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sermons fur
fur l'Etat
&c. Leerredenen over
Sermons
I'Etat interrnediaire
intermediaire, ,&:c.
over
en de
de zalige
den
Tusfthenftaat tusfthen
z.alige Op.
Op..
den Tusfchenflaat
tusfchen den
den Dood
Dood en
(landing.
ftanding. Gevolgd
Gevolgd van
van een
een Vertoog
f7ertoog over
over de
de Vraagi
Yraag,
Gelukzaligeninin dA
Of
rJ:~n Hemel
Hemel de
d~zulken
zulken zullert
zullen
Of de
de Gelttkzaligen
bp de
de Aarde
herkennen, met
he1"kennen,
met welken
we/ken zy
zy op
Am"tIe verkeerd
verkeerd hebheb..
J. M.
M. ROUX,
Roux , Leeraar der
hen. Door
ben.
Door.T.
der Walfche
Walfche Gemeen.
Gemeen..
te
te te
te ,Maaflricht,
enz. voormaals
enz. 'Poormaals
Thogleeraar
Hiogleeraarinindd
dd
Wysbegeerte.
Te Antlierdam,
IVvsbegeerte. Te
Amftmlam, by
by J. J.
J. Geyler
Geyler en
en Comp,
Comp.
1803. In gr.
1803'
gr.Eivo. 140
140 Id.
bl.

avo.

D

rie Leerredenen
ontrtioet tilen
then in
in deezen
deezen hundeI:
bundel: da
de
Leerreclenen ontmaet
de
eerite, over
over sI.70h.
yoh. Ill:
111:'2,2, tragt
tragt aall
aan re
te toonen,
eerHe,
toouen, dat
dat
Gelukthat der
roomen niet
de volkomene
valkomene Gelukllaat
der k7
Vwomen
nier vrueger
vrveger dan
dan
itaa de
zal plaats
plaats grypell;
grypeu ; de
cie Opltanding
Opltanding zal
de tweede;
tweede; naar
naar
baa
aanleidng
ng Van
van Luk.
XX: 38,
aanleiri
Luk. XX:
38, behelst
bdlelst een
een onderzoek,
onderzoek,
teat 'er
den Tusfchenthat
Tusi'chertitaat kenbaar
kennaar zy
zy;; de
da
war
'er omtrent
omtrent den
vraag , raakende
in de
vraag,
raakende het
het herkennen
herkennen in
de zalige
zalige Eeuwig.
Eeuwig.
heid
beid,, worth
wordt inin dedederde
derdeLeerrede
Leerrede beantwoord
beamwoord,, die
di~
22, 23
Rebr. X11:
XII: !2t,
!23 tot
tot text
text heeft.
heeft. Niet
Niet nieuw
nieuw zyn
zyn
.Hebr.
deeze onderwerpen
8eeze
ondenverpen;; om
om hunne
hLlnne belangrykheid
belangrykheid moesten
moesten
zy natuurlyk
natuurlyk veeler
veeler overdenking
overdenkin~ wekken;
wekkcn; ook
ook in
in onze
onze
tail wierden
wierdel1 zy
zymeermaalen
meetmaalen behandeld.
behandeld. Intusfchen,
IlItl1sfchen; in
taal
eenc
zaak,van
vanzoo
zooveel
veeI
duisterheidsomgeeven
ottlgeeven,, bleef
bled'
eene nal:,
duisterheids
ter nadere
over. Loflyk
'er wel
j ets tel'
'er
wei ietS
nadere overweeginge
overweegilll4e over.
Loflyk heeft
heef~
de Eerw.
g!: v,.lvuerd.
volvoerd. 1)
de
Eerw. Roux
R0UX deeze
deeze ta
taa];:
Dt
hy het
het ituk
Ituk
. t by
heeft
wy niet; dat
beeft afgedaan
afgedaan, , beweeren
beweeren wy
d:lrbehoort
behoort;i aan
aan
deeze zyde
zyde des
des grals,
grals , onder
onner de
de ondoentykheden.
ondoclllykhedeTJ. On.
On..
deeze
2es inziens,
ligt in be.
2es
inziens. egter
egler,, ken
kon 11J
hd onderwerp
ollderwerp niet
niet ligt
be..
tere handen
handen
't Is de
man
van van
kunde,
ourdeel
tere
vallen.
't Is
de man
kunde,
ourdeel ea
elt
befcheidenheid,
die hier
bier de
de pen
pen gevoerd
gevoerd heeft,
heefr oj die
die dd
de
befcheidenheid, die
grensfcheiding tusfchen
tusfchen het zekere
grensfcheiding
zekere en het
her waarfchynly.
waar[chynly.
ke behoorlyk
weet op
op te merken
beboorlyk weet
merken;; terwyl
teril\lyl klaar
klaar en
en hon•
bon..
dig redeukavelen
dig
redellkavelen door
door een
een bevalligen
hevalligen flyl
Hyl nietnie!..weinig
wei'nil
Wordt veraangenaamd.
veriangenaaind. Zonder
Wordr
Zander ons
ons tot
toteene
eeneuirvoerige
uirvoerige
ilea*
aileenlykb:t,·
htt vol.
Ontleedinginin te
te laaten,
wy aJIeenlyk
Ontleeding
Jaatett; willen
willen wy
get,
A
LETT. 1804.
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J.
~ M.
~ ROOX
ROUX

gende
gende aantnerken,
aanme-rken, omtrent
orntrent. de
de tweede
tweedeen
derde' LeerreLeerr!'en der&
de. 'Omtrtnt
'Omtrenthet
hetwedervaaren
wederva:tren der
der ziele,
zieIe,tuafchen
tU8khen dem
den.
dood en
en de
deopitanding
opfl:andingdes
deslichaams
lichaams,, laaten
laaten zich
zichdri&
driti'
gevallen denken:
ziel verliest
verHest haar
aaJIweezen; of,.
gevallen
denken: de
de ziel
bar aanweezen;
of,
itidien
zy blyve
indien zy
blyve beitaan
befiaan, , bevindt
bevindt zy
zy zich
zich inineenen
cenen
ftaat
of , eindelyk
zy is werkftaat van
van werkeloosheid
werkc1oosheid; ;of,
eindelyk, , zy
werkzaam, en
vermogens. Met
en behoudt
behoudt de
de oelfening
oelfening haarer
haarer vermogens.
Met
verwerping
van de
de twee
verwcrping van
twee eerfle,
eerHe, verklaart
verklaart zich de
de Eerw.
Eerw.
Roux
!HlUX voor
voor de laatfte
laatfle fielling,
Helling, dezeive
dezetve bouwende
bouwende op
op de
debekende
eigenfchappender
der ziele
ziele €n
en op
bel,ende eigenfchappen
op eenige
cel1ige fchriffchriftuurge~egden. De
bedenkingen, welke
welke ten dien
dien einde
einde
tuurgezegden.
De bedenkingen,
worden
indien zy
zy de
worden aangevoer,i
aangevoer,l, , indien
de zaak
zaak niet
niet beiltsfen,
beflisfen ~
koomen
ons althans
althans vry
vry aanneemelyk
voor. Op de
koomell OilS
aanneemelyk voor.
de ononderftelling
van Reeds
deTfl:eHing van
fieeds voortduurend
voortduurend denken
denI.en der
der ziele
ziele ,9
in
Nat: „" Hoe,
in haaren
haaren afgezonderden
afgezonderden fiaal::
Hoe, vraagt
vraagt ftoux
!\'JUX,, zat
za~
„ men zich
"men
zich een
een dentbeeld
denkbeeld maaken
maakcn van
van eene
eene ziel
ziel,.
"• van
van een
een weezen
weezen, , 't't welk
welk denkt
denkt en
en gevoe/t,
gevoelt. en
en 't
't
? —
"„ welk
welk werkeloos
werkeloos,, zonder
zonderleeven
leeven en
ell gevoel
gevoel is
is?
g, Waartoe
h
\V'aartoe zouden
ztJuden in
in de
de fchepping
fchepping de
de zielen
zielen dienen
diemm 9
;,
van de
de fraaifte
fraaifle vermogens
vermogens beroofd
beroofd,, welke
welkededeademt,
adem·
4, van
,,
haar beeft
heeftaangeblanen'?aangeblaazen-—
~, des
des Almagtigen
Almagtigen haar
- Ell
"5, deeze
deeze oumeetelyke
onmeetelyke, , ontelbaare
ontelbaare menigte
menigte zielen
zielen,, vetveruit haaren
"55 itandig
Handig uit
haaren aart
aart,, zouden
zonden in
in eenen
eenen diepen
diepeIl
zyn gedompeld, onbekwaatn
" doodflaap
doodOaap zyn
onbekwaam geworden
geworden mit
all}
, eeuwen
",, tetedenken
den ken en
entetegenieten
genieten,
eeuwell agter
agter elkander
elkander ononen your
voor anderen
anderen,, min"15 nut geworden
geworden voor zich
zich zelve
zelve en
't heelalgeworden
gewordendan
danhet
hetkleinfle
klein fl:e frofdeelHofdeel",, der
der inin't heelal
voegt
tjC!" —
- Maar,
Maar,
voegtbyhy'er,
'er,kort
kartdaar
claar naa,
naa, n~
"„ tje?"
Flier befpeur
vens:
befpeur ikikdederanden
randendes
desafgronds
afgronds ,9
yens : „"Hier
welke bet
"welke
het geenen
geenen fterveling
fierveling vergund
vergund is
is te
te peilen.
peHen..
"„ Bier,
Hier,Gods
Godswegen
wegen en
en de
de natuur
namurder
derweezens
weezens tragtragdoorgronden ,, isisde
deReden
R eden geene
geene Reden
Redell meer,
meer ~
"„ tende
tell detetedoorgronden
vreest
"„ wanneer
wanneer zy
zy zich
zich zelve
zelve niet
niet wantrouwt,
wantrouwt. en
en niet
niet'vree~
"„ van
van 't'tfpoor
fpoor tetedwaalen.
dwaalen. Haar
Haartoeverlaat,
toellerlaat ~haar
haarfleunfl:eunde eerffe
zel ,, haar
het woard
woord van
van hem
hem,
"99 zel
haar Bids
gids isis het
~ die
die de
eer/fe
,.en
de Matfle
Inotfte is." Hier
Hierworden
wordenvervolgens
vervolgens de
de fchrif
fchrif..
9, en de
tuurtexten aangevoerd
wertuurtexten
aangevoerd,, welke
welke bet
het voortduurend
voortduurend wee.
kend vermogen
der ziele
ziele bewyzen;
bewyzen ; en
en uit
kend
vermogen der
lUit welke
welke der
de'
tus.
tevens afleidt.
afleidt ,dat
dat de
de ziel,
ziel , in
in den
Heer
den tus..
Beer ROUX
ROUX tevens
fleets
denkt , en werkt
fchenfiaat,
werkt,, en
en genoegen
genoegen·
fchenftaat , niet
niet flegts
b denkt,
Cmaakt ,maar
maar ook
ook dat Naar
fmaakt,
ha-ar geluk
geluk alsdan
alsdan zeer
zeer groot„
groot.,
rust, vre.
aanmerkelykis;
is • als
als zynde
zynde een
zeer
een ftaat
fiaat van
van nm,
vrezeer aanmerkeIyk
en ge.ge..
herinneringe en
een {raat
ftaat van
van her.tnneriNge
de
de en
en opgeruimiJreitJ;
opgeruitalred ; een
e;
yerderinge;
that van
en 'Ymkring
overdenkinge en
fJJatlrwordinge;
een aaat
van o'Pmlenkinge
warwordinge; een
eery
eea

SEIMONS.
SERMONS.

verwagtinge en van onttitJPreekely'ke
onuitfpreehelyhe blydfchap;
sett {lant
flan van
aeh
van 'Verwagtinge
blyil/c1uzp;
een {taat,
that, eindelyk
nadere gemeenftkap
gemeenfthap mel
me; Goel
een
eindelyk,, van
van nadere
en
God en
den Reiland.
den
Heiland.
\Vat voorts
het herkennen
'Vat
voorts aangaat
aangaat de
de vraag,
vraag, raakende
raakende het
in de
de Eeuwigheid,
Eeuwighdd, het
het onderwerp
onderwerp der
d~r derde
derde Leerrede,
Leerrede,
ROUX d:?7.elve
thzelve eene
te regt
de Meer
noemt de
I-leer ROUX
eene vraag
vraag;
te
regt noemt
tinier beantwoording,
beantwoording , ondanks
\Vier
ondanks haare
haare belangrykhcid
belangrykhdd;
dies te
dies
te moeilyker
m,)eilyker valt
vale,, omdat
omdat de
de Schriituur
Schri t'tuur deswedeswe..
gen geene
gettligenisfenaan
aan de
de hand geeft,
gen
geene befiisfende
bellisfellde grtl1igenisfell
geeft;
11,1 aileen
alleen de
en
de weg
weg der
del'overeenftemminge
overeenftemming.: of gevolg.
getrolg..
en Ikt
trekkinge
is , die
tnoet dienen.
dienen. Zich
trekkin~e is.
die hoer
hler ten
ten leiddraad
leiddraad moet
Zich
Your de
Voar
de zekerheid
zekerheid des
des herkennens
herkennens verklaarende
verklaarende., meent
meent
Roux groud
ROUX
grond daar
daar voor
voar te
te vinden
vinden in
in de
de Reden
Reden en
en den
den
Godsdienst in
in 't't algemeen
algemeen., en
en ininbyzondere
byzondere fchriffchrif..
Godsdienst
tuurgezeglen.
len. Fen
tuurgezeg
Fellaangeboren
aan~eboren verlangen
verlangen ter
ter nimnimmethUll,
hun ,dte
theons
ons wnrd
ward en
. verkeeringemet
iner eindigeEde
eindigccde 'verkeeringe
en
dierlmar ZYIl
zyit —
voortduurende
dierbaar
vOllrtduurende herinnering
herilll1ering naa
nan den
den
dood aan
fland -— de
dood
aan onzen
on;~en voorgamden
voorga'l1lden {bnd
de naruur
naruur der
der
he,relfche gelukzaligheld,
gelukzaligheid , en
en de
de invIoed
inv!oed dier
dier herinneherilllle..
hel'elfche
ringe op
ringe
np dat
dat geluk
geluk;; zyn
zyn de
de bedenkingen,
bedellldngen, nit
nit de
de ReRe.
den en
en den
(len
den Godsdienst
Godsdienst inin 't algemeen
algemeen ontleend,
ontleend, eIt
eti
die de
die
de zaak
zaak iningeen
geellonaanneemelyk
onaanne<:melyk licht
li"hr plaatzen,
plaatzen, ell
en
ons (Innen
of te
te doen
doendan
dandedeTexten.
Texten(lie
, veri.
ons
dnnken, , meer
meer af
ver..
Volgensworden
worden aangevoerd.
aangevoerd , doch
doch het
volgens
het beoordeelen
beorn-deelen vau
van
Welke
onsbel1ek
beilekniet
niettoelaat.
tnelaat. Zoo
welk~ ons
Zoo veel
veel gaat
gaat zeker
zeker,
dat, indien
de Eerw.
Eerw. ROUX
Roux de
de zaak
zaak al
al niet
riat,
indien de
niet hebbe
hebbe afge.
ook niet wel
wei kook
wei doenlyk
doenlyk is,
is, zyne
zyne aanmerkin:
aanmerkindaall,
daan, 't welk
gen met
worden , en
gen
met genoegen
genoegen zullen
znllen geleezen
geleezen worden,
en aan
aan veevee.
len lb..ffe
ltdfe tot verder
verder naadenken
naadellken geeven.
geeven.
Leerrede
voor 's's Heeren
Reilig AvondLeenede ter Voorbereidinge
P"oorbereidil1ge VOOI'
Hm'en Heilig
AI/ondlimed, en
des HeW/killmaal,
en ter
tel'gelegenheid
ge!ege11heid van
VOlt de
de Bedieninge
Bedieninge des
gen Doops
Doops,, aan
aantwee
tweePerfoonen
Perftonenvan
vandedeHottentolfche
Hottento'fc~
Natie, uttgeforoken
de Groo'e
Kerk ill's
in 's Rage,
ultge(r;roken inin de
Crno'e Kel'k
Rage,;
den 8,7en
1803. Door
W. L
del'l
8,1en van
van Wynniaand
Wynmaaml 1803'
Doo,' w.
t KREE.
KRJ~·
aluaar. Gedrukt,
CElt.
Predikam a/'lam',
Cedrukt,tentellvoordeele
voO,rdeeJe V1"
GER Predikant
Diaconieinin';'s Hage.
Hage, b1
de Nederduitfche
Nedo'duitfthe Ge,eforrneerde
Ce,e[o,-meet'de Diaconie
4
J. Thierry
Thierry ~ll
en C.
C. Menfing,
1803. In
J.
Melding, 1803In gr. 8vo.
Svo. -40
4. hi.

elyk meermaalen het geval is
ook, iouder
de
'ndere aanlr:idillg, deeze Leerrede wi:!
GelYk
het
het
SrlgtelYk. ze 'erlyk
meermaa ten het geval is,~ zou
zOU ook , fonder
de hvzondere
aanleiding , deeze Leerrede wel
hnl
1
took
licht gezien
i4
tlOoir
lichr
geziell hebben.
hf'~ben. Stigtelyk ze'-erlyk
i~
het Opftel,
Opflel, doch
doch bevat
bevatniets
mersongemeens
ongemeens hi
IIi ±ich
ticb zeir,
zelf ~
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eene dus onderfeheidende
(lrn
onderr..heidende behandeling te genieten. D~t~
om eene
egter, zy niet
van den
den Eerw.
Eerw. Klm~
egrer,
nier gezegd
gezegd tot
rot oneere
oneere van
..
KR1K+
GER , wiens
Wiens talent,
talent , om
GER,
am op
opeene
eencmeer
meerdan
dangetneene
gemeene
wyze te
wyze
te leeren
leeren en
en tetefligten
!l:igten,, genoeg
genoeg bekend,
bekend, en
en ook
ook
door ons
ons met
met verdienden
verdienden lof meer
meer dan
dan eens
eens vermeld
vermeld i~
De text
8, 9
en 10.)
To.) wordr
.De
text (Pfalm
(pralm LXXXVI:
LXXXVI: 8,
9 en
z,lakwordt zaaklyk uitgebreid,
lyk
uitgebrei.:l ') vervolgens
vervolgens dienstbaar
dienstbaar gemaakt
gemaakt ter
ter aan.
aanbefefens , (zoo
wyzing van
van de
de befeffem,
(zoo als
zich uitals zyn
zyn Eerw.
Eerw. zich
uit..
wyzing
drukt) welke
drukt)
welke in
in ons
ons moeten
moeten verwekt
verwekt worden
worden,, en
en eineindelyk ter
ter toepasfinge
delyk
toepasfinge aangewend
aangewend; ; wordende
worden de gevolgd
gevolg~
van de toediening
van den
van
toediening van
dl'll Doop
Doop aan
aan twee
twee lieden
Iieden,, aanaangnande welke,
welke voor
vee I wy
wy uit
uit de
de berigten,
berigten, in
ill
gaande
voor zoo
zoo veel
de Leerrede verfpreid
verfpreid,, kunnen
Imnnen opmaaken,
opmaaken,bet
het volgende
volgende kart
kall
vermeld worden
CLAAS VAN
VAN ROOY,
ROOY, Dud
oud 33
33 jaaren
van
vermeld
worden:: CLAAS
jaaren,, van.
Dotter:toddle Ouderen
SARAFOR
FORTUYN,
oud 35 juain.
Hottentotfche
Ollderen,, en
en SARA
TUYN, oud
Bpeganeefchen Slaaf
van een
een Bpeganeefchen
Slaaf en
ren,
en eene
eene Hottentotfche
Hottentotfche
Ten , van
in het
1Vloeder,, in
Koude Bokkenveld,.
gebo.
in ilfrika
Afrika, , in
het Koude
Bokkenveld,. geboMaeder,
Ten , naa
door den
den Eerw.
Eerw. J.J. J. KICHE>ren,
naa alvoorens
alvoorens door
KICHElid vat
aan de
R
ER,, lid
val het
hetZendelings
Zendelings.• Genootfchap
Genoot[chap aan
RER
Knap , tot
tot de
Kaap,
de kennis
kennis van
van het
hetChristendom
Christendom te
te zyn
zyn gegebragt , waren
bragt,
waren,, onder
onder diens
diens geleide
geleide,, van
van de
de Kaap
Kaap de
Goede Iloop
Gfleoe
llonp herwaarts
hennlarts gekomen;
gekomen; tot
totwelk
welkoogimerk
oogmerk ~
SARA , van
Olden wy
wy niet
vermeld. SAR..~.
van haaren
vinoen
niet venneld.
haaren eerflea
eedlen.
Nan verlaaten
Man
verlaaten,, dewyl
dewyl by
hyhaar
haar orgetrouw
orgetrouw was
was geworgeworden en
Vrouw lu
ldt , leefde
den
en het
het met
met eerie
eene andere
'lIldere Vrouw
hi'.'!dt,
leefue federt
federt
als zyne
Vrouw, doch
met CLAAS
CLAAS als
met
zyne Vrouw,
cinch was-,
was, kort
kort voor
Vaal' dat
dat
zy gedoopt
wierden , met
hem in
in ondertrouw
gedoopt wierden,
met , hem
ondertrouw opgenoopgenomen
de Eerw.
Eerw. KRIEGER.
men; ; met
met welkeechtverbintenis
welke echtverbintenis pe
KRIEGEF.
haar
wenscht , met
met vermaaning
tevens , "„ om
hanr geluk
gduk wenscht,
vermaaning tevens,
am
haare kinderen
kinderentetehidden,
bidden ,die
diezy,
zy, in
in 't:
't
"15 veel
veel your
voor haare
„,verve gelegen
land, achterliet,"
. ".verre
geJegen land,
nchterliet," gelyk
gelyk ook
ook voor
voar haahaare nabellaarden
nahcftaal'den, , die
die JESUS
JESUS nog
nog ilia
nid kennen.
kennell. Voorts
Voons
geeft ric
Eerw. KRIEGER
KRIEGER goed
goed getuigenis
getuigenis aan
aan het
het onbeonnede Eerw.
geeft
rispelyk
gedrag deezer
deezer lieden
lieden,, geduurende
rjspe1yk gedrag
gednurenoe hurl
hnn verblyf
verblyf
Bier
te lande
hier te
lande,gelyk
gelyk ook
oakaan
aanhunne
hllnneafgelegde
afge1egde GeloofsGeloofsbelydenisfe,
en alleruitneemendst
welke by
hyzeeszeef' voldoende
yoldoende en
al/eruitneemendst
belydenisfe. welke
noemt.
blykt het
het nog
noemt. Eindelyk
Eindelyk blykt
nug uit
uit de
de Leerrede,
Leerrede, dat
dat
weI deeze
deeze lieden
lieden., als
alsderzelver
dcrzelver onderwyzer
onderwyzer Do.
Do.
zoo wel
ZOO
de wederreize
RICEERER,
XICHERER, eerlang
eerlang de
wederreize na
na de
deKaap
Kaap de
de Goede
Goade
Hoop
zullenaanneemen.
aanneemen. Wat
Wattech,
toch,zullen
zullende
de opop.
Hoop wHen
inerkzaame
merkzaame Leezers van
van deeze
deeze Leerrede
Leerrede vraagen,
vraagen,wat
wattoe-h
toch
inag
mag deeze
deeze lieden
lieden hebben
hebbell bewoogen
bewoogen,, om
am zich
zich heel
heel van
van
Afrika's
zuidlykilen uithoek
uithoek na
na Europa,
Europa, na
Afrika's zuidlykflen
n:l. den
den Haag
Haag te
te
begeeven,
den Door
begeeven, om zicJI
ziqh aldaar
aldaar den
Doop tetedoen
doen toedienen.?
toedienen?

Waar..
Waar-
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Waarom die
die plegtigheid,
plegtigheid,door
doorden
denZendeling
ZendelingEICHERER
KICHERER
niet op de plants zelve
niet()p
zelve verrigt? Immers
lmmers zou hun
hun voorbeeld
voorbeeld
anderen ter naavolginge
naavolginge hebben kunnen aanfpooren. In d6n
een
woord, dedeopregtheid
opregtheiddeezer
deezerbekeerlingen
bel\eerlingen onderfteld
onderll:eld zynzynwoord,
de, die
de,
die wy
wygaarne
gaarne erkennen,
erkennen, koomt
koomt ons
ons hungeval
hun gevaI duister
van het noodig
noodig licht, zal men
men by
by
voor. Ter
Terverfpreidinge
verfpreidinge van
STUART
den Eerw.
den
Eerw. STUAR
T, , in het geval
geval van
van den
den bekeerden
bekeerden lood
Jood
meer voldoening
ELIX,
voldoelling vinden.
vinden.
ELIX rnel;r
G. BONNET,
aan een'
Friend.
Eerlie
Brief van
van G.
Eer/le en
en Tweede
Tweede nt'ie!
BONNET, attn
een' Vriend.
183s. In
Te Utrecht
Te
Utrecht, , by
by W.
VV· van
van YLcrworst,
Y M:flVorit, 180$.
In gr.
8vo. Te
8vo.
Te zamen
zamen 31
31 bl.
bl.
Vaw rop
ocus
Afgeperfte Verdediging
Verdediging Vall
jODocus
iffgeperfie

HERINGA,

Eliza.'sz.

Pie de
twistzake,
fchynt
Pie
deeerfte
eert1:eis,is,in zyne
in zyne
twistzake,
fchyntrechtvaardig
recht'lurdig te
lle zyn;
zyn;
Pam zyn
waar
zyn naaste
naaste komt,
komt, en
enby
hyonderzoekt
onderzoekt hem.
hem.
SPREUK. XVIII:
XVIII: 17,
SPREUK.
17.

en de
Te
T. van
vanPaddenburg
Paddel1burg en
en Zoon
Zoon en
Te Utrecht,
Utrecht, hy
by G. T.

gr. 8vo.
Wed. J.
J. van
van Terveen
Terveen en
en Zoon,
Zoon, 1803.
1803· In
Inffr.
8vo. 32 bl.

BONNET begeeft
e Utrechtfche
Utreahtfche Hoogleeraar
Hoogleer~ar BONNET
begeeft zich,
dag ,, nog
nogeens
eenswedel'
wederinin 't't ttrydperk
op zyn
zyn ouden
ouden dag
Itrydperk,,
voor de
de oude
ouderechtzinnigheid
rechtzinnigheid;; en
endat
d:awel
weitegen
tegeneenen
eenen
voor
zyner Ambtgenooten
aan dezelfde
zyner
Ambtgenooten aan
dezelfde Hoogefchool
Hoogefchool, , den
den
over wiens
geleerden
wiens afwyking
afwyking van
van de
de Leer
Leer
HERINGA : over
geleerden HERIN6A:
en LeerwyZe
Hervormd Kerkgenootichap
Kerkgenooetchap by
hy zich,
Leerwyie van 't'eHervornid
ROIJAARDS,
benevens zyne
Ambtgenooeen RAu
RAU en R01JAARDS,
benevens
zyne andere
andere Ambtgenooten
gemeend heeft,
heeft, cerst
gerneend
cerst by
by de
de vier
vieroudfle
olldf1:e Predikanten
Predikauten der
der
Utrechtfche
Gemeente, en
en alzoo
~Izoo vervolgends,
vervolgends, door
door der.
derU
rrechtlche Gemeeute,
zelver tusfchenkomfte
by den
den Eerw. Xerkenraad
Kerkenrand,, te
te
zelver
tusfchenkoUlfre, , by
tnoeten beklaagen.
moeten
beklaagen.
De aanleiding
van het voorge.
De
aanldding, , tot gemeenmaaking
gemeenmaaking van
vool'gevallene desaanga:mde,
desaangaande, zege
zegt de
eerfien Brief,
Brief,
"allene
de Prof. ,p in den eerj1en
gegeeventete zyn, door
in de
Bigegeeven
door zekere
zekere aanteekening
aanteekening in·
de fJi·
voor het
btiotheek van
van Theologifche
Letterkunde , voor
biiotheek
Theologifche Letterkunde,
het Jaar
Jaar
1803 , No. 33,, bl.
by door
18°3.
bl. 595
595,, 596
596,, waarop
waarop hy
door zyn
zyn Coll.
opmerkzaam was
was gemaakt,
gemaakt , en
en die
ROIJAAltDS
die zy
z¥ beiden
beiden
ROIJAARDS opmerkzaam
oordeeldenvan
vandiell
din aart
aart te
te zyn,
Gordeelden
zYl1, dat
dat zy
zydezelve
dezelve niet
niet met
met
ftilzwygen konden voorbygaan
fiilzwygen
voorbygaan,, wanneer
wanneel' zy
zy aliigt
alligt zouden
zouden
kunnen gerekend
worden , 'er hunne
gerekend worden,
hunne toetlemming
toef1:emming aan
aati te
te
kunnell
geeven. De
geeven.
DeBoekzaalBoekzaal· Drukker
Drukker had
had geweigerd
geweigerd,, eene
eene
floor hun
r de Advertentie
Q,oor
hun vervaardifp
Yervaardi~de
Advertentie,, daartoe
daartoe betrekkebetrehkelyk
A 33
A.
Irk,
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plaatzen, , en
zy,
plaatzen
en daarnm
daarombetloten
befloten
zy,'t'tgfen,
geen iil')
dezelve,
dezelve, door
<1<Jor hun
hunwas
waste tekennen
kennengegeeven
gegeeven hun
hunvoor*
voor~
neemen
te zyn
neemen te
zyn,, terftond
terflond te
te doen
doen,, door
door eerie
cene historia
histoda
met Prof,
Prof, HERINGA
faCti van
van 't't gerezen
gerezen verfebil
ver!chil met
HERINGA atm
aall
fa&i
het publiek
puhliek mede
mede te
deelen. —
, -DitOit
voorafvermeld
vermeld
bet
te deelen.
vooraf
hebbende,
va'gt hy
hy de
deopenbaare
openbaare aanklachte
aankbchte van
van zyzyhebbelJde, va"'gt
nee
Dell Ambtsbroeder
Ambtsbroeder aan
aan,, met
met fcherpe
fcherpe aanmerkingen
aanmerkingen over
over
deszelfs
by in
Oratie, waarmede
deszelfs inaugurele
inauf5urele Oratie,
waarmede hy
in Juny
Juny 1794
1794zynen
~ynen post
post aanvaardde;
aan\'aardde; in
in welke
welke Redevoering
Reuevoering de
de Hooge
Hoog.
keraar zegt,
vecl minachting jegens
jcgens de
de gewoone
gewoone
ie-eraar
zegt, reeds
reeds zeer veel
leerwyze
van voortreffelyke
Godgeleerden (II
\\ aaroin
leerwyr.e'van
voortrelfelyke Gudgeleerden
aarom zegt
zcg~
by
l]y niet
niet ronduit
ronduit ,, jegens
.legem de
de zyne,
zyne, en
en die
die van
van eenige
eenige wei.
Wigs
andere ouderwetfche
ouderivetfcheGodl(eleerden,
Godgeleerden, die
die in
nige andere
in hun
hun eens
eens
gemaakt
jota of tittel
gcen jllta
titrel durveu
durvell verandeverandcgemaakt opftel
opftel byna
byna Been
ren?)
ren '0 ontdekt
ontdeh tetehebben.
hebben. Intusfehen
Imus.fchen werd
werd hy
hy in
in bet
het vervel'moecien
der onrcchtzinnigheiJ
onrechtzinnigheld van
van den
den Beer
moeden der
Heel' HERINGA
HHRI~GA ~
bricven over
over's
denk wyze, en
en nog
nog
door ontrustende brieven
's Mans denkwyze,
meer door
dnor het
het geen
gcen by
hyvan
vanzyne
zyneLeerredenen
Leerredenen,, onder,
onder...
sneer
wyzingen
hoorde zeggen
wY1.ingen en
en cremeenzaame
gemeenzaame aefprekken
getlJrekken hoorde
zeggen ,
van tyd
tyd tot
tot tyd
tydbevestigd,
bevestigd,terwyl
terwylzyn
zynAmbtgenoot
Ambtgenootoolc
ook
van
geen gebruik maakte
geeu
maakte van
van ongezochte
ongczl,chtegelegenheden
gelegenheden,, mu
om
zyne rcchtzinnie;heid
aan den
den dag
zyne
rcchrzillPi\!;heid onbewimpold
onhewimp21d aan
dOlg te
te leglegoverbleef. 'Er
gen,
zO'ldat 'cr
~eel'c bedenking
bedcnking overbleef.
'Er vervel'''
gen , zoodat
'er geere
liepen evenwel
nmtrentvyf
vyf jaarl"n,
jaaren , eer
}iepcn
evenwe! omtrcnt
eel' zich
zich eene
eene gegefchikte gelegcnheid
die zich
zich
fchikte
gekgcnheid voor beide
beide fioogleeraaren
Huogleeraaren,, die
over hunnen
over
hunnen Medebrneder
Medebrocder zoo
zoo zeer
zeer bezwaard
bezwaard vonden,
vonden,
opdeed , orn
opdeed,
om aan
:lOln dcnzclven
cicnzclven brume
hnnne bezwaaren
bel.waaren mede
mede te
te
van de
de Theo~
Theo.
\Tergadering van
deelen. Dit
Dit,c,gefchkdde
eene Vergadering
,efcbiedde in eerie
BONNET, in
logilchc
Faculttit, , ten
huizc van
van Prof.
Pr0f. nONNET,
ten huize
lo eilche Faculteit
M1art
1800, tot
toteen
cen ander
anderelude
einde fimengekomen:
f.1Ulengekomen: zynde
zynde
M'a' am r800,
Prof. Rnu
, dien
Prof.
Ri\U,
dien men
menvervolgends
vervolgenos ook
ook in
ill deze
deze zaalt
zaa~
medegefleepthee!'t,
heeft, wegens
medegeOeept
wegens onpaslykheid, afweezig.
afweezig. Nu
Nu
BONNET
.. .yee beide
[praken
beide Ambtgenooten,
Ambtgenooten, lJONNET
fpralten hem
hem dan
dan ~.YI:e
noijAAR
us op
, opde
de ernfligfte
ernfligfte wyze
wyze aan, over
en
IlS,
over zyne
zyne
en ROIJ/\AR
omtrent de
de Leer
in verdenking
verdenking geraekte
gera:;kte gevoe!ens
gevoelen's omtrent
Leer van
van
GereformeerdKerkgenootfchap,
Ketkgenootfchap ,enen heflotcn,
befloten, by
by 's
9 t Gereformeerd
't
eindigen van
van 't't gelprek
aangenomene
eindigen
gelim~k.dat
datbyhyvan
vandede
aangenomene
I_eel'
nag veel
veel verder
verder,, dan
dan zy te
te vooren
vooren dachten,
dachten, was
was
Leer nog
afgewecken. Flierop
nagtwee
tweedergelyke
dergelykeByeenByeennfgewecken.
Hierop zyn
zyn nog
ion-Alen ,de
de eerae
eerfte in
in die
die zelfde
maand , en
zelfde maand,
en de
de tweeds
tweede
komllen,
ruim vier
laater , by welke
Prof. am/
tuim
vier weeken
week en laater,
welke Inutile
laatfte Prof.
RAIl
ook tegenwoordig
geweestis,
is , gehoud~n.
gehouden. Men
ook
tegenwoordig geweest
Men ververlaegde, en
en drong
dronghierop
hieroptentencrnfl:igll:cn
ernfligften
la,,~de,
lan,aan,
itat de
diJ
zich duidelyk
Huugle:~raar
dUidelyk zou verdaaren
verklaaren ,t
HEIUNGA zich
nuogieeraar HERINGA
omom·

lyle; te
te
lyk
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omtrent deze
deze en
en gene
kerftukken, over
()mtten-t
gene 1eerftukken,
over welken
welken hy gegeoordeeld werd
met de
;()ordeeld
werd geenzins
geenzins eenftemmig
eenftemmig met
de vastgevastge.
ftelde Leer van
fielde
van de
de Formuliereri
Formulieren van Eenigheid
Eenigheid te
te dendenIcen;
en wel
de eeuwige Godheid
~n; en
wei byzonder
byzonder over deeeuwige
GodkeM en
en eenseensMaar dit
weezigheid~an
vanZoon
ZoonenenGeest
Geestmet
metden
denVader.
Fader. Maar
w.cezigkeid
zou hy
voHl:rekt geweigerd
geweigerd,, zich
zich steeds
fteeds met
met nietige
nietige
zon
hy volarekt
luitvluchten beholpen,
beholpen, ea
geenen deele
deele een
een voldoend
voldoend
uitvluchten
e'l iningeenen
antwoord gegeeven
gegeeven hebben
hebben op de
de voorgeftelde
voorgeftelde bezwaabezwaa:alltwoord
ren. Op
: gelooft
ren..
Opdedeherhaalde
herhaalde vraag
vraag:
:e/(lo{t gy
gy dan
dan,, dat de
de
Zoom
van God
God de
de waarachtige
Zoor; lJIon
waarachtige en
en eeuwige
eeuwige God
God zy?
zy? gefooft gy
gy dit
dit ook
van den
den H.
H. Geest?
hoft
ook l1al1
Geest? zou hy
hy gezegd
gczegd hebhebben, dat
dat by
hy zulks
zulks niet
niet durfde
du/fde flellen
fie/len of
op de
de
!bell,
of zeggen.
zeggen. En op
waarfthouwing , wat
~aarfl'houwing,
zeggen zou
zou zyn
zyn,dedeGodlyke
G(Jdiyke
wat het te zeggen
heerlykheid pan
van Je/us
Yefus te verloochenen,
he4rlykheid
verlooche1Un, en den
den Geest
Geest der geglade ·oneer.e
oneere/Jan
aan ie
to doe-n,
dom, zou by ten
ten antwoord
antwoord gegeeven
gegeevell
nade
bebben:
ontneemden
den lJeere
Heere :Ie/us
jefus of
bebben ; ticit (Jntneem
of den
den Geest
Gees;
?del (s),
(s), maar
nie.t
maa,' ziet
ziet gy
gy wel
wei toe,
toe, dat
dat·gy,
gy,door
doorzoo
zoojets
iets
aan Yefus
'Ian
:Je[us of aan den
den Geest
Geest toe
toe tete fchryven
fehryven,,God
God niet
niet ontont..
en 'er voorts,
~ert, en
VOOrts, by
byalalwat
watmen
menheirs
hem voorhield,
voorhielq, op
op
oert,
geflaan hebben,
hebben, dat by
geftaan
hy met
metden
denBybel
Byhelalleen
aIleenwilde
wildefpreefp1'ee':'
nietswilde
wide zeggen,
zeggen , dat de
ken, maar
maar in
inverborgenheden
lIerborgenheden niets
de
Hiervan en van
Bybel
nietzeide.
zeide. Hiervallen
J1ybel nie:
van al
at het
hetverder
verder voorvoordat , terftond
BoNNET , dat.
ievallene zegt
zegt de
..gevallene
de Hoogleeraar
Hoogleeraar IWNNET,
terll:ond
aanteekeningen gemaakt,
gemaakt, en,
.aanteekeniI~gen
en., door
doorhunne
hunaeonderteekening
onderteeke!1ing
bekrachtigd onder
, onder
berustende
bekrachtigd,
hunhun
berustellde
zyn. zyn.
- Nadat
Nadat
.dus ook
.dus
ook de
de derde
derdeZamenkomst
Zamenkomst vruchteloos
vruchteloos was
was afgeafge;.
loopen , befloten
de drie
van deze
loopen,
befloten de
drie Profesforen
Profesforen, , van
deze zaat
zaak
kennisfe te
te geeven
als
kennisfe
!l:cevcll aan
aan de
de vier
vier oudite
oudHe Predikanten,
Predikanten, a!s
aan leden
i1U11'l
leden van
yan den
denEerw.
EeI'W.Kerkenraad
Kerkenraadder
de1~Eltrechtfthe
Utrechtfell(:
Gemeente , de
HINLOPEN SEGAAR
de Heeren
<;;emeente,
Heeren HJNL6PE:'<,
SIWAAR,KORTENI,ORTENen WO·LTERBEEK.
LIOEF en
WOLTERBEEK. Dit gefchiedde
UOEF
gefchiedde,, volgends
Vlllgends den
den
tweeden
Brief, kort daarna,
Jweeden Brief,
daarna, inineene
eenebyeenkomst
byeenkomst van
van gegeinelde Predikamen
Predikanten met
)Jlelde
met de
de Theologifche
Theotogifche Profesforen,
Profesforen, in
welke bepaald
te komen,
welke
bepaald werd
werd eerstdaags
eerstdaags weder
weder famen
famen te
komen,
HERINGA te
te verzoeken
en Prof.
cen
Prof. HERINGA
verzoeken, , om
om daar
daal" ook
ook tegen,
tegen~
woordig te
te zyn,
woordig
zyn, die
dieevenwel
evenweizulks
zulksweigerde,
weigerde,benevens
benevens
dit bericht,
dat, ViO
zoo iemand
iemandiets
lets tegen
tegen hem
hemhad,
had, 'er g~
cit
bericltt, dat,
legenheidwas,
was, hem,
hem, naa,.
/mar de
de les
les van
lee;enheid
yan't't Euangelie,
Euangelie, onder
onder
De vergadering
'J![er
oogen te
Olzderhouden. De
vergadering van Profes•
Pro res .
vier oogen
te onderhouden.
foren en
en Predikanten
ging nogthans
nogthans voort,
voort, en
foren
Predikanten ging
en wierd
wierd
door de
door
de eerfle
eerfte een
een declaratoir
declaratQir,, door
door de
dedrie
drieProfesfoProfesfoten geteekend
waarin zy rondelyk
fen
geteekend, , overgeiegd
overgelegd, , waarin
rondelyk ververklaaren
dat de
kla~ueo, , "„ bevonden
bevonden te
te hebben,
hebben, dat
de Heer
Heet· Prof.
Prof.
NERIIAGA grootelyk;
fl£RINGA
grggtelJlci afwykt
IJjwykt van
'Wln de
di Formulieren
Formulieren van
"on EeEe-
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nigheicl hunner
k , en
nigheid
hunner Ke,
Ke· k,
engewigtige
gfwigtigegrondwaarheden
grondwaarheden yam
Va1f
als daar
het Christelyk
gebof, als
het
Christelvk J;eluof,
dadr tis
; ' , , de
de waarachtige en
eeuwige Godh.>irl
GodIvid van
van den
eeuwige
den Zoon,
Zoon, en
en van
van den
den H.
H. Geest
Geesf,,
zoo als
zyn met
zoo
als die
die eensweezens
eel1Sweezells zyn
met den
den Vader
Vader,, noch
flOC;"
omhJst , nach
nochleef
le,it,t ,ell,
en , daar
daar het
het van
omhdsf,
van belang
belang is voor
voor
den Kerkenraad
voor de
hier van
van in
in 't
den
Kerkenraad enen voar
de Gemeente
Gemeente , , hier
zek re
zek
re onderricht
onderricht te
te zyn
zyn,, zy
zyhet
hetaan
aanhunne
hunnewysheid
wysheid en
en
voorz;chtigheid overlaaten,
overlaaten , well:
gebruik zy
zy van
VO(lrzichtigheid
welk gcbruik
van deze
deze
veriaaar'ng, die
yerl,laar'ng,
die zy
zyplichtsbalve
plichbhalve doen
doen,, meenen
meenen te
te moemoeten maaken."
ten
maaken," Ook
Ookkwam
kwam men
men overeen,'
overeen, dat
dOlt de
de PrediPrediHERINGA over
over dit declaratoir
kanten afzonderlyk
met HFRIKGA
kanten
afz,)nderlyk met
declaratoir
fpreeken,I en
fpreeken
en daarvan
daarvan op
op zekeren
zekeren bepaalden
bepaalden tyd aan
aan de
de
Profesforen bericht
bericht zouden
zouden geeven.
geeven. Dit
Profesforen
Ditbericht
bericht bettond
beHond
alleen bier
~lleen
hier in
in,, dat
dOltdedeuitkomst
uitkomstvan
vandat
datgefprek
gefprek in
in
geenen deele
aan bet
geenen
deele a:m
het oogmerk
oogmerk voldaan
vuldaan had
had;; waarom
waarom
de Profesforen
Profesfuren verzocht wierden
\vierden,, eenige
eenige vraagen
vraagen te
te ontOntwerpen , die
werpel1,
die men
men,, inineene
eenenadere
nadere byeenkomst
byeenkomst,, den
den
IIBRINGA
zou
kunnen
vooraellen.
Dezen
waren
~rof.
llERINGA
zou
kUl1nen
voorllellen.
Dezen
waren
rof.
P
ook weldra
met zoodanig
zoodanigopllel,
opflel, dat, als
oo'k
weldra gereed
gereed met
als voovooren , door
fen.
door alien
allen onderteekend
ondcrteekend,, aan
aan de
dePredikanten
Predikanten wierd
wierd
overgegeeven ,die
die hun
bun ook
~)Vergegeeven,
ook niet
niet lang
lang daar
daar na
na de
de antantmededeelden.De
De Prof.
Prof. RAU
IIERINGA mededeelden.
woorJen
woorden van
van IIERINGA
toen buiten
was
buiten de
de ila
ita:!1 ;; waarom
waarom men
men oordeelde,
oordeelde, met
met
was toen
hem over
hem
over den
den inboud
inhoud van
vandezen
dezen brief
briefniet
niet te
te kunnen
kunnen
door BONNET
handelen,
Ondertusfchen wierd
w'ierd du.elve
de~elve door
bandelen t Ondertusfchen
beantw.ord , met
ROIJAARDS beuntw'lord,
~n
met dankerkentenis
dankerkentenis voor
voor
en IHllJAARDS
bet verrichtte,
11et
verrichtte, en
en bygevoegde
bygevocg,de verklaaring,
verkJaaring. dat
dat het hun
hun
.c,nmogelykWaS,
was, de medegedeelde
antwoorden, wanneer
(illmogely'k
inedegedeelde amwoordcn.
wunneer
die,
die, zonder
zondereenige
eenige zinsbehouding
zin~behoudillg,, en
enover
overenkorntlig
enkomf1i1:
de
pe meening
meening der
der Gereformeerde
Gereformeerde Kerk
Kerk,, gegeeven
gegeeven waren,
waren;
overeen
HFRiNGA bun
overee11 Ilt brengen
brellgen met
met her
her geen
gcen HF.RINGA
hun duideduide~
lyk, en
had, en
1yk.
en by
by he-h
he"h aling
a1ini!:, , gezrgd
g.:zegd had,
en dat
dOlt zy,
zy, voor
voor
!t
~t overige
(werige,, de
oe behandding
behulJddlng dezer
dezer zaak
l.aak aan
aan hun
hun,, als leden
leden
,;a'l den
(len' Eelw
Eetw KerAenraad
KedeJ1l'aad. , overgegeeven
overgegeeven hebbende
hebbende,
van
acin
ed,:n ZiLh
ziih hies
merle van
van kunnen
ach:eddl
hie! Ille':e
bunnen plicht
plicht gekweeten
gekweeten
to
~e hebben.
~ebben. De
Devie,.'ie'·Predikanten
Preriikantenrekenden
rekenden evenwel
evenwel ook
ook
nu 'I benne
hunlJe gedaan
gectaan te
te hebben,
hebben. zeggende
zeggende,, in
in hun
hun daardaarop
metkwardigbericht,
bericht, "„ dat
9P gegeeven
I!:rgeeven mCikwaardig
dat zy
zy van
van meemee~, fling
ning waren
waren, , &it
d:n bun
hUll werk
werk,, waartoe
waartoe wy
wy hen
hen met
met
hebben ,naar
naarMarth.
Matth.18:
18:16,
16, 17, af" ons
on5 genomen
genomen hebben,
af”
n (,,e1(
!:tell'pen
l\U 4y
I,ydien
dienbroeder
broedet: van
van onzen
onzen wege
wege,, en
en
,$
, pen is: nu
hadden, en
:t, naar
nuur ons
ons voorfebrift
voorfchrifr gefproken
w:fproken hadden.
en derhalven,
derhalven;
5,
~, d:tt
d:lt,, indien
inclien wy
wyoordeelen
oordeelen mogten,
mogten,, dat
dar by
by hen
hen niet
niet
91
om
het
aan
do
hoort,
het
onze
zaak
zoude
wezen
I
~~
hoon,
het
onze
zaak
zoude
wezan,
het
:lan
d.
d9
n Ge.
Ge..
i
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Gemeente, den
waar zy
zy dan,
Gemeentc,
den Kerkenraad,
Kerkenraad, te zeggen
zeggen ,, wanr
als leden
leden van
van denzelven
denzelven,, mede
mede kunnen
kunnen helpen
helpen be.
be..
"91 als
fluiten , om
om hem,
hem, van
"D') t1uiten,
van wegen
we.gen den
den Kerkenraad,
Kerke,nraad, aan
aan
te fpreeken
k
"25 te
fpreeken, , en
en na
na de
de uitkomst
Ultkomst van
vall die
dIeaanfpra,
aanfpra~~k
over hem
hem mede
mede moeten
moeten oordeelen."(*)
oordeelen."(*) —
"„ over
- Prof.
Prof.BON.
BON~
wel verre
l'ET,
verre van
van zich
zich daardoor
daardoor ftilzwygen
fiilzwygen te laaten
laaten
NET , weI
opleggen , voegt
voegt by
by dit geheele
geheele verflag
verflag nog eenige
eenige aanaan..
opleg-gen,
meikingen , tot nadere
mcrkingen,
nadere beoordeeling
beoordeeling van
van de
de ontvangene
ontvangene
nutwoorden , die zoo
zoo wel
weI de
degevoelens
gevoelens,, als
nls het
het haraeter
i;aracter
amwoorden,
haatelyk lieht
licht plaat.
een zeer
zeer haatelyk
plaat..
van zynen Arnbtgenoot
Ambtgenoot,, in een
zen , en
zen,
en verzeld.
verzeld. gaan
gaan van
vall verfcheidene
verfeheidene nieuwe
nieuwe befchulbekhuL..
digingen.
van BONNET
BONNET in
in 't licht
tweede Brief
Brief van
Eel'
licht verfcheen,
verfcheen,
Eer de
de tweede
ontvingen wy
wy de
de /If/!,eperjfe
Afgeperfie Verdediging
Verdediging van
van H~RII\GA.
HERI1NGA.
ontvingen
De Hoogleeraar
beklaagt zieh
zich met
ernst , federt
De
Hoogleeraar beklaagt
met alien
allen ernst,
federt
negen jaaren
van veelerlei
veelerlei fmaad
[maad en
en laster
laster
negen
jaaren bet
het voorwerp
voorwerp van
geweest te
te zyn, en
en zegt
zegt met
met rede
rede,, dat
dat by
hy daarop
daarop nu
nu
geweest
niet 'anger
niet
Jan gel' kan
kan flilzwygen
f1:i1zwygen, , gelyk
gelyk by
hy tot
tothiertoe
hiertoe gegedaan heeft, ook
dann
o()kop
opraad
raadvan
vanfommige
fummige wyze
wyzeen
enervarene
ervarene
liannen , onder
welke by
by zegt,
zegt, ook
ook de
de voor
voor Gods
Gods ge..
Mannen,
onder welke
gemeenteop
op aanie,
aarde , oak
ook vonr
voorzich,
zich , zoo
zoo 't't fchynt
meente
[ehynt,, te
te
HINLOPEN gcweest
geweesttetezyn.
zyn. "Dit
„ Dit
gefl:orven Vader HINL6PEN
vroeg geflorven
alles,"
~nes
," zegt
zegt by,
hy, (wat
(wathem
hem tetevooren
vooren zynen
zynen weg
weg zaeht.
zachtkens deed
zonder am
om te
te zien)
zien) „" dit
deed voortgaan
voorrgaan, , zonder
ditalles
:lUes
kens
geldt niet
niet meer
nu een
geldt
meer, , TIU
een Amtgenoot
Amtgenoot, , een
een Man
Man van
van
naam en
en vertrouwen
in de
vertrouwen in
de Kerk
Kerk,, zyn woord
woord tegen
tegen het
het
naam
myne
zet; my
myne zet,;
myopenlyk
openJykaanklaagt
aanklaagt;; en
enverhalen
verhalen doet
doet,,
welke
'trekkinghebben
hebben~ , om
om het
welke eene
eene rechtftreekfche
l'eehtf1:reekfehe !trekking
het
goed
bet welk
goed gevoelen
gevoeJen, , het
welk men
men ininde
deNederlandfche
Nederlandfehe Kerk
Kerk
van
van my
my heeft,
heeft, weg
weg te
te nemen
nemen,, al
al wat
wat immer
immer,, ten
ten nana..
deele
van myne
leerwyze, gezegd
is, te
deele van
myne leerwyze,
gezegd is,
te bevestigen,
bevestigen, en
en
my
my ten toon
toon te
te ftellen
f1:elJen,, als
als eenen
eenen,, die
die de Godlyke
Godlyke heer,
heer.
lykheid
van JESUS
lykheid van
JESUS CHRISTUS
CHRISTUS verlochent
verlochent, , en
en den
den Gees:
Geesl
der
genadeonut"
oneer
aandoet."
der gent/de
aandaet."
- — Voor het
het tegenwoortegenwoordige vergenoegt
by zieh
zich met
dige
vergenoegt hy
met het
het volgende
volgende:: Hy
Hy tracht
traeht
eerst zyne
de tastbaare
tastbaare ongerymdheid
ongerymdheid van
van eene
eene
zyne Leezers
Leezers de
menigte
menigte tegen
tegen hem
hem ingebragte
ingebragtc befchuldigingen
befchuldigingen te
te laaten.
laaten.
voelen
door hen
Verhandelingen, door
voden, , door
hen aan
aan zyne
zyne drie
drie Verhandelingen,
het
I-loagsch GenootIchap
Gmoot[chap tot
tat verdediging
,,'crdediging van
'Pan den
den ChristeChriste.
het Haagsch
lyken
lyken Godsdienst
Godsriienst bekroond
bekroolld en
en uitgegeeven
uitgegeeven,, te erinneren:
erinneren:
waar~
waar.
(*)
wy ons
ons niet,
niet , dan
wy, in
(*) [Bedriegen
[Bedriegen wy
dan herkennen
herkennen wy.
in dit
die
antwoord
Rntwoord., den
den eigen
eigen fchryftrant
fchryftrant van
van den
den Eerw.
Eerw. federt
f~dcrtweg,
wei~
geftorvenen
ecfiorvcnr:n Gryzaarc
GryzaanIiiNLOpEN.]
HINL6PEN.]
A
6
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waaruit men
zien kan,
kan , dat
waaruit
men zien
dat hy
hy de
dewaarbeden
waarheden,, welker
welker
belydenis de Hervormde
Hervorm.de Gemeente
Gemeente in
in Nederland
NederlaIlL1 groogl'Oo"
belydenis
tendeels kenmerkt,
kenmerkt , Illet
niet alleen
erkent , maar
telldeels
aileen erkent,
maar ook
oak ververte beroepen
op de
de goedl;eurillg,
goedl,euring, waar
decliO'[;
door zich
zich . te
beroepen op
dedigt; door
mede zyne
med~
zyne Inwymgs-redevoering
Inwyings· redevoering van
van buitengewoon
buitengewoon
veele Leeraaren
Leeraaren in ons
ook van
veele
ons Kerkgenootfcliap
Kerkgenootfchap, , ook
van zulzul.
ken , die
ken,
die beroemd
beroemd zyn
zyn wegens
wegens hunne
hunl1e verkleefdheid
verkleefdheid aan
aan
de oude
de
oude en
enbeproefde
beproefde Euangelieleer
Euangelieleer,, onder
onder ons
ons beleebelee.
den , is aangehoord
op 't't getuigenis
den,
aangehoord, , op
getuigenis van
van alien
allen,, die
die
van zynen
zynen openbaaren
openbaaren Euangeliedienst
Euangeliedienst gebruik
gebruik maaken
maaken.,,
immer hoofen,
hooren , en
Academifche Lesfen
Lesfen immer
en op
op de
de
en zyne
zyne Academifche
welkehy,
hy, in
en 1800.,
i800,
praktikaale aanmerkingen,
praktikaale
aanl1te1"kingen, welke
ill 1798
1798 ell
tweede uitgave
uitgave van
gevoegd heeft
heeftby
by de
de twcede
gevoegd
van het
het bekende
bekende
BERGEN, waaruit
waaruit hy
by ook
ook ettelyke
ettelyke proeproe·
Huisboek
Iluisboek van
van BERGEN,
Aanhangfel , by
by deze
ven,
als een
een Aanhangfd,
deze Verdediging
Verdediging heef:
heef:
ven , als
laaten drukken.
Dezealgemeene
algemeene verdediging
verdediging hebbende
hebbende
laaten
drukken. Deze
hyden
denLeezer
Leezernadere
nadere verzekeverzeke.
laaten voorafgaan
voorafgaan,, tracht
tracht by
zyn geloof
geloof :lun
aan de
ring te
geeven van
van zyn
de Leer
Leer aangaande
aangaande
ring
te geeven
God , den
God,
den Vader
Vader,, den
den Zoon,
Zoon,en
enden
den Heiligen
Heiligen Geest,
Geest.,
door het
atleggen eener
eener belydenis
belydenis,, die
die waarlyk
waarlyk weinig
weinig
door
het atleggen
flrookt met
met 't't geen
geen hem
bern door
door zyne
zyne Ambtgenooten
Ambtgenooten,, in
in
ftrookt
eene pleclltige
plecbtigeaanklachte,
aanklachte ,isis te
te laste
,eene
laste gelegd.
gelegd. Daarna
Daarna
maakt hy
B1aakt
hy nog
nageenige
eenigevoorloopige
voorloopigeaanmerkingen
aanmerkingen nopens
nopens
den Brief
BONNET is
is uitgeden
Brief.., die
die op
op naam
naam van
van Prof.
Prof. lWNNET
uitge..
geeven. Of
@eeven.
Ofdeze
deze 'er
'erwerkelyk
werkelyk de
de Schryver
Schryver van
van zy ,
HERINGA te
te twyfelen.
twyfclen. Hoe
Hoe het
het daar
daar
daaraan
daaraan fchynt
fchynt HEIU~GA
anedezy,
zy, hy
by zegt
'er van,
van, en meent
mede
zcgt 'er
meent dat,
dat, zoo
zooverre
verre de
de
zaak voor bewys
vatbaaris,
is, te
hewys vatbaar
te kunnen
kIlnnen bewyzen
bewyzen: : "„ Die
Die
Brief
Brief behelst
bellelst onwaarheden en
en valfthe
valfche befchtddigingen
befthuldigingen tegen
my. InIndien
dienBrief
Briefwurden
wurdenmyne
myne woorden
woorden verdraaid,
verdraaicl, en
gerukt. In dien
buiten bun
hun verband
verband gerukt.
dien Brief
Drief worden gebrekbuiten
ifige
en' onnaauwkeurige
onnaauwkeurige verhalen
vet"ha/en gedaan.
gedaan. In
In dien
dien Brief
Brief
kige en•
zaken, die tot
gebemode zaken,
tot het
hetverimal
verhaal der
der vermetde
vermelc!e
worden gebeurde
worden
en verborgen.
dingen oehooren,
verzwegen en
verborgel1. Die
Die Brief
Brief
dingen
behooren , verzwegen
en onzin.
behelst, bier
en daar
daar., ongerymdheid
on{!,etymclheid en
ol1zin. En
En,, des
des
hier en
niet
zyn 'er
niet tegenftaande
tegenll:aande, , zyn
'er inindien
(lienBrief
Brieftrekken
trek ken van
van
zeer opmerkelyk
opmerlelyk zyn."
zyn."
en beleid,
/runftil; overleg
overleg en
be/eid, welke
welke zeer
kunflig
BONNET reeds
Ondertusfchen
heeft BONNET
Ondertusfcben heeft
reeds, , op
op zyne
zyne beurt,
beurt,
tweedenBrief,
Brief, deze
P. S.
S.van
van zynen
zynen tweeden
deze niet
niet min
mill
in bet
het P.
in
flerlre
taal laaten
Ik verlaaare
flerl,e taal
laaten drukken
drukken:: „"Ik
verklaareopenlyk
openlyk ,7
my niet
niet te
te kunnen
kunnen inlaaten
inlaaten met iemand
iem:md,, die
die een
een waarach.
tig getuigenis,
driebevestigd
bevestigd,, loochent.
loocbent.
getuigenis, door
door twee
tweeofofdrie
Zal
zyneGeloofsGeloofs.
Zal het
het fchryven
fchryven van
van zyn
zyn H,
H. G.,
G...enenzyne
dit eerrt
2:90 moet
moet ait
eertl uftbelydenis,, jets
iets kunnen
kunnen afdoen,
belydenis
afdoen , zoo
gemaakt
zyn , dat
tern4akt zyn,
Jat zyn
zyn H.
H. G.
G. ziclz
zich niet
nie; aan
fum opzettelyks
opzettelyklo
~n~
on-
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onwaarheid
heeftfchaldig
fchtddiggemaakt.
gemaakt. By,
Hy, die
Dwaarheid heeft
die,, het gene
gen6
volkomen
waarachtig is,
is , als
'Polkomen waarachtig
alsinifzGods
Godstegenwoordigheid
tegenwoordigheid,,
t1p,tt ontkennen
ontke1111cn, , kan
kan men
men op
op diens
dieM yerklaaringen
wrlr/(Joringen wet
wei
durft
maaken?"
teni!:enenflaat
Beni;
/hat maaken?"
1el1 1;01ot/a
Wy hebben
hebben dit
dit,, en
enden
dengehee
gehee1en
illhoucl der
der beide
Brieven
Bfieven van
van den
den hoogbejaarden
hoo'gbejaarden Profesfor
Prufesf\Jr,, met
met verbaa,
verbaa..
zing
zillg geleezen;
geleezen; en
en die
dieverbaazing
verbaazing isismerkelyk
merkelyk toegenotoegeno..
men
lllen,, toen
loen wy
wy 'er
'er't 'rafgeperst
afgeperstvoortoopig
voorloopi~ autwoord
alltwoord van
van
's Mans
vergekken. Hoe
Mans Ambtgenoot
Ambtgcnoot mede
mede hebben
hebb.en vergekken.
Hue
mogely:;:, , dat
HERINGA zwh
zlch van
van den
den hem
hem opgeopgeis 't't mogelyk
dat HERINGA
kgden
l~gden Warn
blaamzuivere,
zuivere,nu
flUmen
meneenmaal
fl'nm:t:ll zyne
zyoe goede
goede trouw
trouw
heeft
twyfeltete rrekken'l
trekketa Hy moge
heefi: beginnet'•
heginncl\' inintwyfel
m,)ge het, by
by
,e onder
herhaaling, ,zeggen:
ik fchry,
fchrylle
onder 't't oog
oog van.
van
herhaaling
zeggen "„ ik
God
God,, die
die myn
myn hart
hart kent
kent,, die
die weet
weet,, dat
dat ik
ik uit
uit voile
volle
overtuiging
en voor
voor wien
wien wy
wyfamen
rameneerlang
ee-rlang
ovcrtuiging fchryve
fchryve, , en
verfchynen
zullen; " bet
verfchynen zullen;"
het zal
zal hem
hem nietS
niets helpen
htlpl:n by zyzy..
ne tegen
party en
en by
by allen,
alien, die
tegenparty
die hem, op
opgrond
grondvan
vandear.,
daar•.
rnede
mede flrydige
firydige getuigenisfen
gemigenis[en, , door.twee
door. twee of
ofBrie
tlrie beves•
beves.
tigd,
frgd, verdacht
verdacht houden.
houden. Hy
Bymoge
mogeeen
eenwenk
wenkgeeven
ge~ven ,
om
om de
de mogelykheid
mogelykheid van
van dwaaling
dwaaling by
by dezen
dezen of
ofgenen
genen
getuige te onderflellen
getuige
onderftellen,.terwyl
terwylonderfcheidene
onderfcheidene oorzaaoorzaa..
ken konden
}ten
konden famenwerken
1amenwerken 'J , om
om hem
hem onnaauwkeurig
onnaauwkeurig to
to
doen hooren,
hooren , gebrekkig
te doen
cioen
gebrekkig te
doen onthouden
onthouden,, verkeerd
verkeerd
doen oordeelen,
oord~elen , ongunftig
ongunflig te doen
doen gevoelen,
gevoelen, onbe.
onbe..
te doen
dagtzaam te
te doen
te doen
eagtzaam
doen befluiten
befluiren, , en
en onbetaamend
onbetaamend te
doea
handelen;
bandelen; wat zullen
wilen hem
hem alle
aHe zulke
zulkeaanmerkingen
aanmerkingen baabaa..
ten
by, zeer
zeer veelen
veeIen,, die,
die,opop't gezag
't gezagvan
vanberoemde
beroemdc
ten by,
Manner, reeds
partygetrokken
getrokkerr hebben,
hebben, en
endeswagens,
desw~gells 'J
Mannen.
reeds party
al
wat hy
hytot
totzyne
zyneverdedigin
verdedigingg zegt
zegt,, voor
voaropzetlyk,
opzetlyk.
al wat
en kunftig
bedrog houden?
houden ? Wy
Wy hebben
nu van
de
en
kunlHg bedrog
hebben nu
van dtl
eene zyde
zyde verflag
gekregenvan
vanhet
hetgebeurde.
gebeurde. HERINGl\
HERINGA,
~ne
verflag gekregen
verplicht dit
dit nu
js
nu ook
oak van
van zynen
zynen kant
I,ant te
te verhaalen.
verhaalen.
is verplicht
Maar verdere
ook zelfs
alle zulke
Maar
verdere belydenisfen,
belydenisfen, oak
zelfs aUe
zulke min
min of
meer gezochte
middelenvan
van noodweer,.
noodvveer , als
als ons
meer
gezochte middelen
ons fomfom..
BERGEN ' S Huisboelt
Huisboek
mige
Prakdkaale aanmerkingen
aanmerkingen op
rnige Praktikaale
op BERGEN'S
zyn toegefcheenen
zoudenwy
wyhem
hem ontraaden.
ontraaden. Hy
2yu
toegefcheenen,. ,zouden
Hy
gaa, zoo
gaa.
zoo by
hy het
hetwel
welmeent
meentmet
methet
hetKerkgenootfchap,
Kerkgenootfchap,
waartoe hy
by behoort;
wy voor
waartoe
behoort; (waaraan
(waaraan wy
voor ons niet
niet twytwy.
felen;) hy
gaa zynen
zynen weg
weg rustig
rustig voort,.
voort , zonder
felen;)
by gaa
zonder om
om te
zien , en
zien,
en laate
laate God
God en
en alle
aUe onpartydige
oDpartydi~e menfcben
menfchen oorOOf"!
zul.
cumluis
fuis zul..
BONNET cum
fleeJen
deelen over
over zyne
zyne bedoelingen.
bedoelingen. BONNET
kn het
len
het 'er
'ernu
ntIdenkelyk
denkelyk wel
weI by
by laaten.
laaten Niets
Ni~tsverwonverwonreeds zoo
zoo diep
dert OTIS
ons meer,
meer, dan
dan dat
dat HElllNCA
HERINGA ZiC11
dert
zich I~eds
Ilet
beeft ingel&atell,
met Inm
bun beeft
Inge/wen.
Vor.
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°ig der
van j.
Very
Ferliolg
der Afgefrerfle
Afgefmfle Verdediging
Veraetiiging van
J. HERINGA
HEIUNGA It
hi.
Efiza'sz.
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aauw,ykS
aauwlyks was onze voorige Recenfie over de beide
Brieven van den Hoogleeraar
en 't begin
N
N
cler Afgeperfle Verdediging van's Mans Amhtgenoot, gewas onze voorige Recenfie over de beide

Brieven van den Hoogleeraar BONNET
BONNET, , en 't begin

der Afgeperfle Verdediging van 's Mans Ambtgenoot , gereed,
reed, of
ufwy
wy ontvingen
nntvingen dit
dit Vervolg,
Fervolg, waarvan
waarvan wy ons haashaas..
o
ten, c(Olen
nzen Leezeren
het refultaat
Leezeren het
l e/ullaat mede
mede te deelen.
deeten.
De Profesfor
verdedigtzich,
zich, op
Pr()fe~lor HERINGA
HERINGA verdedigt
op denzelfden
denzelfden
befcheiden
toon ~,
m:ll~lelyken roan
befcheiden,,maar
maar tevens ernitigen
ernltigen ,,regt
regt mat,itelyken
waarop
waarop hy
hy zyne
zyneafgevergde
afgevergde verantwoording
veramwoording heeft
hceft aanaangevangen , en
en weet
weet zich
zich meesterlyk
meesterlyk te bezitten,
bezitten, onder
onder
g.evangen,
het tegenfpreeken
en wederleggen
wederleggen van
Vlln de
de flerkfle
fterkf1:e en
en
tegenfpreeken en
grievendife befchuldigingen,
befchuldigingen ,die
die hem
hem zoo
zoo fier
fier en
en (tout
frout
grievendlle
te laste
gelegd zyn.
zyn.
laste gelegd
Zyn Ambtgenoot
Ambtgenoot was
was begonnen
begonnen met
met fcherpe
fcherpc aanmeraanmerkingen
en geweldige
geweldige aantygingen
aamygingen., ontleend
ontleend uit zyne
zyne
kingen,, en
Intree
rede, als
als Hoogleeraar
Hoogleeraar der
del' Godgeleerdheid,
Godgeh~el'dheid, aan
aan
Jmree·-rede,
de Utrechtfche
1794 , als
de
Utrechtfche Academie,
Academic, 1794-,
als waarin
waarin by
hy reeds
reeds
eene eerfte
eerfle proef
proef van
van zyn
zyn lraraCter,
kara&er,, en
en van
eene
van zyne
zyne denken van
toeleg zou openbaar
~wyze, en
van zynen
zynen toeleg
openbaal' gemaakt
gemaakt hebhebavyze,
ben.
is hy
dezebefchuldiging
befchuldiging is
hy met
met rede
rede zeer
zeer
ben. Over
Overdeze
gebelgd,, en
en verdedigt
verdedigt by
hy zich
zith,, door
doorvergeiyking
vergelyking van
van
gebelgd
zyne eigene,
:zyne
eigene, niet
lliet door
door een
een of twee,
twee, maar
maar door
door hon.
hon..
derden
gehoorde en
en gedrukte
gedrukte woorden
woorden,, met
met het
het haate.
haate.
derden gehoorde
lyk
]yk verflag,
verOag, dat
dat BONNET
BONNET 'er van
van geeft,
geeft, in
in dier
dier voege,
voege,
dar
~er niet
niet veel
veel tetezeggen
zeggen isistegen
tegen't'tvolgende
Yolgende befluit,
be[1uit ~
dat 'er
dat hy
„ Prof. BONNET
dat
hy 'er uit
uit opmaakt
opmaakt: :"Prof.
BONNET brengt eene
eene
befchuldiging tegen HE
RINGA il1.
in. Prof.
"alfche
HERI~GA
Prof. BONNET
Talfche befthuldiging
verklaart
dat HERINGA
heeft, 't't geen
verk/aat"!, , dat
H£RINGA gezegd
geze/fd heeft,
gem HERINGA
HF RINGA
verdrsait de
Iwaarlyk
vaarlyk niet
nietheeft
heeftgezegd.
gezegd. Prof.
Prof. BONNET
BONNET verdrlfait
de
woorden van
HERINGA, en haalt
haolt 'er
'ergevoelens
gevoeJens flit,
uit,welken,
we/ken
woorden
van HERINGA,
Niet
liggen."
'er
niet in in
liggen."
Niet minder
mindel' ze evierend
evierend is
'er niet
zyn
op 't't geen
te beide
gebragt,
geen BONNET
BONNET had
had te
berde gebragt.,
zyn antwoord
amwoord op
's Heilands
over zyne
zyne denkwyze
denl\wyze omtrent
omtrent 't'tLeerftuk
Leerf1:uk van
van's
I:leilands
driederlei am
ambt.
driederlei
bt Men
Men behoeft
behoeft flechts
flechts 's's Mans
Mans aanmerkinaanmerkillgen daarover
over de
gen
da:lrover te
te leezen
leezen,, ininzyne
zyneVerhandeling
Verhandeling over
koningly1fe womodigheid
koninglyke
waardigheid van
van Christus;
Christus ; welke aanmerkingen
de Iloogl.,
Haogl.,bybywyze
wyzevan
vanAanhangfel
Aanhangfel zyner
zyner Verdediging,
Verdediging ~
bier
tot 't
hier by
by heeft
heeft laaten
lauten drukken.
drukken. -— Eer by
hy voortgaat
voongaat tot
1lfgeperf1:e
geen tusfchen
tusfchen hem
hem en
en zyne
zyne
mfgeperfteverhaal.,
verhaal , van
van 't geen
Ambtgenootenisis voorgevallen
zegt by
by den
voorgevallen., , zegt
den gryzet
gryzen
l\.mbtgenooten
Pro.
Pro.

