dier plaatze , de borst eener Vrouwe gevat en afgeIcheurd, terwyl zy bukte om haare kri,ik vol water
ze scheppen.
Men moet omtrent den Krokodil no; eene laatfle
en vry zonderlinge aanmerking maakgin : te weeten ,
dat dit Dier, terwyl het zich buiten het water onthoudt , bykans altoos omringd wordt door verfcheiden groote Vogelen, waaronder ik befieiidig den Pel
waargenomen. Welke vreemde betrek -likanheb
zo verfchillende Dieren ! Het is eene-kingtusfche
bekende zaak, dat de witte Reiger, ook wel [in Frankryk] Garde-boetíf genoemd, zeer gaarne zich ophoudt
by de Buffels, de Koeien en de Osfen. Zoude 'er eene
foortgelyke genegenheid plaats hebben tusfchen deeze
Vogels , maar inzonderheid tusfchen den Pellikaan en
den Krokodil ?
,
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33EI.IGT WEGENS THOMAS WILLIAMS MALKIN, EEN
KIND VAN ONGEMEENE BEGAAFDHEDEN , IN
DEN OUDERDM VAN OMTRENT ZEVEN
JAAREN , TE HACKNEY, IN ENGE LAND, GESTORVEN.

p eene Sterflyst , in een geagt E,ngelsch Maandwerk, vonden wy onlangs vermeld het overly„, den van TI-IOMAS WILLIAMS MALKIN, in den ouderdom van zes jaaren en negen maanden voorgevallen,
„ met eene nevensgaande algemeene vermelding van
's Kinds ongemeene begaafdheden. Een meer uitvoerig verflag; daar van, in een volgend Stukje diens
„ Tydfchrifrs voorhanden , zal, vertrouwen wy, vee„ len onzer Leezeren niet onaangenaam weezen, en tot
, eene gewigtige bydraage kunnen dienen tot de beken
wegens beroemde Kinderen voorhanden.-;,debrigtn
„ Aldus luidt hoofdzaaklyk dat Verslag."

e
a

Wat aangaat het ongemeen Kind, wiens vroegtydigen
dood wy betreuren , zou de uitgebreidheid zyner vord.ringen zommigen twyfelagtig kunnen fchynen. Op
grond der geloofwaardigtle en best bevestigde getuige
mogen de zulken van de echtheid onzer opgave-nisfe
zich verzekerd houden. Beisalven eene naauwkeurige
kennis van zyne Moedertaal, was by in 't Latyn zoo
verre gevorderd, dat hy de gemaklykile (lukken van
CICERO'S Werken verItondt. In het Fransch was by
ook eenigzins bedroeven , en in de Aardrykskunde zoo
verre gevorderd , dat hy niet flegts de ligging der
voornaatni}e landen, Eieden, rivieren enz. wist, maar
ook uit het hoofd Kaarten teekende , met eene netheid
en naauwkeurigheid , naauwlyks geloofbaar dan by
de zulken , die de blyken daarvan in handen hebben.
Zonder eenig opzettelyk onderwys te hebben genooten,
hadt by in de Teekenkunst aanmerkelyke vorderingen geinaakt; en eenige van zyne Kopyen van RAPT-IAëLS Kop
hoewel de naauwkeurigheid van een Leerling der-pen,
T eken-Akademie daar aan ontbrak, vertoonden blyl:en
van eerre gelykfornuigheid aan den ityl en het gevoel
der Origrineelen , die grond ; af om te verwvagten, dat
eerre
Ss .t
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eene verdere beoeffening der Kunst hens met de grootlie mannen zou hebben doen wedyveren.
Doch de voornaarnt}e trek van zyn karakter was
Bene kloekheid van verltand, en fnelheid van bevattinge omtrent alle onderwerpen, buiten dc zulken, die de
onmiddelyke voorwal en zyner beoeffeninge waren ,
welke , met de jaaren toeneemende, in 't toekoomende
hem een ruimer veld zo!l heiben doen bewandelen. dan
het gewoone deel der fte'velingen is. Op eene uitftee_
kende wyze paarde by het bondige met het schitteren.
de te zamen : want de fterkte van zyn geheugen hieldt
een gelyken tred niet zyn verstand en verheeldingskragt:
en zyne ziel kan in weinige , doch kragtige woorden
aldus gekenfchetst worden : „ dat by zich alles herin.
„ eerde, wat hy eens hadt geweeten , en alles doen
„ konde, wat hy eens bath zien doen."
Niet ondienttig, egter, zal het zyn, de tydperken vara
zyn kort leeven, in welke de heerfchende trekken van
zyn karakter zich 't eerst openbaarden, te doorloopen.
Hy was gemeenzaam niet het Alphabet , eer hy kon
fpreeken , niet flegts zoo als her op kaartjes wordt
verbeeld, maar ook in boeken wordt uitgedrukt, niet
welke hy, dezelve geduurig ziende voor zich liggen,
al vroeg was ingenomen. Op zyne derde Geboorteverjaaring fchreef by zynen eertl:en Brief aan zyne Moeder;
;

en hoewel dezelve weinig meer dan korte betuigingen
van zyne liefde voor haar behelsde , begon by wel haast in eenen ftyl en over onderwerpen te fchryven,
aan de kind ren gemeen?yk onbekend; en in deeze gew(ionte, van zyne gev elens over allerlei onderwerpen op liet papier te fellen , volhardde by met eene
Heeds toeneemende uitbreidinge en volmaakinge, zoo wel
ten a-anz;en van 1lofe als a'yze, welke ons met regt ons
leedwezen doet betuigen, dat wy, om de kortheid van
ons hefrek , daar vn geene proeven kunnen aanvoeren.
Op den ouderdom van drie jaaren kon by niet flegts
naauwkeurig fpelden en leezen , maar kende ook de
Griektche letters, en zou by die Taal hebben beginnen
te leeren, indien niet zyne Ouders hem daar van hadden terug gehouden. Vyf jaaren oud zynde , hadt by
in 't Latyn aanmerkelyke vorderingen gemaakt. zoo wet
als in alle de andere Weetenfchappen , welke hy, by.kans twee jaaren , met een zoo gelukkigen uitflag voort zette. Zyne beoeffening van bet Latyn in 't byzoncler
week
„

WEGENS T. W. r2AL:^IN.

(S2j

week merkelyk af van dien werktuiglyken weg, welken
fcholieren van meer gevorderden ouderdom getnee nlyk
bewandelen. Zyne vergelyking van liet taa'eigene en
de woordvoeging van het Latyn met die van het Engelsch en Fransch, zyne fchranderheid in het naafpoo.
ren van de Afftamming en het ontdekken van de za
Woorden: dit alles toonde, dat-menvogdlr
by eenen geest beat, voor taalkundige naavorfclii!ngen

byzonderlyk berekend. Zyne opmerking bepaalde zich

niet by woorden; nooit las hy eene bladzyde , waar
onderwerp eenigzins duister of moei -vandeftyloh
zonder zulk eene oplosfing , als zyne twyfe--lykwas,
lingen wegnam. Drukfeilen in boeken, zelf die van (le
geringtí:e l nrt,ontglipten zyne opmerking niet; by verbeterde dezelve niet een penfeel, welk by daar toe Reeds
by de hand hadt. In weerwil deezer zucht tot weetenfchappen, was hy een kind van een vast geffel, ongemeen lecvendig en werkzaam. leiets minder was hy
dan van een ftillen aart, uitgezonderd in zyne boekoeffeningen , van welke hy, egter, door werkzaanie ridkortingen zich ligt liet aftrekken ; doch de pest van
alle volmaakinge , zoo wel ten aanzien van lichaam
als van geest , ledigheid en lanterfanten, was hem on-

bekend.
Doch gelyk eene bloote befchryving , zonder voorbeelden, zelden een naauwkeurig denkbeeld van ieniants
karakter geeft, zal het niet ondienitig zyn, eene en andere aanmerking te vermelden , die van ce geaartheid
van zynen geest tot proeven kunnen dienen. Eene juffrouw hem gezegd hebbende, dat zy hem 's anderen •
daags zou laaten haaien , wanneer by zoo veel zou
kunnen toekenen als by wilde, antwoordde by: „ Il;
„ wilde wel dat morgen aanftonds kwam;" kort daar
'er nevens voegende : „ Waar m g tog «iel morgen-na
nu zyn ? Het moet ergens weezen: want ieder ding is
ergens." Naa zich een weinig bedagt te hebben, zeide hy: „ Misfchien is morgen in de zon." — De vol
korte Spreuk aantreff=ende : „ Geleerdheid wordt-gend
„ van de wyzen niet zoo ho g ceagt, als zy van de
„ zotten veragt wordt," zeide hy: „ Ik denk, dat de
„ man, welke deeze Spreuk fchreef , een groote zot
,, was want wyze lieden waarc'eeren de geleerdheid zoo
hoog als inn ei }'k is, en de zotten kunnen haar niet
„ dicier ver .agten.''
Het treilèed(Ie voorbeeld , intusfchen, waarin by de
vrugtSc5

vrugtbaarheid zyner verbeeldinge , nevens iet vermo.
oen , om alwat by in b._:c:lien en in de verkeering aan
zich toe te ei; et,e,~,, ten toon f;ireidde, was zy--trof
iie uitvinding van een denkbeeldig Gewest, /heflont
enaamd, waar van by zich zelven ais Koning be2chouwde. Het geleek naar liet bekende Uzoaia, hoewel by van dien Politieken Roman nooit hadt hooren
fpreeken. Van dat Land befchreet by de gefchiedenis,
en maakte 'er eene fraaie en vernuftige Kaart 'van ,
geevende naamen van zyne eigen vindinge aan de voor naamfle Heden, bergen, rivieren , enz. En gelyk de
Geleerdheid immer liet voorwerp van zynen diepiten eerbid was , voorzag by dat Land ryklyk met Hniveriiteiten, aan welke hy Hoogleeraars aanílelde, aan in.
richtingen en fchikkingen bepaald, welke aan Stigters
van meerdere jaaren geene oneere zouden gedaan hebben.
Doch hoewel hv, in den loop van zyn kortduurend
leeven, met het opleggen van eenen voorraad van kundiaheden zich immer onledig hieldt, klaarblykelyk
loot oogmerken , welke , zoo als de uitkomst leerde ,
w)oit zouden bereikt worden, zyne laatfle Ziekre, welke by roet eene kloekmoedigheid, die bykans
zeen voorbeeld liadt, doorftondt, diende ten fpreekenden
l;ewy ze , dat hy de kunst verffonds , om de verzamel
-defchatnrbmoigevtsnazye
geest te doen dienen. Dikmaals kortte hy de verdrierige uurgin van een krankbed , met de herinnering van
't geen by geleezen, gezien of gedaan hadt, in zyne
gezonde dagen. Dikmaals fprak'hy over zyne herfielflog, doch nooit met ongeduld ; en de zegepraal der
ziele op het lichaam bleef tot her uiterfte toe zoo volkomen voortd!uuren , dat hy tot in het laatfee half uur
vódr zyn fiervén zyne geteekende Landkaarten met verni Ok befchouWde.
Zonder in een uitvoerig verflag van de natuur zyner
ziekte uit te weiden , zal het voor Ouders in 't algeineen van belang zyn te weeten, dat dezelve geen grond
gal ter verflerkirge van het algemeen gevoelen, dat een
vroeg vernuft geen lang leeven belooft. De merkwaardige^gedaante van zyn hoofd, 't welk de bewondering
van veelen , inzonderheid van Kunftenaaren , hadt ge wekt, laadt eenige twvfelinzen doen ontdaan, die liet
w nlch l k maakten, dat zoo wel het hoofd als het iichaa:n wierdt ontleed. flier uit bleek, dat de harsfecn°n buitengemeen groot, en volmaakt gezond waren
dat
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dat de oorzaak der ziekte in de Maag huisvestte , orii
welke te overwinnen de teeged ende hu'pmid-lelen niets
vermogt hadden; en dat by,, zonder dit ongemak, voer
"t welk ouden en jongen even zeer hlootf'c aan, de jaaren
der volwasfenheid zou hebben kunnen bereiken.
OVER DE MAINOTEN OF MANIOTEN, EEN OVER
BLYFSEL DER OUDE SPARTAANEN.
het zuidelykfte gedeelte van het oude Peloponnefus, of
n het hedendaagfche Morea, nier verre van Kaap Matapan,
ondtyds Taenarus genoemd, ligt het Kasteel Maina, ter plaatze van de aloude Stad Mesfa, welke reeds bekend was ten
tyde van I3o:MEaus. Van dit Kasteel ontleenen de Mainoten ,
of, gelyk her woord fomtyds gefpeld wordt, Magnoten, hunt
nen naam ; zo als ook de landtreek , door hun bewoond,
vandaar Brasfa di iWaina heet. Zy zyn, worden ten minfle:r
gehouden voor afftammelingen der oude Spartaanen, welker
land zy gedeeltelyk bewoonen. Boven alle andere Grieen
hebben zy nog heeds, midalen onder de Turkfche overheer
zekere maat van veyheid behouden , fchoon dik-fching,e
wyls met geweld aangevallen , en ook wel eens door arglistiglyk onder hun gezaaide twisten en verdeeldheden. Kien
kan daarvan een verhaal vinden in DE LA GUILLETXERE, <'itiienes 4ncienne et Nouvelle, p. 39 fuiv. 3111e Edit. de 1676.
Zulk een Volk wekt, natuurlyk, de nieuwsgierigheid ni,..:
alleen van Oudheidkundigen en van Liefhebberen der Gefchie'e nisfen, maar van alle beoefenaaren der Menschkunde, van a1le voort}anderen van Vryheid en Onafhangelykheid. Onder
berichten, weke wy hun aangaande hebhen ,-tusfchenzyd
f1echts gebrekkig, en doorgaans niet zeer tot hun voordeel..
Zeer ongunflig fpreekt van hun de reeds gemelde re ..a
GUILLETIERE, zo in het reeds aangehaalde Werk, als in zyn
Lacedemone llrrcienne et Nouvelle , alwaar zy befchreven worden als een hoop Roovers niet alleen , die op Turken en
Christenen veybuiten waar zy kunnen, maar als ten hooghen
bedriegelyk, fteelziek , en wraakzuchtig onder elkander ; zodat
ieder by zyn huis des nachts gewapend de wacht zoude hou
om niet door den eenen of den anderen zyner buurera-den,
onverhoeds overvallen en in den flaap vermoord te worden.
Dergelyke berichten zyn gewisfelyk overdreven. In zulke
ornftandigheden zonde ook een machtig Volk zich bezwaarlyk
kunnen Maande houden; hoeveel minder eene handvol menfchen (men begrootte het ganteche getal van Ouden en jon
Mannen, Vrouwen en Kinderen, op dertigduizend) an-gen,
al-
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al!e kanten omringd door eene krygshaftige Natie , gelyk nor
voor honderd jaaren de Turken waren ,die niets liever wenschte dan

hen onder het juk te brengen,en daartoe geene miidde•

len onbeproefd liet. Dit zy altoos tegen de onderneemingen
der Turken op hunne hoede zyn, is noodig; en geheel niet te
verwonderen, dat zy deeze eeuwige belaagers hunner vryheid
dikwyls Bene kans poogen af te zien. En indien door zogenaamde Christen-Zeeroovers zulke verwoestingen en barbaar
handelingen op hunne kusten, aan hunne goederen en-fche
perfoonen, gepleegd worden, als waarvan DR L A GUILLETIrRE
zelve een voorbeeld

bybrengt

(4),

kan

men hutr, die zeker -

lyk niet de befchaafditen der Volken zyn, niet zo heel kwa-

lyk neemen , dat zy op eene wraak toeleggen, waarvan ook
meer - verlichte Natien zich niet onthouden. — 0 . DAPPER heeft

in zyne Befcl:ryvange van Morea, in hetgeene by van de Mat-

noten, en van geheel Laconic, of, zo als het nu wordt uit

Zaconie, zegt, genoegzaam niets anders gedaan -gefprokn,,
dan DE LA GUILLETIERE vertaalen. Hetgeene men leest in de

Reilen Van EGMONn VAN DER NYENBURO en JOHANNES HEYMAN (t) fchynt ook wel uit den reeds gemelden Franfchen

Schryver getrokken. Daar het niet lang is, zullen wy het
hier invoegen , opdat de Leezer zien moge, hoe de Schryvers elkanderen dikwyls blindeling navolgen. DE LA GoILLETrRaE alleen was eenige uuren onder de Mainoten, en verzai
Inelde
zyne overige berichten buiten derzelver land te Mtra; DAPPER reisde — op zyne kamer, en de twee laatstge.
melde Reizigers fchynen ook op aaloren geenen voet aan land
gezet te hebben. Zie hier hun bericht: „ Dit" (t. w. het
Volk de Mainoten genaamd) „ is zeer quaad van inborst, ja
•„ zelfs zo, dat het gansch niet veilig is op deze kusten voet
„ aan and te zetten , want Vreemdelingen, die zy kunnen
„ betrappen , geraken niet ligt wederom uit hunne handen
„ zonder groote Rantzoen• gelden te betalen, dreigende hen
„ anders tot haven te zullen maken ; ook betalen zy den
„ Grooten Heer geen Schatting , en offchoon 'er wel eens

verfcheiden

reizen geregelde

krygsvolkeren op

afgezonden

„ zyn, zo hebben die hen echter nooit konnen t'onderbrengen,
„ en dit zyn de eenigf}e Grieken dan ook,die zich alsnoch af.
hankelyk (.^) van de Turken hebben weeten flaande te hou„ den. Zy hebben een zoon van Regeeringsvorm , meest
zweemende naar het Republikynfche of daar de Gemeente
„ het Gezach voert. Het Volk is kloek, fchrander, maar
„ ook te gelyk fchelmagtig en roofzuchtig, wordende hun land,, fireek
f*, Lacedenone Ancienne et Nouvelle, p. 32. Zie ook denzelfden,
lltlienes lane. et N^uv. p. 3a.