VERDEDIGING VAN
VERDEDlGING
VAN HERINGA.
HERINGA.
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Profesfor nog verfcheidene
Profesfor
verfcheidene dingen
dingen,, die
die waarlyk
waarlyk deszelfs
deszelfs
bandelwyze met
met zynen,
zynen , zoo
zoo als
als hy
hy voor
handelwyze
voor lang
lang meende,
meende,
gevaarlyk dwaalenden
dwaalendenbroeder,
broeder, niet
niet in een
gevaarlyk
een zeer
zeer gunflig
gunflig
licht plaatzen.
voorgevallene
licht
plaatzen. En
Ennunukrygt
krygtook
oakdatdat
voorgevallene,,
het hier,
bier, op
HERINGA het
zoo
op zyne
zyne beurt
beurt,, verhaalt
verhaalt,,
zoo als
als HERIl\'GA
eene geheel
geheelandere
anderegedaante.
gedaante.'t't Blyk.t
Blykt daar
daar uit,
uit, dat
eene
dat de
de
RAU zynes
zynes ondanks
goede
ondanks, , in
in dit
dit gefchil
gefchil
goede Profes[or
Profesfor RAU,
ingewikkeld gewordell,
geworden , en
en in
ingewikkeld
in 't'tverhaal
verhaalvan
vanBONNET
BONl\'ET
listiglyk verzweegen
verzweegenisis dat
listiglyk
dat deze
deze zyn
zyn naam
lJaam onder
onder de
de
HERINGA,
bewuste aanklachte
van H
by de
bewuste
aankJachte van
ERINGA, by
de vier
vier oudfle
oudae
Predikanten, alleen
met deze
Predikanten,
aileen met
deze bepaaling
bepaaling gefteld
geaeld heeft
heeft::
voor zoo
1100,.
zoo verre
vef,.e my
my het
hethovenfiaande
bovenjJaande uit
uit de
de laatfle
laatjleconverconver't opgevat
falie gebleken
gebleken is;
- dat 't
opgevatongenoegen
ongenoegen en kwaad
fatie
is ;—
HERINGA voornaamelyk
voornaamelyk ontnaan
ontltaan is
vermoedentegen
tegen llERI:-;GA
vermc>eden
uit zekere
, 0m6.
1.lit
zekere huiverigheid,
huiverigheid, die
die by
hyhad
hadlaaten
laatenblyken
blyken,
am.
trent 't't vry
trent
vryalgemeen
algemeen gebruik
gebruikvan
vaneenige
eenigewoorden
woorden en
en
den l3ybel
kunsttermen, die
die niet
knnsttermen,
niet letterlyk
letterlyk in
in den
Bybel gevonden
worden , en
worden,
en met
met welker
welker aanneeming
aanneeming of
of verwerping
verwerpillg zyne
Ambtgenooten oordeelden,
oordeelden, dat
dat ook
1\mbtgenooten
oak de Bybelfche
Bybelfche Leer,
die men
die
men 'er veelal
veelal door uitdrukt
uitdrukt en
en bepaalt, moet
moet flaan
aaall
of vallen
vallen;
we&szyden
, enenwel
of
; -dat 'er
dat van
'er van
we~rszyden,
weIvoorvoorBONNET en
en RO:JAARDS,
naamelyk van
van den
den kant
kant van
van BONNET
RoUAARDS, in
naamelyk
ill
drift hooge
drift
hooge woorden
woorden gewisfeld
gewisieId zyn
zyn,, waarby
waarby wel
weI iets
iets
kan gezegd
kan
gezegd zyn, dat
datkwa]yk
kwalyk verltaan
verHaan en
en niet
niet ten
ten erg.
erg.
(len gemeend
gemeendis;
is;-— dat
fien
dat de
devier
vieroutifte
ondtle Predikanten,
Predikanten,
gehoord te
te hcbben,
HERINGA gehoord
na
ht:bl'en, de
de ingebragte
ingebragte befchul.
befchnl_
na I1ERINGA
digingen niet
digirigen
niet gegrond
gegl'Ond of
of gwigtig
g~wigtiggenoeg
genoeg gevonden
gevonden
bebben,
nebben , om
am hem
hem deswegens
deswegens by
by den
den Kerkenraad
Kerkenraad te
te ververklaagen
—-enendatdat
dede
hoofdbeichuldiging
klaagen; , hoofdbefchuldigingvan
vanoneeroneerlykheid
lykheid en
en onoprechtheid,
onoprechlheid, waarop
waarop 't't nu
nueindelyk
eindelyk neerne~r..
komt,
komt ~ niet
niet isisbeweezen.
beweezen.
By
By 't't flat,
O'lt, laat
laat HERINGA,
HERINGA, ten
ten bewyze,
geen
bewyze, dat
dat hy
by pen
zwaarigheid
maakt, om
zwaarighcid maakt,
am zyne
zyne gevoelens
gevoelens voor
voor de
de NederNederlandfche
Kerk bloot
bloot te
landfche Hervexmde
Herw;rmde Kerk
te leggen
leggen,, deze
deze zyne
zyl1e
vrywillige
daartoe , met
vrywiJlige verbintenis
verbilltenis dam'toe,
met aroote
groote letteren
letteren,,
drukken
drukken: INDIEN
INDJEN PROFR.
PRnFR BON1ND
BONN". T
T ZYN
ZYN THFOLoGISCII
THFOLOGISCII
SYSTEMA VERKtFST
VERKIFST IN
SYSTEM:\.
IN HET
HFT LICHT
LICHT TE
TE GhVEN,
GJ,VEN, ZAL
ZAL 1K
IK.
HET
OP, LATEN
BET MYNE,
}dYNE,00GENBLIKKELYK
O(IGENBLIKKELYK DAAR
DAAR oP,
LATE.N DRUKI>I{UKKEN
. , Dan
bevoegd
KEN.,
Dan kan,'
I; all " zegr
zegrhy,
hy,„ elk
" elk
bevllegdoordeelaar
onrdeelaar
beflisfchen,
betlisfchen, wie
wie van
van ons
OilSheiden
heiden meer
meer Bybelsch
Bybelsch recht.Techt-

zinnig,
rechtzinnigzy.
zy."
Wy voor
zinnig, en
en FormulierFormulier· rechtzinnig
"\:Yy
vaor ons
ons
denken
niet, dat
denken niet,
dat de
deFloogleeraar
Hoogleeraar BONNET
BONNET bier
hier toe
toe lust
lust
zal hebben, en,
r s bet
en,hoe
hoegaarne
gaal'ne wy
wy ande
anders
het Theologisch
TheologisclJ
Systema
van HERINGA
Systema vall
H.EIUNGh zouden
zouden wenfcheu
wenfchel1 te leezen,
leezen, zoo
ge!e-

•VERIADMING VAN HERINGA4
VERD£DtGlrfG
JiEAJrfGA.
geloovenwy
wy tocb
toch ook,
ook , dat
geIooven
dat het
het voor
voor zyne
zyne rust
rust,, ett
e1'1
voor die
Kerk , nuttiger
nuttiger zal
zat zyn,
yoor
die der
cler Nederlandfche
Nederlandfche Kerk,
zyn,
dat men
gefchrevene
iat
men het
hetnu
nuwederzyds
wederzyds by
by't 't
gefchrevene laate.
laate.
Maar dan
r;ich ouk
ouk nu
11U geen
geen derde
derde in den
den twist
twist
Maar
dan moest
moest zich
mengen.
nlengen.
Commerciutn Epistolicum
Commercium
EpistolicllID defignati
defignati Theologim
Theologire Doeloris
DoCl:oris
cum Ordine
&c. &e.
&c. Edicum
Ordille Theologico
Theologico Duisburgenfi
Uuisburgenu, , &e.
PETRUS JOANNES
ae prmfatus
prrefatus est PETRUS
JOANNES VAN
VAN LELYVELD0
LELYVELD;
dit ac
U. D.
J. U.
J.
D. &c.
&c. Traj.
Traj. ad
ad Rhen.
R hell. apud
apud H. van
'Pan Otterloo,
Otterloo,
118 pp.
1803. In
1303.
In 8vo.
I1vo. t~ m. u8
r. P. J.J.VAN
voormaals Raad en PrTfie
r.
VAN LELYVELD,
LELYVELD, voormaals
Prrefi·
dent Schepen
en Ounerling
Ouderling der
der Gereformeerde
Gereformeerde
.
dent
Sehepen, , en
Gemeente tc
te Haarlem
llaarlem,, in
in 1795
1795naar
naarEmmerik.
Emmeri~( uitgeuitgeGemeente
weeken , verlanRde,
verlangde, daar
daar nag
nog woonachtig
zynde , (ill
(in
weeken,
woonaehtig zynde,
1802) te
te Duisburg,
examina, met
IBoz'
Duisburg, zonder
zonner voorafgaande
voorafgaallde eXamilltl,
inaugurele Di.rftrtatie,
Disfertatie , tot
bet
van eene
eene inaugurele
bet overzenden
overzcnden van
Door inindedeTheologie
DoCl:or
Theulogieverh:ven
verh,'ven tete worden,
worden. en
enfchreef
fchreef
&arover eerst
(Larover
ecrst aan
aan den
denDuishurgIChen
Duishurgkhen Profesfnr
Profesfortutiti*
MOLdie hem
LER,
hem hierop
hierop net
n:et ouguntlig
onguntHg antwoordcle,
antw()urdde, gegei,ER die
lyk by
Jyk
hy vervolgends
vcrvolgends,, nadat
nadat deze
dezemet
metTyne
,yne Ambtgenooten
Ambtgenuotel1
had geraadpleegd
KRUMMACHER had
GRIMM
geraadpleegd, , ouk
ouk van
van
en KRUMMACHER
GRIMM en
de geheele
Faculteit zoodanige
de
geheele '1'I heologifche
heologifche Faelllteit
zoodallige aanichryaanfchryving ontving,
die hem
hem alle
aile hoop
hoop gaf
~afvan
van zynen
zynen wensch
wellsch
ving
ol1tving, die
Vervuld te
te wHen
zullen krygen
krygen~ , op
vuet, als
verv111d
op foortgelykcn
foonge1ykt:n v,-'et,
als dat
dat
wet Bens
anderen , en
cens aan
aan anderen,
en nog
nag onlangs
onlallgs aan
aall den
dell naar
naar
'vel
rgl1nd. Maar
Louden vertrokken
was ve
vergund.
PAAL, , was
Maar
Londen
vertru.kken Pred.
Pred. PAAL
over Gcnet:
Genet. XLlX:
MAXI.
't overgezonden
inaugurale, over
't
overgez"nde11 Specimen
Specimen inougunTle,
hehangde
13,
behaagde aan
aan de
de Duisburgfche
Ouisbul'gfche Godgeleerden
(;odgeleer,:en Met,
!liet.
IR
0011 fchynen
fchynen zy federt
min gunllige
gunlHge berichten
berichten omtrent
umtrent
Ook
federt min
LE INVELD ontvangen
ontvangen te
te hebben,
hebben , wien
wien zy
zy nu
:Mr.
11U
1V1r. VA'>:
VAN LI'LYVELD
ianzagen voor
voortiander van afgezonnanzagen
vUllr een
een beminnaar
beminna~lr en
ell vooribnder
afgezonderde gezeirchappen
over't't Godsdienflige
Godsdienitige, , of
of 7,Oogezoon,
dcrde
gezelrchappen over
Oefeningen , die
die welligt
Cradus DoC)orablis
iJaamde
welli~t den
den C,.ndus
DoC/orlllit
iaamde Oefeningen,
zou misbruiken
om zlch,
zich , in
zon
mi~bruiken. , om
in zulke
zlllke,, inillDuitschland
Dllit~ehJand
bnge6,11oofcle byeenkomften,
des te meer
ongeolirloofde
bycenkomfl:en, de~
meer gezag
g-ezag aan
aan te
te:
Maatigen. Dit
maatigen.
Dit., en
enmogelyk
mogelyk nog
nogmeer
meerandere
anderenadeelige
nacieelige
gcruchten deeden
hen aarzelen,
gcruchten
deeden hen
aarzelen, in
in het
hetvulledig
vulledig toettaan
toetban
tan 't'tgevraagde.
van
gevraagdc. ZyZyvorderden
vorderdennu,
nu.beha/ven
behalven een
een ananKok een
der Specimen
Specimeninaugurate,
inaugurale , ook
del'
een Kerkelyk
Kerkelyk getuigenis
getuigenis
omtrent zyn
van den
denKerkeraad
Kerkeraad van
van Haarlem,
Haarlem,
()mtrent
zyn gedrag
gedrag van
en een
een Academisch
Academisch getuigfchrift
getuigfchrift van
van den
d8n Hoogleeraar
Hoogleeraar
en
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COMM.
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V,AN LELYVELD,
LELYVELD,
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rfl

wiens onderwys
by gezegd
ge.
IftN"NET wiens
.~N'NET,
onderwys by
gezegd had voorbeen
voorbeen ge..
noten te
te hebhen.
hebben. VAN LELYVELD
maakte hierin zwaS.
noten
LEL yV:ELD maakte
zwa..
righeid, en eischte,
righeid,
eischte, dat
da.tdedetoegeffaane
toegefl:aane promotie
promotie voorr,.
V0011..
gang zou
zou hebben
in 't
gang
heblJen., op
opdedevoorwaarden,
voorwaardcn., die
die men
men in
't
eerst alleen
had bedongen,
bedongen, en
en waaraan
waaraan by
eerst
aileen had
hy rekende
rekende vo}...
daan te
te hebbel1,
hebben terwyl
daan
terwyl by
hyook
ookzelfs
zelfs 't'tformolier
formulier van
van
den gevorderden
eed reeds
reeds had
had onderteekend.
den
gevorderden eed
onderteekend. Hierin
Hierin
niet hebbende
en zeer
niet
hebbende kunnen
kunnen flaagen
Oaagen, , en
zeer gevoelig
gevoelig over
over
de eindelyk
geheele afwyzing,
afwyzing , gceft
Ale
gevolgde gehecle
g~eft by
by.aUc
de
eindelyk gevolgde
de over
met 't't °verge.
de
over en
en weder
wedel' gewisfelde
gcwisfelde nrieven
l~kven, , met
overge-leverde Specimm
Specimeninaugurale,
inaugurate, in
in druk,
druk , waartoe
by zegt,
leverde
waal'toe hy
dat de Christelylce
ZedekundeheQl
hemverplicht.
verplicht. By
fly 'Nett
cat
ChristcJyke Zedekunde
heeft
!er ook
ook nog
nog een
Brief van
!er
eeu Brie!
yan een
een Ongenoemden
Ongenoemden ,,die
die tel'
ter zyner
verdediging zal
moetenfirekken,
tlrekken,bygevoegd.
bygevoegll.—
- Wy
Wy wilvel'dediging
zalmoeten
len ons
len
OilS in
in dien
dientwist
twistniet
nietmengen.
mtngen.Mogelyk
Mogelyk hebben
hebhende
de
Theologifche Profesforen
Profesforen tete Duisburg
Duisburginin't't begin
begin zich
zich tdr
ter
TheologHche
goeder trouwe wat te ver
VAN LELYVELD
LELYVELD ingdaat~
goeder
vcr met VAN
ingelaaten,
Naar dat
Maar
dat zy,
zy,op
opingekomene
ingekomene berichten
berichten,,'r'trecht
recht niet
niet zoo.
ZOIJden hebben
't gedaane
van de
fien
hebben,, om
om't
gedaaneverzoek
verzoek beleefdelyk
beleefdelyk van
hand te wyzen,
wyZtW, ten zy
zy aan
aaneenige
eenige billyke
billyke voorwaarden
voorwaarden WID!"
daan werd
gedefigneerden Dacdaan
werd,, zal
zal den
den zich
zichnoemenden
noemenden gedejignen'den
DocTheologise moeielyk
moeielyk
te bewyzen
tor Theo/()Rire
'IDr
te bewyzen
vallen. 't't isIs ons
On!
bit zyne
,uit
zyne Latyniche
Latynfche Brieven
Drieven,, en
en nu
nn evenwel
evenwel ook
ook ge.
ge.
meengcmaakt Specimen,
Specimen, niet
niet voorgekomen,
dat de
de 'man
meengcmaakt
voorgekomen, dat
man
waarlyk in
in de
waarlyk
de uitlegkunde
uitlegkunde van
van den
den Bybel
Bybel,, en
en verdere
Theologifche weetenfchappen,
weetenfchappen ,zoo
zoo bedl'even
bedrevenis,
is , dtt
Theolog-ifche
dat
Men
men zich
zich grootelyks
grootelyks hebbe
hebbe te
te b,b,klaagen
klaagen, , dat
dat hem
hem de
macht,
macht, om
om daarin
daarin openbaar
openbaar onderwys
onderwys te geeven
geeven,, voot.
alsnog l1iet
niet verleend
verleend is.
alsnog
Nieuwe Ecliptifi-he
Eclipti/Che Tavelen
Tate/en,, met
metderzelver
derzelverToepasfing
Toepas/inlf op
DP
het
ontwopen dey
der Sonhet Meetkunflig
M<:etktmfti!{ ontwetpen
2011' en
en Maan-Eclip.
Maan-Belpfen,
fen, enender
del"voorbwangen
voo,'bVJangenvan
vanMercurius
IJlel"curiusenenVenus
Venusover
over
KAMF.R,
ER ,PHIL.
PHIL.
de Z011;
Zon; door
door J.J. nE
flE KAN'I
Z z Let
Le{jor
or PhyJiPkg.
de
ces
in het
te Middelburg,
enz. Te
ces ill
het Mufaeum
Mufaeum te
Middetbu"/f, enz.
Te MidMilWinter,
P. de
delburg,
de/bu'-g, by
by A.
A. P.
de Winter,
18':3' in
In gr.
gr.Etvo,
8VD.behalven
de Tavelen
hel7alven de
Tavelen e56
256 bladz
bladz.
C choon
Vaderland
mnge ontbreeken
choon bet
hetininonsons
Vaderlandniet
nietmoge
ombreeken
die, of
() aan
aan dezulken
dtzulken, , die,
of uit
nit hoofde
h00frle van
van beroep,
'hel'Oep, of
ttit hoofde
{lit
hl10fde van neiging
neiging tot de
de edele
edele Sterrekuude,
SterrekulIde, dezeidezeJ.
ve
zyn 'er
v~ beoeffenen;
beoeffenen; weinigen
weinigen of geenen
geenen zyn
'er echter,, onle
oat
the
detze verheveRe
vedevene Weethe aan
aan 's Lands
Lands Hoogefehoolezt
HoogefcbooJendeeu
ten.
ten-
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y. DE.
DE KANTER,
RANTER, PHIL.
PHIL. Z.
J.
Z.

tenfchap aan de
jongelingfchapverklaaren,
verklaaren , die J
tenfcbap
de leergierige
leergierige jongelingfchap
gelyk zo veelen
gelyk
veelen uit
uit andere
andere Volken
Volken,, Franichen,
Franfchen, ItaliaaEngelfchen en
en Duitfchen
nen, Engelfchen
J)uitfchen,, door
door Ontdekkingen
Omdekkingen of
Gefchriften, aan dezelve
luister byzetten.
Gefchriften,
dezelve nieuwen
niellwen luister
byzettell. Het
Het
te doen,
is onze
ODze taak
taak niet,
niet, hiernaar
hiernaar onderzoek
onderzoek te
doen, daar
daar ill
andere vakken
-andere
vakken der
del' NatuurNatuur. en
enWiskundige
Wiskundige WeetenWeetenfchappen orze
fchappen
onze Natie
Natiezozoveele
veeleberoemde
bel'oemde Mannen
Mannen heeft
heefc
voortgebragt , waaromtrend
het genoeg
genoeg zy,
zy , flegts
voorrgebragt,
waaromtrend het
/legts de
de
naamen tete melden
van HUIGENS,
HuIGENS
naamen
melden van
'5 GR,WESA,\DI<:,
C RAVE SA MDE I
OEK enz.
enz. En
J,iUSSCBENBI'
Ellichoon
khoonhet
hetook
OJ)k thans
thans over
over
11U5SCHENB P OEl\..
het geheel
het
geheel niet
niet fchT;e
fchy:c teteontbreeken
olltbreeken aan
aanbelovaame
bekwaame
voorgangeren in
in de
voorgangeren
de Natuurkundige
Natnurkuildige Weetenfcha'
Weetenf-cha' pen
pi:ll ,,
rneenen wy
wy echrer
echter in
in het
meenen
het zekere
zekere onderricht
onderricht te
te zyn
zyn ;
dat dezelve
dezclve aan
aan de
de Hoogelchoolen
Hoogefchuolen hoe
hoe Tangs
langs hoe
hne meer
meer
in kleinachting
kleinachting raaken
l'aaken,, daar
daar dedefludeerende
findeercnde jeugd
.ieugd in
in
bet de,lbeeld
het
dei,kbceld fchynt
fchyllt te
te zyu
zyn,, dat
dat deeze
deeze Studien
Smdien,, als
als
niet behoorende
tot hun
hun beroep
niet
beh,)oreillie tot
bel'oep, , o,k
o:,k voor
voal' hen
hen Diets
niets
aantrekkelykshebben,
hebben ,telwyl
tetwyt het
het weleer
te regt
regt ge..
ge..
aantrckkclyks
wdcer te
ucht werdt,
-acht
werdt,dat
dathet
hetbeoeffenen
beoeffenen deezer
deezer Weetenichappen,
\Veetenfchappen ,
ten minflen
tot eene
eene zekcre
zekerehongte,
hoogte,als
als 't't ware
ten
minftcn tot
ware,, bebeeducatie , als
ho',rde
tot eene
eene Academifche
Acadcmifche educiltie,
niet betaa.
betaa..
als vier
ho' , rde tot
Mende dat
mende.
dateen
fenman
manvan
vangeletterde
gelettcrde opvneding
opvneding in
in dee.
dee..
ze zaaken
onbedreeven
ware. H,
Hoe
het zy,
zy, het
ze
zaaken geheel
p;cheel all
hedreevell ware.
,e het
het
gefchiedt van
van nns
ons ook
gefchicdt
Gok daarom
daarom met
met des
des tetemeer
meer genoegenoegen , dat
gen,
dat wy
wy hier
hier onze
onze Landsgenooten
Landsgenooren een
een Werk
Werk mo.
mogen aankondigen
gen
aankondig,~n, , 'r't geen,
/1:een, onzes
onzes achtens
achtens., niet
niet alleen
alleen
om
de manier
manier van
van uitvoering
uirvoering aanfpraak
aanfpraak heeft
heeft op
op den
den
om de
lof
lof van
V:ln een
een geregeld
gE'Tc~e1d en
en wet
weI doorwrocht
doorwrncht opftel
orfiel., maar
maar
ook
de byzondere
l'ymndere verdienfte,
verdienfte, dat
datdedegeleerde
geleerdeSchryver
Schryver
oak de
hierin
ziet , en
hierin,, gelyk
gelyk men
men fpreekt
fpreekt, , uit
uit eigen
ei?:cn ongen
oog-en ziet,
en
t'l!enen
ellen gedceltelyk
gedccltelyk nieuwen
nicuwen,, en, zo
zo by
'hy acht
acht,, gema'ke.
gema'"kc<lyker
lyker,, weg
weg inflaat
inl1aat,, dan
danzyne
zyneVoorgangeren
Voorgangeren gedaan
gedaan
hehben.
Het
Werk,, gelyk
gelyk deszelfs
deszelfs Titel
Titel aanduidt
aanduidt,, bepaalt
bcpaalt
Het Werk
zig tot
alsmede der
der overovertot het
hetberekenen
berekell('u der
der Eclipien,
Eclipfen,alsmede
gangen
gangen van
van Mercurius
Mercurius en
en Venus
Venus over
over de
de Zonnefebyf,
Zonnefchyf,
welke in
in den
:welke
den aart
aart der
der bewerking
bewerldng dd, zelfde
ulfde zyn
zyn,, als
als de
de
ionZan-Eclipfen.
Eclipfen. \Vy
\Vyzullen
zullentragten
rragren ininzozoverre
verreverflag
verfiag
van
te doen
o?en,, dat
darku-digen
ku',digen hierdoor
hiernoor met
met
van flit
dit \Verk
\Verk te
lien
den aart
aart en
en de
debedoeling
bedoeliug van
van hetzelve
hetzelve bekend
bekend,, eit
en
eenigermaate
flaat gefield
geffeldworden.
worden om
eenigermaate ininfiaat
om tete kunnen
kunnell
oordeelen
of zy
zy daardoor
oordeelen, , of
dam"door uitgelokt
uitgelokt worden,
wardeR, het
hetBock
Bock
Zelve
handen teteneemen.
neemen.
zelve in harden
Het is
der zulis eigenlyk
eigelllyk niet
niet gefchreeven
.gefchreeven ten dienfte
dianne der
zul..
ken
ken,
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ken, die
die onkundig
onkundig zyn
zyn van
van de
deTheorie
Theorie der
derEclipfen
Eclipfen ,
en van
van de
dealgemeene
algemeene gronden,
gronden,waarop
waarop derzelver
derzelver berebere.
en
kening berust
kenin~
berust,, even
even alsof
alsof deezeu
deezen omtrend
omtrend deeze
rleeze zaazaaken hierin
ken
hierin een
een fyftematisch
fyfl:ematisch onderricht
onderricht zoucien
zouden kunnen
kunllen
verkrygen. Zo
eerfle doordoorverkrygen.
Zo iets
ietsdagt
dagtRecenfent
Recellfent by
by het
het eerfte
loopen deezes
hoe, by
deezes Boeks
Bocks,, bemerkende,
bemerkende, hoe,
by wyze
wyze van
van
loopen
voorbereiding, daarin
ook de
deeenvoudigfte
eenvoudigfl:e Meetkunftige
Mcetkllnflige
voorbereiding,
daarin ook
voorftellingen, zelfs
zelfs de
de bekendfte
Tekens in
in de
bekelldfle Tekens
de MeetMeetvoorflellingen,
en Rekenkunde,
en
Rekenkunde, alsmede
alsmede de
de manier
manicr van
van werking
werking met
met
tientalige breuken,
breuken , worden
tientalige
worden voorgedraagen.
voorgedraagen. Schoon
Schoon
zuiks overtollig
moge gerekend
gerekend worden,
worden , fchaadt
fchaadt dit
dit
zulks
overtollig moge
echter niet.
niet. Intusfchen
is het
dar bier,
hier, by
hy
echter
Intusfchen is
het vreemd,
vreemd, dat
21g9 8 wil
voorbeeld , geleerd
geleerdwordt,
wordt, dat
voorbeeld,
dat ~~50B
wiI zeggen
zeggen ,, dat
dat
a8400 door
~8400
door g6
36 gedivideerd
gedivideerd is,
is, en
enmeer
meer dergelyke
dei'gelyke kleikleinigheden ; zodat
zodat het
het den
denfchyn
fchynhebbe,
hebbe, dat
dat men
men hier,
hier, ook
ook
nigheden;
zonder Aftronomifche
kunde, bykans
bykans bloot wefktuh;eI)'k
zonder
Aflronomifche kunde,
werktnigelyk
zou kunnen
kunnen leeren
leeren berekenen;
berekenen; 'r't Been,
Eclipfen
gecn, al
al ware
cware
Eis.clipfen zon
zuiks mogelyk
der Kunst
Kunst oneere
oneerezou
zouaangcdaan
aangcan zyn.
zyn.
zulks
mogelyk, , der
des Auteurs
Auteursis,
is , zo
zo by
hy alal niet
niergeheel
gcheel iets
iets
Het oogmerk
oogmerk des
nieuws mage
moge voortbrengen,
voortbrengen, het
het werk
werk ten
ten minften
minaen te
te
nieuws
vereenvoudigen, en
en de
debeoeffening
beoeffeningdaardoor
daardooralgemeener
algemeener
vereenvondigen,
te maaken.
maaken. De
DeSterrekunde
Sterrekundeisiszekerlyk
zekerlykheclen
heden ten
ten dadage tot
ge
tQt dien
dien trap
trap van
v~n verhevenheid
verhevenheid gebragt, dat
dar,, indica
indica
zuiks met
met bet
hetbezel
bezefvan
vannederigheid
nederigbeid beflaanbaar
bef1:aanbaar was,
zulks
de Mensch
de
Mensch zou
zonvervoerd
vervoerdworden
worden zigzelven
zigzelven tetebewonbewon.
deren over
deren
over de
de diepte
diepte der
del' naarfpooringen,
naarfpooringen, waartoe
waartoe zyn
zyn
is, Ol1zes
geest in
in that
onzes achtens,
~eest
fiaat is.
is. Geene
Geene Weetenfchap
Weetenfchap is,
gefchikter,, om,
metdankbaar
dankbaar opzien
opzien tot
tot zynen
zyncn Scherom, met
per, hem
van zynen
zynen verhcven
verheven aanleg.
aanleg. De
hem te
te overtuigen
overtl1igen van
Dc
berekening
in 't byzonder
berekening in
hyzonder der
del'Eclipfen
Eclipfen isiseerie
eene uitfpanuitfpanning voor
diededeSterrekunde
Sterrekundeuit
uitvermaak
vermaakbeoeffent.
beoeffent.
voor elk,
elk,die
De
tern
De Liefhebber
Liefhebber thoet
moet hiervan
hiervan echter
echter eenigerrnaate
eenigermaate terug
gehouden
p,ehouden worden
worden door
door de
de langwyligheid
l:mgwyligheid der
del' bewerking,
bewerking ,
inzonderheid
van het
het vinden
vinden des
des juisten
jlli~ten tyciftips
tydftips der
del'
inzollderheid van
Voile
Volle en Nieuwe
Nicllwe Maanen
Maanen;; welke
welke arbeid
arbeid des
des te
tc omflagomflagtiger
tiger is
is geworden
geworden,, naarmaate
naarmaate de
de fterrekundige
flerrekundige TafeTafelen, vooral
dieder
derMaan,
Maan,grootere
grooterevolmaaktheid
volmaaktheid ververvaoral die
kreegen
hebben, dewyl
dewyl het
het aaural
aantal der
der COl'reCticn
kreegen hebben,
Correalen ofVerof Ver.
effeningen
daardoorisistoegenomen.
toegenomen. In de
dc Tafelen
Tufelen van
van
etfeuiugen oaardoor
door MASON,
MAUER
MAIJER, verbeterd
verbeterd door
MAsoN, gaan deeze
deeze VereifeninVereifeningen
reeds tOt
tot a3
der Maan,
Maan, en
en ii
gen reeds
23 voor
voor de
de Lengte
Lengte der
II
voor
vool' de
de Breedte.
Breedte. Deeze
Deezelangwylige
langwyligearbeid
arbeiddeedt
decdt den
den
Auteur
Auteur wenfchen
wenfchen om
am gemakkelyker
gemakkelyker Tafelen
Tafdcll;; en
en heeft
heeft
by zelf
geflagen, in
in de
de hoop, dat
z~lf handen
handen aan
aan het
het..werk
werk g.efiagen,
d:l.l:
LETT.
1804. NO.
LETT. 180"',
l'IO. I,
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de goedkeuring
der Beminnaaren
van dit
dit Yak
Vak del"
der Ster..
de
goedkeuring del"
Beminnaaren van
Sterrekunde zynen
zynen arbeid
zou beloonen.
beloonen. Hy
rekllnde
arbcid eenigermaate
eelligcrmaate zou
heeft zig, zo
heeIt
zoals
aisinindedeInleiding
Illieidingworth
wordttetekennen
kennen gege..
geeven , de
de drie
drie volgende
volgendezaaken
zaakenvoorgef1:eld:
voorgefteld:" „ I) Eegeeven,
"„ ne
ne hoogstmogelyke
hoogstmogeIyke eenvoudige
eenvoudige inrichting
inrichting der
del' TafeTafederzelve
eenpaarig
"len.
!)) het
1)atgebruik
het gebruik
derzelve
eenpaarig en
en gege1, len .Dat
wordt.
makkelyk gemaakt
cremaakt
By
't
opofferen
van
"55 makkelyk
3)
By
't
opofferen
vall
b
eenige naauwkeurigheid
naauwkeurigheid aan
aan de eenvoudigheid
eenvoudigheid,, die
die
"„ eenige
zo klein
",, opoffering
opolf"ering zo
klein te maaken,
maaken, dat
dat de
dedaaruit
daaruit voortvoortvloeijende onnaauwkeurigheid
onnaauwkeurigheid in
in de
" vloeijende
de meeste
meeste gevallen
gevallen
onmerkbaar , en
en in
in de
deongunftigfle
ongullf1:igf1:e niet
niet hinderlyk
hinderlyk
",1 onmerkbaar,
"„ zoude
zoude zyn."
zyn/' Hoe
HoededeSchryver
Schryverzulks
zulkshebbe
hebbe tragten
tragten te
bereiken , zullen
zullen wy,
wy, zo
bereiken,
zo kort
korten
enduidelyk
duidelyk zulks
zulksdocnlyk
docnlyk
zy,, zoeken
zoekell aan
aan te
te toonen
toonen inineenige
eenige hoofdbyzonderheden.
hoofdbyzonderheden.
Eene der
derhoofdzaaken
hoofdzaaken by
byde
devoorbereidende
voorbereidende berekeninberekenin·
gen tot het
gen
het bepaalen
bepaalen der
der omftandigheden
omf1:andigheden van
van Eclipfen
Eclipfen is
is
het vinden
van den
den juisten
juisten tyd
tyd der waare N. of
llet
vinc1en van
ofV.Maan.
V. Maan.
De gewoone
deeze. De
De
gewoone handelwyze
handelwyze isisdeeze.
De gemiddelrle
gemiddeldeN.
N. of
V. Maan
berekent men
men vaor
voor dat tydftip
v.
t\laan gezocht
gezocht hebbende, berekent
tydf1:ip
de Lengte
Lengte del"
der Zan
Zon en
Maan , trekt
trekt de
de een
een van
van de
de ander, en
de
en Maan,
Perfchilboog; welke,
welke , gelyk
vindt aldus
aidus den PeYfchilboog;
gelyk doorgaans het
zynde,, zo
geval is, aanmerkelyk zynde
zomoet
moet deeze
deeze arbeid
arbeid nog
nag eens,
eens,.
fomwylen meermaalen,
meermaalen,herhaald
herhaaldworden,
worden , om
om den
fomwylen
den juisten tyd
tyd te
te vinden.
vinden•..Wanneer
Wanneer tusfchen
tusfchen de
de gemiddeld~
ten
gemiddelde
Oppofitie by de
waare Confunaie
en
Con;unftie of Oppofitie
de eerite
eerf1:e berekening
berekening
en WBa/'e
een aanmerkelyk
tydsverloopplaats
plantsheeft,
heeft, moet
een
aanmerkelyk tydsvel'loop
moet men
men
zig deeze
getroosten ,, dewyl
dewyl de
de UurbeweeUul'beweedeeze herhaaling
herhaaling getroosten
ging
is en
ging der
der Maan
Maan zo
zo oneenpaarig
oneenpaarig is
en van
van uur
nur tot uur
um
verfchilt. --_..DeDe
voorhanden zynde
zynde Tafelen
Tafelen van
van den
den
verfchilt.
voorhanden
Heere
Il£ KANTER
KANTER zyn zodanig
zodanig ingericht,
ingericht, dat
datmen
men daardaarHeere DE
mede
mede terflond
terl10nd zoekt
zoekt de
de Tydmerken
Tydmerken der
del' gemiddelde
gemiddelde N.
N.
of V.
V. Maanen
Ma:1J1en in
in Dagen,
Dagen, Uuren
Uuren en
enMinuuten,
Minuuten,alsmede
alsmede
Argument van
het gemiddelde
gemiddelde A"gument
van de
deMaansbreedte
Maa:nsbreedte,, Olll
het
daarmede
de noodige
noodige Veretfeningen
Verelfeningentetedoen.
doen. Alle
daarmede de
Alle de
de
Argumenfen zyn in
in dedeTafelen
Tafelenopgegeeven
opgegeeven,, zodat
zodat men
men
Argumenten
flegts de
te tellen,
11egts
de getalen
getalen hebbe
hehbe by
by elkanderen
elkanderen te
tellen, en
en in
ill
eens
de Corredien
kan in
in 't't werk
cens de
Correcrien kan
werk ftellen.
f1:ellen. De
DeArguArgumenten
zyn Diet
gefteld in
in Tekens, Graaden
menten zyn
niet gef1:eld
Graaden en
en MinuuMinuuten,
ten, maar
maar in
in tiendeelige
tiendeelige getalen
getalen,, als
als maakende
maakende de
de beberekening
rel,ening eenvoudiger.
eenvoudiger. De Tydmerken
Tydmerkell zyn
zyn,, hehalven
behalven in
in
Dagen
Dagen,, Uuren
Uuren en
en Minuuten
Minuuten,, ook
oak nog
nog uitgedrukt
uitgedrukt in
in
Dagen
getalen. Het Argument
Dagen en
en in,
iq tiendeelige
tiendeelige getalen.
Argument der
der
Maansbreedte
is vervat
Maansbreedte is
vervat in
indeelen,
deelen,waarvan
waarvan de
de geheele
geheele
(=trek
gefteldis.
is. Voorts
(1mtrek op
op 4c0000
400000 gefteld
Voorts is
is aan
aan de
deVerefVeref-

fe.
ie.
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feningstafelen die
die inrichting
feningstafelell
inriehting gegeeven,
gegeeven,dat
dat die
dieVereffenin.
Vereffeuin.
beftendig hytellend
bytellend te
gen bel1:endig
te doen
dus kunnell
kunnen zy
zy ter.
gen
doen zyn
zyn;; dus
ilond in eene
fom vergaard
vergaard worden.
worden. Om
Hond
eene fom
Om dit
dit to
te kunnen verkrygen ,heeft
, heeft de
de Auteur alle
N. of
aUe de
de Tydmerken
Tydmerken der N.
of V.
krygen
Maanen vermillderd
verminderd met
met het Maximum
Maximum del'
Maanen
Verelfellingen.
der Vereffeningen.
Hieruit volgt
Hieruit
voIgt,, dat,
dat,daar
daarzy
zyalle
aHehet
hetverst
verstafliggen
afliggen van
V:lIl
het waare
'er bygevoegtl
het
waare Tydmerk
Tydmerk,, alle
aIle Vereffeningen
Veretfeningen 'er
bygevoegd
moeten worden.
worden. Om
moeten
Om die
diezelfde
zelfde reden
reden heeft
heeft de
de Auteur
Auteur
ook goedgevonden
de Tafel,
Tafel , aanduidende
ook
goedgevonden, , de
aanduidende het
het verfchil
verfchil
der Meridiaanen
Meridiaanen in
in Tyd,
def
Tyd,ook
oak zodanig
zodanig in
in tete Heinen,
riehten, dat
dat
de Westelyklte
plaats in
in de
de Tafel,
Tafel , zynde
zynde MexicQ,
de
Westelykl1:e plaats
Mexico , op
gefleld is,
is , welke
welkeplaats
plaats zeer
zeer naby
nul gefield
nul
llabY,zevet1
zeven uuren
uuren in
in Tyd
verfchilt met
met Aml1:erdam.
Amfterdam. Daar
Daar nu
I1U elle
aUe de
de plaatzen
plaatzen ill
verfchilt
in
gemeldeTafel
Tafel ten
ten Oosten
gemelde
Oosten liggen
Jiggen,, isis het
hetverfchil
verfchil ook
ook
altyd bytellend.
In deeze
bytellend. In
altyd
deeze Tafel
Tafel vindt
vindt men
men bykans
bykans alaIle Steden
van eenig
aanbelanginindedeRepubliek.
Republiek. Re.
le
Steden van
eenig aanbelang
Re..
cenfent heeft
heeft echter
cenfent
eehter niet
niet gevonden
gevonden,, op
op welken
welken grond
grond
deeze Tafel famengefteld
is want
want het
deeze
famengelleld is:
het is niet
niet te
te denken,
denken,
berust op
opWaarneemingen.
Waarneemingen. Waarfcbynlyk
Waarfchyl1lyk zal
zal by
hy
dat zulks berust
zig van
Kaarten bedicnd
bediendhebben,
hebben, en
zi~
van goede
goede Geographifche
Geographifche Kaarten
en
aldus het
aldus
het verfchil
verfchil van
van Graaden
Graaden en
en Minuuten
lVlinuuten in
in Tyd
Tyd
hebben overgebragt
welke Methode
hebben
overgebragt; ; welke
Methode naauwkeurig
naauwkeurig zyn
Zyll
zou , indien
zou,
indien men
menopopdedeGeographifche
Geographifcheligging
Jiggingvolgens
volgens
aanleidingder
derKaarten
Kaartenaltyd
altydkon
konfiaat
that maaken,
maaken , 't geen
aanteiding
geen
bet geval
niet is. Hetzelfde
het
geval niet
Hetzelfde geldt
geldt ook
ook van
van de
deBreedten
Breedten
der plaatzen.
Menbehoeft
behoeftflegts
Oegtsonderfcheiden
onderfeheiden Kaarten
Kaartel1
der
plaatzen. Men
om zig
te vergelyken,
vergelyken, am
zig van
van dit
dit gebrek
gebrek te
te overtuigen.
overtuigen. By
deeze
vergeleek Recenfent
Recenfent eene
eene en andere
deeze gelegenheid
gelegenheid vergeleek
an dent'
plaats
in de
plaats ,, ook
Of)k voorkomende
voorkomende in
de Tafels
Tafe1s in
in de
de Neder.
Nederduitfehe
Uitgaaven van
van VARENIUS
Geographic en
VARENIUS Geographic
de
dnitlche Uitgaaven
en de
Aftronomie
van DE
LA LANDE.
LANDE; ; doch
Afironomie van
DE LA
doeh vondt
vandt geene
geene der
der
drie hierin
hierin eentlemmend.
eenllemmend.
Ten einde
moeite te
te doen
einde geene
geene vergeeffche
vergeeffche moeite
doen in
in het
het
berekenen
van het
het juiste
juiste tydfiip'1
tydRip , waarin
waarin een
een N.
N. of
berekenen van
of V.
V.
Maan voorvalt
is het
heteerfte
eerfie werk
werK teteonderzoeken
onderzoeken,
}'laan
voorvalt , , is
by
hy welke
welke N. of
of V.
V. Maanen
Maanen Eclipfen
Eelipfen kunnen
kunnen voorvab.
voorval..
len.
len. De
DeAuteur
Auteurheeft
heefthiervoor
hiervoor eene
eeneTafel
Tafelgegeeven
gegeeven.
doch
verklaartniet,
niet , waarop
waarop dezelve
dezelveherus!.
berust. Het
Het is
doeh verklaart
echter bekend
eehter
bekend,, dat
dat de
de mogelykheid
mOl?:elykheid der
del' Eclips
Eclips afhangt
afhallgt
van
der Conjunaie
van den
den afftand
afftand del'
Coniunftie of
of Oppofitie
Oppojitie van
van den
den
Knoop
Knoop '1, of
of van
van de
de Breedten
Breedten der
der Maan
Maan op
opde
degenoemde
genoemdc
Tyden.
Tydeu. Het
Hetisisdoor
doormiddel
middel der
del'Maans-Breedten
Maans-llreedten,, dat
dae
de
de Auteur
Auteur heeft
heeft aangeduid
aangeduid, , of 'er
'er Eclipfen
Eclip£cn,, zo
zo der
der
Zon als
als der
der Maan,
Maan, zullen
zullenvoorvallen
voorvaUen '1, welke
welke of
of als
ali zeZtker
ter.„ of als
als mogelyk
mogelJk of
of onmogelyk
onmogelyk worden
'Word~ll opgegeeven.
opgegeeven.
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betekentbier,
hier , dat bet
mogelyk betekent
Het mogelyk
Het
het nader
nader dient
dient onderonderzogt te
te warden.
vergeeffehe
worden. 't'tZou
Zoudikwyls
dikwyls veele
veele vergeeffche
zogt
moeite uitwinnen,
uitwinnen , indicn
indicn men,
men, na
na deeze
deeze eerfle
eerfl:e voorbevoorbe..
moeite
reidende berekenil'g,
berekenirg, terllond
terflond kon
kon weeten, welke
reidende
welke EclipEclipzichtbaar zyn.
zyn. Ten
fen op
op eene
fen
eene bepaalde plants
plaats zichtbaar
Ten aanzien
aanzicn
der Maan
Maan isis zulks
zulksaan
;l:lnmindere
mindereonzekerheid
onzekerheid onderworonderworder
pen , dewyl
pen?
dewyl zyzyoveral
overalonder
onderdezelfde
dezeIfdeomflandigheden
omfl:andighcden
gezien warden
gezien
worden,, als
aiszynde
zyndeeene
eeneweezenlyke
weezenIyke verduisteverduiiltering. Dus
hetgenoeg
genoeg teteweeten,
weeten,ofofde
deMaan
Mann ten
ten
ring.
Dus isishet
tyde der
Geziehteinder zyn
zyn zal.
hoven den
den Gezichteinder
zul.
tyde
der verduistering
verduistering haven
Ten opzichte
Ten
opzichle van
van de Zon-Eclipfen
Zan - Ec1ipfen isis dit
ditaan
aanmeerdere
meerdere
onzekerheid onderworpen,
onderworpen ,uit
uit hoofde
hoofde der
der Pnrallaxen;
Parallaxen
onzekerheid
waarom de
de Zon, boven
zynde, voor
boven onze
onze kimmen
kimmen zynde,
voor ananwaarom
deren !\an
kan verduisteren, zonder
deren
zander dat
dat wy
wydeeze
deezeverduisteverduistering bemerlzen.
bemerken. Dit
Dit isis ook
oak de
dereden
reden,, dat
dat men
men in
in onze
ollze
ring
gewoone Almanachen
Zon-Eclipfen
de aangeeving
aangeeving der
der Zon-Eclipfln
gewoone
Almanachen op de
ibatmaaken
maaken ,, dewyl
dewylzy
zyvoor
voorelke
eikebepaalde
bepaalde
niet altyd kan
kan that
plants , of
plaats,
of ten
ten minflen
minfl:en voor
voor plaatzen
plaatzen,, die
dieininbreedte
breedte
merkelyk verfchillen,
moeten berekend
berekend wormerkelyk
verfchillen, afzonderlyk
afzonderlyk moeten
den ; daar
den;
daar bet
het voor
voor de
deMaan
Maan·-Eclipfen
Eclipfen genoeg
genoeg is, flegts
fiegts
over tetebrengen
brengen;;
het verfchil
verfchil der
der Meridiaanen
Meridiaanen in Tyd
Tyd over
gelyk 'er
'er voor
voor de
de Zon-Eclips
ZOll.Eclips van
van II
II Feb.
Feb. 1804
1804 wewegelyk
derom
een verfchil
verfchilisis van
vanIII
min. in
in tyd.
tyd. Of
de
rom een
I min.
Ofechter
echtereene Zan·
Zon-Eclips,
mogelyk of
eene
Eclips, die
die inin gemelde
gemelde Tafel
Tafel als
als mogelyk
zeker is opgegeeven,
opgcgeeven .. op
op eene
eenebepaalde
bepaalde Breedte
Breedte zal zichtzeker
zyn, laat
laat zig
zig in
in de
deverdere
verdere bewerking
bewerkillg fpoedig
fpoedig ontontbaar zyn,
dekken ; van
aanwyzing door
door den Auvan al
al hetwelk
hetwe1k nadere
nadere aanwyzing
Audekken;
teur gegeeven
gegeeven words.
wordt.
Wy hebben
hebben boven
hoven reeds
reeds aangetoond
aal1getoond.., hoe
hoe in deeze
deeze'
Tafelen de
de gemiddelde
gemiddelde Nieuwe
Nieuwe of
ofVolle
VolleMaanen
Maanen gevonden
gevondell
warden.
I-lierbyvalt
valtechter
echter aan
aan tete merken,
merken? dat
dat deeze
deeze
worden. Herby
niet
in den
in de
de Ecliptica
Ecliptica,, maar
maar in
den Loopkrin
Loopk,-ing gerekend
niet in
zyn
van99 min.
min. tyds
tycs kan
zyn;; 't't geen
geen een
een onderfcheid
onderfcheid van
!<an geeyen;
ven; 't welk
welk van
van den
den Auteur
Auteur opzetlyk
opzt:tIyk aldus
aldus is
is ingeingericht
van langwyligheid
geen by
hy
richt.., ter
ter vermyding
vermyding van
Iangwyligl1eid; ;'tgeen
echter
in het
het meetkundig
meetkundig ontwerp
ontwerp der
der Eclips
Eclips door
door eene
eene
echter in
eenvoudig,e
bewerking gemakkelyk corrigeert.
corrip;eert.
tenvoudige bewerking
In verdere
verJere daarby gevoegde
gevoegde Tafelen
Tafelen vindt
vindt men
men alle
aBe de
de
benoodigdheden
benoodigdhedell tot
tothet
het1\fleetkundig
1\tJ eetkundig ontwerpen
ontwerpen van
van eene
eene
Zon- of
of MannMaan· Eclips
Eclips.., gelyk
gelyk derzelver
derzelver Uurloop
Uurloop .. ZonsZons- horizontaale
declinatie
en Maans
Maans.
horizontaale Parallaxes
Parallaxis ,
declinatie, ZonsZons- en
derzelver
van de
de Breedderzelver middellynen,
middellynen, euz.
ellz. Ten
Ten opzichte
opzichte van
te
Maan,flaat
1hatnog
nogaan
aantetemerken,
merken ..dat
dathet
hetvreemd
vreemd
te der
der Mann
kan fcbynen
fchynen,, dat
datdezelve
dezelve flegts
fiegts inineene
eeneTafel
Tafelvervat
vervat
is
is,, zonder
zander dat
dat zy
zyeenige
eenige nadere
nadere Correetie
CorreC1i~ behoeft
behoeft,
hoe-
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MAUER zo
zo ais
als boven
hOedanige
'er in
in de
van MAIJER,
btled:mige 'er
de Tafelen
Tafelen van
boven
aangemerkt, Elf voorkomen.
voorkomen. Dan
Danhet
hethoofdoogmerk
hoofdoogmerk
is
is aangemerkt,
deezer Tafelen
Tafelen was
was alleenlyk
het vinden
hetgeen.
deezer
alleenlyk het
vinden van alal hetgeeft
ten tyde
ten
tycle der
cler Eclipfen
Eclipfen kan
kan voorkomen;
voorkomen; in
in welke
welke gevalgeval.
len, ten
ten tyde
tycle naamelyk
naamelyk der
del' Conjunaien
ConjuncHen en Oppofitien,
Oppofitien,
fommige vereffeningen
vereffeningenkunnen
kunnen vereenigd
vereenigd worden
worden of gefommige
ge..
heel wegvallen.
heel
wegvallen. lietzelfde
Hetzelfde heeft
heeft ook
ook plaats
plaats ten
ten opzichopzich..
te van
van 's'8Maans
Maans Uurloop
Uurloop,, daar
daar op
OPti deeze,
deeze, in
inandere
andere
Tafelen, even
even zo
zo veele
veele vereffeningen,
vereffeningen, als
als op
opderzelver
derzelver
Tafelell,
Lengte, worden
kan over
over
worden toegepast.
roegepast. —
- Deeze
Deeze dooling
dooling kan
de gantfche
duuring del'
der Eclips
Eclips,, volgens
volgens 's'sAuteurs
Auteurs
de
gantfche duuring
gene Minuut, behalopgaave, nimmer
opgaave,
nimmer hooger
hooger gaan
gaan dan cene
behaldar de
de verwaarloosde
verwaarloosde veretfeningen
veretteningen nimmer
nimmer zodanig
zodanig
ven
yen dat
vallen , dat
del'zelver gantfche
gant{che fom
fom ininaanmerking
aanmerking kan
kan
vallen,
dat derzelver
komen , daar
komen,
daar zy
zy elkanderen
clkandcl'en altyd
altyd voor
voal' een
een gedeelte
gedeelte
vernietigen.
Wy
\Vy achten,
achten, mar
naarhet
hetbeftek
bef1:ekeener
eener Recenfie
Recenfie,, genoeg
genoeg
gezegd te hebben
g~zegd
hebbell aangaande
aangaande de inrichting deezer Tafelen.
Veele byzonderheden,
byzonderbeden , minder
Veele
mindel' raakende
raakellde het
het doorgaande
doorgaande
wy ons
onseeniglyk
eeniglyk hebben
hebben willen
willen bepaa.
bepaabeloop, waartoe
waartoe wy
len , hebben
gelaaten. Het
len,
hebben wy
wy geheel
geheel onaangeroerd
onaangeroerd gelaaten.
Het
tomt ons
1,omt
011S voor,
voor,dat
datdedemanier
maniervan
vanbewerking
bewerking zich
zich door
door
kortheid en
en eenvoudigheid
eenvoudigheid aanbeveelt,
aanbeveelt, en den
den man
man kenken..
kortheid
fchetst , die
fchetst,
dieinindit
ditvak
yakder
del'Sterrekunde
Sterl'ekundeveel
veelbeoeffendbeoeffend..
heid aan
; weshalven
heid
aan den
den dag
daglegt
le{!:t;
weshalvenzyn
zynarbeid
arbeid van
van de
de
liefhebbers en
liefhebbers
en voorftanders
voorf1:anders deezer
deezer edele
edele Weetenfchap
Weetenfchap ,
onzes achtens,
achtens , met
worden. Wat
met dank
dank zal
zal ontfangen
oncfangen worden.
Wat
onzes
echter de naauwkeurigheid
der bewerking
betreft, hiernaauwkeurigheid del'
bewerking betreft,
hierechter
over zyn
in that
f1:aat vonnis
vonnis te
te vellen
vellen,,
over
zyn wy
wy dusverre
dusvel're niet
niet in
dewyl zulks
dewyl
zulks door
doornadere
nadereproeven
proeven moet
moet bevestigd-worbevestigd' worden , door
deuitkomflen
uitkomf1:ender
del'b-erekeningen
lrerekeningen van
van
den,
door naamelyk
naamelyk de
onderfcbeidenEclipfen,
Eclipfen, zo
zo die
()l1derfcheiden
die der
del' Zon
Zan als
als der
del' Maan
Maan,,
volgens deeze
Tafelen in
in 't't
volgcns
deeze en
en andere
andere naauwkeurige
naauwkeurige Tafelen
werk gefteld
tegen elkanderell
elkanderentete vergelyken,
vergelyken , en door
werk
gefteld,, tegen
door
daadelyke Waarneemingen
Waarneemingentete beproeven,
beproeven , welke
daadelyke
welke daardaarmede het
De Zonmede
het naauwkeurigfle
naauwkeurigf1:e overeenflemmen.
overeen(lemmen. De
Zan..
Eclips van
Eclips
van II
I IFebr.
Fehl'.aanftaande
aanf1:aande zal
zal,volgens
volgensdedeberekeberekening naar
naal' deeze
deeze Tafelen,
Tatclen, door
door den
den Auteur
Auteuropgegeeven,
opgegeeven ,
ning
beginnen10
to uur
uur 47
zal zyn
zyn 12
beginnen
47 min.;
mill.; derzelver
derzelver midden
midden zal
I~
22 min.
min. De
uur
uur !l!l
um 4 min.
min. 30
30 rec.
fec. en
en erode
einde 1
I uur
De opgaaf,
opgaaf,
gedaan , is hiermede
Letterbode gedaan,
hiermede
daarvan
daarvan onlan)1;s
onlangsinin de
de Letterbode
genoegzaam overeenkomende,
overeenkomende , terwyl
terwyl het verfchil
genoegzaam
verfchil flegts
{legts
eenige fecunden
fecundenbedraagr,
bedraagt,fchoon
fchoon 'er
'er in
eenige
in het
hetbepaalen
bepaalen
plaats heeft.
der Conjun&ie
van 4 min. pl~ats
der
Conjnntl:ie een
een verfchil
verfchil van
heeft.
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Voorts
V oorts heeft
beeftdedeAuteur
Auteurmedegedeeld
medegedeeldzeer
zeernattawketts
nnnuw'keu.
riga
door net
rigi befchryvingen
befchryvingen, , opgehelderd
opgehelderd door
net getekende
getekende
Figuuren,
Figuuren, van
vandedeMeetkunflige
Meetkunfiige Projedien
ProjeCl:ien der
del' Eclipfen,
Eclipfen,
zo der
vindt
bier
del'Zon
Zonals
alsder
del'Maan.
Maan.Men
Men
vindt
hierdubbelde
dubbelde
Ontwerpen
voor beiderlei
Eclipfen, zo orthographifche
beiderlei Eclipfen,
or~hog"aphifche
Ontwerpen Vaal'
als flereographifche,
jlereograp'hi(che, welke laatfte
laatfie manier
manier isisovergenomen
overgenomen
els
den Duftfchen
DmtfChen Sterrekundige
Sterrekundige LAMBERT.
LAMBERT. Deeze ontvan den
werpen
bepaalenzig
zigechter,
echter , ten
ten opzichte
werpen bepaalen
opzichte der
der ZonZon·
Eclipfen
Ec1ipfen, , tot
tot eene
eene gegeevene
gegeevene Plaats.
Zeer fraai
fraai is de
de
Plaats. Zeer
manier, om
am in een
een algemeen
algemeen ontwerp
~ntwerp te vertoonen,
vertoonen, hoe.
hoedanig de
de omftandigheden
omfiandigheaen zyn zullen
zullen voor
voor alto
aile plaatzen,
plaatzen,
waar
wsar dergelyk
dergelyk eene
eene Eclips
Ec1ips kan
kan gezien
gezien worden.
worden. Deeze
Deeze
Zanier
manier isis door
door DE
DE LA
LA LANDE
LANDE uitvoerig
nitvoerig befchreeven
befchreeven,
en, , met
met eenige
eenige verandering
verandering, , door
door den
den Auteur
Auteur gegeen
volgd. Ten
Ten aanzien
aanzien van
van de
de Maan-Eclipfen
Maan - Eclipfen is
is het
het
volgd.
geval
van alien
geval anders
anders,, dewyl
dewyl de
de verduistering
verduistering van
allen,, boboen wier
ven
wier Horizon
Horizon zig
zig de
deMaan
Maanvertoont
vertoant,I even
even groot
groot
y
gezien
gezien wordt.
wordt. Alle
AIleverandering
verandering bepaalt
bepaalt zig
zigalleenalleen1yk
den tyd
tyd,, opopwelken
weIkendedeverduistering
verduisteringgezien
gezien
lyk tot den
wordt, hoofde
van van
het verfchil
derdel'
Meridiaanen.
nit hoofde
het verfchil
Meridiaanen.
De
De Scryver
Schryverheeft
heeftook
ookdedemanier
manier aangetoond
aangetoo,nd,, hoe
hoe
men deeze
men
deeze byzonderheden
byzomlerheden in een
een algemeen
algemeen Ontwerp
antwerp
kan vertoonen.
vertoonen.
Men moet
Men
moet zig
zig echter
ecbter niet
niet verbeelden,
verbeelden, dat
datdeeze
deeze OntOntwerpen ons
ons eene
geeven , zo
zo als
werpen
eene waare
waure Afbeelding
Afbeelding geeven,
uls de
de
Eclipfen , zo
zo der
Eclipfen,
del' Zon
Zan als
als der
del' Maan
Maun,, zig
zig in
in haare
haure
Schyngeflaltenveltoonen.
vertoonen. Wil
Schyngefialten
Wil men
men zulks
zulks weeten
weeten,, dan
dan
moet het
moet
het geheele
geheele Ontwerp
antwerpnog
nogeene
eenemerkelyke
merkelyke veranverandering ondergaan;
ondergaan; 't geen
dering
geen ook
oak bier
hier ontvouwd
ontvouwd wordt
wordt :
de Schryver
Schryver opmerkt,
opmerkt, dat
by welke
welke gelegenheid
gelegenheid de
dat deeze
deeze
inethode by
by hem
lnethode
hem bekende
bekcnde Schryvers
Schryvers nergens
nergens isis aangeaangedie anderszins
DE LA
LA LANDE,
LANDE, die
weezen,
anderszins al
tveezen , ook
ook niet
niet by
by DE
het geen
het
geen tot
tot dedeEclipfen
Eclipfenbehoort
behoortzozouitvoerig
uitvoerig behanbehalldeld heeft
deld
heeft:: waaruit
waaruitmen
menechter
echtergeenszins
geenszins tetebefluiten
befluitcll
bebbe , alsof
hebbe,
alsof dit
dit niet
nietbekend
bekend zoude
zoude zyn
zyn by
bydeezen
deezen en
en
undue beroemde
andere
beroemde Aftronomisten.
Afironomisten. Meermaalen
Meermaalen zyn
zyn deedeeAfbeeldingenmedegedeeld.
medegedeeld. Echter
Echter verwekte
S7.e
verwekte dit
z Afbeeldingen
ook eenigermaate
voorheen
eenigermaate de
de verwonderin
verwonderingg van
van den
den
Voorheen ook
Recenfent , daar by
Recenfent,
hy ook
ook daarnaar
daarnaar toen
toenvrugteloos
vrugte100s gezogt
gezogt
vondt , aan
beeft , doch
heeft,
doch voor
voor zigzelven
zigzelven eene
eene lIfethode
aan
Ilfethode vondt,
oogmerk volkomen
volkomen voldoende,
voldoende , welke
welke echter
het
echter zeer
zeer
bet oogmerk
Verfchillendeisis van
van de
de manier,
manier, bier
\Terfchillende
hier door den
den Schryver
Schryver
Endfehede , kundig
NIEUWENHUIS te
te Endfchede,
opgegeeven.
opgegeeven.L.
L. NIEUWENHUIS
heeft de
.Liefhetfuer
Allronomie, beeft
de fehyngeftalte
fchyngefialte
Lief helfber der, Aitronomie
der
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1793 medegedeeld
der aanmerkelyke
Zon-Eclips
Eclips van
van 1793
oer
aanmerkelyke Zonmedegedeeld in
<Ie
tie Letterbode.
Eindelyk
hier nog
nog bygevoegd
bygevoegdde
dewyze,
wyze , om
om de
Eindelyk isis hier
de
voorbygangen
der Planeeten
Mercurius en
voorbygangen der
Planeeten Mercurius
en Venus
Venus over
over de
~e
Zon to
, welke,
te ontwerpen
ontwerpen,
welke,daar
daardeeze
deezeovergangen
overgangeneene
eene
foort van
{oort
val}. Eclipfen
Eclipfen zyn,
zyn, ininhaaren
haaren weezenlyken
weezenlyken aart
aart niet
niet
verfchilt.
Het
Het kan
k:m ons, nit
nit liefde
Hefde tot de
de Kunst,
Kunst, niet
niet dan
dan aanaangenaam zyn,
zyn , dat
dat dit Werk
f:enaam
W crk de
de aandacht
aandacht der
der LiefhebbeLiefhebbcren
r.en moge
moge tot zig
zig trekken.
trekken.
Verhandelingen
Waarneemingen , ter bevordering
Perhandelingen enen Waameemil1gen,
bevordering der
de,Genees- , Heel·,
Heel-, Verlos.
en Scheikf,fnde.
Scheikunde. fide
Genees-,
rerlos· en
IIde Deel
Dee!,, 2de
2.de
J. Honkoop,
1803. In
Stuk.
Stuk. Te
Te Leyden,
Leyden, by
by A.
A. en
en J.
Honkoop, 1803.
gr. 8vo.
3vo. 144
1'1-4 bl.
bl.

D

voorkomen, zyn, eene
e ftukken,
ftukken, die
die in dit
dit Deeltje
Deeltje voorkomen,
eene
Verhandeling
over het maakzel
gebruik van
van het
het
Verhandeling over
maakzel en gebruik
door E.
E. HOME;
HOME; eene VerhanTrommelvlies
Trommelvliesinin het
het Oar,
Oor, door
deling over de
~eIing
de gevolgen
gevolgen der
der vernietiging
vernietiging van
van het TromTrommelvlies,
door ASTLEY
melvlies, door
AS11LEY COOPER;
COOPER; Aanmerkingen
Aanmerkingen over de
wyze
wyze van hooren,
hooren,na
nadedevernietiging
vernietiging van
van het
het TrommelTrammelvlies,
vlies, door
door E. HOME;
HOME; nadere
n:tdere Aanmerkingen
Aanmerkingen deswegens,
en befc-hryving
eener Konstbewerking
-en
befchryving eener
Konstbewerking,, ter
ter geneezing
geneezing
van
zoort van Doofheid
eene ZOOT(
Doofheid,, door
door A. COOPER;
COOPER; VerVera
van eene
handeling
handeIing over de
de onichadelykheid
onfChadelykheid der ingeente KoepokCirculaire van
van den
ftoffe , door
door RESTER.
fiotfe,
KiisTF.1t; ; Circulaire
den Koning
Koning van
van
over de Inenting
Pruisfeti
aan de
Collegia Medica,
Medica , over
Pruisfeti aan
de Collegia
Inel1ting der
der
Koepokken
Koepokken,, door
door Dr.
Dr.MmNJE;
M(J)NJE; bygevoegde
bygevoegde AanmerkinAanmerkingen door
eenvoorbehoeclend
voorbehoedend
door denzelven
denz;elven ;; de
deVaccinatie
Vaccinatieeen
middel
tegen de
de Pest
Pest;; Aanmerkingen
Allnmerkingen wegens
wegens de OverOvermiddel tegen
bevruchting, door
Dr. WIGAND
dCilor Prof.
Prof. RoozE
ROOZR;; Dr.
WIGAND, , over het
nut van
het laatst
van ontlastende
ontlastende Geneesmiddelen
Geneesmiddelen, ,inin het
Iaatst der
der
Zwangerheid;
em eindelyk
eindelyk een
een opwekkend
opwekkend middel,
middel, voor
voor
Zwangarheid; en
fchynbaar doodgeboorenKinderen,
doodgebooren Kinderen , door
door denzelfden.
denzelfden.
fchynbaar
Qp
deeze meer uitvoerige
uitvoeri~e fiukken
volgen eenige
eenige Waarnee·WaarneeOp deeze
ftukken volgen
mingen,betreffende
de Verloskwlde;
Verlosktmde; gelyk
ook, over
mingen ~ betreff.ende de
gclyk oak,
over bet
het
voedend
middel in
in de
de Teering,
Teering , van TIIILENIUS
voedend middel
THILENIUS;; iets over
de AyaAya-pana,
de
pana, en
enhet
hetChenopodium
ChenopodiumAmbrofioides
Ambrofioides waarwaartot for
op eindelyk
eindelyk tot
flat volgt
voigt het
het bericht
bericht van
van een
een ZelfsZelfsmoord,
mooI'd, door
door een
een pistoolfchot,
pistoolrchot, zonder
zonder kwetzing.
kwetzill~.
Veel
gewigtigs zouden
zoudenwy,
wy, uit het
Vee! gewigtigs
het een
een en
en ander
lluder deedeezcr
i13 4
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VERHANDELINGEN EN WAARNEEMINGEN.
VERHANDELINGEN
WAARNEEMINGEN.

zer Uittrekzels
zer
Uittrekzels en
en Berichten,
Berichten ~ kunnen
kunllen aanvoeren;
am1\'oeren; ""''Y'
bepaalenOilS
onsechter,
echter, voor
voor tegenwoordig
tot het
bepaalen
tegenwoordig, , tur
hd me,
me-,'
dedeelen van
van het
het laatstgemeld
al vry
dedeelen
laatstgemeld al
vry zonderling
zonderling Geval,
tin het
del' Pradifche
PraCtifche Hee'kande
Heelkuhde van
van HUFELAND
uit
hetJournaal
]ournaal der
overgenomen.
In den
van IBoI
1801 geheurde
gebeurde in
in Berlyn
"99 In
den winter
winter van
Berlyn bet
het
volgend zonderling
zonderlinggeval.
geval. Men
een fchot
fchot;;
volgend
Men hoorde
hoorde een
op het
op
het geluid
geluid toefchietende
toefchktende ~ , vond
vond men
mel! de
de deur
deur van
van
het vertrek,
vertrck ~ waar
waar uit
uit dit
ditvoortkwam
voortkwam ,~ geflooten
geQootell;; deedeehebbende , zag
ze opengebroken
opengebroken hebbende,
zag men
men een
een ontzielden
olltzielden
floe! linen,
zitten , en
op een
een Hoel
en vond
yond een
een pistool
pistoal naast
naast bent
hem
op
liggen. InInzyn
hembd
men
een
hembdvond
yond
men
eeneenigermaate
eenigermaate platplatzyn
gedrukten kogeI;
kogel ; een
een tweede
lag op den
twcede kogel
kogel lag
den grond.
grond.
gedrukten
By de
vond men
J3y
de opening
opening yond
men het
het borstbeen
borstbeen gekneusd:
geknellsd: het
het
hart was
IJart
wa$ gehorften
geborfien,, zo
zodat
datalle
aIleomliggende
omliggendeinwendige
inwel1dige
deelen in
oeelen
in het
het bloed
bloed dreeven.
dreevell.
geval was
was llll,
nu , buiten
buiten twyffel,
twyffel, de
de pistoolpistool.
"51 In dil geval
fchot de
de oorzaak
oorzaak deezer
deezer verfchriklyke,
ver[chlojklyke, deezer
deezer doodlydoadlyfchot
ke vernieling.
was, dat
]{e
vernieling. Maar
Maar bet
het znnderlingst
znnderlingst was,
dat dit
dit alaIles , zonder
beledigingdel'
derhuid,
huid, zonder
les,
zonder belediging
zonder het
het doordrindoordringen des kogels
gen
kogels had
hadkunnen
kunnengefchieden.
gefchieden.
"„ Dit
Dit komt
komt my
my voor
voor,, flegts
flegtsop
optwee
tweewyzen
wyzen moog.
mooglyk te
te zyn.
lyk
zyn. Of
Of'er
'erwas
wasinin't 'tgeheel
gehedgeen
geen kogel
kogel in
in het
het
pistool gewecst,
gewecst. en
en de
de doodlyke
doodlyke vernieling
vernieling was
was dus
dus een
een
louter gevolg
lourer
gevolg van
van den
den fchok
fchok,, by
by de
delosbarfling
Iosbarrting van
vim
het buskruid.
her
buskruid. Of
Of(het
(hetgeen
geellwaarfchynlyker
waarfchynlyker is, daar
daar
men toch
toch een
kogel in
in bet
men
een platgedrukten
plargedrukten kogel
het hembd
hembd vond)
Yond)
nen had
111en
had den
den kogel
kogel zonder
zonder prop
prop op
op het
het pistool
pistool gezer,
gczer ~
de overledene
had het
het pistool
de
overledene had
pistool zeer
zeer flerk
fierk tegen
tegen bet
het
borstbeen
gedrukt, en
en aldus
aldus hetzelve
hetzelve afgefchooten.
afgefchooten. De
De
borstbeen gedrukt.
lucht ,~ welke
yond, en
lucht
welke zich
zich in
in den
den loop
loop be
bevond.
en Welker
welker nituitgang belet
wierd , heeft
heeft dus
dus ,~ als
alstegentland
tcgenll:and,, tegen
tegen de
de
garg
belet wierd,
uitdryving
gewerkt , en
en dus,
dus , aan
uitdryving des
des kogels
kogels gewerkr,
aan de
de eene
eene
zyde, het
hetindringen
indringen van
van denzelven
denzelven in
in het
het lichaam
lichaam vervcrhinderd;
aan de andere
:ll1dere zyde, den
den door
door het
het busbushinderd; doch
doch,, aan
kruid
aan bet
hetborstbeen
borstbeenmedegedeeld
medegedeeld ,~
kruill ontftaanen
ontllaanen fchok
fchok aan
en dus
en
dus dedevoorgemelde
voorgemelde fchriklyke
fchrildyke verwoesting
verwoesting in
in de
de
ingewanden der
ingcw:lnden
der borstholte
borstholte te wege
wcge gebragt."
gebragt/'
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Allgemeen
Zamenfielder
derMilitaire
Militaire pligten,
pligten, kundIgheden
Algemeen Zamenflel
kUlldrgheden en
en
dienstverrichtingen, &c.
&c. Door
C. A. GEISWEIT
dienstverrichtingen,
Door c.
GEISWElT VAN
VAN DER.
DIm.
NE TTEN, Luitenant by
by het
hettweede
fwcede Regiment
Regiment Cavallerie,
Caval/erie,
IVETTEN,
Republiek. 7'e
in dienst
dienst der
de,. Bataaffche
Bataaffche Republiek..
Te Grontngen,
Cromngen, by
by
Eekhoff,H.
H.Z.,
Z., 18°3.
1803. In gr. 8vo.
H.
8vo. :;.72 U.
H. Eekhoff,

I
H

jetetontbreekt
ontbreektniet
niet aan
aan lieden
lieden,, die
diewaanen
wa.anen,, dat
dateert
een
1 Officier
bekwaamis,
is, alle
del' Cavallerie
Cavallerie bekwaam
aUe de
de pligten
pligten
Offider der
van zynen
te vervullen
zo by
vervul!en, , zo
hy maar
maar
van
zynen post naar
naar vereisch
vereisch te
in that
thatis,is,behoorlyk
behoorlyktetepaard
paardteteryden
rydenenende
degewoone
gewoone
exercitien en
en evolutien
evolutiender
der Ruiterye
Ruiterye mede
medetete doen,
doen, of
of
exercitien
te commandeeren,
zonder 'van
van den,
commandeeren ~ zonder
dell, op
op dedeCavallerie
Cavallerie
veelal aankomenden,
veelal
aankomenden, Velddienst
Velddiellst naauwkeurig
naauwkeurig onderricht
ollderricht
se
~ zyn
zyn,, en
en nog
nagveel
veel minder
minder,, zonder
zonder eenige
eenige kennis
kennis te
te
hebben aan
hebben
aan de
de algemeene
algemeene regelen
regelen der
der Taeticq
T<ll9:icq en
en KrygsKrygs.
Hedenworden
wordenmisleid
misleiddoor
doorhet
hetalgemeen
algemeen
kunde. Deeze
Deezelieden
vooroordeel, dat
vooroordeel,
dat men
men ininden
den Oorlog
Oorlog alies
alles door
door onderonder...
vinding kan en
vinding
enmoet
moetleeren
leeren , zonder
zonder ininaanmerking
aalltuerking te
te
neemen, dat
neemen,
dat men,
men,zonder
zonderbefchouwende
befchouwende kundigheden
kundigheden ,
voor geene
geene waare
waare ondervinding
ondervinding vatbaar
vatbaar isis:: kunnende
Imnnende
men ten
ten minften,
men
minfl:en, buiten
buiten dezelve,
dezelve, niet,
niet, dan
danmet
metfchade
fchade
en fchande,
fchande, eene
eene meerdere
meerdcre wysheid
wysheid bekomen.
bekomen.
Cavallerie heeft
heeft zekerlyk
zekerlyk meer
meer
Een jong
jong Officier
Offider der Cavallerie
te leeren
leeren dan een
een van
van bet
het Voetvolk,
Voetvolk, dewyl
dewyl men
men alal veel
veel
heeft , om
om alles
alles te
te weeten
tyd van
van nooden
nooden heeft,
weetcn, , 't't welk,
welk,
tot het
het behandelen
behandelen en
en beryden
beryden der
der paarden
paarden,, vereischt
vcreischt
wordt.
allesisisdedekennis
kennisvan
van de
de overige
overige dee.
wordt. Met
Metdit
ditalles
del' Krygskunde
Krygskutide hem
hem even
even onontbeerlyk
onontbeerlyk,, gelyk
gelyk uit
uit
len der
de gebeurtenisfen
van den
rle
gebeurtellis[en van·
den zevenjaarigen,
zevenjaarigen ~ en van
den
van den
nu laatst
11U
laatstcreeindigden
geeindigden Oorlog, inzonderheid
inzonderheid gebleeken
gebleeken is.
is.
Ilezwaarlyk
b
is het
is
het daarenboven
daarenboven voor
voor Cadetten
Cadettcll en jonjonRezwaarlyk
ge Oflicieren,
het noodig
ge
Officieren, het
noodig onderricht
onderricht te bekomen:
bekomen: zynde
zynde
de meeste
Nlilitaire\Verken
Werkenvoor
voorhun
huntete kosthaar,
kostbaar , en
de
meeste Militaire
en
niet a:mwezig.
aanwezig. Ook
by de
de meeste
rneeste Corpfen
Corpfen niet
Ook zyn
zyll dezelve
dezc1ve
te uitvoerig
uitvoerig,, en
enbrengen
brengen den
deneerstbeginnenden
eerstbeginnenden in de
de
war, omtrent
war,
omtrent dat
datgeen,
geen,hethetwelk
welkbyhyeigenlyk
eigenIykmoet
moet doen
doen
en leeren
leeren;; waardoor
waardoor by
hy dikwyls
dikwyls zynen
zynen tyd en
en vlyt
vlyt bebefleedt aan
fj:eedt
aan het
het beftudeeren
befrudeel'en van
van zaaken,
zaaken, die
diehem
hem niet
niet aanaangaan , en
en de
de kunde
kunde,, aangaande
aangaande dingen,
dingen, die
die voor
voor hem
hem
gaan,
belangryk
zyn, verwaarloost.
belangryk zyn,
verwaarloost.
Deeze en
en dergelyke
Deeze
dergelyke redenen
redencn hebben
hebben onzen
Oil zen Schryver
Schryver
bewoogen
de pen
pen op
op bet
het papier
te zetten,
papier te
zetten, en
en,, ten
ten
bewoogen, ,de
dienfte zynel'
zynerSpitsbroederen,
Spitsbroederen , dit
dit Werk
dienfie
\Vcrk zamen
zamen te
te ftelfteIlen,
B5
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len , in
len,
in bet
betwelk
welkbybygepoogd
gepoogd heeft,
beeft, van
van alle
aHe de
de pligpUg.
ten , kundigheden
ten,
kundigheden en
endien(ten
dienll:en,, die
die ininde
deonderfcheiden
onderfcheidell
rangen gevorderd
rangen
gevorderd worden
worden,, een
een algemeen
algemeen denkbeeld
denkbeeld te
geeven; terwyl
geeven;
terwyl by
hyalle
aIlemogelyke
mogelyke gevallen
gevallen,, in
in welke
welke een
een
Cavallerist komen
komen kan,
kan , in
Cavallerist
in eene
eenefystematifche
f)Tstematifche orde
orde gegerangfchikt heeft, opdat
opdat men
men aanflonds
aal1ll:onds de
de voorfchriften,
voorfchriften,
rangfchikt
die men
men noodig
noodigheeft,
heeft , zou
zou kunnen
vinden. Daar
die
lmnnen vinden.
Daar her
her
oogmerk van
van den
oogmerk
den Schryver
Schryver geweest
gewcest is,
is, alleen
aIleen een
een HandHand..
boek der voornaamfle
hoofdzaakentetegeeven,
geeven, raadt
raadt h1:
by
boek
voornaamll:e hoofdzaakel1
gevorderden, dit
dit Werkje met
de eenigzins
eenigzins gevorderden,
met wit
wit papier
papierty,
tor:l
doen doorfchieten,
doorfchieten, om, by
doen
by de
de minst
minstuitgebreide
uitgebreide fiellin..
aan te
te tekenen
die zy van
gen, de
de waarneemingen
waarneemingen aan
tekenel1, , die
van ananderen mogteH
mogten hooren,
hooren , of zich
zich door
doorleezen
leezen eigen
eigen maamaaderen
ken: ten
ten welken
welken einde,
einde, achter
achteriedere
iedereAfdeeling,
Afdeeling,eenige.
eenige.
der voornaamfte
tier
voornaamll:e Schryvers
Schryvers worden
worden aangehaald
aangehaald,, welke
welke
zy, met
zy,
met bet
hetgrootfle
grootll:e nut,
nut,kunnen
kunnengebruiken.
gebruiken.
Daar dit
dienll:e van
van CaCaDaar
dit Werkje
'Verl\je voornaamelyk
voornaamelyk ten
ten dienfle
dets, Onderis,
dets,
Onder- en
enSubalterne
Subalterne Officieren
Offideren,, gefchreeven
gefchreeven is,
beeft de Schryver
Schryver zyne
zyne taak
tank op
op de minst
beeft
millst kostbaare
kostbaare wy.
wyze uitgevoerd.
ze
uitgevoerd. Zo
Zoveel
veeiwy
wydededoor
doorhem
hemvoorgellelde
voorgell:e,lde
zaaken hebben
hebben kunnen
kunnen nagaan,
nagaan , komt de
en behandelde
behandelde zaaken
de
uitvoering van
van zyn
zyn Plan
Plan ons
ons uitmuntend
uitmuntendvoor,
voor , en
uitvoering
en ten
ten
vollen gefchikt
tot een
de eerstbeginnenden
eerstbeginnenden tot
een behoorbehoor..
vollen
gefchikt,, om
am de
en hun
lyk Examen
Examcn voor te
te hereiden
bereiden,, en
hun verder
verder de
de noodige
noodige
kennis te
te bezorgen
om zich,
zich, ininden
denVelddienst
Velddienst,, naar
naar
kennis
bezorgen, , am
behooren tc
te gedraagen
gedraagcn:: terwyl
terwyl Officieren
Officieren van
van hooger
hooger
behooren
rang
\"aug en
en meer
meer kundigheden
kundigheden van
van dit
dit Stuk
Stuk gebruik
gebruik kunnen
kunnell
traaken
maaken ,., om
om hetzelve
hetzelve tot
tot een
eengrondflag
grondOag te
te doen
doen vervcrftrekken,
fume denkbeelden
om volgens
volgens denzelven
denzelven hunne
denkbeelden te
te
ftrekken, om
fchikken
fchikken en verder
verdeI' tot
totvolkomenheid
volkomenheid te
te brengen.
brengen.
Om nit
, tottoteene
Om
uit dit
ditWerk
\Verkiets
iets,
eeneproeve
proeve van
van de
de mamauler
des Schl'yvers,
Schryvers, over
llier van
van flellen
fiellen en
en behandeling
bebandeling des
over te
te
:icemen
hebben wy
neemen, , hebben
wy uitgekoozen
uitgckoozen zyne
zyneaanmerkingen
aanmerkingen
over het
der paarden.
paarden. -— „" Een
Een hoofddeel
hoofddeel der
()ver
het beflaan
bellaan del'
kennis
van de
de behandeling
behandeling van
van paarden
paarden is die
die van
van bet
het
kennis van
waartete neemen
neemenis:is I.)
: r.)Dat
Dat zulks
zulksopo,
DESLAG
DESLAG, waarby
waarby waar
zyn tyd
te weeten
alle 66 of 3
8 welken
tyd' gefchiedt
gcfchiedt,, te
weeten, , aIle
weeken ,, en
en
dat
of te
te kart
kort voor
dat,, wanneer
wanneer een
een yzer los
los geraakt
geraakt,,of
voor den
den
voet wordt
wordt,, men
men bet
het verlegt
verlegt,, waar
waar by
by de
de Vooryzers,
Vool'yzers t
indien
indien zy nog
nog goed
goed zyn,
zyn, achter
achter komen.
komen.
"„ 2.)
z.) Dat het
het yzer
yzer naar
naar den
den voet
voet van
van het
het paard
paard gegefchikt
is, en
: hetzelve
fchikt is,
enwel
weIpast
past:
hetzelve moet
moet zo
zo ligt
ligt als
als mornagelyk
ie1yk,, van
van goed
goedtaai
taaiyzer
yzergefmeed
gefmced,, enendedeKalkoenen
Kalkoenen
eer
Kagels moeten taai
cer breed, dan
dan te
te hoog,
hoog,wezen;
wezen;dedeN,agelsmoeten
taai
van
vao
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ran
welweI
afgekneepen
van yzer
yzer,, dun
dun van
vanlemmer
Iemmer zyn
zyn,en en
afgekneepen
worden.
"„ 3.)
3,)By
Byhet
hetbeflaan
beOaanzelve
zelve isisininacht
achtteteneemen
neemen,
dat men
men de
de voeten
voeten tetevooren
voorenmet
metKoemist
Koemist moet
m0et in.
in..
lIat
dat de
Haan
naan, , om
am ze zacht
zacht te
te maaken,
maaken, - dat
de oude
oude yzers
yzers
voorzichtigworden
worden
afgenomen
voorzichtig
afgenomen,
- dat
dat de
de Smida
Smidl de
de
verzenen
by het
het afiteeken
niet te
te veel
veel openen
openen, en
verzenen, , by
affteeken, ,niet
en
den voet
&n
voet zo
zo veel
veel doenlyk
doenlyk plat houden,
houden, neemende,
neemende, met
met
weg
laet
veegmes , alleen
het veegmes,
aneen het
het doode
doode gedeelte
gedeelte weg,
- , dat
zy,~ om
zy
am het
het yzer
yzer tetedoen
doen pasfen
pasfen,, het
het niet
niet zo
zo lang
lang heet
heet
op den
tot het
, waar
op
den voet
voet houden
houden tot
het past
past,
waardoor
door de
dff gegevaarlykftegevolgen
gevolgen
ontftaan
kunnen,
kunnen,
- om
amdezelfde
dezelfde
vaarlyldl:e
ontfiaun
reden den
den Hoef
Iloef niet
niet te
te veeI
veei afraspen,
afraspen, en
en dus
dus den
den voet
'eden
haar den
l1aa1'
den fchoen
fchoen, , in
in plaats
plaats van
van den
denfchoen
fchoen naar
naar den
den
de Wand
Wandder
del'Voorhoef
Voorhoef zyzyvoet vervaardigen,
ve1'vaardigen, waardoor
wuardoor de
verliest, en
Iie noodige vastigheid
lIe
vastigheid verliest,
en dikwyls
dikwyls Kwartier.
Kwartier..
voeten ontftaan."
voeten
ontfiaan."
Brieven
van Mr.
L. P.
Byieven en
en Negotiatien
Negotiotien Win
Mr. L.
P. VAN
VAN DE
DE SPIEGEL,
SI'I1WEJ., als
n!~
Raadpenlionaris
van Holland
Roadpen(ionaris "an
Holland,, geduurende
geduurende den
den jonallen
jomdJm
Oorlog van
van duzen
deezen Stllot
Staat met
Waar
met de
de Franfche
Frtmfche Repnbliek.
Reptthliek. Wall,.
O,rlog
by gevoegd
zyn veele
hy
gevoegd zyn
Yeele .duthentique
Authentique Stukken,
Stultken, firekkende
ftrekkende tot
tot
3'eter verftand
vergand Yan
van dezelve
dezelveBrieyen.
Brieven. In
In III
leter
III Deelev.
Dedel1. Te
Te
ilmflerdam
by J. Allart
18o3. In gr.
Amfterda111 , , by
AHart, , 1803.
gr. 8vo.
8"0. TeTe.zamen.
zalne"
1146 bladz.
1146
66r weinig jaaren zagen wy in 't licht komen , Nadenking van eenen Staatsman , wegens zyn Miniflerie
V
Rolland C'):
(*): die Stnatsman was de geweeze Randpenfionaris

66r weinig jaaren z:lgen wy in 't Heht komen, Naden.
king yem eenen Staats111rm, wegens zyn Minifterie in
Ho/Ioud
die StftRtsman was de geweeze Raadpenfionaris
Mr. L.
een Man, ten
Mr.
J.. P. VAN
VAN DE
DE SPIEGEL
SPIEGEL;; een
ten Wiens
wiens opzigte,
opzigtc, gegf4
lyk de
Gerchiedenisu!twyst,
uitwyst, zo
zo veel
veel en
lyk
de Vaderlandfche
Vaderlandfche Gefchiedenis
en zo
zo
veel
te doen
doen viel,
viel , die
een zo
veel betangryks
belangryks te
die in
ineen
zoonderfcheiden
onderfeheiden dagdaglicht gezet
gezet en
en zo
zowydverfchillend
wydverfchiIlend beoordeeld
beoordeeld is,
deeis, door
door deeZen, als
geroemd, door anderen,
aen,
:lIs een
eell eerften
eerftell Staatsman,
Staarsman, geroemd,
anderen, als
ais
een bederver
zyns Vaderlands,
een
bedervcr zyns
Vaderlands, gevloekt
gevloekt,, door alien
allen als
:lIs een
een
bekwaam
argericht en
en werkzaam
Man befchouwd.
befchouwd. Woelige
bekwaam, , afgericht
werkzaam Man
Woelige
tyden, tyden
by betyden van
van Staatkundige
Staatkundige verdeeldheden,
verdeeldheden, heerc
heeft hy
beleefd , en
, die
Iecfd,
en inindezelve
dezelveeene
eenerol
rolgefpeeld
gefpeeld,
diealleszins
alleszinsmeritmerk..
woardig
is. Bovenal
waardig is.
novenal haakt
haakt de
deweetgierigheid
\Veetgieri~heid,, om
om rechte
reehte
kimdfchap
te verkrygcn,
verkrygcn , van
van 't geen
k1tndfehap te
geen omftreeks
omftreeks en
en in
in den
den tyd
tyd
der grooce
Omwentelingedoor
doorhem
hembedreeven
bedreevenis.is. Aan
der
grooce Omwentelinge
Asn Gefchiedverhaalen van
van dat
dat Tydperk
ontbreekt het
f<:hiedverhaalen
Tydperk -Ontbreekt
het· OJIi
pas nier.
Wy

W,

,s8oa, .til.
.bl. a$j.
as".
'(*)
Zie cage
onze V-aderl• Zetterolf.
.utt~rorl. van tsSoa•
(*) Zie

L. P.
SPIEGEL
L.
P. VAN
V" N DE
DES
P III GEL

Wy hebben tetcmeermaalen
meermaalen gelegenheid
gelegenheid gehad
g-ehad om
om ons
ons gevoe4
gevoe.
len te zeggen
zeggen over
over het
het verfchillend
verfchillend oordeel, geftreeken
gef1:reeken wegens
wegens
de bevoegdder Tydgenooten
Tydgenooten om
om ons
ons de
<ie
bevoegd- of
of onbevoegdheid
onbevocgdheid der
de'
Gefchiedenis van
van hunnen
hunnen Tyd
Tyd te geeven, en
Gefchiedenis
en befchouwen
befchouwen alle
aile
poogingen, daartoe
aangewend, niet
niet als
„ ter
daartoe aangewend,
als plans
plans"
terontydiger
omydiget
uure gevormd,"
aan den
den Leezer
Leezer in
in een
een Voorberigt
Voorberig(
uure
gevormd," gelyk
gelyk aan
deezes Werks
Werksvermeld
vermeldwordt.
worth. Zulks
niet weg,
deezes
Zulks neemt
neemt niet
weg, dae
dac
de Liefhebber
de
Liefhebber der
der Gefchiedenis
Gefchiedenis onzes
onzes Vaderlands
Vaderlands met
met gea
ge..
noegen bonwfl:offen
bouwftoffenziet
zietaandraagen,
aandraagen ,welke
welke tot
tot eene
eene mee.mee.noegen
dere volmaaking
kunnendienen;
dienen ;en,
en , uit
uit dit
clerc
volmaaking kunnen
dit oogpunt
oogpUDt ';;e..
fchouwd, zal
zal by
en Negotiatien
des Heeren vAN
fchouwd,
hy de
de Brieven
Briel'en en
Nego!iatien des
VAN
zeer belangryk
IDE SPIEGEL
DE
SPIEGEl. zeer
belangryk. rekenen
rekenen,, en
enden
denVerzamelaar
Verzamelaar
dankzeggenvoor
voor deeze
deeze oorfpronglyke
Stukken , nit
uit welke
dankzeggen
oorfpronglyke Stukken,
welke
de oogmerken
en gedraagingen
der Perfoonen,
Perfoonen , zo
zo wel
gedraagingen der
weI als
als
de
oogmerken en
de dryfveeren
en roerzels
de
dryfveeren en
roerzels der
der publieke
publieke gebeurtenisfen
gebeurtenisfen,, gegee
kend en
kend
en beoordeeld
beoordeeld kunnen
knnnen worden, althans
althans in
in zo
zo verre
verre PerPerfoonen , daar
daar in
in betrokken
en Staatslieden,
1oonen,
betrokken, , en
Staatslieden, zich
zich uitlaaten,
uitlaaten.
zelfs by
en Medeflanders.
lVIedefl:anders.
zelfs
by hunne
hunne vertrouwdfte
venronwdfie Vrienden
Vrienden en
Tot een
een zeer
zeerbeperkten,
beperkten,maar
maarallerbelangrykften
allerbelangrykfl:en tydkring,
tydkring.
bepralen
zich de Brieven
en Negotiatien.
Negotiatien. Het
bepaalen zich
Brievcn en
Het tydvak
tydvak neemt
lleemt
eenen aanvang
der Franfche
cenell
aanvang met
met de
de Oorlogsverklaaring
Oorlogsverklaaring der
Frl1n[che NaNa..
tionaale Conventie
Conventie tegen
en de Zy‘
tionaale
regen den
den Prins
Prins Erffladhouder
Erf!l:adhouder en
Zy~
nen , en
nen,
en eindigt
eindigtmet
methet
hetoogenblik
oogenblikder
derOvermeestering
Overmeestering van
vall
deeze Republiek
door de Franfche
deeze
Republiek door
Fra12[che wapenen.
deezes Werks
Werksoordeelde,
oordeelde,reterecht,
recht, dat
De Vervaardiger
Vervaardiger deezes
dar mel:
met
de bier
bier uitgegeevene
uitgegeevene Brieven
Brieven in
in een
een onmiddelyk
onmiddelyk verband
verband flonfionden alle
uit de
clen
aile de
de &ratsStaats·Refolutien,
Refolutien, grootendeels
grootendeels nit
de pen
pen van
van
DE SPIEGEL
gevloeid , of immers
VAN
SPIEGEL, gevloeid,
immers onder
ondermedewerking
medewerking
vAN DE
zo wel
weI als
als door
doorden
den invloed
invloedvan
vandenzelfden
denzelfden Staats,Minister,
Staats.Minister.
geduurende dien
dien Oorlog,
Oorlog, genomen,
geduurende
genomen, voor
voor zo
zo verre
verre dezelve
dezelv~
de Policy,
Policy.Militaire,
Militaire,Diplomatifche
DiplomarifcheofofFinantieele
Finantieeleonderweronderwerpen betrofFen.
, uituitdedeStaatsregisters
pet!
betroffen. - Deeze
DeezeStukken
Stukken,
Staatsregisters,, of
of
ook van
ook
van elders
elders opgezogt
opgezogt en
en verzameld
verzameId,, zyn
zyn ter
rervoeglyko
voeglyke
plaatze in
plaatze
in deeze
deeze Verzameling
Verzameling ingevlogten,
ingevlogten. maaken
maaken met
met dedezelve cen
een geheel
uit, en
zelve
geheel nit,
en dienen
dienen ter
ter toelicbting.
roelichting. Het
Heticon
kon
niet misfen
niet
misfcn of
of veele
veeIe derzelven
derzelven zyn
zynreeds
reedsvry
vryalgemeen
algemeen bebe·
kend; fchoon
'er ook
die minder,
minder, en
](;:nd;
fchoon 'er
ook voorkomen,
voorkomen, die
en eenige,
eenige,
aan weinigen
weinigcn flegts,
llegts. bekend
bekend waren
W:lren (*).
(*).
die ran
De Verzameling
neemt eenen
met den
24 Dec.
De
Verzameling neemt
eenen aanvang
aanvang met
den 24
des Jaars
den 18
18 Jan.
jan. 1795.
1795. De
des
Jaars 1792,
1792, en
en eindigt
eindigt met
met den
De PerPer·
foonen, ran
de Brieven
Brievenluiden,
luiden, zyn,
zyn, de
:tan welken
welken de
de Baron
Baron VAN
f.oonen,
der Staaten
ran het
het Hof van
RHEDE,
Staaten Afgezant
Afgez~nt aan
van Berlyn;
BerlJ1n; de
RHEDE , der
te lJ?r:enen
Weenen dien
VAN HAAFUN,
HAAFTEN te
.Baron
di~n zelfden
zelfden post
post bekleebeklee·
Baron VAN
denden·
(*) Ten aniziene
(*)
a'nziene van
'fan eenige
eenige zeer
zeerbelangryke
belangryke Erieven
Erieven waren
waren Nvy
wy
Vaderlanctfehe Hjs,ori~
Historie
tpt et onkun,;i
.net
Reloaten. De
Dc Schryver
Schryver van
van de
onkund , gg gelaaten.
de Yaderlandfche
ten vervolge
HI:
verlJolg~ vim
~'lln WAGI:NAAR,
Allar:, heeft den
rlen inhoud
inhuud van
van eenige
eemge
WACENAAR,by
by Altar:,
tat egte
onder andere
D. bi.
llit
t'gte HandfcbrIften
Handfchnften einegeeven.
Op&egeeven. Zie onder
ilndere XXVIII
x.xVlll D.
\;)1ll7 ,I
39,
40 ,, 3"
J«',2 enz.
392 40
era'.
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Envoye te
te Loden; de
VAN NAGnL,
NAGELL, Knvoye
dende;
de Baron
Baron VAN
dende; de
de Heer
te Koppenhagen;
HOGGUER te
te Petersburg;'
Petersburg;
DERGOES,
GOES te
'VAN
Koppellhagcn; HOGGUER,
VAN DER
de Baron
Dantzig ; de
RUGS, te
te Dantzig;
VAN KINCKELL,
de Commisfaris
Commisfuis R05S,
.Baron VAN
KINCKELL ~
DER HOOP,
HOOP , te
te Luik;
te
Mcmhei1ll; de Minister
MinisterVAN
VAN m.R
Luik; de Baron
Baron
te Illanheim;
de Heer
te Koppenhagen;
DE CONINK
Koppenhagen ;
Brusfel ; de
HOP,
Beer DE
CONINK, ri
te Brusfel;
HOP , re
te Berlyn;
Berlyn; de
de Griller
FAGEL,
MALMESBURY, te
te LonlVIylord
Griffier FAGEL
t te
IVIylord MALMESBUl{Y,
te Stokholm;
Stokholm; BRANTSEN
BRANTSEN en
en REPELAER.
VANDER
DERBORCI{,
MICH, re
den; VAN
OW;

Londen;

Schoon veele
Schoon
veele deezer
deezer Erieven
Erieven genoegzaam
genoegzaam aanduiden
aanduiden den
deu
loop der
der zaaken
zaaken,, enenveelal
vee!altoegelicht
roegelichrworden
worden door
door de
de tustusfchengevoegde Staatsilukken
en Gefchiedkundige
fchengevoegde
Sraatsll:ukken en
Gefchiedkundige toelichtintoelichtingen , misfen
gen,
misfen wy
wy meestal
meescal de
debekomene
bekomene Antwoorden;
Anrwoorden; en
enheefc
heefc
bet ons
het
ons eenigzins
eenigzins verwonderd
verwonderd,, bier
hier niet
Diet aan
aan tetetreffen
treifen den
den Brief
Brief
den 30
30 van
en RKPELAER,
REPELAER , den
Van BRANTSEN
Louwmaand aan
van
BRANTSL!.'f en
van Louwmaand
aan
gefehreevent , omtrent
omtrent welken
welken Brief
Brief zo veer
VAN DE
VAN
DE SPIEGEL
SPII!.GEL gefchreeven
veel
te doen
doen viel
vieI ,, en
en die
dieden
denontvanger
olltvangerzozoveel
veelonaangenaams
onaangenaams
berokkende.
Ongefchikt isis die
dit Werk
Werk voor
voor een
een Uittrekzel.
Ongefchikt
UittrekzeJ. Aileen
Aileen mogen
mogen
ivy 'er
'er eenige
wy
eenige trekken
trekken uit
uit opzamelen
opzamelen,, die
die ter
ter aanduidinge
aanduidinge
zullen flrekken
van de
over onzuBen
ftrekken van
de gedagten
gedagten deezes
deezes Staatsmans
Staatsmans over
onzen Staat
Sca!lt in
in het
hettoenmaalig
toenmaalig tydsgewrichte.
tydsgewrichte. Aartig
Aartig drukt
drukt by
Zen
zich uit
VAN DER.
den 25
zich
uit in
in eenen
eenen Brief
Brief aan
aan VAN
DER GOES
GOES den
25 Jan. 1793.
1793.
Dat het
van onzen
is geweest
de Neutraliteit,
!' Dat
het fyftema
fyll:ema van
onzen Staat
Staat is
g,eweest de
Neutra!iteit ~
is U
U H.
IS
H• E.
.E. G.
G.bekend;
bekend;wy
wyhebben
hebbenvoorzigtig
voorzigtiggelaveerd
gelaveerd met
me~
een holle
wind en
en flroom
een
holle Zee, en
ep dikwyls
dikwyls tegen
tegen wind
ftroom;; het Schip
Schip
zig zelfs
beste Zeilder;
Zeilder; bet
het tuig
mig isis half
halfverfleten
verfleten"
is van
van zig
zelfs geen
geen besre
en de
de Stuurlieden
Stuuriiedenen
en Pasfagiers
Pasfagierszyn
zynhet
betvry
vry oneens:
oneens: of het
het op
op
vooruitzien.'
den duur
duur zonder
zonder fchade
fchade vaaren
vaaren zal, kan
kan niemand
niemand vooruitzien.'VAN DE
vrees groeide
groeide aan, blykens
VAN
SPIEGELS vrees
blykens zyn
zyn fchryven
fchryvetl
DE SPIEGELS
HOGGUER.
den 22
U H.
E. G.
22 April
April 1793
aan den
den Heer
Heer HOGGUER.
~en
1793 aan
" „U
H. E.
G.
ik kan
1preekt van
van een grooc
1preckt
groot plan
plan van Engeland;
Engeland; maar
maar ik
kan niet
ontwaar worden
worden dat
ontwaar
dat 'er
'er zulk
zulk een
een plan
plan exteert
exteert,, en
en ik
ill: vreeze
vreeze
en hier
Wp arlyk dat
Engeland en
hier te
te veel
veel in
in her
het blinde
blillde
Waarlyk
men in
dat men
in Engeland
Oostenrykers ons
om mede
mede te
te loopen
loopen ,, daar
daar de
geleid
geleid wordt,
wordt, om
de Oostcnrykers
zullen voeren
en dat
zalzal
beklaagen.."
;wllen
voeren, , en
dat men
men zich
zich dit
dittetehat
laat
beklaagen,'3 Mey
1793,
aan
hy,den
den
3 Mey
1793.
aanden
denBaron
BaronvAre
VA~
_— Nader
Nader drukt
drukthy,
anEDE zich
, zichdus
dusuit:
uit: „" Naar
ItHEDE,
Naar alalwat
warmen
menhoort
hoorten
en ziet
ziet ,~
bet plan
zal
plan deezer
deezer Campagne
Campagne beflaan
beftaan in belegeringen,
belegeringen, en
en
Zal het
daar kan
daar
kan een
een goed
goed deel
deel van
vanhet
hetfaifoen
[aifoen mede
mede doorgebragt
doorgebragt
worden, zonder
dat men
is: de
worden,
zonder dat
men veel
veel gevorderd
gevorderd is:
de vraag
vraag zal
zal
clanzyn,
zyn , of
of de
debelanghebbende
belanghebbende Mogendheden
Mogendheden zullen
zullen kun.
kundan
nen of
of willen
willen eene
eene derde
derdeCampagne
Campagne maaken?
maaken? waar
waar aan
aan iIe
ilen
zeer grootlyks
zeer
grootlyks twyfele.
lwyfele. Men
Menheefc
heefrlang
langgefprooken
gefprooke~ van
vancent
een
te hebben
waar III
in de
Coort
Congres in,
den Haag
Haag te
hebben,, waar
de PoPo~
fuort Vllll
van Congres
n den
litique en
litiqu.e
en Militaire
Miliraire Operatien
Operatien zouden
zouden beftuurd,
beftuurd, of
of ten
ten minminilen overlcgd
worden:worden:
naderband
is daar
eeneen
draai
is daar
draaiiningekogekoflen
uaderhand
men , en
men,
en zommigen
zommigen oordeelden
oordeeldeu,, dat
dat dit
ditCongres
Congres met
met meer
meer
en de Graaf
mavrugr
Londm zou gehouden
gebouden worden;
worden; en
Graaf DE
DE Mt;R~
vrugt te
te Loden
to vemekken)
vertrekken i maar
t¥
hade order,
order,derwaards
derwaards te
maar naauwlyks
naauwlyks bier
hi~t
Cv halt

zyn.
zy"'"

L. P.
L.
P. VAN
v .... N DE
D I!. SPIEGEL
S P I I! G E r..

zynde, ortvangt
by contra
zynde,
ontvangt hy
contra order,
order, en
en zegt
zege na
na de
de Armee
Arml!e te
zullen gaan:
gaan:zo
zo dar
dacde
de Enge/[che
Engelfche en
en Hollandfche
Troupes
IJolltwd[che Troupes
zullen
nu volmaakt
volmaakt worden
worden medegefleept
medegefleepr,, zonder
zander dat
dar men
men weete
weere,,
tot war
wat elude
cinde of waar
waar been;
heen; ja
ja zelfs
zelfs zonder
zonder dat
dar men
men weetc
weere.,
of het
van Oostenryk
Oostenryk de
wil behouden
Nederlanden wil
de NederlaIJden
of
het Huis
Huis van
behouden.,
van een
of verruilen
verruilen,, en
en zonder
zander eenige
eenige zekerheid
zekerheid te hebben
hebben van
eenigpoint,
point, 't welk
in de
inceresfeert. Nederlanden interesfeert.
welk ons
ons in
de Nederlandm
eenig
1k ben
maar ik
ik kan
Ik
ben mogelyk
mogelyk wat
wat zwaarhoofdig
zwaarhoofdig; ; maar
kan my
my niet
niet
ontdoen van
van het
hetdenkbeeld
denkbeeld ,, dat
dat deeze
deeze flaat
that van
van zaaken
zaaken van
van eene
eena
nadeelige uitkomsr
uitkoms: voor
voor onze
Republiek kan
kanzyn,
zyn , daar
daar de
de
nadeelige
onze Republiek
winst of bet
der Oostenryk[che
OostenrykfcheNederlanden
Nederlanden genoeg.
genoeghet verlies
verlies der
winst
zaam van
van eene
dent Bataille
afhangt , en
Bataille afhangt,
en wanneer
wanneer dezelve
dezelve eens
eens
zaam
verlooren werd,
werd , dat
dat de
devyanden
vyanden dan
dan wederom
wederom fpoedig
fpoedig op
op
verlooren
man on.
onze grenzen
zouden zyn,
zyn , terwyl
wy van
2o,000 man
onze
grenzen zouden
terwyl wy
van 20,000
zer beste
beste troupes
troupes en
envan
vandedefchoonfte
fchoonlleArtillerie
ArtiIlerie van
van Europa
Europt3
zoudenberoofd
beroofd
zyn."
fchryft
zouden
zyn."
- Ook
Ook
fchryftbyhyaan
aandeezen
deezen den
dell
dier maand:
Uit bet
2o dier
!20
maand: „"Vit
hetgehouden
gehoudengedrag
gedragdes
desHeeren
Heeren DE
DE
MERCY
maaken dat
, datmen
mende
de Republiek
Republiekhier
bierinin 't
't
MERCY
is is
opop
te temaaken,
blinde wil
blinde
wil leiden
leiden , , of dezelve
dezelve voor
voor niets
niets rekent
rekent in
in den
den tere·
genwoordigenOorlog;
Oorlog ;en
eninin beide
beide de gevallen
gevallen zoude
zoude bet
het
genwoordigen
beter voor
voor ons
ons zyn,
zyn onze
onzeTroupes
Troupes terug
terug te
te roepen,
roepen, ter
ter dekdekbeter
king onzer
king
onzer Frontieren
Frontieren, , en
en de
Cle kosten
kosten,, die
dietegenwoordig
tegenwoordig
enorm zyn
om den
den vyand
vyand afbreuk
afbreuk te
re doers
doen
enorm
Zyll,, te
te impendeeren
impendeeren om
in de
°pi.
in
de Colonien
Colonien in
in de
de West-Indien.
West-Indien. —
- 1k
Ik ben
ben anders
anders van
van opi..
Die geweest.
geweest , dat
dat een
een kleine
oorlog , onder
onder zulk een
nie
kleine LandLand- oorlog,
een
bekwaam Meester
Meester als
als de
VANCOBURG,
cosurw, niet
de Prins
Prins VAN
niet kwaad
kwaad was
bek\vaam
Officierenen
en Troupes,
Troupes , by welke
voor onze
onze Generaals
Generaals, , Otncieren
welke het
het
zeker meer
oncbreekt , dan
zeker
meer aan
aan praktikaale
praktikaale kundigheden
kundigheden ombreekr,
dan aaa
aan
bravoure ; maar,
maar , zo
bravoure;
zo als
als het
bet nu
nu gaat
gaat,, kan
kan het
het niet
niet blyven
Wyven;;
de
zonder dar
dat wy
wy weeten
weeren waar
waar been,
been.
de Troupes
Troupes marcheeren,
marcheeren, zonder
en
was men
men te
te Antwerpen
en tot war
wat oogmerk
oogmerk ; ondertusfchen
ondertusfchen was
afgefprooken
dat de
de politie
pofitie van
van onze
afgefprooken, ,dat
aDze Troupes
Troupes zodanig
zodanig zou
zou
zyn
zyn,, dat
dat dezelve
dezelve tot
tor hu/p
huJp van
van de
de Zeekusten
Zeekusten kon
kon dienen.
dienen. 1k
ben zeer
verre van
van operatien
operatien tete berispen,
berispen, welke
welke ik moet
moet
lit ben
zeer verre
gecenfeerd
wordennier
niet te
te verfhian
maar dit
dit weer
geeeofeerd worden
verllaan: : maar
weet ik
ik,, dat
dat
de experientie
geleerd heeft,
heeft , dar
dat de
de Oostenrykfche
experielltie geleerd
Oostenrylcfche Nederlan.
Nederlan.
den
Bataille geweest
geweestzyn,
zyn, en
en weder
den de vrucht
vrucht van
van Celle
eene Barai!le
weder wor.
war.
den
dat het de
den kunnen
kunnen., en
en dat
de Republiek
Republiek importeert
importeert de
de dispofidispofitie der
derverbonden
verbonden Hoven
Hoventerekennen
kennen,, welke
welkemaatregelen
maatregelen dezeldezeIven in
te volgen;
in dat
dar geval
geval voor
voor hebben
hebben te
volgen; of
of dat
dar her praeferabei
pmeferabel
voor
ons isis ,, zoo
nietvan
vanhuis
huisretegaan."
gaan."- Aar,
voor ons
zoo verre
verre niet
Aan den
den
Heel'
fchreef by den
Beer VAN
VAN RINCRELL
KINC!{ELL fchreef
den c:0
20 Mey
Het is
is
Mey 1793.
1793. "„ Her
ongetwyfeld
zeer natuurlyk
dat de
ongetwyfeld zeer
natuurlyk, , dat
de Republiek, can
aan zichzelzichzeIyve
e terug
terug gegeeven
gegeeven , 'mare
haare kragten
kmgten voege
voege by
by die
die der
der gecoa.
geeoalifeerde Mogendheden
am den
den gemeenen
gemeenen Vyand
Vyand te beflryden
bef1:ryden.,
Mogendheden., om
maar
maar het is
is even
even billyk
billyk,, dat
dat zy,
zy, inindedekosten
kostendeel
deelneemenneemen.
de
de., op
op gelyke
gelyke wyze
wyze deel
deel hebbe
hebbe inindedebeftiering
bef1:iering der
der zaaken.
zaaken.
Wy zyn
zyn echter
echter in de
de Caley;
Galey; wy
wydobberen
dobberen in
in zee
zee zonder
zonder
com...
COW*
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31
31
compas;
zegt hoe
hoe verre
verre onze
onze reis
reis gun
gaan moet;
~ompns; niemand
nicmand zege
moee; wy
wy
zyn
zyn onkundig
ollkundig van
van de
de befluiten
befluieen,, de
de plans,
plans,het
hetdoelwit
doel witonzer
onz~r
Geallieerden:
Geallieerden; wy voorzien,
voorzien, naar
naarde
deberekening
berekening van
van den
den loop
loop
der operatien
operatien,, dat
daededeOorlog
Oorloggeduurende
geduurende deezen
deezen Veldtocht
Veldtocht
niet
niee zal
zal geeindigd
geeindigd zyn.
zyn. Wy
Wyfiellen
fielIcn zeer
zeerinintwyfel
twyfeI of
ofeen
eenderde
derde
Veldtocht
Veldtoche der
der groote
grooteMogendheden
Mogendheden van
van Duitschland plaats zal
zal
kunnen
hebben ; wy
wy merken
op , dat
kunnen hcbben;
merken op,
dat de
de Nederlanden
Nederlonden twee
twee
of
de vruchten
of driemaalen
driemaalen de
vruchten van
van eenen
eenen veldflag
veldflag geweest
geweest zyn,
zyn_
worden. Welke
weder worden.
Welke
dat bet
het zeer
zeer mogelyk
mogelyk is dat zy het weder
en dat
zal
2al dan
dan onze
ooze toeftand
toefland zyn?
zyn'? Onze
Onze Magazynen
Magazynen ontbloot
Ontbloot,, onze
onze
Troupes verfpreid
de Geallieerden
Gcallieerden rera-verfpreid,, misfchien
misfchien vernield,
vernield, de
wy daar
plieerende op
Dl1i~schland, , zullen
zullen wy
daar zyn
zyn om
om de
de bal.
ballO
plieerende
op Duitschland
len
Jen tete betaalen.
betaalen. Zie
Ziedaar
claarom
omwat
Watreden
redenwy
wyverlangen
verlangen eene
cene
Item
in het kapittel
fiem in
kapittel te
te hebben
hebben., en
en ons
ons ten
ten minften
minften eene
eene uitnilkomst
gevallededezaaken
zaakenten
tenergliers
ergfiell
komst voor
voor te
te behouden
behouden,, iningevalle
uitvallen."
Heezou,"
zou,"luidt
Iuidtzyn
zynfchryven
fchryven van
van den
den 9
tiitvallen." - — „"Her
NAGELL,"de
„ de eerfte
July
Jllly aan
aan den
den Baron
Baron VAN
VAN NAGELL,
eerfte reis
reis niet zyn,
zyn, dat
dae
van Weenen."
Weenen." Ter.
de Republiek
ltepubliek de dupe
dupe was
was van
van het Hof van
Terto kennen,
wyl by
hy dit
dit fchreef,
fchreef, gaf
gaf by
hy aan
aan VAN
VAN RINCKELL
KINCKELL Ie
kennen, dat
dae
'cut
ancwoorden van
van Weenen
IYeeneu ,, van Engeland
Enccland en
en Pruisfen,
Prllisfcn, we.
wede antwoorden
gens
gens eenen
eenen Vredehandel
Vredehandel, ,"„ zeer vague
vague waren,"
waren ," en
en kon
kon den
den
4 Sept.
aan dien
Bienzelfden
zelfden
Heer
fchryven:" Alles
Sept. 1793
1793 nail
Heer
fchryven:
Alles is
is te.
teo
genwoordig
zo onzeker
genwoordig zo
onzeker,, en
en de
deCoalitie
Coalitie der
derMogendheden
Mogendheden
los aan
aan malkander,
malkander,, dat
dat het
het niet
niet voorzigrig
voorzigtig fchynr,
fchynt_
hangt zo
hangt
zo los
tegenwoordig
zichop
op eene
eene party
party te
te decideeren
waar van
vall
tegenwoordig zich
decideeren t , waar
men
terug te komen."
men naderhand
naderhand zou wenfchen
we~fchel1 terug
komen."
Het Ilde
DeeIgeeft
geeftons
onsdezelfde
dezelfde ongerustheden
ongerustheden te verftaan.
verthan.
IIde Deel
„ De
,.
De Keizer,"
Keizer,"fchryft
fchryftby
hy den
den 28
28 Od.
oa. 1793
1793,, „" doet
doetalle
aIlemomaLondtn tot
cot eene
eene nadere
nadere Ailiantie
AlJiantie., waar
waar
geIyke inflantien
infiantien ee
gelyke
to Londe,:
van bet
is, en
weI te
te begrypen
begrypen is.
en het
het isis tetevoorzien
voorzien
van
het oogmerk
oogmerk wel
op 't't laarst
dat
laam de
de dupe
dupe zal
zal worden
worden van
van de
de
Pruisfen nog
nog op
dat Pruisfen
Politique."—
van Prllis!en
Pruisfen zelfyne
- IIet
Het gedrag
gedrag van
ItaliaanIche Politique."
fyne ltatiaanfche
Nov. 1793
12 Nov.
VAN RHEDH
1793 aan
aan den
den Baron
Baron VAN
RHEDII
ve
doet hem
hem den
den 12
y e doet
fchryven : "Zo
„ Zo ik
Pruisfen
fchryven:
ik wel
weI zie,
zie, zal
zal de
deKoning
Koning van
van Pruisfe;,
zich dienen
zich
dienen te
te expliceeren
expliceeren of
of by
hyhet
hetgeflipuleerde
gefiipuIeerde fecours
fecours
van de
de Allinntie
witpnefieeren;
prxfieeren;enenzo
zo Hy
Hy dit declineert,
van
AlIi~ntie wil
dedineert, weet
weet
meer welk
welk een
een naam
naam aan
aan zulk
zulk eene
eene conduite
conduite te
te
ik naauwlyks
naauwlyks meer
geeven." —
VAN
gee'len,"
- Dit
Dit ontwikkelt
ontwikkelt zich
zich volgens
volgens een
een Brief
Brief aan
aan VMf
Het fubfidie,
dat Pruisfen
Dec. J793.
1 793 . ,,
lUNCKKLL
"Het
fubfidie, dat
atmeitni. den
den 22 Dec.
vraagt , is
en cen
een half mit.
vraagt,
is een
een bag-atel
bagatcl van
van twee-en-twintig
twee·en-cwintig en
mil..
lioen Daalders:
lioen
Daalders; en dit
dit isis even
even 'feel
veel als
als eene
eene weigering
weigering voor
voor
de volgende
want naar
naar zulke
zulke eifchen
eifchen kan men
mea
de
volgende Campagne
Campagne: : want
)liet
Niet bieden."
Wei
dat de
de Stant
Staat deel
deel moet
moet nee
neeWel oordeelt
oordeeltonze
onzeStaatsman,
&ants= , dat
. dezelve fchademen in
in den
doch dat
men
den volgenden
volgenden Veldtocht
Veldtocht; ;doch
dat ·dezelve
loosflelling behoort
behoort te
te kunnen
loosfielling
kunnen wagten
wagten voor
voordedeopofferingen.
opofferingen.
den 16
RHEDE den
By den
13y
den Baron
Baron VAN
VIIN RHEDE
16 Jan. 1794
179+ de
dezwaarighezwaarigheDeero
DCVOs: "Deez'l
opgehaaldhebbende.
hebbendevoegt
voegthy
by 'cr
'er ncvenH
(len
den opgehallid
zwaas
Lwaa·
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L. P,
DE
SPIEGEL
L.
p. VAN
V AND
ESP
1 E GEL

zvvaarighedenexteeren
exteerenwcezenlyk.
weezenlyk,ikikmaak
maakzezeniet,
niet, ik
ik vine
zwanrigbeden
vind
ze in
in myn
myn weg,
weg, en
enbet
het(inert
[mertmy
my daar
daar in
in tetezien
zien eene
eene waarwaar~
fchynlyke onmogelykheid,
ontnogelykheid ,om
out den
fchynlyke
den Oorlog
Oarlog met
met hoope
hoope van
van
fucces voort
; enenhoe
voon te
te zetten
uttell;
hoeonaangenaam
onaangenaam die
diewaarheid
waarheid
fucces
is beter
cookzy,
zy, het
het is
()ok
beler dezelve
dezelve re
Ie kennen
kenllen,, dan
dan zich
zich zelvett
zelven
en anderen
te bedriegen
door de
de Mate
en
anderen te
bedriegen door
bcloftevan
van Operatien,
Operatien, die
die
niet tot
tot ftand
nand kunnen
kUl1nell komen."
komen:'
Geldbehoefte
de vraag,
vraag, dan
dan deeze
deeze in
in contante
concante penninpennin~
Geldbehoefte was
was de
gen ce
gen
te verfchaffen
verfchalfen de
de Republiek
Republiek onmogelyk
onmogelyk,, daar
daar „" alle
aile de
de
getenceerde Negotiatien,"
Negotiatien, " volgens
getenceerde
volgens zyn
zyn fchryven
fchryven van
aan\rem
VAl'(
RHEDE, te
en to„ wy
:RHIiDE.
te Berlyn
Berlyl1. , "„ mislukten,"
mislukten," en
wy ook
ouk niet
ni€t wilden
wilden
aangezien worden
werden aals
een Geldzak,
ls een
Geldzak, dien
dien men
men niet
niet aanfpreekr
aanfpreekt
aangezien
dan om
dan
om te ledigen."
ledigen." (2
(2Feb.
Feb.1794.)
179.j..)Veelvuldig
Veelvuldig isis de
de BriefBrief~
wisfeling
over de
de Subfidie
wisfeling over
Subfidie aan
aan den
den Koning
Koning van
van Pruisfen.
De donkere
De SPIEGEL
SPIEGEL gevormd"
gevormd,
De
donkere vooruitzigten,
vooruitzigtcn, door
door VAN
VAN I:.E
4 , aan
werden bewaarheid;
bewaarheid; immers
immers by
hy meldde
meldde,, den
den a2 ittny
Jtlny179
1794-,
RHEDE:" „ Sedert
Sedert de
de brillance
opening van
van de
den Baron
den
Baron VAN
VAN RIff-DE:
brillante opening
Campagne in
in de
de Nederlanden,
Campagne
Neder/onden, zyn de
de zaaken
zaaken aldaar
aldanr zeer
zeer van
van
gedaante veranderd
de offenfive
plans , van
gedaa11te
veranderd: : de
offenfive plans,
van welke
welke veele
veele
menfchen
zo groote
groote verwagting
hadden,
zyn door de
menfchen zo
verwagting had
den , zyn
de Route
fionte
PICIIEGRU omgekeerd
omgekeerd in
in eene
manceuvre van
eene defenfive
defenfi ve., daar
daar
manoeuvre
van PICIIFGRU
in fouteneeren
kan.-—
men
men zich
zich bezwaarlyk
bezwaarlyk., in
foutenecren kant
- Eene
Eenegelukgeluk~
kige
kige Bataille
Bataille kan
kan die
diefchrikbaarende
fchrikbaarende gedaante
gedaalltc doen
doen verandeveranderen, maar
maar eene
eene ongelukkige
ongelllkkige· kan
kan ze ook
ook realifeeren
realifceren, , en
en 'er
'er
is meer
meer vrees
vrees dan
dan hoop."
hoop:' Die
Dievrees
vreeswerd
werdgegrond
gegrond bevonbevonden
immersby
by Iiet
liet zich
zich den
Juny aan
aan MALMESIIURY
MALMESBURY uit:
<len;; immers
den 13
13 Juny
,, De
en te
te rug
rug gedree.
gedree".
Devyand,
vyand,hoe
hoemenigmaal
menigmaal ook
ookgeflaagen
gefiaagen en
ven,
Yen, komt
komt telkens
telkens wederom,
wederom, en
en zal
zal niet
niet afzien
afzien van
yap zyn
zyn plan
plan
vermeesteren%en
en zich
Om
om de
de Oostenrykfcht
OastenrykfcheNederkmden
Nederlanden te
ce vermeesteren',
in de
ill
de Republiek
Republiek te
te nestelen.
nestelen. De
DeArmden
Armeen., die
die men
mentegen
tegen
hem in 't't veld
llcm
vcld kan
kan brengen,
brcngen, zyn
zynafgemat
afgemat door
door gevegten,
gevegten, die
die
'iet eindigen
{liet
cindigcn., tegen
tegen eene
eene Hydra,
Hydra, die
dieecuwig
eeuwig het
het hoofd
hoofd weweeer opfleekt."
e::r
op1l:eekt:'
om Pruisfifche
Pruisfifche HulpIn dit
dit gevaar
gevaar isis 'er
'erherbaalde
herh:talde aandrang
aandrang am
Hulp~
benden
EINCftELL; en, by
benden by den Baron
Baron VAN
VAN KINcltELL;
by ontfientenisfe
ol1tilencenhfe van
van
die hulpe,
geen woordcn
woorden vinden
DE SPIEGEL
die
bUlpe, kan
kan VAN
vAN DE
SPIEGEL geeD
vindcll oin
om nit
~it
te
wat by
by van
vandicn
dienhandel
halideldenkt;
denkt;dan
dan hy
by laat
te drukken
drukken wat
Inat 'er
er
Rich egter
egter zeer
zeer ongunftig
over uit.
uit. Alle
zich
onglln1l:ig over
AJlezyne
zynepoogingen
poogingen
waren
waren vergeefs, hoe
hoe veel
veel aandrangs
aandrangs by
hy ook
ook bezigde.
bt:zigde.
Die
wordt by 't'tgrooten
Die aandrang
aandrang wordt
groeiiendes
d(lsgevaars
gevaars in
in OogstOogst~
maand
maand voortgezet, gelyk
gelyk de
de Eerite
Eerl1e Brief
Briefdes
des IlIden
IIIden Deets
Deels tilt.
uitwyst.
wyst. Eene
Eeneflikkering
flikkering van
van hoope,
hoope,om
0111zich
zichtegen
tegenden
denVyand
Vyand
te kunnen
deedt zich
zich toen
knnnen verdeedigen
verdeedigt:l1, , deedt
wen op
op;; maar
maar de
de vrees
vrees
voor dien
dien van
van binnen
hillMen vermeerderde.
vermeerderde. Bovenal
B'JVenal wrogt
wrogt de
de vrees
vrces
Envoor
voor gebrek
gebrek aan
aan Geld; van
van bier
hier het
het aanhouden
aanhouden om
om Geld
Geld nit
uitEf1geland,
gelol1d, welks
welks moeilyke
moeilyke bewerking
bewerking cenige
eenige Brieven
Brieven uitwyzen.
uitwyzen.
In een
NAGELL, den
den 24
24 O.
een derzelven
derzelven aan
anu VAN
VAN NAGELL,
O~'t.5794.,
1794-. zegt
zege
by, wet
zo veele'woorden
lly.
met 100
veele- woorden:: "„ De
De weeste
weeste Geldzakken
Geldzakkell zyn met
mc~

gro
~I'OO~

IIRIEVEN
JRIEVEN EN NEGOTIATIEN.
NEGOTIATIEN.
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is, en
en dat
groote vrees
dat dit
dit Land
groote
vrees bevangen
bevangen dat
Land verlooren
verlooren is,
dat Etl.
het dan
,ge!and ,het
dan ook
oak niet
nietlang
langhouden
houden zal
zal, ,enenwaarlyk
waarlyk de
de
,geland
U H.
H. W.
omflandighedenzyn
zyn zodanig
zodanig (gelyk
(gelyk U
W. G.
G. uit
nit den
den
omaandigheden
Griflier verneenlen
verneemenzal)
zal)dat
dat men
men betere gronden
Griffier
gronden moest
Inoest hebheb.
ben
- nog toe
ben,, dan
dan men
men tot -nog
toe heeft
heeft t, om
om de
de luiden
luiden die
die vrees
vrees
of te
Nog op
op byfland
uit Pruisfen
af
te neemen."
neemen." -—Nag
byllanu nit
Pruisfcn hoopende,
RHEne: "Dit
„ Dit is zefluit by
den 33 Nov.
f1uit
hy een
een Brief
Brief den
Nov. aan
aan VAN
VAN RHfWE:
zeker,, dat
dat de
de Republiek
Republiek prompt
prompt fecours
fecours moet
moet bebben
hebben,, of
of het
het
komt
laat,, en
en dat
datwy
wyhet
hetniet
nietteteduur
duurkunnin
kunninbetaalen
betaalen,,
komt te
te mat
als het
:lIs
het maar
maar reel
reeel is.
is. Voorts
VOOnizal
zalikikniets
nietszeggen
zeggen van
van de
de
wyze
wyze,, waarop
waarop de
de Conventie
Conventie geadimpleerd
geadimpleerd is.is. Ilc
Ik heb
heb ze
ze
hetpen
maaken ;; maar
maar veele
veele van
van onze
onze goede
goede Vrienden
Vrienden weewee·
helpen maaken
ten,, dat
dat ik
ik 'er
'ernooit
nooitdedegrootfle
groodleopinie
opinie van
van gehad
gehad heb."
hebo" —
_
ten
fchryven"De
„ De tyd is
Wel
by den
Wei mogt
mogt hy
den 9 Nov.
Nov. aan
aan FAGEL
FAGEL fchryven:
gemarqueerd door
door de
de eene
is gemarqueerd
kostlyk ; ieder
dag is
eene of
of andere
andere
kostlyk;
ieder dag
gebeurtenis van
van binnen
binnen of buiten
buiten t, die
die den
den Vrede
Vrede noodzaaknoodzaak.
gebeurtenis
lyker maakt,
maake. en bet
het vertrouwen
venrouwen op de
de Hulptroupes
HUlptroupes der
der GeGe..
Jyker
atlieerden verinindert
,indien men
men onverhoopt
dit in
allieerden
vennindert; ; ,indien
onverhoopt dit
ill EngeU H.
H. E.
land niet
land
niet wit
wil begrypen,
begrypeIl. moet
tiloet ik U
E. G.
G. ininvertrouwen
vertrouwetl
zich niet
waarfchouwen
zal moeten
Iltoeten verwondeverwondewaarfchouvven, , dat
dat dezelve
dezelve ,zich
niet zal
ren van
vall dingen
dingen te
te zien
zien gebeuren,
gebcuren, die
die men
mrn voor
voor eenigen
eenigen tyd
tyd
rell
over 't
't geen
,niet
verwagt
hack.
De
hade.
De Prins
Prins is
is woedend
woedend over
JJiet verwagt
by heeft
11y
heeft bygewoond
bygewoond;; het
het gaat
gaat ook
ookalle
alledenkbeelden
dcnkbeelden te
te boboons nog
ven.
Al wilde
wilde Engeland
Engeland ons
nag driemaal
driemaal weer
mc.cr Troupes
Troupes
ven. Al
inutiel , moor
zal het
zenden , de
is niet
de hulp
hulp is
niet alleen
aIleen inutiel,
maar zal
het embarembar.
zenden,
ras nog
nog vermeerderen.
vermeerderen. - — Ik betuig
betuig niet
niet te
te weeten
\Veeten hoe
hoe de
ras
Engelfche
Engelji:he Troupes nog
nog weg
weg geraaken:
geraaken: want
want in
ill Holland
IlollaJJd zal men
is het algemeen
niet gemaklyk
gemaklyk admitteeren
admitteeren,, en dit is
nlgemeen geroep:
ze niet
als
tech geplullderd
geplunderdmoet
moetworden;
warden ;dat
dathet
het dan
dan betcr
beter is,
fils men
mon toch
De Engelfehen
dat het
dat
l!d dear
door den
den Vyand
Vymid gefchiede.
gtfchied~. De
Euge/fchen zeggen
Carrnagnolen z,ullen
tacitjJlunderen,
planderen , dan isis het
daar tegen;
tegen: de
de Carmagnolen
zitllen uu toch
daar
verzekerd,"
Ivy in de
beter dat
dat wy
beter
de voorbaat
voorbaat zyn."
zyn." - "„ Weest
Weest verzekerd,"
en RE
p ELAER. den 18
aan BRANTSEN
fchreef vAN
fchreef
VAN DE
DE sFIEGEL
SPIEGEL aan
BRaNTSEN en
REPELLH:R.
18
influentie bier
domineert,t en
an. 5795.
1795. "„ dat
dat geen
geen E,-/gelfche
E;!ge!ji.:he inftuentie
hier Jomineen
Cll
JJan.
in dit Land
zig in
dat die
dae
die Natie
Natic zig
Land zulk
zulk eene
eene flegte
ilcgte reputatie
reputatic ge,
ge.
mnakt
heeft, die
maakt heeft,
die geen
geen Eetiw
Ecuw uitwisfchen
uitwisfchen zal."
zal."
Zulk een
maaktehet
her noodig,
noodig, op
een toefland
toeiland maakte
op fchikkingen
fchikkingen met
met
Zulk
te zyn.
zyn. De poogingen,
Frankryk
FrtJnffr.yk bedagt
bedagt te
poogingen, daartoe
daartoe aangewend,
aangewend t
en derzelver
derzelver mislukking
mislukkiug., worden
worden in
in het
hetoverige
overigedeezes
deezesDeets
Deels
ontvouwd, en
eu gaan
gaan vergezeld
vergczeld met
met de
denoodige
noodigeBylangen.
Bylaagen.
omvouwd,
JJibliotheek van
Letterkunde. r ljle
,Bibliotheek
°tide Letterkunde.
fie Stl!k. Te Am/leI'.
van Oude
be+
162, bIJ4
dam, by
bl. 16z,
Gz. 1802.
18oz. 112
dam,
by J. ten
ten Brink,
Brink, Gz.
/n gr. avo.
8rll. b/.
halve,' de
haive1J
de Yoorrede.
FOllrrede.

Lang

leezenswaardig Stuk
Stukby
by ons
ons gelegen;
gelegen; zo lang,
ang heeft dit.leezenswaardig
lang.
dat wy
niet ((;
Le lant
laat ware
0:n er
al twyffelden
twyffeldeu, , of her
het Iliee
\\'ar~, , o:n
dat
wy al
eeni,
l-IUT.
I~0-t. NO.
NO. I.
C
ceni-,
SETT. Ith04.

llIBLIOTIJEEK VAN OUDE LETTERXUKDE.

eenige melding van te maaken; vooral toen wy verna men , dat
het twyffelaehdg ware, of bet Werk wei zoude voortge~erworden. Thans, even wei , hoorende, dat de Ditgeever bellotell
heeft zyne onderneeming re vervolgen, oordeclen wy ons
verpIiehr ons genoegen daarover te betuigen, den InwlJonderen van ons Vaderland het vVerk ter leezinge nan re pryzen,
en de zodanigen in het byzonder. welker bedrevenhcid ill
de oude Griekfche en Latynfehe Schryveren hen da~rtoe in
fiaat fielt, uir te noodigen, am den arbeid des Uitgeevers
door IlUnne toclagen te ondcrfieunen.
Zekerlyk docn zy, wei ken gelegenhr:id gehad hebben am
de oude Taalen te leeren, verre wech best. wanneer zy de
Schryvers in het oorfpronglyke leezen; maar. geJyk. in de
Voorrede bl. IX env., te recht wordt aallgemerkr, ,,'er is
" cne ••• annmcrkelyke klasfe van de zodanigen, die in de
" men, welke hun van hunne dagclykfehe beflommeringell
" o\"crfehictcn, ene eer!yke uitfpanning zoekende. niet aileen
" op enig a~ngena.am en lHlttig onderhoud gefleld zyn, maar
" ouk wei ... den lust en de gefehikrheid hebben om zelvell
" fchriften nn fm:ak ••• op te fie Hen , enz:' <loch door
gebrek r,r.n kcnnisfe der oude Taalen :llle voordee!en misfen •
welke zy nit de Griekfche en Larynfche Schryveren !wnden
trekkel'. Dit gebrek bm, [choon lliet volkomen. gedeelte~
1vk althans , daor goede Verraalingen worden ver\101pen. De
tegcnv.e;ping, dar zulke Verraalingen een pons aJinorum
zyn voor luiaards, welken d~ moeite niet willen neemen
vm de onde Taalen, we:ke zy, in hunnen fiand, behoorden re kennen, zlch rcebt magtig te maaken. wordt bl. XII
env. opge!ost, en hI, XI het beftek des Werks in deczer voege opgegeven. "In de eerfie plants [wIlen wy J van de
" vcornaamfle fiukken nit de aloude Griekfene en Romein~
" fche Schryvers zo veel mogelyk naauwkeurige verralingen
,. geven, verzeld van zulke ~[anmerkingen en ophelderingen •
.. aJs \vy menen dat Vaal' die kl?sfe van lezers. met welke
" wy te doen hcbbcu. noodzakelyk zyn. Tentweden, • ••
" gebeel, of by wyze van uittrekfels, insgelyks verraald,
"mededelcn Verhandelingen over beJangryke fiukken der
" Oudheid. welke rans ••• voor een goed gedeelre, zelfs by
,. vele t~a1'ktl!1di;.;er. onbekend zyn ... En eindeJyk ...
.. zelven in kane verwgen de Oudheidkunde trachrell Wete" lichten, of zoorrgcJyke onuitgegeven fiukken, die ons
" van anderel1 11lOchten wordenwegezonden, voor zo ver.
" re die l~,et ons oogmerk l1rolien, ter algemene kennisfc
" brengen.
In het vcrvolg lJoopen wy gclegenheid te villden om iets
te zeggen van de wyze van lli[voeringe, en zullen thans
ons vergenoegen met de tire!s op te geevel1 Vlln herlTeen in
die ecrfie Stuk voorkomt. I. Proelle der nloude l'lU;ni~" von
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Cefehiedfchryven, , getrokken
getrokken uit
nit HERODOTUS.
Cefchjeriji:hryvcn
Aantekmill_
HERODOTUS.2.
2. flantekenin..
van M.
gen
op ricze/vc.
dezelve, 3.
M. T.
3. Redevoering
gm op
Redevoering van
T. CICERO
CICERO,, ter verver4. 4antekenivgen
dediging van
van Q..
g. A.
A. MII.O.
MILO.
4.
Aantekellillgen op
op dezelve.
deze/ve.
dediging
6. zlantekeninene (j.amenfpraak
Samenfpraak van
van LUCIAINUS.
5. TIMON,
5.
TIMON. me
LUClaNUS.
6.
Aal1tekclIillgen op
op dezelve.
rieze/ve.
Eemlandsch
Tempe,of'
ofClio
ClioopopPuntenburglt;
Puntenburgb;Landgediclzt.
Landgedicht. II
II
Eemlandsch Tempe,
18o3. III
Deelen.
by P.
P. J.
In
Dcelen. 7'e
Te zlinflerd..1m
/imjfer~;m, ,by
J. Uylenbroek
Uylenbroek. , 1803.
bladz.
250 b!adz.
8vo. Behalven
de ./i(mtekeningew,
ziantekeningen, 250
8vo.
Beha/vcn de
de Auctcur (de I-IceI'
it het Voorbericht, dat dc
voor dit Werk geplaatst hec:ft, blykt het doe! en oogU
V
is , naamlyk tot
merk, waartoe het byzondel'lyk ingerlcht is.