(f)1 Deel, bl. 63.
t4) Zoude dit niet onafhankelyk moeten zyn?
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„ fixeek om die reien dan ook van de andere Grieken het
„ groote 21giers genaamt. Hunne; Papads of Geestelyken gaan
„ zelfs met de Zeerovers op buit uit en bekomen daar het
tiende gedeelte van, als zynde een Voorrecht hunner Kerk.
„ De Geestelyken , die ondertusfchen in het land blyven,
woonen aan de zeekusten in plaatzen, outtyds Thyrides of
„ Vengflers (*) genaamt : namentlyk in het bovenste ge„ deelte van de Rotzen zyn vele Spelonken uitgehouwen ,
„ die , door hunne meenigte en byzondere legging , eene rye

,, Vengfters als verbeelden. In deze Spelonken hebben de
„ Papads of Geestelyken hunne kluizen en dienen dus voor

„ Verfpieders om deScheepen in Zee te ontdekken, en zo 'er
by ongeluk eenig Schip op de kust mogte komen te ftran„ den, het Volk uit de Dorpen tot den Roof aan te zetten."
Pococs, in zyne Befchryvinge van liet Oosten (f), fpreekt
ook van de Mainoten, en in minder ongunilige uitdrukkingen; doch fchynt zelve in het Land niet geweest te zyn.
Maar het volgende bericht , te vinden in het Magafin Eneyclspedique, voor Therntidor u n ro, p. 183 fuiv. , vertoont
deeze dappere Grieken in een geheel ander licht, en is te
belangryk om den Nederduitfchen Leezer onthouden te worden. Dus luidt het:
, Na de verovering van Vexetie zond de Generaal BoNAPARTE twee opmerkzaame perfoonen na Morea , om onder zoek te doen naar de zeden en gewoonten der waare Mai, noten , de af(lammelingen der Spartaanen. Een Brief vary
den Heere JULIEN LE Rol, die dit land had doorgereisd, om
de overblyffels te ontdekken van oude Gedenkhukken, wel_
ke daar beflaan hebben , had eenig bericht gegeven van het
Oude en Nieuwe Sparta. Deeze Reizigers hebben dit Volk
befchouwd met betrekkinge tot zyne tegenwoordige vordering

in befchaafdheid, en doen ons den Mainot kennen , van het
oogenblik zyner geboorte tot aan zynen dood. Wy gaan ons
onder hen begeeven. '
„ Te Maina wordt de geboorte van eenen Jongen bekend

„ gewaakt door een' fnaphaan-Echoot , welken de Vader
„ doet. Op dit teken betuigen alle zyne vrienden en maages
„ hunne vreugde , door insgelyks hunne geweeren af te fchie,, ten. Geduurende de agt dagen , welke op de verlosfing
volgen, geeven dezelfde bloedverwanten een bezoek aan
„ de Moeder, en brengen haar een gefchenk van eetwaaren,

gefchikt naar het voedfel , dat haar dienflig is. Geduuren„ de al den tyd, dat zy het bed houdt, drinkt zy niet anders
„ dan
(k)

Zie nE LA GUfLLET ERS, dthenes dix. es N uv. p. 34•
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„ dan wyn; het water O is haar uitdrukkelyk verboden. Elke
„ Moeder zoogt haar kief d; en , indien zy komt t fleren
beyvert zich elke buurvrouw, om liet tot Voediler, ja zelfs
,, tot Moeder, te vertirekktn, Een kind van het mannelyk
,, geflacht blyfc , tot du ouderdom van zeven jaaren , onder
de beftuurirg zyner Moeder; zy is het, welke hem Liefde
voor zyn Vaderland , den Eerbied, aan den Ouderdom ver,, fchuldigd, Getrouwheid jegens zyne Vrienden , en vooral
Herbergzaamheid omtrent de Armen en de Vreemdelingen
„ inboezemt. Na dien tyd belast de Vader zich met de op„ voedir..ge van zynen Zoon, en onderwyst denzelven in lee.
zen en fchryven; by gewent hem aan den veld- arbeid, ten
„ einde zyne leden te verfterken, oefent hem in de behandeunge der wapenen, tot dat by deel kan neemen aan de oe„ feningen der jongelingfchap, beslaande in worfeien, in een
gewicht op te neemen en het op zyne schouders te leggen,
in ite^nen van zekere grootte te werpen, in verfchillende
fprongen te dote en eindelyk in zwemmen (f).
„ De Dochters worden aan de waakzaamheid der Moeder
„ overgelaten ter verrichtinge der huislyke bezigheden ; haar
voornaamfle onderwys bestaat in het leeren fpinnen van
katoen en het aankweeken van zydewormen. Elke Vrouw
„ heeft in haar huis een getouw , en weet webben van ka„ toen en zyde te veeven, welke beide tot kleeding voor
,, beiderlei kunne dienen. Irene Dochter , beftendig aan
„ de zyde haarer Moeder werkzaam , denkt niet aan de fpe„ len haarer kindschheid ; zy kun niet uitgaan dan op Feest„ dagen, oen na de kerk te gaan, en de dansfen by te woo„ nen, die alleen op de openbaare plaatzen, en by dag, ge„ houden worden.
De 1klafnoten hebben de geftrengheid van zeden hunner
Voorouderen behouden. Van de wieg af ademen zy de
zuivere lucht der deugd ; hunne jeugd wordt niet bevlekt
„ door ongebondenheid. De Ouders weeten, dat zy , door
„ een tVeezen aan de Maatfcliappye te geeven , zich ílechts
van ééne fchuld jegens dezelve gekweten hebben ; dat zV
eene nog gewichtiger taak hebben te vervullen , die van
,, de eerfie neigingen hunner kinderen , en, om zo te furee„ ken,
(*) Zoude hiermede niet zuiver water alleen bedoeld worden, en
door den wyn, aye niet water gemengd ? Ten minftcn is het den
Vertaaler van dir bericht bykans onbekrype yk , dat eerie kraamvrouw, etlyke dagen achrereen, niets anders dan louter wyn zoude
drinken. Daarby mengt uien in warner landen den wyn altoos met
water
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bericht ook, dat de Mairoten meesters
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ken , de eerfle kloppin cn van derzelver harten te beft a
ren, tot dat zy, door het huwelyk, aan zichzelven worden
, oveigelaten.
„ In Mama kent men die ftreeken niet, welke , bylians
„ altyd , het minnen begunftigen ten koste van het huwelyk.
„ Wanneer een jongman de iietu heeft gedaan van eene ge„ zellin , welke hein gelykt , geeft by daarvan kennis aan
„ zyne Ouderen , die haar ten huweiyk vraagen van de Ou„ deren der Dochter ; en deezen ftaan ze hem toe , indien
„ de Jongeling han gevalt. Men kon1i rt der Dochter de
verkiezing van haaren Bruidegom aan, en zy geeft haare
„ toeftemming door ftilzwy,en. Haar hart nog niet geopend
„ hebbende voor de liefde, is dit eerfte voorwerp, hetgeen
„ men haar aanbiedt , het eenir fïe , dat , voor haar gant„ fiche leeven , haare geheele genegenheid inneemt. Deze
;, genegenheid neemt toe door eenen, in alle andere landen
onbekenden, hinderpaal. Van het oogenblik af,dat men het
huwelyk gefloten heeft , is het den Jongman uitdrukkelyk
,, verboden, in het huis zyner Aai=£taande te komen, of haar
„ te fpreeken, tot aan de voltrekkinge."
, De Reizigers geeven hier een zeer omftandig bericht van
de plechtigheden, welke de viering des huwelyks voorgaan
en volgen ; plechtigheden , welke de hartelykheid , de guls
beid en de eensgezindheid der fàmi]:én kenfchetzen.'
„ Op den dag der bruiloft vertoont zich de Jongman aan
„ de deur van den Vader zyner Beminde : men houdt hein
tegen , en vraagt hein , wat hy zoeke. Myne Bruid, antwoordt hy. om met haar te gaan trouwen, volgens de voor,, ge%hreven regelen. De Vader komt hierop voor den dag ,
groet hem , en zegt: Thees welkoon , myn Schoonzoon ; God
geeve u gelukkige dagen , vrede en eendracht spet uwe Ge
alles wat uw hart verlangt — en hy omhelst.-„zelin,
„ hem. Wanneer het jonge paar , uit de kerk terugkomende,, langs de firaaten gaat , werpen de Vrouwen , van bo„ ven uit de veníl:ers, op hun pad tarwe en gierst , als een
„ zinnebeeld der vruchtbaarheid. Aan huis gekomen, itef:
„ de Moeder van den Jongman zich aan het venfter,, strooit
vruchten, en zelfs geld , voor de perfoonen, die de Jong„ getrouwden volgen zonder genoodigd te zyn. Vervolgens
,, eet, danst , en zingt men. Na het middagmaal ontvangt
de Bruidegom van zynen Schoonvader de bruidfchat zyner
Vrouwe , beflaande in klederen en huisgeraaden. Men
„ maakt hiervan eenen ftaat , die van weerskanten getekend
„ wordt. Indien de Bruid fterft zonder kind na te laatera,
„ wordt de bruidfchat ftiptlyk aan de familie terug gegeven :
„ fterft de Man , dan heeft de Vrouw het genot der goederen zolang zy Weduw blyft. Hierover ontftaat nooit
,, pro,
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„ proces. Welke zwaarigheid zich moge voordoen, zy wordt
„ on flaande voet wechgenomen door twee fcheidsluiden,
welter uitfpraak geen honger beroep ondergaat. De Echt
Maina geoorlofd ; maar zy is 'er zeldzaam -,fcteidngs :
niet meer dan twee redenen kunnen 'er gelegenheid toe
ge ven : volkomen bekende firydigheid van geaartheid rust
fchen cie Getrouwden , en des Mans af.veezigheid geduu„ rende zeven jaares , zonder zyne Vrouwe bericht te doen
„ toekomen. De 1?ch fheiding vordert geen pleidooi , noch
„ o.iknsten. De Getrouwden vervoegen zich tot den Bis„ fchop ; nadat zy de redenen van hun verzoek hebben
blootgelegd, verklaart deeze hen voor gefcheiden , en geeft
hun veyheid om andere verbindtenisffn aan te gaan. In„ dien zy kinderen hebben , komen die tot last van den
Vader. De na Coriica gevluchte Mainoten (*) hebben , ten
opzichte van het hu,velyk , de gewoonten hunner Veorou•
„ deren behouden.
„ In Maina heeft men noch Geneesheer , noch Heelmees•
,, ter , noch Apotheeker : aan de zuiverheid der lucht , en
„ vooral aan de maatigheid , is men 'er de behoudenis der
gezondheid verfchuldigd. [iet bloed van dit Volk is niet
„ hefnet met uitheemfche ziekten. Op de grenzen , waar
„ men poelen en moerasfige fireeken heeft, kent men de
„ rot- en afgaande koortzen. Men dient dan den zieken
„ de hulpmiddelen toe • welke de ondervinding heeft aange,, w,czen , maar geheel geen inwendig geneesmiddel , uit
vreeze van de natuur in Naare fcheidingen tegen te wer„ ken. De ziekte wordt aan Naaren natuurlyken loop overgelaten, en de kranke is zo veel te eerder genezen. In ge.
„ weldige ziekten gebruikt men inwendige en uitwendige mid„ delen , gefchikt om eene fcheiding te bevorderen. De Ge,, der zielen hebben ook het voorrecht van Ge•
neesheeren des lichaams te zyn. Alle Mainoten oefenen,
„ ieder in zyn huis, de Geneeskunde. Zy weeten , door
„ gewoonte, een eerst verband te leggen , en gebruik te
„ maaken van wondzuiverende en heelende middelen. Wat
„ beenbreuken en ontledingen aanbelangt, men heeft 'er men„ fchen, die bekend zyn door hunne bekwaamheid in ze te
„ behandelen. Hoewel alle Mainoten eene ader weeten te
„ openen, maakt men van dit middel geen gebruik, eer de
„ bloedverwanten en Grysaarts, byeenvergaderd, het groote
„ boek
($) Wanneer de Turken in de laatfie helft der XVIIde Eeuwe het
Eiland Kandia , na eene hardnekkige verdedininu, veroverden, hebben
een gedeelte der Mainoten, om de wraak der Turken te ontgaan, zicht
op Corfica nedergezet , met bewilliging van de Regeering van Genua.
DE LA GUILLE71EEE fpreekt van onderhandelingen daarover, in apse
dtlrener dnc e et Nouv. p. 46,
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boek der ondervindinge geraadpleegd en onderzocht heb,, ben, of, in eene dergelyke ziekte, de aderlaating heilzaam
dan nadeelig geweest zy. Ieder ldlainot heeft zyne Apo.
theek by zich, of, om beter te zeggen, in zyn hoofd: by
kent een aantal van geneesmiddelen, die algemeen aange„ nomen zyn als zeker [fpécfiiques] tegen fommige ziekten,
„ en het is de natuur zelve, die ze hem verzorgt. De Mai.
noten vinden in de planten, die rondom hen groeien, de
„ eenvoudigfte en heilzaamile geneesmiddelen. Indien de
Fran/the Regeering kundige Mannen zond na verfchillende
„ Volken, en vooral na die van Griekenland , zouden dee„ zen, tegen de gemeenfle ziekten, hulpmiddelen ontdekken,
welke de Voorzienigheid nergens doet groeien dan in deeze
„ bevoorrechte Gewesten. Omringd van alle deeze weldaa„ den , flerft , evenwel, de Illainot ; en zyn dood wordt
aangekondigd door het gefchrei der geenen, die hem om„ ringen. De naastbefaande Bloedverwanten zyn rondom het
„ lyk, met de oogen vol traanen, en loshangende hairen,
„ zingende treurliederen. Terftond daarop komen de buuren
aanloopen, die van den drempel hunner deure, volgens een
„ zeer oud gebruik, tot driemaal toe, deeze klaagende woor.
den uitroepen : Broeder! Broeder! onze lieve Broeder!
„ Maina ontleent , volgens de overlevering , zynen naam
„ van het Griek/the woord Mania, of dolheld , om de woede
s, uit te drukken, waarmede dit Volk tegen de Turken fireed,
„ zedert den val van het Griekfche Keizerryk. De Mainoten
„ hebben den krygsmoed befchouwd als de noodzaaklykfte
deugd om een overblyffel van onafhangelykheid te behouden. De lichaamsoefeningen maaken hen vlug, en de fo.
,, berheid flerk. Daar zy geene Gerichtshoven noch Rechters hebben , is het by hen eene gewoonte geworden zich
onderling te ontzien, of zelven zich te wreeken over aller
lei foort van beleedigingen. Eene verongelyking te ver.
„ geeven, is voor eenen bloodaart doorgaan; ze te ftraffen,
is dikwyls den oorlag onefteeken tusfchen de familien.
„ De zuinigheid maakt den rykdom der Mainoten; gierig
„ vp hunnen tyd en op hun geld , vertrouwen zy genoeg op
„ hun woord om onderling geene fchriftelyke verbindtenisfen
„ te behoeven ; ook hebben zy het geluk van onder zich
„ geene Rechtsgeleerden of Notarisfen te hebben. Alle hun
ne verbindtenisfen gefchieden by monde, en zyn daardoor-„
„ ílechts te meer onfchendbaar.
„ Niets is in Maina heiliger dan de eer der kunne; aan
„ eene Vrouw zyn woord niet te houden , is Bene laagheid;
„ haar te fchenden, eene vlek voor haarre familie, welke ribt,
„ dan niet bloed, kan uitgewirrcht worden. Iiet is waar, dat
„ de Vrouwen, in de ecrfte plaatze , zelve weten zich in
„ ach;
Tt
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„ acht te neenien. liet g d:ag der Moeders is de beste les
voor d:: Dochters. Zy komen ílechts zelden buitenshuis.
„ Gewend aan den arbeid, kennen zy noch de verveeling van
„ onze gezelfchr.ppcn, noch de gevaaren van openbaare plaat.
„ zen, noch de bals, daar alles gemaskerd is behalven de on
gebondenheid. Deeze omzicheigheid zal , buiten twyffel,
„ belachelyk fchynen aan onze jonge meisjens, die gelooven,
„ dat zy niet in aanmerking komen , dan naarmaate zy
vryer zyn, en minder de hetaamelykheid in acht neemen.
„ De Inwoonders an het zelfde Dorp leeven gelukkig on.
der elkander , als kinderen van één huisgezin; zy leenen
elt{anderen onderling hetgeen zy noodig hebben , en maa 9 , ken zich een vermaak van zich wederzyds te helpen in,
, hunne behoeften. Nergens ziet men, onder Bloedverwan„ ten, zoveel genegenheid en eensgezindheid heerfchen als
in Mina. De roem van eene luisterryke daad, de fchan„ de eener laagheid verfpreiden zich over allen. Elke familie
befchouwt Naare Grysaarts als haare Leidslieden,
De herbergzaamheid is de geliefde deugd der Alainoten.
„ Komt een flachtoffer der Turk/cite dwingelandye tot hen zyne
„ toevlucht neemen, het wordt ontvangen met alle oplettend.
held, welke men den ongelukkigen fchuldig is. Huisvesting, voedfel , kleeding , niets ontbreekt- herai ; maar een
vreemdeling wordt niet onthaald met zoveel hartelykheid ,
„ omdat zy vreezen het bederf onder zich in te voeren. Men
heeft de aanheveeling van eenigen bekenden perfoon, of
een gedrag , dat vertrouwen kan inboezemen, noodig,
„ wel ontvangen te worden. Maar , wanneer het zedelyk
goed leeven des vreemdelings eens bekend is, wordt by
,, verder behandeld , alsof by in het land geboren ware.
be Mainoten belyden den Christelyken Catholieken Gods„ dienst der Griekfche Kerke , welke den Patriarch van Con.
„ ftantinopolen als haar Hoofd erkent. Zy neemen de voor,, fchriften hunner. Kerke , die zonder ingevoerde nieuwighe„ den tot hen gekomen zyn , zorgvuldigiyk in acht. Een Bis,, fchop houdt zyn verblyf te bitul', de ho,.fdplaats van dee.
ze Landireett. In een klein Klooster leeft by met eenige
„ Monniken van de vruchten van zynen arbeid, en van betMen betaalt ze
,, geene zyne Misfen hem opbrengen.
hem met veertig fluivers , terwyl de mindere Priesters
niet meer dan tien voor de hunne ontvangen : ook is
„ de arbeid hun voornaamfle middel van beftaan. Het gebruik der Tienden, en van allen anderen opbreng, is by
de Mainoten onbekend, zowel als by de overige Grieken.
„ Indien men de beide efgevaardigden mag gelooven , zyn
„ de Vrouwen van 117aina de waarrige mededingtlers de
oude Spartaanfche Vrouwen. Zy kennen noch de coquet
te
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„ terie, noch de ledigheid. In vredestyd houden zy zich be„ zig met de huislyke zorgen; maar, in den oorlog, deelen
zy in den arbeid haarer Mannen, terwyl deezen ftryden.
Zy verlaaten nooit haaren post: niet alleen brengen zy hun
„ krygs- en mondbehoeften, ,naar verzepen hen zelfs in de
,, gevaaren. Ziet eene Vrouw haaren Man naast zich ter
„ aarde Horten. , zy grypt zyne wapens , en verlaat ze
„ niet , voor dat zy zelve valle , of haaren Man gewro„ ken hebbe. Onder een Volk, dat bykans altoos in de wa.
p-nen is , heeft men bykans geene bloodaarts; vindt men
„ 'er eenen, de Vrouwen zyn de eerde, die hem, om zo
„ te fpreeken , zyn proces maaken, zelfs na zynen dood.
„ De bevolking var} deeze landfireek bedraagt vyfënveertig
„ duizend zielen (*). Schoon bedekt met rotzen en bergen.
„ bevat zy driehonderdënzestig Dorpen , waarvan Pitulo het
voornaam[te is. De voornaamfte voortbrenr;fels z7n tarwe,
,, gerst en wikken ; zy zaaien deeze beurteling, jaar uit jaar
,, in, en het land geeft altoos zyne vrucht. De Landbouw
is daar , gelyk overal , de voornaame bron van hetgeene
men te huis noodig heeft; hy is niet bezwaarlyk te Ma/na,
de sterke bevolking en de nabuurfcls+p der Dorpen in aan„ werking genomen zynde. Men ploegt 'er niet Osfen; de
„ oogtien zyn 'er niet overvloedig , maar toereikende tot de
,, verteering der lnwoonderen. Men kan 'er niet van uitvoe„ ren; maar de verbaazende overvloed van Olie en Zyde ver
dit. Wyngaarder heeft men 'er niet, fchoon fommi--„toed
„ ge deelen des Lands 'er wel toe zouden -gefchikt weezen;
E; aar de overige deelen van lhlorea hebben overvloed van
Druiven en van Wyn, en het is gemaklyk 'er zich van te
„ voorzien."
, Wy hebben geoordeeld dus eenig uitvoerig bericht te moe, ten veeven, aangaande een Volk, hetgeen zo weinig gelykt
naar andere Volken; een Volk, dat zyne vryheid heeft weeten te bewaaren in het midden der verdrukkingen van een
, barbaarscb Despotismus, en by welk men eense overblyf.
, fels vindt van de zeden en gewoonten der Spartaanen , van
welken het aftïamt:
Tot dus verre het Magafin Encyclopedique , waarby wy nog
een kort uittrekfel voegen Uit DE LA GuILe TIERE, die, hoe
weinig anders den Mainoten gunttig, ook getuigenis geeft aangaande den onverfchrokken moed der Vrouwen, en de algemeene dapperheid des Volks. „ De Turken," zegt hy, „ ge.
„ voelen dagelyks de uitvterl.Cels an de behendigheid en den
„ woed
(*) De begrooting van TIE LA GUItLCTIERE is derhatven te klein, of
de bevolking in Yin jaaren aanrnerkelyk teegeno,nen.
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„ moed der Mainoten , en zien dikwyls de k'eine vaartuigen
„ opligten , welken hunne Bevelhebbers en voorraad na het
Leger voor Candia () brengen. Deeze ongeloovigen
„ hebben nooit hen ernstig durven aantasten, of hunne troe, pen waagen in deeze verfchrikkelyke gebergten. Dus heb„ ben zy , in plaatze van hun rechtitreeks aan te vallen.,
„ fommigen van de muitzuchrigften der Natie verleid, en
„ verdeeldheid onder hen gezaaid. De Groot-Vizir heeft
eene menigte van befchimp;ngen verdraagen en ontveinsd ,
„ welke zy hem aangedaan hebben, om den dood te wree„ ken van tien of twaalf hunner veybuiteren, die , omtrent
„ het einde van het jaar í6e7, op zyn bevel, op Candia
„ geëmpaleerd waren. Verfcheide maaien zyn zy , in het
„ donkere van den nacht, zyne frhepen komen verbranden
„ tot onder het gefchut van Canea. Om hen te verzachten, en leevensmiddelen van hen te trekken , bood de Vi„ zir aan, hun het dubbeld te betialen van hetgeen zy in
het Leger golden. Daar dit voortiet hen niet deed weiffe„ len, zond by ASSAM BABA om hunne kusten te plonderen.
,, Deeze verfcheen met een Smaldeel van vier goede fche,, pen op de reede van Maina, hees eerst de witte vlag op,
„ bood hun eene Amnestie aan, en vorderde dat men Afge„ vaardigden tot hem zond. Zy vreesden, dat dit een ftrik
,, ware , en de muitzuchtigften antwoordden alleen door een
„ groot vuur uit hunne febietgeweeren te manken , vooral uit
59 hunne zwaare vuurroers op furketten, waarvan zy een goed
aantal hebben. Alles geraakte in bewee;inng; zy zonden,
„ in de verwarringe , om door de geheele landtreek den
„ derden man te ligsen, en bepaalden de verzamelplaatzen te
,, Sytré en te r4drabj/1éi, twee van hunne voornaam(e vlekken. Ondertinfchen bergden die van Mama hunne kost.
baarfte goederen op den top hunner rotzen. Het was Bene
wonderlyke vertooning van verwarringe , Vrouwen, Kin.
„ deren , Grysaarts en Verminkten langs deeze verfchrikke„ ]yke hoogten te zien trekken, ieder beladen met zyn pak,
en eene menigte kudden van geiten, den rykdom des lands,
voor zich Leen dryvende. Maar de Vrouwen kwamen
„ fcihielyk terug, en bevonden zich by de verdediging van
„ den oever door een toeval , dat zy my verhaalden. In het
midden van den tocht kwam een jongen by haar, vervoeg.
de zich by eene der Vrouwen ,welke ten kind aan de borst
had, waarvan zy drie dagen te vooren verlost was, en zei
dat haar i\tan haar deed vraagen, waar zy, in de ver-,de
tabel en zynen (naphaan gelaten had. Zeg-;,waringezy
hem, antwoordde de Vrouw in .tourne, dat by flr.eáts ko.
„ ne

C*) Fy fchreef, terwyl Crndia door d Tui k.n belegerd acrd,
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me oa myce tuit te Lwrl.r:, en wyn kind te !zouden, plan
, zal ik zyne wapens wel visden , en ze beter gebruiken da, 2
,; by. Daarop haar kind overgeevende aan eerie oude Vrouw,
„ the nevens haar ging, liep zy na den oever, en gaf het
voorbeeld om haar te volgen aan alle de overige , welke
„ zich ítelden aan het hoofd der gewapende manfchap , die
„ van fgdraby)la en van ,yytrl gekomen was. ASSAM BABA
„ was toen op het punt van ten oorlog gewapende floepen
s na land te zenden. Het dreigende gefchreeuw, dat deeze
Vrouwen ten hemel hieven, en de blyken van onverfchrok„ kenheld, welke zy gaven, bemoedigden de harten der Mai„ noten, en ASSAM BABA durfde de landing niet waagen. in.
den nacht daarop volgende begaven zich tien of twaalf
„ Hainoten ftïlletjes te water , en kerfden de ankertouwen
„ van het Turkfche Vlootdeel , zodat twee van de beste
,, fchepen door de zee tegen de kust gedreven en verbryzeld
„ wierden, alwaar de Mainoten ze plonderden en veele Tarken tot flaaven maakten , zonder dat de overige fchepen,
by gebrek van genoegzaame diepte, hun durfden te hulp
komen?' 2thenes dncienne et Nouvelle, p. 39 fuiv.
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IETS Ov It DEN OORSPRONG VAN HET DANZEN.

r is geen berigt wegens den oorfprong van het Danzen.
Men treft het Danzen aan by alle Volken , de ruwfte
én onbefchaafdite niet uitgezonderd; en , hoe zeer de Kunst
noodzaaklyk moge zyn om iemand in de Danskunst volkomen
af te richten, moet de grond noodwendig liggen in het werk
lichaam.
-tulgykefvan'smch
Het verband , 't welk plaats heeft tusfcheti zekere klan.
ken , en die beweegingen van 's menfchen lichaam , welke
men Danzen noemt, hebben de Wysgeeren , of niet, of zeldzaam, onderzogt ; fchoon zulks zeker een ftuk is , onzer beó
fthouwinge overwaardig.
De kragt van zekere klanken , niet alleen by de menfchen, maar zelfs by het onbezielde gedeelte der fcheppinge,
is , in de daad , verbaazer,d groor. Men weet , dat de
echtCte muuren, ja de grond zelf fchudden, op den klank van
zekere toonen in de muzyk. Zulks duidt ten fterkfïe aan
liet daarzyn van eenige algemeen verfpreide en zeer veerk.ragtige vloeiftoffe , welke in beweeging gebragt wordt, door
de werking des dampkrine;s op dezeive , veroorzaakt doos
de beweeghfg van het klinkend lichaam. Indien deeze fchuddingen zo fterk zyn , dat zy eene groote hoeveelheid van
veerkragtige vloeitloffe doen trillen , welke verlpreid is iii
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een f tenen '3i ei gïooi,.n ardlilotI 1, , is bet geef? ïi7opde '
dat zy dezelfde uitwcrking hebben op die onzigtbaare en L
vit11ek fyne floffe, weii,e in ons zenuwgeftel huisvest en
oiu oopt;
Eeniger zenuwgebel is dercvyze gevormd , dat zy niet aan
worden door toonen , die anderen roeren ; zommigen-gedan
zyn bykans voor geene vatbaar; terg+ yl nog anderen een zo
ligt getaakt zer,uwgeuIel omdraaien , dat zy niet , dan met cie
grootíte moeite, stilzitten of ftaan kunnen , wanneer zy een
hun behaa end Muzyltftuk hooren fpeelen.
Zeer beroemde Wysgceren hebben gegist , dat alle de Aan
Driften, w a.aan Wy ut nichen onderhevig zyr -doenig
onmiddelyk afhangen van de beweegingen , hervoortgebrar e
in de boven vermelde vloeiftof.e des zenuwgefleis. Vac• hí`r
hebben de klanken der Muzyk het grootfile vermogen op lieden van een zeer aanaoeniyk heftel en sterke driften. 3n
dien het, derhalven, waar zy, dat elke drift in de menLci:lyke natuure onmiddelyk afhange van ee^e zekere aandoenit g
op h t zenuwget}el, of eene zetere beweeg'.t,g of fling.rinf
in de zenuwvogten , zullen u y onmiddelyk den oorfpror.g
ontwaaren yan de verfchillende Dansfen
onderfcheidcne
Volken. Eon zeker foort van fiir.gering, by voorbeeld, wekt
de driften van toorn, van moed enz., die onvermydelyk naome
dig zyn by krygshaftige Volken. L)e toonerg , want zulke
zyn 'er,die eene dergelyke fchudding verwekken, leeveren de
Krygsrnuzyk op onder zo tanige Volken, en Dansfen, daaraan
beantwoordende, worden by hun ineevoerd. Dit blykt het
geval te zyn, bovenal by ruilde Volken. Iudere bewecgingen
in de zenuwvogter, veroorzaaken de driften van Liefde en
Vreugde enz. , en toonen , gefchikt om die aandoeningen op
te wekken, vormen de Muzyk voor Dansfen van Bene andere
foort.
Gelyk men algemeen waargenoiren heeft, dat wilde Vol.
ken de flerktle driften hebben , zo heeft men ook opge.
merkt, dat zy het ligast aangedaan worden door klanken , en
het meest aan Danzen zyn overgegeeven. `!bonen . voor ons
alleronaangenaamst, hef baan niet trokken op een ledig vat,
of het geraas, gemaakt door het blaazen in rieten, niet gefchikt om één muzikaale noot , voor onze ooren draaglyk ,
op te leeveren , is voor hun het fireelendst iduzyk: dan nog;
veel flerker worden zy aangedaan door den klank van Speeltuigen, die een aangenaamen toon geeven.
De Heer GALLINT berigt ons , dat de zugt tot Danzen hoven alle verbeelding flerk heerscht by Mannen en Vrouwen ,
in de meeste deden van Bfrices. .Deeze is zelfs, naar zyn
fchryven, meer dan een Inftiuct, Bene heftige geneigdheid,
op zommnige plaatzen in dat werelddeel. Op de Ccted-kust
ir.
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zy, te midden van den zwaartien arbeid, iemand hoorende
zingen of fpeelen , zicir van danzen riet kunnen bed wingen.
'Er zyn welbekragtióae gevallen vochanden van Negers , die
zich voor de voeten nederwierpen van een Er.ol' c^.a =i, op
den vedel fpeelende , hem biddende daarvan af te hiaten, zo
by niet ten oogmerk hadt, hun te dooden; daar het hula
onmogelyk was, met danzen op te houden, zo lang by fpeei,

de. 't Zelfde vindt plaats in America: daar de Bewooaers van dat werelddeel van een woester aart zyn dan de
4fricaanfe lie Volken , zyn ook hunne Dansfen onbehouwener

dan die der Negeren. In Mexico hebben zy, naar het getuigenis des evengemelden Schryvers, Muzyk en Dans. Tot
her eerfte bedienen zy zich van houten trommels, eenigzins
in gedaante gelykende op onze Keteitrommen; alsmede vast
een blaaspyp van een hol riet, die een zeer krasfend geluid
maakt voor het oor van eeeen Europeaan. Zy vinden een
welgevallen in alles wat geraas maakt, hoedanig dan ook de
klank moge weezen. Op zekere toones danzen zomtyds
veertig of vyftig in een kring de handen uitgefpreid op elkanders fchouders houdende. Zy flampvoeten en fpriugen ,
en maaken de vreetndite gesten, verfcheide huren lang, tot
dat zy geheel vermoeid als nedervallen. Een of twee verwyderen zich zomtyds uit den kring, om de overigen, als 't
ware , te overtreffen of te befchimpen, door bedryven van
kloeke werkzaamheid te betoonen; hunne fpeeren hoog in de
Iugt werpende, dezelve weder vangende , agterwaards wykende of vooruitfpringende , alles met eene onbegryplyke
.

vlugheid.