Auaeur (de Heer P. PYPERS)
it het Voorbericht, dat
PYPERS)
voor dit Werk geplautst heeft, blykt her doel en ooginerk weartoe het byzonderlyk ingericht
naamlyk tot
leerzax.en van
van heu,
lien,
Jeerzam vermaak
l'ermaak der AMERSFOOKTSCHE
AMERSFOORTSCHE BURGER
llURGER YE
H,, en
landflreekender
der Stad 4mersfoort
die de
de omgelegen
omg,,!egen landjlreeke1J
Amersfoortbewoonen,
bewoonen,
fchoon men
of
zyn; fchoon
~f met dezelven
dcze/ven bekend
bekend ZYIi;
men eelner
echter ook
oak getracht
getrac!Jt
heeft,
het'ft, hetzelve
hetzelve in
in diet
dier voege
voege famen
l:11uen to
te ftellen,
Hellen, dat
dat derzelver
derzelver
Ceszelfs)
voor iedel',
ieder, wie
vie by
nutUeszelfs) lcezing,
leezing, VUOI'
by zy,
zy, ten
tell mintlen
minlh:n uutzoude. Wat
jig en
weezcn zoude.
Wat 'er
'CI' eigentlyk
eigelJtlyk in
in een
een
aangenaam weezen
en aal1gmaam
aangenaam
Duek
m~el' of anders
andel'S gezDcht
Bock moer
gezochtwordt.
wordt, dan
dandat
dat het
het aflngenamJ1.
ten mcestcn
el nuttig
zy , en
in een
nuttig zy,
en wat
wat dus
dus teil
masten in
cen Werk
Wt:rk anders
andel'S
verlangd
zoude worden.
worden, wee
weeten
wy niet.
niet. Dan,
verlangd zoude
ten wy
Dan.wat
wathiervan
hierv:l1l
zyn mogc,
zyn
11101;e. dit
ditWerk
Werkzal,
zal,onzes
onzesbedunkens,
bedunke:ls,volkomen
volkomen atm
aan
bet
htt boven
boven opgegeeven
opgegeeven oogmerk
oogmerk beandwoorden
beandwool'dcn,, als
als beflaande
beaa~nde
in eene
eene verzameling
verzameling van
van Ewaalfregelige
twaalfregelige Couplctjens,
elk CouCouCoupletjens, elk
plet
voorzien , in
in welke
plet met
met een
een opfchrift
opfchrift voorzien,
welke de
de Dichter
Dichter vet..
ver.
fcheidene
die zyne
zyne aandacht
aandachtgeduurende
gedllurende eene
eene
fcheidene voorwerpen,
voorwerpen , die
wandeling
den omtrek
omtrek del'
der Stad
Saul zIntersfoort
walldeJing inin den
Amersfoort bezig
bezig bouhouden , op
op eene
den.
eene eenveudige
eenvolldige,, dikwyls
dikwyls fticluelyke
fiichtelyke,, en
en voords
voords
wyze,beCchryft;
belchryfr. Het
heeft dus,
dus, in
ook
verhaalende wyzc,
Het Werkje
Werkje hecft
in
ook vcrhaalende
en dichteriyke
aanleg ,vcel
deszt?lfs
veel van
van de
de zedelyke
zedelyke en
diciJteriyke invallen,
deszelfs mmleg,
welke
de vindingryke
CATS, ill
welke de
vindi I1gryke en zoetvloeijende
zoetvloeijende Dichter
Dichter JACOB
J,\COB CaTS,
in
op Zorgvfiet
of W.nadelingen
zyne 110fgedaci2ten
IJofgctll!eiltm, , of
W,!l1detingm 0;
Zorgl'!iet., Invallende
Im'a!!el1de
en GCd.1c!ztcli
Gedacbten by
by voon'allende
gelegenbeden, en
Gedachten op
flaape(;ed/lcltten
voorJ'{I!!eizde gdegcllitedell,
op jtanpedon Naneel
en lluttig
nuttig gelooze Naducl1,
Nachten, den
Nance!' tot con
cen aangenaam
aangenaam en
ge'ooze
in den
hunters
den aanleg;
fia7l!eg; immel'S
fcheuk
fchenk heeft
heeft nagelaatcn.
nagelaaten. Wy
Wy zeggen,
zeggen, ill
is bier
dc
hier van
van ecn'
een' geheel
geheel verfchillenden
verfchillenden aart
aart.,
de uitl'oerillg
uitvoering is
daar ook
daar
ook het
bet verfchil
verfchil der
del' tegenwoordige
tegenwoordige tyden
tyden en
en zeden
zcden by
by
die van
die
van den
denouden
oudenVadcriandfchen
V~derlaIldfchenZededichter
Zededichter doze
deze ongeongelykheid noodzaaklyk
noodzaaklyk medebrengt.
medcbrengt.
Wy kunnen
kunnen dus,
dus. dit
ditWerkje
Werlqe van
van deszelfs
deszelfs zedelyke
zedelykc zyde bebcWy
en leerzaam
aangenaam , lIZ1ttig
nuttig en
fchollwende,
grootendeels als aangellfifim,
fchouwende, grootendeels
aanpryzen. Niet
Burgery, cn
en zy, die
aanpry?;en.
Niet alleen
alleen Amersfoorts
Amersfoorts Bu~gery,
die met
met
de ormneftreeken
dierStad
Stadbekend
bekendzyn
zyn,maar
, lnaarook
ookelk,
elk, die
die bet
de
ommeflreeken dier
het
bekoorlyk
landlevenwaardeert.
waartleert,elk,
elk , die
die de
bekoorlyk landleven
de fehoone
fchoone natuur
natuur
met
oog gewooll
gewoonisis te
to befchouwcn.
befchouwen elk
met een
een zedelyk
zedelyk oog
elk., die
die
met
met een
een gul
gul hart
hart deze
deze versjens
versjens leest
leest,, zal
zal'er
'ereen
eenzekeren
zek,'rcnnonaanzeker lecr
tar en
eon zekcr
lCckkeJykcIl
en flil
flil
trekkelyken en
en huishoudclyken
huishoudelykenwon,
loon , ecn
C
f.~.
C ~

en
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gevoel in g'ewaal' worden, dat; hoe zeer bet daargaanc!s
meest op des Dichters eigen gewaarwarding en bywndere
omflandigheden lIuie, echter oak een dergelyk aungenaam ell
zacht gevael, by elken Leezel', wiens geest door de Jel'ture
van zwellender Dichlwerken niet geheel nit den UUisfelykell
kring in eene Etherifche w"ereld vervoerd is, kan opwekken:
waarby l10g kamt, dat hier het aog geflreeld wardt door
een aantal lJevallige Gezichten, waaronder echter fommige.
als welcer in andere Werken gediend hebbendc, door hel:
Inenigvnldig afdrl1kken, eenigzins in hunne oirfprongkelyke
waarde verminderd zyn; waarby gevoegd zyn de Pourrrai..
ten van den Heer PYl'ERS zelven en diens Huisvrouwe, l1e·
yens dat van Mevrouwe L. C. DE NEUFVILLE, geb. RITTER 9
welke de Kunflenaars en Kl1nitenaaresfe, die dezelve vervaardigd hebben, in de daad eer aandoen.
Tel' proeve van het aangenaame en nuttige, well. in dG
eenvol1dig vel'hevene vool'drage van fommige, in dit Werkje
voorkomende, treffende waarheden gevonden warde, kunnel1
onder andere de volgende Couplettel1 van dienst Zyl1:
GODS

GRO(}THEID.

't Grootfle ze1fl is eindloos kleen.
Groot zyt gy, d God! aIleen.
Oeeaan! 'k voel my verflonden.
lf7ei'i!;ezonken, zo(k ik grondw •••
1f7aar ik peile, ik vind' 'er geen'.
't ZaIJdje, in 't die/)st der zee bedo/l'cn,
't illietig fpedtuig haarer go!J'ell,
Is ten milijte i14 ' t groot hecla!
Ecn kteen flipje; mall/', HEELALLEN,
Schoon olJ11oem!yk in geta!1en,
Zyn geen zandkor!, l1edrgel'atlen
In flem, die nooit dnden zal.

's

MENSCHEN

2tlle 111C11St,h! ho(

NIETIGIIEID.

d.,.'tJNi zyt gy.'
hovflt!rdy.
J(omen duizend Oee{/fmell,
!{omel1 jI'lfTe11, zOli;;en, l}Ula1Ull:.
Gods y(rlllogen lI1'(t nab)';
fYorm! 'Wat dUlft gy dail, "erlllete!,
lfeill trotfeeren op "'.'In' zctcl?
l//orm! fchoon met eei! kroolJ geimld,
Dmft gy Cod 12tWI" de: oogClJ jleekcIJ ?
Trotsheid zal hy el:umaal wreeken ,
Als gy, outler de aarc/' ,geweken,
lIiedewormen voedm ;:;ult.

6 ' k Belagch
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TE;VIPE.
IK
IK MOET
MOET WELDOEN.
WELDOEN.

Laat
dan op
op't't flipje,
flipje, de
de aard',
aard',
Loot my
my dan
Waar
l//aar ons
OIlS oog
oog ten
ten kernel
hemel flaart
flaart ,,
.7Vooit
Godsgrootlteid
grootkeid willen
willen meeten.
Nooit Gods
meetell.
Door een
een onbevlekt
o1lbevlektgeweeten
geweeten
Word
lYord ik
ik myn
1I1y1l befiemming
beflemmillg waard'.
waard'.
God heeft
hee!t my
my de
de kracht
krachtgegeeven
gegeevel2
Om
Om in
ill deugdeu
dcugdeu voort
voort to
te fireeven:
/lreel'e1I:
aileen zy
2y 's menfchen
menfi:ltell doe!.
doel.
Dit alleen
my een
een ziel,
ziel, 60 vader!
Gy fchonkt
/chonkt my
vader!
Cy
fir doorzoek,
doorzoek, o0 levensader!
levemader!
Ik
IPat
IFat hoar
haar wezen
wezCll zy,
zY. niet
niet nader...
tloder•••
Gy befiaat
beftaat,, en
en ikile gevoel.
gevoel.
Gy
Dit
Dir is
is bet
her gene
gene., wat
wat wy,
wy.dit
dirWerkje
Werkjemet
meteen
eenWysgeerig
Wysgeerig
oog
en bet
Dog befchouwende
befchouwende, , en
her doel
doe! en
en de
degoede
goedemeening
meening des
des
Dichters
alleen inin het
het oog
, van
oog houdende
houdende,
vanhetzelve
hetzelvekunnen
kunnen
Dichters aileen
en
zeggen; en zouden
zouden daar
daar by
by ook
ookgaarne
gaarne onze
onzebebeen moeten
moeten zeggen;
oordeeling
bepaalen, ware
warehet,
het, dat
oordeeling bepaalcn,
dat men
men van
van ons,
ons, in
in de
de hoehoedanigheid
van Boekbeoordeelaars
niet nog
danigheid van
Boekbeoordeelaars, , niet
nog jets
iets anders
anclers vorvor·
derde
mtamlyk , dat
dat wy Werken
derde,, naamlyk,
Werken., die in een
eell gebonden
gebondenfchryffly1
fchryfftyl
vervaardigd
zyn , als
als onder
onder het
hetwyd
wydgebied
gebiedder
derDichtkunde
Dichtkunde
vervaardigd zyn,
behoorende, ook
oak Dichtkundig,
Dichtkundig, en
en Haar
naar de
de regelen
regelen der
der AestheAesthebeoordeeJen; en
en dit
ditonze
onze tank
tank, zynde,
zynde, moemoetifche
zifche Critiek,
Critiek , beoordeelen;
ten wy
ten
wy vooraf
vooraf herinneren
herinneren, , dat
dat dit
dit Werkje
Werkje,, alhoewel
alhoewel in
in
Coupletten van
van gerymde
gerymde regelen
regelenbellaande,
beflaande ,zo
zo in fly1
Coupletten
llyl als
als
vinding en
en uitwerking
weinigbevat
bevatvan
van dat
dat gene, welk
uitwerking, ,weinig
welk
vinding
(het Hypfos
men
diclzterlyke geestverrukking
geestverr1lkking (het
Hypfos. , de
de
verheven dichterlyke
men ,'erheven
noetnt , en,
en , door
Extajis
door eene
eene byzonder
byzonder
Extolls of
of Enthujiasllius)
Enthufiasmus) noemt,
comiesch wordt.
worth, ja
nai"ve
fommige plaatzen
plaatzen comiesch
ja
naive een'/oudigheid,
eenvoudigbeid , op fommige
echter tot
tot het
laage, echter
het zeer
zeer
batos, of If/rlge.
zeJfs,
alhoewelniet
zelfs, alboewel
niet tot het batos,
afdaalt , en
den Leezer
p;el71eenZrlfl/Re
en daardoor
daardoor den
Leezer., zyns
zyns onon·
gemeenzaame aftbalt,
doer denken,
welke de
de Dichter
Diebter zelf
danks,
denken. welke
Travestie doee
danks , aan
aan eene
eene Trflvestie
in zyne
gelegdheefr.
heeft. Eenige
in
zyne wyze
wyze van
van voordragt
voordragt gelegd
Eenige dier
dier trek•
trek.
ken
zuBen wy
wy bier
hierinsgelyks
insgelyks opgeeven.
opgeeven.
ken zullen
ONZE AANKOMST
lIet
eerlle der
der Coupletten
Coupletten, , betyteld
betyeeld ONZE
AAN[{OMST,,
IIet eerfte
zeer eenvoudig
to kunnen
dat de
geeft zeer
eenvoudig te
kennen, , dat
de Dichter
Dichter en
en
zyne Echtgenoote
zyne
Echtgenoote op
op derzelver
derzelver Buitenverblyf
Buitenverblyf., genoemd
genoemd
aangekotnenzyn,
zyn , en
en dat
Plmtenbtlrg,
dat dus
dus de
dewandeiing
wsndeling
Puntenburg, aangekolllen
terflond een
Eemlands
Tempe terflond
door
Ian ds Tempe
een aanvang
aanvang zal neemen.
l1eemen.
door Eelll
Voords begrocr
begroet by
hy zyne
zyne Echtgenoote
Echtgenoote,, daarna
daarna zyne
zyneZangZangVoords
nimf, dan
bl. 44:
nimf,
dan de
de Dichtkunst,
Dichtkunst, welke
welke by
hy waarfchouwt
waarfchouwt, , bl.
Strooi
YOOi" menfchen,
men[chen,
Strool uw
uw pan'len
paerlen nooit
twat voor
Die
aIleen Haar
naar fchatten
[chatten wenfchen:
ww[chen:
Die alleen

C3
C

*ant
w~nt

,

want, zegt by:

Steekeblind voor t/!J!e le/cure1:,
Zouden ze 11 ,'ec/ligt vcrfeheuren.
her is (IllS niet meer dan pIigtclyk, dat de Dichter de Dieht.
kunst tcgen zulk een y5felyk gevaar. dat zo Iigtelyk ontweeken
kan worden, waarfchouwt: het ware dan nag veiliger ,~je voor
Zwynen, dan voor zulke wreedc Poefic!astoi (VcrS'Iernielcrs)
te werpen. Maar gy, zachte zielen, die niet misl'ormd vo(\r
Poezy zyt, de Dichter noodigt u, bl. 5, om hem de Itonig1'aaten, die de Muzen oYerlaaten, te helpen confumeeren.
Maar aall wie lancen de M uzcn dat desfertjen over?

.dan het deugdenkocstrcnd HART,
.dIs het, LUISTREND 1war fchalmeii!n,
Fan "ernoegdc maagdellreiiill,
Die in 't ronde vreugd Yerfpreii!n,
/{w;ynen gaat aan zoete fiuart.
Zo dat niem:lI1d zig hier als genoodigde Iran aanmcrkcn"
zyn hart nict met ooren voorzien is en dus niet luistren lean. dat tach weI niet het geval onder mCllfchen is.
wier in- en uitwendige deelen naruurlyk gevormd zyn!
Doch tcrwyl de Dichter hierover en over de hooge J(astanjeboomen in den omtrek van Puntenburg peinst, raakt hy
zyn geheele Buitenverblyf kwyt; dit doet hem, bl. 6, heel
verbaasd uitroepen:

20

!i'aar , u'aar is OIlS dak gedoken?
't Is gewis 11iet afgebroken ••••
Ja! men weet altemet niet wat gebeuren kan; de Dichter is
nu reeds een poos afwezig geweest, en 't Spreekwoord zegt
niet zonder grond:- ver van uw huis, digt by ztW /i.·hade!
lVIaar neen , het was gelukkig maar een grapjcn 't Heeft, 1Iit fchaa112te, zich 1!el:flokcn •••

en zic daar is het weer! en de Dichter maaIa oak weer
zeer beleefd zyn compliment:

Ja.

ik groet

Zl,

11cdrig dak!

Doell het fchyllt 'er , als den geheelen winter gef100ten ge
weest zynde, nict al te lugtig onder te zyn; althands de
Dichter roept. ill lIaast. zyu' bediendel1 toe:
4
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Knaap,, verdryf
verdryfdie
die muffe
muffe iticbt;
ludt;
Knaap
Dat zy
zy nit
ttitmyn
myuwaning
'a'ouing villgt•
"Iugt'.

inmiddels
Inmiddels vliegt
vliegt eie
iie Dichter
Dichter naar
naar zyn
zyn vyver
vyver;;
(zegt by)
by) 1I1yn
01 (zegt
nil'tteIetoomen,
toowen.
Myn drift isis niet
'k Schenk
de ,'ise/zies,
vischjes, in de
'Ie
Schenk de
de firoamen,
flroomen ,
Kruimtjes
hroid, met
met;Wilde
milde hand;
Kritimtjes hived,
verder
verder mar
naar zyn
zyn flingerboschjen
flingerboschjen wandelende,
wandelende, wil
wi! by
hy dat
dat zyne
zyM
Zangnitnf
den Nachtegaal
"zalzingen;
zinger; maar
Zangnimf den
Nachtegaal na 'zal
maar dat kan
kan ze
ze niet
niet
doen,
doen , even
even zo
zo min
min als
ais dpcll'
/fpctt' in
iuzang
zaugbezweken.
bc:;;wekelt.
Na eene
eenc franije
fraaije en
en wezenlyk
wezeuIyk teder-verhevene
teder-verhevcne bedenking
bedenking op
zynen
te hebben,
hebben, fpoeden
zynen ouden
oude1l dag gemaakt
gemaakt te
fpoeden ze,
God' lofl
lof! 1Z0g
nog vlag
ving ter
ter been,
God'
been,
bergjen ; van
daar loopt
loopt by
mar het
het hergjen;
van claar
hy wear
weer naar
naar den platter;
plattm
naar
een en
en ander,
ander, wat
grond; na
na een
wat de
de natl.=
natuurdaaromareeks
daaromilreeks nog
nog ver.
ver..
grand;
der
oplevert, bezichtigd
bezichtigdtete hebben,
hebben, ziet
ziet de
de Diclicer,
bl. 41
4I,:J
cler opJeven.
Dichter, bl.
uit zyn
zyn koepel
koepel •••
... en
en roept
wept nit:
uit:
Maar...
zien wy
Maar ...wat
watzien
'II'y door
door dit
di! glas?
glas?
lets, wat
lets,
watbier
hiervoorheen
voorheen niet
nietwas.
was.
Welk
een zee vat,
va1l' eikentakken,
eikentakke1l,
lPelk een
(Die 'k
'k weleer
,peleer zag
zrJg nederhakken)
nederhakken)
Golft daar fli!t
fiilr maar seer
Golftdaflr
zeer te
te,onpas?
oupas?
Deze
hem het gezicht
Deze beneemen
beneemen hem
#;'ezicht op
opverfcheide
verfcheidevoorwer•
voorwer.
pen; maar
(gnat hy
by bl. 42
maar (gaat
42 voord)
Schoon dat
wyd gezicht
gezicht verdsovf,
'YerdU!~n' ,
&boon
dat Ivyd
Zal ik niet
niet WaAAKZUCHTIG
WIlAAKZUCHTIG zyn:
edel harte.
Wraakzucht vaegt
yoegt gees;
geen cde!

Evenwel,
Evenwcl, by
hy laat
laat 'er toch
toch kort
kort op
op volgen:
volgen:
suit, na
Maur gy
1I1aar
gy zitlt,
na vier
vler paar
pal1r jaaren,
jaann,
lily niet
met uw
1I1y
niet kwellen
kwellen met
ZlW blaeren,
!JIacren,
ills
Als de
de byl
by! my
1IIy WRAAK
WRAAK verfthaft.
vel/chaft.
Hy isis en
en blyfc
blyf[ toch
tach inwendig
inwendig boos op
ell zegt:
zegt:
By
op dat
dat boscbje,
boschje, en
Zo het
het vederchoor
vederehoor uw
uw blad
hlad
Niet
Niet tot
tot rust
rust verkoren
verlroren had;
had;
Zo
het, OM
MYN ZANGNIMF
ZANGNIMFTE
TE EEREN,
EEREN,
Zo het,
OM MYN
Hier niet
1ziet sat
zattetekwinkeleeren,
kWi1Jkeleeren,
ledel"
leder lokkende
lokkende 1Iit
nit de
de flad;
find;
Dan
Dtilz zoudt
zoudt ge
ge onverdraaglyk
onverdraaglyk groeijen;
groeijm;
'k Zou
Zou nrisichien
mis{r:hfr:n u11 of
afdoen
doen fnoeijen.
{noeijm.
C4
C 4
Ja'
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Ja! men zou 00k h3ast in zo een geval een ol1geluk kun.
nen begaan... Evenwel, zyn worn rank t aan 't bedaaren ;
lly heeft 'er wat op gevonden, en zal de boomen heel
fellalksch betrekken, 2;~ggende:
JJfaar ••• 'Wat denkbeeld lagcht my aall ! ••
Dit zal my tvt wraak verflrekke11:
Om het fd100n gezicht te ontder.ken,
Dat wy zien OIlS oog onttrekken,
Zul/cn wy uit 1J'(llldleI1 gam1.
Zo gezegd zo gedaan... Zii daar gaat het gezelfchap nit;
het hondjen gaat mee
Tripp!er na(l1: de Zaiderzee.
Dat gaat in 't begin al vry wat hard 'er op los, zo dar
de Dichter zeive zegt

Onze voeten wOI'dm lize!.
Voords mankt hy eenige in 'de daad leerzn~me befchou.
wingen op verfcheidene Fabrieken. Adelyke Huizen, Darpen ent., tot hy lladert aan MIDDEI.WYK, waar hy zin~t:
N7yk "Oil hier, gy, jlad'sgebro11l!
nugt, oJ ,·Iug! dit heii'igdom;
Stilte voegt deez' leonjlentermpd.
Gy, betreed gel'ust Iloyn' d'rempel,
Gy, verhcven dichtrendrom!
De ojfl'flai' fnelt u minza..m1 tegen:
Ziet. hu!! heusch hy u bt'jegen' :
Dat uwe fllilidrift lIiet bezwyk';
Necn! bezingt met mol/eae tOOlJen,
(En ik fchenk u lliuwerkr(jonen;)
JIIluzen, Floraas en P0111M7e11
ran 't lronstkweekend It'iidddwyk.
Hier zyn dus lauwerkrooncn tc verdien en , ware de Prys·
nof fiegts iets duicelyker opgegeeven; want offchoon de
Olreraar den verhc'ven Dichtrendrom tegenfnelle, en hen waarlyk heusch bejegene, (immers ze louden in de ciaad niet weI
. doen, zo ze zulks niet erkenden) weeten ze tach niet regt,
of ze alle de JIIlu::,cn, Floraas en POllloncn v:m Middelwyk
'llet mal/chc tooncn bezingen moeten, of weI fomwigen der:zelven; en welken die Muzen, Flotaas en Pomonen zyn:
ook fehynt de Offeraar oogenbliklyk van plan te verande·
ren; want onmiddelyk daarop commal1deert de Dichter, zeekerlyk aan den zo even nangefproken vel'heven DichtrC1ldrom,
lllooglyk om dat ze uit de eerae opgave niet dnidlyk begree.
pen hebben, wat ze eigentlyk bezingen moeten:
Crypt uw cythers vatJ den wand;
i! Bezingt Gflt korenland.
~
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nu de
Terwyl fiU
de Dic
h ter hier
bier druk
Terwyl
Dichter
druk bezig
bezig is
is om
om den
den verheven
verheven
Dichtrendrom te
te ·exerceerell,
.exerceeren , freekt
fleelcthem
hem juist
juist een
een Honigby....
Dichtrendrom
doch dat
dat gaat
gaat met
met de
de drukte
doch
drukte door
door;; by
hy vergeet
vergeet heur
heur angelwonden, en
en fpreekt
zoete woordjens
wonden,
fpreekt haar
haar met
met allerlei
allerlei zoete
WOQrdjens aan:
aan:

Honigbytje! beestjelief!
Honigbyt;e!
beestjetief!
Wellustfchenkfier! hartendieff
hartendief!
IJ7elluit[chmkfter!
By bet
Zoestdyk krygt
By
het berchouweri
befchouwen van
van Zoestdyk
een ververkrygt de Dichter een
heven invaI;
inval ; hy
by wil
wiI,, dat
dat de
de
heven
rietendaken ,
Waar wy
wy kaas
lraas en
en room
room zien
zien maaken,
maaken,
zig voor
buigen; doch
doch oogenblik•
zig
voor het
het Vorstlyk
Vorstlyk Slot
Slot zullen
zullen buigen;
oogenblik..
contra ord1'e:
ordre:
lyk bedenkt
by zig
zig weer,
weer, en
en geeft
geeft contra
lyk
bedenkt hy
Rietendaken!buigt
buigt ztu niet,
Rietelldaken!
nie!,
Nu gy
Nu
gy 't
't Plot
flot verlaaten
ver/aaten ziet.
ziet.
Deze geheel
Deze
geheel verfchilleade,
verfchillende, en
en echter
echter byna
byna ininddnen
cenenadem
adem
gegeevene , bevelen
bevelen brengen
brengen de
de daken
daken gcheel
geheel in de
;
gegeevene,
de war
war;
fommige maakten
maaktenalal een
een diep
fommige
diep compliment...
compliment ••• De
DeDichter
Dichter bebegint nu
nu van
ginr
van zeer
zeer verheven
verheven dingen
dingen te praaten
praaten;; vooreerst
vooreerst leers
leerl:
onzeaardbo!
aardbolnltyd
altyddraaijen,
draaijen, dat
dat ''er
by ons
hy
ons, , dat
dat onze
er altyd
altyd een
em
wends zyne reden
reden daama
daarna tegen Nint'J'e!
flaats/lorm wtlaijen
waaijen ztll;
zal; wendt
Ninive!
ftaat~(lorm
Sion in
Babylon! Troje!
'froje! en
in bloed
en verhaalt
dat Sion
Babylon!
verhaalt dat
bioed verdronken,
verdronken. is;
befluitende ZYlle
zyne harangue
met de vraag:
befJuitellde
harangue met
vraag:
Zou Zoestdyk
dan blyven
Zou
Zoestdyk dan
blyven flaan?
ftaan?
Maar iets
Maar
iets anders
anders trefc
treft inmiddels
inmiddels zo
zozeer
zeerzyne
zyneaandacht
aandachr •
dat zelfs
'er door
door lydt
lydt,, terwyl
terwyl by
hyuitroept
uitroept :
dat
zelfs zyne
zyne verfificatie
verfificatie 'er

Welk een
Well:
em fpitfe
[pit[evittAmie",
PlRAMIC,
Die
Die ik
ile in
in de
de verte
verte zie,
zle,
Door dees
dees hooge
hooge beukendreeven!
beukendreeven!
neemt de
de Dichter
't Is
Is het
het Dorp
Dorp Baeren!
Baeren! -— Terflond
Terfrond neemt
Dichter het
hee
1:loekmoedig
befluitom
om zyn
zyn eenvoudig
Idoekmoedig belluit
eenvoudig wandelen
walidelen door een
een

fireeven
jlreeven te verwisfelen
verwisfelen,, en
en decreteert:
decreteert:
Laat
Laat ons
OilS Baeren
'Baeren binnenareeven.
binnenftreeven.
Evenwel
dit fireeven
niet als
Evenwel, , dit
ftreeven fchynt
fchyot zo•
Zo< gemakkelyk
gemakkelyk niet
als het
het
gewoone
na een
gewoone wandelen
u'andelm; ; immers
immers. , na
een poos
poos fireevens,
preevens, vraagt
by
zyne Gade
Gade:
by zeer
zeer bezorgd
bezorgd aan
aan zyne
lllyn Vie!
ii!! 1I1yn
gael zyt
zyt gy
gy niet
nietmoede?
11toede?
Op de
Afbeelding ziet
ziet men
men dit gewigde daar
claar nevens
nevens flaande
fraande Afbeelding
ge\vigtig
zeer naTf
uirgedrukr. Het
tip; oogenblik
oogcllbJik zeer
nniT uitgedrukt.
Het bevalc
bevalt den
den Dichter
Dichter
aldaar
zo wel
aJdaar zo
wei,, dat
dat by
hy zyne
zyneLandgenooten
Landgenooten toeroept:
toeroept:

Landgenooten!
reist tech
Landgenooten! reist
toch niet
Driftig naar
11tltlreen
cenvreemd
'JIreemdgebied.
cebied.
De
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P. PYPERS
P.
PYPERS

zonderlingheid vermeerdert!
De
vermeerdert! welk
welk een
een wonder
wonder!!
De zondel'1ingheid
Twee Eemnesfen!
Twee
Eeml1esfel1 1
Scilynt of
of hier de verbeelding
't Schynt
verbeeJding des Dichters door ydele
ydeIe hars.
fenfchimmen begoog€held
begoogebeld wordt,
wordt,
fenfchimmen
Gelyk het
het Pembeus
Pentheus dagt,
dagt, wallncer
wanneerZYll
zynbrein
breinaan
aan'tglyen
Gelyk
glyen
Geraakte, dat
dat by
by zag
zag ontelbre
olltelbre Razernyen
Razcrnyen,,
Geraakte,
Twee Thebens
in de
Twee
Thebens in
de lucht
Iucht - (*).
En, dat
Ell,
dat'er
'ernog
noghet
hetraarst
raarst van
van is,
"'t krielend
krielend vee
vee
Wana'elt, daar
daar zy
zy wand/en,
wandlen, wee,
'Ymzde/t,
med,
en
fangs de
langs
de wegen
wegrm
Komt
lain melk
melkell
en boter
boter tcgen
tegen,,
Kowt !um
Of een
eenkar,
kar, die
die kraakt
kraakt yal1
van't
Of
't graan.
graan.
Weer
wat
nieuws!
—
de
Zuiderzee
is
,
daar
We~r Wat nieuws! de Zuiderzee is, daar de
de Dichter
Dichter pas
pas
zyn hielen geligt heeft,
heeft, ininpasfant
pas[antmet
metzyn
zynEemftroom
Eemfiroomin
in fIryd
firyd
hem even zo vreemd
voor als
al het
kOlllt hem
vreemd voor
als al
bet voorvoor.
geraakt; -— dat
dat konat
gaande; het
het fchynt
hem hier
hier aIgaande;
fchynt bier
hier wel
wei tovery;
tovery; het
het loopt
loopthem
les buiten
les
buiten de gis,
gis, en
ennoodzaakt
lloodzaakt hem
hem nit
uit te
te roepen:
roepen:
wonder!)
I) zyt
zyt
Zuiderzee! (0 wonder
Cy met
firoom in
in /lry.11
flryd!
Gy
met L-iyilen
wyti:m flroollZ
Haat gy
gy hem?
hem? of,
of, is
is zyn
zyn water,
wale;',
('t 6'cboonst
kristal ,) zelf
('t
Sci/OOllSt !crista!,)
zelfzeelcbuimbaater?
zeejc!mimhaatet?
Zie, hoc
Zie,
hoc 't'taItmet
metaffclzrik
afJchrikmyd.
myd.
maar in
in 't't geheel
niet over
over te
te vreden,
vreden, en
De Dichter
Dichter is daar
daar maar
geheel niet
en
begint de Zuiderzee
lleginr
Zuiderzee,, zonder
zond~r complimenten,
complimentell, de
de waarheid
waarheid to
te
zcggen:
zeggen:
Zuiderzee! meng
molt w'
7uiclerzee!
melll; 1I00it
till'firoomen
flroomett
Met (lie
.iliet
die van
yall de
deVeluw'
lelmv' komen:
komen:
Lie
'er kcert
naar find:
Lie"::r
keert ujyn
lIIJ'il Jiroom
jlrooliJ 1!flar
flad:
Hy
zyn krista!
kristal bewaaren,
Hy wal
n,:J zyu
bewaaren,
Gy , buboad
uw pekelbaarm.
pekelbaaren.
Gy,
beholtd ltW
elk bet
Wel ja
ja dat
boter, elk
Wei
dat is
is ook
ook beter,
lief zyne,
ZyilC, dan
danheeft
heeftde
dekwaS
kIM!
wan niets.
111ml
niets.
Doet dZlS
dus [aam'
foam' tlw'
ta p' flryd
Doe!
/fr)'d bedaaren,
ucdaaren ,
Eer
fpat.
Eel" gy
gy in
ill elkauu'ren
e!kalldrelJ [pat.
;'t was
Zie zo,
zo,die
diezank
zankisisalalwk-'er
w(er gered
gered;'t
was goed
goed dat
dat de
de DichDichter daar
er nog
daar zo juist
juist op
op nankwam,
aankwam, ({cr
nog die
diewateren
waterenininelkander
elkander
fpatteden ; nu
nu kan
kan by
hy gerust
gerust met
metzyn
zynEemtlroom
Ecml1roam naar
naar huis
huis
fpatteden;
gaan •••
maar
zie,zie,
watwnt
wilwi!
hethet
gevnl—
gaan
maar
gev::l-die
dieStroom
Straom isis zo
zo blyd
blyd
dat hy
by permisfie
permisfieheeft
heeft om
om n:lar
naar Scad
Stad te
te gaan,
dat
gaan, dat
dat de
de Dichter,
Dichter"
hoe hard
kan ; zo
zo dat
hy ook
oak ftreeve,
fl:rceve, hem
hem niet
niet volgen
volgen kan;
dat by
hy
hoe
hard by
weldraberouw
berouwkrygt,
krygt, dat
dat by
heeft. De
weldra
hy hem
bern meegenomen
meegenomen heeft.
De
Stroom moet derhalven
weer naar
naarZee,
Stroom
derhalven we~r
Zee. daar
daar zit
zitmaar
maar niet
niet anders
andel'S
op, want
want de
de Dichler
Dichter wil
wi! het
het zo,
zo,enencommandeert:
commandeert:
Ecw.:.
Aneas, Lib. 4.
(*) VONDiL'S
VONDEL' S Virgilius. iEncas,

EEMLANDSCH TE'VIPE.
TEMPE.
EEMLANDSCH

Ala

EetnlIrootn!
gy v!oeit
vloeit om
onsteto v!ug:
vlug:
Eem/lroom
! gy
Vloeinoor
naar zec
gaan te
to rugg'.
Floei
zee,, wy
wy gtlan
rug{!,~.
Bier is beak,
Hier
beuk, noch
nod blad,
blad, noch
nod lover.
lover.
tie, wy
Zie,
wywandlen
wtlNdlen de
de Eembrug
Eembrztg over,
(Jver,
vrede, Ili:tuner
flag
LLel !e l'rede,
WCI
nimmer Illig
Tegen zoute wiJterplasjen
waterplasfen ,
Tegen
Door orkaanct;
Door
orkartllcn opgewasfen.
opgewlJ,!en.
Dam*men
menzig
zignunuecllter
echter welligt
welligt magt
mogt verwanderen,
verwonderen, dat
dat de
Daar
ninnner /lug
Plug isis tegen
wel tete vrede
vrede en
en 11i111111er
tegen zome
zoute waterplasDichter we!
Dichter
waterplasfen , door
door orcaanen
hy den
fen,
orcaanen opgewasfen
opgewas[cn;; verklaart
verklaart by
den grond
grond zyzy.
ner weltevredenheid
weltevredenheid ill
in eenige
vraagen , weIken
welken hy
by aan
aan zyn Get
11er
eenige vraagen,
Ge~
zelfchap, , of aan
zelfchap
llall den
den Leezer,
Leezer., doet:
ze om
Schenken ze
ons gem'
goon' blanken
blanket; visch?
Schellken
visen?
Dat is zo!
. Dat
zo! men
men moet
maet 'er
'er derhalven
derhalven ook
ook al
al vry
vry wat
wat van
van ininfchikken ; echter
echter iemand,
fchikken;
iemand. die
die over
over de
de Zuiderzee
Zuiderzee en
en den
den EemEemfiroom tot
tot in
kan , als
in zo
zo verre
verre befchikken
befchikken kan,
als wy
wy hier
hier boven
boven
firoom
reeds gezien
gezien hcbben
hebben dat
dat de
de Dichter
reeds
Dichter zig
zig vermeet
vermeet te
te kunnen
kunnell
doen , acht
acht het
loeijen der
der golven
het loeijen
golven niet
niet,, wyl
wyl het
het hem
hem flegts
/legis
Goen.
den woord
woord tete kosten
kosten hebbe
hebbe am
om ze
ze te flegten
hoe ligt
flegten;; hoe
Iigt zoude
zoude
een
het hem
vallen,
om , by
by voorb.
voorb.,, in
in zyu'
zyn' fly!,
het
hem vallen
, om.
fiyl, in
in een
een zoetvloelzoetvloeijend
regehjen, de
de Zee
Zee te
te gebieden:
gebieden:
jend regeltjen,
houd uu wat fill,
Zuiderzee, houd
fiil,
ik will
Dat ik wandel
wandel waar
waal' ik

(Door ploatsgebrek
plaatsgebrek het jlot
flot hierua.)
hierna.)
Letter-, Schoolen Kerk-Nieuws
nit het
het Ryk
Sc1Joot· en
Kerk-Nieuws tlit
Ryk der
der Godinne
Godinne de
t1~
Nacht. In
aan den
den Heer
Beer L. V. S.
Ineen
een Brief
Briefinedegedeeld
medegedee!d (Jan
S. door
dow
Justus
vanLoen.
Loen. 4loin
JustUs Abraham
Abraham van
Alom to
Ie bekomen.
bel.:omen. In
In gr.
gr.8vo.
81'0.23
23 bl.

p
D

it Letter-,
Letter-.SchoolSchool- en
en Kerk-Nieuws
f{erk-Nieuws bevet
bevet eene
eene kone,
ill
korte, in

een grootendeels
grootendeels verbloemden
verbloemden ,• doorgaans
doorgaans fchertfenden
fcbertfenden en
en
fomtyds
fomtyds fcherp fle6kenden
fieekenden flyl
fiyl,, vervaardigde
vervaardigde aankondiging Van
vall
kwanswys
gebeurde zaaken,
zaaken, en
en nieuw
nieuw uitgekomene
uitgekomene Schriften,
kWflnswys gebeurde
waarby
geachte Mannen,
waarby verfcheidene
verfcheidene geacRte
Maunen, met
met deze
deze en
en gene
gene PrulPrul.
fchryvers
ranggeplaatst,
geplaatst, en
en genen,
genen, zoowel
fchryvers,, in denzelfden
denzelfcten rang
zooweI als
als
dezen,
dezen. op
opeene
eenevernederende
vernederende en
en haatelyke
haatelyke wyze,
wyze, doorgeftreedoorgefiree.
ken
Schryver,, die
die zich
zich ononken worden.
worden. Flet
Hetboofddoel
lJOofddoel van
van den
den Schryver,
der den
denaangenomen
aangenomen naam
U3am van
van yustus
Justus Abraham
Abraham van
van Loen
Loen verver.
bergt,
bergt. en
enmeestal
meestalverdichte
verdichte naamen
naamen gebruikt
gebruikt,, waarby
waarby by
by zyne
7yn6
Griekfche
Criekfche geleerdheid
geleerdheid ook
ook eens
eens uitlucht,
uitiucht,fchynt
fcbyntvoornaamelylc
voornaamt:lyk
ten doele
hebben,, om
amhet
hetGereformeerd
GereformeerdKerkgenootfchap
Kerkgenootf'chap
doele te
te bebben
in de
Republiek , waarby
waarbyhy
hyzelf,
zelf, zo
zo wy
wy het alp•
algade Bataaffche
Bataaflche Republiek.
meene
gerucht mogen
voormaals den
den post
post van
van LeerLeer.
meene gerucht
mogen gelooven, voormaals
aar
heeft, als
aar bekleed
brkleed heeft.
als een
een .akelig
'akeJig Nachtryk,
NachtrJ1k, waarin
waarin filets
niets dan
dan
onkunde en vooroordeel
door StaatkunStaatkun.
voaroordeel heerscht,
heerscht. en
en dat
datalleen
aileen door
de en
en Priesterbedrog
Priesterbedrog wordt
wordt flaande
fiaande gehouden
gehouden., eerwaardige
eerwaardige
Leeraars en Hoogleeraars
en nachtuilen
en de
Hoogleeraars als domkoppen
domkoppen en
nachmilen J, en
de

bebe--
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LETTER-, SCHOOLEN KERRNIEMS.
LETTER-,
SCHOOL- EN
KI!RK- t-lIEUWS.

beroemdfle Hoogefchoolen,
Hoogefehoolen , als de
beroemdfie
de zetels
zeteIs van
van onverdraagzeame
onverdraagzn2me
en ren
ten eenemaal
verachtclyke duisterlillgen
duisterlingen,,tell
ten toon
won re
te ftellen,
en
eenemaal verachtclyke
Hellen.
en van
van de
de geheele
geheelewereld
wereldtetodoen
doenbelachen.
belachen. Denkelyk
zal by
en
Dcnkelyk zal
hy
zyne vrienden
en kennisfen,
die,
kellnisfen, die
dieweinige
weinige uitgeleezenen
uitgeleezenell ,, die.
zyne
vricnden en
naar zyn
zyn oordeel,
oordeel, de
de veell1aar
de wysheid
wysheid alleen
aileen hebben,
hebben, en
en over de
vee!vortnige zot!Jet/en
zotbedendel'
der weretd,
wereid , zoo
zoo :lIs
els hy
by zich
zich belieft
uit te
"ormige
belieft uit
drukken, (dat
(dat is, naar
drukkcn,
naar zyne
zyne manier
manier van
van denken,
den ken. over
over alles,
alles •
wat met
niet firookt.
flrookt, en
en over
over
,,,at
met hunne
hunne verhevene
verhevene Wysbegeerte
Wysbegeerte niet
alle menfchen,
menfchen, die van
nlle
van hun verfehillen
verfehillen,, en niet
niet verkiezen
verkiezcn zich
by hun,
bun, in
de jJ!Jt1upotitarJllj(:!le
Pbaopoiitaanfebe Republid,
Republiek, neer
by
in de
neér tete zetten,
zetten, of
Zonneflad met
met VfllZ
van Loen
in de
de Zotllzejlad
in
Lom famen
woollen) gaarne
gaarne la.
lafamen tete woollen)
Chen, door dit
chen,
dit zyn
zyn gefchryf
gefchryf een
een vrolyk
vrolyk uur
uur verfchaft
verfchaft hebben.
hebben.
Ook anderen
genekoddige
koddigefamenvoefnmenvoeOok
anderen zullen
zuHen,, over
over deze
dezeenengene
gingen , weI
wel eens
eens medelachen.
medelachen. 't Is
gingen,
Is moeielyk
moeielyk,, het
hct geheele
geheele
Gefchrift doorlcaende,
doorIcezende ,altyd
altyd ernfiig
ernfligtete blyven.
blyven. Maar
Gefchrift
Maar bezabeza.
digde menfchcn,
menfchen, die nog
digde
nog eerbied
eerbied voor
voor de
deGewyde
Gewyde Schriften
Sehriften
overbehouden hcbben
hebben, , en
overbehouden
en over
over de
de nadeelige
nadeelige gevolgen
gevolgen, , die
zoodanige fchryfwyze,
fchryfwyze , waarin
van Loen
zoo veel
Loen zoo
vee! vermaak
vermaak
zoodanige
waarin vall
vindt, vooral
tyd kan
vindt,
vooral in
in den
dentegenwoordigen
tegenwoordigen tyd
kall hebben
hehben., wat
wat
verder Iladenken,
nadenken ,zuilen
zuilen'er
'er zieh
zich by
by bedroeven.
bedroeven. Wy
verder
Wy voor
voor ons
ons
fiaan verbaasJ
verbaasd over
over de
de onbefchaamdheid
onbefchaamdheidvan
vanden
denSchryver.
Schryver, die
naan
men vastl1:elt
vastftelt dat
dat dit
men
dit Spottchrift
SpotfChrift heeft
heef[ in
in de
de wereld
wereld geflooten.
ge([ooten.
Godsdienfrig opgevoed
opgevoeddoor
door braave
braave Guders,
Ouders, die
hem veel in
in
GodsdienfHg
die hem
den Bybel
den
Bybel lieten
lietcn leezen,
leczen,enenbegunfligd
begunfiigdmet
meteen
cengelukkig
gelukkig gegeheugen, waardoor
l1eugen,
waardoor by
hy 't't voorheen
voorheen geleezene
geleezene zich
ziehgemakkelyk
gemakkelyk
*tveet te
te erinneren,
weet
erinnercn, misbruikt
misbruikt by
hyzyne
zynenatuurlyke
natuurlyke fchranderheid
fchranderheid
en weeldrig
vernuft, op de
wyze, om, by
en
weeldrig vernuft,
de fehandelykile
fehandelyklte wy'le,
bygelegelegenheid van
over de
de in
in zyn
zyn oog
oog on.
van een
een opgevat
opgevat misnoegen
misnoegen over
ongenheid
verdiende
verdiende bevordering
bevordering van
van zekeren
zekeren Hoogleeraar,
Hoogleeraar, eene
Cl:ne waarlyk
\Vaarlyk:
weinig
beduidende Satyre
Satyretete fehryven,
fehryven , en
weinig beduidende
en zich
zieh daartoe
daan,'e van
van
verfcheidene,
verfcheidene, in
in een
een geheel
geheel verkeerd
verkeerd licht
Heht geplaatite,
geplaatHe, BybelBybellche
tebedienen,
iche gezegden
gezegden te
bedienen, en
en deze,
deze,zoo
zoowel
weIalsalsfommige
fommige,, naar
naat
het
hct oordeel
oordeel van
van de
demeeste
meesteChristenen,
Christenen,inindedeHeilige
HeiligeSchrifc
Sehrife
vervatte
ten doele
vervatte leerflellingen
leerfiellingen, , ten
doele van
van laagen
laagen fpouust
fpolmst te
te
flellen.
fiellcn.
Wy
Wy achten
aehten bet
het beneden
beneden ons,
ons, een
eenuittrekzel
uittrekzelvan
vanden
dengroom
grootendeels
inhoud van
van dit
dit Libel
Libel te
te geeven, en
tcndeels fchandelyken
fehandelyken inhoud
en het).
heb..
ben lang
in beraad
bemad geltaan,
wy 'er
,er wel
weI eenig
eenig gewag
gewag van
van
ben
lang in
geftaan, of wy
wilden
maaken. 't't Geen
wilden maaken.
Geen wy
wy 'er
'er van
van gezegd
gezegd hebben
hebben, , zou
zou
kunnen
dienen,am,
terwyl
het het
toch
in in
veeler
knnnen dienen,
terwyl
tach
vcelerhanden
handen is,
is, ten
ten
minften
en genen,
minlten by dezen
dezen en
gencn, den
den nadeeligen
nadeeligen invloed
invloed tete vermin.
verminderen,
dercn, en
en van Loen
Loen te doen
doen bedacht
bedaeht zyn,
zyn, urn
am niet
niet meer
meer open•
open..
lyk
Iyk te
te lachen
lachen,, met
met hetgeen
hetgeen by
hy zeif
zelf voorheen
voorheen ,, met
met zoo
zoo veel
veel
vertooning
van ernst.
ernst, eerbiedigde,
vertooning van
eerbi~digde, en,
en, als
alsby
hydan
danevenwel.
evenwel
fpotten
en gispen
fpotten en
gispen wil
wil,, ten
tt!n minflen
minlten die
diceerwaardige
eerwaardige Scbrif.
Sehriften,
tcn, waarin
waarin zoo
zooveele
veeleduizenden,
duizenden,ook
ookdiepdenkende
diepdcnkcnde koppen
koppen.,
Eeuwen
Eeuwen lang
lang bet
het beste
beste onderwys
onderwys voor
voor bun
hunverfland
verfiand en
en hart
hare
meenen
ontdekt te
te hebben
te laaten.
meenen omdekt
hebben , onaangeroerd
onaangeroerd te
laaten. Voorts
Voorcs
erinneren
wy hem
hem het
het zeggen
zeggen van
van een
een groat
groot man:
man: Nunquain
erinneren wy
Nzmqurm:
bene
bona cauj:e,
caufie , neque
te,
bene confitlitur
courulitur bOl1te
neqtle per convicia
cOllvicia ,, neque
11eqllc pe,
mordacia
fflordada,, et
ct ad
adrifum
rijtJll/ excogitata
e.,cogitalrs diaeria.
dic"teria.

ALGEMEENE
A
L GEM E ENE

VADERLANDSCHE
VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Disfertatio Exegetico-Critics
PAULI ad EphelJis[el'tatio
Exegetico-Cl'itica de
de Epistolis
Epistolis PAULI
Ephefios
et Colosfenfes
interIefecollatis,
collatis , quam,
qtsam, annuente fumjios et
Colos[el1[es inter
Praefide JOIINNE
JOANNEVAN
VANVOORST,
VOORST Theo!.
nso NlImine,, Praejide
1110
Theol.
Doa. Antiquitatis
DIJCt.
Antiquitatis Christianae,
Christianae, Historiae
Historial!Dogmatum
Dogmatum,,
et Exegefeos
Prof Ord.
h. t. Recet
Exege[eos N.N.T.T.Prof.
Ord. Academiae
Academiae h.
Rectore Magnifico
tore
lJlagnijico,, ad
adpublican;
publicamdifceptationem
difteptationem proponit
p1'opo11it
BRA HABILIS
VANBI':MME
BEMMELEN
fluor 1\ABRAIJAl\IOS
Delphis-Batavus,
./Juftor
VAN
LEN, DelphisEntnvus,
vocatusV.t: D.
'Yocatus
D. M.
iII.inillpago
pogoAnkeveen.
Ankeveen. InIndiem
di-em XIX
XiX
Noveuthris1J1DCCCIIl
JJIDCCCIIIHora
flora XXad
ad XII.
XII. Ltigd.
Novembris
Lugd. Bat.
Bat.
J. Honkoop,
Honkoop , Fagg.
apud A.
A. et
16o in lurmd
formd 8vd.
apud
et J.
pogg. 160
~vd.

Groot,

G root, zeer
zeer groot
groot isis,, ininmenigvuldige
menigvulclige opzichten
opzichten,,
overeenkomstder
der beide
de overeenkomst
beide Brieven
Bdevell van
van Apostel
Apostel
PAULUS
aandedeGemeentell
Gemeentenvan
vanEphefus
Ephefus en
PAULUS
aan
en van
van ColosColosfae. leder,
fae.
leder, die
dieeenig
eenigwerk
werk heett
heettgemaakt
gemaakt van
van het
het op.
lettend leezen
lettend
leezen der
der Gewyde
Gewyde Boeken
Bocken,, ook
ook anders
anders ongeongeleerden en
en ongeoefenden
niet uitgezonderd,
ongeoefendell niet
uitgezonderd, indien
indien zy
leerden
voor het
voor
het overige
overigeflechts
flechtsgewoon
gewoonmenfchenverfland
menfchenverfland bebezitten
befpeuren. 00k
Sok is
die overeenkomst
overeenkomst befpeuren.
is zy
zy
zitten, , moot
moet die
by de
de Uitleggers
Uitleggers der
der Schriftuure
Schriftuure niet
nietonopgemerkt
onopgemerkt gee
bleven
zo als
blcven, , zo
als blykt
blykt nit
uitdedevoorbeelden
voorbeelden van
van GROTIUS
aangehaald op
op bI.
bl. 33 der
en
en ITYPERIUS
HYPERIUS, :.1angehaald
derVerhandelinge
Verhandelinge,,
waarvan
ivy zo
zo even
even den
den titel
titel hebben
hebben gegeven.
gegevcn. Ver.
Vcrwaarvan wy
fcheiden
hebben ook
in hunne
hllnne Aantekeningen
Aanlekeningen den
den eenen
eenen
fcheiden hebben
ook in
Brief
hierendaar uit
uit den
Brief hierenclaar
den anderen
alldercn opgehclderd
opgehclderd,, onder
onder
welke
zo firaks
ODze voortrefFelyke
voortreffelyke, , zo
Hraks genoemde
genoemde,, LandLlI1dwelke onze
genoot
plaats bekleedt.
genoat eene
eene aanzienlyke
aanzienlyke plaats
bekleedt. Maar
Maarnietnaml
niemanll
beeft
eenedoorgaande
doorgaande vervcrheeft zich
zich opzetlyk
opzetlykverledigd
verledigd tot
toteene
gelyking
beide Brieven
llrieven met
met elkander,
elkallder,, of
of tot
tot aantooaantoogelyking der beide
fling
nin~ van
van de
de nuttigheid
nmtigheidcener
cenerzodanige
zodanige vergelykinge
vergelykinge tot
tot
beider
bcider opheldering.
opheldering. De
De Eerwaardige
Eerwaardige VAN
VAN BEMMELEN,
BEI\1~IELEN,
van zynen
ap
up aanfpooring
aanfpooring van
zynen waardigen
waardigen Leermeester,
Leermeester, den
oen
VOORST eer
Hoogleeraar
Hoogleeraar VAN
VAN VOOltST,
eel' by
hy de
deHooge
Hooge School
School
verliet, om
om het
het hem
hem opgedragen
opgedragen beroep
beroep van
van Ankeveen
Ankeveell
to
te aanvaarden.
aanvaarden. eene
eene proef van zyne
zyne vorderingen
vOJ'deringen,, iu
in dit
dit
vak van
dceze talc.
t;d~
van letterkunde
letterkunde,, willertde
willende geeven,
geeven. heeft
heeft deeze
1804. NO.
laTT•
D
op
LETT. 1804,
N(). 2.
!J.
D
cp
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op zich
, zovecl
op
zich.genomen
genomen,, en
en,
zovedbet
hetbeftek
bertekeerier
eener AcadeAcademilcheVerhandeHng
Verhandeling
toelietlllflyk
, luflyk
volbragt.
toelid,
vulbragt.
- Zo
Zo
mitche
de onderneeming
zelve , als
als de
de
onderneeming zelve,
de wyze,
wY7.e,waarop
waarop zy
zyisis114..
uitgevoerd, verdient,
gevoerd,
verdient, dat
dat wy
wyvan
\\'andit
diFSark
Srukeenig
e~nigbreeder
breeder
vertlag geeven,
geeven , dan
dan wy
wy anders
anders gewoon
gewoon zyn
ZYli tetedoer],
doell
verfbg
van deeze
van
deeze foort
foort van
van \Verken.
'Yerken.
Vooraf gaat
Vooraf
gaat eene
eene beknopte
beknopte Inleiding
Inleiding over
over de
de NuttigNuttighcid der
[parallele] uith:id
der vergelykinge
vergdykin~e van
van gelykluidende
gelykluidende [parallete]
drul;kingen , en
en verfchillende
plaatzen van
verfchiIlende plaarzen
van eenen
eenen SchrySchryorllkkillgen,
ver met
ver
met elkander
elkander,, als
als een
een der
der beste
besre middelen
middelen om
om duisduis..
tere of
gezegdu op
op te
tere
of eenigzins
eenigzins dubbelzinnige
dubbelzinnige gezegde']
te heldehelderen ; terwyl
ren;
terwyl tevens
tevens daarin
daarin voorzifhtigheid
voorzi~hrigheid wordt
wordt aanbeaanbevolen ,, opdat
volen
opdatmen
menniet
niervoorbariglyk
voorbariglykeerie
eene gelykheid
gelykheid van
van
klank neeme
klank
neeme voor
vaor eene
eene gelykheid
gelykheid van
van betekenis
berekenis,, daar
daar een
een
Schryver hetzelfde
woord, op verfchillende
Schryver
hetzelfde woord,
verfchillende plaatzen, niet
niet
altoos gebruFt
gebrui'l met
methetzelfde
hetzelfde
oogmerk.
oogmerk.
DeVerhandeVerhandeliltoos
ling wordt
tweeAfdeelingen
Afdeelingen,,
ling
wordt vervolgens
vervolgens gefplitst
gefplitstinintwee
waarvan de
de Eerfte
Eerfle loopt
loopt over
over de
deOvereenkomst
Overeenkomst en het
het
waarvan
Onderfcheid der
der beide
de Tweede
Tweede handelt
handelt van
van
Onderlcheid
beide Brieven;
Brieven; de
bet Oordeelen Taalkundig
gebruik , dat
Taalkundig gebruik,
dar van
van deeze
deeze
her
Uordeef· en
vergelykingkan
kan gemaakt
gemaakt worden,
worden , zo
zo in
vergelyking
in het
hetbepaalen
bepaalell
der waare
van onderfcheiden
plaatzen, als
als tot
der
wa<1re Leezing
Leezing van
onderfcheiden plaarzen,
tot
recht verfland
van des
recht
ver!land van
des Apostels
Apostels meening.
meening. De
De SchrySchryver was
ver
was eerst
eerst voorneemens
voorneemens oak
ookover
overhet
hetGodgeleerde
Godgeleerde
gebruik deezer
gebruik
deezer vergelykinge
vergelykinge te fpreeken
fpreeken,, doch
dnch het
het voorvooruitzicht , dat
uitzicht,
dat zyne
zyne Verhandeling
Verhandeling hierdoor
hierdoor tot eene
eene al
al
te
te groete
gr(,ote lengte
lengte zoude
zoude uitdyen
uitdyen,, hecft
heeft hem
hem daarvan
daarV':l1l
doen afzien.
doen
arzien.
\\'y
Wy zeiden
zeitlen,, dat
dat de
deEerfte
EerrteAfdeeling
Afdeelingdeezer
deaer VerhanVerhan.
de Overeenkomst
en het
het Onderftheid
delingcisis over
over de
clelingc
O'w;"unkomst en
Ol1derJcheid der
cler
heide
bent twee
twce Hoofditukken
Hoofdltll1d\en,, waarvan
waarvall
beide Brieven.
Brieven. Zy bevat
het
Overeenkomst deezel'
deezer Brreven,
het eerfle
eerfie handelt
hancelt van
van de
de Oyereenkon1st
Bneyel1,
in de
paragraaphen. I.
i. Van
in
de volgende
volgrnde paragraaphen.
den Schryver
Schryver der
Van den
beide Brieven,
Brieven ,enenden
dentyd.
tyd, waarin
zyn ,
beide
waarin zy
zy gerchreven
~e(chreven zyn,
Van den
„Voorbl. 8.
8. -2. Van
den Vorm
Vorm [of
[of orde]
ordeJ der
del' Brieven.
BrieVeI1. "Voor.
bl.
af," zegt
,. af,"
zegtde
deSchryver,
Schryver,wiens
wiens woorden
woorden wy
wy hier,
hier, du;·
delvkheidshalve
met eenige
delykheid~halve. , met
eenige verkortinge
verkortingc invoegen
invoegen,,
groete. Hierop
"9 , gnat
p:<1at een
een opfchrift,
opfchrift. met
met bygevoegde
bygevoep:de groete.
I-lierop
de inhoud
inhoud van
van den
den Brief,
Brief. vervat
vervat in
in twee
twee voorvo()r" vol
voIgt
39
0at de
deeien ,welker
welkcreerlte
mite men
" naame
naame deelen,
men hefpiegekncle,
befJ;iegelmde, het
35
~ndere beeefenende
beoefenende kan
bn noemen.
nuemen. Byzondere
Byzonderevermaavermaa·
" andere
„
en
groetenisfen
maaken
het
flat
,"
zo.
gen
"nillilen
en
gwetenisfen
maaken
het
flot,"
hi. 10.
nin
1,
der Brieven,
-- 3.
3. Van
fan den
den Inhoud
lnhour/ df'r
Brievffl, ald.
ald. -— 44.. Pan
Pan de
d~
12.- • 5.
Overeenkomst
der behandelinge,
Overeenkomst der
behandelinge, bl.
bl. I'l.
5' Van
ran de

Over-
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Overeenkomst'Van
van hyzondere,
byzondere, zo
zo kortere
Overeenkomst
A'ortere als ilitvoeriger,
ttitvoeriger,
waarvan vafcheidcn
verfcheiden voorbeelden
worden byGezegden:
voorbeeIdcll worden
byGezegden: waarvan
gebragt ,bi.
bl.IIiI ellV.
env. -— 6.
6. Over
Over de
gebragt,
de Overeenkomst
Overeellkoillst van
bl. 19
Woorden en
en Spreekwyzen,
Woorden
Spreekwyze11, hI.
19 env.
env. Verfcheiden
VerfChdden der
der
voorbeelden, in
ill de
dc naastvoorgaande
naastv00rgaande §,§ aangehaald
aangehaaId,, zon.
zouvoorbeeidell,
den ook
worden. Des
den
oak tot
tot deeze
dct:ze kunnen
klllllJen gebragt
gebragt worden.
Des SchrySchryvers aanmerkingen
zyn in het
joist: maar
het algemeen
algemeen juist:
maar verververs
aanll1erkingcn zyn
gist hy
by zich
zich niet,
niet , wanneer
hy bl.
bl. 20
wanneer hy
20,, ar.
21. onder
onder de
de
gist
woorden en
en fpreekwyzen,
welke PAULUS
PAULUS N B.
woorden
fiJreekwyzen, welke
aIleen eieiB. alleen
gen zyn,
zyn, telt di.ccapos
's en
gen
"P.(J)p.o~ ,, ix
f~ 4.1.)xil
+1JX~~
en o-vizi3iidtPai?
a'tlp.{3I-:;·ci(~Sc(1 '? Het
Het
eerfle komt
komt althans
althans voor
op verfcheiden
verfeheiden andere
andere plaatplaateerne
voor op
zen. Daar
is , of de
zen.
Daar het
het een
een betwist
betwist flak
fluk is,
de Apostel
Apostd de
de
Schryver zy
zy van
aan de
de Hebraeen,
Hebraen , willen
Schryver
van den
den Brief
Bricf aan
willen
wy ons
op HEll.
HEB.IX:
IX: 14'
14. Maar
wy
ons niet
niet beroepim
beroepin op
Maar men
men
zie Ii PET.
PET. I:1: 19'
19. OPENB.
5. Juo.
VS..'24,
24, op
OPENB. X1V:
XIV: 5.
Juo. vs•
zie
welke laatfle
siitrac
menzelfs
zeifsheeft
heeft
,~a'c(1xamck;riov
xctnvw1TIOV T~~
welke
laatfle plaats
plaatsmen
cithcilhotis gclyk
, gelykCOL.
coL.I:I: '22
92 ;raps:in:it
J4ric
J6~'M avrov
auro\! a/Aow/Aootll,
"'etp.:t,i:ja\~1 •••
.. .
ain-ov. . -- E'x +\lX~1 Ieest
iv&ixtov
4
1440 140VC Evuf1l'
]eest men
itp.(J)P.Otl~
IOV "VTOtl.
men ook
ook
MARC.XU:
XII:go,
30, :i3.
33. Luc.
27 aileen
alleen wordt
work 'er
MARC.
Luc. X:
X: .'27
'er
daar het
woord OAtff
b.Lis bygedaan
daar
het byvoegelyk
byvoegelyk woord
bygedaan: : want
want de
do
verfehillende werkwoorden
werkwoorden maaken
in de
verkhiltende
maaken in
de zaak
zaak geen
geen onderfcheid.-vindt men
, fchoon
~vJl-~ll3ci(elv
vindt ook
men ook,
[ehoon in
in
derlcl)eid.
eene andere
woordfchikkinge, IL\ND.
HAND.IX:
IX:21,
22, XVI:
een~
andere woordfehikkinge,
XVI: 10.
Wy
\Vy merken
mcrken dit
dit niet
niet aan
aan tot
toteenige
eenige verkleining
verkleining van
van des
Schryvers arbeid
Schryvers
arbeid,, of
ofals
aisftrydig
firydigtegen
tegenzyne
zyllealgemeene
algel11eene
{telling. Hy
fielling.
By behoudt
behoudt voor
voor de
de laatffe
laatfte nog
nog genoeg
genoeg onte.
antegenzeggelyke
hewyzenen
en voorbeelden;
voorbeelden ; de
genzcggelyke bewyzen
de eerlfe
eerae vervel'dient
alien lof,
lof, en
niet vrel'md,
vreemd, dat
dat hy
hy,t
client allen
en het
het is
is geheel
geheel niet
by zuiken
zulken voorraad
voorraad van
van11offe,
fiolle, hierendaar
hierendaar eene
eene kleinigheid
hdel heeft
heeft over
over het
het hoofd
hoofd gezien.
gezien.
Het
Het Tweede
Tweede Hoofdituk
Boofd[tllk der
der &rile
EerfleAfdeelinge
Afdeelinge handelt
handelt
der beide
van het Onderftheid
Ol1derfcheid der
beide Brieven,
BrieveJ1, en
en be'int
begintb1.
bl. 22.
!2Z.
van
De
vanden
denVonn.
Vorm. Do
De eerfle
eerne §§ is
is over
over bet
het Onderfcbeid
Onderfclzcid van
De
Brief
aan de
de Ephefi6rs
Brief aan
Ephefiurs isis niet
niet alleen
aileen veel
veel grooter
~rooter dan
dan
de
de andere
andere,, maar
maar ook
oak in
in die
die dingen,
dingen, welke
welkebeide
heide gegezneen
hebben , doorgaans
doorgaansuitvneriger.
uitvneriger. Dit
meen hebben,
Dit wordt met
met
een
bevestigd: doch
een aantal
aamal voorbeelden
voorbeelden bevestigd:
doeh tevens
tevens bl.
bl • 29
.'29
aangemerkt,
aangemerkt, dat
dar fomtyds
[omtyds evenwel
evenwel de
de uitvoerigheid
uitvoerigheid van
van
den
de Colosferen
Colosferen grooter
l!:l'ooter is
is., zo
zo als
aisetlyke
etlyke
den Brief
Brief aan
aan de
voorbeelden
uitwyzen ;en
en eindelyk
eindelykbl.
bl.32
32, , dat, wanwanvoorbeelden uitwyzen;
neer
neer een
een van
van beide
beide Brieven
Brieven hier
hier ofofdaar
daarvollediger
vollediger is
is
dan de
de andere,
andere, evenwel
evenwel fomtyds
fomtyds in
in den
den meer
meer beknopten
beknopten
iets
tot nadere
opheldering.- — 2.
2.
iets wordt
wordt bygevoegd
bygevoegd tot
nadere opheldcring.
De Oogmerken
Oogmerken van den
den Schryver
Schryverzyn
zynook
oakanderfebeiden,
OJulerfthdtlen,
.De
D
bl,
D 2~
bl.
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bl. 3S.
33. In
In beide
toont hy
by weI,
wel, dat
bI.
beide Brieven
Drieven tOOIlt
dat bet
het groo.
groote onderfcheid
ondcrfchcid tusfchen jooden
.rooden en
en Heidenen
Heidencn door
door CHRISCHRISTUS is
is wcchgenomen:
maar in
in dien
TUS
wcehgenomen: maar
dien aan
aan de
de Ephefiers
Epheliers
fchynt by
fellynt
by de
de gelykheid
gelykheid van
van rechten
rechten en
en weldaaden
weldaadcn,, welwelle aan
aan alien
allengefchonken
ge1chonhn waren
waren,, vooral
vooral ininhet
hetbreede
breede
ke
te befebryven
omde
de Christcncn
Christenenop
opletewekkcll
waken tot onte
befchryvcll, ,om
onderlinge licfde
liefdeen
en cendracht
eendracht;; terwyl
terwyl by
hy in
in den
den anderen
anderen
derlinge
Brief nit
]1ricf
uit dedezelfde
zelfdehoofdftellinge
hoofdfiellinge afleidt
afleidt de
de nutloosheid
nutloosheid
der Piechtigheden
van den
der
Plechtigheden van
den Levitifchen
Levitifchen Eerdienst.
Eerdienst. s. Iiicruit
ol1tfiaat natnurlyk
namurlyk eenig
eenig Onderfcheid
dm
3.
HiLmit ontilaat
Onderfcheid in
in den
bl. 34.
—4.
Inhaled, bI.
Inhoud,
34. - 4.Ook
Ook isisop
opveele
veele plaatzen
plaatzen Underfcheid in
in de
wyze van
van Behandeling,
Behandeling, waarop
waarop de
de zelfde
Jcheid
de wy-;:,e
zelfde of
foortgelyke Gcvoclens
Cievoelens of
of Gezegden
fOOl'tgelyke
Gezegden in beide
bcide Brieven
Drievefi
worden voorgetleld
aid. -— 5. Byzondere
worden
voorgefield,, ald.
Byzondere Gezegden,
Gezegden,.
en 6. byzondere
~n
byzondere Woorden
\Voorden en
en Spreekwyzen
Spreekwyzell,, zyn
Zyll elken
elke!}
Brief eigen
Brief
eigen, , bl. 37,
37,hetgeen
hetgeen ook
ook gefta.afd
gefiaafd wordt
wordt door
door
eene menigte
menigtevan
vanVoorbeelden.
Voorbeelden. Hierby
Hierby wordt
wordt ook
cene
ook aanaangemerkt ,dat
dat in
in den
den Drief
Brief aan
aan de
de Epheliers
Ephefii:rs de
de nitweiuitweigcmerkt,
dingen doorgaans
doorgaanslanger
langerzyn
zyndan
dan in
in dien
dingen
dien aan
aan de
de Co.
Coo
lusters ; terwyl
1f)~jers;
lcrwyl inindeezen
deezcndedefly!
fiyleenigzins
eenigzinsgemeenzaagemcenzau.met- gemahlyker
is. Dit
mer,
gemaldyker en
en meer
meer roerende
l'oerende is.
Ditalles
allesgeeft.
geefto
den Schry\'er
Schryver Hof
flof tot
tot op
op bl. 44.
den
44-•
Hier begint
over het
bet Oordeel..
Corded.Hier
begint de
de Twecde
TweedeAfdeeling
AfdeeIing, ove"
en Taalkundig
'
deezer
en
Tal1lkt/lldig Gebruik
Gebruik van
ran dedeVergelykinge
Verf?e/J'hllge
deezer BrieBrieook verdeeld
Zv
j:; ook
verdeeld in
in Twee
Twee-Hooldttukken.
cHoofdltukkcn.
Zy is
Het Eerfle
het Oordeelkundig
Gebruik,
Het
EerHe handelt
handelt van
van het
Oordeelhmdig Gebrt/ik,
befloande in
in bet
hcfbande
IJct beoordeelen
beoordeelen der
oer waare
waare leezinge
leezinge van
van
twyffelacbtige
plaatzen.,.„ Hiertoe
Hiertoe."," zegt
zegt de
de SchrySchrytwylrelachtige pbatzen.
ver
moeten wy
ver,, „"mueten
wynaauwkeuriglyk
naauwkeuriglyk de
de plaatzen
plaatzen met
met
waarop in
in den
"„ elhander
elbnder vergelyken
vergelyken, , waarap
den mien
eenen Brief
Drief lets
jets
, ofoftenten
onrechte
"„ nit
uitden
denanderen
:mdnen,
onrechtefehynt
fchyntveranderd
yerandcrd
, ofofmet
zyn,
metreden
reden tetekunnen
kunnen veranderd
veranderd worden."
\\'urden:~
"„ tetezvn
kunnen hieruit
hieruit niet
\\'y lwnnen
lliet wel
wel eenig
eenig ilaal
ibal bybrenhybrengen , hetgeen
gelchikt zoude
zonde zyn voor
gen,
hetgeclJ gelchikt
voor ongeicerde
ongelcerde LeeLeezers
zers;; weshalven
wtsl1alven wy
"'y ons
ons vergenoegen
vergenoegen met
met ininhet
I1ctalge.algemen
meen tetezeggen
zeggen,, dat
dat Taalkundigen
Taallml1digen in
in dit
ditHoofdiluk
Hoofdll:llk niet
nict
weinige
wcinige leezensleezens- en
en overdenkcns-waardige
overdcnhns-waardige aanmerkingen
aanmerkingen
zullen
zuHen vinden
vinden over
over verfcheiden
verfcheiden plaatzen
plaatzen van
van beide
beide
Brieven. Alleenlyk
13rieven.
Alleenlyk. wanneer
w:U1llcer de
de Eertv.
Eenv. Schryver
Schryver hi.
bL
46
46 en
e!l 47
47 in
in Elm.
EPJI. J: II. te
te recht,
recht. naar
naal'ons
onsoordeel
oordeel ,')
den
oen voorrang
voorrang geeft
geeft aan
aan de
degewoone
gewoone leezing
leezing ix.70.1c.41114EV
flt~~~w9"J.l.eJl
[tot een
een erfdeel
trfdeel geworden
geW01'dm of verkoren
1'erk01'e1! zyn]
zynJ hoven
hoven de
de vervel'fchillende
zyn] , en
iItA~9'll",ev [geroepen
[«e1'oepe;z z')'n],
en in
in het
het
fchillende leezing
leczing ixxiGt.tev
clot
zegt:"Ik
„Ik weete
weete niet
niet of
of iiaelli.to
ilt~~e"~EI'
fiot zyner aanmerkinge
aunmerkinge zegt:
" in
'Veil.
ven.
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",5 in fommige
fommige Griekfche
Griekfche Handfchriften
Handfchriften zy
zyingeflopeti
ingefiopell
fumus,"
de Latynfche
L:uynfche,, welke
welke leezen
leezen forte
forte vocati
'Vocati fum
us ,"
" nit de
had hymisfchien
Jlad
hy, misfchien,daaruit
daaruiteen
eenbewys
bewys voor
vaor de
de gegewoone leezing
leezingkunnen
kunnen afleiden.
afleiden. Ten
Ten minften
woone
minfl:en uit de
de
LatynfcheVertaaling
Vertaalingfchym
fchyntduidelyk
duidelyk
blykendat
Latynfche
te teblyken,
dat
derzelverOpfl:eller
Opflellerdezclve
dezelveinzyn
zynGrieksch
GriekschHandfchrift
Handfchrift
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de Ephefiers zich benaarrtigt am te tooncn, dar
door CHRISTUS dezelfde voordeelen allen Volken Ie
beurt vallen, gelyk den Jooden, vs. 9, 10, en nitdrnkkelyk leert, dat, zo de Christen en uit de Jooden, als allen, die, uit de overige Volkcn, den
ChristeJyken Godsdienst omhelso had den , zich in
dezelfde hemelfche gelukzaligheid zotlden verhet1gen,
"VS. lJ - 14.
Daarenboven gebruikt hy van beiden
" :Ian clkander verwante en in betekenis gelyke woor" den, te w. f1ti\.,,~"'9'1l/kev [tot een erfdeel, ot tot erige..
"naamm (!ewo,"denJ vs. II, ('n 1ti\"'eOVO~I'" [elftllis]
" vs. 14. Ten lail.tlten, het zelfde dude, waarfoe dee" ze wcldaad moet H:rckkcn, n~e1dt hy met dezelt~1e
" \Voorden, tot pry's z}'net" hcerlyhlJeid, vs. 1'2 en 14'"
Wy hehben dit voorbeeld gckozen, niet aJs een del'
llitfieekendf1:,;; maar zo omdat het door zync beknoptlleid zich fehiktc vaal' onzc bepaalde ruinne, als omdat
het betel' dan de meeste ovcrige' dell enkel Neder.
duitfchen Leezer veribanbaar kOllde gcmaakt worden.
On~ bel"iellt is reeds vry lang geworden, waunter
wy eukel op de grootte, en niet op de waardy des
\\'erks letten. Evenwel willen wy niet eil10igen zonder
onze hoop en wensch te betuigen, dat de Eei·w. Schry.
verde verwachting lhoge vervullen, welke dcezc proef
zyner bckwaamheid en vorderingell allen moet doen
opvatten, die ze kunnen beoQrdeeIen.

Ret Leven va71

JO,-\NNES,

den Doope,".

Du,""" I1ENDRII{

Leeraar in de Vere<!17i,/{de f)or,p.<gedlll!e
Ccmemte, Ie TVestzaalldalll. Te Hi:sl-::.arilu::','llJ, by 11.
van Akcn, 1803' In I!:.T. 8110. ~33 bl.
VJ\N GlnDFR,

N

iet lu!'g ge1eden hehben wy bericht gegeeven van
een \Verkjen van den Predikal1t KROl\I, over dil?
zelfde onder~!erp. 't wclk wy toen gezegd hebben eene
gcrchikte Handleiding te bevatten, om de Euangelilehe
Verhaalen, omtrellt Joannes den Dooper, jn 't waare
licht te hefehouwcn, ell, tel' bevordering van Christelyke ilichting., te gebruikelJ. Kort da~nna verlcheen
dat van den Eenv. Vi\N GELDER, 't welk wy thans
~ankolldigen, in 't licht.
De Schryver moet van 't
\7oorip;e g@en kennis gedraagel1 hebben, want hy zegt,
in 't Vovrbericht, onder de redenen, waarOl11 hy 't gemcell
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DOOPER.
II.

Sf

meen
maakt, deze
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genoodzaakt wedel'
neemen naar
naar IndiCn.
Indien. Nu
lTIen
Nu is
is de
de betbel1emming
Bengalcn.
lemming naar Bengalen.
Hy bezoekt
en Ceylon.
Ceylon. (Het
By
bezoekt Negapatnam
Negapatnam en
(Het verhaal
verhaal ontontvangt bier
, door
vangt
hier en
en daar
daar,
doormedegedeelde
medegedeeldc berichten
berichten omom.
trent die
die Landen,
Landen,eene
ceneniet
nietonaangenaame
onaangenaame afwisfeling.)
afwisfeling.)
zynde, begeeft
In Europa
Europa teruggekeerd
ternggekeerd zynde,
begeeft by
hy zich
zich naar
naar
zyne Ouders,
zyne
Ouders, van
van welken
welken by
hy met
met blydfchap
blydfchap en
en aandoeaandoening
wordt. Hy
IJing ontvangen
ontvangen wordt.
Hy merkt
merkt,, dat
dathet
hethem
hem nog
nog
aan
~an den
den waaren
waaren vrede
vrede des
des harten
harten mangelt,
mangelt, en
en begint
begint
langzamerhand eene
eene andere
andere leiding
leiding van
van gedachten
gedachten,, in
in
langzamerhand
't Godsdienftige
GodsdienO:ige, , te volgen.
volgen. In
111 't'tgeen
geenby
hydaarover
daarover
fchryft , bevalt
bevalt ons
ons dit
dat by
fchryft,
dit allermeest,
allcrmeest, dat
hy zacht
zllcht en
cn
verdraagzaam
worth jegens
verdraagzaam WOrth
jegens anders
anders denkenden.
del1kenden. Hy
Byvindt
vindt
nu geen
geel1 frnaak
fmaak meer
meer in
in de
de Schriften
Schriften van
van BOHME;
BOHl\IE; maar
raakt
met die
die van
van GERARD
GERARD TERSTEE6EN,
TERSTEEGEN, (wien
raakt bekend
bekcnd met
JUNG
JUNG een
een Hervormer
Hervormer der
der Alyttiekery
MyO:iekery noemt)
noemt) die
die hem
hem
echter
echter nog
nog niet
niet aanflonds
aal1flonds nit
uit den
den flaat
fiaat van
van donker
donker getyd verkeerd
loof of waarin
waarin by
hy zegt
zegt federt
federt eenigen
eenigell tyd
verkeerd te
te
bebben,
]]ebben, konden
konden redden.
redden. Hy
Hyreist
reistnaar
naarMuldheim
Muhlheim aan
aan
de
by TERSTEEGEN
de Rhoer
Rhoer,, waar
waar by
hy een
een hezoek
bezoek by
TERSTEEGEN alaflegt
ontvangt troost
legt,, die
die hem
hem liefderyk
liefderyk ontvangt,
troost en
enopbeurt.
opbeurt.
D $5
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Kart hierna
Kort
hicrna begiut
hegim hy
hy eene
eene weevery
weevery van
van veeters,
ve~ters, of
of
rygnetels. Maar
Jygnetels.
_Maar zyn
ZYIl hart
hart wordt
wurdt nog
nog niet
TIler vervel'.
ruimd, dan
by TI£RSTEEGEN.
TERSTEEGEN.
Illimd,
dan na
na een
een herhaald
herhaald bezoek
bezoek by
De Schryver
De
Sc.hryver weidt
weidt hier
hier breed
breed nit
uitover
overdedegeesteiyke
geesrelyke
gaven , die
ga,"en,
die hem
hem worden
worden medegedeeid,
mcdegededd, over
over zyne
zyne diepe
diepe
zelfekennis, ootmoedige
gcvoelens, en
zclfd~el1nis,
ootmoedige gcvoelens,
en onvoorwaardelyonvoarwaarddy.
ke overgave
van zich
zich zelven
aan God
God en
en lyden.
lyden, 't't Gaat
lze
(wei-gave van
zelvcn aan
Gaat
othiertusfeltenniet
nietbest
bestmet
metde
dealraire,
affaire , en
en hy
hy heeft
(Judertllsfchcll
heeft 't't
ook van
nog geduurig
zeer pyllclyk.
pyrielyk. Na
{Jak
van binnen
binnen nog
gednurig zeer
Na andeande.
mislukte ontwerpen
ontwerpen te
te vergeefs
re mislukte
Ie
vergeefs beproefd
beproefd te
te heb!.
heb~
ben, begeeft
by zich,
ben,
begeeft by
zich, om
am fortuin
fannin te
te zoeken,
zoeken, naar
naar PhiPhilaticlfiainin Nool'd-Amerika.
Noord-Amerika. Hier
laddfia
Hier raakt
raakt hv
hy under
onder ande.
audel en Gereforineerden
Predikant WEY·
ren in
WEY■
ren
in kennis
kcnnis met
met ((len
Gereformeerden Predikallt
die hem, in
om een
BERG, die
DUW,
in zyne
zyne verlegenbeid
verlegenheid am
een bellaan,
bell::1an,
raadt , zich
raadt,
zich tottotden
denPredikdienst
Predikdienstbekwaam_
bckwaam te maaken
maaken,,
waartoe hy
by dan
dan oak
ook befl
beflait,
met dat
dat hy
waartoc
lIit, met
dat gevolg
gevo!g ,, dat
hy ,,
rra zich
zich twee
in dien
11a
twee jaaren
jaaren in
dien oord
oord opgehouden
opgeholldcn te
te heb.
heb..
ben , Predikant
bell,
Predikant wordt
wnrdt ininzeven
zevenveritrooide
verl1:rooide LandgeLandgeTheenten. De
Oorlog met
met de
de EnIDccnten.
Dc midlerwyi
midlenvyl uitgebarfle
uitgebarlh: Oorlllg
gelfchen , en oileenigheden
daardoor onder verfcbillend
gelfchell,
Olleciliglll:den,, daardoor
verfchillend
deiikenclenonrlt:lan,
ontltaan, doeI!
doershem
heml\merika
Amerikaveriaaten.
verlaaten. Hy
drLkenden
By
kt:mt,
na yeele
yule gevaaren
1,(
'mt, n:l
gevaaren doorgeftaan
doorge!taan te
te hebben,
hebben, aan
aan te
te
Portsmouth , gnat
!Jurtsmollth,
gaat van
vall daar
daar naar
naar Anifterdam,
Amllerdam, vervolvervolgends mar
gt:llds
lIaar zyne
zyne Onders
anders,, die
die by
hykort
kortdaarna
daarna verliest.
verliest.
Nu zet
zet hy
hv zich
~ich tot
toteen
eenllil
!tilleeven,
JeevclI, en
enhoudt
hOll(it zich
zich voorvoornnamelyk"met
met het
het maaken
]j~(lmtlyk
maaken van
van \Vacreldgloben
WacreJdgloben, , en het
het
geeven van
in ete
de Geographic,
bezig, nadat
by,
gcevcn
van Lesfen
Le~fen in
Geographic, bezig,
nadat hy,
in Holland,
Hnll:lnd, waarheen
waarheen by
hy geduurig,
geduurig, in
in allaire
alfaire voor
voor zyzylien
lIen Neef, had
had moeten
morten reizen
reizen,, eene
eene Kristelyke
Kristelyke Vi
VJ ielliendin
die hem
hem ,, voor
din had
had leeren
kercn kennen
kennen, , die
voor zyn
zyn 'even,
levcn, een
een
jaariyks
bezorgde, waarvan
by befiaan
j,1:nlyks inkomen
iuk( ,men bezllrgde,
waarvan hy
hdi:nan kon.
kOJl.
Ook
0, ,k dit
dit alles
alles isisdoorweeven
donrweeven met
met befaryvingen
bekhryvingen van
van
's mans
onderdit
ditalles,
alles , en
mans gemoedsgefteltenisfe
gemoed~gelldtcnisfe onder
cn wordt
worLlt
befloten
met algimeeue
aanmeikingen
over den
den weg,
hel10tcn met
a19cmeeue aanmel
kingcn over
\\"cg,
langs we]ken
welken God
G,ld hem
hem geleid
geleid beelt
heen:,, en
enbygevoegde
hygevuegde on011derzockingen
of deze
deze de
de weg
derzocldngen , , of
weg voor
voor alle
aile Kristenen
Kristencn , of dezelve
dezelve gegrond
gcgrond zy
zy in
in den
den Bybel.
Byhcl. InIndenzelfden
dCllzdfden geest
~eest
zyn
van Dr. JUNG,
zyn de
de aanteekeningen
aanteekeI:ingen van
.lUNG, hier
hier en
tn daar
claar unonder den
, waarby
den text
textgeplaatst
geplaatst,
waarbyook
oukdedeNederduitiche
Nederduidche
Vertaaler
Vertaaler nu
nu en
en dan
dan de
dezynen
zynengevoegd
gevoegd beeft.
heeft.
AN de
echt is,
is, gelyk
Als
de Gefchiedenis
Gefchiedenis echt
gelyk wy
wy wel
wel ter
tel' goegoeder
(*), maaken
del' trouwe
tl'ouwe willen
willen gelooven
gelooven (*),
maaken wy
wy geen
geen zwaazwaarir
rig(*) Wy
Wy hebben
hebben omtrent
omtl'ent dedeveronderftelde
veronderfrelde eehtheid
echtheid der
der
Ge-

TE WATER
TE
WATER EN TE
TE LANDE.
LANOE.
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Pelgrim het
het getuigenis
van een
righeid,
dezcn Pe/grim
getuigenis van
een welrigheid , aan
aan dezen
meenend Kristen
Kristen te
te geeven,
geeven, wien
wien 't't evenwel
evenwel nog
nog Reeds
fteeds
meenend
ontbrak aan
ontbrak
aan geheel
geheel redelyke
redelyke en
en zuiver
zuiver Bybeliche
Bybellche denkdenkbeelden van
van de
Leer, en
en die,
de waare
waare Krisielyke
Krisrelyke Leer,
die, in
in de
de
beelden
beoefening derzelvc,
derzelve , doorgaan~
doorgaans tete veel
beoefening
veel prys ftelde
HeIde op
op
byzaalien , die
zweemen, en
byzaal;ell,
die naar
naal" overgeloof
overgeloof z',veemen,
ell hem
hem dikdikwyls hinderden,
in 't't doen
wyls
hinderdcn, in
eloen vari
val zyn
zyn plicht,
plicht,als
als Mensch
Mensch
en als
, enenook
ge.
ell
als Kristen
Krisren,
oo~beroofden
beroofden van
van gewensehte
gewcnschte geinoedsrust en
ell troost
tl'oost,, die
dlc aan
aan de
de getrouwe
getrollwe en
en volftandivoll1:andimoedsrust
ge opvolging
ge
opvolgin~ van
van de
de bevelen
bevelen onzes
onzes Heeren
Heeren onaffcheideonaffcheidelyk verbonden
is , en
en door
door hem
hem veelal
veelal tete vcrgeefs
vcrgeefs aIlyk
verbonuen is,
ken van
ll:en
van onmiddelyke
onmiudelyke tusfehenkomfien
tllsfchenkomll:en der
del' Godheid
Godheid ververwacht wierd.
wierd.
JUNG in de
Voorrede ook
ook zegge:t
zegge,
`Vat voorts
. 'Vat
voorts Dr. JUJI'G
de Lange
lange Voorrede
zoogenaamde
117yftiek
tot verdediging
verdediging van
valldede
zoogenaamdeechte
echte
lJ1jjJiek,,
zoo als
by bet
toegedaan is,
is, beals 11y
het ilelzel
ile1zel,, dat de Schryver
Schryver toegcdaan
belieft te noemen
noemen,, waarvan
waarvan by
hy ook
ookzelf
zelfniet
nietvreemd
vreemd isis;;
lieft
wy twyfelen
wy
twyfe1cn waarlyk
waarlyk,, (en
(endedeNederduitiche
Nederduitfche VertaaVertaaler , die
die zoo
zoo hoog
hong loopt
loopt met
met dezen
dezen Pelgrim
Pc/grim, , hou..
leI',
how.
de 't't ons
de
011S ten
tengoede
goede)) ofofzoodanig
zoodanig Boek,
Boek, als deze
Reisherchryving , doorzaaid
met zulke
zulke lyfliekery
Myll:iekery,,
Reisbefchryving,
doorzaaid,, met
niet aanleiding
omeenvoudige
eenvoudige
niet
aanleidillg zou
zou kuntien
knilnen geeven
geevcn,, om
regt gemoedelyke
menfchen ,die
die zich
zich over
gemoedelyke menfchen,
over de
de hoope
hoope
regt
der Kristenen
del'
Kriste!len menden
mecllden tetekunnen
kunnenverblyden
verblydell,, wanneer
wanneer
zy nu
nu bemerken
bemerken in
in dedegeheimen
gehcimen der
derMyflieken
MyfHeken nog
nag
niet ingewyd
te zyn,
niet
ingewyd te
zyn, aan
aan het
hetwankelen
wankelen'tetebrengen
brengen ,~
en
en van
van den
den onwaardeerhaaren
ol1waardeerbaaren zegen
zegen van
van het
hetKristenKristendom
te berooven.
berooven. Men
Menleeze
leeze ten
tenminfien
minll:en dit
ditBoek
Boek
dam te
niet,
deVoorrede,
Voorrede,bekend
bekend gegenict, zonder
zonder zich
zich vooraf,
vooraf, uit
nitde
maakt
metde
deMyllieke
MylliekeGodgeleerdheid.
Godgeleerdheid.
maakt te
te hebben
hebben met
ontvangen, door een'
Gefelliedenis
Gefchiedoois zedert
zedert nadere
nadere bevestiging
bevestiging ontvangen,
eell"
eigenhandigen
des Schryvers
aan den
Schryvers aan
den Nederd. Uirgeever;
Uirgeever;
eigenhandigen Brief des
en
kunnen rhans
thans onzen
onzen Leezeren
en kunnen
Leezeren berichten
berichten,, dat
dat de
de SchrySchrySTMILscumIDT, te
ver
ver is
is Jon.
JOll. CHRISTIAN
CHRISTIAN STAlILSCIlIlIlDT,
te Elberfeld.
Etber/elcl.

Per
flag yan
van het
omtrentde
de ;n
in 17<)6
re,(lag
het gebeurde
gebeurde omft"ent
Amjlel~
1796 te 21mA/dam
15 Gereform.
Predikanten , en
dam ontflagene
ontflagene 15
Gereform. Predikanten,
el1 het
het
daaromtrent
gedrag yan
van DIRK
gehoueten gedrag
DIRK CORNELIS
C(1RNELIS VAN
daaromtrent gehouden
doorhem
hem ze!ven.
zelven. Te
Te ilmfleldam,
VOORST.
VOORST. Befchreeven
Befthreeven door
Amjieldnm,
Lochem. In
in gr.
gr. 84.
by
liy R. van
van Lochem.
BY". 74 bl.

V,rVar.

STURKEN
STUI{KEN

Vet flag VIm
van Diacomn
Diaconen der Ned,erd.
Yef:(lag
lVcderd. Gereform.
GcrejonJ1. Gemeente
Cemee1Jte
to Llmft.,
betreklyk
den Finantieelen
locliand
enenbeheete
betreklj'k
den PJl1aJ1tiedm
locjland
behee•
ring derzclve
Diaconie ; ter
van het
.,-ing
der::::.clye Diaconie;
ter beantwoording
bealltwool'ding yalZ
het ten
tm
hunnen opzichte
gebezigde in
in zeker
D. c.
hunnw
opzichte gebe:::.igde
zeiter onlangs
onlangs door
door D.
voonsT geji:hreyen
VAN VOORST
gefchrevenStull',
Stuk, enz.
VAN
en:::.. 1 e1'ebekornen
bekomcn by
bj
M. Schalekamp.
U.
23 N.
In gr.
M.
Schalckamp. In
gl", 8vo.
8vo. 'lS
Noodweer,,tegen
Diakonen, enz.
D. c. VAN
~'OQclweer,
tegell Broederen
Broederen Diakouen,
em:.. door
door D.
VOORST. Te
Te Amjleldam
timfieldam
K. van
van Lochem.
Lochem. 1J1
In
VOORST.
, ' by
by R.
26 bl.
hl.
gr. 8vo.
8vo. ~6
Tweedrachtdede verwoesting
verwoesting
vanerm
eonland
Lande1Jen Volk,
Yolk , of
Tweedracht
vall
Leerrede over
Matth. XII:
XII: 25
b . uitge'!proken
uitgefproken Ie
to Amft.
4mfl.
Leerrede
over Matth,
'lSb.
den99 Oft.
Oa. 1803,
D. C.
1803 door
door D.
den
c. VAN
V/I.N VOORST.
VOORST. Te dll:fleldam
by R.
hi.
K. van
Lochem. 1Jl
In gr.
gr. Bro.
8vo. 38
38 bI.
fleldam, , by
van Lochem.
Bericht van
D. C.
wegens de
de ttitgaaf
uitgaaf ran
Bericht
vat) D.
C. VAN
"AN VOORST
VOORST , wegel1s
~'{m
gerneldeLecrrede
Leerrede, , en
en eenige
eenigeandere
andereB1':::.onderheden.
ffrzondetheden. Te
geme!de
Te
by R.
R. van
Lochem. In gr.
./1mflcldam, by
van Lochem.
gr. 8vo.
81'0. 3:1 bt.

I'J De

Arniterdamiche Kerkleeraar
e .Amfterdamfche
VAN VOORST,
VOORST, mer·
merKerklecraar VAN
kelyk betrokken
onelerfcheitlene, federt
federt ecn
cen gege..
betrokken in onderfcheidene,
D kelyk
Tuimen tyd,
tyd , piaats
ale
:ruimcn
plaats gehad
gchad hebbende
hebbcnde bemoeijingen,
bemoeijingen, om
am aIle
in 1796
1796 ontflagene
ontOagene Amfterdamiche
Amll:erdamlche Predikanten
Predikanten herfleld
herfleld
te krygen,
te
krygen, geell,
geeli:, in
in dit
ditStukjen,
StukjclI,verflag
verfiag,, van
van 't't geen
geen
elaarorntrent isis voorgevallen;
oaaromtrent
v00rgevallen; beiiogende
beongende daarmede
daannede voorvoor·
Paamelyk
tene openbaare
openbaare verdediging
verdediging van
van zyn
zyn gehouden
gehoudcn
llaamelyk eene
gedrag,
gedra~, ten
ten (Fen
d1en opzichte,
opzichtc~ tegen
tegen den
den blaam
blaam , hem
hem desdes·
wegens, op
wyze, zoo
zoo by
op de
de allerfchandelykfte
allerlchandelyldte wyze,
hy meent,
meent,
2angewreeven.
aangewrec\ren.
't Verlag
met een
't
Verl1agkvordt
\Yordt aangevangen
aangevangen met
cen vcrhaal
vcrhaal van
van de
de
werkzaamheden der
del' eerfte
eerfle Kerkelyke
Kerkelyke Commisfie,
Comrnisfie, door
donr den
den
grooten
benoemd in Mai
Mai 1798,
1798, en
en bellaande
grooten Kerkenraad
Kerkenraad benoemd
bellaandc nit
uit
twaalf
leden vno
\'a:l den
den Kerkenraad,
Kerkenraad, en
ennog
nagtwanif
twaal[anderen
auderen
twaalf leden
Lit
voonsT behoorde,en
uit de
de Gemeente,
GelilCellte, waartoe
waartoe ook
oakVAN
V_\N VOORST
behnordc, en
waarin
by aisalsdcrzelver
\vaarin hy.
derzelvcrPennevoerder
Pennevoerdcr, , reeds
reeds zeer
zeer
werkzaam
we1'kzallm fchynt
fchynt geweest
geweest te
te zyn.
zyn.Deze
DezeKerkelyke
Kerkelyke ComCommisfie
het zich
Inisfie fte!de
fte!de het
zich alalvroeg
vroegtottoteene
eenehoofdbedoehoofdhcdoeling,
ling, ware
ware het
hetmogelyk
mogelyk,, dedeherflelling
hcrf1:ellingder
del'ontflagene
ontfbgene
Predikanten
bewerken, 'Er
'£1' werd
wcrd met
metdedemeerdermeerderPredikanten tete hewerken.
heid
ontdekte men,
men , dat
heid (want
(wam toen
toen reeds
reeds ontdekte
dat alle
aile nit
uit den
elm
Rerkeuraad
leden niet
niet voor
Kerkenraad gekozene
gekozene leelen
VODr dat
dat herftel
heritel waren)
waren)
befloten
in onderhandeling
to treeden
met de
de 15
onderhandcling te
treedcn met
15 nieuw
nieuw
befloten in
beroepene
beroepene, , en
en met
met de
de ig15ontfligene
ontfllgencPredikanten
PredikaIltcn , van
van
welwel·
.

VANEN
ENTE~EN
TEGENns.
DS.D.D.C.C.VAN
VANVOORST.
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welke men
men verzocht
verzocht te
te mogen
weeten, , of zy
welke
mogen weeten
zy genegen
genegen
waren , het dienstwerk
waren,
dienstwerk in
indedeGemeente
Gcmecntegefamentlyk
gefamentlyk,, ill
liefde en
en vreede,
vreede , waal"
waar te
te neemen.
neemen. Slechts
Slcchts eenigen
eenigen van
vall
licfde
de ontflagenen
verklaardenhunne
hunne genegenheid,
genegenheid, om,
om, ge
de
ontOagenen vel'klaarden
bcre-..
heel volgends
volgendshet
betvoorl1el,
voorfiel,tetewillen
willendoen.
dam Order
heel
Onder de
de
VAN VOoRST
vooasr zich
nieuw beroepenen
nieuw
beroepcnen fchyut
fchyllt VAN
zich van
van toen
toen
2f alleen
verklaard te
te hebben
:If
aIleen verklaard
hebben voor de
de verbroedering.
verbroedcring. De
De
tegenbedenkingen del'
der overigen
'ten gevolge
tegenbedenkingen
overigen hadden "ten
gevolge,, dat,
dar,
na herhaalde
gedaane voorftel
voorfle!,, de
de
lla
hel'haalde conferentien
conferenticn over
bver het
het gedaane
daarin niet venGroote Kerkenraad
Kerkenraad befloot
belloot,, vooralsnog
vooralsllog daarin
verder te
in 't
der
te zullen
zullen treeden.
treeden. Even
Even vruchteloos
vruchteloos liepen
liepen, , in
volgende
de deliberatien
deliberatien af, over
over een
een brief
briefvan
van
volgende j,lar,
jaar,, de
een lidmaat
een
Hdmaat der
del' Gemeente
Gemeente,, by
by 't'tCollegie
Collegie van
van Diaco.
Diaconen ingekomen
nen
ingckomcn, , ftrekkende
ihekkende merle
mede ter
tel' bevordering
bevordering van
het herliel
der Leeraaren.
Leeraaren. En
En nu
nuhedankten
bedankten kort
kort daardaar...
het
herllel del'
na meest
11:1
mecst alle
alle leden
leden der
del'Kerkelyke
KerkelykeCommisfie
Commisfie,, welke
welke
voor de
de vereeniging
vereeniging waren
waren, , en
en daaronder
daaronder ook
ook de
de Pre.
Pre..
voor
zynde dezelve
VAN VOORST;
dikant
VooRsr; zynde
dezelve Commisfie
Commisfie daarop
daarop
dikant VAN
door andere
andere leden
leden der
del' Gemeente
Gemeente aangevu/d
aangevuld,, die niet
niet zoo
zoo
over
deze
zaak
dagten.
De
zaak
bleef
dus
,
eat
gun1.l:ig
over
deze
zaak
dagten.
De
zaak
bleef
dus,
een
crunftia
b
geruimentyd,
tyd , in
that , terwyl
in denzelfden
denzelfden fl:aat,
terwyl ook
ook een
eell
geruimen
voorflel van
van het
voorO:el
het voorige
voorige Gemeente
Gemeente· Befluur,
Bef1:uur, by
by gelegele~
genheid der
genheid
del' gevraagde
gevraagde handopening
handopening,, na
na het
hetoverlyden
overlydel1
gedaan , geen
VAN ESSEN
van
ESSEN gedaan,
geen opgame,
opgang maakte.
maakte.
van Do.
Do. V.'\N
Toen , in
Toen,
in 't'tbegin
begin van
van't'tvoorleden
voorlcdcl1 jaar
janr (1803)
(1803) ,, een
een
nieuwe Raad
llieuwe
Raad der
del'Gemeente
Gemeente was
wasgeOrganifeerd
georganileerd gewor
geworden
den,, vleide
vleide men
men zich
zichvry
vryalgemeen
algemeen,, dat
datdoor
doordeze
dezedede
lang
vereenigingzou
zoutot
tot fl:and
hand komen.
komen. Ook
Ook
lang gewenschte
gewcnschte vel'eeniging
werd eindelyk
einde1yk, , in de
de maand
maandSeptember,
September, befloten
beiloten,, dat
dat
werd
de in
in 1796
1796 ontflagene
ontOagene Predikanten
Predikanten,, buiten
buiten bezwaar
bezwaar van
van
Stads
kas , aan
Stads· •kas,
aan de
de Gemeente
Gemeente zouden
zouden terug
terllggegeeven
gegc:even
Ivorden
en, binnen
worden, , ~n,
binnen weinig
weini~ tyd,
tyd?inindedeGemeente
Gemeente een
een
genoegzaam
fonds ill
in gereedheid
gebragt , waaruit
genoegzaam fonds
gereedheid gebragt,
waam;t de
de
betaaling
zou kunnen
kunnen gevonden
gevondenworden.
worden.-—
betaaling zou
-Zoo
Zoovetver
loopt
loopt het
het verflag.
verOag. Het
Het isisbekend
bekend,, dat
dat de
de Groote
Groote KerKe . .
kenraad
zich tegen
tegen dat
verzet , en
kenraad zich
dat befluit
beOuit heeft
heeft verzet,
en betzel.
hetzel~
tot hiertoe
deswegens tot
hiertoe niet
niet in
in werking
werking gebragt
gebragt is.
is.
yvee deswegens
Intusfchen heeft
VAN vont:sr
VOORST de
de verdediging
verdediging van
van hethet~
Intusfchen
heeft VAN
zelve
op zich
zelve or:
zich genomen.
gcnomen. IIy
Bybeweert
beweert,, dat,
dat,hoezeer
hoezeerrnen,
mel!
te vooren
vooren reden
reden mag
ma14' gehad
gehad hebben,
hebben, om
om te
te denken
denken , dat
dat
p es nog
no?: geene
geene rypheid
rypheid genoeg
genoeg had,
had, om
omdedeherftelling
herl1clling
aniles
toen
toen te
te bevorderen
bevorderen,, het
hetnu
nualthans
althansniet
nietmeer
meertwyfel-.
twyfel~
achtig
1chtig is,
is, of
ofdedezaak
zaakmag
magenenmoet
moetvoortgezet
voortgezet worden,
worden,
terwyl niet alleen
Gemeente dit blyven
ver.
alleen duizenden
dnizenden in
in de
de Gemeente
blyvcn vel'l~p...
lang.
4
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langen, en
langen,
en 't'tbelang
belangder
del'Diaconie
Diaconie het
het ook
oak grootelyks
grootelyks blyft
h lyft
vorderen, maar
vorderen,
maar ook
ook de
deduidely1(
dnideJyk aan
aan den
dCll dag
dag gelegde
gelegde geest
van de
de Regeering
Regeering van
van 't'tBataafsch
Bata:lfschGemeenebest
l~t:mtent:best daarheen
daarheell
firekt, om
der zoo lang
firekt,
om eene
eene algemeene
algemeene vereeniging
vereeniging del"
lang vervel'.
deelde gemoederen
dear te
te Mellen.
by de
deelde
gemoederen claar
Hellen. Ouk
Ouk Weems
men1t hy
de
ingebragte zwaarigheden,
zwaarigheden , en wel
ingebragte
wei inzonderbcid
inzollderheid de
de bebedenking ontleend
denking,
ontleend van
vaneene
eenevoorgewende
voorgewcllde vrees
vrees voor
voor
nicer onrust
in dier
dier voege
meer
onmst en
en minder
minel.:r vereeniging
vereeniging, , in
voege tilt
uit
den weg
zyn meet
den
weg,, dat
dat men
men al
al zeer
zeer bevouroordeeld
bevouroorceeId zyn
mllet,,
om niet
om
niet te erkennen
erkenncn, , dat by
hy hierin
hierin reek
recht enenbillykheid
bil1ykheid
aan zyne
zynezyde
zydeheeft.
heeft.- Hierop
gnat
dede
Leeraar
aan
Hicl"llp
gaat
Leeraarover
over
tot verdediging
verdediging van
van zyn
zyn gehouden
gchouden gedrag
gedrag in
in dozen.
dezen.
Men heeft
het hem
dat by
Men
heeft het
hem zeer
zeer kwalyk
kwalyk genomen,
genomen, dat
hy zich
zich
zoo fterk
zien, en
zoo
fterk in deze
deze zaak
zaak heeft
heeft laaten
laaten zicn,
en zelfs
zeUs open.
openlyk de
lyle
de party
partyder
del'ontflagene
olJtflagene Predikanten
Predikanten zich
zich aangetrokaangetrok.
len
ken heeft.
heeft. Inzonderheid
Inzonderheidfcbynt
Cchyllthet
hetmisnoegen
misnoegen van
van hun,
hun,
die het
het herftel
niet verlangen
die
herfteI derzelven
derzelven nitt
verlangen, , tot een
een boohoo.
zyn , nadat
gen
trap) gereezen
gereezen tete zyn,
nadat de
de Predikant
Preclikant zich
zich in
gen trap.)
eene Leerrede, den
eene
den 25 Sept.laatstleden
Sept.laatstIcden ,over 't't belluit
bdluit der
der
Regeeringhad
haduitc;elaaten.
uitgelaaten. Men
Men zelelc,
zeidc , dat
dat hy
hy dit ten
Regeering
ten
minflen tete vroegtydig
vroegtydig had
had ged:tan;
gedaan; men
men wilde
wilde niet,
niet, dat
minften
dat
by dit
hy
dit alleen
alleen deed
deed,, terwyl
terwyIniemand
niernand van
van zyne
zyne AmbtgeArnbtge.
nooten zuIh
zulks goedvond;
'er wierd
verteld, dat
dat by
Hooten
goedvond; 'er
\Viera verteld,
hy zelf,
zeIf,
in de
van Holland,
Holland , de
olutie tot
de Vergadering
Vergadering van
deref
rc['lIutie
totremotie
remotie
Predikanten zou
zou hebben
dier Predikanten
hcbben belpen
helpen ncemen;
ncemen; men
men nam
nam het
het
hem vooral
vooral kwalyk,
kwalyk ,zich
zich nu
nu zoo
zoo te
hem
te gedraagen,
gedraagen, terwyl
terwyl
by altyd
Patriot te
11y
altyd voor
voor eon
een fterken
f1:erken,, ja
ja revolutionairen
revolmionairen Patriot
te
book
gefl-aanheeft;
beeft ;men
menIcide
leidehem
hemalal verder
verder te
te last,
boek geflaan
dat eigenbelang
dat
eigenbelang,, gunst
gunst van
van menichen
menlchen,, toejuiching
toejuiching en
en
zucht naar
zt:cht
naar grootheid
grootheid de
dedryfveeren
dryfveeren zouden
zouden zyn
;;yn geweest,
geweest,
welke hem
tot dien
welke
hem tot
dien flap
flap zouden
zouden hebben
hebben bewogen
bewogen;; en
ell
men beriep
beriep zich
zich eindelyk
eindelyk op
op zyne
men
zyne gewoonte;
gewoonte; om
om altyd
altyd
dwarstetezyn
zynininden
den
Kerkenraad.
dwars
Kerkenraad.
- - 't'tLust
Lustons
ons
Diet , en
niet,
en ons
ons Tydichrilt
Tydkhrift heeft
heefr ook
ook daartoe
daartoe niet
niet de
de noonoodige plaats
om 't't gegeeven
dige
plaats,, om
gegeevelJ antwoord
alltwoord op pile
aile deze
&:ze punpunten van
bier ter
ter ceder
te Cchryven.
fchryven. Wy
ten
van beldruldiging
hc1chuldiging hier
r:ecer ,e
wry
zeggen alleen
alien dit
ant VAN
VAN VOORST
zeggen
dit weinige:
weinige: De
DePredih
Predibnt
zich niets
kwaads bewust;
bewust; hy
by viudt
is
niets kwaads
villdt 't niet
niet ontydig,
ontydig,
is zich
berispelyk ,dar
dat hy,
hy, by
van 't
of eenigzins
eenigzins berispelyk.
by gelegenheid
gelegenheid van
genomen befluit
genomen
befluit van
van den
den Read
Raad,, dat
daralgemeen
algenll'cn bekend
bekend
legaal ann
aan den
was , hoewel
was,
hoeweI nog
nog niet
niet kgfltl!
den Kerkenraad
Kerkenraad medemedegedeeld, zonder
gedeeld,
zander aflpiaak
ani1] aak met
met zyne
zyne AmHgenooten
Am' I gef]noten,, zyn
hart by de
ontlastte, , en
en deulvc,
dezclve , naar
hart
de Gemeente
uerneente ontlastte
I,aar can.
nan.
leiding van
van 't't zelve,
leiding
zdvc, met
met vuur
Vllur en
en aandrang,
aandralJg, tot
totvereeveree·
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ni
gingen
en onderlinge
onderlingeIiefde
liefdeopwekte.
opwekte. By
Hy ontkent
niging
ontkent ten
ten
fterktten , de
fierklten,
de refolutie
refoll1tie tot
tot remotie
remotie te
te hebben
hcbben helpen
helpen
neemen , en
en bewyst
lleemen,
bewyst,, dat
dat dit
ditonmogelyk
onmogelyk geweest
geweest is.
is.
Over zyn
Over
zyn Patriotisme
Patriotisme van
van vroegere
vroegere dagen
dagen verantwoordt
verantwoordt
by
hy zich
zich ook
ook uitvoerig,
uitvoerig,als
alshebbende
hebbende niets
niets gedaan,
gedaan, dan
dan
om fcteuringen
voor te
te komen
of te
om
fCQeuringen Vt)Or
komen of
te heelers
heelen, , en
en dat
dat
alles ter
aHf's
tcr goeder
gtlcder trouwe
trouwe,, en
en met
met de
de beste
beste verwachtingen,
verwachtingen,
waaraan
waaraan echrer
echter de
de uitkoinst
lIitkoll1st niet
niet alleziiis
allezins heeft
hceft beantbeantwoord.
, inindit
woo rd. 't't Geen
Geen ons
OilS,
ditgedeelte
gedeelre van
van 's'5 Mans
Mans
Verdedigfchrift
Verdedigfchrift, best
best isis bevallen
bevallen , isis dedegegronde
gegronde aanaan~
tnerking , dat
'het hem
inerking,
dat het
hem,, in
in alien
allen gevalle
geva\le,, vryflond
vryflond,,
van
van denkwyze
denkwyt.e te
te veranderen
veranderen,, en
enovereenkomitig
overeenkomltig met
met
zyne
denkwyzetete handelen.
handelen. Voor
zyne tegenwoordige
tegenwoordige denkwyze
Vonr bet
het
overigc verontfchuldigt
overige
veromfchuldigt by
hy zich
zich van
vanhem
hem tete taste
laste gelegde
gelegde
verkeerde
en baatzuchtige
verkeerde oogmerken
oogmerken en
ba:ltzuchtige bedoelingen
bedoelingen,, door
door
2ich
zich te
te heroepen
beroepen op
op daadzaaken
daadzaaken, , die
die by
hy meent
meent,, dat
dat
overtuigen. En
En zoo reelk van
elk
van het
het tegendcel
tegendeel kunnen
kunllen overtlligen.
rekent
kent by
hy ook
ook genoe
genoega in
in fhat
fraat te
te zyn,
zyn,om
om het
het verwyt
verwyt te
te
y zich
logenftraffen dat
logenitraffen,
ciat hb
hy
zich doorgaans
doorgaans in
in den
den Kerkenraad
Kerkenraad
weinig
vreedeiievend
vertoont. \Vat
\Vat daarvan
zy , 't't
daal'van zy,
weinig vreedelievend
vertoont.
komt
voor, dat
dat het
kl1lnt ons
ons,, alles
alles vergelykende
vergelykende, ,voor,
het den
den man
man
niet
g-oeden wil,
wil, maar
maar mogelyk
mogelyk,, nu
IJU
niet ontbreekt
ontbreekt aan
aan den
dell goeden
of dan
dan,, aan
<landedevereischte
vereischtevoorzichtighcid
voorzichtighcid en
en bedaardbedaardheid
geest,, waardoor
waardoor by
hy,, onderneemend
onderl\eemelld van
van aart
aart
hcid van
van geest
zynde;
zynde; zoo
zoo als
:lIs by
hy zelf
zelf zegt
zegt,, wel
weIeens
eells iets
ietsaanvangt,
aanvangt,
waarvan
by de
waarvan hy
de gevolgen
gevolgen niet
niet berehent
berekent,, en,
en,eenmaal
ecnmaal
overtuigd
zynde eene
eene goede
goedezaak
zaakvonr
voor te
te hebben,
hebben , die
overtuigd zynde
die
dan, wat
wat'er
'erook
Qokvan
vankome,
kome,met
metwarme
wannedrift
driftvolhotidt;
volholldt."
II. 't'tCollegie
CoHegie van
van Diaconen
Diaconen,, door
doordedeaanmerkingen
aanmerkillgen
over den
van
van den
den Pred.
Pred. vAN
VAN VOORST
VOORST, , over
den that
Haat en
en de
de adadminiftratie
van bet
fonds , in
in den
miniftratie van
het Diaconie
Diaconie --fonds,
den waan
waan ge•
gea
bragt
hierdoor
crediet
bragt,dat
datzyzyligt
Jigt
hierdoor't 't
credietder
derDiaconie
Diaconie ,
en 't't hoognoodig
op de
en
hnognoodig vertrouwen
vertrollwen der Gemeente
Gemeente op
de DiaDial e din'Cl:ie,
conale
zoude znude
kunnen
verliezen,
vond
geraaden
cona
kUlll1en
verliezen,
vond
geraaden
de pen
, enenzich
vattcn,
zichopenlyk
openlyktegen
tegengedaane
~edaane
de
pen op
op tetevatten
aantygingenteteverdedigen.
verdedigen.Dit
Dit doen
doen zy,
zy, zonder
-aantygingen
zonder zich
zich
met
te wiFea
met hunnen
bunnen Predikant
Predikant te
Wirell inlaaten
inlaaten, , over
over zyn
zyn bybyzonder
zander gevoelen
gevoelen,, omtrent
nmtl'ent de
de juistheid
juistheidofofongefchiktheict
ongefchikthcid
van
van de
de middelen,
middeJen, door
door hun
hun,, tot
tot behoud
behoud van
van de
de DiacoDiaco..
nie, aarNewend
aan!lewc~lld., en
en de
de gepastheid
gepastheid van
van de
deraifonnemen.
raifonnementen of
of uitdrukkingen
uitdrukkingen,, desaangaande
desaangaande dour
door hem
hem gebezigd,
gebezigd.
of in cen
een onderzoek
onderzoek te
te treeden
treeden omtrent
omtrent de
de gevolgen
gevolgen., wet.
weI..
voor de
ke
ontflag der
der 15
16 Predikanten
ke het bekende
bekcnde ontOag
Predikanten VOOl'
de Diaco•
Diaconie
nie heeft
heeft te
te wege
wege gebragt,
gebragt,ofofomtrent
omtrentdedegevolgen,
gevolgen,welwelke
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ke derzelver
derzelvcr al
al of
ofniet
nietherfielling
herflellingzoude
zoude moeten
moeten of
of kun.
kun..
nen
nen te
te weeg
weeg brengen.
brengen. Zy
Zyvergetwegen
vcrgelloegen zich, met
mdeene
eene
opgave
van de
de ontfang(len
opgave van
ontfangften,, verkoopen
Vt:rkoopcn,, en
en fchulden,
[chliiden,
door de
de Diaconie
Diacnnie gehad,
gchad I gedaan,
gedaan, en
en gecontra&eerd,
gecomraCl:eerd, ill
de
verlopene, , ell
en in
de zes
zeS jongst
jongst verlopene
in cen
cen gelyk
gelyk tydvak
tydvak van
van
vroegere
jaaren , in
in 'r
't licht
vroegere jaaren,
Iichr te
te geeven
geeven,, um
unl daaruit
daaruir elk
elk
te laaten
titans aI,
al of
laaten oordeelen,
oordeelen, of de
de Diaconie
Diaconie thans
of niet
niet in
in
beteren
that isis,
, dan
betel'en fraat
danvourheen
voorheeninillverfcheidene
verfcbeidene jaaren
jaaren ;;
en daarby
te geeven,
daarby dan
dan ook
oakeenige
eenigc ophelderingen
aphclderingell te
geeven, aan.
aangaande
de middelen,
middelen ,dour
dour hun,
hun , tot
gaande de
tot behoud
behoud van
van de
de
Diaconie,
by de
Diaconie, by
de hand
hand genomen,
gcnomen, waaruit
waaruit zy willen,
willen, dat
dat
de
van Am!terdam
zelve oordeelc,
oordeele , of
or 'er
de Gemeente
Gemeente van
Am!lerdam zelve
'cr
waarlyk
waarlyk op
op hunne
hllnncdireCtie
directie . zoo
zoo veel
veel valt
valt can
aan te
te merken,
merken,
doen. Wy
als VAN
V,\N VOORST
VOORST zich
zich heat
hcdi: veroorloofd
veroorloofd tete doen.
\Vy
als
voor
vaal' ons
ons willen
willen ook
oak daarover
daarover Heist
lic[~t antleren
al1d~ren laaten
laaten ooroordeelen.
De opgave
opgave zelve
zelve van
van 't'tCollegie
Collegie van
vanDiaconen
Diaconen
deelen. De
is voor
voor geen
geen uittrekzel
uittrek:zel gefchikt.
gefchikt. Alle
AUebelanghebbenden
belanghebbenden
zullen
die liever
liever,I in
in haar
haar geheel
geheel ,, in
in 't'tboekjen
boekjen zelve
zclve,,
zullen die
}eezell.
leezen.
VOORST, zeer
De Predikant
Predikant VAN
VAN voaRST,
zeer gebelgd
gebelgd over de
de
III. De
wyze , waarop
wyze,
waarop 't't Collegie
Collegie van
van Diaconen
Diaconen,, na
na voorafvoorafgaande onvriendelyke
Advertentienin
in de
de Stads·Courant~
Stads-Courant,
ollvricndl'1y];e Advertemien
gaande
hem op
't lyf
}lcm
op't
Iyfgevallen
gevalJen is
is,, enenverbaasd
vcrbaasd over
over den
den laslas·
ter , waarmede
tel'.
waarmcdc ouk
auk dit
dit geheele
geheele Collegie
Collegie hem
hem zoekt
zoekt te
te
bekladden , blyft
blyft hun
hun geen
fchuldig. Hy
geen antwoord
antwoord fehnldig.
By
hekladden,
meent reeds
reeds uit
uit den
meent
den titel,
titcl, en
en nog
nogmeer
meer uit
uitden
deninhoud.
inhoud
van hun
dat zoo
te moeten
moeten befluiten
beOuiten, , dat
zoo niet
niet
van
hun gerchryr
gefchryf, , te
zyn verflag
incest allen
alien zyn
allen,
verOag niet
niet hebben
hebben gegealthans meest
a?len , althans
leezen , terwyl
terwyl zy
zy iets.
iets , als
als door
doorhem
hembeweerd,
beweerd, beftrybeflry]eezen,
den,
den ,waarover
waaroverhy
bygeen
geenj{Aa
jotanoeh
nochtitte!
tittel[chreef.
fchreef. 't't Is 'cr
'er
de beheoing
verre van
vanaf,
at', zegt
zegt hy.
hy , dat
dat hy
by de
verre
behee1ing van
van den
den
der Diaconie
.f/,iU?1Ztieelen
Diaconie zou
ZOLl aangetast
aanget;lst hebben.
hebben.
toe/land der
finentieelen toe(lal1d
van zyn denkbeeld,
Hy beeft
heeft alleen
alleen., tot goedrnaaking
goedmaaking van
denkbeeld, dat
de herflelling
de
herHelling der
del' Predikanten
Predil;amen niet
niet weinig
weinig voordeel
voordeel voor
vaor
de Diaconie
zou opleveren
zich op
op den
den that van
de
Diaconie zou
oplevercn, , zich
van de
de
Armen- kas
kas heroepen
Armenberoepen, , als
als zynde
zynde iningeen
gecllvoordeeligen
voordedigen
toelland, terwyl
men zelfs, tot
toetland,
terwylmen
totinflandhouding
inHandhotlding van
van dedezelve , gemeend
zelve,
gemeend heeft
heeft maatregelen
maatregdcll te
te moeten
mae ten neemen
neemen ,
in den
noodbezigt.
Al wat
den hoogJlen
hO(Jgjlen noorl
bezigt. Al
welke
welke men
men niet
niet dan
dan in
Broederen Diaconen
Diaconen zeggen,
zeggen , client
tot be.
Broederen
dient dus
dus alleen
aileen tot
bevestiging
en opheldering
opheldering van
van het
het door
door hem
hem geftelde.
gef1:elde.
vesrigin g en
Ondertusfchengeeft
geefthy
hy niet
niet duister
duister te kennen
Ondertusfchen
kennen,, over de
de
gepastheidvan
vanalIe
alleinin 't
gepastheid
't werk
werk geftelde
geflelde middelen
middelen,, oni
am
de Diaconie
Diaconie te
te redden,
redden, niet
~e
niet even
even gunftig
gtlnflig te
te oordeelen,
oordeelen,
maar
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maar ziet
ziet geen
reden , waarom
maar
geen reden,
waarom 't't tegenwoordig
tegenwoordig Cone•
Colle..
gie van
zich dat
gie
van Diaconen
Diaconen zich
dat gene
gene zou aantrekken,
aantrekkcn, dat
dat
incest aile
alle thans
Langvo6r
vO6rdat
dat meest
thans dienenden
zyn aangeko.
l.1ng
dienenden Zyll
aangeko..
men , is
men,
is voorgevallen.
voorgevallen. Hun
Hunvoorgeeven
voorgeevcn van
van onzydig.
onzydig..
heid , omtrent
, dedehertielling
heid,
omtrent dat
dat zoo
zoo teder
tederpunt
plll1t,
herltelling der
del'
ontflagenePredikanten,
Predikanten ,kan
kan de
de Leeraar
omOagene
Leeraar ook
ook niet
niet vervel'duuwen , terwyl
duuwen,
terwyl hy
hy weet
weet,, dat
dat de
devry
vrygroote
grootemeerder.
meerder..
heid van
bcid
van dit
ditCollegie
Collegieininden
dengrooten
grootenKerkenraad
Kerl<enraad tegen
regen
de befluiten
de
beOuiten van
van den
den Raad
Raad tot
totherlielling
berltelling geflemd
gefiemd heeft,
heeft.
't IsIsonaangenaam
onaangenaam zulite
zulke Schrifieu
Schriflell tere moeten
moeten leelee..
zen , waarin
zen,
waarin men
men elkander
elkander over
oyer enenweder
wedel'allerlei
allerleihaatem
haate..
lyke dingen
dingen zegt,
zegt, en
doelbeeft.
heeft. VAN
Iyke
en echter
echter hetzelfde
hetzelfde doel
voousT wil
VOORST
wii 't'tCollegie
Collegie van
van Diaconen
Diaconen te
te hulp
hllip komen
komen ,,
maar doet
doet zulks
zulks in
in dier
diervoege
voege,, ofofwordt
wordtten
tenminften
minll:en
maar
geoordeelddat
dat in
in dier
geoordeeld
dier voege
voege te
te doen,
doen,dat
datbyhydat
datgem
ge.
heele Lichaam
Lichaam tegen
tegen zich
heele
zich in
in 't'tharnas
hamasgejaagd
gejaagdheeft.
heeft.
Beide ll:rydende
flrydendepartyen
partyen hebben
hebben 't hunne
Beide
hunne gezegd,
gezegd, en
watheeft
heeft
men
gewonnen?
NaPhrit be-.
wat
men
nu nu
gewonneu?
In een
cen Nafi:hrift
klaagt zich de
de Leeraar
Leeraar ook
ook nog
nagover
overden
denRecenfent
Reccnlem van
van
klaagt
Vet:flag , ill
in de
uitgegeeven 17erflag,
de Nieuwe
Biblio..
zyn uitgegeeven
_NieuweVaderl.
Faded. Biblio.
VII D.
D. N.
N. i6,
theek, VII
theliN,
16,wien
wienhy
hyuitdaagt
uirdaagt,, om
om met
met zyn
zyn
naam te
naam
te voorfchyn
voorfchyn te
te komen
komen;; met
metden
denbygevoegden
bygevoegden
voorflagom
ominineene
eenefamenkomst
famenkomst van
van onpartydige
onpartydige en
en
voorOag,
kundige Mannen
Mennen te
te laaten
laaten beflisfen,
beflisfen , nit welke
lmndige
welke beginfe,
beginfe~
o-efproten ,en
en op
op welke
len zyne
is voort
len
zyne Recenfie
Recenfie is
voortgefproten,
welke gron,
gron..
den dezclve
dezclverust.
rust. Wy
den
\Vygelooven
gelooven niet,
!liet,dat
dardeze
dezedaartou
daano@
ligt zal
Jigt
zai befluiten.
belluiten.
IV. Deze
Deze Leerrede,
Lecrrede, veertien
veerticn dagen
dagcn laaten
laatel' dan
dan de
de voor.
voor..
gaande
gemaakt is,
is , door
p:aande,, waarvan
waarvan boven
boven melding
melding gemaakt
door den
den
Pred.
Prcd. VAN
V,\N vOORST
VOORST uitgefproken
uitgefproken,, fchypt
fchYJ1t voornaamelyk
voornaamelyk
vervaardigd
en ook
ook nu
nu aan
aan 't'tleezend
leezendPubliek
Publiekmedege,
medege..
vcrvaardigd en
deeldrete zyn,
zyn, om
elk te
te doen
zien opophoedanige
deeld
om elk
doen zien,
hoedanige wy,
wy..
ze
by het
bet .zich
zich ten
tendoel~
doele
gefleld
liefde
ze hy
gelteld
hecrr,
Hefdeeneneen,
een..
dracht
dracht aan
aan te
te pryzen
pryzen,, en
endaarmede
daarmede moedig
moedig voort
voort te
te
gaan, welke
welke de
de uitflag
uitOag van
van de
de poogingen
poogingen tot
tot berflel
hertiel der
del;
rustende
Leeraaren, en
en van
van zyne
rustende Leeraaren,
zyne poo(ringen
poogingen, , ook
oak wee,
wee..
zen
moge. Het
zen moge.
Het thema,
thema , tot
tot dat
dat eindedoor
einde bdoor VAN
VAN voousT
VOORS~
verkozen,
verkozen, is dikwyls
dikwyls bebandeld
behandeld;; en
en wy
wy gelooven
gelooven niet,
niet,
dat
dat de
de Prediker,
Prediker, buiten
buiten dedeomitandigheden,
omllandigheden, waarin
waarin hy
hy
verkeert
verkeert,, 't't groot
groatgetal
getalvan
vangedrukte
gedruktePreeken
Prceken met
111et di;
di~
zyn opftel
opll:el zou
zou vermeerderd
vermeerderd hebben.
bebbcll.
afzonderlyk , in
in de
V.
Bericht verfcbynt
verrchynr afzonderlyk,
de plants
pla~ts
V. Dit
Dit Bericht
van
korte Voorrede
van eene
eene korte
J/oorrede, , die
die de
de Predikant
Predikant VAN
V.'\N vooRsT
VOORS,\,
egrst
was yoor
f,erst voorneemens
voorneemens was,
voor zyue
Zyllehier
hierboven
!JOVCllgerneldo
gemeldlt
1M
M~'fT.1804.
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STUl{KEN VAN
VAN EN TEGEN
TEGEN DS.
DS. D.
D. C.
C.VAN
VANVOORST.
VOORST.
Leerrede, te
te fchryven;
fchryven; omdat
amdatde
dedrie
driezoogenaamde
zoogenaamde Vip-

waaronder twee
twee van
tatoresLibrorum,
Librorum waaronder
tato1°es
van de
de nieuwe
nieuwe Am.
Amfterdamfche Predikanten,
Predikanten , VAN
VAN BLYENSURGH
en TAKENS,
TAKENS,
ELYENBURGH en
fierdamfche
niet hadden
de Preek
Preek te approbeeren,
approbeeren, zon..
niet
hadden goedgevonden
goedgevonden de
zonder vooraf
vooraf ook
ook de
de Voorrede
Voorredetete zien
zien en
en te
te examineeren;
del'
VAN VOORST
VOORST hun
hun had
offchoon VAN
had tetekennen
kennen gegeeven
gegeeven,,
offchoon
dat deze
deze Voorrede
Voorrede niets
niets,, dat aan
aan de
de Kerkelyke
Kerkelyke Cenfuur
Cenfuur
dat
onderworpenisis, , zou
zou behelzen.
behelzen. VAN
VAN VOORST
befloot ,
VOORST befloot,
onderworpen
om hieraan
om
bieraan een
een einde
einde tetemaaken
maaken,, dedeLeerrede
Leerrede zonder
zonder
Voorrede of Narede
maar gelyktydig
geJyktyc1ig met
met
Voorrede
Narede uit te
te geeven
geeven,, maar
in de
Bericht in
dezelve dit
dit Bericht
dezelve
de waereld
waereld te
te zenden
zenden , waarin
waarin hy
ons zegt
zegt ,, dat
is , dan
ons
dat wel
weI tienmaal
tienmaal meer
meer te
te leezen
leezen is,
dan in
in
de Voorrede
de
Voorrede zou
zou geffaan
geflaan hebben.
hebben.
Het fchynt
uit dit
dit Bericht
Bericht te
te blyken,
blyken, dat
dat veelen
veeIen van
van
Het
fehynt uit
's Mans
Mans Ambtgenooten
Ambtgenooten, , en
en wel
weI byzonder
byzonder,, die
die nevens
nevens
hem in 1796
hem
1796 voor
voor dedeontflagenen
ontflagenen zyn
zynberoepen
beroepen,, hem
he~
geen goed
goed hart
hart toedraagen
geen
toedraagen,, en
en wel
weI voornaamelyk
voornaamelyk,, omomdat by
zaakder
del'ontflagene
ontOagenePredikanten
Predikanten zoo
zoo flerk
fterk
dat
by zich
zichdedezaak
aantrekt , en
en ook
ook nu
nu onlangs
onlangs op
op den
den Predikftoel
PredildroeI , over
over
aantrekt,
het befluit
del' Regeering
Regeering tot
totderzelver
derzeIverherflel,
herflel,gehee1
geheel
het
befluit der
Rrydig met
met hun
hun verlangen
verlangen,, zich
zieh uitgelaaten
uitgelaaten,, en
en het
het
firydig
Publiek deelgenoot
gemaaktheeft
heeftvan
vandezen
dezentwist.
twist. Of
deelgelloot gemaakt
Publiek
by daarin
daarin wel
weI,, dan
dan kwalyk
kwalyk gedaan
gedaan heeft,
heeft, flaat
ftaat aan
aan ons
ons
niet ter
tel' heisting.
beflisfing. Maar
Maarwat
watook
ookdaaromtrent
daaromrrellt in
in hem
hem
niet
moge te berispen
uit deze
deze en
en gene
moge
berispen vallen
v~llen, 't't blykt
blykt nit
gene nu
aan 't't licht
'
, dat
Hebtgebragte
gebragte daadzaaken
daadzaaken,
datzyne
zyneAmbtgeAmbtgesan
nooten oak
ook niet
niet geheeIenal
geheelenal
zynvry
vrytete pleiten.
pleiten. De
zyn
De
nooten
bewustheid
van , meer
btwustl1eid van,
meer dan
dan vyf
vyf jaaren
jaaren lang
lang,, de
de hernerflelling van
van achtingwaardige
aehtingwaardige,, ten
ten minflen
minlten door
door veelen
veelen
fielling
flerk begeerde
begeerde Leeraaren
Leeraaren,, en daardoor
daardoor ook
ookde
de gewenschgewenseh.
fierk
te
berflelling
van * eendracht
van hoognoodicre
hoognoodige
eendracht in
in de
de AmflerAmf1:erte herflelling
damfche Gemeente
damfche
Gemeente,, tegengehouden
tegengehouden of
of tegengewerkt
tegengewerkt te
te
hebben,
hebben, kan
kan althans
althans,, onzes
onzes inziens
inziens,, aan
aandedegemoedsgemoedsrust
tust van
van nadenkende
nadenkende Verkondigers
Verkondigers van
van het
het Euangelie
Euangelie
des Vredes
des
Vredes niet
niet zeer
zeerbevorderlyk
bevorder!yk weezen.
weezen. Intusfchen
Imusfehen
raaden
VOORST, liever
ruden wy den
den Predikant
Predikant VAN
VAN VOORST,
Hever zyne daadaa..
den te
den
te laaten
laaten fpreeken
fpreeken,, dan
danover
overdezen
dezentweefpalt
tweelpalt een
een
letter
meer op
op 't't papiev
zetten. Zyn
papiev tete zetten.
Zyn 'er
'erininAmfierAmnerletter meer
dam
dam,, of
of anders
anders elders
elders,, geene
geenewyze
wyze en
engenoeg
genoeg onparoupartydige
tydige Mannen
Mannen,, door
doorwier
wiertusfchenkomst
tusfchenkomsteenmaal
eenmaal dit
dk
twistvuur
twistvuur,, even
even als
als elders
elders,) kan
kangedempt
gedempt worden
worden 2
~ (*)
(*) Dit
hebbende, verneemen
verneemenwy,
wy, dat
Dit ter
tel' neder
neder gefc'nreven
gefchreven hebbende,
dar
dit werkelyk
werkelyk door
doorAfgevaardigden
Afgevaardigden uit het
het Gedeputeerd
GedeputeerdBefluur
Befiuur
van Holland
ondernomen; waarvall
waarvanwy
wy't't beste
beste gevolg
gevoig te
Holland is ol1dernomen;
te geoet zien.
p
moet
zien.
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Reize in OpperReize
Opper. en
enNeder-Egipte,
Neder- Egipte,geduttrende
gedtltwendeden
denVeldVelddoor VIVANT
BONAPARTE ; door
VIVANTDENON.
DENON. Uit
Uit het
tocht
het
tocht van
van £ONAPARTE;
HERM. BOSSCHA.
Met de
Fransch,
doo'- RERl\I.
BosseRA. lIfet
devoornaamfle
yoornaamjle
Fransch , door
Platen. Ifle
J.Allan,
18o3.
Platen.
Jjle Deel.
Ded. Te
Te ilinfierdan
Llmjlerdam,t, by
by J.
l80SIn gr. 8ve.
In
8vQ.