De oorfprong van liet Dan zen onder de Grieken was zeker
dezelfde als by alle andere Volken der Aarde; doch, dewy!

zy op den

weg

der hefchaavinge veele fchreeden

gevorderd

waren, hadden hunne Dansfen eene grootere geregeldheid, en
meer bevalligheids , dan die van min befchaafde Volken. Zy
bragten de Danskunst tot een zeker geregeld flelzel : zy has..den Dansfen , gefchikt , om , door middel der boven gcdagte Sympathie, allerlei driften in de gemoederen der toekykeren op te wekken. Ten deezen aanziene worden zy gezegd
voor ons bykans ongeloofiyke vorderingen gemaakt te hebben.
11en verhaalt , dat, te Athene , de Dansfen der Eumeniden,
of Fuuien , op het tooneel , zulk een uitdrukkend character
hadden , dat dezelve cie aanfchouwers met eersen onwederfbindlylten fehrik vervulden. Mannen , onder de wapenen
grys geworden , beefden ; de meesten liepen weg ; zwanere vrouwen kreegen .miskraamen ; het volk verbeeldde
zich , dat zy waailylc deeae verfchril.lyke Gode.sfen zagen
A44
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getbapend met d wro,+k des Hengels, om de niis:fryv^n
Aardbewooneren te Itíafi'en.
De Grieken. hadden Krygsdansfen , welke zy zeer dienlUg
keurden om den Krygeest in de Jeugd op te wekken en
gaande te houden; dan de Romeinen, fehoon even oorlogzugtig als de Grieken, hadden niets van doezen aart. Dit onderfcheid hebbe men misfchien toe te fchryven aan het mangei van dien Heldengeest, by de Grieken zo uitfteekend De
Romeinen hadden onder zich geen Helden als HERCULES,
ACHILLRS , AJAX en anderen. Ook leevert de Romeinfche

Gefchiedenis geen voorbeeld op van eenen Veldheer , die op
de wy ze van ALEXANDER DEN GROCTEN oorloogde. Schoon de

Romeinfche Krygsknegten zo dapper waren als ooit de Grieken zich van hunne Helden konden verbeelden, de zaak,
voor welke zy iireeden, was de eer van het Gemeenebest ,
niet hun eigen perfoonlyke roem. Te deezer oorzaake betoonden de Romeinen minder woede, maar meer kloekberaade
dapperheids dan Benig Volk op Aarde. be driften van hoogmoed, gevoeligheid , hardnekki-heid en dergelyke, werden by
de Romeinen niet opgewekt door de werktuiglyke middelen
van Muzyk en Dans , maar door het bezef, , dat het hun
hoogfte eer was , voor het Gemeenebest te ftryden. -- Het
blykt nogthans niet, dat de Romeinen min vatbaar waren,
om op deeze werktuiglyke wyze aangedaan te worden, dan
de Grieken. Wanneer by hun het Danzen eenmaal was ingevoerd , hadt die kunst dezelfde uitwerking te Rome als te
Athene.
Onder de 7ooden fchynt het Danzen , by zommige gele
een gedeelte van den Eerdienst te hebben uitge.-genhd,
maakt , gelyk uit oenige plaatzen in het Boek der Pfalmen
blykt, fehoon wy het nergens ; als een iïellig Gebod , vita'
den voorgefchreeven. Voor zo verre wy in de Schriften des
Nieuwen Verbonds van de eerie Christen -kerk melding aan
'er geen blyk altoos, dat daar het Danzen als een-trefn,is
gedeelte van den E rdienst hebbe plaats gegreepen , hoewel
zulks in laatere Eeuwen werd ingevoerd. Om Beene oudere
voorbeelden aan te haaien , de Heer GALLINI verhaalt , dat
te Leinoges , niet lang geleden , het Volk in het Choor der
Kerke gewoon was te danzen , onder aanroeping van den
Heilig , aan welken de Kerk gewyd was ; op het einde van
elk Lied, in ftede van Gloria Pat i, zingende: St. Marcel/us,
bid voor ens, en wy zullen, u ter eere, donzen! Schoon
men het Danzen over 't algemeen zou aanzien als eene hooge maate van ontheiliging in eene Kerk. ter Godsdienstoefening gefchikt , gaat het vast • dat Danzen , als een teken van

vreugde aangemerkt , geen grootex ontheiliging utedebrenge

dan
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clan het zingen , of dan enkel fpreeken : wy hebben ook het
bekende voorbeeld van nAViv, huppelende of danzende voor
"s Heeren Ark.
By de Ouden hadt men , om zo te ipreeken , geene Fees.
ten , geene Godsdienstige Vergaderingen , of dezelve gingen vergezeld van Zang en Dans. Men kon Beene der zogenaamde Verborgenheden vieren , of tot dezelve ingewyd worden, zonder de tusichenkomst van Zang en Dans. Deeze
Kunfen zyn tot ons afgedaa:.d , en hebben , in onderfcheidene takken , eerie groote maate van befchaa+ving onder
Bene algerr.eene uitfpanning; doch ook by-gan.Dzeis
ons , uitgen emetr op het Tooneel , niets meer. Dan op
het Tanned wordt de Dans eerre Poort van Tooneelfpel ,
waar de bedryven door gebaaren worden uitgedrukt, zodanigerwyze, dat het dikwyls Bene flerke uitwerking baare op de
gemoedsbeweegingen der aan f:houweren.

KE? MERKEN VAN ZLLFVEa1IEFFING.

(Uit het Engeisch.)

will roan, as I pas by, and let them take it as they dins.
SHa$ESPEARE.

T aardemaal ik een Man ben zonder bedxyf, en in de na"
byheid vat. Bath woon, befteed ik veele van myne mor
-uurera met wandelen op de ftraaten dier fchoone Stad.-gen
De grootschheid van veele fraaije gebouwen, en de fchoonbeid van het landtooneel, ftreelen de verbeelding, en geeven
bedaardheid aan den geest. Nogthans wordt de bedaarde ge.
fleldheid van mynen geest niet zelden getloord, en myn zenuwdeftel onaartig aangedaan, door den trotfchen en verfmaa
-denogtíav
Lieden , die my ontmoeten.,
Schoon ik de onfeilhaarheid van LAVATERS Stelzel de
Phyfiognomie niet wil onderïchryven, zullen, nogthaps, de
aandoeningen van iedereen , zonder eenige regels of voorfchriften, tot verklaaring dienen van de gevoelens der meesten, uit hunne houding en de trekken van hun gelaat.
De Mensch is uit den aart gezellig en vriendlyk jegens zya
nen Medemensch; en wanneer 'er geen ftrydigheid van belangen plaats heeft , huisvest 'er zelden by hein eenige wangunflige of vyandlyke geaartheid omtrent zyne Natuurgenooten.
Vn waar dan die onvriendlyke , verfmaadende en afltootende
hou.iingen, welke wy zo dikwyls ontmoeten by de zodanigen,
tot
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tot welke wy geene betrekking hebben, die wy nimmer, op
eenigerlei wyze, beledigden? — die op ons nederzien met
zulk een trots en verfmaading, alsof zy ons het rept wilden
,ontzeggen oin met hun in hetzelfde oord te beftaan, of zelfs
met hun te leeven op denzelfden aardbol.
Zotntyds ontmoet ik een Man , zo flaatig in zyn voorkomen, zo trotsch in zyn uitzigt, niet zulk een air van verfmaa
ding in zyne geheele houding, dat ik my, in zyne tegenwoorheid, als vernietigd vinde. N'ogthans, uit niyne eenre ver
bekomende, en lettende op het bepaald vermogen-flagenhid
en de begrensde vatbaarheid van elk :nenschlyk weezen, bevind
ik, by nader onderzoek na het weezenlyk character van deeze
grootsch voorkomende Perfonadie, dat hy, ondanks al dit
vertoon van Zelfverheffing, niet meer is dan een alledaagsch
man,en dat dit zo Ilaatig voorkomen alleen tot een dekmantel dient van zyne onkunde en nietsbeduidenheid,
Zodanig zyn veele van die colosfale figuurtn, die de wereld fchynen te bevegten, en onder wier voeten wy geringe
flervelingen, als 't ware, moeten kruipen, om een gat te
vinden, waarin wy ons kannen verfchuilén, zonder tegen den
wand verplet, of in den grond vertrapt te worden.
Len Heer , dien ik misfchien op drie plaatzen heb aange•
troffen, neemt een agter houdend en afwyzend voorkomen zan,
ten einde ik hem niet als een kennis aanfpreeke (*). — Een
ander ziet met opgefperde oogen recht vooruit; en fchoon wy
elkander bykans met de elboogen raaken , fchynt by niet te
weeten dat 'er iemand omtrent hem is , of die in 't allerminst
zyne kennisneeming verdient. — Een derde is jammerlyk hyziende of vergeetagtig ; en fchoon wy elkander, misfchien,
by verfpheide gelegenheden ontmoet hebben , heeft hy de
eer niet zich myn perfoon of naam te herinneren.
Alle deeze zyn onderfcheidene kunsttreeken van Trotsch•
held en Zelfverheffing; en, fchoon ze niet gebragt kunnen
worden tot de juiste regelen van pleitgeding, gelyk een rechtftreekfche leugen, waarover wy iemand voor 't. Regt kunnen
roepen, mogen wy ons daarover egter gevoelig betoonen, of
liever hun behandelen met de veragtuig, welke zy verdienen.
Ik herinner my een forfchen Knaap, met een allerverfchri(klykst voorkomen, die, indien hy iemand ontmoet, in eene verhee+gene befpiegeling van zyne eigene aangelegenheid , en eens
volflaagene veragting van alles wat rondsom hem is, fpoedig
na hete toeloopt , hem met zyne groote oogen nors4h aankykt, en uitroept: Staa! Dit, mag men verouderttellen, wik kel
(*) De TT.pino plenbv , of vrees voor laage kenni.rfen , heerscht te
Bath mistcbier, Iterier dan op eenige : n sere openbaare plaats in ge.
lice! Ecru^r..
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1^elde hem menigmaal in eene onaangenaame ontmoeting; dan
verwekte dikwyls een gelach, ten koste van den befpotten
trotschaart.
Een R ou t verfrnaadend uitzigt is een hoon, het Publiek aangedaan. Dc Hoogmoed is niet gefchaapen voor den Man,

noch ook voor de Vrouw. ik heb nogthans een fchoone
Juffrouw gezien, die in gefprek geweest was met twee of drie
jpnge Heerera , en deezen minzaam toelachte; doch, op de
intrede van eene -jonge Maagd in den ontluikenden zestien*
jaarigen ouderdom , nam zy een vermetel air aan, en floeg
op de onfchuldige Schoonheid zulk een nedervellend oog, dat
ik voor de gevolgen vreesde.
Wat verwagt ik , derhalven , van deezen , die ik in het
openbaar ontmoet, en die zeker een regt hebben om te zien,
zo wet als om te handelen , gelyk 't hun behaagt, in fpyt
van myn aangenomen charaéter als Cenfor? Wat anders,
wat minder , dan dat iedereen met een oog van welwillenheid
op geheel het rnenschdom zal nederzien, of ten min .ten geen
vyandig en dreigend uitzigt aanneemen , ten opzigte van de
zodanigen , die hun nimmer beledig .i hebben.
Laat een Man van rang of waardigheid eene houding aan
welre aan zyn Raat en character voegt; doch laaten-nem,
zy, die geen rang , en misfchien geen character hebben , om hun
van den grooten hoop te onderfcheiden , die meerderheid
zich niet aanmaatigen , welke Bene belediging is voor alien,
die zy ontmoeten , en hun niet gereedlyk toegeftaan kan worden in eenig Land van waare Vryheid , waar Opvoeding en
Deugd de eer,ige weezenlyke onderfcheiding manken, en waar
de rnenfchen zich niet zullen lasten bedriegen , of ontzag
aanjaagen, door een ttaatlyk voorkomen, of Route aanmaatiging.

WREEDIEID EENS JALOURSCHEN EGYPTENAARS.

(Ontleend uit DENONS Voyage in Egypt &c.)

.11exan-

de Franfcle Krygslieden de woestyn van
WV dria doortrokken, ontmoetten zy, niet verre van Beda,
W
eene jonge Vrouw, wier aangezigt met bloed befineerd was.

In den Benen arm hieldt zy een jong kind ; de andere was ledig en wyd uitgettrekt. Zulk eene vertooning wekte de
nieuwsgierigheid op. Eenige Soldaaten riepen hun Gids , die
tf vers hun To'k was. Zy naderden , en hoorden de zugten
vaii een fchepzel , welks oorgin waren afgefneeden I Zy ftonden verfteid ; en , begeerig om te weeten waarby dit toekwam ,
OT. -
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ondervraagden zy haar. Tot befcheidl kreegen zy , d:tt he
lrcklaagly,k voorwerp, 't welk zich aan hun oog ohdeedt', zo
ongelukkig geworden was in eerie vaag van Jalouiyl. Het
cicadig flachtol er Hortte l;eena klageen uit, maar a1 cen gc
beden , ten behoeve van het ot^fchuldïg [Dicht , 't geen in
haar onheil deelde , en op 't punt il ot o:n door eiende e_l
honger on te komen.
De Soldaaten, door medelyden getr•c Fcn, en hunne e g_nt
behoeften vergeetende in de t<get;evoor.?i,-seid dar nog dr:ngender van anderen , gaven L.:..: c .~ti dely., een gedeelte
van 'C hun toegelegd voedzel , ja reu ís van het water , zo
fchaars , dat het gefchaapen itondt , dat zy daaraan zelve weh
haast gebrek zouden hebben.
Terwyl zy deeze liefdedaad beweezen , zagen zy den woedenden Egtgenoot naderen. Deeze hadt zyne oogen verlustigd,
met, op Benen aftand , de vrugt van zyn genomen wraak te
aanfchouwen. Fiv fprong na haar toe , rukte uit de hand
der Vrouwe het brood en water , 't welk medelyden aan de
ongelukkige toegereikt hadt : -- „ Laat af," riep by , „ zy
„ reeft naare Eer verlooren , — zy heeft de myne gewond i
„ Dit Kind is myn fch ndvlek ; het is de Zoon des Mis
-„dryls"
De Soldaaten wedetftonden de pooging, om de Vrouw van
het brood , haar geeg,eeven, te berooven. Zyne vlaag van
Jaloufy ontftak op nieuw , door het gezigt dat het voorwerp
zyner woede dat van anderer goedertierenheid geworden was.
Hy trok zyn dolk , ei) brat der Vrouw een doodlyke wonde
toe. Voorts nam by het Kind , fmneet het in de logt, en het
werd in den val verpletterd. Naa dit alles flondt hy, met eels
wreed gelaat , beweegloog , het oog gevestigd houdende op
die hem omringden , hunne wraak ais uittartende.
,
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DE GIERIGAART EN ZYN VRIEND.

goede kennis van een Gierigaart, gereed ítaande om een
lange reis te doen, heelde hem voor: „ Myn oogmerk is,
E
„ na verren lande te trekken : geef my een Ring; ik zal den-

„ zelven Steeds draagen, en, dien ziende, my alle dagen aan u
„ herinneren." Dan by kreeg ten antwoord: „ Indien gy zo
„ zeer verlangt myns te gedenken , denk dan telken dag, as
„ gy uw vinger van een Ring ontbloot ziet, aan den Man, die
„ weigerde u denzelven te geeven."

MENGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONTEN EN WEETLU
SCHAPPEN, BETREKKELYK.

IETS, OVER DE CHARACTERS VAN JESUS, VAN
PAULUS EN PETRUS, EN DEN SCII YFTRANT
DER EUANGELISTEN.

(Uit Illufirationr of the Truth of the Chriffian Religion,
by EDWARD MALTBY, B. D. Donee/lic Chaplain of the

Lord Bifiwp of Lincoln.)

et CharaFter van JESUS CHRISTUS, zo als het ons
in de Leevensverhaalen der Euangeliefchryveren
l1voorkomt,
is, aan den eenen kant, zo zonderling, dat