N iemand,
N

wien het kennen
iemllnd, wien
kennen der
cler gefteldheid
gefreldheid van onzen
onzen
Aardbol , en
Aardbol,
en de
delotgevallen
lotgevallen van
van het
hetMenschdom
Menschdom,
ter harte
, onder
tel'
harte gaat,
gaat, heeft
heeft,
onderdedegebeurtenisfen
gebeurtenis[en van
van den
dell
jongften Oorlog
Oorlog,, kunnen
kunnen nalaaten
nalaaten zyn
zyn byzondere
byzondere aanaanjongll:en
dacht te vestigen
op het
Egipte is voorgevaldaeht
vestigen op
het geen
geen in Egipte
voorgeval..
len.. Niemand
len.
Niemand heeft
heeft onverfchillig
onveriChillig kunnen
kunnen blyven
blyven omomtrent de
de gevolgen
gevolgen van
van eene
eene onderneeming,
onderneeming, gelyk
gelyk die
die der
cler
Franfchen , met
Franfehen,
met betrekking
betrekking tot
tot de
deWeetenfchappen
Weeten[ehappen en
en
de weetgierigheid
der Geleerden
de
weetgierigheid del'
Geleerden, , omtrent
omtrent een
een Land
Land,,
dat reeds
dat
reeds van
van overoude
overoude tyden
tyden,, in
in dedeGefchiedenisfen
Gefehiedenisfen ~,
in veelerleie
opzichten , als
als een
in
veelerleie opzichten,
een Land
Land van
van Wonderen
\Vondel'ell
bekend was.
was. En
Enhoe
hoefmartelyk
fmartelykhet
hetook
ookden
den Wysgeer
Wysgeer
bekend
vallen moge
vallen
moge,, te
te zien
zien,, dat
datzyn
zyngefpannen
gefpannenverwachting
verwachting
op het
werdtete leur
leur gefl:eld,
gefleld, en
en dat,
dat, ook
op
het deerlykst
deerlykst werd
ook hier,
de politieke
de
politieke belangen
belangen der
der Mogendheden
l\fogendheden bet
het verfpreiden
verfpreiden
van Licht
verhinderden,, en
en de
debefchaaving
belchaaving
van
Heht en
en kennis
kennis verhinderden
eener geheele
geheele Natie
Natie verydeIden;
verydelden; —
voor
eener
- echter
eehter blyft
blyft het
het voor
hem eene
bezigheden , om
hem
cene der
del' genoegelykfte
genoegeIykfre bezigheden,
om de
de enkele
enkeJe
bier en
zo veel
veel mogelyk
mogelyk
hier
en daar
daar gefchotene
gefchotene lichtftraalen
lichtfiraalen zo
op
op te
te vangen
vangen,, en
eninin.6dn
,eenbrandpunt
brandpum tetevereenigen.
vereenigen.
Veel
'er toeh,
toch , in
in zulk
zulk een'
een' korten
korten tycl,
tyd, door
door den
dell
VeeI isis '~r
werkzaamen
yver del'
der Franfche
werkzaamen yver
Franfche Geleerden
Geleerden,, geduurende
geduurende
bun
hun verblyf
verblyf in
in dien
dien oord
oord,, verricht
verricht:veele
veeJeltofFen
noffen zyn
zyll
die gewisfelyk
het zy vrocg
'er verzameld
verzameld, , die
gewisfeIyk, , het
vrocg of laat,
tunnel:,
, zullen
lwnnen, en,
en,zo
zowy
wyhoopen
hoopen,
zullenverwerkt
verwerkt worden.
worden.
Inzonderheid
kan , voor
Inzonderheid k,m,
voor verfcheide
verfcheide klasfen
klasfen van
van menmenfchen , niet dan
fchen,
dan ten
tenuiterften
uiterfl:en belangryk
belangryk befchouwd
befchouwd worworden
het Werk
den,, het
\Verk van
van den
den Franfchen
Franfchen DENON,
DENON, van
van welks
welks
vertaaling
in het Nederduitsch
vertaaling in
Nederduitsch wy hier
hier het
het eerile
eerne Deel
Dee!
aankondigen. VIVANT
een man,
man, die,
aankondigen.
VIVANT DENON
DENON toch
toch was
was een
als
ats Schryver
Schryver en
en Kunftenaar
Kunftenaar,, voorlang
voorlang met
met lof
lofbekend
bekend
was
was;; die
diereeds
reedsinin1778
1773alsalsGeheimfchryver
Geheimfchryver der
del' Fran.
Franfche
bezochten , zich
fehe Geleerden
Geleerden,, welke
welke Sicilie
Sicilie bezochten,
zieh beroetnd
berocmd
maakte;
en zo
zo weI
wel door
door zyn
zyn Voyage
Voyageen
en Sidle,
Sicile , als
uls zyn
zyll
maakte; en
medewerking
tot de
der Vo),age
medewerking tot
de prachtige
prachtige uitgaave
uitgaave del'
pit.
Voyage pit4
deSIdle,
Stcile zich de
toresque de
d~ Naples
Naples etetde
de goedkeuring
goedkeuring en
en
toresque
toejuiching
van kenners
kenners en
en . niet.
niet kenners
kenners heeft
hl.:eft ververtoejuiching van
wora
E ~
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V. DENON
V.DENON

worven. Zulk
de vereisch\Vorven.
Zulk een
eell man,
man,die
die daarenboven
daarellboven alle
aIle de
ten van
ten
van een
een gehard,
gehard, onvermoeid
onvermoeid reiziger,
reiziger, en
en yverig
yverig nafpoorer del'
der oudheden
hezat , was
oudheden bezat,
was indedaad
indedaad gelchikt
geCchikt ~,
ii100rer
van een'
BoNAPARTE en
om, onder
onder het
het geleide
geleide van
cen' llqNM.'ARTE,
het
en in
in het
gezelfehap van
van zo
Fczelfchap
zo veele
veeJe Geleerden
Gelecrden en
en Kunftenaars
Kunllenaars,,
dat merkwaardigc
merkwaardigeoude
oudeLand,
Land , met
met nut
nut te
te be.
Egipte, dat
J~gipte,
be·
zoeken ; en
en alle
aIle liefbebbers
Iiefhebbers van
van geleerdbeid,
geleenlheid, kunst
kunst en
en
zoel,en;
fmaak, zullen
zich gewisfelyk
met ons hi
Imaak,
zul1cn zich
gewisfelyk IDet
in de
de vruchtett
VruChtcD
mans onvermoeide
poogiugen , en
en zo
van 's mans
van's
onvenlloeide poogingen,
zo gevaarlygevaarlyken als
ken
als moeiiyken
llJOCilykcn arbeid
arbeid,, verlustigen.
verlustigen. Gelukkig
Gelukkig dat
dat
dit belangryk
Werk gevallen
is in de
dit
belangryk Werk
gevallen. is
de handen
handen van
van een'
een'
Nederlander , die
die flechts
fiechts zyn
zyn naam
naam voor
vool' de
de vertaaling
vertaaling
Nederlal1der,
behoefde te
te plaatfen,
plaatfen , om
om ons
behoefde
ons van
van derzelver
derzelver waarde
w:larde te
te
verzekeren. Profesfor
BOSSCIIA verdiellt
verdient hiervoor
hiervoor den
den
verzekeren.
Profesfor BOSSCHA
oprcchtflen dank
dank zyner
oprcchtllen
zyner Landgenooten.
Landgenooten. Behalven
Behalvell zyne
verdienftenonMent
omtrentdeeze
deezevertaaling,
vertaaling , moeten
moeten wy
wy 'er
'er
verdienllen
nog byvoegen
lI0g
byvoegen,, dat
dat by
hy wel
weI de
demoeite
modre heeft
heeft gelieven
gelieven te
te.
nccmen
nee
men , om
am uit
nit de
de verbaazende
verbaazende menigte
menigte van
van Plaaten
Plaaten ,~
welke de
de prachtige
welke
prachtige Fraufche
Franfche uitgaave
llitgaave verfieren,
verfieren, alleen
aileen.
oordeel, die
mct oorded,
die geenen
geenen te
te kiezen,
kiezcn, welke
welke indedaad
indedaad tot.
tot.
ophelderingvan
vanhet
het verhaal
of ter
terverklaaring
vcrklaaring van.
van
opheldering
verhaal, , of
voornaame gedenkllukken,
gedenkflukken ,noodig
noodig fcheellen.
fcheenen. Enkcl
voornaame
Enl;:d
fraaije Gezichten
Gezichten en
reeds in anfraaije
en Afbeeldingen
Afbeeldingen,, meestal
meestal reeds
andere Werken
to vinden,
vinden, zouden
toch dit Bock
zouden tach
Boek te kostkostdere
Werken te
bear gcmaakt
g( maakt,, en
endaardoor
dam·doordeszelfs
deszelfs nuttigheid
nllttigheid hebben
hebben
baar
tegengewerkt. Genoeg.
Genoeg, dat
dat wy
wy bier,
tcgengewerkt.
hier, reeds
reeds in
in dit
dit eereerfle Duel
Oe
Dcel,, op
op twintig
twintig Plaaten,
Plaaten, meer
meer dan
dan dertig
dertig van
van de
de
beiangrykfle
Afbeeldingen aantreITcn.
aantreflen. Onder
belangryklle Afbeeldingen
Onder deezen
deezen bebehaagden
ons , inzonderheid,
inwnderheid, een
een menigte
menigte Pourtraitten,
Pourtraitten ~
haagden OIlS,
van
Nation , naar
near het
en ,.,
van verfcheide
verrcheide Natien,
het !even
kven getekend
getekend , , en
onzcs oordeels
anzes
oordeels ,, in
in deeze
deeze uitgaave
uitgaa\'e,, door
dooreon
een bekwearn
hekwnm
graveeryzer
overgebragt. Nag
Nog heeft
gravreryzer overgebragt.
lleeft 'er
'er dedeHoogleerHooglec:rafer hicr
bier en
:1.:,,'
en dear
<bar eene
cene enkele
enkcleaanmerking
aanmerking bvgevoegd
bygevoegd ,~
die
, echter
die,, hoe
hoe weinig
weillig ook
ook iningetal
geral,
echtervan
vanwezenlyke
wczenly],e
waarde
zyn. Het
waarde zyn.
Hetkon
konniet
nietuitblyven
uitblyven,, of
ofde
de vrye
vrye denkdenk.
trent
trallt van
van een'
een' luchtigen
luchtigen Franschman
Franschman deed
deed onzen
onzenSchrySchryp s een
zeggen , die, hoe
wel ce
cens
een aardigheid
aardighldd zeggen,
hoe kittelenIdtte}enver wel
de
de ook
001;: voor
voar den
denfmaak
fmaakvan
vanveelen
veelenzyner
zynerLandgenooLandgenooten
ten,, by
by ons
ons wel
weIeen
eenwaarfchouwing
waarfchollwing verdiende
verdiel1de,, om
om die
die
niet op
DENON,
op een'
eell'tetehoogen
hoogenprys
prystetefchatten.
fchatten.Als
Als
DENON , by
by
voorbeeld
voorbedd,, ons,
ons,ininzyn
zynVoorrecle,
Yoorrcde.den
denKameel
Kameel befchryft
beCchl'yft
als
.-tls „" bet
hetgeduldige
geduldige beest
beest,, het
hetwelk
welk de
de Natuur
Naruur in
in dat.
dar.
„
" gewest
gewest fchynt
iChyllt geplaatst
geplaatst te
te hebben
hebben,, om
omden
denmisflag
misfiag
„
" teteheraellen,
herllellen, dien
dien zy
zybegaan
begaan had,
had, met
wet een
eell Woestya
Woes tyn
,,
" te
te
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te fcheppen
;" dan
;, te
;,
fcheppen;"
dan gevoelen
gevoelen wy
wy van
vanzelven
zelven het
het fehitfchitterend valsch
valsch vernuft:
vernuft: maar
tel'end
maar als
als by
hy ons
ons den
den Aartsvader
Aartsvader
Josef niet
Jofer
niet anders
andel's weet
weet tetekarakterifeeren
karakterifeerell,, dan
dan als
als den
den
by van
Jofef van
van Potifar,
Potifal', -— of wanneer
wanneel' hy
van de
de zes
zes Wonde.
'Vonde..
en de
de gebraden
gebraden Kwakkelen
Kwakkelen del"
der Isra~lieten,
Israelieten,
Egipte , en
ren in Egipte,
fpreekt ,, —
fpreekt
- dan
dan mogt
mogthem
hemonze
onzeVertaaier
Vcrtaaler wel
weI eens
eens te
recht wyzen.
wyzen. Een
recht
Eenweinigje
weilJigje fnoevery,
fnoevel'y, alsof
alsof onze
onze Schry.
Schry.
ver door
Land trok,
vel'
door een
een Land
trok, het
hetWelk
welk aan
aan Europa
Europa nog
nog niet
niet
anders dan
dan by naame
andel's
n:l:lme bekend
bekend was,
was, mogen
mogcl1 wy
wymede
mede wel
weI
op de
op
de lyst
lyst van
vanmeer
meerFranfche
Franfchegrootfpraaken
gl'ootfjJraaken ftellen.
fiellen.
oor het overige
\'001'
overige is
is dit
dit Werk
\Verk zeer
zeer aangenaam,
aangenaam, in een'
een'
bevalligen flyl
ftyl gefchreven
en bevat
gefchreven, , en
bevat een
een menigte
menigte van
van
bevalligen
kundigheden voor
voor den 'Wysgeer,
l\Undigheden
\Vysgeer,, den
den Oudheidminnaar,
Oudheidminnaar,,
den nafpoorer
nafpoorervan
van Natuur
Natuur en
en Kunst,
Kunst, en
den
en vooral
vooral ter
tel' bebevordering del'
der fiudie
ftudievan
vanden
denMensch.
Mensch. Niet
Niet weinig
weinig ook
ook
vordering
worth het geheel
beloop del'
der Reis
Reis verlevendigd,
geheel beloop
verlevendigd, door
door het
bet
wordt
intnengfel del'
der togten
van een
togten en
en krygsbedryven
krygsbedryven. .van
een ononinmengfel
vermoeidLeger;
Leger; daar
daar wy
wy tevens,
tevens , als
als met
met den'
een' opopvermoeid
flag van
van het
het oog
DOg,, dedewerkzaamheden
wcrkzaamheden van
van den
den SolSol.
nag
daat , den
befchouwen; en
en het
den Geleerden
Gcleerden en Konflenaar
Konfienaar befchouwen;
het
daat,
maakt geen
geen onaardige
onaardige vertooning, onzen
onzen Schryver
Schryver even
even
maakt
drok bezig
drok
bezig te
te zien
zien met
methet
hetopfpooren
opfpaol'cn en
en najaagen
llajaagen van
van
Oudheden en
en Gezichten
Gezichten,, als
als den
denbraaven
braavenGeneraal
Generaal DE"
Oudheden
DEsAtS, onder
ander wiens
bendcn hy
by zich
zich be
yond , in
SAIX,
wiens bcndcll
bevond,
in zyn
zyn
MURAT BEY
eeuwigejagt
jagt op
op MURAT
en de
de Mamelitkken.
BEY en
Mamelttkken. Dit
ecuwige
geweldig jaagen,
jaagen, e.chter,
echter,, maakte
DENON weI
OIlzen DENON
fens
geweldig
maakte onzen
wel eens
verdrietig , dewyl
dewyl by
hy hierdoor
hierdoor verhinderd
verhindel'd wierd
wierd van de
de
verdrietig,
anders gunftige
gebruik te
re ma:lhn.
maaken. Hy
:andel'S
gunfrige omflandigheden
omflan,dighcdcn gebrnik
Hy
tracht dit
te ontveinzen
ontveinzen,, daar
daar dit
ditalleenalleendit ook
oak geenszins
gcenszills te
lyk door
1yk
door den
dennooddwang
nooddwangder
del' omftandigheden
omltandigheden wierd
wierd vetveroirzaakt.
batby
hyzich
zichergens
ergens van
van zyn'
zyn'Leezer
Leezer tegentegenoirzaakt. Zo
Zo laat
werpen
voorhy,, op
op het
het
werpen: "„ Hoe
Hoe gnat
gaat gy zo
zo vluchtig
vluchtig voorhy
'.l' oogenblik,
oogenblik, dat
dat gy
gy belangryk
beJangl'yk voor
Vaal' my
lIly zoudt
zoudt kunnen
I;ulluen
dryft Uu zo
wie ftoort
u? zyt gy
"/5 zyn?
zyn? wie
wie dryft
zo'?? \Vie
fioort u'?
gy niet
niet by
by
kundigen Generaal.
Genevan' , die
die een
een beminnaar
beminnaar is der
eenen kllndigen
del'
"a, eenen
gy niet
niet drie
driehonderd
honderdmall
man
"„ kunften?
kUllfien'? hebt
hebt gy
bybyu ~u?- —
is waar;
" Dit
Dit alles
alles is
waar; doch
doch zodanig
zodanig zyn
zyn dedeomftandigomfratldigeene reis.
reis,, en
en dit
dit isis bet
hetlot
lot van
van den
den rei" heden
heden van eene
De Generaal
Generual ,zeer
zeerwel
welgezind,
gezind,doch
dochwiens
wiens
"15 ziger.
ziger. De
ras voldaa-n
voldaanis,
is , zeal
" nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid ras
zegt tegen
tegen den
den tete,9
drie honderd
honderdman
man hebben
hebben reeds
reeJs tien
tien unmi.
" kenaar:
kenaar: „"drie
1,
11
ren te
te paard gezeten;
gezeten; deezen
deezen moet
moet ik
ik haisvesting
hlllsvesting be" ren
dat zy
" zorgen
zorgen, , en
en vOeir
v66r dat
zy gaan
gaan flaapen
llaapen,, moeten
maeten zy
zy
hunne
foep
gereed
maaken."
De
tekenaar
verflaat
dit
.-;,
hunne
roep
gereed
De
tckenaar
verftaat
dit
22
E
E 33

" des
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des te
te beter.,
beter , omdat
"19 des
omdat by zelf
zelf ook
ook vermoeid
vermoeid is
is;; omdat
omdat
"„ by
l1ymisfchien
rnisfchien wel
weI honger
hanger heeft;
heeft; omdat
omdat by
hy nacht
nacht op
op
nacht in
in de open
moet blyven;
open lucht moet
blyven; omdat
omdat by
hy daagdaag"1 , nacht
te paard
orndat de
de
"„ lyks
lyks twaalf
twaalf tot
tot zestien
zestien uuren
uuren te
paard zit; omdat
",/ woestyn
woestyn zyn
zyn oogleden
oogIeden heeft
heeft opgereten
opgereten,, en
en zyn
zyn branbranen pynlyke
pynlyke oogen
oagen niet
niet anders
andel's zien
ziell dan
dan cen
een
",' deride
dende en
nevel.” —
, uituit
deeze
Menziet
ziet,
deezeenkele
en1<ele
"„ bloedigen
bloedigen nevel."
- Men
trekken,, 's
van geest
en wyze
trekken
's mans
mans levendigheid
levendigheid van
geest en
wyze van
van
voorftelling; en
en overal
vindt men,
men, in
overaI vindt
in zyn
zyn geheel
geheeI bedryf
bedryf
voorf1:elling;
eu fchryftrant,
en
en
fchryftrant, denzelfden
denzeIfden opgeruimden
opgeruimden Franschman
Franschman,, en
aangenaamenvertelIer,
verteller,die
die geheel
geheelen
en alal voor
voor zyn
zyn kunst
nangenaarnen
kunst
leeft, en
tekent,
en zich
zich zo
zokennelyk
kennelyk in
in zyn
zyn vrolyke
vroIyke tronie
tronie tekent.,
leefr.,
hetwelk wy onlangs
zeker Tydfchrift
Tydfchrift aantroffen,
aantroffen., en
en
hetwelk
onlangs in zeker
dat hem,
dat
hem, gelyk
gelyk men
men ons
ons verzekerde,
verzekerde,voortreflyk
voortreflyk gelykt.
gelykt.
Men zal van
van ons
ons niet
niet vergen,
vergen, hier
hiereenige
eenige proeven
proevcn , tot
tot
Men
1taavingvan
van ons
ons gezegde
fiaaving
gezegde, , by
by te
te brengen.
brengen. De
Defraaije
fraaije
tafereelen zyn
zyn bier
menigvuldig en
en van
vanteteveelerleie
veelerIeie
tafereelen
hier tetemenigvuldig
foort, om
om 'er
'ereenigen
eenigen nit
uit tetekiezen
kiezen,, en
en anderen
anderen voorby
voorby
te flappen.
fiappen. Ons
Onshebben
hebben inzonderheid
inzonderheid bekoord
bekoord,, zyne
zyne
befchryvingen van
van de
de komst
kornsr der
del' Vloot
Vloot voor
voor Maltha , —
befchryvingen
van het
het aanzeilen
aanzeilen van
van twee
tweeOorlogfehepen
Oorlogfchepen,, by
by derzelver
derzetver
vertrek,—van
,-van de
de ontfcheping
ontfcheping en
en landing
landingteteAlexandrie,
Alexandrie,—
vertrek
del'gefneuvelden
gefneuvelden aan
aan het
het ftrand
f1:rand by
by AbouAbouvan het
het gezicht
gezichtder
kir —-vanvan
verfcheide
kir,
vcrfcheidewanhoopige
wanhoopigegevechten
gevechten met
met de
de
Wamelukken ,C11Z.
enz. \Vy
Wy vertrouwen
:t.J[amelukken,
vertrouwen genoeg
gcnoeg gezegd
gezegd te
re
hebben , om
op dit
Jlebbel1.,
om den
den leeslust
leeslust onzer
onzer Landgenooten
Landgenooten op
dit
Werk nit
uit tete noodigen,
noodigen, en
enwenfchen
wenfchen den
den Vertaaler,
Vertaaler,, ter
ter
liefde
het Publiek,
Publiek, een
eenfamenloop
famenloop van
van gunflige
gnnll:ige omamliefde van het
ftandigheden , ten
ten einde
de uitgaave
nitgaave der
del' overige
overige twee
twee
ft:mdigheden,
einde de
movevolgen.
volgen.Jammer
Jammerisishet,
het, dat,
dat, door
door
Deelen fpoedig
fpocdig moge
beelen
de verkeerde
nommering del'
der Plaaten
Piaaten~ , het
verkeerde Hommering
het gebruilt
gthrnik derderzelven
de vergelyking
vergelyking der
del' mansboofden,
rnamhoofden, zo
zo
2eIven,, vooral
vooral by de
moeilyk
is; dat
moeilyk is;
dat echter,
echtcr,, in
in 't'tvervolg,
vervolg,ligtelyk
ligtelyk kan
kan ververbolpen
holpen worden.
worden.
Stukken
der vieringe op
den 14
luny 1803.
1803. van
Stukken,, by
by gelegenbeid
gekgenaeirl den'ieringe
op dm
14.TUlly
l'an
het vyfëntwintigjaarig
Y'JfetltU'illtigjaarig beflaan
bejlaatl der
der Nationaale
Natiol1f1ale Nederland
Nederlandfche
Maatfchappy, enz.
enz. Te
Te flaarlelll,
Haarlem, by
[che Huiskondelyke
HUis1zoudel)'ke Maat[chappy,
by A.
gr. 8,
, c. 193
Loosjc-s
I,oosjes Pz.
Pz. In
Iii gr.
81'0.
193 bl.

Il
H

jiir der
et YyfeGntwintigfie
vyfi=ntwintigfie Jnnr
der Oprichting
Oprichting yin
van den
den aconomi.
{Economi.
MaatfehaPMien
[chen Tail.
Tal<,, nu
nu Nederlandfcbe
l\ederlalld[c!!e Huisboudelyke
HuMlout/dyke lIli/afji:/wp-

p" ten deezeu
deez~n jiare
J;;:1re zbillende
z1>lllende aanbreeken,
a:mbreeken., wend,
~verd, op
op de
de VerVcr·
py,
gidering
wars , de
gndering- des
des jongstverftreeken
Jongstverftreeken JaIlrS,
de viering
vlcrmg van
vlIn denzelven
denzelven

door
dOQr eeneRedenvoering
eene RedcnYoc~ing den
den Eerw.liecreENciunERTs
Eerw.H~cn.~ El\"(";t~LllERTS opgedraagen:
gen

STUREENVAN
VANDE
DE NEDERL.
NEDERL. HUISHOUD.
IMISHOUD.MAATSCHAPPY.
MAATSCHAPPY. 6]
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gen: een
gen:
een Man, die,
die,van
vanden
den beginne
beginne af,
af, niet
niet alleen
aUeen Lid
Lid dier
dier
IVIaatfchappye geweest
geweest . was, mar
maarzich
zichininderzelver
derzelverwerkzaamwerkzaamMaatfchappye
beden , met
met onvermoeiden
heden,
onvermoeiden yver, gekweeten
gekweeten hadt,
hadt, en
endaarendaarenboven al1en
alien bekend
bekendfl:ondt,
flondt , als,
als , fchoon
[choon hoog
hoog in jaaren
j.aaren gegehoven
kiwi-men , voor
voor dit
dit werk
kloRlmen,
werk ten
ten vollen
vollen berekend.
berekend. Met
Met genoegenoegen nam
: eene
zich:
eenedooddreigende
dooddreigende ziekte
ziekte
gen
nam hy
hy die
die tank
taak op
op zich
verhinderde hem
hem bykans.
bykans , dit
dit werk
werk te
te volvoeren:
volvoeren: dan
dan de
de fterfl:erverhinderde
ke zugt
ke
zugt voor
voor de
de Maatfchappye
Maatfchappye deedt
deedt hem,
hem, op
op zyn
zyn krankkrankbedde , zo dra
bedde,
dra by
hy de
de pen
pen kon
konvoeren
voeren,, die
dieininhanden
handen neeneemen, tot
tot het
hetvervaardigen
vervaardigen dier
dier Redenvoeringe.
Redenvoeringe.
is dezelve
dezelve gefplitst.
gefplifst. Eerst
In drie
In
drie deelen
deelen is
Eerst fpreekt
fpreekt de
de Red&
Redenaar, by
by wyze
wyze van
vanInleiding,
Inleiding,over
overden
denvoorigen
voorigentoeftand
toefl:and van
van
dit Gemeenebest
Gemeent:best -— daarnaa
daarnaa over
over dedeannleidende
aanleidende oorzaaken
oorzaaken
aconotnifchenTok,
Tak, de
tot her
het oprichten
oprichten van
van den
den (}f,conomi.fchen
daarfrelling,
de daarftelling,
oogmerken, inrichtingen
oogmerken,
inrichtingen en
en lotgevallen
lotgevallen kortlyk
kortlyk vermeldende
vermeldende
by eindelyk
eindelyk het
waarop hy
het aanmerkelyk
annmerketyknut,
nut, dat deeze
deeze MaarMaat- waarop
fchappy geduurende
geduurende het
het vierde
fchappy
vierde gedeelte
gedeelte van
van eene
eene Eeuw
Eeuw heeft
heefc
aangebragt , en
en nog
aangebragt,
nog meet
·meer zou
zouhebben
hebbenkunnen
kunnenaanbrengen
aanbrengen ,,
aantoont.
aamoont.
Om het
het voorledene
met het
te beter
Om
voorledene met
het tegenwoordige
tegenwoordige te
beter te
te
kunnen vergelyken.
vergelyken , haalt
haalt hy
hy den
kunnen
den toeftand
toefrand van dit
dit GemeeneGemeene~
best, v66r
vOOrde
de daarf1:elling
daarftellingvan
vandit
dit Inll:imut,
Inffituut, een
best,
een weinig
weinig hoohoo~
ger op.
in 's Lands
ger
Ope 's 'sRedenaars
Redenaarsbekende
bekende bedreevenheid
btdreevenheid in's
Lands gefchiedenisfentreedt
treedthier
bier te
te voorfchyn,
fchiedenisftn
voorfchyn, en
en al
a1 het
hetbygebragte
bygebragte
is zeer
zeer doelmaatig.
doelmaatig.
Naa eene
door een
een zeer
zeer wel
weIuitgevoerd
uitgevoerd
Naa
eene verpoozing
verpoozing door
Muzyk , vangt
Muzyk,
vangt by
hy het
het tweede
tweede gedeelte
gedeelte met
met deeze
deeze woorwoorden aan:
aan „ "Wy
'Nyhielden
hielden uwe
uwe aandacht,
aandacht, M.
M. T.!
T.! tot
tot dm
dus
den
verre gevestigd
op een
" verre
gevestigd op
een zeer
zeer belangryk
belangryk en
en aangenaam
aangenaam onon29 derwerp. Wy
Zon , by
"derwerp.
Wy zagen
zagen de
de Nederlandfche
Nederlandfche Zon,
by het
het kriekrieVryheid,, bloedrood
bloedrood uit
uit de
de kimmen
kimmell opry.
opry.
" ken
ken van
van onze
onze Vryheid
99
gg
zen—-wy
~, zen
wyzagen
zagendezelve
l1ezelve door
door alle
aile nevelen
nevelen en
en dampen
dampen heen
heen
breeken, , in
in helderen
helderen glans
glans fchitteren
fchitteren, , en
en zeer
zeer fpoedig
fpoedig
" breeken
119
voile hoogte
geen
" haare
haare volle
hoogte op
op den
den middag
middag bereiken.
bereiken. Het
Het isis geen
wonder. . dot
dat wy
wy by
byzulk
zulkeen
eenaangenaam
aangenaam verfchynzel
verfchynzel ons
" wonder
99
ophielden•, da
eigenlyk ons
kon beftek
be!l:ek gedoogt.
gedoogc.
"99 Langer
langer ophielden
danti eigenlyk
ons kort
99
laaten,konden
konden wy
wyons
onsnog
nogin
in
" 0 konden
konden wy
wy het
het dm
daarbybylaaten,
,,
wy hadden
hadden niet
nietnocinoo" zulk
zulk een
een vollen
vollen gloed
gloed veriustigen
verJustigen!l wy
"dig
van jets
iets finders
anders re
re gewaagen.
gewaagen. De
Degeheele
geheeJe oprichoprich9 , dig van
••
van den <E.
E. T.
,. Ling
ting vanden
T., ,waarvan
waarvan wy
wyfpreeken
fpreeken moeten,
moeten, hadt
hadt
,, geen
geen plants
plaats gevonden.
gevonden. Maar
Maar zoo
zooonbeftendig
onbefiendig isis het
het met
met
zelfs
,,
,J alle
alle ondermaanfche
ondermaanfche zaaken
zaaken zelfs de
de'vastgevestigdfte
vastgevestigdil:e
moeten vroeg
vroeg of
of laat
Ryken en
en Gemeenebesten
Gemeenebesten moeten
laat onder
onder die
die
" Ryken
It
bezwyken."
9", onbeftendigheid
onbef1:endigheid bezwyken."
- Hierop
Hierop gnat
gaat de
deRedenaar
Redenaar
voort,
voort, om
om den
dentoeftand
roeiland van
vanons
onsGemeenebest
Gemeenebest ininde
deafgelooafgeloopene
Eeuwe, te
te fchetzen,
fchetzen ,en
en komt
komt zo
zo van
V:lll zelve
zelve tot
tot
pene Agttiende
Agttiende Eeuwe,
de
den <Rconomifchen
aconomifchen Tak,
Tak, welke
de oprichting
oprichting van
van den
welke in alle
al1e des.
zelfs deelen
byde
deeerfte
eerfiedaarftelling
daarfrelling befchreeven
befchreeven words.
wordt. Alles
Afles
deelen by
E,
hadt
E 44hade

.J
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heat tn
in den
11l1ett
den beginne
beginne een
een gunftig
gunftig vooruitzigt.
vooruitzigt. 5555DeparteDepnrte.
menten maakten
maakteneen
eengeta!
getalvan
van omtrent
menten
omtrent 3000
3000 Leden
Leden van
van den
den
aconomifeben Tak
Gedenkpenning
(aconomifchen
Tak uit.
uit.Een
Een
Gedenkpenningvereeuwigde
vereeuwigde de
de
gedagtenisvan
vandeeze
deezeoprichting.
oprichting. In
In de
gedagtenis
de eerfte
eerae jaaren
Jaaren bled'
bleef
en Leden
het aantal
aamal der
der Departementen
Departementen en
Leden aanzienlyk:
aanzienlyk: dan
dan beibei.
de namen
zy door
oorzaakenaf.
af. De
de
namen zy
door hier
hier opgehaalde
opgehaalde oorzaaken
De Oleo<Economifche Tak
Tak hadt
bait met
nomifche
met vooroordeelen
vooroordeelen,, verdenkingen
verdenkingen, , met
met
de baatzugt
de
baatzugt der meeste
mceste winkeliers,
winkeliers, met
met den
den nayver
nayver van
van zomzorn·
inige Fabrikeurs,
Fabrikeurs ,en
en van
van al
mige
al zulken
zulken tete worftelen
worftclen,, wellten
wclkcn
Vreesden , dat
dat deeze
deeze InaeHing
Inftelling de
de ElIge!(clte
Engelfebe Manufacluuren
Manufaduuren te
vreesden,
te
een fystema
nadeelszou
zoudoen.
doen. Men
fystema aan;;enomen,
aangenomen,
veel
Men bath
hadt een
veel nadeels
dat ons
dat
ons Land
Land een
een Land
Land van
van Koophandel,
Koophandel, niet
niet van
van Fabrieken
Flibricken
Was. Tegengettelde
vertoogenwaren
warenvergeefs.
vergeefs.
Was.
Tegenget1elde vertoogc?!1
- — De
De verver.
deeldheden en
en verwarringen
vanbinnen
binnen, , de oorlog
ueeldheden
verwarringen van
ooriog van
van buibui.
ten , werkten
tot afneeming
van den
den Tak.
Tak. In
ten,
werkten mede
mede lOt
afneeming van
In de
de janren
Jaaren
1786 en
en 1787
kreeg de Maatfchappy
1786
1787 kreeg
Maatfchappy een
een geweldigen
geweidigen fchok
rchok,,
door de
door
de verdenking
verdenking ,, dat
dat dezelve
dezelve ttrekte
ltrekte om
omverandering
verandering in
in
de Regeering
de
Regeering te
te bevorderen;
bevorderen; tegen
tegen wellte
welke opfpraak
opfpraak de RedenRedenaar de Maatfehappy
liar
l\laatji:hnppy voldingend
vo!dingcnd verdeedigt.
verdeedigt. Te
Temidden
middcn van
van
dit alles
nIles ontviden
ontvic!cn der
der Mantfchappye,
l\1a~trchappye, door den
den dood,
dood,de
de fteraerIze fieunen,
fieunen , de
de Przefident
Diredeur VAN
],e
PrreGdcnt DircCleur
GrifVAN SYPESTElN,
SYPESTEIN , de
de GrifVAN DEN
DEN IIEUV£L,
IIEUVEL , dc
de Secret~ris
Secretaris VAN
AA , en
fier
VAN DER
VIeR Ai\,
~Ildere
en andere
fier Y.\N
kundige en
en werkzaame
Leden. By
kundige
werkza~me Lcden.
By de
deverandering
verandering van
van de
de ge.
daante der
der Republick
in den
, nam
daame
Republick,, in
den pare
Jaare1795
1795,
n~m de
deMantfchaplVInntrchappy eene
fly
eene nieutve
!liClIIVC wending,
wcnding, bier
hiernear
naareisch
eischbefchreeven.
befchreeven.
Vervolgensg~at
gnatde
de Redenanr
RedenaarVOOrt,
voort , out
Vervolgens
om zyne
zyne ToehoorToehoor.
ders bekend
met de
de Procluden
van den
aers
bekend te
IC maaken
maakcn met
ProduClcn van
den Reonomi®.:conomifchen Tak,
Tak , in
vakken , en
en deszelfs
[chen
in de
de onderfcheidene
onderfcheidcne vakken,
deszelfs werk.
werk.
zaamhecien. \Vie
\Vie. zal,
zal , dit
zaamheden.
dit geleezen
geleeze!l liebbende
hebbende,, deeze
deeze Inl1e!niet goedkeuren
ling !liet
goedkeuren -— wie
wiedeezen
deezen Gedenkdag
Gedcnkdag niet
niet belang,
belang.ryk
Gy," ze/-;t
zegt de
de Redcnaar.
Redenaar, "„ zutt
ryk oordeelen
oordeeIen! !" „ Gy,"
zult tit
dit te
te eer
eef
doen, wanneer
ik de
u doen,
wnnlleer ik
de loin
r0111 optimize,
opmaake, die
die tot
lOtalle
aileaenmoedi.
aanmocdi.
gingen , tot
tot bet
9 , gingell.
,t
het neemen
neemen van
van proeven
proevcll., tot
tot het
het inkoopen
inkoopcll en
Cll
aanfokkenvan
vanvreemdc
vreemdefcl1aapen
fchaapen
9u, aanfokkcn
- aan
aan prvzen
pryzen en
en beloo.
bcloo.
befleedis.
is. Zy
"9 , ningen
ningen hel1eed
Zy isis niet
Iliet minder,
mindcr.inilldeeze.
dccle 25
25 jaaren,
J~,"rcn,
,, dan hondcrd
"dan
hOIU/crd zestien
-::,estien tIniz,end
dlfizeud, , zeslionderd
zes!Jollde;'d en
Iwi;;ti-g CutGulen twieiig
$, dens, twee
en twee
twee Pell1lillgcl,.
Penningen. Zeker
u
t;fee .S'tllivers
Stu/vcrs ell
Zeller ecne
eelle ll:mfom, waar
waarondcr
outer aIleen
alien f1'30,197:
30,197 :13:8
" merkelyke
merkelyke fom,
13: 8 tot
to! aanaany, moediging
vandedeZeevaart:'
Zeevaart."- — Tot
,.
moediglng van
Talzulke
zulke groote
groote ttitnitgiften
giften isis dedeMaatfeliappy
Mantfc!Jappy door
doorgeduurige
geduurigetoelaagen
lOelaagen der
der LeLeden , der
den,
der Danateurs
Danateurs en
en Donatrices
})onatrices in:
in, fraac
behalvcn
flaat gewees!;
geweest; hehalven
een Legeat
i000 van
den Heer
Ileer DEN
een
Legaat van
van ff 1000
van den
Ieeven
DEN APpel.,
APPEL ,in
in leeven
Raad en
Rllad
en Burgemeester
.!3urgemecner te Delft:
Delft: en
en,, niettegenitaande
nieuegenilaande dit
dit alles
ales,
heeft
heefc het
het geonomisch
(UcolJomisch vooruitzigt
vooruitzigt en
en overleg
overleg in
in het
hee vaste
vaste en
et;
losfe
losfe Fonds
Fonds zuilt
zulk ecue
eene nanmerkelyke
aanmerkclyke loin
fom bcicgd,
bclcgd, dat
datde
deFinisfIuishoudelyke
lilOudeJyke Maatlehappy
Mnatf"ch"ppy daardoor
daardoor van
van haare
hallre initandhouding
in(t:mdhouding
t+e
rzLkerd is.
YCPtkerJ
De Redenaar
R~dcnaar deedt
deed! daarop
daarop het
het nog
aog der
clerToehoorderen
Toehoorderen wen.
wen.
den
dell
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den op de
den
de niet
niet onaartig
onaartig ten
ten toon
[Oon geftelde
gefielde Produden
ProduCten;; voorts
voons
vermeldende de
de hoofdwerkzaamheden
nog aan
aan den
den gang.
gang, invermeldende
hoofdwerkzaamheden, ,nog
in.
zonderheid her
het verbeteren
zonderheld
verbereren der
cler Inlandfche
Inl:mdfche Wolfe
Wolle;; en
en ftuurt
fiuurt
aanmoecigend en zegenwenfchend
zegenwenfchend ten
ten einde.
elnde.
zyne Reden aanmoedigend
Ben Vaderlandfche
Maaltyd in
in de
de Haarlemmer
Rout gaf
Een
Vaderlandlche Maallyd
If.1arle1ll1ller flout
gal de
en P.
P. J.
DiCII1CTSA.
A. LOOSJES
PZ. en
Dichters
LOOSJES PZ.
J. B.
n. C.
c. VAN
VAN DER
DER AA
AA gelegen·
gelegenheld, om
en het hart
beld,
om den
den Disch
Disch te
te vervrolyken
vervrolykcn. , en
hart te
te roeren,
roeren ~
door twee
door
twee Dichtflukken
Dichrfiukken., welker
welker drukken
drukken verzogt
verzogr en
en toegeroege·
ftaan werd.
werd , en
en die
dieonmiddelyk
onmiddelyk op
op de
deRedenvoering
Redenvoering volgen.
volgen.
ftaan
Bet eerfte
Het
eerfie overtrefc,
ovemeft. in dichterlyk
dichrerlyk vuur,
vuur, het
het laatfte
Iaatfte verre.
verte.
Weinige dagen
Weinige
dagen vO6r
v66r het
her houden
houden der
derlaatfte
IaatfieAlgemeene
Algemeene VerVergadering , was
gadering,
was by Heeren
Heerfn Diredeuren
DireCteuren eene
eene Verhandeling
Verbndeling inin.
gekomen , getyteld:
getyteld: De
gconomifcheTak
gekomel1l.
De CFhconomifche
Ho!lolldfche
Tak von
van de Hollandfche
Illastfchappy deY
der Weetenfckappen
Mans de
Weetenfchappen. , thalZS
de Nationaale NeNe1I1aatfchappy
derlandfche Huishoudelyke
Illaatfchappy,befchoulvd,gednurende
derlandfche
Huishoudelyke lJ1aatfchappy
, befchouwd, geduurende
beflaan, gelchreeven
gelchreevendoor
door den
haar vyPntivintigjaarig
")f'elltwintigjaarig bejlaan,
den Heer
Heer
Secretaris van
van het
A. VAN
.d.
VAN BEMMELEN
llEMMELEN, Secretaris
het Departement
Departemenc Delft.
Het
Delft. Het
Stuk behaagde
Stuk
behaagde,, en
en werd
werd geoordeeld
geoordeeld den Schryver
Schryver veel
veel eers
eers
aan te
doen, zo
zodoor
doorzyne
zynebedreevenheid
bedreevenheid in
in het
hetHistorieele
Hiswrieele
aan
te doen,
deezer Maatfchappye.
Maatfchappye , als
als door
deezer
door de
de waardige
waardige en
en kundige
kundige wywy.
ze , waarop
ze.
waarop die
die Heer
Heer de
de poogingen
poogingen der
der Maatfchappy
Maatfchappy ten
ten nutnutte van
daarindeedt
deedsblyh:en.
blyken. Eenpaarig
werd
te
van het
her Vaderland
Vaderland daarin
Eenpaarig werd
tot het
het drukken
drukken beflooten.
beaooten.
Aan dit
Aan
dir befluit
beauit hebben
hebben wy
wydeeze
deezeVerhandeling
Velhandelingtetecianken
danken.
welker eerfl:e
eerfte Hoofdfluk
welker
Hoofdfiuk de
de oprichting
oprichting en
en bedoelingen
bedoelingen deezer
deezer
Hettweede
tweedeHoofdfluk
Hoofdfiuk loopt
loopt over
OVer
Maatfchappye
ontvouwt._Het
Maatfch a PpyeOl1tVouwt.
de moeilykheden.
m oe tl ykheden , waarmede
de
waarmede die
by haahaa·
die Maatfchappy,
Maatfchappy, zo
zo by
als voortduurend
beam , heeft
re oprichting
oprichling als
voortdllurend befiaan,
heeftteteworftelen
worfielen gegehad. —
het nut, door
door deedee·
had.
- Het
Herderde
derdeHoofdfluk
Hoofdfiuk ontvouwt
onevouwr bet
Maatfchappy te
te wege
wege gebragt.
gebragt. Wy
ze
Wy kunnen
kunnen ons
ons niet
niet weweze lVlaatfchappy
derhouden , nit
derhouden,
uit dit
dit Hoofdfluk
Hoofdfl:nk het
bet volgende
volgende of
aftetefchryven.
fchryven.
De bedoeling
was eeniglyk
eeniglyk te
te doen
doen zien,
zien.
"99 De
bedoeling der
der Maatfchappy
l\'Iaatfchappy was
dat men
"99 dat
men op
op den
denVaderlandfchen
Vaderlandfchen grond
grond even
even goede
goede voortvoortbrengzelenkon
kon daarfiellen.
daarftellen als
"V, brengzelen
aIs by
by andere
andere Natien
Natien., en
en dat
dat
" ' men
mUl dus
dlls niet
niet verpligt
verpligt was
was om
om elders
elders te
te gaan
gaan zoeken
zoeken het
het
Man..
men bier
hier even
evengoed
goodviaden
vindenkan.
kan.
",, geen
geen lIlen
-—
- De
De Maatfchappy kon
kon dus
"^ fchappy
dns wel
wei Leiden
Ieiden,, maar
maar niet
niet dwingen
dwingen;; wet
wei
onderrechten. , maar
maar niet
niet gebieden
gebieden;; wel
weI raaden
raaden., maar
maar
"s, onderrechten
Hetkan
kanderhalven
derhalven aan
aan de
de MaarMaat",, niet
nier flaafsch
aaafsch doen
doell volgen.
voIgen. Het
worden,zozo'er'erthans
tbansnog
nagve.ev:e"', fchappy
fchappy niet
niet tetelast
lastgelegd
gelegd worden,
len gevonden
"„ len
die den
den neus
neus optrekken
optrek~en voor
voor let
let
gevonden worden,
worden , die
,. dar
Inlandsch is, al
al evenaart
evenaart het
het zelfs
zelfs het
hetBuitenlandfche.
Bultenlandfche.
dat Inlandsch
niet, du,
dar.wanneer
wanneer zy
zy
"„ Het
Her isis de
defcbuld
fcbuld der
der Maatfchappy
Maatfchappy niet.
"„ eerst
eerst,, door
door aanmoediging,
aanmoediging, de
dePottenfabrieken
Pottenfabrieken in
in ons
onsVa.V~
"" derland
derland zoo
zoo verre
verre gebragt
gebragt heeft,
heeft. dat
dat derzelver
derzelver Potten
Potten die
~le
Frankfort volkomen
volkomenevenaaren;
evenaaren;zoo
zoozelfs.
zelfs , dat
dat er
"„ van
van Frrl1lkfoTt
er
meer in
in 't
of geen
"„ thans
thans weinig
weinig of
geen uit
uit Frankfort
't Land
I:a nd kokoFrankfort meer
men: dat,
dat,zeg
ze~ik,
ik,dedeuitventers
uitventersvan
vandeeze
deezeInlandfch
Inland1chee PotPot"„ anent
E
"„ ten
ten
„ 55
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ten echter
zyn , dezelven
"„ ten
echter genoodzaakt
genoodzaakt zyft,
dezelven onder
onder den
den warn
naam
Frankfortfche Potten
Potters by
by veelen
te verkoopen,
zo zy
"„ van
van Frankfortfche
veeIen te
verkoopen, zo
weg gezonden
worden. Het
"„ niet
niet met
met veragting
veragting willen
willen weg
gezonden worden.
Het is
is
"„ de
de fchuld
fchuId der
derMaatfchappy
Maatfchappy niec
niee,, wanneer
wanneer de
deWinkelier
WinkeIier
zich in de
de verpligting
verpIigting bevondt
bevondt,, om
omvan
VMlKousfen
Kousfen,, die
die te
te
"If zich
nog vaor
voor weinig
werden , het
Haarlem nag
„ Haarlem
..
weinig tyds
eyds gefabriceerd
gefabriceerd werden,
weg te
"„ merk
merk van
van den
den Fabrikeur
Fabrikeur weg
ee neemen
neemclI,, om
om dat
dat by
hy dede.
"„ zelven
zelven dan
dan (en
(en niet
niet in
in het
hce ander
ander geval)
geval) greetig
greetig verkoopen
verkoopen
Engelfclie KOllsfen
men dan
dan meende
meende dat
dat men
Kousfen kogt.
"21 kon, wyl
wyI men
men Eligelfclie
Het is
is de
de fchuld
fchuId der
der Maatfchappy
Maatfchappy niet, wanneer
wanncer 2y
zy elke
elke
"„ Het
Engelsch Aardewerk
vordering in
in het
bet namnaiten
van Engelseh
Aardewerk heeft
namaaken van
heefc
" vordering
aangemoedigd
daarinzoo
zoo verre
verre gebragt
gebragt heeft,
heeft, dat
dat
"ft aangemoedigd
, ,enen't'cdaarin
men verfcheide
verfcheide flukken
van het
Engelfche niet onderfchei.
fl:ukken van
hee Ellgd[ehe
onderfchei"SO/ men
den kan:
kan: dat
Engelsch Aarde.
dat men,
men, zeg
zeg ik,
ik. dit
dienagemaakt
nagemaakt Engelseh
"„ den
"„ werk
werk verachtlyk
verachtIyk afwyst,
afwyst, ads
als men
men daarop
daarop het merk
merk van
van den
dell
vindt; ; terwyl
terwyI men
men zonder
zonder merk
merk het
het greetig
greetig
"„ Fabrikeur
Fabrikeur vindt
dit en
en 't Engelji:he
Engelfthe geen
"„ koopt
koopt,, om
om dat
dat men
men dan
dan tusfchen
tusfchen dit
fchuldder
derMaatfchappy
Maatfchappy niec,
niet,
"„ onderfcheid
onderfcheiJ ziet.
ziet. Het
Hetisisdedefchuld
bet zoo
'" dat, wanneer
wanneer zy, door
door aanmoedigingen,
aanmoedigingen, het
zoo verre
verre ge.
ge..
Engelfche SpeIden
Spelden
"„ bragt
bragt heeft
heeft , dat
dat men
men bier
hier te
te lande
Iande de
de Ellgelfehe
volkornenlIamaakt:
namaakt:dat,
dat, zeg
zeg ik,
.,
ik, de
deFabrikeur,
Fabrikeur, inin zyn
zyn nog
nog
9 , volkomen
,, onlangs
,.,
onlangs gegeeven
gegeeven berigt
berigt,, kiaagen
klaagen moet
moet,, dat
dat zyne
zyne Spelden
SpeIden
in waarde
waardeverliezen,
verliezen ,als
alshy
bydie
die op
op Holltmdfehe
p eel in
Hollandfche
"„ zeer
zeer veel
Speldenbrieven
fleekt;
terwylzy,
in
tegendeel,
alien
t'
Speldenbrieven
freda;
terwyI
zy,
in
tcgendeel,
allen voor
voor
p5
verkogt worden,
worden , als
als zy
zy op
Engelfcnen verkogt
Engelsch papier ge"„ Engel/den
op Eilge/seh
ge~
"„ flooken
fiooken zyn.
zyn. Nog
Nogeens
eens,, het
het isisdedefchuld
fchuldder
derMaatfchap.
Maatfchr.p_
py niet , wanneer
, door
,.
wanneer zy
zy,
doorherhaalde
herhaaldeannmoedigingen,
aanmoedigingen,
11, py niet,
Plaatdruk-papieraan
aan het
het Enge/fche
Ho,'landfche Plaatdruk-papier
het Ho!/olldjche
Engelfche heeft
"„ het
"„ doen
docnevermr,ren
CV":ll:1:1ren,, dat
dat echter
cchter dit
ditPapier
Papierniet
nicegenetic
geacht isis ,, wanwanneer de
doet leezen
,. ncer
de Fabrikeur
F~l!:;rikeur daarin
daarin zyn
zyn eigen
eigen Naam doet
leezen;;
"?, terwyl
terwyI by,, in
in tegendeel,
tegendeel, buiten
buiten flaat
(laat is
is,, aan
:Jan de menig„ vuldige
;,
vllldige Commisfien
CommisGen te
te voldoen,
voldoen, wanneer
wanneer by
by in
in dit
dit Papier
l'apier
(*), - - Zulke
„ een
u
een verdichten
vcrdichten Engclfchen
El1gclfchm naam
naalll plaatst
plaalSt (*).
Zulkc
"„ &addaad(*) ,.„ Dit
(")
Die laatfte
batne werd
werdmy
myonlangs
onlang5verhaald
verhaald door
door den
denHoer
Reer Nom,
KOOL,,
rapierfabrikeur
op Zaandyk.
Comptoir had
had by
by hem
l'apierfabrikeur op
Zaandyk. Een buitenlandsch
buitenlandsch Comptoir
hem
om in
in zyn
zyn Papier
Zanzoek
aanzoek gedaan
gedaan om
Papier den
den naam
naam van
van eenen
eenen Engelfchen
EngelJchen Fabrikeur
brikeur te plaatzen
plaatzen, , met verzekering
verzekering dat
dat het
het dan
dan een
een ongemeen
ongemeen dedebiet zou
's Mans
zon hebbcn
hebbtll;; doch
doch's
Mans eerlyk
eerlyk hart
hartbleef
bleefdit
ditbeftendig
befiendig weigeweigesen
ren;; dan
dan eindelyk
einddyk bewilligde
bewilligde by
hy om
om in
in 't
't zelve
zelvc can
cen Engelsch
Engelsch woord
te
lte plaatzen.
plaatzen. Dit
Ditvoorts
voorts gefchiedende
gefchiedende,, nam
nam ook
ook het
het debiet
debiet hand
h~nd over
ovcr
hand
toe.
Een
geruimen
tyd
daarna
eons
by
een
hand toe. Een geruimen
daarna eens by een Amilerdamsch
Amjlerdamsth Koopman
en over
over Papier
Papier met
met hem
man komende
komende, ,en
hem fpreekende
fpreekende ,, zeide
zeide deeze
deeze ononder andere
andere,, dat
dat het
het Papier
Papier van KOOL
KOOL niet
niet peel
veel gezogt
gezogt was
was,, dewyl
dewyl het
het
Wet
kon
evenaaren
met
het
Engelfche
;
dat
by
nog
tyd Pafliet kon evenaaren met het Engelfche; dat hy nog voor
"oor eenigen
eenigen tyd
pier
,dat
pieruit
uiteen
eennieuwe
nieuweEngellthe
EngelfcheFabriek
Fabriekontvangen
ontvangenhad
had,
datonverbeterlyk
onverbeterlyk
was
zeer peel
debiet had.
had. Onze
'Was en
en zeer
veel debiet
Onze Fabrikeur, den
den Koopman
Koopman verzoekenverzod,ende dit
Papier
eons
te
rnogen
zien
,
en
hetzelve
tegen
het
dit Papier eens
mogen zien, en hetzel'le tegen het licht
licht bebefchouwende
,was
niet
weinig
verwonderd
daarin
zynen
fchouwende ,was niet weinig verwonderd daarin zynen Engelfthen
Engelfchen verdichten
naam
te
leezen
,
en
dus
bier
Papier
van
zyn
eigen
Fabriek
dichten naam te leezen
en dus hier Papier van zyn eigen Pabriek te
te
vinden.
en ging
vinden. Hy
By verlict
verliet onzen
onzen Koopman,
KllopmlUl, en
ging tea dude
dcele verheugd, tots
teB
dede
bedroefd
been.”
dee~e bedfoefd heen.'·
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die maar
maar al
al te
te waar
waar zyn,
zyn, te
., daadzaaken,
daadzaaken, die
te moeten
moeten aanvoeelk , die
die nog
aan elk,
ren
.'
ren,, doen
doen moeite
moeite :l:1n
nog zyn
zyn hart
hart voor zyn
zyn
SO
Vaderiand
voelt kloppen,
kloppen, om
Vaderland voelt
om dat
dat zoodanig
zoodanig eene
eene denkwyze
denkwyze
Of
eene
::
eene Natie
Natie kenfchetst,
kenfehetst, ais
als zulk
zulk eerie,
eene, die
diehaare
IJaare veerkragt
veerkragt
SO
verlooren heeft,
heeft, en
en omtrent
omtretu welke
welke men
men alle
aIle
"„ byna
bylla geheel
geheel verlooren
reden
heeft
om
te
vreezen
,
of
dezelve
nog
wel
sang
..
reden
hceft
om
te
vreezen,
of
dezelve
nog
weI
lang
aIs
Of
een afz,nderlyk
t, een
afzunderlyk Volk
Yolk zal
zal kunnen
knnnen beftaan.
befiaan. Ondertusfchen
Ondertusfchen.,
••
zyn om
om aan
".) hoe
hoe hard
hard deeze
deeze waarheden
waarhcden zyn
aan te
te hooren
hooren,, vind
vind
„ ik
-.,
ikmy
myegter
egterverpligt,
verpligt,ter
terverdeediging
verdeediging der
der Maatfchappy,
Maatfchappy,
,,
'" die
die tetezeggen
zeggen:: men
men moet
moct roch
weh flier
hier geen
gecn eigen
eigen fchuld
fchuld op
op
„
t, de
defchouders
fchouders van
vananderen
andereD fchuiven."
fehuiven."
Breedvoerig
geeft VAN
BEMMELEN voorts
VAN UEMMELEN
voorts op,
op, wat
watdie
die MaatMaat.
Breedvoerig geeft
in den
rchappy gedaan
in het Fabriekweezen
Fabriekweezen,, in
den Landbouw,
Landbouw ..
fchappy
gedaan heeft in
en Visfcheryen
in de
in
de Zeevaart,
Zeevaart,Koophandel
Koophondel,, Colonien
Colonien en
f7isfcheryen, , in
de
in de
SchooneKunften.
Kunflen. In
JiYcrktuig· en
en Scherkunde
Schetkunde, , Schoone
In een
een NabeNabeJYcrktuigrigt geeft
geeft de
de Schryver
Schryver verflag
verilag van
van·•het
het gebeurde
gebeurde by de
de FeestFeestviering en
en de
de daarop
daarop volgende
volgende verrigtingen.
verrigtingen.
Dit volledig verilag
verlJag is eene
eene fchoonc en
en treffendeVerdeediging
treffende Verdeediging
der Maatfchappye
en , nevens
der
Maatfchappye, , en,
nevens de
deRedenvoering
Redenvoering van
van den
den
om den
den lust
Eerw. ENGELBERTS
ENGELBERTS. gefchikt
gefehikt om
lust ter
terdeelneeminge
deelneeminge
Eerw.
aan
te wakkeren.
2313 Le
To regt
Tc
rcgt mogt
mogtLoosiEs
LOOSJES in
in den
den Tafelzang
Tafelzang betuigen:
betuigen:

De
der Maatfchappy
De Boom
Boom der
Maatfchappy groent
groen! glansryk
glaflsryk in
in ons
ons oog;
oog;
rand na vyfentwintig
jaaren;
8y
zyn fchaduw
fe/taduw rond
vyfentwintilf jaaren;
Hy fpreidt zyn
Hy heft
11y
heft nog
nog ongeknakt
ongeknakt zyn
zyn fiere
fiere kruin
kruin om
om hoop,
hoog,
Laar
J)aarEer
EerenenDankbaarheid
DankbllarheitJopopzyne
zyne vrugten
yrugten Jlaaren.
jlaaren.
Jaa noeste
noeste Landbouw,
Lottdbollw. met die
die vrugten
yrugten ryk
rykbelaZn
belaEtt,,
Leidt Zeevaart,
;
l.eidt
Zeevaart.Visfchery
J7isfchery en
m Handel
Handel bly
My ten
tett rye
rye;
Fabriek en
aan,
en Handel dank:
dan/a,, fchoon
fchoon 't'tcog
oogblinkt
Minkt door
door een
een t;
t.~nan,
De vrugtbre
Yrugtbre liefde
lie/de en
en zorg
zorg van
vandeeze
deezl: Maatfchappye
Maatfr:happye;;
De fchoone
Kunflenze/fs
zelfs erkennen,
erkennen, bly
bly ~'l1n
van geest,
fchoone Kunften
Op deezen
jubeldag, de
Op
deezeJl JUbeldag,
de ontyangene
ontvangene gefehenken.
gefchenken.
Nog moeten
moeren wy
wy hier
hier byvoegen,
byvoegen, dat
dat by
by den
den ManItyd
M:mltyd door
door
Diredeuren
Diredeuren de Zilveren
Zil vereu Medaille
lVI edaille werd
werd vertoond, ter
tergedaggedagtenis
van dit
Lenis vall
dit belangryk
belangryktyclftip
tydfrip geflaagen;
gel1aagen; vertoonende
vertoonende:Lan
aan de
eene zyde
eeoe
zyde bet
hetZegel
Zegel der
derMaatfchappye,
Maatfchappye. met
met bet
hetOmfchrift
Omfchrifc
IiUISHOUDELYKE
MAATSCIIAPPT , en
IWISHOUDELYKE lIIAl\TSCHAPPY,
ell aan
a:m de
de andere
andere zyde
zyde een
Boom
fiondt, geplant
in 1778.
Boom., waaronder
waaronder fiondt,
geplalzt in
J778. -—
- Het
Het ongeon~e
Iukkig
van den
den Stempel
lukkig breeken
breeken van
dar dezelve
dezelve
Stempel bragt
bragstete wege,
wege, dat
Wet
niet aan
aan de
de Leden
Leden loon
kon warden
worden uitgedeeld.
uitl~edeeld.
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nENR. GULIELMI
Oratio de
de Jure
Jure Romano
HENR.
GULIELMI TYDENIAN,
TYDEMAN, Orntio
Romano JUSTINIAJUSTINIAper benignam
NEO
benignam Dei providentiam
providentiam ad falutem
falutem generis
generis ImNEO per
mani opportune
mani
opportune inftaurato.
inf1:aurato.Leovardiae
Leovardiae typis
typis D. vall
derSluis.
van der
Sluis.

et deeze
Redevoering, over de
juistertyd.
tyd,
et
deeze Redevoering,
de her-fie/1112g
herjle!!ing tel'terjllister
gunjlige voorzienigheid,
voorzienigheid, vall
van JUSTINIIIANS
door Gods
JUSTINMANS Roomdoor
Gods gunjlige
Room.

M

Iche
jL-he Recht
Recht,, als
als gediend
gediend hebbende
hebbende tot hell
heil van
vall 't'twenfchelyk
1JIen[chelyk
geflagt
heeft de
den1313 Juny
Juny des
des voor<rI'Jlagt , , heeft
de Heer
lIeerTYDEMAN
TYDEMAN opopden
voorIeden Jaars
Jaars aan
aan de
de Akademie
van Franeker
Franeker het
het gewoone Hoagleden
Akademie van
Hoogteeraarainpt aanvaard.
aanvaard. In
ziclJ eene
eene memelceraaratnpt
In dezelve
deze]ve vereenigen
vereenigen zich
nigte trekken,
trekken, die
nigte
die den
den kundigen
kundigenRechtsgeleerde
Rechtsgeleerde,, en
entevens
tevens
den Christen-Wysgeer
op eene
den
Christen- Wysgeer, , op
eene zeer
zeer voordeelige
voordeelige wyze
wyze ,~
doen kennen.
lloen
kennen. Het
Het tafereel
tafereel,, door
door de
debekwaame
bekwaame hand
hand des
'des
Redenaars get~kend,
getekend,vertoont
vertoontop
opden
den voorgrond,
voorgrond , hoe
hoe door
Redenaars
door
alle tyden
de Wetten
Wetten een
eeu
:llle
tyden heen
heen het
het denkbeeld
denkbeeld heerschte,
heerschte, dat
dat de
groote kragt
van de
groote
krngt en
en een
een beftenclig
beUendig gezag
gezn~ ontleenden
omleenden van
de in.
indrukken dat
drukken
dat dezelve
dezelve gevolgen
gevolgen waren
waren van
van een
een Goddelyk
Goddelyk web.
welbehagen, terwyl
's Menfchen
Rede van
Menfehen Re(ie
van 't rechte
reehre (poor
fpoor afge.
afgebehagen,
terwyl '5
dwaald , en
dwanld,
ell alzoo
aizOO de
de eeuwige
eeuwige Natuur-wettcn
Natuur- wettcn miskend
miskend zynzynhieraan
aantete gemoet
gemoetkwam,
imam , door
de, het
het Opperweezen
Opperweezen hier
door aan
aan
dat byzonder
dar
byzonder Volk,
Volk, 't'twelk
welkverkoren
verkorcnwas
waster
rerbewaringe
bewaringe van
van
eene zuivere
en eene
reinc Zedenleer
Godsvereerinl~ en
eene Teine
Zedenleer, , zelf
zelf
eene
zuivere Godsverccring
gefchikte en
en alzins
billyke Wetten
Wetten uirdrukkelyk
uitdrukkelyk voor
voor te fchrygefchikre
alzins billyke
fehryNen ; Wetten,
Wetten, die, offchoon
"\len;
offchoon ze voor
voor andere
andere Natien
Natien geen
geen ver.
verbindend gezag
gezag konden
konden hebben,
hebben, nogtans,
bindend
nogtans, nit
uit hoofde
hoofde van
van haahaaTen hoogeu
hoogen oorfprong,
oorfprong zich
ren
zieh aan
:IandedeWetgeevers
Wetgeevers van
v:ln andere
andere
Volken [en
ten fterkften
aanpreezen,
voor zoo
zoo veel
fterkften aanpreezen
t voor
veel dezelve
dezelve niet
niet
Volken
gegrond waren
gegrond
waren in de
de byzondere
byzondere gelleldheid
gef1:eldheid des
des Joodfchen
Joodfehen
Gemeenebests. En
En daar
en aangenume
nfingenume Leer
Gemeenebesrs.
daar de
de verkondigde
verkondiv;de en
federt, of
van CHRISTUS,
CHRISTUS. federt,
of door
door bygeloof
bygeloof bedorven
bedorven ,, of
of door
floor
van
de
werd verzwakt
de bedryven
bedryven haarer
ha~rer vyanden
vyanden werd
verzwakt,, Het
Iiet de
de goede
goede
God het
weder niet
God
het Menschdom
lVf ensehdom toenmaals
toenmaals wedel'
niet geheel
gehl'cl over
over aan
aan
zich
zich zelven, en
en aan
aan eene
eene Rede,
Rede,nog
nogniet
lli"therfteld
her/reId enengenoeg
genoeg
gezuiverd
maar befluurde
beftuurdehet
hetdenvyze,
derwyze , dat
dat te
te voorfehyn
voorfchyn
gezuiverd; ; maar
gebragt wierd
van befehreeve
Wetten, , die
die,t
gebragt
wierd een
een Ligchaam
Ligehaam van
befchreeve Wetten
hoewel ze niet
llOewel
niet voor
voor title
alle Volken
Volken in
in alles
alles even
even zeer
zeerkonden
konden
dienen,
dienen, elk
elk honner
hunner nogtans
nogtalls in
in that
flaat flelden
fl:elden,, om
om nit
uit dezelve
dezelve
zyne
Wettenaan
aantetevul/en
vullen
, deRonst
konst- — de
zyne Burgerlyke
BUTgerlyke Welten
, de
moeijelyke
konst -— van
rnoeijelyke komt
van Wetten
Wetten te
te mnaken
maa ken,, naar
naar de
de zeer
zeer
fchoone voorbeelden
voorbeeldenvan
vandezelve,
dezelve,tete leeren,
leeren, en, terwyl
fchoone
rerwyl men
men
die verzameling
uit het
die
verzameling uit
het donker,
donker, waarin
waarin zy
zy als
als 't't ware
ware begra.
begrayen
ven had
had gelegen
gelegen, , inin 't licht
lieht deed
deed komen,
komen, en
en aan
aan 't'tgeen
geen die
die
bevatte
weg de
'Devatte hulde
hulde bewecs
bewees ,, fangs
langs deezen
deezen weg
de waereld
wa<:reld te
te red.
redden
den uit
uit het
het woeste
woeste der
der domheid
domheid en
endedethdige
f1:adi~egeweldenarye
geweldenarye
van
van 't't bygeloof.
bygeJoof.
Deeze hoofdflof
wordt door den Hoogleeraar
hoofdf1:of nu wordt
Hoog-leeraar uitvoerig
uitvoerig en
en
fraai
fraai behandeld.
bclJandeid. Na
Na getoond
getoond tete hehben
hcbbcn,, hoe,
hoe,federt
feden do
til: ininwering
'Voering van
van de
de Wetten
Welten der
der XII
XII Tafelen
Tafden, , tot
tot aan
aan den
den tyd
ryd
van
vau
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geduurende een
een reeks
reeks vnn
van meer
weer dan
van KONSTANTYN
RONSTANTYN, geduurende
dan agt
agt
Van

Eeuwen, het
het Burgerlyk
13urgerlyk Recht
Recht en
en de
debediening
bediening van
vanhetzelve
hetzelve
bloeijenden ftaat
that be
yond, zoo
te Rome
Rome zich
zich in een
een zeer
zeer ,bloeijenden
bevond,
zoo dat
dat
te
flegts eenige
Staats-beroerten
flegts
ccnigc weinige
weinige Grooten
Grooten van
van de Staatsberoerten,, en de
wreedheid
der Keizeren
gevoel hadden
hadden;; maar
maar de
de overige
overige
wreedheid der
Keizeren, , gevoel
Ingezetenen het
het hunne
Ingezetenen
hUllne vredig
vredig genooten
genooten,, zagt
zagt en
en naar
uaar eett
eell
gelykmatig Recht
;eel/
zelfs een
een NERO ,'een
gdykmatig
Recht alien
allen geregeerd
gcregeerd wierden;
wierden;jajazelfs
en dergelyke
Vorlten , zich
KIIRAHALLA,
dergelyke gruwzaarne
gruwzaame Vorften.
zich vertoonvenoon·
EA
RA It ALLA en
den als
den
Ills zeer
zeergoede
goede en
enbillyke
billyke Wetgeevers,
Wetgeevers, doordien
doordien zy
zy telkens
dat Recht
kens omtrenc
omtrenc dat
Recht met
met de
de voornaaintle
voornaamll:e en
en beroemdfle
beroemdfie
Rechtsgeleerden
raade gingen;
gingen ;-—
Rechtsgeleerden tete raade
- na
na verder
verder te
te hebben
hebbell
aangeweezen , hoe
hoe Rome,
Volken als
Rome,daarna
damnaoar!
aan Barbaarfche
Barbaarfche Volken
als
anngeweezen.
't ware
ware overgelaten
overgelaten,, en
en door
dour dezelve
dezelve ook
ook fpoedig
fpoedig overoverheerd, inindeeze
deezeflaverny
l1averny nogtans
nogtans heur
heur voorige
voorige Wetten
Wetten behield,
behield.
en hierdoor
ell
hierdoor naauwlyks
Ilaauwlyks bet
bet veranderen
veranderen van
van meester
meester gewaar
gewaar
wierd, invoege
invoege dat
dat een
een kort
kort begrip
begrip van
van 't Roomfche
Roomfche Recht,
Recht.
opgefteld, uit
door
wys beleid
beleid van
van Koning
Koning ALARICK
ALARICK opgefteld,
uit zelfs
zelfs
door 't wys
bet
de billykheid
billykheid der
derRoomfche
RoomfcheWetten
Welten
het gebied
gebied der
der Goshen
Gothen de
door genoegzaam
alle de
de Ryken
Ryken van
van Europa
Europa verbreidde
verbreidde;; —
door
genoegzaam aile
na
, doet
na een
een vertoog
verwog van
van dit
dit een
een en
en ander
ander,
doetdedeRedenaar
Reclenaar
zien , dat
zien,
dat dit
dit sties
alles ons
ons heden
heden niet
niet zoude
zoude baaten
baaten , noch
noell
ook veele
voorcn zoo veel
veel heils
heils aan
aan de
de waereld
waereld
ook
veele Eeuwen
Eenwen te vooren
zoude verfchaft
hebben, indien
JUSTlNIAAN, opzoude
verfchaft hebben,
indien niet
niet Keizer
Keizer JUSTINIAAN,
gewekt aIs
als 't't ware
gewekt
ware door
door een
een Goddelyk
Goddclyk vermaan,
vermaan, in
in een
een tyd
Rechtsgeleerden
by TRIBONIAAN
dat de
de Schriften
Schrif(cnder
deroude
oude
Rcchtsgeleerden
by TRlSONIt\AN
alleen nog
aileen
no~ maar
maar te
te vinden
vinden waren
waren,, gezorgd
gezorgd hadde
hadde,, dat
dat de
de
voornaamtle
hoofdflukkender
der leere
leere nit
uit dezelve
voornaamfte hoofdfiukken
dezelve getrokken
getrokken.,
en in
en
in orde
ordebyeengebragt,
byecngebragt, en
en tetegelyk
gelyk verzameld
verzameld wierden
wierden der
Vortlen
dan oak
ook een
Vorfien Inzettingen
Inzettingen; ; waaruit
waarnit dan
een \Verk
Werk ontflond
ol1tftond,,
gefchikt om
om de
de Eenwen
Eeuwen te
te verduuren
en van
verduurcn en
van een
een eeuwig
eeuwig nut
gefchikt
te
te weezen.
De befchouwing
nu clcr
der lotgevallen
van hetzelve
De
befchouwing uu
lotgcvallen van
hetzelve,, en.vah
en.. van
als daarmede
die van
daarmede verbonden,
verbonden , leidt
die
van 't'tmenfchelyk
mcnfchelyk geflagt
gel1agt,, als
leide
den Hoogleeraar
vanzelf
zelf naar
naar het
bet doel,
doel , 't't welk
dcn
Hoogleeraar van
welk by
hy in
in zyne
zyne
Redevoering zich
zich had
had voorgefleld.
voorgefield. En
En daar
daar by
hy gaat
gaat aantooaamooRedevoering
nen
JUSTINIAAN zich
nen,, hoe
hoe byna
byna alal de
de oneindige
oneindige moeite
moeite,, die
die JUSTINIAAN
zieh
hadde
afgelopen, en deeze
hadde gegeeven,
gegee\'en, geheel
geheel vrugreloos
vrugteloos afgelopcn,
deeze KeiKeizer dus
dus verftoken
verfiokcll gebleeven
gebleeven ware
ware van
van den
den roem, die
die natuurnatuur.
lyk daarvan
fcheentetewagten;
wagten; zoo
zoo wordt
worth door
door den
den Hr.
TV-.
Hr. TY·
lyk
daarvan fchcen
DEMAN
DEMAN weder
wedel' met
met een
een fikfe
fikfe hand
hand gefchetst
gefcbetiit de
degefchapenheid
gefchapenheid
der zaaken,
der
zaaken, zoo
zoo in
in het
het Oosten,
Oosten, als
ais in
in het
het Wetten;
"Vesten; en
en gaarn
gaam
namen wy
wy hier
lJamen
hier trek
trek voor
voortrek
trekvan
vandenzelven
denzelven over,
over, als
als vol
vol
zynde van
van Ichoone
fchoone waarneemingen
waarneemingen, , die
die ook van
van zeer
zeer veel
veeI
zynde
dienst kunnen
kunnen zyn
zyn voor
voor de
de behoeften
behoeften der
dir dagen
dagen,, die
die wy
wy
dienst
beleeven;
hclceven; dan
dan wy
wy haasten
haas ten ons
ons om
om den Leezer
Leezer verflag
verfiag te doen
doel1
van
met welke
van de
de aanmerkingen
aanmerkingen. , met
welke onze
onze Redenaar
Redellaar betoogr,
betoogt.
waarom
- Godsdienst
waarom, , offchtion
offchoon de
de Christen
Christen.
Godsdiellst eindelyk
eindelyk ware
ware