het bezwaarlyk na eenig ander kan opgemaakt, en, aan
den anderen kant, zo natuurlyk, dat het niet vercierd
kan weezen. In de zeer tot kleine byzonderheden afdaalende befchryving van zyne daaden en gevoelens,
kunnen wy niet nnsfen, een en denzeifden eerwaar
te vinden. In-digen,uzamwldigenMa
veelvuldige en fchvnbaar tegen elkander over getelde
voorureflyke hoedanïgheden,welke wy afgemaald vinden,
van grootheid en nederigheid, van regtmaatige gevoeligheid en onderwerplyk geduld, van kloekmoedigheid
en zagtaartigheid , ontdekken wy nimmer eenig merk
geen woord, geen daad,-teknvaobl rhid;
doet zich aan ons op , of het blykt te behooren
tot de nieuwe en verheevene waardigheid des Zoons
Y"n GOD.
In de Charaáers van de zodanigen zyner Leerlingen , die zich het uitvoerigst aan het oog ter befchouwinge aanbieden, is ieder onderfaheiden door eene byzondere wyze van doen , en nogthans wordt die wyze onveranderlyk en naauwkeurig bewaard.
De Chara ers der Apostelen PAULUS en PETRUS
worden beiden gekenmerkt door eene vuurige en drift e geairtlie d; en n.g *'_ani .00rden zy beiden zo voorVv
geI
lE r f.
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geileld, dat zy ieder bi yken hunne eigene onderfci i
hoedanigheden te bezitten. In beiden entwaarerr-den
wy onuitwischbaare trekken van eene byzondere wyziging in geaartheid en hebbelykheden; en nogtbans zullen de bedryven van den eenen niet voor die des an
deren genomen worden. — In Apostel PAULUS ontwaaren wy een brandenden en onuitdoofbaaren yver ,
die geen vrees kent, die allen gevaar tart, als by voor
geen hem by overtuiging waarheid is ; in dec--gat,'
zen Man doen zich ook verftandsvermogens op van sere
meer dan gewoone grootte --- heftig, alz`ns vol en veci
bevattend. -- In het gedrag van Apostel PETRUS zyn
de trekken van een ras ontfiooken yver by uitbek zi rtbaar; doch het is een yver, vermengd met eene maatti
van befchroomde zelfzoekenheid, en ligter van zyn íluk
te brengen, dan die zyns Mede-apostels. Men befpeurt desgelyks een zeer kennelyk onderfcheid in zyne verfi:ands elteltenisfe, noch zo vlug, noch zo flerk
als die van den heiligen PAULUS. Even gelyk wy by
PAULUS den zelfden Man ontdekken , gedreeven door
foortgelyke drangredenen , fchoon geplaatst in zeer ondericheidene toestanden , 't zy by de Christenheid te
vuur en te zwaard vervolgt, of de Christlyke Leer
predikt; zo herkernnen wy in den Apostel, die te A,;tiochie zich naar den tyd fchikte, op eenmaal den zelfden met den Man, die zynen Heer en Meester verlochend hadt.
Uit den ftyl en inhoud der Euangelie- Schriften heb ben wy de fterkftc drangredenen om te befluiten, dat
de Schryvers Voorden waren, van gemeenen doene, onbedreeven in de kunst van op[lellen. Nu fchynt her
onbegryplyk, dat Benige Schryvers, van dien fcempel,
zulk eene naauwkeurige en volkomene kennis zouden
bezitten van de menschlyke natuur, en zo door en door
bedreeven zyn in de charaé}ers en verrigtingen van dien
tyd, dat zy zo veele onderícbe?dene Perfoonadien, in
eene verícheidenheid van -verzonnene omfiandighedcn ,
ten tooneele zouden voeren , zonder Benige kenmerken
te laaten blyken van onbetlaanbaarheid, noen , door mange l aan geheugen of gebrek aan oordeel , ons geloof te
doen wankelen, ten aanziene 'van de weezenlykheid der
door hun gemelde 'oorvallen , of het eigenaartige der
voorkomende Charaaers. De bezwaarlykheid worst nog
grooter, wanneer wy in aanmerking neemen ,, dat het
geen
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geen één enkel Schryver is , wiens waarheidlicf ie en
geloofwaardigheid in twyfel zou getrokken worden;
maar dat verfcheide Schiyvers, indien men hier bedrog
zou willen veronderflellen, moesten zamengef}emd hebben, om de onderfcheidtne byzonderheden van dezelfde
vercierde bedryven te verhaalen, en het zelfde character in te voeren en door te houden in veelvuldige
vercierde omfrandigheden. Want, indien eerre Gefchiedenis weezenlyk onwaar is , moet de kans , om de
valschheid daarvan te ontdekken, toeneenien, in evenrediaheid van de byzonderheden, tot welke het verhaal
afdaalt, en het aantal van perfoonen, die 'er afzonder
Wanneer zulk eene Gefchiede--lykberigtvan .
nis zeer om(tandig verhaald wordt, door eene verfèheiden3beid van .getuigen, is de waarfchynlykheid, van eenige
tastbaare tegerifhydtgheid te zullen aantreffen, zo groot,
dat dezelve met geene mogelykheid de ontdekking kon ne ontgaan. Nogthans zal elk naauwkeurig onderzoeker moeten erkennen, • dat het onderfcheid , te befpeuren tusfchen de verhaalen der gewyde Schryveren, 't
zy wy op het cliara &er of op het tusfchenbeide invallende letten, geen ander is, dan wy natuurlyk moeten
verwagten , wanneer Schryvers van onderfcheidene bekwaam- en geaartheden verflag doen van dezelfde bedryven; en dat liet zodanig niet is, dat het ons geloof
zou verhinderen in eenig ander Gefchiedfchryver over
eenig ander onderwerp.
Het lchynt,.derhalven, volfFrekt ontno2elyk, dat deeze Sciiryvers zouden zamengeflemd hebben, om de ver
welke hunnen naam draagen, te verzinnen; het-Lalen,
fchynt even bezwaarlyk om te gelooven, dat zy door
eenigen anderen perfoon zouden overgehaald weezen om
datgeen te boek te Rellen , 't welk zy alleen aannamen
op het berigt van den verteller. ----- En, zeker, deeze Verhaalen, of afzonderlyk ingezien, of met elkander
\'ergeleeken, behouden zo onveranderlyk zulk eene een
&er , , ten aanziene van elk byzon--parighedvnc
der perfoon, en verfpreiden zulke leevendige kleuren
van onderfcheiding in de dagden en zeden der ondermheidene Perfoonadien, die zy ten onderwerp hunner
befchryvinge neerpen , dat men meer dan een gewoon
aandeel van twyfelzugtig vooroordeel zou moeten heben ; indien men zich kon wederhouder van te gelooV2
ven,
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ven, dat zy naar 't leeven tekenden , en de bedryven
beichreeven , gelyk zy dezelve zagen uitvoeren , in
de gefprekken overleverden , gelyk zy ze hoorden
voeren.
RICHT, AANGAANDE EEN MISVORMD KIND,
'T 'WELK, ZONDER ARMEN OF BEENEN, GELEEFD HEEFT, GEDUURENDE TWEE EN
£ENE HALVE MAAND. Door den
Burger DUPUYTREN , Betierder

der Ontleedkunde by de Geneeskundige Sehool.

en heeft der Geneeskundige Schoole aangeboden een
klein levend Meisje , oud twee maanden en tien
dagen, 't welk alleen betond uit een lichaam, zonder
bovenfte of benedenfile ledematen. De plaats der beenen wierd alleen aangeweezen door twee kleine uitpui
een indrukzel op het vel. Aan-linge,bfpurado
den rechter kant vond men niets van Ce boventle lede
dan een klein gedeelte van den opperarm, en-maten,
aan den linker kant een aanhangzeltje , 't welk nog de
helft korter was. Op het vel, 't welk deeze beide
beginzels der armen bedekte, zag men een zeer kenbaar
ingedrukt lidteken. Alle overige deden des lichaams
walen zeer welgemaakt.
De Moeder kon zich geenerlei toeval , geduurende
haare zwangerheid, herinneren: ook had men in haare
kraamzuivering geen fpoor van afgefcheidene ledematen
ontdekt. Dit Kind flierf op den derden dag na dat
het aan 't Geneeskundig Genootfchap der Schoole was
aangeboden.
De Burger DUPUYTREN ontdekte in de ontleeding,
dat de fpieren alle eindigden op een bepaalden afíland
in de beenstompen. Het opperarmbeen der rechter z3 ,de was in zyn geheel aanwezig, met zyne oppervlakten
voor de geleding; doch aan de linker zyde vond men
alleen de boventle helft van het been, eindigende in een
kegel , die zeer naauwkeurig vereenigd was met het
lidteken van het vel, door middel van een zeer vast
telagtig weeftel. In de ;namvormige uitwasfen van het
bek-
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hekken vond men niets dan cclagtig weefzel , behalven , in derzelver beginzels, een klein beenagtig ftuk,
waarin men het misvormd bovenf}uk van een dyeheen
ontdekte. De einden deezer beenagtige gedeelten der
ledematen waren bedekt met een zeer vast celagtig
weefzel, in 't welk men, hoewel met moeite, de voor
zenuwen en vaten kon nafpeu--namef£ dr
ren (*).
(*) Dergelyk een Menschlyk Wan2hepzel wierde, zeer onlangs , doch dood , te /Imflerdam gebooren , waaraan alle
,::ellens van Armen en Beenen, zoo wel in- als uitwendig, vol.
'trekt ontbraken.

VERDERE BYZONDERHEDEN VAN. DE NEDERDAALING DES FIEEREN GARNERIN MET DE
PARACHUTE (*).

„ T_T ebben wy onzen Leezeren het Verhaal van GARC7 NERIN'S Nederdaaling met de Parachute medegedeeld, wy mogen het nadere en ophelderende Be„ rigt deswegen, door dien Heer zelven gegeeven, hun
niet onthouden. Hy fchryft:
'Er is eene gasping in het verhaal , 't welk ik gegeeven heb van myn nederdaalen met de Parachute,
waarover men my verfcheide vraagen gedaan heeft : -het is de verklaaring van de oorzaak, waaruit de hevige flingering der Parachute ontíiondt , en welke nimmer zo groot was in voorgaarde Proeven, daarmede te
Parys genomen, in weder, even gunftig als ik op den
2I September had.
Veelera verbeeldden zich, dat aan de Parachute eenig
letzel was overgekomen; anderen, en de meesten, dagten, dat ik geen ballast genoeg by my had, welke het
evenwigt zou bewaard, en de nederdaaling geregelder
gemaakt hebben. In het begin myner nederdaalinge was
rk ook van dit begrip; doch iets kan waarfchynlyk err
egter niet waar weezen. Ik zal tragten eenig licht over
dit onderwerp te verfpreiden.
Wy
') Zit .hier boven in ons Mengels erk, bl. 579•
Vv 3
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Wy moeten, in de proeve niet de Parachute, de oorzaak in opmerking neemen,welke werkt op de weder(tand
biedende vloeiftofle. De proeve niet de Parachute is
gegrond op de eiaíl:iciteit der lugt, welker Eetre dring
altoos in eene rechtflreekfcrih , evenredigheid tlait met
de zwaarte , die dezelve drukt: wanneer de lugt eens
verdikt is in betrekking tot de drukkende zwaarte ,
blyft dezelve Heeds in djen fiand , en kan 'er niet uit
komen, zonder dat de druklende kragt vermeerderd of
verminderd worde. Hieruit volgt, dat een Parachute,
die volmaakt in haare zamenfrelling was, en altoos hanren staat van evenwigt bewaarde, (iets, natuurkun ?ig
onmogelyk) onveranderlyk zou blyven !kaan on die k lom vn lugt, welke zamengedrukt is. Een Paruchute
kan, overzulks, niet na beneden daalen, dan door uit
-Iatingderlu.
De geringfie oorzaak kan aanleiding geulen tot die
logt- uitlaadnge,n, welke, eens plaats grypcnde, by vlaagen blyven aanhouden, en :net eerre grootere niaate van
snelheid , naar gelange het drukkende gewigt. meerder
is. Dé wind, die op de oppervlakte van de Parachute
werkt, of de geringfte beweeging in het postuur van den
perícon , daaronder gezeten, of beide deeze oorzaaken
tevens, (zonder te fpreeken van dc onvolmaaktheid der
Parachute zelve) moeten eene eerfte overhelling ver
gevolgd wordt door eene twee--orzaken,dichly
de, in eerie tegenovergeftelde richting, ter oorzaake van
de werking der zwaarte om tot het middelpunt der
zwaartekragt weder te keercn. Deeze eerfte fchudding, eens daar zynde , wordt gefhadig aan den gang
gehouden door de uitplating der lugt, en neemt toe,
als de zamendrukkende kragt, of het gewigt, aan de
Parachute hangende, dezelve aandryft om dit met 1nelheid te doen. Het volgende is eerre proef, welke deeze
redenkaveling bekragtigt.
Toen ik ntyne vroegere proeven deed, om in de Parachute neder te daalen , gebruikte ik altoos een Lugtbol, geëvenredigd aan de zwaarte, welke ik na boven
voerde; en ik nam met my een zak met ballast, llegts
twintig ponden zwaar, welke ik uitwierp niet de eene
hand, terwyl ik de koord met de andere affneed. De
Lugtbol deeze keer veel grooter zynde, wenschte ik
gebruik te maakei van die grootte en kragt, om niyne
.t'arachute te beproeven. In flede van twintig ponden
bal,
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ballast, nam ik meer dan honderd ponden mede. Ik wierp
i]egts een klein gedeelte uit, op het oogenblik dat ik my
van den Lugtbol losmaakte; en de ,lin;;eringen bykans
onniiddelyk, met eene groote fnelheid, begonnen zynde ,
dagt ik dat myne Parachute gefchokt wierd door Bene
hevige windvlaage. Ik redenkavelde toen verkeerd, dat,
hoe meer ballast ik uitwierp, ik des te meer de kragt
zou verminderen , welke í}rekte om het evenwigt te
herftellen. ik verbeeldde my in 't geheel niet, dar, de
lugt gedrukt zynde door eene zwaarte , tweemaalen
grooter bykans dan in myne voorgaande proefneemin,en, de lugt- uitlaating plats zou hebben met eene
daaraan geevenredigde tegenwerking. — Toen ik my
op niet meer dan ilegts Benige weinige honderd voeten
hoogte bevond, bemerkte ik duidelyk, dat ik 'er deerlyk af zou komen , indien ik den grond geduurende
zulk eene fchudding bereikte. De man, die tegenwoordigheid van geest bezit ten tyde van gevaar, vindt altoos redmiddelen , welke den verlegenen niet in den
zin fchieten. De Natuur my, ten deezen aanziene ti
gunftig geweest zynde , ben ik altoos groote gevaaren
ontkomen , byzonder in het Leger. Ik zag, wat 'er
noest gedaan worden ; onmiddelyk wierp ik alles weg,
wat ik by my had, zelfs myn Barometer, welken ik tot
nog toe niet weder heb. De uitwerking beantwoordde
aan myne verwagting: alle die geweldige flingeringen
hielden oogenbliklyk op; die nog volgden, waren veel
minder fnel , en niets te achten in vergelyking met de
voorige. Ik voelde op dat oogenblik die walging, waarop braaking volgde, toen ik , naa een ligte fchok, nederkwam.
Ik trek uit het voorgezegde dit gevolg , dat, hoe
grooter de oppervlakte van de Parachute , en hoe minder dezelve belaaden is, hoe gemaklyker de Nederdaaling zal toegaan, hoe eenpaariger en bevryder van fiingeringen alles zal weezen: het tegenwigt, veroorzaakt
door een frisfchen wind, welke op de oppervlakte van
de Parachute kan werken, is weinig te vreezen. Wy
hebben hiervan eerre dagelykfche proeve in de kleine
Parachutep , van een vel papier gemaakt , die de kinderen met eene__groote behendigheid op Eiraat bezigen.
Het gewigt , 't welk deeze draagen, is bykans niets ,
vergeleeken met de uitge:l:rekth'eid van een vel }rapiers.
Te deezer oorzaake neenien dir Parachutes een horizontan-len
T' v s.
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len koers, en loopen zomtyds een langen tyd voort zonder
flingeringen , fchoon 'er vry veel winds zy ; althans de
flingermgen, welke zy ondergaan, zyn langzaam en geenzins geweldig; %e worden zodanig alleen, wanneer een
dwarlwind op de hoeken der ftraaten waait.
Ik acht dat deeze bedenkingen van wanbelang zyn tot
de kennis van den aart der Parachutes , en ik merk
myne laatst gedaane Proeve aan als de nuttigde , door
my genomen, en ftrekkende om aan dit stuk eene grootere volkomenheid by te zetten ; fchoon dezelve zeker
de vermaaklykfte niet was van alle de Proeven, door
my gedaan.

IETS, OVER HET CHARACTER AN SUWOROUW.
(Overgenomen uit Secret Ib'emoirs of the Court of
Petersburg.)

en tyde van Keizerin CATHARINA'S affterven , bevondt zich suwortouw, ten hoogoen toppunte van
T
gunst en roem , aan 't hoofd eens Legers, 't welk geheel

het zuidelyk gedeelte van Pooleis Lefloeg , en zich uit
oevers van den Ez.ainus.
-í}rektod
PAUL hadt nooit veel opgehad met den geestdryvenden , rustloozen , zwervenden en onderneemvollen
Veldheer , die een opgetoogen bewonderaar was van
CATHAT UNA en van Naare reusagtige ontwerpen.
SUWOROUW , van zynen ]kant, een Rus, in de volfte
kragt dier benaamiange, en by gevolge een vvand van
die naauw bepaalende en afgemeetene Hoogciuitfche Krygstugt , waarmede de Keizer zo zeer was ingenomen ,
raadt nooit zich behaart igd om In diens gunst te gemaken. Het Krvgsvolk, over 't welk by bevel voerde,
wel verre van uit te sleeken in geregeldheid en naauwkeurige afferigtheid in wapenhandel, bevondt zich meest
altoos aan de buitensle grenzen des Ryyks , bezig met
vegten; en onderfcheidde zich alleen door die wanorde
welke den Soldaat doen geiden, als het-vykegtn,
op ftryden en doodtlaan aankomt.
PAUL, egter, hadt ontzag voor dien volkbehaagenden
Veldheer , zo geliefd by de Troepen: in den aanvange
ging by zagt met hein te werk, en liet hein in alle zyne
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ne posten ; dan vervolgens zoudt by hem bevel, om liet
Leger op cenen anderen voet te brengen, en de nieuwe
Krygsfchikkingen by 't zelve in te voeren.
SuwoRouw,, vast gehegt aan de oude Rurffehe Krygs1nftellingen , en zelfs aan die van POTEMICIty , zo zeer
zamenfiemmende met het Nationaal Charaáter • 't geen
by door en door kende, hieldt zich verz:kerd, dat de
Troepen , die altoos overwinnend getreeden hadden ,
niet anders clan op eengin goeden voet konden zyn ingericht , en was overzulks niet vaardig om die bevelen te volbrengen ; ja zelfs veroorlofde by zich, daar
te fchertzen , toen hy dezelve ontving. — Dit-ined
griefde den ras geraakten Vorst, die zynen roem Helde
in het hervormen en verbeteren van den Krygsdienst ,
op zyne wy ze ; die van Roksknoopen , en den Staart
eens Soloaars , en dergelylke kleiuigi ?eden , frak , als
van den gewisntigifen aart voor den roem zyner Legermagt. Hy zon: onrniddelyk bevel aan den ouden Ge
om dcn Generaalsif af neder te leggen , en het-neral,
Leger onverwyid te verlaaten. De RusJi. he Soldaat,
die zo wel als de Fr unfc he op zang geteld is • hauc
reeds de aarcigheden, door su.vOROUW ten deezen opzigte gezegd,• om de nieuwe inrigtingen te belpotten,.
in liedjes gebragt en gezon ene.
Offchoon suwortouw woest van aart en tefí'ens een
1potter mogt weezen , was hy .nio, elyk de gefchiktf{e
Generaal, naar den fnaak der Ru.t2 . De Soldaat beminde hem ; en de Officier, hoc zeer by anders niet
's Mans character niet veel mogt ophebben , (reedt
onder hem niet liet vertrouwen van dc oveccwinning te
zullen beve,ten. Jiadt Keizer PAUL, , by de afzettin
van suwoROOuw , het alleen celaaden gehad op diens
Veldpeers wreedheid en grilligheid , 't zy dit laatil.e
hem natuurlel: eigen of gemaakt was, men zou dit hedryy '
rnisfchien toegejuichd Lebben: maar het (traafde kenr,:lyk door, dat hy voorhadt, den Man , die zo zeer aan
CATHARINA gehegt geweest was , en den wederthheever
van zyne eigene al te ontydi;e en (legt beraamde nieuwigheden in het Krygsweezen, te fl:rafi en.
Wanneer de gryze suwoitouw liet bevel ontving om
zyne Krygsbediening neder te leggen, verkoos hy, in
eigen perfbon , de tvding daarvan aan het Leger mede
te deelen. Hy liet het in orde van bataije brengen. in
't front der Linie rees een Pyramide van Trommels et-,
Cym
VV5
-