aangeuomendoor
door alle
alle de
de Volken,
;!llnljcnomen
Volkcn, die
die van
van het
het Romeinsch
Romeinsch ge..
gohied
bied
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bled
hied zich
zich hadden
hadden meester
meestcr gemaakt
gemaakt,, men
nWl van
van dien
dien Godsdienst
Godsdiel15t
nogtans
recht kon
nogtans met
met geen
geen recht
kon verwagten
verw:lgten,, of
ofvorderen
vorderen,, dat
dar
dezelve
dezelve die
die ruuwe
ruuwe verftanden
verfl:anden zoude
zoude hebben
hebben befchaafd
befchaafd , en
en
veraan zulke
zulke groove
groove zielen
zielen geleerd
geleerd, , hoe
hoe te
te voelen
voelen,, en
en te
te'veraan
flaan
bet waare.
waare , het
het fchoone
en goede.
goede. Immers
11aan het
fchoone en
Immel's hadden
hndden zy
zy
de Christelyke
Christelyke Leer
Leer niet
niet ontvangen
ontvangen inin derzelver
derzeJver oorfpronkeoorfpronkelyke ,zuiverheid
, zuiverheid;; maar
maar een
een,, zich
zichvalfclielylt
valfcheJyk laatende
la~tende vuorvoorftaan
fiaan een
een Opvolger
Opvolger der
del' Apostelen
Apostelen te
te zyn
zyn,, had
had re
te gelyk
gelyk met
zyne
zyne Trauwanten
Trauwanten hunnen
hunnen gemoederen
gemoederen een
een doodlyk
doodJyk gif
gif ingegee.
ingegeeen; de
't ware
de Paus
Paus van
van Rome
Rome,, na
na hen
hen als
als't
ware oft
uit cen
<:en CIRCE'S
CIRce's
yven;
beker
heker te
te hebben
hebben doen
~oen drinken,
drinkel~. bragt
bragt die
die Volken
Volken waar
w:wr by
hy
wilde, zonder
de kragc
kragt
zander eenige
eelllge dwangmiddelen,
dwangmlddelen. alleen
aileen door
door de
der verbeeldinge.
verbeeldinge. Iles
lIetbedrog
bedrog en
en alle
aIlededeonderfcheiden
onderfcheiden konkonilenaryen
in ''tt werk
werk gefteld
gef1:eld door
door GeestelykGeestelykfrenaryen, , tot dat
dat einde
cinde in
beid
't byzonder
, dat
lieid en Monniken,
Monniken, en
en inin't
byzonder't 'tgrout
groOtvermogen
verlllogen,
dat
zy,
, oeffenden
;
zy. door
dooreen
eenGoddelyk
Goddelykgezag
gezag voor
voor tetewenden
wenden,
oeffcnden.
terwyl
aangekomene
van buiten
buiten's lands
'5 lands
aangekomeneOverwinnaars
Overwinnaars ,~
terwyl de
de van
alleen
aileen belang
belang neemende
neemendeininligchaamsfterkte,
ligchaamsfterkte,wapenoeffening
wapenodfening en
en
krygskunde
aIleandere
anderewetenfchappen
wetenfchappcn zoo
zoo onbeonbekrygskunde, , doch
doch inin alle
dreeven
dreeven., dat de
de meesten
meesten hunner
hunner Bevelhebberen
Bevelhebberen en
en Koningen
Koningen
leezen
konden., hierdoor
hierdoor genoodzaakt
genoodzaakt wierwierleezen noch
noch fchryven
fchryven konden
den
den,, van
van den
den dienst
dienst der
der Geestelyken,
Geestelyken. die
dieten
ten minften
minftcn dit
dit ver.
ver.
flonden
hoe dom
dorn anders
zich te
fionden, , hoe
anders en
en onweetende
onweetende., zich
te bedienen,
bedienen~
VUiSt •, Illaar
zoo dikwyls
dikwyls 'er niet
niet met
111et het
het geweld
geweld van
van de
de vuist
maar door
beleid
en overleg,
in het
bet beftuur
van't't Ryk,
Ryk , en
en in
in de
de on.
beleid en
overleg, in
beftuur van
on.
derhandelingenmet
metvreemde
vreemdeMogendheden.
Mogendheden of
, ofook
ook wel
wei in
derhandelingen
zaaken , byzondere
raakende, gewerkt
zaaken.
byzondere perfoonen
perfoonen raakende,
gewerkt moest
moest worwor.
den : -— dit
den:
dit alles
aIles wordt
wordtininveele
veelebyzonderheden
byzonderhedcn aangetoond.
aangetoond.
En hier
hier uit
uitbepaaldelyk
bepaaldelyk ook
ook blykende,
blykende, hoe
hoededeGeestelyken
Geestelyken
fteeds door
door veele
fieeds
veele en groote
groote bezittingen
bezittingen hun
hun vermogen
vermogen en
en rykryk.
dommen onophoudelyk
onophoudelykvermeerderd.
vermeerderd ,en
en door
door dit
dammen
dit middel.
middel ,
gevoegd by
by alle
de magt
gevoegd
aIle de
de anderen
:mderen., genoegzaam
genoegzaam alal de
magt in
in
ftaats en
fiaats
en burgerlyke
burgerlyke zaaken
zaaken naar
naar zich
zich getrokken
getrokken hadden
hadden;;
zoo
vraagt de
de Redenaar,
Redenaar,, met
met eene
eene zeer
zeer konstmaatige
konStluaatige wen.
wenzoo vraagt
ding , war
ding,
wat 'er
'er aan
aan die
die Orde
Orde dan
dan nu
nl! nog
nog mogte
mogte hebhebben ontbroken
tot het
0111 te
te geraaken
geraaken tot
bet toppunt
toPpUllt van
van der.
der.
ben
ontbroken. , om
zelver wenfchen,
wenfchen , dat
dat is
zelver
is de
de verkryging
verkryging van
van een
een onbeonbe.
raid enenwelgevestigd
pauld
welgevestigd gezag
gezag . over
aIle voorwerpen
voorwerpen van
van
over alle
by, dat
het menfchelyk
het
menfchelyk bewind?
bewind't ---Da
Diteenige
eenige,, antwoordt
antwoordt hy.
dat
door een
door
een Burger-Werboek
Burger- Wetboek. , naar
naar hunnen
hunnen zin
zin ingericht
ingericht en
en afafgekondigd , zy
zy alle
aIle zaaken
zaaken., befchreeven
befchrecven of niet
niet befchreeven,
befchreeven~
gekondigd.
toekomftige zoo
zoo wel
toekomfiige
weI als
als tegenwootdige
tegenwoordige,, voortaan
VOoftaan konden
konden
civile en
beituuren; zy
zy aileen
alleen dc
de civile
befiuuren;
en crimineele
criminctle rechrspleeging
rechtspleeging
konden oeffenen
konden
oeffencn, , en
en elk
elk eenen
eenen,, Ingezetenen
Ingezetenen en
en Overheden
Overheden ~,
wysmaaken ,dat
datde
de Paus
Pans van
van Rome
Rome ook
in het
het burgerlyke
wysmaaken,
ook in
met de
magt was
was bekleed;
bekleed; terwyl
terwyl men
men in
in 't
met
de wetgeevende
wetgeevende magt
't
algemeen leevende
leevendenaar
naareen
een Recht,
Recht, uit
:Ilgemeen
uitPausfelyke
Pausfelyke Zendbrie.
Zendbrie_
grootdeels faamgefteld,
faarogetteid ,enen in
in het
re[riptet grootdeel$
ven
het welk
welle
VCRen
en reftriptcu
al
aI-
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majefteit van
van den
llllerwege
den Pans
Paus ingefcherpt
ingefcherpt wierd
wierd als
als zeer
allerwege de
de majefteit
hoog , boven
, grooter
haag.
boven de
de wetten
wenenverheven
verheven,
grooterdan
dan die
die van
van KoninKonillgen , en als
, zulks
gen,
als 't'tware
w~reaan
aande
deGodheid
Godheidgelyk
gelyk,
zulks, ,gepaard
gepaard met
met
eene lydelyke
eene
lydelyke ondervinding
ondervinding van
van zodanige
zodllnige grondbeginfelen
grondbeginfelen in
in
het algemeen
het
algemeel1 beleid
beleid van
van zaaken,
zaaken. als
als dan
dan noodzaaklyk
noodzaaklyk van
van
die uitwerkinge
zoude Zyll,
zyn , dat
die
uitwerkinge zoude
dat in
in 't't vervoig
vervolg de
de bevelen
bevelen
van Rome's
Rome's Stoe/
SLOel alle
aHe ontfangen
ontfangen wierden
wierden met
mer een
eell eerbiedig
eerbiedig
van
ontzag. En,
, dit
En,inindededaad
daad,
diteenmaal
eenmaal zynde
zynde uitgewerkt,
uitgewerkt, dan
dan
ontzag.
zou weldra
weldra de
de gewaande
gewaande Stedehouder
Stedehouder Gods
Gods in
in zynen
zynen dooddoodDyken kring
kring alles
alles omvat
omvat en met
Jyken
met eeuwige
eeuwige ketenen
ketenen gekluisterd
gekluisterd
, zoo
zouby
hymet
meteen
een
hebben ::van
van eene
eene onbegrensde
onbegrensde tnagt
Inagt voorzien
v'oorzien,
yzeren Scepter
geheerscht, en geen
yzeren
Scepter over alles
alles hebben
hebben geheerscht,
geen middel
middeI
van uitkoinst
zyn. Dat
een
overgebleevell zyn.
Dat men
men nu
nu zulk eell
van
uitkomst zoo
zou 'er overgebleeven
toeleg wezentlyk
wezentlyk had
weleg
had gehad
gehnd,, wordt
wordt vervolgens
vervolgens aangetoond
aangetoond met
en en
metmet
dendeo
Hr.Hr.
TYDEDaAri
de ftukken
il:ukken:dezelve
dezelvehier
hieraan
aante tehaalen,
haalen,
TYDEMAN
de wegen
de
wegen naar
naar tetegaan
gaan,, tangs
langs welken,
wei ken • naar
naar 's's mans
mans begrip,
begrip,
had goedgedagt
de Pandeften
Pana'then tete doell
het der
der Voorzienigheid
Voorzienigheid had
goedgedagt de
doen
weerom vinden,
vinden , die
die te
weerom
te doen
doen leezen
leezen,, affchryven,
affchryvell, roemen
roemen ,
dezelve in
deze!ve
in daartoe
daarwe aangelegde
aangelegde Schoolen
Schoolen te
te Bologne
Bologne eersr
eerst
byzonder,, en
endaar
dHarna
nainin't 'topenbaar
openbaartetedoen
doenvoorleevoorleein
in 't byzonder
zen , en
zen,
en op
op de
de beste
beste wyze
wyze uitleggen
uitleggen —
- voorts
voorts te
te melden,
melden,
hoe ook
bet Codex
Codex tier
der
hoe
ook nu
nu uit
uit het
het flof
ftofwierden
wierden getogen
getogen het
Keizerlyke Conffitutien
de Novellen
van JUSTIl':IAhN,
JUSTINIAAN , beneNovel/en van
Keizerlyke
Conll:itutien, , de
zoo dat
Inflituuten , zoo
vens
de [nfliluuten,
dat bet
hetfchoone
fchoone Ligchaam
Ligehanm van
van
yens tie
Rechten volkoomen
Rechten
volkoomen herleefde
herleefde;; terwyl
terwyl deeze
deezeaanmerkelyke
aanmerkelyke
gebeurrenisfen voorvielen
voorvielen op
op een tyd
gebeurtenisfen
tyd,, wanneer
wanneer 'er
'er geen
geen hoop
hoop
meer overig
overig had
had gefcheenen,
gefcheenen, en
en de
op beterfchap
beterfchap meer
de beruchte
beruchte
GRATIAAN in
in zyn
zyn cel
eel zich
zich jaaren
jaarenachter
lIchter een
een bezig
bezig
lVIonnik
IVIonnik GRATIAAN
had gehouden
met het
bet maaken
maaken van
van Concordantien
Concordant:en van
bad
gehouden met
van disuit te trekken
cordante
met dezelve
dezelve uit
trekken,, teteverminken
vermin ken
cordante Canons,
Canons, met
toetetetleUen
ftellen
en
11lles zoude
zoude ons
ons
en naar
naar zyn
zyn oogmerk
oogmerk toe
- dit
dir sues
van ons
te
Ie ver
ver brengen
brengen 0over
ver de
de grenzen
grenzen van
ons terrein.
terrein. Om
Om diediezelfde
zelfde reden
reden mogen
mogen wy flegts
flegts met
met een
een enkel
enkel woord
woordaanroeaanroeren
ren,, hoe
hoe men,
men, onmiddelyk
onmiddelyk bier
hier op, van
van alle
aIle oorden
oorden,, naar
naal
Bologne
J3ologne,, en naar
naar alle
aIle plaatfen
plaatfen,, alwaar
alwaar het
het Roomfche
Roomfche Recht
Recht
werd
werd onderweezen
onderweezen,, duizenden
duizenden van
van Jongelingen
]ongelingen en
en Manners
Mannen
Vllll jaaren
j:wren zag
Zllg toevloeijen
wevloeijen, , en
en de
de eerbied
eerbied voor
voar hetzelve
betzelvl!
van
daaglyks
aangroeide,die
die weder
weder den
daaglyks aangroeide,
den yver
yver ontftak
ontf1:ak ter vlytige
vlytige
oeffening
dat Recht, en
en om
om de
demoeijelykheden
moeijelykheden te
te boven
boven
oeffening inin dat
te koomen
lwomen,, met
met welke
welke men
men,, uit
uithoofde
hoofdevan
vanonkunde
onknnde ill
Taalen
en Oudheid,
Oudheid, had
bad te
te fhyden.
ftryden. Dan
Taalen en
Dan wy
wy kunnen
kunnen onzen
Leezeren
de befchryving
befcbryving niee
nietollthouden,
onthouden,die
die aancoollt,
aantoont, hoe,
Leezeren de
hoe,
toen
toen nu
nu eindelyk
eindelyk GRATIAAN
GRATlAAN met
met zyn
zyn werk
werk was
was voor
voor den
den
dag
<lag gekomen
gekomen,, by
hy by
by de
de Leeken
Leekel1,, als
als welken
weI ken men
menvoornaam.
voorna:nn..
lyk
poogde in
in 'c
Iyk poogde
'r net
net tete krygen
krygen,, geen
geeningang
ingang meer
meer vond,
vond,
en
de Pans,
Pans uit
te krenken,
en zelfs
zelfs de
uit vrees
vrees van
van zyn
zyn gezag
gezagte
krenken,
hetzelve
netzelve niet
niee durfde
durfde gebruiken
gebruiken,, om
om dat
dat werk
werk tete bekragtigen,
bekragtigen,
tot het
en daaraan
eau zegel
zegel ce
te hangers
daara:m een
hangen, 't't welk
welk haze/we
hetzelve 'tot
her

.eenig
eenig
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eenig Wetboek
Wetboek zoude
zoude maaken.
eenig
maaken. Het
Hetzoogenaamde
zoogenaamde Hoofd
Hoofd der
der
Kerke en
en deszelfs
Rerke
deszelfs Geestelyken
GeesteIyken poogden
poogden de
de verdienften
verclienO:en van
van
dat werk
dat
werk re
te verheffen
verheffen I , en
en bedienden
bedknden zich
zich van
van middelen,
middelen ~
maar alal te
te dikwyls
in vroegere
vroegere en Iaatere
Iaatere tyden
tyden,, helaas!
helaas! maar
dikwyIs ill
iii
werk gell:eId:
gefteld : zy
'c
zy hielden
hieJden niet
niec op
op,, met
metdoor
doorberispen
berispen ~,
't werk
door lasteren
door de
JUSTINIAAN voor
door
Iasteren , , door
de Wetten
Wetten van
van JUSTINIAAN
god.
voor godloos, en,
100s,
en, wie
wie heeft
heeft het
het ooit
ooit gehoord
gehoord!! voor
vommisdaadig
misdaadig uit
uit
te kryten,
te
kryren, deeze
deeze uit
uit de
de Schoolen
Schoolen ,, uit
uit de
deRechtbanken
Rechtbanken en
en
Hoven te weeren
op dat
GRATIAAN aileen
Hoven
weeren,, op
dat tot
tot dezelve
dezelve GRATIAAN
mogalleen mogC'anonique Recht
te worden
toegelaaten. Het
Het Canonique
Recht had
ook, zoo
te
worden toegelaaten.
had ook,
zoo
door konst
door
konst als
ais door
door gezag,
gezag, niet
nietweinig
weinigkragts
lmgts gekreegen;
gekreegen;
maar 't
't was
in zulke
was voornaamlyk
voornaamlyk in
zu!ke Landen,
Landen, alwaar
alwaar de
de wetten
wetten
maar
en zeden
en
zeden der
der Romeinen
Romeinen van
Vandedegeaartheid
geaanheidder
derlaatere
Iaarere VolVo!ken re
en zoude
ken
te veel
veel verfehilden
verf'chflden; ; en
zoude men
men zeer
zeer kwaalyk
kwaaIyk doen,
met aile
alle de
met
de cleelen
dee leu van
van dat
dat Recht
Rechtvoor
voornadeelig
nadcelig en
en ongeongete houden
houden;; maar
maar nadeelig,
nadeelig, maar
maar ongerymd
ongerymd was
was het
her,,
rymd
rymd te
dat een
dat
een Bisfchop
Bisfchop van
van Rome
Rome zich
zich tot
totWetgeever
Wetge<:ver van
van geheel
geheel
de Waereld
opwierp ; en
de
Waereld opwierp;
en 't'tbehaagde
behaagde daarom
daarom 't'rOpperweeOpperweezen, dien
dien toeleg
toeleg te
te verydelen,
verydelen. en
en denzelven
denzelven tot
tot heil
heil van
van 't
't
menschdomtete doen
doen uitloopen
menschdom
uirJoopen, , niet
niet duldeude
duldende dat
dat aan
aan hethetder Vryheid
onitoogen; want
PALLADIUM der
Vryheid wierde
wierde ontwogen;
want of
of wet
wei
:zelve
zelve 't PALLADIUM
Praebenden, en
en het Purper
het Bygeloof,
de Praebwdw,
het
Bygeloof, de
Purper veelen
veelen verlok.
verIokJUSTINIAAN en
van JUSTINIAAN
en derzelver
ten, om
om de
de Wetten
'Vetten van
derzelver vereerers
vereerers te
ttl
veronachtfaamen
die te
te verlaaten,
verlaaten , en
en de
de laatften
laatlren zelfs
zelfs te
veronachtfaamen
, ,die
vervolgen ,-— kon
kon men
die Wetten
vervolgen.
men nogcans
nogtans hiermede
hiermede die
Wetten Diet
niet
uit den
den weg
weg ruimen,
ruimen, veel
veel myn
mjn dezelve
dezeive evenaaren;
evenaaren; ja
ja deeze
deeze
Itryd zelf diende
firyd
diende om
om den
den yver
yver der
der Wetgeleerden
Wetgeleerden meer
meer en
en
meer te
meer
te doen
doen ontbranden
ontbranden ,, die
die op
opdeezen
deezenvoet
VONverdedigers
verdedigers
van der Vorften
de -inen handhavers
handhavers wierden
wierden van
VorJl:en rechten
rechten tegen
tegen de
in.
dragt
dragt der Paulen,
Paufen I en
eneindelyk
eindelykkloeke
kloekcvoorftanders
voorilanders van
van waarwaar.
heid
en vryheid.
heid en
vryheid. Van
Vandien
dientyd
tydhielden
hieldendedeLeeken
Leekenfteeds
Jl:eeds aan
aan
met
te befchaaven.
befchaaven , lagen
lagen zich
zich op
op de
met hunne
hunne verftanden
ver1l:anden te
de wewetenfchappen
toe , namen
namen deel
deel aan
aan 't'tobeleid
beleid van
vanbyzondere
byzondere
tellfchappen toe.
en publieke
zalken, en
enkreegen
kreegen groot
grootaanzien
aanzien en
envermogen
vermogen
en
publieke zaaken,
by de
de Gerechtshoven
Gerechtshoven, , en
en aan
aan die
die der
der Vorften;
Voril:cn; terwyl
terwyl deedeezen
zen weder
weder met
met genoegen
genoegen vernamen
vernamen,, dat
datdedelefteroeffeninIetrcroeffeningen
herleefden, die
die zy
zy dan
dan ook
ook in
in zeer
zeerhooge
hooge waarde
waarde hielhieIgen herleefden,
den, daarmede
daarmede hunnen
hunnen geest
geest toerustten
tOerustten en
en vercierden
vercierden,,en
en zoo
zoo
doende
doende voorbereidden,
voorbereidden, onderfleunden,
onderil:eunden, bevestigden
bevestigden de groogroo.
te herftelling
herfrelling der
der Schoone
Schoone Konften
Konften en
en Wetenfchappen
Wetenfchappen ,, en
ell
sevens
die van
van eene
eene zuivere
zuivere Godsvereeringe.
Godsvereeringe. By
Dy deeze
deeze gegetevens die
legenheid
worden door
door den
legenheid worden
den Redenaar
Redenaar met
met zeer
zeer juiste
juisle ververwen
de oorzaaken,
oorzaaken ,die
die het
het zoo
zoo deerlyk
deerlyk verval
verval
wen afgemaald
afgemaald de
een en
en ander
ander weleer
weleer te weeg
weeg gebragt
gebragt hadden
hadden, , en
en
van 't een
van
daar
daar by
by onder
onder andere
andere aangeweezen
aangeweezen de
de moeijelyke
moeijelyke beuzelinbeuzelinen zich
gen
Scholastieke Wysgeeren
Wysgeeren en
zich dus
dus noemende
noemende Theogen der
der Scholastieke
by de
loganten,
loganten , gevoegd
gevoegd by
de verduistering
verduisterillg en ''tc bederf
bederf van
van het
hee
ten deele
(envoudi~ Christen-geloof
Christen-geloof, ,ten
deele door
door den
den nevel
nevel van
vall
ceuvoudig
ll1ell~
glen,
0
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menfehelykeinfiellingen.
inliellingen ,ten
tendeeIe
deeledoor
doorde
deollkunde,
onkunde, door
menfchely'ke
door de
de
inhaligheid , de
; waarinhaligheid,
de wellustigheid
wellustigheiden
eneerzugt
eerzugtder
derGee'stelyken
Gee'stelyken;
waar.
tot de beamwoording
beantwoording van
van twee tegen.
op hy
hy vervolgens
vervolgens overgaat
overgaat wt
werpingen
de eene"
eene „ dat
dat de
de rede, waarom
het Roomfche Retch't.
Recht,
werpingen., de
waarom hetRoomfche
„ zoo
,.,
zoo dra
dra men
men hetzelve
hetzelvc had
had gevonden,
gevonden, met
met blydfchap
blydfchap ontontaangepreezen,
"• angen,
fangen,
aangepreezen, en
en met
met gezag
gezag begunfligd
begunfl:igd was, niet
niee
f
zeer isis tetczoeken
zockeninindeszelfs
deszelfsvoortreffelykheid
voorrrelfelykheid., en
en in
in
"• zoo zeer
eene byzondere
van den
",
byzondere verordening
verordening van
den Allerhoogften
Allerhoogf1:en,, dan
dan
• eene
zaaken,, die
die alstoen
a/stoen
",, wet
wei in
in de
de gelleldbeid
geHeldheid van
van tyden
tyden en
en zaaken
to had
had plaats
plaats gevonden
gevonden."," de
.'.
de andere
andere „
" dat
dat de
de Wetten
'Vetten van
van
voor onze
JU5TINIAAN voor
"9, JUSTlN'lAAN
onze tyden
tyden., onze
onze Republiek
Republiek en
en zeden
zeden
>', totevreemd
vreemd zyn
zyn,, dan
dan dat
dat dezelve
dezelve zich
zich aan
aan ons
ons ten
ten gebruigebruike zonden
aanpryzen ,inin voege
voege dat
zouden aanpryzen,
dat wy
wy., van
vandie
dieWetWet.
,., kc
,,
~ ten
tenons
onsbedienende
bedienende., hiermede
hiermede eene
eene vadzige
vadzige verflaafdheid
verl1aafdheid en
en
onkundeaan
aanden
dendag
dagleggen,"
leggen." En
• onkunde
~.
En daar
claar hy
hy inin de
de wederweder.
!egging van
van die
dit lanttle
/antfl:e zich
zich beroept
beroept op
op de
de Friezen,
Friezen,als
als die
die
legging
.n1vrocg
vroeg de
de Roomfebe
111
RoomfdlC Wetten
Wetten aangenomen
aangenomen. , zich
zich flipt
flipt aan
aan
dezelve gehouden
gehouden hebben,
hebben, en
en deeze
deeze needs
f1:eeds heilig
heilig en
en ongeongedezelve
fchonden gcnietendc.
genietende , door
door dit
dit middel
middel boogen
boogen kunnen
kunnen op
op
fchonden
wysheid van
wysheid
van Belluurders
Beltuurders., op rechtvaerdigheid
rechtvaerdigheid van
van Rechters,
Rechters.
en op
en
op een
een zeer
zeer billyk
billyk richtihoer
richttboer voor
voor alien
allen;; zoo
zoo neemt
neemt onon.
ze Redenaar
ze
Redenaar hieruit
hieruit een
een zagten
zagtcn en
encierlyken
cierlyken overgang
overgang tot
lOt
de onderfcheidene
ce
onderfcheidene Aanfpraaken
Aanfpraaken,, die
die deszelfs
deszelfs inhuldiging
inhuldiging als
aIs
Hoogleeraar van
van hem
Hoogleeraar
hem vorderde,
vorderde, daar
daar ininsevens
tevens vlegtende
vlegtende eene
eene
welgepaste plichtpleeging
plichtpleeging omtrent
welgepaste
omtrellt deszelfs
deszelfs Vader, weleer
we/eer ProProfes(br in
in de
dc Rechten
Rechtel1 aan
aan Utrechts
Utrechts Hoogefchoole,
Hoogefchoole, en
endaarna
daarna,,
fesfor
tot in
in 't'tJaar
Jaar1795,
l795,Griffler
Griffiervan
vandedeRepraefentanten
Repraefentantel~ der
der onderonderfcheidene Volksitanden
verysfel.
of Staaten
Staaten van
van 0Overysfel.
fcheidene
Volkifl:anden of

EemlandschTempe,
Tempe, of
of Clio
liemlfJl1dsclz
Clio op
op Puntenburgh;
Puntenburgh; Landgedicht.
Lmzdgedicht.
P. J.
J. Uylenbroek
II Deelen.
by P.
Dee/Cll. Te
Te Amfierdam,
Amjferdmn, by
Uylenbroek,, 1803.
1803.
8vo.
In 8yo.
In
[Tweede Bericht.]
Bericht.]

r alles
alles that
flaat de
deDichter
Dichtervoords
voordseen
~enaandachtig
aandachtig oog
oog,, en
en

den Leezer
Leezer een
een zeer
zeergetrouw
getrouw bericht
bericht van
van de
de gege.
O
Opgeeft den
ringfte otaftandigheid
die 'er by eenige
ringf1:c
om1l:andighcid, , die
eenige te
te befchouwene
befchouwene zaak
zaalr
g~eft

tot welke
of daad
daad plants
plaats heeft
heeft;; tot
welke naauwkeurigheid
naauwkeurigheid het rymrymwoord niet
nict zelden
zelden veel
veel aanleiding
aanleiding geeft;
geeft; immers
immers op
op bladz.74
b/adz. 74merkt de
de Dichter
merkt
Dichter op,
op, (welligt
(wclligt nit
uit vreeze
vreeze dat
dat eene
eenc zo
zobelangbe/ang'der daad
de uitvoering
uitvoering'der
daad zo
zoonmisbaare
onmisbaare omfiandigomftandigryke
en tot de
ryke en
de veldling,
MET ZYN
heid den
den Leezer
Leezer mogte
mogte ontgaan)
ontgaan) dat
dat de
veldling, ME.T
ZYN
IJdd
d'yzren ploeg
ploeg hejfuUf't
befluurti11in voren.
voren. Zy, die
HAND,
die niet
niet zeer
zeer
HAND, d'yzren
in het
in
hetLandwerk
Landwerll bedreeven
bedreeven zyn
zyn,, zonden
zouden zeeker
zeekerkunnen
kunncll
twyffelen , of
of by
lwylfelcn.
hy zulks
zulks ook
ook met
metbehulp
behulp van
van eenig
eenlg ander
andel
automatilche kunstlipaamsdeel , of
of door
door middel
middel van
van eenige
eenige automoti/che
ligMamsdeel.
LETT. liCf4.
144. NO.
LiTT.
NO. ~.
f
be-

P. P'YPF.lts

beweeging, fer uitvoer bragt. Meermaalen omdekt men,
eene dergclyke naauwkeurigheid by de Dichters: men ver..
gelyke lIegts met deze plaats, om van veele andere niee
te gewaagcn, het onderfchrift van het kerkglas in de oude
J{erk te Amllerdam, wanr op PHILIPS IV affhmd dace van
zyn recht op de Nederlanden; in het well. de Dichter ten
uiterfien n:lauwkeurig de wyze, op welke gemelde Vorst den
Afllands-brief getekend heeft, aanwyst - naamlyk, dat hy zulks
niet aIleen met zyn hand, maar weI degelyk, waar op mell
wei naauwkeurig acht moet geeven, met zyn handen gedaan
hebbe, alzo men met eene hand niet gemakkelyk fchryvell
kan, daar de andere hand 'er noodzaaklyk toe belJOort, am
het blad, waar op men fchryft, te doen rusten. Met veel
grond zegt dus de Dichter van dat Opfchrift:
FII.IPPUS tekent met zyn handen
Het Vreeverbond cler zeven Landen.

Anderen, echter, willen, clat de Dichter zyne meening hier ,
ongelukkig, door den dwang des ryms, nict juist heeft kunnen uitdrukken; daar hy wilde aanwyzen, dat de Vorst eindclyk, door den moedigcn weerlland cler Nederlandcren,
genoodzaakt werd, om den aflland van een Land, dat door
zyne Voorzaaten zo lange jaaren in dwang gehouden was,
cigenl1t!11dig te moeten onderllekenen. Weder anderen mee4
11en, daL 's Vorfl:en Itanden bier alleen in aanmerking komcn,
wyl de Landen dezelve noodzaaken am in dit vers van dienst
te zyn; even aIs, in het thands onze aandacht bezig hOlIdende Couplet. het vreemde koppelwoord akkers land de
hand des veldlings met zig in het vcrs fchYllt re rukken:
doch, in wellr eene hoedanighcid dit flUX iliaire woordjcn
hand hier 001:. in dit Couplet verfchync, hcr is 'er, en doet
zyn' dienst, meer da!l het voorzetfel op. dat hier dcn geheelen zin verwart, ell de volgellde onverftaanbaare redencering oplevert:

Maar

Niet aileen OP akkers land
l,roar de veldling, wet zyn hand,
d'rzre1l ploeg befltturt in "loren, enz.
gy, 0 Vader! 'V 0 edt am menseh !\lET diere.n, enz.

Dit op en met veroorzaaken bier eene verw:trring van ged-nchlen, die de Leezer moeijelyk olltwikkclen ell te regt bren4
gen kan.
De verrukking des Dichters, by het befchouwen van fom:lDi~e Dorpjens, vervoert hem derwyze,

Als hy zei!en komt van 't 'r,
dat hy den Veerm:m of Schipper toeroept:

Seltt;-
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Schipper! zo
M ik
ikzWemmen
zwemmen ken,
lum,
Ddn
Dan kost
kost gy
gy me
me /Jan
aan boord
hoordniet
niet houln;
hou!l2;
'Ie Zore
Zou my
my aan
(Jilll de
de zee
zec vertrouwen
vertrouwen •••
'k
kan.
leeren hier
nictzWemmen
we./men lean.
Wy leeren
bier tevens
tevensnit,
uit, dat de Dichter niet
van zynen
zynen Rant
kallt,, 's's Dichters
Dichters gezelfchap
gezelfchap,, naar
naar
De Schipper, van
fchyut,niet
nietgaarne
gaarne willende
wiUende ontbeeren,
ombeeren, en
en ook
oak alle
aIle mogemoge·
't"tfchynt,
lyke ongelukken,
ongelukken. welke
welke uit
uit een
een te
te roekeloos
roekeloos betrouwen
beuouwen aan
aaIl
de ongetrouwe
ongetrouwc baaren
baaren magten
mogten voortvloeijen
voorrvloeijen.„ trachtende
trachtende te
te
verhoeden
's Dichters
'Vcrhoeden., Wendt
wendt's
Dichters aandacht
aandacht op
opnieuwe
nieuwevoorwervoorwerten,
flen,enendoer
doetItem
,hemweder
wedereene
eeneandere
andere en
ennieuwe
nieuweverrukking
verrukkin~
gevoelen,
:gevoe1en, waarin
waarin hy,
hy, de
deDorpjens
Dorpjens vergeetende,
vergeetende, uitroept:
uitroept:
Maar,
Maar.wat
watdoet
dOe!gygymy
mybefchouwen?
hqfchotlwen?
,k Zie
Zie de
de vuurbaak
vutJ1"baak en
etZ de
lie ton.
tOil.
'k
vervoering verftompt
en het onbe.
onbe.
Deze nieuwe
nieuwe vervoering
verftompt de
de voorige,
voorige, en
'taadcn
desdes
Dichters,
dathem
heminindeszelfs
deszelfs uitvoeuitvo~
Taadenvoornecmen
voorneenien
Dichters,
ring welligt
wcIligt doodlyk
kunnen worden,
worden, wordt
wordt
ring
doodlyk zoude
zoude hebben
heben kunnen
gelukki~
gcfruit. Hy
Bykomt
komt dus
dus behouden
behouden met
met zyn gezelfchap
gezelfchap
gektkkig geltuit.
aan land,
land, en
en keert
keert weder
weder ehuiswaards
t'huiswaards;; geduurende
geduurende welke
welke
aan
wandeling
by zyn
gebied over
zyn Dichterlyk
Dichterlyk gebied
over den
den Toren
Toren van
vall
wllndeling hy
Ametsfoort
Ametsfoort uitoeffent
uitoelfent,, en deuzelven
denzelven aldus
aldus beveelt:
beveelt:
Torm!
Toren! nilder
nader ons:
ons: wy
wy gtltm,
gaan,
Longs den
dell krommen
kromme1l vloed, uu tegen.
tegen.
Langs
Gaarne zoude
zoude de
de Toren
Toren,, ongeboden
ongeboden en
en uit
nit eigen
eigen aandrift,
112ndrlf"t.
Gaarne
~Hlks doen
doen., zo
zo by
hy zig
zig niet
niet aan
IIlIn de logge
logge garde
aarde als geketend
geketend bebetalks
vond;; immers
immers de Dichter
Dichter bemerkt
bemerkt duidelyk,
dar de Toren
Toren
yond
duidelyk , dat
;reeds
eenige verlegenheid
verlegenheid over
het achterblyven
achterblyven van
van het
het GeGeover het
reeds eenige
verder,, in
in cell'
een' zeer
zeer
2elfchap
2elfchap doet
doer blyken;
blyken ; waarom
waarotn,hy
hy alal verder
gemeenzaamcn
fryl,
aanfpraak
tegendeuzelven
denzelven verver·
gemeenzaamen
zynezyne
aanfpraak
tegen
volgt :
'V-ol~t
•t
Schynt, gy
gyzyt
zytom
omons
omverlegen.
ver/egen.
't Sehynt,
Waaromkomt
komtge
geons
ons dan
dannn
nu niet met
Waarom
met drift
drift te
te gemoed
gemoedloo100?en? Dit
'Pen'
Dit zoude
zoude ook
ook zecr
zecrnatuurlyk
natuurlyk ieder
ieder eenen
eenen vriend,
vriend, die
die
'Sena met
met bezorgdheid
"hem
bezorgdheid £ag
aankomen., toevoeren.
toevoeren. Maar
Maar de
de
gag aankomen
Dichter verCchoont
verfchoontweldra
weldrabet
het gebrek
gebrek van
van drift
drift in
in zynen
zyne~
Dichter
'!friend
voegende 'cr
vriend den
den Toren, voegende
'er by:
Maar,
'Wistniet,
niet,welke
'Welkewegen
'Wegen
Maar, gygywise
IPyy 'J1erkozcn
fe flaan.
flann.
verkozeninin te
De Toren
Toren moest
moest dusook,
dus ook, om
weg te
De
om geen
geen vergeeffchen
vergeeffcben weg
eoen,
lang wagten,
wagten, tot
tot hy
byzulks
zulkseerst
eerstzeeker
zeekerkonde
konde weewee·
doers, zo lang
ten:
vergen, dat
dat hy
by een
een
ten : men
men kan
kan ook
ook VlI11
van een
een Toren
Toren niee
niet vergen,
vergeeffchen
vergeeffchen weg
weg zal
zal doen!
doer
In het
SLUISDYR .gekomen,
In
bet Dorp
Dorp SLUISDYK
doet de
de Dichter
Dicbter ons
ons opopgekomen, dont
merken,
de melkmjftlgd
melkmaagd
merken, hoe
hoe de
zkh
F
::'ic/z
1' ~1

t fe

]f.

PYPERS

zich
zich NEDERSTRY10,
NEDI!RSTRYR',
Om, in
Om,
in witgefchuurde
witgeji:huurde fchaalen
ji:haa/eu,,
Illelk AAN " hoorl1vee
h00111VeC AF
lJJellr
AF te haalen,
haa/ell,
en hoe de
en
de kudde
lmddefialwaards
fraIwaards gejaagd
gejaagd words
worot

Door den
1)001'
den veldknaap,
,'e/dknaap,die
diededeflagei.!
/!tlgei"
Van zyn'
draagen,
Van
zyn' liar
fti~fhet
hetvee
t'ee a'oet
doet rlraagw,
Dat hem
Dat
hem niet
11iet gehoorzaamd
gehoorzaamd had.
had.
GRIMMESTEIN, bladz.
GRIMMl!STEIN,
bladz. 8t
81 ,, words
wordt door
door den
dcn Dichter
Dichter met
met een
cell
voorzien,'e't welk
de kalinte
hart
weIk de
Ira/mte verzaaden
verzaaden of verzadigel1
hart voorzien,
verzadigen
zal ; welke
zaI;
welke fig,uur
fizuur wy bekennen
bekennen moeten
moeten niet
niet volkomen
volkomcn te
te
bevatten.
Gale fchynt
fchynt voords
voords,, door
doorzyne
zyneHyperbolifche
Hyperbolifche
's Dichters
Dichecrs Cade
fchildering van
van cenige
eenige knlkovens,
kalkovens, die
die hy
by em
noernt,
,'uurko/k lloemt,
fchildering
een vuurkolk
welke by
,~elke
hy vreest
vrt:cse dat
dat
de boerendaken
de
boerwdake1Z
Tot eon'
berg van
(tracht) te
Tot
eell' berg
,'an asfch'
as[eh' (trache)
Ie maaken
11Iaakm,
eenigzins
ontroerd
;
dock
welha
p st verzeekert
de Dichter
Dichter
eenigzins ontroerd; doch weIhMst
verzeekert de
baar,
~aar, dat
dae 'er
'er juist
juise zo
zoveel
veel kwaad
kwaad niet
niet by
byis,
is,zeggende
zeggcllde:
iPees genlsl,
gerust , nips
!Pees
myJI gae
gae!
maar zo een
't Is
Is maar
cen wyze
wyze van
van uitdrukking.
uitdrukking.
KRACirrwYK is, op
KRACIlTWYK
op bladz.
bladz. 83,
8:-1,geheel
gchcelininzyne
zynemeening
mcening bebedrogen; gelyk
uit den
drogcn;
gelyk men
men moet
moet afn,eemen
afn,cclIlcll nit
den aanvang
aanv21lg van
van het
het
volgend Couplet
Couplet::

Krachtwyil
hoe! gy
gy waaut
H'O/;;It inisfchien,
7Ilisji:MelJ,
Kraehtwyk! hoe!
Dat wy
u'y is
II niet
niet gaan
gartn bezien,
bezie}),
Daar
wy op
op het
fchuitje letten,
setters,
Daar wy
het [ehuitje
Onz till'
znv Ie/lake/s
Ichakels uit
uit If!
te zetten
Om
zetten •• "
Naar dat
l\h:u:
dat is
is wel
weI vink
vla k mis.
mis.'s'sDichters
Dichtersvoorneemen
voorneemcn was,
was., nan
naal;'
't fchynt,
fchym, wel
wei degelyk
dcgelyk, , om
om Krachtwyk
KraehtU'J'k zeer naauwkeurig
naauwkclIrig

II:

gaan bezichtigen.
bezichtigen. Doch
gaan
Doch'er
'ergebeurt
gebeurtimniddels
inmiddclseen
ecnonverwagt
onverwagt
toeval. De
toeval.
DeDichter
Dichterwil
,viieenige
ecnigcJongelingen
Jongelingen de
debaud
haud leenen
Ie en en

in bun
hrm fjouwen,
[joUlfen,
On; bun
On;
hUJJ bootie
bootje recht te
te houen,
!;oucn,
.Eer 'ei'
'er een
Eer
em in 't" water
'U'aler fc,iiet
[e/liet
Doch dear
claar heb je 't't al—
aI - dat
datkomt
komtvan
van die
die onvoorzichtigheid
onvoorzich,tigheid ~
JVelk
een Ii,id
laid gefcbreeuw
ontflaat'e;.?
If:'/k un
p:efc1Jrecuw omj!aat
'e;'?
Help
/Volt'er
'er cm
eeninin 't water!
Hl!!p!! sisitir
dridr ploft
u'ater!
Gee;; ol/t;:-;;:, maar
Gec;;
helpetl bql1t
metar helpers
boat 'a.
'or.
Dc
~c

Dichter is
is geheel verbysterd
Ycrbysterd,, en
en roept
roept uit
uitrerlegenheid
l'cdcgenheid ,•
wyl
wy!

EEMIINDsell
EEMtANDsca 'tEMPE.

8I
81

er 2ig
, TAM'
~ig,
tlani.' ''tt fchynt
fchynt,, nog
nag geen
geen genoegiaanle
genoegzaanie hulp
hUlp opopwyl ''cr
duet, en
en by
hy zelf
zelf,, gelyk
gelyk tetevooren
vooren reeds
reeds gebleeken
gebleeken is, niet
fJie~
zwemmen
kan, den Jongeling
zwcmmen kan,
Jongeling toe:
toe:
Jangling!! 4!
o! •• verdrink
yerdrink :ocr't
to,:71 fliet !!
yonglini
Doch
loopt nog
Docll het geval
geval loapt
nag al
nl gelukkiger
gelukkiger af,
af. dan
dan men
men wel
weI ge.
ge.
dacht zou
zou hebben;
hebben; dit
ditdoet
doetden
denDichter
Dichteruitboezemen:
Uilboczemen:
Code
dank!~ by
Gode dank
Ity isis gered!
gered!
1\;ll is
is ook
ookalles
alles weder
weder vergeeten;
vergeetcn;
Nu

'weer fchakels
fehakcls uitgezet
Yftgezet!
Nu weer
't" Water
IYaterflroome
flroome langs
langs tew
tlW laarzen
laarzen '"
lVlaar ,, wat
'Wat zuvrin
zwerm van
yan fnoeken,
fnoeken, baarzen,
baarzetZ,
Naar
En van
van karpers
karpel's fcbeurt
leheurt uw
uw net!
aan , om
Op dit gezicht
gezicht moedigt
moedigt by
hy de
de jonge
jonge Visfchers
Visfchers nan,
om zig
zig
Op
den overvloed
overvloed magtig
ma~tig to
te maaken
maaken,, en
en zig
zigaan
aan den
den disch
disch te
te verver.
maaken;
herinnerende, dat
dat'er
'er dail
dan ook een glaasje*
tevens herinnerende,
glaasjen
nlaaken; hun teveus
hy hun visch
yiseh voegt.
Yoegt.
by
De
De Dichter
Dichter gevoelr
gevoe1r daarop
dnarop een
een onwetrflaanbaaren
onwe~l'fta:inbaaten trek om
om
ongefloord [e
to genieten,
genieten, komt
te hengelen:
henge/en.' om dat
da't vermaak
vermaak ongef1:oord
komt hem
hem
atweder zyn
magisch vermogen
vermogen over de
Narunr., 't'twelk
welk nu,
nu, in
alweder
zyn magisch
de Natuur,
2yn
henge! [chynt
welk by
hy dan
dan
zyn henget
fchynt overgegaan
overgegaantetezyn,
zyn, te
te ftade;
'lade ; 'r
't welk
ook in de
de volgende
volgende woorden
woorden aan
aan de zuidcwindjes
zuidcwindjes doet kennen
kennen ti

Zuidewif1djes! bloasI
Zuidewintljes!
blaast tacit
toch nin
niet,f
Eer niyn
't uugebied'.
myn hengel
henge/ 'I
gebied'.
gehoorzaamen. De Dichter roept opgetoogen
De windjes
windjes gehoorzaamen.
opgetoogen nit:
uit:

heb beel
beet ••••
.... hoe
lk
hoe trilt
trillmyn
myn riet
riet!! •••
Ik heb

4!I Hoe
trillen my
o
Hoe tril/ell
my de
de vingren1
vingren I

...
Spoedig zal
zal ik opwaart
Spoedig
opwaart flingren,
Jlingren,
Met een
em paling
pilling aan
aanmyn"
myn' both
hoek •••

de winden
winden weer
weer vry
vry waaijen;
Nu mogen
Nn
mogen de
waaijen; de
de Dichter
Dichter geefr
geeft;

weder volkomen
hun
volkomen verlof
verlof daartoe
daartoe,, zeggende.
zeggende.
bun weder

Zuidewinden!I
'k Heb
Heb gegaagen
geJlaagen ••• Zuitiewinden
Ademt war
Ademt
weerdoor
door deeze
deeze linden:
/indC1l'
Maar
hy isis geheel
geheel in
in zyn
zyn meening
meenil1g bedroogen,
bedroogert; ~n.
Maar ziet,
ziet , by
ett
/bat wel
over dez~
deze verrasfing,
verrasfing, en
en de
de Leezet
flaat
wei zeer
zeer verbaasd
verbaasd over
acres!
zal 'er zig
eal
zig niet
niet minder
mlnder over
over verbaazen
verbaazen -— arrigite (lures!
't Aas
't
Aas deed
dud my
my geen
geen paling
paling vinden
vitlden,,
Maar een'
een' honing
kotling van
van een'
cen' fnoek!
{node!
Diadit
dit zeldzaam
zeicizaamverfchynfel
verfchynfelisis de
de Dichter
Dichter wedet genoodNa
genood.

FF 3

mkt
t::lakt

PYPERO

zaakt zig het boord
te breekett1
hreeken, en
zaakt
hoofd met
met zyne
zyne Nimph
Nimph te
m
enhur
hit te
vermaanen, dat
dat ze niet verdwaale,
vermaanen.
verdwaaIe, maar
maar zyne
zyne fchreen
fchreen volge
volge
(bladz. 88);
88); voords
dat ze
ze de
van de
de Ullie
Linie niet
(bIadz.
voords,, dat
de zoom
zoom van
raaniet raaNaar reeds
reeds te
SCHOTHORST haar
ke (bladz.
91), wyl
~bladz. 91).
wyl SCIIOTHORST
wagten flaat.
ke
te wagten
flaat,
en bewondert
bewondert voords
voords heure
heure [heIherd.
fnelheid, daar
en
daar zy over
over korent1i~
karenairen, Witte
en eikenbladren
zweeft. Hy
,.m,
witte boeksveit
boekweit en
eikclIblaeren zweeft.
Hygroet
groetvoords
voords
heel beleefd,
Schothorst heel
Schothof'st
beleefd, en
en doet
doet aan
aan dat
dat finis
Huis weeten
weecen., dat
dat
bet juist
het
juist zo
zo groot
groateen
eendank
dankniet
nieeverdient,
verdient,dat
datzyn
zynNimpb
Nimph
betzelve 100ft,
looft, daar het
kruinen boven
het ook
ook van
van zyne
zyne zyde
zyde zyn
zyn kruillen
bovetJ
hetzelve
bezoeken: het
bet eene
fiak,
!cWfJm bezoe1fen:
eene compliment
compliment was
was
flak, toen
toen zy
zy het kwanz
dus ook
<lus
ook,, naar
naar de
de wetten
wetren der
derwellevendheid
weIIevendheid •, bet
bet andere
andere
wel wnardig.
wei
waardig.
SCHOONOORD zoude
zoude aI
al mede
SCUOONOORD
mede door
door zyne
zyne Niniph
Nimph bezocht
bezocbt
zyn geweest
zyn heuken,
heuken, [parTen
fparren en
2yn
geweest,, zo flier
niet zyn
t1l eiken,
eike1l, die
die de
de
knives:, door
wolken!arren,
farren , of wel
door den byl
w~/kC1J
weI anders
unders deszelfs
deszelfs fmivm,
(Dus wit
wi! ons
om de
de Faam
Faa11Z gewaagen)
gewaagCIJ)
Eerlang wierden
Eer/ang
'Wierden neergefiaagen:
ncergeflaagen:
want
want

Zy kan
2y
kon het
het ;wants,'
11(JlltlW' gehengen,
gdlC11gcn,
Dan wet
met bitter
bittertraanenplengen.
traallenplengw.

Zy fcbynt
ophauden.- --- Ir,Zy
fcIlynt zig
zig dus
dus bier
hier flier
niet te
te willen
willen ophouden..
IDmiddels krygt
krygtde
de Dichter
Dicker een
een Landman
middels
Landman inin't't gezicht,
gezicltt, elt
eat
soept hem
loept
hem zeer vriendlyk
vriendlyk toe:
Lieve landmass!
Lieve
landm(J1J t toef
toef een
len wyl
fI''Jl ••••
Maar waarom
waarommoct
moetdiedieundman
Landman
toeven?
Maar
toevcn?
- dat
dat blykt
blykc
niet
niet klaar;
klaar; —
- by
hy moet
moet zeekerlyk
zeekerIyk bezig
bezi~ zyn
zyn met
l11etlets
iets
zeer
zeer geweldig
geweldig te
te Haan,
flaan, waarvan
waarvan de
de Dichter
Dichter vreezende
vreezende mee
mee
war
hem bladz.
'Wat te
te zullen
zuBen krygen,
krygen them
bladz. 9+
9+andermaal
andermaal toeroept:
toeroept:
ons
OIlS

Lieve
landnzan!toe!,
toef, tot
tot dat
Lieve landmGtJ!
IlJ7y,
y, gesveken
naar de
geweken nt/ar
de flad,
fltJd,
Thet
s,00r znv
flagon :
]Viet weer
meer beeven
ben'en "001'
ZtJl! jlagc12
Liever
Liever zien
zien wy
wy wolens
molens zaagen,
zangell,
Met het
het 'JIocht
yacht yo.n
van d'Eem
iller
d'Eem befpat.
beJjJn!.
Vervolgends
wendt de
de Dichter
Dichter zyne
zyne :randacht
aandacht op
op Mevrouy
Vervolgends wendt
MevrotlW
NEUFVILLE,
aanwier
wierkunst
kunst hy,
hy,, in
aan
in een
cen inin de
dedaad
daad fraal
fraai
Couplet,
Conplet, 't't Been
geen wy
wy bier
hiertottotbeider
beidereer
eerzullen
zulleninvlechten,
invlechten,
den behoorlyken
behoorlyken lof toezwaait; haar
haar toezingende:
toezing.eude:

DE
DE NEUFVILLE,

aeu

ills
fnaaren !pant.
fpant
Als de
de Toonkonst
Tooukonst fnaaren
Dartelt uwe
2/Jl/e vlugge
'Vlugge hand
fumd
Op
Op de
de dansfende
dansfende klavieren:
klal'iirel1:
Schilderkonst
Schilderkonst en
en Toonkonst
Toodonst lieren
{term.
Uwe
Uwe deugd
dClIla en
en usso
Ulil verfland.
verfland.
Cava

EEMANDSCH TEMPE.
tlMLANDSCfJ
TEMPE.

Groot tlMr
door udle
erdle harmony',
Ct44t
Itarmonye,
Yoder ;n
in uw
Tlder
uw melody'
melodye,,
Stemt 81
gy fnaaren
fnallren op
op uw
uw lied;
lied;
Stemt
Als
town ryzen
Als itto
tlW 10{)Jlen
ryzen,, daalen,
daalm,
Ills
Als uu,
ttll' vingers
vingers beelden
beelden maalen
maolen,,
Schiet uw
alum heur
hear firaalen
tlW konst
konst alam
/iraalciZ •••
Schiet
Gy alleen
die niet.
Gy
aIleen aanfehattwt
aan!c!Jouwt die
tIlel.
Het Tweede
Tweede Deel
Deel doorbladerende,
trof ons,
ons, op
Het
doorbladerende, trof
op bladz.
bIndz.
waar
het Sehosswtooneel
een on.
waar de
de Dichter
Dichter ket
Sckouwtooneel befchouwt,
befchouwt, een
tangenaam gevoel,
gevoel, veroorzaakt
~angennam
veroorzaakt door
door de
de gedachte
gedachte,, hoe
hoe onon.
zeeker en
en ydel
ydel het
betdenkbeeld
denkbeeld van
van het
hetSchoone
Schoone in
in de
deKunst
Kunst
zeeker
snoet zyn,
zyn daar
1110et
claardedeeene
eeneKunftenaar
Kun11:enaarden
denanderen
anderen voor
voor eenen
eenell
Xunstverfelger
durft uitmaaken.
Kunstvert/tlger durft
uitmaaken. Waar
Waar zal
zal de
debefchaafde
befchaafde
Critiek eindelyk
!
den maatftaf
maatfl:af van
van bet
hetSchoone
Schooneaantreffen
aantreJfen!
Critiek
eindelyk den
Den vindingryken
vinclingryken,, wysgeerigen,
wysgeerigen, leerzaamen
lecrzaamcn KKoTSEBUE
OTSEBUE zien
wy hier
derPoefie,
Palle,
hier , ten
ten koste
koste zelfs
zelfs van
van de
de welluidendheid
welluidendheid cler
daar 's's mans
mans naam
naam zig
zig voor
voor het oor
daar
oor niet
nietzeer
zeerbevallig
bevallig opopdoer •als
, als een
eenKtmstverde!ger
Kunstverdelgergehoond,
gehoond ,wanneer
wanneeronze
onze Dichter,
Dichter,
doet
geheel vertoornd, de
de voormalige
voormalige Latynfche
Latynfche School
SchoolteteAmersAmers.geheel
loon aidus
100rt
aldns aanfpreekt:
aanfpreekt:
13Z,
T 32 ,

Eems
Liedum, dat,
dat, o0 fpyt!
Eems Lidll1!J,
fpyt!
In tooneel
zyt,
looneeJ herfi.hapen
helJ&hapen zJt,
Cy doet
doet det/gd
deugd en
en konstmin
konstmin GRUW!N.
GRUWEN.
Cy
Konstverdelgers,
ROTSEBIAN
Konstverde/gers, KOTSEBueN
Dungen
Dongen naar zoo'
uw' val,
'Vat,orn
am flryd.
flryd.
de Dichter
la het
hoogeernst,
erns:, en
en de
Ja
bet words
wordt zelfs
zelfs hooge
Dichter drukt
drukt de
de
Regeering der
devolgende
volgenderegelen
regelen op
ophet
hetgemoed
gemoeds;
Regeering
der Eemitad
Eemftad de
Cy, o0 Eembrstids
Gy,
EemhYIJitJs achtbre
I1chtbre vadren!
vadren!
weer nadren.
Laat hen
hen nooit
nIJoit uw
uw vest
'Yest weer
nadrel1.
Cods vier/chaar
vierfchaarflaat,
flaat,
Als
Als ge
go! eens
ems voor
vIJIJr Gods
Zult
Zu/t gy
gy rekenfchap
reken[chap Hem
Hb/1. geeven
geeven
hen beJreven;
bedreven;
Van at
al 't" kwaad,
Yan
kwaad, door
dIJIJr hbl
In nu,
gy 't weldireeven....
ttlV vest
vest hunt
kurlt gy
weerflreevet1• •••
Stuit gy
gy 't't kwaad
kwaad niet,
niet, doet
doet gy
gy 't'1 kwaad.
Nwtlad.
Hebben 'er
'er dan
Hebben
dan zekere
zekere Kunstverdelgers
Kunstverdelgers zo groot
groot een
eenkwaad
kwaacl
in de
de Amersfoortfche
Amersfoortfche Vest
Vest bedreeven,
bedreeven, dit isis mooglyk!
mooglyk! maar
maar
kunnen geweest
geweest zyn;
byna
niet mooglyk
ROTsEll LIEN kunnen
byna niet
mooglyk., dat
dat het KOTSEIIUEN
On.
welke aIdaar.
aldaar, door
immers niet
niet znl~e
zulke XOTSEBUEN,
KoTsEBuEN , welke
immers
door een
een Oil.
Illenfchenhaat en Berouw,
een Broedertwtst
(chten
BrIJedertwtst,,een
een Men[chenkaat
Berouw,
echten ZIJon,
Zoon, een
Aristotelisch ge.
geen dergelyke
(fehoonniee
nietinin alien
en
dergelyke (fcho<:m
allen deele
deele ./lristIJtelisch
fehoeide , echter
denaanfchouwer
aanfchouwer
fchoeide,
echter zedeleerende)
zedeleerende) Stukken
Scukken,, den
welligt een
hebben. By
By deze
deze
welligt
een nuttige
nuttige uitfpanning
liitfpanning verfchaft
verfchaft hebben.
opmerking bejammeren
bejammerenwy
wydede wuarheid,
waarheid , dar
dat de
de Kunst
Qpmerking
KU11St nice
nice
trachc te
te kort
;felden
Kunst trache
kort te
te doen
docn,, en
en dat
dat de
de Dichter
Dichter
,*elders de
de Kunst
bier,
II'
11ier.
F4

P. PYPERS
P.
l'YPERS

Fat

bier, door
zig in
2elve llnll
aan
hier,
door zyne
zyne vervoering,
vervoering, zig
in zeker
zeker opzicht
opzieht Zelve
Kunstverdelging fellynt
fchynt fchuldig
fchuldigtete maaken;
maaken; daar
daar hy
by de
de wond,
wond,
Kunstverdc!gi1Jg
welke hy
by zynen
ROTSEBUF, hierdoor
hierdoor toebrengt
welke
zynen Kunstbroeder
Kunstbroeder KOTSEBUl>
toebrengt.
niet kan
met ele
de reden,
reden , welke
niet
kan verdeedigen
verdeedigen met
welke het
het Zwyn
Zwyn by
by
THEOCRITUS byhrengt,
wonders van
van /fdonis
Adonis heup
bybrengt ,om
om het
her wondm
heup te
THEOCRITUS
verfchoonen, daar
daar zyne
zyne vcr/iefde
dezelve trachteden
verliefde tan
tanden
verfchoonen,
den dezelve
trachteden
te kttsfchen;
kusfchen; dit
dit indedaad
indedaad is
is geen
geen vrieudenkusch
vriendenkusch eens
eens KunstKunstrc
broeders, fchoon
blanke tand
tand een
een blallke
blanke beup
broeders,
fchoon hier
hier ook
ook een
een Manke
hqup
klaagende moeten
moeten uittoepen:
uitroepen:
wonde, en
en wy
wy met
BION kla:lgende
wonde,
met BION
1,01pov oJovrc
0301/71
f''l1pov

4evxceAWltOV
Arxxov6JbV'l'1
Ohm TtJ1fel~
rigreie (*).
n.EUltOO

Eindelyk moeten
moetenwy
wynog
nog berichten,
berichten, dat
dat wy, door
Eindelyk
door de
de bebe·
denkingen van
van fommige
op bet
denkingen
fOJ;fIIuige Kunstvrienden
Kunstvriendcn, , op
het vermoeden
vermoedeti
gekomen zyn,
zyn , dat
dat de
de uitdrllkking,
uitdrukking , 1wee
Twee Eemilesfm!
Eeinnesfen! welligt
gekomen
geen uitroep
ofgeestverrukking
geestverrukking zoude
zoude
geen
uitroep van
van verwondering
verwondering of
kunnen zyn; maar
aan de
kunnen
maar flegts
f1egts eene
eene eenvouwige
eenvouwige aanfpraak
a:lnfprank aan
de
beide ECllJnesfell.
Eemnesfen. Dit
Dit zo
zo zynde,
zynde, vervalt
vervalt onze
onzeaanmerking,
a:l1lmerking,
lJeide
In zo
zo verre;
doch wy
wy zouden,
zouden , in
in dit
dit geval,
verre; doeh
geval, dan
dan ook,
ook, Oln
In
der duidelykheids
duidelykheidswille,
wille, liever,
liever, Beide
Beide Eeninesfen!
leezen ;;imcler
Eemnesfcll! leezen
immers dan
voor eene
eene aanfpraak
aaufpraalc
mers
dall kan
kan deze
deze regel
regel niet
uiet anders
anders dan
dan voor
gehouden worden.
gehouden
worden.
Voordsfeb
fchynt
hetons
onsnog
nogtoe,
toe , dat
dat de
de Dichter
Dichter,, die
die in
in
Voords
yilt het
dit en
ell ininalle
ailezyne
zyneuitgegeevene
uitgegeevelle Werken
Werken blyken
blyk~n wont
toone van
van
dit
seer wet
zccr
wei onderfcheid
onderfcheid tusfchen
rusfchen het
het verhevene
verhevene en
engemeenzaagemeenzaa·
me te
te kennen,
deze tot
tot travestie
uit heur
heur zelve
zelve aanleiding
aanleiding
me
kellllen, deze
travestie uit
geevende 1ltlll'iteit,
ndiviteit, welligt
welligt met
am zeker
zeker foort
fooft van
vall
geevende
met keuze, om
Leezers nuttig
Leezers
nurtig en
en aangenaam
aangenaam tete zyn, op
openkele
enkeleplaatfen
plalltfen gekogekozen hebbe.
famenftellen
zen
hebbe. Wy
Wykunnen
kunnenechter
echterhethet
filmenltellen van
van zulk
zulk eed
eed
mengzel
den Dichteren
Dichteren niet
niet aanraaden;
aanraaden;ten
ten ware
ware zy
zy de reden
reden
mengzel den
diet
dier keuze,
!{euze,oin
amalle
allemisvatting
misvatting teteverhoeden
verhoeden,, in
in een
een VoorbeVoorbericht hunnen
hunnen Leezeren
Leezeren bekend
bekend gemaakt
gemaakt hadden.
hadden.
Waarheid
liefde en
en onpanydigheid,
onpartydigheid , echter,
echter, verpligten
ons,
verpligten ons,
Waarheid ,Hefde
by
opmerken, dat
dat wy
wy ons
/;y berbaaling
herhaa!illg re
te doen
do en opmerken,
ons alleen
aileen Gan
aan eene
Comiefche
Comiefchc Critiek
Critiek hebben
hebben toegegeeven
toegegeeven omtrent
omtrent zulke
zulke Cott.
Cou.
pletten
pJerren,, waarin
waarin de Dichter
Dichter zelf,
ielf,, immers
immers mar
naar ons
ons inzien,
inzien,
door eene
eene in
in dit
dit Werk
Werk byzonder
byzonder gebezigde
gebezigde wyze
wyze van
van behanbehandeling
in
delil1g, , daartoe
daartoc den
den grond
grond gelegd
gelegd hadde.
hadde. Offchoon
Offchoon wy
wy iii
bet
het begin
begin reeds
reeds eenige
eellige Coupletten
Coupletten van
V:l11 een'
een'anderen
nnderen itempei
frempel
ter proeve
gegeeven, willen
willenwy
wyUU,
nu, ten
proeve hebben
hebben gegeeveu,
ten befluite,
beOuite, met
met
weezenlyk
weezenlyk vermaak,
vermaak. nog
nog de
devolgende
volgendemededeelen;tevens
mededeclen; tevens aanaanmerkende
merkende,, dat de
de Dichter
Dichter inindedebefpiegelingen
befpiegelingenvan
van een'
een'Gods-,
Gods..
dienftigen
en Zedelyken
Zedelykenaan,
ant , waarmede
• ienfiigen en
waarmede dit
dit Werk
Werk is
is door
door..
vlogten,
Tlogten, onzes
Ollzes oordeels,
oordeds, best
bestisisgeflaagd.
geflaagd.
DE
D E. SCHEPPING.
S C 1-1 E P PIN G.

Hoe
is, dit uur,
Hoe verruklyk
verrukZvk is,
uur,,
De
I
De- alles
niles koestrende
koestremle natuur
nfl/fltlr!
(.9 Blom iu Epitaphio

oat

EEMLANDSCH TE"dPR.
TEMPE.
!EMLANDSCH

as

Gad! hoe
(t) mytz
Gad!
hae word
word (I)
mY12 ziel verheven,
verl1evf!Il,
in te
Door um,
tlW fcliepping
[c!lepping in
Ie flreeven!
jlruven !
'k Voel
vuur,
'Ie
Foe! een' gloed
gloed van hemelsch
heme/sclz I'llttr,
Ills
fils ik,, boven
boven''tt bladgewemel,
bladgewemel,
Opzie naar uw'
Opzie
ztW' flarrenhemel,
jlarrenhemet,
Die zich
Die
zich uitfpant
uitfpant haven
bove1l my.
my.
'k Yoe/
Foe! myn
myn bloed
blotd in de
de atlren
adrm flolle;2,
jlotlen •
ltls ikikduizend
.Als
duizendwaereldkollen
waerelrikollen
Door ''tt onmeetlyk
ruin; zie
zie rollen•••
rollen...
DM1'
onmeetlyk ruim
Wondre God!
God! hoe
hoe groot
groat zyt
zyt gy!
WOlldre
De Zedeles,
in de
de navolgende
Dichtregelen vervat,
vervat, die
De
Zede!es, in
navoIgende Dichtregelen
die wy
wy
wenfchen dat
wenfchen
dat alle
aile Jongelingen
Jongelingen ter harten
harten neemen
neemen,, doer
doet ons
ous
dezelve bier
de2;~!Ve
hier nog
nog ter
ter neder
neder fchryven,
fchryven~
VERMAAK EN
EN DEUGH.
VERMAAK
DEUGU•

diedievreugd
.ja,
' a,dededevil,
deugd.
vreugdverfpreid
,'erfpreid (t) •
Mint gepaste
lYIint
gepaste vrolykheid:
vrotyk'zeid:
haaten;
Zie Naar
hanr flugge
jlugge vroomheid
,'ro01l1heid llfJfJteTJ;
Ze is
is noel;
noch firoef,
flroef, nosh
noch uitgelaaten,
uitgelaaten,
lIiaar
]lIdar verheugt
verheugt zich
zich met
met beleid.
beleid.
yongelingen!
zo vermaaken
vermtlakm
Jonge!ingen! zo
Braafheid, deugd
dellgd en
en eer
eel' verzaaken,
verza~ken,
Zyn vermaaken
ZY1J
vennaaken 1t
U ontrouw;
ontrollW;
verzeld ,'an
van rcine
J1Jaar. verzeld
reine zeden,
zeden.
Zal lien
Zal
hen (u)
(II)blytlfihap
blyd[chap tegentreeden;
tegentreedC11;
Nooit
is dein
uw hart te
Nooit is
ddn tM
te onvreden,
onvreden,
Nooit vergald
vergald door
door naberouw.
l1aberotlW.
Reisbefchryvingen
voorjonge
jongeLieden,
Licden, door
Reisbe[chryvingen voor
door A.
A. VAN WAASDYK
WAASDYK.
Leeraar
te Delft. Ifle
Leaaar by
by de
de Gemeente
Gemeente der Remonflranten
Remonjlranten te
Ijle
Deel.
Deel. Met
lIfet Kaarten
KaartetJ en
en Platen.
Platell. In
Inden
dOl Haage
Hoage., by
by J.
J. C.
C.
Leenwellyn,
Leellwellyn. 1803.
18°3. In gr. 8vo.
8'10. 322
322 blz.
biz.

anrdemnal
aardemaal dit Eerile
Eerfre Deel
Deel der
derReisbefchryvingen,
Reisbefchryvingen. ten
ten op
o.p
den
den tytel
tyte! vermeiden
vermelden einde
einde ingericht
ingericht,, de
de voorlooper
voorlooper is
N
van
van mogelyk
mogelyk veele
veele andere,
andere, moeten
moeten wy
wy onze
OBze Leezers
Leezers met
met des
des

vervaardigers
vervaardigers plan
plan bekend
bekend maaken.
mRaken.
Met
bedoeling, om
om jonge
jonge Lieden,
Lieden , in &de
Met de
de hyzondere
loyzonderebedoeling,
freda
van
van vaak
vaak ontl'dchtende
omflichtende Romans,
Romal1s, een
een nuctig
nutd!!; Leesboek
Leesboek in
in hanhanden
floeg de
de Leeraar
den te geeven
geeven. , l10eg
Leeraar VAN
VAN WAASDYK
WAASDYK de handen
handen
aan
't werk.
plan
llan '[
werk. Zyn
Zyn
plangeeft
geef[bybymet
metdeeze
deezewoorden
woorden op
op:: „..11;
l~
zal
die ~y
my bekend
bekend zyn
zal onder
onder alle
aile Reisbefchryvingen
ReisbefchryvingeIl, , die
zyn,, de
de
gewigtigften
uitzoeken, en, met
vall' hetgeen
hetgeen voor
voor
gewigtigfien uitzoeken,
met weglaating
weglaatmg van
de
<:Ie jeugd
jeugd niet
niet eigenlyk
eigenlyk gefchikt
gefchikt isis , ,alleen
aIleendat
datBeen
geenverhaaverhaalen,
en onderwyzen
onderwyzenkan.
kan. Met
len, welk
welk hen
hen tevens
tevens vermaken
vermaken en
Met opopzigt
zigc

~6

A.
REISBESCHRYVINGEN.
A. VAN
V A NWAASDYK,
W II A S D Y K,
REISBlSCtIRYVINGElS'.

zigt tot
tot de
zigt
de gebeurde
gebeurde =ken
zaakenenengefchiedenisfen
gefchiedenisfen, , zai
za! ik
ik my
naauwkeurig aan
aan de
de bronnen
naauwkeurig
bronnen houden
houden,, waaruit
waaruit ik
ik gefchepc
gefchept
heb : ik
heb:
ik zal
zal echter
echter tegelyk
tegelyk trachten
trachten aan
aan den
den draad
draad van
van elk
elk
verhaal zoo
zoo veele
te knoopen
verhaal
veele algemeene
:llgemeene kundigheden
kundigheden te
knoopen,, als
als
is. —
bet, zonder
zander hen
hen te
te vermoeijen,
vermoeijen, mogelyk
mogelyk is.
- Ilt
Ik was
was ann.
aan~
vanglyk van
van voornemen
orde in acht
vanglyk
voornemen eene
eene tydrekenkundige
tydrekenkundige orde
acht
te neemen;
te
neemen; dock
doch ik gaf,
gaf, by
byeerie
eenenadere
nadere overweeging,
overweeging, dit
voornemen op,
op, en
voor, myne
''l.'oornemen
en flelde
fielde my
my daarentegen
daarentegcn voor,
myne jonge
jon~e
Leezers, volgens
Lcezers,
voJgens een
een bedekt
bedekt plan,
plan, en
enonder
ondergeduurige
geduurige afwisafwisfelingen, van
van tyd
tyd tot
tot tyd
tyd ,, in
om te
te lei
leiden,
en
felingen,
in alle
aile gewesten
gewesten am
den , en
darr by
dien tot onzen
Jaar
by van
van meerdere
meerdere Reisbefchryvers
Reisbefchryvers telkens
tell,ens dien
onzen
leidsman te
te kiezen,
Jeidsman
kiezen, welke
welke my
my de
deaangenaamfte
:ulOgenaamfie en tevens
tevens de
de
veiligfte z:ll
zal toefchynen.
Ook heb
veiligfie
toefchynen. -— Ook
heb ik
ik gedacht
gedacht van
van de
de reeds
reeds
vroeger uitgegeevene,
nitgegeevene, en
vroeger
en nog
nogonvertaalde
onvertaalde Reisbefchryvingen
Reisbefchryvingen
CAMPE , TRAP
TRAP en
voor de
de jeugd,
en anderen
zo.
voor
Jeugd, van
van de
de Heeren
Heeren CAMPE.
anderen,, zOe
danig gebruik
gebruik te
te moeten
maaken, als
d:mig
moeten maaken,
als met
met ons
ons groote
groote oogoog.
tnerk , algemeene
nuttigheid naamlyk,
merk,
algemeene nuttigheid
naamlyk, meest
meest overeenkomt."
overeenkomt."
Vervaardigerskeuze
keuzevieJ,
viel,inin de
de eerfte
plants, op
op de
de BeBe•
's Vervaardigers
eerfie plaats,
fchryving van
van de
de PelewEilanden , opgemaakt
opgemaakt uit
uit de dagver.
fchryving
Pe/cw- Eilanden,
dagverhaalen en
en mondelinge
berichten van
van den
haalen
mondelinge berichten
den Kapitein
Kapitein HENDRIE
HENDRIK
WILSON, en
en fommigen
van zyne
WILSON.
fommigen van
zyne Officieren,
Officieren, welke
welke in
in AugusAugus~
hebben met de
tus 1783
1783 aan
aan dezelve
dezelve fchipbreuk
fchipbreuk geleden
geleden hebben
de AnAneene Paketboot
in dienst
de Engelfehe
telope,
Paketboot, , in
dienst van
van de
EngeJflhe Oost~
telope , eene
OostindifcheCompagnie.
Compagnie
kens
kan
niet
indifche
_ Deeze
Deeze
kens
kan
nietanders
anders dan
dan
goedkeuringwegdraagen.
wegdraagen. De
De bewerking
bewerkingisis egter,
egter, onzes
goedkeuring
onzes inin292 bl. van
ziens, wat
wat te
tc breed
breed uitgeloopen
uitgeloopen,, als
als beflaande
beflaandc 29!
vnn
dit eerfle
eerfle Deel.
Deel. Wy
Wy zullen
zullen 'er
'er niets
niets nit
uit ophaalen.
ophaalen. Op
Op zyn
zyn
tyd hebben
wy het
het groote
groote Werk
Werk in
in onze
Letteroefellingen
tycl
hebben wy
onze Letteroefeningen
bekend gemaakt.
gemaakt. (*)
GODIN DES
De treurige Lotgevallen
De
Lotgevallen van Illevrouw
lIJevrouw GODIN
DES ODONAIS,
ODONAIS,
eene Reis
Reisvall
vanRiobamba,
Riobamba,nier
nietTerre
Terrevan
vanQuito,
Ouito, in
in Peru,
op eene
(}p
door her
het Amazonenland,
welke VOOTtS
voorts dit
dit Deel
.door
AmazfJlJenllmd, welke
Decl vult
vUlt,, kwa.
kwanen ons
1lJen
ons voor,
voor,niet
nietzozogelukkig
gelukkig gekoozen
gekoozen,, om
om tot
tot uitbrei.
uitbrei.
ding van
en algemeene
leeringder
der J
jeugd
eugd te
te
ding
van kundigheden
kundigheden en
algemeene leering
dienen •, hoe
om aan
te wyzen,
dienen
hoe zeer
zeer ook
ook gefchikt
gefchikt om
aall te
wyzcn, hoe
hoe veel
veel
opeengehooptenjammers
jammersdedeMensch
Mensch-— en
opeengehoopten
en zelfs
zelfs eene
eene der
der
zwakke Kunne
zwakke
Kunile —
- konne
kOlme verduuren.
verduuren.
Geene Kaan
Kaartisis in
in dit
Dee! voorh:llldcn.
voorhanden. Prins
Geene
dit Deel
Prins LEELEE- BOO
client aileen
alleen ten cieraade.
dient
cieraade.
1789tete Rotterdam
(*) Eer
Eer die
die Befchryving
Befchryving inin 1789
Rotterdam by
by ARRENBEItG
ARRENBERG het
Hein zag,
zag , (zie
Vaderl. Letteroef.
Sok
D. Ii Stllk.
Iicht
(zie onze
ooze Nieuwe
Nieuwe Algetn.
A!gem. Vaderl.
Letteroef. V
V D.
bl. 115.)
wy in
in ons
115.) hadden
hadden wy
ons Mengelwerk
Menge!werk van
Deet dier
dier Nieuwe
van het III Deel
_Algem.
Vaderl. Letteroef.
Letteroef. bl.
en C*2,
zo verre
verre bet
het de
A/gem. Vader!.
bi. 523.
571 en
G02, voor
voor zo
523, S71
Reis van
van den
denKapitein
KapiteinwitsoN,
WILSON,en
ende
deLotgevallen
LotgevaUen hem
hem met
met zyn
zyn Scheeps.
SCheeps.
y olk overgekomen,
betreft, een
';Tolk
oV'ergekomen, betreft.
een Try
yryuitvoerig
uitV'oerig berigt
berigtgegeeyen.
gegee'fen.