-

g

g

-

6,54

OVER ZIET CI1AI''t ;'1ZR

C•,inba:ien. Gekleed als een gemeen Grenadier , maar

:,e cierd met alle zync Ordestekens, met de Pourtraiten
van de Keizerin CATHARINA en van Keizer JosErr-{
m?r fl, íprak SIJWOROUW zyne Wapenbroeders aan,

c zei hun een aandoenlyk Vaarwel. Hy ontdeedt zich
van zyn helm, wapenkleed, gordel en fnaphaan, en alle de merktekens van daadlyken Dienst ; deeze hing hy
op de Pyramide, in de gedaante van een Krygstrophce.
Hy voegde , by die verrigtmg , dit woord: „ Krygs„ lieden! Medemakkers ! 'er zal mogelyk een tyd ho„ men , wanneer suwoROUW weder onder Ulieden zal
verfchynen; by zal dan deeze Tekenen, welke by U
„ laat, en die hy altoos in zyne Overwinningen droeg,
„ weder aa.meemen ! " -- De Soldaaten waren met ver
weedom geheelenal vervuld : zy mor -ontwardige
er, klaagden. SUWOROUW verliet hun in dien toe--den
fland, het krygsbevel aan den Lieutenant- Generaal overgeevende.
SuwoRouw begaf zich na een klein huis, 't welk by
te Moscou bezat: maar een Man zo beroemd, zo zeer
. Volk geliefd, wiens onttlag van het Veldheer by het
{chap naa het doen van zo veele treffelyke en verdienst
volle bedryven , eene algemeene aandoening door geheel het Ryk te vege bragt, verwekte fchroom by PAUL
om hem te laaten verblyven in de Hoofd(tad , waar hy
zich zou doen kroonen; hy gaf een bevel , 't geen suworouw van Moscow verwyderde. Een Major van de
Politie vervoegde zich by den ouden Krygsheld , en
bragt hem het bevel, volgens 't welk by zich na een
weinig betekenend Dorp moest begeeven. Met eene
eenigzins onverfchillige houding vroeg hy, „ hoe veel
tyds hem gelaaten werd om schikking op zyne zaaleen
„ te maaleen. " — „ Vier uuren," was het antwoord.
By hervatte daarop: ,, Dat is wel een zeer gunftige
„ tydsbepaaling : een uur is voor suwoROUW ge,, voeg!"
Onn,iddelyk deedt by zyn Geld en Kostbaarheden in
een koff=ertje, en ging de deur uit. Voor dezelve itondt
een reiskoets. Dan hy verklaarde: „ SuwoRouw, in
.,, ballingfchap gaande, heeft geen koets noodig; by kan
derwaards trekken met zulk een rydtuig , als hy gewoon was te gebruiken , om by Keizerin C TIJ Axirrn ten Hove te gaan, of om zich aan het hoofd der
, Arme te voegen. --- Bezorg my een Kar !!
"

tien

VAN SUWORr?Ut.

wil moest hierin gevolgd worden, en de Officier was
genoodzaakt, met den ouden Veld:narfchalk , een weg
van Soo werften af te leggen in een Kibitka. In den
Zomer is dusdanig een voertuig het ongemaklyktle , 't
geen men zich kan verbeelden ; doch SUWOROUW was
'er aan gewoon ; by reisde altoos op die wyze, liggen
een matras, in zvn mantel gewonden.
-deop
Ter plaatze , voor hem beflemd, gekomen, nam by
zyn intrek in een houten hut , onder het opzigt Vail
Glen Major en eenige min ;ere bedienden. Niemand
durfde hem komen zien , of aan hein fchryven; en de
oude Krygsheld, gewoon aan de woelingen der Legerplaatze en eerie zeer werkzaams leevens^wyze , voedt
zich op eenmaal geheel van de wereld en alle verkeering afgeftlleiden. Het leezen, her denken, waartoe h'1
zo veel tyds vondt , faande den tyd zyner ongenade ,
hadt geen geringen invloed op het volgende tydperl:
zyns ]sevens. In 't einde kreeg zync Dogter, getrouwd
aan den Broeder van den Gunfteiing zunor, verlof cnv.
hem te bezoeken; dit bezoek was kort, en suworouc;)
daarover zeer aangedaan.
De Keizer, na zyne Verblyfilad wedergekeerd, fchect,
allengskens zagter over den ouden Krygsheld te denken.
Hy zondt hein een Courier , die een Brief bragt en
overleeverde. Het opfchrift, met groote letteren , was:
AAN DEN VELDMARSCHALK SUWOROUW 1 ----- By,

dit opfchrift geleezen hebbende , zeide koeltics: „ Dee-„ ze Brief is niet aan my. — Indien suwoxr UW Veid„ marfchalk was , by zou op een Dorp nier geban„ nen en bewaakt zyn, maar aan 't hoofd das Legers !"
De Courier tlondt vertleld; te vergeefs zesde en
herhaalde by, dat by last hadt om deezen Brief aan zyne Excellentie te overhanJigen. Hy moest den Brief
onopengebrokcn aan den Keizer terug brengen. — BAUr.
toonde, by het terug ontvangen, geen byzonder misnoegen ; doch SUWOROUW werd , zints uit voorval
ftrikter bewaard. Zo kan een beroemd Man, vertrotwende op z} ne beroemdheid, en bewust wat het algemeen van hem denkt , zonrtyds een Despoot braveeren!
SvwoRouw weeten wy dat vervolgens geplaatst werd
aan het hoofd des Rusffchen Legers , om tegen de
Franfcheai te ftryden. By den Slag van Zurich, tot
welken by zich ingewikkeld vondt, zag de Arm de, uitgeput door honger en afgemat door vermoeienisfen, te
niid-
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midden van duizend behoeften , wanhoopi;; op tegen ce
,ioogten , met fileeuw overdekt , welke het moest beklimmen. De Soldaaten murmureerden, hielden Rand,
en weigerden voort te rukken. Suwoxouw deedt
een graf in den weg mitten, en ging 'er in leggen, met
deeze taal: „ Overdekt my met aarde, en laat hier uw
Generaal; gy zyt myne Kinderen niet langer; ik Len
„ uw Vader niet meer ; ik heb niets meer te doen dan -„ te ftervenl" -- Waarop zyne Grenadiers zich ronds tm hem begaven , met een luid gefchreeuw verzoeken
dat zy de hoogten van Si. Gothard mogten beklim--de,
uien, en van daar de Franfchen verdryven.

BYZONDEKHEDEN, ZWEEDEN BETREFFENDE.

(Ontleend uit aïc°apl's Travels through Siveden, &c.)
STOKHOLM.

groote en meest onderfcheidende byzonderheid in
D
e plaatslyke van de Hoofdflad des
Ryks, daarin betlaande , dat dezelve gelegen is op eiL

Zwcedfchen

landen , tusfchen golven en meiren, wordt 's\Vinters
door het ys geheeI weggenomen. Dat zelfde water ,
't geen de Inwoonders dier onderfcheidene kwartieren in
den Zomer van elkander fcheidt . vereenigt hun in dat
faifoen. De eilanden zyn geen eilanden meer; alles is
eene vlakte, begaanbaar voor iedereen. Paarden en flee.
den , wagens en rydtuigen van allerlei foort, op loopvzers geplaatst , doorftreeven de golf en meiren langs
de zyden der Schepen heen , die :7 het ys beklemd
liggen, en, om zo te fpreeken, verfleld ftaan , op dit
element zich dus omringd te vinden.
'Er is geen gedeelte van het te dier Stede zo veel
wordt opgehouden en verftyfd-vuldigw,:terofh
door de vorst, uitgenomen het water onder de Noord.
brugge , en by de Zuid brugge , digt by 's Konings
f al. Op deeze plaatzen zendt het water, 't welk by de
flrenwtte vorst met groot gedruis door de boogen van
de brug droomt, zich heer)yk vertoonende dampen tot
eene verbaazende hoogte in den dampkring, waar de
flrenge winterkoude 't zelve in vaste deelen vormt, die,
000ur
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door derzelver zwaarte nedervaiiende, en aan het fchyl:zel der zonne blootgefleld, dc vertooning slaaken eens
regens van zilverzand , prykende met de allertèhoonftekleuren.
In het binnenfee van S'tollaolr,., door alle wvykon heen ^ondergaat alles desgelyks , in den Winter , cane grootti
verandering. De fneeuw, die in dc laat(le wecken va:
den Herfst begint te vallen, overdekt de tlraaten voor
den tyd van zes maanden , en maakt dezelve gemaklyker en begaanbaarder dan in den Zomer of in den Herfst,
in welke Jaargetyden dezelve bykans onbruikbaar zyn,
deels van wegren de ílegte beflraating , deels door de
morsfigheid. 'be eene laag van fneeuw op de andere,
door de vorst verhard , vormen een vlakker en gemak
weg, die zomtyds eenige voeten bo--lykerbgan
ven de Itraar verheven is. Men hoort niet langer het
verveelend geluid der wagenwielen ; 't zelve is verwisIèld in het geklink van kleine bellen , rammelende op
de tuigen der voor de fleeden gefpannen paarden. De
eenige wielen, welke men, in dien tyd, te Stokhole ver
kleine karren , door de knegts-nemt,zydiva
der huisgezinnen gereeden , om water te haalen in een
vat. Dit zamenftel van een kar en vat trok heeds mvii
oog, als een zeldzaam voorwerp. Eens gaf ik myzelven de moeite om dit voertuig te volgen, ten einde een
nader Bezigt te hebben van de grillige gedaante, waar
vorst dit alles bekleedt. Dus een voertuig, met-inde
alles wat 'er aan behoort, levert voor een Italiaan een
zeer zonderling fèhouwfpel op. Het paard was, zo het
fcheen, omhangen met een martel van wit dons , aan
de borst en onder den buik vercierd met yskegels. Ysomkorftingen van denzelfden aart, eenige een
voet lang, hingen aan neus en bek. De knegt, die dit
Zonderling gefpan reedt , was niet min oorkorst ; zyne
wenkbrauwen en hair hingen vol yskegels, door de
vorst van zyne uitwaasfemingen gevormd.
In den Zomer begeeven zich de Edellieden en voor
naame persbonen na hunne Landhuizen, die heerlyk en
pragtig gebouwd zyn. Meestal vindt men deeze Lusthoven aangenaam gelegen , en de kunst komt de natuur
te hulp, om alles te verfraaijen en te veraangenaamen.
Men vindt 'er broeikasfen, om perfikken en druiven te
doen rypen. Allerlei fóorten van Wynen , geestig dral;t.en, en d«arby Voegende Lei ernye . ,trut men ; a
-
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overvloed aan op de tafels der Zweedfci e Edellieden en
voornaan.e Kooplieden.
KONINGLYKE UITTOCHT.

Op den vier - en - twintigden van Zomermaand begeeft
zich cie Koning en het Koninglyk Gezin te velde; waar
Zy voor het overige van die maand , dat is voor ten
naasten by eene week, hun verblyf neemen. Het Kamp
is zamengefteld uit de bezetting van de Hoofdf}ad , beflaande uit twee Regimenten Voetvolk, eenige Coinpagnien Ruiters, en een Corps Artilleristen. Langs de
Ismen van het Kamp warden flaaken opgericht, vercierd
met takken, en zomtyds met opthriften. Beneden by
deeze flaaken liggen vaten bier op houten raamen. Tusfcben zes en zeven uuren in den avond worden, op een
gegeeven teken , deeze vaten geopend, en elk Soldaat
krygt een pyp , een fiieede brood , twee haringen en
eenig geld. Dit alles gefchiedt op kosten der Otlicier•en. Intusfchen heft het krygsmuzyk aan; c e Soldaaten beginnen te drinken en te danfèn. Op ieder van de
gemelde vaten zit een Soldaat, in de gedaante van een
Bacchus, of van eerre of andere meer of min belachlyke
gedaante. Zy, die op deeze wyze gekleed zyn, drinken
eerst , en dellen den dronk in. De dronken zyn doorgaans menigvuldig , en Heeds vergezeld met het geroep
vivat! Wanneer een uit de Koninlyke Familie, of een
Opper - officier, voorby komt, wordt deezer gezondheid
gedronken, vergezeld van het zelfde vivat! ----- Voor
een korten tyd volgt 'er eene Masquerade, wanneer de
Soldaat het volk, 't welk zamenfchoolt rondsom de li
gezang vermaakt, en zich toe--nievahtKmp,
geeft in vcrfcheide vrolykheden. Op den trommelflag, die het einde daarvan aankondigt, fchikt zich alles
in de voorige orde. — Zodanige Feesten , gehouden zon
ontzag te krenken , dienen gewis onl by den-derht
soldaat en Burger eene belangstelling in, en verknogtbeid aan , het Koninglyk Gezin te verwekken.
GAST MA ALEN.

De Zwceclfehe Gastmaalen zyn kostbaars ten toon fpreidingen van pragt en pligtpleeging. Het gebeurt menignaal, dat van de veertig of vyftig Perioonen, die 'er

ver-
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verfchynen, in gevolge van cene noodiging, met alle
mogelyke itaatlykheid verrigt , en misfdhien een week
of veertien dagen vóór den Feestdag, naauwlyks drie of
vier elkander gemeenzaam genoeg kennen , om de za
te veraangenaamen. Een Vreemdeling vaart-menkost
'er niet beter, en kan het ongeluk hebben van geplaatst
te worden by eenen, die geen andere ípraak dan zyne
moedertaal kent.
Eer de gasten zich ter maaltydtafel vervoegen, gaan
zy na eene tafel, voorzien van brood, boter, kaas, gezoute falm, brandewyn en anderen f:erken drank. Door
hiervan te gebruiken , tragten zy, als 't ware, hunnen
honger aan te prikkelen, en de maag tot vaardig dienst
te wekken. Naa dit voorfpel vervoegen zich-betonp
de gasten aan den disch. Elk vindt op zyne plaats
drie fborten van brood, — eenvoudig ruw roggenbrood,
wit brood, en bruin brood. De eerfte foort is 't geen
de'Boeren gebruiken, hard en droog; de tweede gemeen
brood ; maar het bruine heeft een zoeten fmaak, gekneed met het water , waarmede de ketels in de Zuiker-rafinaderyen zyn omgefpoeld , het morsfigfl:e , 't
welk men zich kan verbeelden. --- Alle de 1 hotels
worden te gelyk op tafel gezet; doch het Raat niemand
vey,, te vraagera wat hem best aanftaat. De schotels
gaan in eene geregelde orde om; en een Engelschman
moet al zyn geduld gebruiken , om te wagten tot 'er
een in den gang geraake, waarop zyne keuze gevallen
is. De Zweeden zyn hier beter t'huis, en eeten , even
als de Franfchen, iets van alles, wat hun wordt aangeboden; en fchoon het opgedischte niet te best by elkander fchynt te voegen, is de kragt der gewoonte groot
genoeg , om te wege te brengen, dat de gasten geen
ongemak gevoelen van de meest ftrydig11e mengzeis.
Anchovis , haring, eieren , pas}ey ziet men menigmaal
op hetzelfde tafelbord, en wordt dit alles te gader ten
lyve geflaagen. Het zoet is met het zuur gemengd,
mostard met zuiker,, zuikergebak met gezoute vleesch
of visch; met één woord, wat eetbaar is, wordt ver
-mengd.
BUITENSPOORIGE DRIFT TOT HET KAARTSPEL.

Een Edelman, van hoogen rang, langer dan gewoon
zyn middagmaaltyd gewag; hebbende, en be--lykop
Mer
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merkende dat 'er ;een gereedheid altoos tce gemaakt
werd, ging na beneden, om by zyne Dienstboden dc : „den van dit verwyl te vraagen , en de oorzaak te onder
Dienstboden, op het voorbeeld-zoekn.Hyvdt
van hunnen Heer, druk aan 't Kaartipeelen. Zy maakten hunne verfchooning met te zeggen , dat zy in het
fpel zo verre waren , dat het op het Fyne aankwam.
De Kok, die het meeste hadt opgezet, nam de veyheid
om de zaak zynen Heer met allen ernst voor te draagen ; deze kon niet nalaaten de redenen voldoende te
vinden. Dan , ongenegen om niet eeten te walsten tot.
dat het fpel uit was , beval by den Kok, de tafel te
dekken, terwyl by by de andere Dienstboden ging zitten, en liet fpel voor den Kok waarnam.
DE GOLF VAN BOTITNIA.

De affland des overvaarens is drie - en - veertig mylen;
dertig van dezelve legt men . in den Winter, over 't
ys af, zonder land te..raal.en. Deeze tocht over een
bevroozen zee is ongetwyfeld het zonderlingst en treffendst tooneel , 't welk een Reiziger uit liet Zuiden
kan befchouwen. Ik maakte rekening , een reisdag te
zullen afleggen , meer verveelend en eenzelvig dan wonderbaar en gevaarlyk. Ik feIde any voor, drie -enveertig mylen te zullen reizen zonder land te zien, over
Bene groote en eenzelvige vlakte, en dat ieder elkander
volgende myl volmaakt zou zamentfemmen niet die ik
reeds had afgelegd: maar myne verwondering klom ten
hoogtien top , naar gelange wy ons verwyderden van
het begin des tochts.
De zee, eerst gelyk en effen, werd langs hoe oneffener en hobbeliger. Dezelve nam, als wy voorttrokken,
Bene golvende gedaante aan, gelykende naar de baaren ,
die 'er gewoeld hadden. In 't einde ontmoetten wy.
ysklompen , de eene op den anderen gehoopt ; eenige
vertoonden zich als in de lugt hangende, geene fleegen
in de gedaante van pyramiden op. Over het geheel
vertoonden zy eene fchildery van cie grootfte verwarring , welke het oog verbaasde door de nieuwheid van
liet voorkomen. Het was een onmeetelyke chaos van
ysruïnen , die zich onder allerlei gedaanten vertoonden,
verfraaid door heerlyke kegels van eene blaauw groen
-gtie
kleur.
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Te midden van deezen chaos was liet niet zonder
moeite en gevaar, dat onze paarden en fleeden den weg
konden vinden en afleggen. Wy moesten onvermydelyk veele wendingen maaken , en fomtyds in eene te-.
gengeflelde rigting wederkeeren , die van een bevroozen golf volgende , om eene opeenhooping van ysbergen , die voor ons lag, te vermyden. In fpyt van alle
onze poogingen om de effenfle plaatzen te houden, werden onze fleeden telkens , nu na den eenen , dan na
den anderen kant geworpen; niet zelden dienden de been en van den een of ander onzes reisgezelfchaps, in de
hoogte tleekende, tot een teken voor de geheele Caravane om tij te houden.
De moeilykheid en het gevaar onzer reize nam toe
door de volgende byzonderheid. Onze paarden werden wild en onhandelbaar , door het gezigt en den reuk
onzer pelsfen , gemaakt van Rusrjche Wolven of Bee.
ren, Wanneer een fleede omverre viel , waren de
paarden , daar voor gefpannen, of die van eene digtby zynde fleede , verfchrikt op het zien van een ver
rollende , en wily-mendWolfBr,phetys
den wegvlugten , tot geen Beringen fchrik van Reiziger en Voerman. De Boer , vreezende zyn paard, te
zullen verliezen te midden van dit Yswoud , hieldt
het kort op 't gebit , en deedt het paard met het lyf
heendringen door yshoogten , welker fcherpe punten
het beest geweldige pyn veroorzaakten. Het dier,
eindelyk afgemat door de Randvastigheid van den
mensch om zyn oogmerk te bereiken , en dit niet op
te geeven , en ontmoedigd door de hinderpaalen , die
zich tegen zyn hollen in den weg fielden, ftondt
ilil ; alsdan konden wy weder in onze fleeden gaan ;
doch de Voerman moest eerst de oogen der paarden
blinden.
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L'L•NIGE 5UITFNGCJV00`.T BEO(^YVEN EN Gr1 Oi(nNTON OER
HINDoos. Door Sir JOHN SHOite , Vooizilter van tic

Af atifcAw So;ieteit.

(L'ervsig en Slot an bl. 4^o.)
at het Kindermoorden ooit ergens zo algemeen zou wee.

D zen, dat het als eene gewoonte vermeld worde by eenig
Geflacht van Menfchen, of by eenige Se&e, vordert de on-

betwistbaar:ie baarblyk!ykheid oni geloofd te worden ; en het
finert my te moeten zeggen , dat de algemeene handelan-yze ,
wat Kinderen van het Vrouwlyke Gepacht betreft , volkomen
beweezen is , ten opzigte vin een hyzonderen Stam op de
grenzen van Yriarzporc, een gedeelte van het Landfchap Benares, paalende aan het Land van Oude.
Een Stam van Ilindoos , bekend onder den naam van Rajekoomar•s , woont aldaar ; en men ontdekie eerst in den Jaare
I 89 , dat de gewoonte om de Meisjes ten dood te brengen,
door de Moeders dezeive te doen dooden , 'er zints lanen
Iyd plaats gegreepen h::dt , en nog vry algemeen by hun in
zwang ging. De Refidet te Benares , een reis door
het land doende ; waar de Rajekoorrars woonen , vondt zich
in de gelegenheid om het bedaan van dit gebruik onder hun
volledig te bevestigen uit hunne eigene bekentenisfecn. Hy
verkeerde met veelen ; allen erkenden zy het onbewimpeld ;
maar aaen beleden de wreedheid niet, in dit bedryf gelegen.
De eenige reden, welke zy bybragten om dit ontmenscl te
gebruik te vergoelyken , was de groote koste om de Dogters
op gene voeg+yke wyze uit te huwelyken , indien zy dezelve
lieten loeven en opwasfen. Met eenig genoegen mag ik
'er hyvoegen , dat die gewoonte , fchoon veelal in gebruik,
niet volfirekt algemeen was ; dewyl natuurlyke toegenegenheid, of eenige ardere beweegreden , cie Vaders van zommige Rajekoomar • Familien bewoogen hadr , om één of meer
van hunne Vrouwlyke Afftammelingen voor dat deerlyk lot
te behoeden , en op te brengen ; doch de voorbeelden , dat
'er meer dan ééne Dogter gefpaard was , waren zeer zeldzaam.
En Dorp llegts maakte eene volkomene uitzondering op
dit algemeen gebruik ; er. de Rajekoonzarfche Berigtgeever, die
dit vermeldde , verondertt.lde , dat de Inwoonders gezwooren , of zich plegtig verbonden hadden om de Meisjes groot
te maaken. Ten bewyze van hetgeen by omtrent dit I)orp
gezegd hack, voegde by 'er nevens , dat verfcheile oude
Vrysters van den Rajekoonsarfe;jen Stam toen nog daaiilyk;
]ëef-
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leeftien ; en dat haar ongehuwde Raat onthondt uit de be.
zwaariykhe:d om voor dezelee Egtbenooten te krygen , ter
ourzaaage van de groote kosten, die 'er liepen op het Huwe.
lyk onder deeze kiasfe van Menfrhen.
liet valt natuorlyk , dat men hier vraage , op welk eene
wyze een geflacht van Menfchen kan blyven heftaan, by de
volharding in dit aangeduide affchuwelyk gebruik? Om op deeze Vraag te antwoorden , Rellen myne ingewonne befcheiden
my in f}aat. Deels dienen hiertoe de uitzonderingen op de algemeene Gewoonte , die plaats groepen by de neergegoeden
o ider de Rajekoomars ; dit was byzonder het geval der zodanigen , die geen Jongens verwekten: dan wel voornaamlyk
kwamen hier te Rade de Huweiyken, áangegaan met andere
Rajepoot-Familien, tot welke de Rajekootnars door noodzaak
-lykheid
gedrongen werden.
Een verbod, aangedrongen door de aankondiging van de
zwaarfile tydlyke ftraft'en , zou weinig kragts gehad hebben,
om eene Gewoonte af te fchaffen , welke [tand gegreepen
h idt , in weerwil van de gevoelens der menschlykheid en nam
tuurlyke genegenheid : men naas , derhalven , de toevlugt tot
den Godsdienst , welken de Rajekoomars beleden , om daarmede een Burgerlyk Bevel te fiaaven. Op dit beginzel Relde
men eene Verbintenis op , by welke zy zich verpligtten om
in 't vervolg naa te laaien de ontmenschte gewoonte om hun
Meisjes ten dood te brengen ; deeze werd ter onderteke--ne
ning aan de Rajekoomars gezonden. En naardemaal men ontdekt hadt , dat die zelfde Gewoonte, fchoon in eene mindere rriaate , plaats greep by een kleinderen Volksflam in het
Landfehap Benares , onder den naam van Rajebunfes bekend,
werden 'er , ten zelfden tyde , maatregels genomen , om deez2n de ontmenschtheid te doen bezeffen van dit bedryf.
Hun werd ter ondertekening aangeboden het zelfde [tuk ,
't geen men aan de Rajekoomars hadt voorgelegd. Het vol
is 'er een Affchrift van : „ Dewyl het ter kennisfe-gend
,, gekomen is aan het Gouvernement van de lofwaarde Oost„ Indifche gaaifchappy , dat wy, die tot den Stam van de
„ Rajekoomars behooren, niet roelaaten dat onze Kinderen
„ van het Vrouwlyke Geflacht in leeven blyven; en naarde„ maal dit een groot Misdryf is , en als zodanig vernield
„ wordt in de Brehma Bywant Poorah (*) , waarin gezegd
wordt , dat zelfs een onvoldraage Vrugt te dooden even
„ misdaadig is als het'omoren'gen van een Brahman, en dat
„ het daoden van een Meisje of Vrouw geftraft zal worden
„ met de Rerk of Hel, genaamd fiat Shootel , voor zo veele
>a iaa.
(*) iiW 2ro Gelsyde G fchied&t;is.
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jaaren als 'er hairen op dat Vrouwl Ik Lichaam zyn, en dat
vervolgens die Perfoon weder in de wereld zal komen , en
iet melaatsheid bezogt worden , alsmede getlraft 'liet de
„ plaage fukl ivrsa ; en dewyl het Brit/die Gouvernement in
Indie, welks Onderdaanen wy zyn , van zulke moordende
„ bedryven een affrhuw heeft, en wy zelve bekennen , dat
Z e , hoe zeer onder ons gebruiklyx , ten hooghen zondig
,, zyn, -- ftemmen wy by deezen toe ,dat wy niet langer zulke
verfoeilyke bedryven zullen pleegen ; en dat hy, die onder
ons ('t geen GOD verhoede !) vervolgens daaraan fchuldig
,, mogt bevonden worden , en geen zorg draagen om zyne
„ Dogters op te voeden, en, naar zyn beste vermogen , aan
„ Mannen van onze Caste uit te huwelyken , uit onzen Stain
„ zal worden afgefneeden ; dat by nooit met ons zal eeteg
of eenige gemeenfchap houden , en daarenboven de ífrafe
„ ondergaan , uitgedrukt en bedreigd in ons aangehaalde
„ Poorala Skaster. — Wy hebben, derhalven , deeze Ver
bintenis aangegaan, op den 17 December 4789."
Een verhaal van de veelvuldige Bygeloovigheden en Pleg.
tigheden , daaruit h-zrkomftig , door geheel I-iadaoflan , zou
een groot en leezenswaardig Boekdeel uitmaaken. Maar,
dewyl alle de voorbeelden , welke ik tot dusverre heb bygebragt, ontleend zyn uit Staat handelingen in Benares, kan ik
my niet wederhoudcn om te ;:ewaauen van de bygeloovige be
grippen des Volks , in het gemelde Landfchap . ten aanziene
van het Zuikerriet , welke eene onkunde aanduiden, die aan
gemerkt mag worden als eetje vergoelyking van groover dwaal
liegen. Het verhaal is een enkel uittrekzel van eene geregt}ryke behandeling , met uitlaating van Benige woorden, en met
eenit e kleine versnaderingen.
Idaardemaal het gebruh lyk is by de Ryots, of Landlieden ,
een zeker gedeelte van het Zuikerriet des voorigen Jaars te
bewaaren , als planten tot de nieuwe teelt, gebeurt het niet
Zelden, dat kleine gedeelten vau het oude Zuikerriet ontoegeëigend bleven Paan. Wanneer dit gebeurt, gaat de Eigf:raar na die plaats op den c5Iten van yeyte ; dat is omtrent
den eiden van Puny ; en geofferd hebbende aan NNgbele, de
$efchermgodheid des Zuikerriets , deelt by alles in brand,
en draagt de uiterfte zorge-, om die verbranding op eene zo
kragtdaadige en volkomene wyze te verrigten els mqgelyk is.
Dit bedryf wordt volvoerd uit vreeze , dat, indien men het
oude Zuikerriet liet flaan, of in den grand blyven, naa den
s uilen van 9'eye , ' t zelve, naar alle waarfchyulykheid
bloemen en Zaaden zou voortbrengen ; en het te voorfchyn
komen van deeze Bloemen merken zy aan als een der groot
onheilen, welke hun kunnen overkomen. Eenpaarig ver--fte
:kekeren zy , dat , indien de Eigenaar van eene Plantadie ooit
„

,

daag
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daar zelfs één enkel Zuil,erriet in bloem ziet naa den aen
van 3eyte , hein zelven , zyne Ouders , zyne Kinderen , en
zyne eigendommen , de gruotite jammeren te wagten Paan;
met één woord , dat de dood de ineeete leden des Ge: ns
gal wegfleepen • of wel de geheele Familie , binnen korten
Indien des Eigenaars
tyd naa dit ongelukkige gezigt.
Xnegt zodanig een Bloem ziet , en die onmiddelyk atfnydt ,
in den grond begraaft , en die ontdekking zyuen Heer niet
vermeldt , zal dit , buns oordeels , geen van die anders zo
vreeslyke gevolgen voortbrengen. Ma, r komt de zaak den
Eigenaar ter oore i dan zullen gewis alle die rampen , naar
hun begrip, volgen.
Ter bevestiging van dit waangeloof, verhaalden veelen van
de oudlte Zemindars, of Ryots, in het Landfcl:ap .8enares,
veele voorbeelden van deezen aart, welke zy beweerden , dat
by hun eigen leeven waren voorgevallen ; en daarenboven ,
dat zy ooggetuigen geweest waren van de rampen en onhei,

-

len , deeze

ongelukkige Slachtoffers overgekomen.

Wanneer wy in aanmerking neemen , hoe algemeen geloof
geflaagen werd aan het vermogen van Tovery, langen tyd
naa het herleeven der Letteren, in Europa , en dat naamen
van veel aanziens, wegens geleerdheid en bekwaamheden, onder de Verdeedigers der Tovery gevonden worden, zullen wy
ons niet behoeven te verwonderen , dat Amuletten en Behoedmiddelen tegen B<tovering in dit Land gedraagen worden
door lieden van hoogen rang en opvoeding; dat men de Starrewichelaars raadpleegt , om het gelukkig uur tot het aanvangen van een!g bedryf aan ce wyzen ; en dat de betoverende
invloed van een boos oog op 's menfchcn gefteltenisfe , zo
wel als de kragt der Toverye y by het Gemeen erkend wordt.
Gelukkig , nogthans , mag men veronderliellen , dat het daad-^
lyk bedryf in geene evenredigheid staat tot het geloof in dit
vermogen ; fchoon my twee verfche voorbeelden te binnen
schieten van Perfoonen, opgeofferd aan dien Volkswaan, of,
ten m!nften, waarin de hefchuldiging van Tovery het voor'
wendzel was , waaronder men hun het leeven benam.
Maar de Geregts- gedenkboeken vermelden een geval van
groote boosheid , in 't welk vyf Vrouwen ten dood gebragt
werden op het veronderlfelde pleegen van Tovery: Ik zal
de omftandigheden van het daaromtrent verrigtte eenigzins
omftandig mededeelen ; vooraf berigtende, dat het gebeurde
in het Diftril van Ramgier,, het minst befchaafde gedeelte
van de Bezittingen der Oost -Induce Compagnie, onder een
ongeletterden en woesten Stara , Soontaar geheeten, die de

ontdekking

en den

toets

van Perfoonen, van Tovery verdagt,

tot een ftelzel gebragt hebben.
Drie Mannen , behooreude tot de Carte van Soontaar,,
X
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werden, in den Jaare !7 a, hefchuldigd wegens den moord
van vyf Vrouwen. De Gevangenen beleden, zonder marren ,
de misdaad, hun ten laste gelegd, en bragten, te hunner ver
midden, dat het by hunne Stammen een on -deign,'t
heuchlyk oud gebruik was , om Perfoonen , die als Tovenaars
bekend Ponden, te recht te ftellen. Ten dien einde werd 'er
eerie Vergadering belegd van lieden van denzelfden Stam, van
heinde en verre opgezogt ; en , indien , naa een behoorelyic
onderzoek , de befchudiging bleek waarheid te zyn, werden
de Tovenaars ten dood gebragt, en geene klagte werd leswe
by de regeerende Oppermagt gedaan . Dat de ge--genoit
doodde Vrouwen de voorgefchreevene regtspieeging ondergaan hadden, en wettig overtuigd waren van den dood veroorzaakt te hebben des Zoons van eersen der Gevangenen ,
door Tovery; dat zy door de Gevangenen om 't leeven gebragt waren , overeenkornitig niet het vonnis , door de Vergadering uitgefprooken.
De Aanklaagers , die , volgens de Geregtshandelwyze der
It2an.orrmedannen , de naaste liioedverwanten waren van de
e traite Vrouwen , verklaarden , dat zy geene befchuldiging
hadden in te brengen tegen de Gevangenen, overtuigd zynde,
dat hunne Bloedverwanten daadlyk Tovery gepleegd hadden.
— De Gewoonte , door de Gevangenen aangevoerd, werd
ten vollen geftaafd door .een groot aantal getuigen, die, ter
bevestiging , verfcheide gevallen aanhaalden , en volkomen
eenftemni g op dit Pluk fpraken.
Uit alles, wat het onderzoek opleverde , mogten wy de
volgende zeldzaatne en buitengewoone omílandigheden ver
Dat de opeenvolgende Sterfgevallen van drie-nem:
of vier jonge perfoonen in het Dorp het verdenken van Tovery hadden doen gebooren worden , als de oorzaak van di',
onheil. De Inwoonders , des ontrust, waren bedagt om de
fchuldigen aan die Tovery te ontdekken. Zy waren, in 't
algemeen, gezien omtrent middennagt , by het licht vin een
]amp danfende , met een Brem -tak om haare middel gebonden; dit gefchiedde of naby. het huis van den Zieke , of
aan den buitenkant van het Dorp. Om te meer verzekerd te worden van de fchuld aan Tovery, Relde men de
drie volgende middelen te werk: — Vooreerst neemt men
takken van den Saud-boom, gemerkt met de N aamen van alle de
Vrouwen in het Dorp , ' t zy gehuwde of ongehuwde, die
den ouderdom van twaalf jaaren bereikt hebber.; deeze tak
worden 's morgens in het water gezet, vier en een half-ken
uur daarin gelaaten, en het verdorren van een deezer tak
wier-kenfirtbwyzvaToerdPfn,
Naam men daarop leest. Ten anderen doet men eerie
kleine hoeveelheid Ryst in Doekjes , gemerkt als in ht
,
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andere gal, en legt dezelve in een Nest van Witte Mieren:
het opeeten van de Ryst in een deezer Doekjes geeft verzekering van de Tovery der Vrouwe , wier naam 'er op geíchreeven Itaat. —Ten derden fleekt men , by avond, Lainpen aan , zet water in vaten van boombladeren gemaakt,
Mostaardzaad en Olie wordt by druppels in het water gedaan,
terwyl de Naamen van alle Vrouwen in het Dorp worden
uitgefprooken; de vertooning der fchaduwe van eenirae Vrouw
op dat water, geduurende deeze plegtigheid, bewyst dat zy'
een i'overesfe is.
Dusdanig zyn de algemeene regels, welke men volgt, om
zich te verzekeren, dat iemand Tovery pleegt. In de gevallen boven gemeld zwoeren de Getuigen, en zy geloofden
het waarfchynlyk in goeden ernst, dat alle de Proeven tegen
die- ongelukkige Vrouwen met de daad fpraker. Zy verze•
kerden , dat de Takken , net de Naamen der vyf Vrouwen
daarop gefcbreeven , verdorden ; dat de Witte Mieren de
Ryst, met derzelver Naamen gemerkt , hadden opgeëeten ,
terwyl de Ryst , in de overige Doekjes gewonden , onaangeroerd gebleeven was; dat de fchaduw dier Vrouwen zich ver.
toond hadt by het uitgieten, terwyl haare Naamen werden
opgeleezen. En eindelyk , dat men die Vrouwen, op de
voorheen bef_hreevene wyze, te middennagt hadt zien danfen. Het is bezwaarlyk te begrypen, dat deeze zamen.
:lemming van Proeven waarfchynlykheid kon bygezet worden
by de diepste onkunde , indien de ervaarenis ons niet leeraarde, dat vooringenomenheid de blykbaarheid der zinnen zelfs
overwint.
De Gewoonte, waarvan ik nu zal fpreeken , zou te gemeen
zyn om door ons opgemerkt te worden, indien dezelve niet
ten flerkften de eenvoudigheid - en onkunde, die in 't algemeen de Inwoonders van Ramgier zo onderfcheiden kenmerken, aan den dag lagen. Uit hoofde van eene vry algemeene
verwaarloozing om de hoeveelheid gehuurd land te bepaalen,
en met naauwkeurigheid de grensperken af te baakenen, ont•
liaan 'er veele gefehillen , tusfchen de Inwoonders van on
derfcheide Dorpen, wegens de grensfcheidingen. Om deeze
te beflisfen, vervoegt men zich doorgaans by een of meer
der oudfle lieden van de nabygelegene Dorpen. Indien dee•
ze in hunne uitfpraak, wegens den grond, waarover het gefchil valt, niet overeenhlemmen , worden 'er andere Perfoonen uit die Dorpen verkoozen, welke het met den anderen
oneens zyn. In dit geval gaat men dus te werk. Nien
graaft holen in den betwisten grond; in deeze holen !leekt
ieder van de gekoozene Mannen een zyner beenen; dan
wordt 'er aarde over heen geworpen ; en in deezen fraud blyven zy, tot dat ern of ander dezer lieden wenscht verlost
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te worden , klaagende dut het een of ander InfeeL Lein fletkt,
Dit befl:scht het gcfchif , en de eigendons van den grond
wordt uitgeweezen aan dat Dorp te b hoorgin, wiens Inwoon der :ueeze proeve met den grootsten moed doorfsaat , en niet.
befchadigd door eenig Infect 'er van afkomt.
Indien de meLlegedeelde Berigten eeniger buitengewoone
Bedryven en zeldzaame Gewoonten der Ilindoos áeene betrek
hebben op de Geleerdheid , behelzen ze ten minfteu-king
Bene befchryving van Zeden; en door my te bedienen vats
de gelegenheden, welke myn tampt my aanboodt, ('t geen
in de daad het eenige is, 't welk deeze bezigheden toelaaten) om myn aandeel by te draagen in de Nafpeuringen der
Societeit , zal , zo ik hoop , myn voorbeeld gevolgd worden door de zodanigen, die, by dezelfde of gewigtiger ge
meerder , kunde , bekwaamheid en tyd bezitten. -legnhd,
AANTEKENING.

Onlangs eenige nadere befcheiden ontvangen hebbende
wegens de Dherna, welke ik niet bezat by het leezen des
voorgaanden fluks in de Societeit () , heb ik daar uit ge
trokken, 't geen my toelcheen vereischt te worden tot opheldering van dit zeldzaam Gebruik e Uit deeze b fcheiden
blykt, dat 'er verfcheide gevallen van de Dherna gebragt zyn
voor het Provinciaal Geregrshof van Benares ; en dewy! 'er
eene ftraffe geheid is op deeze lastige handelwyze, werd het
noodzaaklyk, naauwkeurig te bepaaieu, welke regels by de
Dherna in acht genomen werden, overeenkonr:tig met de Shas•
ter en het gebruik.
Ten dien einde werd er Bene Vraag voorgeffeld aan verfcheide Pundits of Geleerden, Inwoonders van het Landfchap
en de Stad Benares ; en het Antwoord , door drie-en-twintig
Pundits onderfchreeven, kwam hier op neder : „ Iemand, die
in Dherna zit voor eens anders deur, of in diens huis,
„ ter wettiging van eene fchuld, of niet eenig ander oog,, merk, by welk zitting neeinen hy eenig Wapentuig of Ver„ gif by zich neemt, terwyl by zelve niet eet, en niet ge„ doogt, dat de Party, tegen welke hy zich gezet heeft, of
„ diens Gezin, eete, ook niet duldt, dat iemand ten dien
„ huize uit- of ingaat, en met de dierfte eeden het volk, dat
„ in den Huize is, verklaart: Indien iemand van die tot uwen
„ Huize beliooren fpyze nuttigt , of uw Huis uit- of ingaat,
,, dan zal ik of myzelven neet dit wapen wonden , of vergif"
„ innemen; gebeurt het zoruwylen, dat beide deeze gevallen
„ plaats
,

(") Zie hier boven, in ons Dieng, bi. 394,

plaats grypen , en dat hy , die in Dlierna zit, 'er niet
is af te brengen, zonder het verzoek van (kezen, tot wiens
„ bezwaar by zit, of het bevel van een B'akint: — wanneer
„ alle de bovengemelde vereischten plaats grypen en zichs
„ vereenigen, Is het een Dherna: dan , indien een van deeze
„ alle ontbreekt , is het geen Dfrerna, rnaar een Tuckaza of
„ Dunning: en dewyl 'er geen text in de Sliaster gevonden
„ wordt , betreffende de Dherna, daarom hebben wy de ver;, eischten , 'er toe behoorende , overeenkosnitig met het ge,, woon gebruik opgegeeven."
'Er doet zich eenig onderfcheid op in de begrippen van
andere Pundits, wegens 't geen een Dherna uitmaakt; maar
de boventtaande aanhaaling fchynt my toe her meest met
de waarheid ftrookend berigt van die zeldzaanie gewoonte
te zyn.
Dc Societeit heeft wel opgemerkt , dat dit Bedryf niet by
zonder aangewezen wordt in de Slaster, maar de Gewoonte alleen tot heiliging heeft. --- Het volgend voor
dagtekening: — In de maand January des-beldisvant
Jaars 1794 ging MOHUN rnrra,.rt , een Inwoonder van zeker
Dittriét in de Provincie van Benares , in Dherna voor het
huis van zommige Rajepoots , met oogmerk om de betaaling
te krygen van een Birt, of een liefdaadig onderhoud, waarop
by een eisch hadr, in deezen toehand hielp hy zich van
kant, door Vergif in te neemen. Lenigen der Bloedverwanten van den dus geflorvenen hielden diens lichaam twee dagen lang voor het huis van deeze Rajepoois, die uit dien
hoofde zich genoodzaakt vonden al dien tyd geen voedz•el te
nuttigen, ten ciede hun dus te dwingen om de Birt op den
Erfgenaam van den geltorven Urahrnan over te brengen.

OVER DEN INYD.

et zeggen der meeste Zedenleeraaren, dat het vrouuwlvke
geflacht meer, dan het manlyke, met nyd behebt is,
H
komt my voor hezyden de waarheid te zyn. plannen geeven

zich !lechts meer moeite, den by hen opkoowenden nyd te
bedekken , dewyl zy in aanmerking noemen , hoezeer hun
charaEter, byaldien men iets van dien aart by hen waarnam ,
voor het oog der waereld daalen zoude; ee ie zekere onbezonnenheid, onachtzaamheid op zichzelve, en eene niet genoeg
zaame heerfchappy over de gelaatstrekken, doen, daarentegen,
den nyd, zodra eene Vrouw zich daaraan overgeeft, byna
altoos ftraks voor datgeen erkennen , 't welk by indedaad is.
De hoogmoed drong vóór alle andere ondeugden in hct
men,

,j7O

ovra DEEN N'D*

i.,enfchelyJ.e hart; -- geen wonder dus, dat by zen eerfa:
uitbroedf;.i, de nyd, in cie inwendigfte plooijen van hetzelve
deed Buisvesten; en nog minder is het daarom te verwonde.
ren , dat het zoo weinige lfervelingen gelukt, zich van dencelven geheelenal te ontdoen. Veelligt ontfpruit ooit t,;z
zoodanigen gryzen ouderdom des nyds het misfelyke der gebaa_rdun van zyne onderdaanen , die vertrekkir,g der lineamenten,
die geele kleur der huid, die lispelende valfche toon der Clem,
en eirdelyk die b_lagchelyke zinloosheid, die in alle de geiprekken der nydigen dooritraait.
Reeds deeze uitwerkfelen moesten u, lief Meitje ! die de
kunst van behagen rooit gering moet fchatten , voor eene,
uwe bevalligheden zoo blykbaar nadeelige ondeugd waarfchuwen ; hoeveel te meer moet dan niet , in geval gy aan haar
het oor leent , het gevaar, 't geen uwe rust en onfchuld bedreigt, u vreesachtig maken, en tevens vastelyk doen befluiten, by elke gelegenheid met dit ondier te kampen, tot dat
;y hetzelve meester zyt; want fpannen de nod en uwe ydelh,eid te famen, zo lkepen zy alle die deugdzame leefregelen,
die gy federt jaren ten richtfnoer van uw gedrag poogde te
fleílcn, in eenige wecken weg, en gy verkwynt, niet door
wellust , maar door eene onmatige begeerte naar pronk en
overdreeven gemak, waardoor gy u boven uwe gezellinnen
meende te zullen verheffen. Dit geldt niet Hechts dezulken ,
welke op deeze wyze tot de eerlooze clasfe van alles veil
hebbende Vrouwsperfoonen vervallen ; het betreft even zeer
eene menigte van in ftiite treurende jonge Echtgenooten, die,
door geene nabeltaanden gedwongen , uit geenen anderen
grond , onverftandige, of door ouderdom of ongebondenheid
verzwakte, doch reke 11' armen trouwen.
men doet den Haat onrecht , dat men zich deuzelven als
een Tweelingbroeder van den Nyd voortelt, en gewo,oniyic
te gelyk met deezen noemt , daar die beiden in hunnen
ooriprong , handelwyze en uiteinde geheelenal ve fchiilen.
De Nyd kruipt , even als een worm, the uit eene rottende.
ii:orTe te voorfchyn komt, uit het verdeíf van den benyder;
en daarom ook bekent geen nydigaart, dat by benydt . de
Haat, daarentegen , ontilaat uit eenig by het gehaate voorwerp
wezenlyk of vermeend plaats hebbend gebrek ; en uit dien
hoofde , daar zulks niet zelden gegrond zyn kan , ontkent
de heater zynen haat niet. Morn benydt gelukkigen ; men
haat booswichten en- bedriegers , of dezulken , die ons belees
digen.
De Nyd verdwynt, wanneer de benydde van zyn geluk beroofd wordt; de Haat , uit gewi„rigccr oorfprong ourilnande,
blyft. Deeze wordt alleen verdree.en door de verbetering
vzn Let gebrek des gehaasten; waartegen de Nyl des te heviger
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get wordt , hoe klaarer de onberisi.elykheid des benyddeaa
wordt aangetoond.
De ilaat wordt door vriendfchapebetooningen van de zydc
des gehaatten eenigermate verzagt; de . Nyd blyft doof vo ;r
de weldaden des benydden, is zelfs by den dood onverzoenbaar, en zuigt nog aan het merg der doodsbeenderen.
Wie van ons , die naar den roem van opregtheid en edelmoedigheid tragt, zou nu zulk Bene laage, de ziel, waarin
zy huisvest, geduurig kwellende ondeugd . -- eene ondeugd,
die met logens en laster woekert, -- eerre ondeugd, die zeis;
by de onbefchaafdlle Wilden ontdekt en gehaat wordt ; ie
zou, zeg ik , zulk eene ondeugd in zynen boezem dulden,
De Nyd, zeggen de Caraiben, was een der eerfile fchehf-l_e.a:
by verbreidde zynen laster over de aarde, en beeldde z ch in
onvergelykelyk schoon te zyn : nu 11ee; de Zon aan den 13e^
mel -- by, bezag zichzelven, en eene onwillekeurige rilling
en fchaamte greepen hein aan , by het aanfchouwcn zyner
affchuwelyl.e gedaante ; by vlugtte , verborg zich in een
hol, en komt, naa dien tyd , niet dan des nachts te voor
fchvn.
Eene geftrenge montering onzer onvolmaaktheden, en een s
bedaarde toetíi.ng van de eigenlyke waardy der tydelyke goederen, zyn de zekerfte behoedmiddelen tegen den Nyd: de
eerfee doet by ons de kragt onzer onmatige eifchen vermintieren ; de andere overtuigt ons , dat liet dwaasheid , en het
gevolg eener kwalyk geregelde verbeeldingskragc is , den ver.
meenden gelukkigen te benyden.
-

IETS, OVER TRAAWC .

k onderfcheid de -Traanen in vyf foorten. Da eerie ea
IDroefheid
meest algemeene zyn de zulken , welke uit Lyden en
onttlaan ; zy vloeien als onnoodig geplengd

water,
en. haar geweldige vioed,i roomt nutloos daar heen.
De tweede foort van Traanen, als van de echtfte en fchoon.
fle natuur, perst ons de Vreugde af; het zyn edele planten,
uitgefproten in den voortreffelyken grond des tot medelyden
gettemden Menfchenvriends.
De Vader der derde foort heet Gramfchap en Woede; ver.
giftig is hee Land , welk dezelve voortbrengt. Aan hun„'
welke ik dezelve zag Storten , zou ik nooit myn vertrouwen

fchenken.

De vierde foort, als de lafften van allen , zonder waardye
ea zout , zyn die der Verliefden ; — ik bedoel hier de trainen

()7Z

OVER TilASKIM

nen der wanre liefde net, welke de Vrouw (hoewel in onze
dagen zeiden) des gebei'den Echtgenoots weent.
Eindelyk, ten vyfden , de Traanen des ]ierouws. Gelukki7,
by, die dezelve fort, wanneer het nog tyd is ; maar nog ge
zulk een , die ze niet kent!
-lukiger
En de gevoelige Traan des Medelydens zoude in deeze
rangfchikking geene plaats vinden? — d Ja! Voorzeker behoor, zy tot de beste Poort.

WEDERZYDSCHE EDELMOEDIGHEID VAN DEN AARTSHERTOG
KAPEL EN DEN FRAN$GHEN GLNLRAAL I4OREAU.

by het Keizerlyk Leger kwam,
oen de Aartshertog
om het Commando op te nemen, ontmoette by oenige
T
gekwettten op den weg, die, by gebrek van karren en paar
KAREL

veel moeite door hunne kameraaden voortgefleept-den,mt
wierden. De grootmoedige Vorst gebood aanítonds, dat men
de paarden van verfcheiden ;kanonnen zou afnemen, om tot
trip port dier gekwetften te dienen, omdat zy hem meer waar
waren dan het behoud van eenige Rukken gefchut. De-dig
Generaal MOREAU , deze edelmoedige handelwyze vernomen
hebbende, verbood zyne troepen , deze kanonnen aan te roeren; niet van zich i:urnende verkrygen , het gefchut te benlagtigen, dat dooi zulk etre edele ex; mensch!ievende handel•
wyze verlaten vas.

DE ATROLOGIST.

en Sultan, begeerig zynen Leevensduur te weeten, vroeg
eenen Altrologist, hoe lan,; zyn leeven zou duoren? Hy
E
kreeg, naa dat de Aftrologist de gewoone berekeningen te

werk getteld, hadt, ten antwoord: Tien Yaaren. De Sultan,
diep getroffen door een zo kort bepaald leevensbeitek , doeg
aan 't kwynen, en moest van ziekte het bedde houden. Zyn
Vizier, een fchrander Man , zondt om den Aftrologist, brags
hem in des Sultans tegenwoordigheid , en vroeg hem, hoe
lang by helde dat zyn eigen lceven zou duwren? Hy antwoordde, berekend te hebben , „ dat het zich nog Twintig
„ .7aaren zou uitstrekken." De Vizier deedt den Astrologist,
in des Sultans tegenwoordigheid , op flaanden voet ter dood
brengen. Het door vrees, wegens den gefpelden Leevensduur , Neknelde hart des Sultans vondt oogenbliklyk verlig ing ; by bewonderde de fchranderheid des Viziers , en
eendo nooit op nieuw het onr a<n oenigen Astrologist.