J. GLATZ,
J.
G LA T Z,REIZEN.
REIZEN.

Merkwaardige Reizen
„
Merku'aardige
ReizeJZ in
in enendoor
doorvrec,nde
vreemdeWaerelddeelen
JP;/erelddeelen.
ingericht naar de
;Jeugd. Naar
illge1'icht
de Bevatbaarheid
Bevatbaarheid der
del' eerfle
eerjie Jeugd.
Naar
J. GLATZ.
het Hoogduitsch
van J.
Met PlaatCll.
Plaaten. Te
!ter
Hoogduitsclt van
GI,ATZ. lYlet
Te Anger.
Amfter.
C. Timmer,
Timmer,1803.
1803. In
In 8~·0.
dam, by
8vo. 193
198 hi.
bl.
dam,
by C.

D eze
D

Reizen zyn
genoeg, en
en worden
eze Reizen
zyn merkwaardig
merkwaardig genoeg,
worden in enieni..
ge avonden
ge
avondell door enen
ellen waardigen
w:wrdigen Grootvader
Grootvnder aan
a:lll zyne
zYlle
lieve Kleinkinderen
verhaald, die
die de
de vryheid
vryheid hebben,
hebben, en ook
lieve
Kleinkinderen verhaald,
oak
nu en
om hem
hem in
in te
te vallen,
vallen , en
en de
de nodige
nu
en dan
dan gebruiken
gebrulken, , om
noclige
opheldering te
te vragen.
vragen. De
moot ook
ook by
by de
opheldering
De Landlcaart
Landbnrt moet
de hand
hand
zyn , en
zyn,
en de
de kinderen
kinderen daarin
daarin reeds
reeds enigzins
enigzins geUefend.
geuefend. De
De
inleiding bericht
bericht ons
inleiding
ons de
de aanleidende
aanleidende oorzaak
oorzaak,, waarom
wnarom de
de
oude heer
(Jude
heel' juist
juist met
met een
een zeer
zeer treurig
treurig verhaal
verhaal hegiut,
begillt, en
en by
hy
vooral deze
vooral
deze kinderen
kinderen wilde
wilde doen
doen voelen
voelen,, hoe
hoe fommige
fO;:ll1lige menmenfchen zelfs
deverfchriklykfte
vcrfchriklykfte rampen
rampen met
metgeduld
geduld gedragen
gedl'ngen
fchen
zelfs de
en overwonnen
ov~l'wonnen hebben.
hebben. Nu
Nuvolgt
voigthet
hettreurig
treurigverhaal
verhnn! van
van het
bet
vergaan van het
p, de
de J1I110,
y11110, op
op de
de bust
'J!ergaall
het Engelfehe
E1Jgeifche Schi
Schip,
kmt van
van
dan lets
LetsOl'er
overAfrica,
Africa , by
by gelegenheid
dat 'er
Arracan
Arracatl; --; dan
gelegcnheid dat
tyding kwam
tyding
kwam. van
van het
hetomkomen
OmkO!llenvan
vanenen
ellenFranfchen
Fl'anfchen Vriend
Vriend
dezer kleinen,
kleinen , in
by Abukir;
en eindlyk
in den
den Zeeflag
Zeel1ng by
Ablikir; en
eindlyk een
een
dezel'
Uittrekfel liit
nit de
van MUNGO
MUNGO PARK
PARK in het
Uittrekfel
de Reis
Reis vall
het binnen/le
bimlCll(!e van
l'an
Dit uittrekfel
Africa. Dit
uittrekfel,, intusfchen
inmsfchen,, isis nog
nog niet
nietvoleindigd,
voleindigd.
Africa.
zodat dit
dit Werkje
Wel'kje nog
nog zal
zal vervolgd
vervolgd worden,
worden, althands
althands indien
indien het
hee
aan onze
onze jeugdige
jeugdige Landgenoten,
Landgenoten , en
en derzelver Ouders
Oudel's en
en LeerLeeraan
meesters , behaagt:
behaagt: het zal
echter,, meldt
het Voorbericht,
zal echtel',
meldt ons
ons het
meestel's,
althands niet
niet breder
breder nitlopen,
nit/open , dan
nog 22 of 3~
althands
dan ten
ten hoogften
hoogll:en nag
Deeltjes , zo
Deeltjes,
zo als
als het
het tegenwoordige.
tegenwoordige. Wy
Wytwyfelen
twyfelen geenzins,
gecnzins.
of het
het zal
zal byval
byval genoeg
genoeg vinden
vinden, , en
en radon
radcn den
dell Vertaler
Venaler ont
OUl
het
het bier
hier en
en daar
daar nog
nogeen
eenweinig
weinigduidlyker
duidlykerenenleerzamer
leel'zamer
te
te maken
maken voor
voor onze
onze Jeugd,
Jeugd, door
door het
hetinvoegen
invoegen van
van deze
deze
en gene
en
gene leerzame
leerzame vraag
vraag en
en opheldering
opheldering,, waartegen
waartegen het dan
dan
Kier
hier of daar
daar wederom
wederom wel
wei een
een weinig
weinig kan
kan bekort
bekon worden
worden::
want, offchoon
offchoOI1 het
het Voorbericht
Voorbericht ons verzekert,
verzeken, dat
dat deze
deze ReisReisbefchryvingen
zeer veel
veel een
eenvoudiger
zyn, en
befchryvingen zeer
voudiger zyn,
en naar
l1aa1' de
de vatbaarvatbaarheld
gefchikt , dan
beid van
van den
den jongeren
jongeren leeftyd
leeftyd gefchikt,
dan zelfs
zelfs die
die vat/
vall
CAMPE
CAMPE, , zo
zo twyfelen
twyfelen wy
wy daar
daar toch
toch zeer
zeer aan;
aan; en
en in
in alien
allen gegewile
V:lllc ware
ware het
het beter,
beter,, dat
dat de
de Lezer
Lezer dit
dit zeide,
zeide, dan
dan juist
j uist de
de
Schryver
(of is
is het
het de
~chryver (of
de Vertaler?)
Venaler?) zelve.
zelve. Wy
Wywenfchen
wenfcbcn van
van
alle mooglyke
bane
aan het
harte gaarne
gaarne aan
het vervolg
vervolg alle
mooglyke volmaaktheid.
volmaakthcid.
Hier
Hier en
en daar
daar hinderde
hinderde ons
ons in
in dit
dit Deeltje
Deeltje ene taalfout;
taalfout; b.
b. v.
v.
eene
hoogte bereken
eene hyna
byna ongeloovelyke
ongetoove!yke hoogte
bereken hebben
ht61,,:n , , is
is niet goes
,Deel
gezegct
naar onze bevatbaarheiel!
gezeg~ oaar
bev4tbaarheid!
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Robinfon de
de .Tonge
jonge •, Befciniyving
zyner Reire
Reife l1aar
vaar Otakeite
kobiu/im
Be[chl;y"ing zyl1er
Ota!zeite
en de
Len IJltttig
nuttig en
de Zuidzee-eilanden.
Zuidzee°eilandel1. ' Een
en niet
l1iet min
mill aangeoongeen
naam Leesboek
voor
de Jeugd.
jeugd. Bewerkt
1Iflam
Leesboek yO
or de
Bewerktvolgens
volgens de
de Leerwyze
Leerwyze
Vail den
den fleer
'leer Ci\MPI!.
CAMPE. lfie
Jfie Stuk.
Stuk. Uit
3'(/11
Uitbet
!JetHoogduitsch
lloogduitsch vervel°·
taald.
Timmer, 1803.
In 8vo.
8vo. 133
Te ilmlierdant
Amjlerdam,, by
by C. Timmer,
1803. Itt
foald. Te
533 hi.
bl.
Werkje in den [mnak van
maar door enen man
die in ons oog wch geen
is; van dien
F enbewerkt,
E
eclner, dat onze Jeugd het met genoegen lezen zal

en Werkje in den fmaak van CAMPS,
CAMPE, maar door enen man
CAMPE is; van dien
bewerkt, die in ons oog toch geen CAMPE
Bard echter , dat onze Jeugd het met genoegen lezen zal,t
:l:lrd
en zyn
en 'er
£11
'er nog
nog alal het
heteen
cen en
enander
nnder nit
uit kan
kan leren.
leren. Robin/on
Robin/on en
rrydag, by
rJdag,
by onze
onze jeugdige
jeugdige Lezers
Lezers bekend
bekend,, en
en buiten
buiten twyfel
twyfel
bemind, begeven
begeven zich,
zich, na
na den
dendood
doodvan
vanden
denVader
Vaderdes
deseel.eer·
iten , naar
Hen,
naar Engeland, en
en ondernemen
ondcnlemen van
van daar
daar een
een reisje
reisjenaar
naar
Eilanden , van alles
alles wel
wel voorzien
voorzien , en met oogmerk:
oogmerk
de Yriendlyke
Priendlyke Ej/onnen
om daar
enigen tyd
tyd te
te vertoeven.
om
daar enigen
vcnoeven. Zy
Zykomen
komenook
ookgelukkig
gelukkig
Otabeite ;; dan,
dan, men
op OttilIeite
op
men had
hnd hen
hen ellendig
cllendig bedrogen
bcdrogell;; hunne
llunne
kisten waren
met itenen,
waren met
1lenen, in
in flede
fi:ede van
van met
metde
debun
hnnnoocizaak.
noodzaak..
kisten
Tyke werktuigen
werktuigen en
en kaopgoederen,
koopgoederen ,gevuld.
gevuld. Toch
]yke
Toch redden
redden zy
zy
!even daar
daar vergenoegd
vergenoegd in
in ene
ene eigene
zich , en
en leven
eigene mooning.
woning. Zy bebezoeken oak
ook de
Eilanden. De
de naburige
naburige Eilanden.
DeSchryver
Schryver zoekt
zoekt alzo
alzo
zocken
de Kinderen
met die
die Eilanden,
de
Kinderen met
Eil:mden. de
deludiclucht-en
enlandftreek
landfl:reek,, de
de
zeden en
en gewoonten
gewoonten der
der inwoonderen,
inwoonderen, enz.
enz. bekend
bekend te
te maken.
maken.
zedcn
en Vrytlag
ivy Inen
laten aan
van dit Deeltje
iVy
aan het einde
einde van
Decltje Robinfon
Robillfoll en
f/ryclog op
op het
Otaheite, op
Otrlheite,
het punt
punt dat
dat 'er
'er een
een Oorlog
Oorlog zal
zal uitbarften,
uitbarll:en, waar
waar
van het
zal doen.
doen. Op
v~n
het vervolg
vervolg zeker
zeker nader
nader ver1lag
vertlag zal
Op dezelfde
dezelfde
van CAMPE
wordt dit
CAMPE,worth
wyze als
als de
de Robinlon
Robin/on ,'on
dit verhaal
verhaal in
in gefprekgefprekken ingek1eed,
l<en
ingckleed, die
die hare
hare waarde
waarde hebben
hebben,, en
ell ,•beha/ven
behalven het
het leerleerzame, bier
:lame,
hier en
en daar
daar ene
ene goede
goedezedeles
zedelcs in
in het
het kinderhart
kinderhnrt indrukindrnkken , die
zouden , en hier en
ken,
die wy
wy toch
tach menigvuldiger
mcnigvuldiger veriangen
verlangen zouden,
en
daar wnt
wat treJfcnder
treffenderook
ooknog
nogvoorgcficld.
voorgefleld. Robinfon
nit JoNce
jozca is
daar
RobillJon DE
is
DE OUDE
zou het Boeitie
tytel; Dli
de {ytd;
OUDE zou
Doekje ook
oak kunnen
1nlll11Cn beten
heten;; het moat
mOl!t
Loch een vervoig
IOch
vervolg zyn
zyn van
van zyne
zyne vroegere
vrorl';erelevensgercliiedenis.
levcn~gcfchiedenis.
JOHANN VA..
Franfcke
totNltt
Nut en
en Vermaal;,
Vermaak,van
FU:II/clte Leesoeleningen
Leesoefmillge1l tot
yon JOIlANN
VAlma/en , oat
in
LENTO] MEIOINGt:R.
Gefehibt 1'001"
VOOr Franicke
IMEIDING1-1R. Cefc/lik!
U:NTIN
Fral1/clle Se
Sc'7nolen,
0111 In
to Yerttla/m;
met een
yertaalen ; voorzien
"'t Nederdnitsch
Nederdllitscll Ie
l'oor;:;ietl111et
cen Woordenboekje,
Tf7oordC1lboekj~,
waarin men
'U'(/arill
mell ern
em groat
groot gedeelte
gedee/te der
dertwoetjelyifie
moeije/yl.ffe Woorden
If/oordw en
en
Spreekwyzenvindal
vindenkon,
kan, die
dieinin he!
bet fPerk
IVerk"oorkomen.
voorkomen. Natlr
Naar
SjJreekwyzl'll
Te Zutphen
den vierden
gekeelverbeterden
verbeterden
Druk. T~
den
vierden geheel
Druk.
Zutphen,, by
h'j
H. C.
C. A.
A.Thieme.
312 bl.
H.
Thieme. In
In 8vo.
8vo. 312
oewel wy reeds
oewel
reeds voorrand
voorraad van
van zodanige
zodanige Oefeningen
Oefeningen voor
vaal'
Kinderen hebben , zo
,
Kinderen
zo is
is afwisfeling
afwisfeling altyd
ahyd toch
wch aangenaam,
aangenaam,
vooral voor
voor den
den meergevorderden
meergevorderden Leerling
Leerling,, die
die alzo
alzD met
met meerder
meerder
vermaak en
de aankomenden
aankomendenteterecht
rechthelpt.
helpt. De
vermaak
en eigen
eigen oefening
oefening de
De
het Werkje
wezen moet; en
Tytel zegt
zegt genoegzaam
genoegzaam J , wat
wat het
Werkje wezell
en het
het
is voorzeker
voorzeker aanbeveling
aallbeveling genoeg, wanneer
wanneer wy
wy verzekeren
verzekeren ,, dat
dat
het
den Tytel
Tytel volkomen
volkomen be§.ndwoordt.
bt>andwoQrdt.
bet aan den
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In bet voorig
bl. 17.
that '4~~8
24 1? meet
to
voorig Stlit
StJk Lett.
Lett. hI.
17. reg.
reg. 13.
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'8t~O
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K'rkelyke Bedevoering
ter vyfen-twintigfte
vyfen-twintigfle Verjaaring van
KerkelyJ.:e
Rerln'oeri/lg telvan
den vervulden
den
venuldell Euangefie-dienst
EUtlllgelie· dienst ininverfeheldene
Yl:rJi:heidelle GerneenGemeen·
ten ; gebouden
den XVIden
803 ,
tell;
gelzoudell den
XVltlen van
vall Oogstrnaand
Oogstmaand l803,
Dr. der
enenPredikant
SCUM: I), , DI".
doorJ.j. SCII/\lU'
door
del' Godg.
H. Godg.
Pree/ikant te
te
Rotterdam, enz.
en::::.. Met
J.1feteenige
eelligebygevoegde,
uygel1oegdt:, vooral
Yoo/'al HisHisRotterdam,
l /ingell.
.torifcbe.I1,mteeke
A:nteekeningen.
Te Rotterdam,
Jorifi-he
Te
Rotterdam, by
by J.
P. VJn
van
j. P.
Ginkel, 1803.
1803. In
In gr. 8vo.
(Yinkel,
81'0. Te
Tezamen
Ztlmen 166 Mach.
bladz.
SCHAR
niet wetende,
Lceraar
ee Lceraar
J. SCHAR
P, ," „ niet
wetende, hoe
hoe Lang
lang of
kart zyn
knrt
zyn volgende
volg<:nde leeven
lecvcn zyn
Zyll zou
zou,, wilde,
wilde, door
door
de nit-gave
dezer Rcdcvoering,
Redevoering, een
de
uirgave der.er
een openlyk
openlyk gedenkteegedcnkteeken oprichten
kcn
opril:hten van
van erkendnis
erkendni:; wegens
wegens genooten
gcnooren zegen
zegen op
op
den bovengenoemden
feestdag,het
hetwelk,
welk , zo
zo al
den
bovcngenoemden feestdag,
al niet
niet
voor het algemeen,
V00r
algemeen. toch
tt'ch voor
voorzyne
zynevrienden
vricnden,, ea
en ten
ten
miniten voal'
voor zyne
minl1:en
zyn"e familie,
famitie, van
van eenig
eenig belang
belang en
en leerzaam
leerzaam
ouderricht ZOll
zou zyn."
ouderricht
zyn." Het
Hetzonderlinge
zonderlinge zyner
zynerlotgevallen
lutgevallen
en de
eQ
de reeds
ret:ds openbaar
opcnbaargemaakte
gemaaktegelchiedenis
gclchiedenis zynes
zynes leeleeLoga [cheencn
fcheenen den
den Leervens tot
tot aan
vens
aan zyn
zyn vertrek
vertrck naar
n;;,ar Loga
Leer.
aar
aar dit „"voorzeker
voorzekergeoorlofd
geoorJof(~en
enmogelyk
mogelyk zelf
zdfses tot
tot eeeeen Gedichten,
nen
plicht te
te maaken."
maaken." De
Gedicliten, by
nen plicht
De Deafen
Pe/lm en
gelegenheid
dezer Redcvoering
Redevoeringaan
aan zyn
zyn Eerw.
gelegcnheid dezer
I~env. gezongczonden , zyn
den,
zyn by
byhaare
haareuitgave
uitgaveterug
teruggehouden
gehnuden,, wyl
wylzomzomour 's'sLeeraars
te boog
migen veel
vee! te
hoog verhetrende
verhefrcnde yvoor
Leeraars zedigzedigmigen
held
heid., anderen
anderen te byzonder
b':r~/Jnder uitweidende
uitweidmde waren
waren voor zyne
zyne
vcedelicvendheid,
alien, tilt
vt·edelicvendheid. allen.
uit hoofde
llOojde van
van derzelver
derzclver veelbeid,
vee/heid,
onmogelyk
kondengcplaatst
geplaatstworden,
worden, en
en de
ollmoge1yk kondell
de uitkiezing
uitkiezittg
haatlyk en
en onvriendlyk
zou geweest
vall.. eenigen
eenigcn haatlyk
onvrielldlyk zou
geweest zyn.
zyri.
van
Geheel
Geheel buiteu
buiten 's's Leeraars
Leeraars opzicht
opzicht enenverandwoording
verandwoording
flaan zy
zy in
fb.an
in 66nen
Mnen bundel
bundel te
te worden
worden uitgegeven.
uitgegeven. Na
Na
dit voorgeredende
voorgefedende beat
heeft de
deLeeraar
Leeraar nog
nog een
een paar
paar woorWOOfslit
den over
over voor
voor de
de Buiten- en
enBinnen-landfche
Binnel1-landfthe Recenfen.
Recenfln..
den
Schriften; het
ten zyner
zyne" voorige
voorige Scluiften;
het cote
cene van
van dank
dank your
voor
ten
acne
gegronde aanmerking
aanmerking,, het
het andere
cene en
ell andere
andere gegrondc
andere van
van ververo re beoordeeling;
wyt wegens
wegens fchamp
[clJamp;:re
beoordeeling; waarop
waarop nog
HOg een
een
derde
<Jerde woord
woord volgt
voIgt van
vall minachting
mil1i1chting your
vaor die
diL: onzichtbaa)onzichtbaar
G
LETT.,1804.
ge.
J.ETT.1804. NO.
NO. 3.
z.
G
ge-

D

1./. SCIIARP
SCHARP
en hes
kilf7dip:e en
over Schryvers
Schryversen
en.LeZC1'3;
Lezers; lzmdlge
gezaglzebbel's
he'
getaghebbers O\Ter
echter buiten
fcheidene Recenfellten
Recenfenten echter
ftheidene
bmten zyne
zyne bedoeling
bedoeling MUf111i~
tende. Zonder
te maaken,
tende.
Zonder ons
ons nu
nu zeer
zeer verlegen
verlegell te
maaken, of
wy binnen
Voorredenaars
wy
binnen dan
dan wel
wei buiten
bniten's 's
Voorredenaars bedoeling
bedoeling
geflooten zyn.,
zyn , flellen
wy ons,
beoordeeling
OilS., by
bydede"
beoordecling dedegeOooten
fiellen "'fy
zer Redevoering
Redevoenng , op
opnieuw
~leuwdie
drebefcheidene
befcheldenevrymoedigg
vrymoedig..
heid ten
plicht , welke
heid
tell byzonderen
byzonderen phcht,
welke wy meenen,
meenen, dat
dat ononze Letteroefeningen
ze
Lettel"Oefeningen Deeds
fieeds kenmerkt.
kemuerkt.
Met Vooraffpraak
VooraHpraak en Gebed
Gebed heeft
heeft deze
deze Kerkel
Kerkelvke
yke Redevoeringde
de lengte
lengtevan
van 96
96 bladzyden
devoering
bladzyden,, niet
niet wydluftig
wydluftig
gedrukt, en
en meg
mag zy
zy alzoo
alzoo eene
eene proeve
proeve heeten
heeten op
op de
de
gedrukt,
aandacht del'
der Lezers,
nandacht
Lezers,die
diegaarne
gaarneeene
eeneRedevoering
Redevoering agagtereen uitlezen
tereen
uitlezen, , bet
het welk
welk hier
hier zoo
zoo veel
vee I tetemoeilyker
moeiJyker
words door
wordt
door de
de menigte
menigtc enennitgefIrektheid
uitgeflrektheid der
del'AanteeAantee..
historifche niet
keningen, waarvan
men de
de historifthe
niet wel
kan uitkeh\ngen,
waarvan men
wei kan
nitftellen tllsfchenbeiden
tusfchenbeiden te
te lezen,
fid!Cll
Iezen, Ivegens
wcgcns derzelver
derzeiver byzon•
byzon.
dcre aangelegenbcid
voor den
den perzoon
perzoon, ,. die
rlere
aaiigelcg~lJhcid vaal'
die tech
t0ch groogrootendeels in
deze Redevoering
Redevoering van
van zichzelven
zichzeiven fpreekt.
fpreekt.
tendeels
in deze
zo Zti!
zal ik
indien men
roemen, ZO
lllt/fm
men meet
moet Iwmen,
ik roemen
roemen de
de dingen
dingen my112yXi: 3o.
zny:kbeid. .22 Cer.
Car. XI:
Iter
30. —
- I. Jets
lets tete zeggen
zeggen over
over
ner z;l'ckhcid.
PAULUS in
dezen text,
text, als
van PAULUS
in 'j,'erbrwd
als een
een gezegde
gezegde van
dezcll
verband en
beichouwd. If.
tJogmcrk
n.1.Tit
Uit dat
dat verband
verband en
en oogmerk
oogmerk
bogmerk be\chnuwd.
cenige trek
trekken
op te
's mans
ct:J1ige
ken op
te zamelen
zamelen van
van's
mans character
character als
ais
Euangeliedienaar , en
Eunngeliedienaar,
en —
- behoudens
behoudens den
denaanmerklykert
aanmerk!yken
tif land, die
nftand,
die 'er
'e1' tusicbenbeiden
tmfdcnbeiden isis —
- op
op zichzelven
zichzelven en
en
zyne hOOl"ers,
hoorers ,by
by~e1ykenis
gelykenis
, toe
pasfen;
zyne
, toe
te te
pasfen
; en en
Ill. met
met
bet
ge~n deze
deze plegtige
plegtige feestviering
feestviering fchecn
fchecn te
te vorderen
vo1'deren
hct gem
alles
te befiuiten;
<lit was
was de
deverdeeling,
verdeeling, welke
welke de
de
tlles te
befJniten; —
- dit
Leeraar
Leeraar maakte
maakte voor
voor zyne
zyne Redevoering,
Rcdevoering, na
na eerie
eene korte
kane
inleiding
over den
den fchryftram
fchryftrant van
van PAULU
inleidillg over
P.\ ULtTS S ter
ter dozer
dezer
plaatze,
})ln~tze, en
enover
overderzelver
derzelver gepastheid
gepastheid voor
vaal' des
des kedenaars
Redenaar3
cigene omftandigheden.
cigenc
omflandigheden.
wordeng~vuld
pvtild door
door bet
!J.l Bladzyden
B1a:hyden worden
het lets
lets van
van bet
het
eerlie
~erne deel
dee!,, het
het welk
weIll:dan
danook
ookdedegefchiedenis
gefchiedenis der
del' Co'1;fnthijche
Kel'k aanroert
aanroert en
en byzonder
byzondel' uitweidt
nitweidt over
over bet
hd
'0inthifehe Kerk
tiende
tienele,elfde
eIfdeenentwaalfde
twaalfdcHoofdfluk
HoofdOuk van
van dezen
dezen Brief
Brief,,
inet
illet telkeus
telkells ingevoegde
ingevoegde toepasfingen
toepasfingen op den
den tegenwoortegenwoordigen
(1i!!en flaat
ftaat van
van Godsdienst
Godsdicllst en
en zeden,
zeden,jajadaarna
daarnabefloobef1ooten
met vier
ten xvorcit
\v()n~t met
vier uitvoerige
uitvoerige leeringen
Jeeringen, , die
die can
aan dit
dit
lets de
de gedaante
gcdaantc van
van eene
eenevoillagene
volOagenc Redevoering
Redevoerinp; over
over
lets
den
rlen text
text geven.
gevell. Omtrend
.Omtrend de
de dingen
dingm der
de,. zwakheid
zwaldleid van
van
PAULtJS wykt de
de Leeraar
Leeraar of
af van
van alle
allc andere
andere Ultieggers,
Ultlcger::;,
PAULUS
(lien
by nafloeg
di'~ll hy
n:10('e~. daar
daar zy
zy door
door dezelven
dezelven bet
het Iyden
l}'den Co
Cl1 do
de
van den tipostel,
Jr:gm[lJoedm verithan
verltaall Vall
AposleI, terwyl
tcrwyl by
h~' 'ex
'a des.
dt.:s..
.:egenfvoeden
zelfs
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vindt~, als
als vreesach..
zelfs zedenlyke
zelfs
zedenlyke zwakheden
zwakheden in bedoeld
bedoeld vindt
vreesach•
tigheid in
in bet
(vs. 3~
ligheid
het begin
begin van
van zyn
zyn Apostelfthap
Apostelfthap (vs.
32 en
op de
33),
zekeren aanleg
aanleg tot
totgeestlyken
geestlyken hoogmoed
hoogmoed op
de on33), zekeren
011zyner openbaaringell
openbaaringen(H.
(II.Xll:
Xlf:7)
7) en
gemeenheid zyner
gemeenheid
en zeke.
over de
God zy7e
gemel}'kheid over
de tuchtroede,
tuchtroede, met
met welke
welke God
zyre gemelykheid
9). De
ne zelfverbelling
bed.wong(H.
(H. XU:
MI: 9).
Dedingen
dillgen zylle
zelfverbelIing bedwong
te roemen
roemen, , is
is ininzyne
zyneopvatting
opvartillg dus
dus
ner
nes- zwakheid
zwakheid te
onder her
het optellen
van die
optellen van
die dingen,
dingen, waar
waar in
in men,
men,
" onder
uitinunt, zyne
door zenade, boven
door.,genade,
boven anderen
al1deren uitmunt,
zylle zwakheden
zwakheden
opvatting , welke
ook edelmoedig
belyden." E
E 211e
~delmoedig tetebelyden."
~ne opvatting,
welke
ook
aannemelykgenoeg
genoegvoarkomt,
voorkomt, maar,
maar, ondanks
aile uituitaanncmelyk
ondanks alle
voerip,heid, Met
gelloeg ontwikkeld
olltwikkeld of
ofgegevoerigheid,
niet naauwkeurig
naauwkeurig genoeg
trouw genoeg
is , daar
trollW
genoeg bygebleeven
bygebleevcn is,
daar al
al fpoedig
fpoedig ua
lla deze
deze
het roe:nen
uiilegging het
voorkomt , het
uidegging
roe:llen der
der finaadheden
fmaad/zedm voorkomt,
het
well:. de
de opvatting
opvatting der
del' overige
ovcrige Uitleggers
Uitleggers is.
is.
welk
Het IIde
voor I.)
, alsalseeneii
Het
lIde deel
deel flelt
{lelt nu
nu PAULUS
PAuLUS vaal',
eenell
man, die,
rom,
die, met
mctgrootfprekers
graotfprekers retc doen
doen hebbende
hebbellde,, van
van
zyne perzoonly/:e
voorrechten van
van geboorte
geboorre,, opvoeopvoezyne
pe'rzoonlyl:e voorrechten
ding , geleerdheid,
ding,
geleerdheid, perzooneele
perzoolleele gaven
gaven en
en bezigheden
bezighedengegewaagt ; maar
die by
byzulke
zulkegelegenheden
gelegenheden zelve
zelve nog
nog lie.
liewaagt;
maar die
ver de dingen
zynerzwakheid
zwakheid
roemde
verde
dingen zyner
roernde;
- ; 2.)
z.) als
tIS
eenen Leeraar
Leeraar,~ die
ecnen
die niet
nietroemen
l'oemen wilde
wilde in
in anderer
anderer lieden
lieden
arbeid , maar
maar die
die in
arbeid.,
in geheel
geheel zyn
zyn werk
werk zich
zichhad
hadlaten
laten
leidendoor
doordedeGodde~ykc
Goddelyke
fchikking
fchikking;
- ; 3.)
3') als
:tIs den
den
leiden
verttandigen , den
den opgeklaarden
opgeklaardenChristen,
Christen, die
die in
in het
het
veritandigcn,
midden vall..het
van hetootinoedig
midden
ootllloedig erkennen
erkennen zyner
zyner zwakheden
zwakheden ,,
evenwel danKbaar
darikbaar aan
aan verleende
verleende genade,
genade, zeggen
evenwel
ze~gen durfde,
durfde,
de tlitllemendjie
nitnemendge
ik ben
ben in
in geen
geen ding
ding minder
;ninde,. geweest
gewCtst ..dan
d'lIJ tie
enz. (vs.
(vs. 5,6, ~3,
der Apostelen,
23, 27,
de,.
Aposte!en, cnz.
27, 28.)
23.) —
- 4.)
4,) als
als
den waarlyk
Leeraar , die
den
waarlyk geoefenden
geoefcnden Leeraar,
die de
de dingen
dingen zyner
zyner
zwakheid, en
beproevingen van Gods
en dat
dat is
is nu
nn weder
wedel' de
de bcproevingen
Gods
zwakheid,
door mcn(i.:hen,
men/hen, roemt;
roemt;
5.)
hand en
en de
de verdrukkingen
verdrukkingen door
- 5,)
als roetnende
de zwakheden,
welken hy
by als
ais
roemende inin de
zwakheden, welkel1
als mensch
mensch
en zondaar
in zich
zich zelven
erkendc ; welk
en
zonc1aar in
zelvel1 erkend~;
welle laatfte
laatfl:e oogoogpunt wy meenen
, hetwelk
pUnt
mecnen ,.dat
dathet
heteenige
eenigeisis,
hctwelkeigenlyk
eigenlyk
by den
den tekst,
tekst, naar
naal' des
des Leeraars
Leel'aars opvatting,
opvatting, had
had behoobehooren genomen
te worden,
worden , in
ren
genomen te
in plaats
plaat£ van:
van'alle
aIle de
de voorige
voorige
trekken nit
uit verband
en oogmerk
opgemaakt, fl:rydig,
ftrydig, naar
verband en
oogrnerk opgemaakt.,
trekkcn
naal'
ens oordeel
011S
oordeel.,, met
met hethethoofrivereischte
hoofdvereischte van
van66nheicl
eenheid
in Joel
in
doel en
en voorftelling;
voorfl:elling; - waarby
waarbynog
Ilogten
ten 6.)
6.)komt
learnt,, als
als
willende PAULUS
min de
PAULUS min
wi1lende
de liefde
liefde voor
vaal' zynen
tynen perzoon,
perZOO1J, dan
voor zyn
voor
zyn werk
werk behouden.
behouLlen.
In elk
elk dezer
dezer oogpunten,
ooj?;punren, waarin
waarin de
de Leeraar
Leeraal' den
den Apostel plaatst,
lei
plaatst., ftelt
frelt by
hy zich
zich zelven
zelvcn telkens
telkens voor,
VOf)r., na
n:l.eenen
eenen
ze■
G 2!1
ze·
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tot 11et
bet Leeraar
2erligen ovel'gang
overgang van
van het
het Apostelambt
zerligen
Apostelambt tot
Lee,·t7l1f"
()rider I)
r) is
iemand
ambt. Onder
flmbt.
is het:
het:„ "Is Is
iemandcan
eenNederlander?
Ncderlandcr 1
voorheen geeerden
geeerden naam
--- en
en is
is 'er
'cr helms
: hclaas!)!) in
in dien
dien l!oorlzeen
IJ:lam
nog eenige
roem~ ?- ikikben
wooncre
nog
eenige roem
benhet
hetook.
ook.Daartoe
Daartoc
woonde
lang genoeg
myn geflacht
in dit
lang
genoeg myn
geflacht in
dit van
v,an ouds
oudsgezegend
gczegcnd
land; —
, waarin
- een
eengeflacht
gdlacht,
waarinverfchcidene
ver[chcidcne eeuwen
eeuIYcn de
de
handel bloeide
kiygsposten beldeed,
bekleed , de
handel
bloeide,, aanzienlyke
aanzienlyke klygsposten
de
aartsbisfchoplyke myter
aartsbisfchoplyke
myter en
en hoOgleeraars
hoogleeraars tabhaard
tabhaard gedragedragen zyn, dat
gen
dat ininmeer
meer dan
dan een
een land
land beroemd
beroemd,, en
en waarwaal'van in
Van
in Duitsland
Duitslalld een
eell talc
tak veradeld
vel'adeld is."
is." Een
Eengedeelte
gedeelte
van het
bewaarheidt dit
dit ter
van
het getlachtregister
gel1achtl'egistcl' des
des Leeraars
Leeraars bewaarheidt
tel'
nedergelletde , beginnende
Thed.
ncdergcHelde,
begilJ11ende met JOANNES
JOANNES SCARPHIS
SCARPlUS, Theo/.
te Oxford
A?. 139o,
en Profisfbr
Oxford A?
DoCtor cn
Pro/csJot· te
1390, en
en gaande
gaande tot
tot
honor
VON CRATZ
CRATZ VON
SC ilA CLPFENSTEIN.
in
de Graaven
Graaven VON
VON SCIL\Rl'FE1\lSTEIN.
-—
in de
Met welke
hadtnch
tech de
de Leeraar
l\Jet
welke grootfprekers
grnotfprekers had
Lceraar bier
hier te
te
pAuLtis ill
in dezer voege
doen , dat
doen,
dar by
hy meencie,
meende, PAULUS
voege te
te moeten
moeten
naarvolgen?
naarvolgcn?
Onder ~)
2) is
is bet
11cteen
een doorgaand
doorgaand verhaal
vcrhaat van
van des
des LeerLeerOnder
in 1778,
ars beroepingen
te St
St.• Anna
~:1rS
beroepingen te
.41111a Land
Land in
1778, te
te Axel in
in 1788
binnen in
1780,
~NoordH"yk. bil1nen
1788, , te
te Rotterdam
Rotterdam in
T7Cco ,tete Noordn'ykin Oostvries/and
in 798,
Oostvriesland in
17
Loga ill
: 798,en
envan
van zyne
zyne
)789
te Loga
89, , te
in 800.
ditelit
gedeelte
heritelling te
te _Rotterdam
herltetling
Rotten/!inJ in
J Soa.Tot
Tot
geaeelte bebehooren , natuurlyk,
h\lorcll,
nattlurlyk,de
de meeste
meestc historilche
historil'che aanteekeningen,
aanreekeningen,
n, dat
die
uitvoerig zy
zyn,
dat zy
zyock
o<,kdededicbtregelen
dichtrcgelen van
van
die zoo uitvoerig
affcheid in
affcheid
in en
enaim
3:111de
deondericheidene
onderlcheideneGemeenten
Gemeentell mademeal'deelen , mct
met welken
deelen,
welken de
de Leeraar
Leeraar doOrgaands
docirgaands zyne
zyne jongfte
jnnglte
Leerredenen in
in die
Gemeenten Uoot,
flout, of
Leerredenen
die Gemeenten
of welken
welken hem
hem het
het
nandenken nan
aan dezelven
nandenken
deze]vell naderhand
naderhand deed
deed opilelien.
opfl:ellen.
Onder 3)
3) zegt
de Leeraar
Leeraar van
van zich
zich zelvcn:
zelven „.,BybelOnder
zegt de
nybelkennis te bevorderen
kennis
bcvorderen en door
door dezelve
oczelve ecbte
echte godsvrucht
gf)d~vrucht
was
\vas nivu
myll poogen
pnngen;; fchooltwist
fchooltwist myn
myn afkccr,
afkeer,, en
tn myne
mync
fnipperuuren , zells
fnippcfuuren,
zelrs menige
menige flaapelooze
flaapc100ze nachten
nachten heb
heb ik
ik
aan myne
Ran'
n1Yl1e cigene
cigene befchaaving
befchaaving en
ell het nut van
van anderen
3noeren toetoegewyd. Rechtzinnig
gewyd.
Rechtzinnig zonder
zander twistgierigheid
twistgierigheid heb
11eb 1k
ik overoveral —
nl
- en
ell onder
onder u —
- den
den weg
weg Gods
Gods in
in waarheid
waarheid,, naar
naar
bet Enangelie,
en ik wil
het
El1angelie, geleerd;
geierI'd; en
wi! het
betblyven
bly\'en doen,
doen,vervel'2e1;erd ,oat,
dat, hoe
zekerd,
noe het
het op
opde
dewaereld
waereld gaa,
gaa, de
derotsilcen
rotsflcen
der eeuwigheid
nooitwankelen,
wankelen ,ele
de hand
hand van
ncr
ecuwi!Ihcirl IJooit
van God
God op
op
den rhr00J1
throon blyven,
blyven, en
zal , dat
den
en geen
geen hel
hel beietten
belettcn zal,
dat bet
het
‘voord des
des Heeren
zyn tot het
\Voord
Heeren filet
niet zou
zou voorfpoedig
voorfpoedig zyn
het
geene W;l:tr
, waar
zendt.
gee!'C,
toetoe
hyby
hetbet
zendt.
- -Seboot
Schoot'er
'erdan
dan nog
nog
lets overig
n tyd
, dien
iC1S
o'.'erig van
V:111 ddcn
tyd,
dienikikaan
aanmyn
mynopenlyke
openlyke
vis,;1,isbediening bdrfcdc,
befIeede , can
dan heh
heb ik
;'\1j1"csbediening
ik dezelve
dczelvc miner
min,ier
aan 1l1ync
myne uitfpaulJillgell,
uitipanningen dan
t'J~gi.:wyd
dan aan
aan nuttige
lluttige letlettu
sgewyd nan
ter-
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teroeffeningen
voor
zelven het
; hetzy
zy elders
am het
elders ann
teroeffeningen
vaal'
mymyzelven;
taalonderwys del'
der fllldeerelldc
fludeerendejeugd
jeugd;
ofaan
aan het
hut belChrybelary~ of
taalonderwys
eerier flede1yke
fledelyke gelchiedenls
gefchiedents(*),
(*) , waartoc
waartoe ik
ik door
ven
door
yen eener
openly]:gezag
gezaggewettigd
gewettigdwas;
was ; het
het zy
zy hier
bier by utiL'dea
ll!ktkll
openlyk
aan byzouder
aan
byzonder Godsdientlig
Gudsdiel1tl:ig onderwys
onderwys en
enoefreningen
oeflcnillgcn,,
welke door
door nu. in
in getalen
zyn bygewoond,
bygewoond,en
en Vtl/li'
voor we·
vee•
gdalen zyn
wdke
len niet
niet zander
zonder nut
nut gewcest
geweestzyn."
zyn." Kort
len
Korr en
en zedig
zedig gee
Hoegisis deze
maar vroeger
vroeger had
had de
lJoeg
deze eigenroem
eigelll'oem; ; maar
de Leer,
Leer.
:tar alreeds
alreedsgezegd:
gezegd :"„ 't IsIs waar
aar
waar,, God
God heeft
heeft mymyne iludien
ne
Hudi2n gezegeud,
gezegelld, en
en ik
ik dank
dank hem
hem voor
Vaal' de
de gave
gave'l,' ,
die hy
by my
my fchonk
die
Ichon1.; ; 't't is
is waar,
waar, dat
dat myn
my/n dienst
dicnst aange.
aange..
naam was
naam
was in
in alle
aHe dedeGemeenten
Gemeenten;; dat
dOlt ikiknergens
llergells gegee
weest ben, zonder
weest
zander zegen
zegen agter
agter te
te laten;laten;· dat ik
ik upping
opgung
en een
in en
buiten myne
myne Gemeenten
in
een zekeren
zekeren roem
roem buite11
Gemeenten hub
heb
verkreegen; 't't is waar,
verkrecgen;
waar,wanneer
wanneer ikik my
myby
byveelen
vee len vergevergelyk, dat
.durf: iI,
Iyk,
dar ik
ik zeggen
zeggen .durf:
hell mcct"
id, , dan
dan zy
ik heb
weergCl'lrbr
gearbrid
alien ; 't isis waar
, dat
allen;
waar,
datmyne
myneLecrredenen
Lecl'reJl.::l1en dikwyls
dikwyls met
met
vrucht gehoord
vrucht
gehoord,, myne
myne fchriften
fchrifren met
met nut
nut gelezen
gelezen zyn.
zyn.
Ik heb
met cermetaal
eermetaal-— my
IIi
l1eb myne
myne letteroefl'eningen
letteroefl'cningen met
my zelzelmyn
Vaderland
, door
ven, toen
taen buiten
ilc buiten
myn
Vadcrlandwas
was.
doorvrcem.
vrcemden zelfs,
zeffs , met
met de
de rhitornale
dodoraale waardiy;heid
waardigheid bdde~d
beklecd gege.
den
zien. En, hoedanig
hoedanig ik
ik onder
onder ulieden
ulieden geweest
gewecst ben
ben,,
weet gy
gy zelve.
zelve. De
, dedemocite
, het
"ieet
De arbeid
arbeid,
moeitc,
het\vaaken
waaken ~.
heeft my
my nooit
heeft
nooit verdrooten
verdrooten; ; het
het prediken
pr.:diken was
was myn
myn
grootfle lust
grootHe
lust;; Bybelkennis
Bybelkennis te
te . bevorderen
hevorderen myn
myn toeleg
tocleg ;
myne ondefwyze!ingen
onderwyzelingen dcn
den Godsdiensi
myne
Godsdi~nst grondig
gwndig te
te ke..
reit
ren verfIaan,
verilaan, myn
myn genoegen;
genocgcn; nooit
nooit hccft
heeft my
myeen
eell kranke
];rankc
begeert
wien ikik niet
niet bezogt
bezogt heb,
heb , als
begeert, , wien
als ikik konde
kuntie;;
heerschzucht
twistgicrigheid Waren
waren myne
mylle zonden
zouden
hecrschzucht en twistgierigheid
niet;
in het
ik ben
bell vriendiyk
vriendlyk geweest
geweesr ill
her midden
midden van
vall ull;nier; ik
;—
en
nooit hd>
hub ik iewand
ulp, voorfpraak
en nonir
iemand phulp,
voorfi>raak of
of troost
troost gege..
weigerd
bet in
weigerd, , wanneer
wanneer het
in myn
myn vermugen
vermugen ,was
,was hem
bem te
te
dienen
<licuen; ; en
ell openly]:
openlyk roep
TOep ik
ik u11 alien
allen tot
tot get
getuigen,
uigen, of
of
ooit
ooit verfchil
verfcl1il van
vall burgerlyke
bllrgerlyke begrippen
begrippen of
{Jf gocisdieMUge
godsdiellltige
denkwyze,
jn zelfs,
zelfs, ofofooit
ouitherdenking
hcrdellking aan
aall ontvangole
lliltvang ':llc
dellkwyze. ja
beleedigingen
of onvriendlykheden
my beret
bdecdigingen of
onvricndlykhedcn my
belc[ bebben
hebbclI te
te
dienen
wien ik konde.
dienen, , wien
kande. - Vooral
Vooral -— God
myn gc.
gc.
God is myn
tuige
in in
myn
myzelven
tuige!—- ikikheb
heh
mynwerk
werk
myzclvenMet
niet bedaeid;
betheid;
in
in de
de kerk
kerk en
en aan
aan de
de huizen
hlli"cn,, op0]1den
denpredikiloel
prediklloe! en
op
op bet
het fchavot
fchavat heb
hebikikManner
llimmaandeten
andelentocleg
tueIeggebad
gehad ,
dan
geloovigen
en deugdzual11,
deugdzaam,getm,
getrosr,
dan om
am de
de menfchen
men [chen geloovig
1St,
wys
DieGod,
God wica
wys en
en gelukkig
gelukkig te
te 11-maker'.
tnaaken. Die
WiCll ik
ik prepre..
dik.
dike
(*) GeMiedents c7.? Castumrn van Else!,
G3

;;r,8ve.
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dikte
hart ; die
dikte,, was
was de
de liefde
Hefde van
van myn
myn hart;
die jEztrs,
JElOS, Wien
wicn
ik verkondigde
was de
de hoop
hoop myna
myner ziele
;dele;; over
over hem
hem
verkondigde, , was
en zyn
zyn Euangelie
Euangelie heb
heb ik
ik my
my nooit
nooit gefchaaind,
gefchaamd, en
en zyne
zyIJe
eer
eel' was
was het
het toppunt
toPPUI1t myner
myner bedoeliug."
bedoeliu!!;." Deze
Deze eigen
eigen lof
lof
zoekt
in het
zoekt zyne
zyne verfchooning
verfchoOlling in
het zeggen
zeggcll van
vall pPAUI.US:
itur.us :
verdraagt
verdroagt my
my een
em iveinig
wejJ1i,g;; lb
ik ben
benroemende
1"Oemem!e °imp
omvysgewor•
gewor·
lliaar de
Li!'osteJ was door
doorandere
audere gruotfprekcrs
grootfprekers
den: : maar
de Apostel
den
daartoe
en wilde
wilde ook,
ook , geiyk
daartoc gedrongen
gcdrongen , , ell
gelyk de
de Leeraar
Leeraar
had
de Gemeente
op eencn
had aangcmerkt,
aangcmerkt. de
Gcmeente op
eenell meer
mee,- fchertzenfehertzen.ondoorzichdell toon
toon doen
d(len gevoelen,
gevoelen, hoe
hoe gemaklyk
gemaklyk,, hoe
hoeondoorzich.
den
tig zy
lietverleiden
verleiden:: en
en nu
unherhaaherhaazy zich
zichdoor
qoorzwetzers
zwetzersliet
len
len wy
wy de
de vraag
vraag,, wie,
wit. toch
roehdrong
drongden
denLeeraar,
Leeram: tot
tot dedezen
en tevens
doen wy
wy dezo.
zen zeffsroem
zelfsroem?? en
tevens doen
deze, , of
of hier
hier dan
dan
ook
of ernst
ernst by
by hem
hem plaats
plaats had?
oak fcherts
feher.ts of
had? waarvan
waarvan wy
wy,
bet
het eerfle
eerfl:e immers
immel's niet
niet mogen
mogen denken,
denken, en
en waarvan
waarvan het
he£
laatfte
zou met
laatfl:e dan
dan toch
tach volkomen
volkomen ftryden
fl:ryden zou
met den
den toon
toon ,
dien
zelf in dit
dien de
de Leeraar
Leeraar zelf
dit gedeelfe
gedcelie van
van des
des Apostels
Apostels.
Brief
heeft opgemerkt.
opgemerkt. loch
Brief heeft
DochdedeLeeraar
Leeraar zelf
zelflost
lostdeze
deze
tegenbedenking
op,door,
door, na
na dit
dit alles
alles van
van zich
zichgezegd
gezegcl
tegenbcdeuking op,
te hebben
hebbcn,, bet•
het·Welk
welk een
een eeuvouwdig
eenvonwdig mensch
mellsch aI
a1 Iigt
ligt
Leeraar, zoo
de fchets
fehets van
van den
den Lw"aar,
zoo als
als by
hy
zan houden
houden voor
voor de
zou
teraond uit
nit te roepen
behoort
roepen : : „" Maar
Maar helaas!
he1aas!
behoorttete zyn,
zyn, terllond
4wakheid !
-— wat
wat zegt
zegt dat
dat alles?
alles? —
- 0o dingen
dingen myner
171yl1e1' :<.wakheid
myn werk
was niet
niet hct
het gecn
het zyn
zyn moest!
myn
werk was
gecn het
moest! 0o wat
wat had
had
wat had
had ik
ik kunnen
kunnen zyn
zyn,, wanneer
wanneer ik
ik de
de
ik moeten
moeten, , -— ,vat
lesfen myner
lesfen
myner ouderen
ouderen maar
maar gevolgd
gevolgd had
had!! wanneer
wanneer ik
il~
van het
van
het onderwys
onderwys myner
myller Leeraaren
Leeraaren al
aJ dat
dat nut
nut getrokgetrok.
ken had,
had , dat
ik alle
ken
dat ik
ik behoorde!
hehoorde! wanneer
wanneer ik
aHe myne
myne gagaven
beflecd, alle
aile myne
mynl' krachten
krachten meer
meer aangewend
aungewend,, naafi
naall'
y en befleed,
alle de
allc
de infpraaken
infpraakl'n van
van myn
myn hart
hart flipter
Hipter geluisterd
gduisterd, , en
en
rnynen tyll
tyd gieriger
uitgekogthad!
had! -— o0my
my.nen
gieriger uitgekogt
mygebrekkige
gebrekkige
Leeraar! -— hoe
Lecraar!
hoe veel
veel heb
hell ik verzulind
verzuimd,, dat
dat ik
ik moest
mo~st
gedaan hebbl'l1
hebben!J hoe
gedaan
hoc veel
veel deed
deed ik
ik verkeerd!
verkccnl! hoe
hoe veel
veel ten
ten
halve! —
was 'er
halve!
- en
en hoe
hoconnadenklyk
onnadenklyk veel
veeI gebrekkigs
gcbrdddgs was
in myn
duet
mymy
wegzinken.
in
myn beste
beste werk
werk !r Schaamte
- Schaamte
dOtt
wegzinkell
gaa niet
voor God,
God , met
voor
met vuurig
vllurig bidden:
bidden: ~aa
niet in
in het
het gericht
gericht
hetreft, ik
tIlet
wat de
de menfchen
mcnl"chcl1 hctreft,
ik weet
weet
uwen knecht,
knecht, en, wat
%vet tlWeI1
even weinig,
weinig , als
als —
weetveel
ve~l weiniger
weini~er,, dan
dan --....
even
- ikikweet
lets te
te '"Oemel1,
roman, dan
PAULUS.
dan de
de dingen
dil1gen, viper
mymr zwakheid.'
zwakhei,d.J"J,
PAULUS , iets
Onder 4')
4.) worden
Onder
worden de
de wederwaardigheden
wederwaardlghedel1 opgeteld,
opget,eld"
dien het
(lien
het leeven
leeven des
des Leeraars
Leeraars bejegenden,
bejegenden, door
door de
de hand
hand
van God,
God, door
doorden
denkwaaden
kwaaden wil
wit der
deFmenfchen,
menfchen, en
en door
van
bet beloop
der tyden.
tyden. Onder
Onder de
deeerften
eerllell wordt
wordt het
het gegehet
beloop der
voel getroIfen
getroffendoor
doordeze
dezeaandoenlyke
aandoenlyke
plaats.,~„ Tot
Tnt
voel
plaats.
vyf-

RERKELYKE REDEVOERING.
ImRKELYKE
REDEVOERING.

95
95

vyfmaal toe
toe klom de
vyfmaal
de dood
doodininmyne
mynevengfleren
vengfferen en
en fcheurfchellrde de
de lievel!ngcn
van myn
myn hart
hart nit
de
lieveEngcn \'an
nit myne
mylle armen.
armel1. Myll
ABRAHAMS , mynen
mynen pasgebuorenen
beide lieve
lieve ABRi\IlAl\JS"
pa:;gcbuorcllell EKIJS,
beide
ENOS,
JANTJE hell
tun veelbeloovend
heb ik
ik verlooren
verlooren- — en
myn
veelbeloovend }\KTJE
en u
ook, laatstgefforven
oak,
batstgefforven zuigeling!
zlligeling! welke
welke ik (tom
(toen vall
van
rnyn vaderland
door het
bet lot
myn
vaderland door
lot der
der tyden
tyden verwyderd)
verwyderd) nook in
in dit leeven
aanlchouwdheh;
heb; welke
welke ik
ik nooit
11uoit
leeven aanfchouwd
nooit met
met
tennis zien
zal, voor
VOrlr dat
dat ikiku11eens
eellswedervinde
wcdervinde aan
aan de
de
kennis
zien zal,
knieën van
vanmynell
mynenHeiland.
Fleiland.
6! ()!
Hoe
hioede
kniecn
-,
Hoe
bloedemy
my het
het
hart ! hoe
die Gagen!
flagen! hoe
hoe nally
naby was
was ik
hart!
hoe fel
fel troffen
troffen die
ik aaa
aall
het twisten
maar ik
ik dank
het
twisten met
met mynen
mynen formeerder!
formeerder! maar
dank my.
mynen God,
nen
God, en
enikikroem
roemdeze
dezebeproevingcn.
beproevingcn. Den
Den hemel
hemel te
te
helpen bevolken
llclpen
bevolken is toch
tachgeene
geene geringe
geringe eer
eel' voor
vaal' eenen
eenen
Van menfehen
wend hy
aardeling- !" Van
meufchen werd
eenmaal van
vaq
oardeli17g!"
by eenmaal
onrechtzinnigheid 'we~ens
wegens een
een Graffchrift
Grafichrift op
op den
den RoomRoom·
onrechtzinnigheid
Bosch-kapelle by
fchen Priester
Priester van
van Bosc!;··/(apelle
by .I1xel,
eenmnl
fchen
use? , en
en eenmaal
onverdraagzaamen See7.
e- geest bd'chllldi~ul,
\Thu. onverdraagzaafJ1C1Z
vim
Sd'te-geest
(Jmdat
belch uldigd , omdat
by „"eene
;e by
hy
eenebroederlyke
broederlyke verecniging.
wreeniging. wel
wd:e
hy zoo
zoo zeer
zeer
als iemand
wenscht en
hoopt , niet
Cll eenmaal
ecnmaal hl)opt,
!lietbegeerde
begeerde
als
iemand wenscht
ten koste'
van de
de grondivaarheden
des Euanf?;clitJ1l1s."
E uangelitims." III
groadwaarlzcam des
ten
koste van
In
de Aanteekening
by deze
piaats vinden
wy van
{Ie
Aallteekening by
deze plaars
vinden wy'
van het
het gegefchil gewaagd
over den
fchi!
gewaagd over
den voorflag
vaorflag der
der Rcmoll(lranten
Renton granten tel'
ter
vereenigingliefde,
vereeni~ing
in liefde,enenvermeld,
vermeld, dar
dar de
de twee
twee RemonSTOLKER en
firantfche
en BRUINING
nRUINING, -, --- de
flratltfthe Leeraaren
Leeraaren SToLKSR
een
klludigheden , de
een by
by hem
hem wegens
wegens geroernde
get'oemde lWlldighcdcn,
de ander
ander
Gas.dienst- v,Jrdeediging
verdeediging tegen
wegens
zyne GGdsdienstwe~ens ,zyne
tegen VOLNEY
VOLNEY:t
zeer hoog
hoog in
in achting
achting, ,—
- gemeend
gemeend hadden
haddcn tegen
tegenhem
hemeerst
eern
te moeten
op deze
deze piaats
pi:w.ts verbiedt
verbiedt ons
ons
moeten fchryven;
rchryven; maar
maar op
de
zwygen. Ilet
de waarheidmin
waarheidmin tetezwygen.
Het was
was,, ditditherinneren
herinneren
wy ons
ous zeer
zeer wel,
wel, een
een zeer
zeer haatlyk
haatlyk Vers
Vel''' van
van den
dell LeerLeeraar
~ar SCnARP
SCIBRP, , by gelegenheid
gelcgenheid van
van eene
eeneonverdraagzaame
onverdraagzaamcr
Leerrede
van den
den Hoogl.
Hoogl. LE
I.E SAGE
SfiGE TEN
13rWEK, , bet
het
Leerrede van
TEN BRGEK
welk
welk die
die twee
twce Leeraars
Leeraars de
de pen
pen deed
deed opvatten;
opvarten; gelyk
gelyk
ook
de Leerrede
Leerrede van
van LE
cone breede
oak de
u: SAGE
SAGE TEN
TEN BlIOEK.
:CROEK eelle
breedc
wederfprank
van eenen
eenen derden
derden Remonfirantv
Remol1j!fantg
wederfpraak ontmoetede
ontmoetedc van
fchen
[chen Leeraar
Leeraar P.
P. 'Amid.
LOllie. En
Envergelyken
vergclyken wy
wy nu
TIn dat
dat
geen
geen,, het
het welk
welk over
over dien
dienvoorilag
voorllagtertervereeniging
vereenig:ng
ter
tel' algemeene
algemeene kennisfe
kennisr~ gekomen
gekomen is nit
uit de
deOphelderinv
Ophelderinll1
gen
gen van
van eenen
eencn anderen
anderen Remonlirantfthen
Remon(lrrl11t[chen Leeraar
Leeraar ago
ag..
ter
1 , dan
ter zyne
zyne Dooprede
Dooprede over
oller de
de bekeering
bekeeringvan
van11;-ae
lpad,
daB we*
wlJ..
ten
, welken
ten wy
wy niet
niet,
welkennaam
naam wy
wyhet
hetmoeten
m0eten geven,
gevell, nog
DOg
vol
vol tetehebben
hebbendurven
dlll'ven}louden,
honden,dat
datmen
mengeene
ge~nevereenivel'ceni·
ging
gillg ten
ten koste
koste van
'!-'all grondwaarheden
grondwaarhfden des
des Euangeliums
Ettai1£;c1iums beblt-geerde.
geerde. Dit
Ditisisgeenzins,
geenzins,het
hetgeen
geel1dedeLeeraar
Lecrailrverklaart
verklaart
G 410
J:Yll
xyq
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Zzyourr,de
de wam'heid
waarheid te
te Are-.
zyn lust
lust tetezytt:
zyll:iiXec,elv
"A~6eueIV iv
iv aI'OI7J'lI,
fIJI'eoVan den
van het
het lot
ken
in —
ken
i11 liefde.
Van
den invioed
illVlod vall
lot der
cler tytyden op
en kort
den
or des
des Leeraars
Leeraars perzoon
perzoon words
wordt befcheiden
beCcheiden en
kart
gewaagd.
Onder 5,)
5.) zegt
. Leeraar van
van zichze1ven:
zichzelven:"„ ja
Gnder
zegt de
deLeeraar
Ja~
Geliefden !het
het isis maar
rnaaralal te
te waar,
waar, ik
Geliefden!
ik ftruikel
itruikcl alle
aile da.
d~.•
gen ,, ik
gen
ik val
val ininveele
veelcverzoekingen
verzoekingen,, in
in myn
mYIl vleesch
vleesch
woont
en, dan
waont geen
geen good
gaed,, cn,
dan zelfs
zelfs als
als ik
ik my
my vleije
vleije vast
vast
te than,
lTI,1et ikikmeest
mecst toezien,
toezien, dat
datikikniet
niN valle;
va.lle; il(
te
{raan, meet
weet —
dat my
weet
- tot
totmyne
mynebefehaaming
helChaaming dat
my de
de zonde
zonde
ligtlyk amringt;
omringt ; ilz
ik weet
Iigtlyk
weet bet
het at
a1 te
te goed
glJed,, wat
wat de
de
flryd is
flryd
is tusfchen
tusfchen vleesch
vleesch en
en geest
geest;; ikikdoe
doeduizendmaal
duizendmaal
het geen
haat,, enenniet
nietzelden
zeldenverfchrikken
verkhrikken myne
myne
het
geen ik
ik haat
beenderen
wanneer my
my de
de wet
wet der
der zonde
zan de , , die
die in
in my
my
beenderen. , wanneer
is , gevangen
neemt, en myne
zyn my
is,
gevallgen neemt,
myne dwaasheden
dwaasheden zyn
my niet
niet
Laat u deze
deze belydenis
bely,1enis genoeg
genoeg zyn, en
en
verborgen. Laat
dat zy
gdooft,
zy oprecht
oprecht is:
is;eene
eenebyzondere
byzondereoptellittg
optellillg
gdooft dat
zou uu zoo
zou
zoo weinig
weinig nuttig,
nuttig, als
als voorzichtig
voorzichtig zyn;
zyn; myne .gebrekenZyll
zyn genoeg
genoegbewust
bewust aa
aan
mynegebreken
II de
de vrienden,
vrienden,
die my
vergroot door
die
my kennel];
kenncn; weer
meer dan
dan genoeg
genaeg vergroot
duol' fchee{chee'aster ; zy
kle nyd
nyd en
ell klapzieken
l;!apziekell laster;
zy zyn
zyn te
te zwart
zwart in
in het
het
oog der
aag
del' liefdelooze
liefdelooze verdenking
verdenking, , en
en jaaren
jaaren lang
lang ben
bcn ilt
ile.
bet
het veroordeclen
veroonlee1en gewend
gewend van
vanpharifeenwfchen
pharifecllwfchen hooghaagmoed en
moed
en eene
eene foort
roon van
vanmenfchen
mcnfchen,, dat
dat zichzelven
zichzel yen al:Ieen
beh;l1gt."
ken beltaqg-t."
Onder 6.)
6.) eindlyk
eindlyk gefchiedt
gefchiedt eene
eene vermaaning
vennaaning aan
aande&
de3
Onder
en tegenwoordige
tegenwaol'dige Gemeente.
Gemeente.
Leeraars voorige
vourige en
Het nide
deel dezer
'dezer Redevoering
Redevoering,, ofofhet
hetgeen
geendezer
deze
Het
I1Idecieel
plegtige
Icheentete vorderen,
vorderen , is
is zeer
zeer kort
kort
p1egtige feestviering
feestvierilig rchecn
in evenredigheid
tot de
in
evenredigheid tot
de andere
andere deelen.
deelen. Rotterdam
Rottel'darn
krygt in
luygt
in hetzelve
het;~e1ve dezen
oezen kwaaden
kwaacien naarn
naam,, die
die fterk
fterk afaffteekt tegen
tegen den
den for
Leeraars overige
averigc StandplaatStaudplaatfleekt
lot' van
van 's'5Leeraars
zen. „"lk
Ik weet
, datdar
vooroordeel
zen.
weethet
hetwel
wei,
vooroordeel en
en bedit.
bedil..zucht zich
dat be.
zucht
zich bier
hier het
hetburgerrecht
bUl'gerrechr aanmaatigen
aanmaatigen, , dar
bemoeiziekte de
de ganger
moeiziel\te
~::lligi:n des
des naasten
naasten op
op wolie
wollefchoenen
fchoenen
beloert , dat
dat praatlust
gaarne verzillt
verzint en
en vertelt,
vertelt, en
be!ocrt,
pra:nlust gaarne
en dat
dat
Nietsdoeners
aanhet
het ellve!
euvel van
van iltheNietsdocnt:rs, hinkeacle
hillkcilde aan
Athegaarnededeooren
oorenleenen."
leenen."- — By
By dit
1M2,
h~la]' gaarne
<lit der.
del'wen , hamr
de gedeeite
dt
gcdedte 1;en;en
1;('men Beene
geene ophelderende
ophelderende Aanteekeningen
Aanted;:eningen
vor,r! Hetzelve
wordt
beflooten
met
vonI'!
--- l'lctzel\'c
wordt
hdlootel1
meteenige
eenigeDichtreDichtregeten , die
oordcel
OIlS
n()1'lkdzeer
zeerbeflischte
btf1ischteverdienften
verdienften
ge1en,
die ininons
hebben boven
boven andere
;lndere Dichtitukjens
nicht1tukjcns in
iII de
deAanteekeninAanteehnin..
l1ehben
gen
In het
ftoote.
~en voorkomende.
voorkomcnck III
het vaarwel
vaarwe1 aan
a:m Embden
Embt/en aooteden
wy ons
OilS aan
aall den
den derden
derden dezer
dezer regels:
rege1s;
den wy
En;
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En , gelden
En.
gelden myn
myn gebeden,
gebeden,
•
Dan zal
Dan
za! hec
het uu zoo
zoo wel,
wel,als:lisdone
eenekoopflad
koopflad gann,
En, nergens
En,
nergens min
min dan
dan bier,
hier, bedroeven
bedroeventegenhedent
tegenheden f.

En in
En
in dat
dat aan
aan Loga:
Dan, 'k hoop
Dan,
hoop op
op God,
God, die
die gunflig
gun11ig a/,
aI,
zyn tytl,
tyti, geven
Wat nue.
nuc, op
op zyn
Wat
gevcu zal.
zul.

Aangenaam
warenons,
ons , om
zin, de
Aangeuaam waren
am derzelver
derzelver zin,
de twee
twee
voIgende regds
Leer uitgefproken :
volgende
rebels tc
to Leer
Wanneer
de Heiland
Heiland ons
ons zyn
zyn Iiefde
liefde en kracht
Wanneer de
kracht verleenr,
ons niet
Calryn, of Menno
Kan
Luther of
Menno OilS
nice fcheiden.
fcheiden.
of Cah'yn,
Kan Lutner

Hoe jammer, dat
datzich
zichdaar
daarter
tel'plaatze
plaatzeook
oakBeene
geene Re·
ware immers de Leeraar aldaar
monjtrlinten
bevonden , dan
dan ware
aldaarinonfiranten bevonden
derzelver vereeniging
in liefde!
openlyk toegetreden
tat derzelver
openlyk
toegetredell tot
vereeniging in
Hefde!
dan nag
nog maar
Of een
een Reinonfirant
Remonjlra1Jt moet
moet dan
maar by
by den
den Leeraar
Leeraar
gelyken, of
geenen Doopsgezinden
Doopsgezinden Christen gelyken,
SCHARPnaar
naar geenen
SCHARP
Leeraars
-— 's '5
Leeraarsverdraagzaamheid
verdraagzaJmheid moet
moet zeer
zeer betreilylc
betreklyk
tot plaatzen
plaatzen en
en omllandigheden
omllandigheden zyn!
zyn!
de fly1
is de
Alzins vloeijende
Alzins
vloeijende is
nyl deter
dezer Redevoering;
Redevoering; de
de
gelyk zy genoemd
taale kanaans.
taale
genoemd worth
wordt,, verduistert
verduistert
kanaans , gelyk
denzelvenflechts
flechtshier
hierenen daar,
daar , en
denzelven
en fchynt
fehynt ons
ons juist
inist
daarom flrydig
daarom
fhydig met
met de
de welfprel:endheid
welrprckendheid voor
voor den
den KanKanzel. De
heeftdus
dus op
op ons
zel.
Dehand
handder
del'Voorzienigheid
Voorzienigheid heeft
Vaderland
gelchreeven
ICABOD.
Zooisis het:
het: „" ziet
Vaderland gc!chreeven
ICABOI).
- —Zoo
zict
tot GiZ!5al."
Gilgal." -— Zoo"
Zoo , hakt
daar mynen
weg van
van Siltirn
daar
mynen wcg
Sittim tot
hakt
geen tak,
tak , die
God
boslChcll geen
die niet
niet gerchikt
gerchikt
God in
in lJirams
Hirams bosichea
wordt
JEZ geheimzinnigen temwonh voor
voor den
den opbouw
opbouw van
van JEZUS
temons veele
pi"
Nederduitsch hinderen
pel." In
In bet
het iVederdllitsch
hinderen ons
vcele harde
h:ll'de
fpreelzwyzen, als
als een
f}Jrcekwyzen,
een rantzocneerende
rt1JJ1~oe.'leere11de Heiland, het
hetwell::
well\:
eigenlykzyn
zyn zou
zou o}
op rantzoen
fiellende , in plaats
eigenlyk
m11tzocn ,jle1/ende,
plants van
vall
41); Vuurbt"allr/m
Vuurbranden voor
rantzocn betaalende
t"antz.oen
betaalende., (bladz. 41);
vnor
zondaars
bladz. 81
86,),het
zondaars ((bladz.
hctwelk
wc1kons
onszelfs
zelfsgeheel
geheelonveronvcrhe/duidlyliheids.
brandhouten der he!
fiaanbaar
duidlykhcids•
flaanbaar is,
is , zoo
zoo dat wy bmndhouten
halve zouden
zulk cone
.halve
zoud.;n verkiezen
verkiezen,, indien
ilJdien de Kanzel
Kanzcl nog zulk
ecne
barbaarsheid
voor overleJ'erelloverhandreiken voar
overleveren
barbaarshcid gedoogde
gedoogde;;• oJ'crhandreiken
); waarby
overreiken (bladz. 81
of oJ'efTeiken
81);
waarby wy
wyverder
verder reeds
reeds het
het
door
enz. (h)
voorretlenen, bewaarheiden,
'Poorretlenen,
bewaarheiden, de
deonderwyzelingen
onderwyze/ingen CllZ.
or
onderflreeping wilden
wilden doen
doen opmerken.
opmerken. Het
onderll:recping
HetSilhouet
SilhouBt van
vall
LienLecl'aar
Leeraarkamt
komtop
opden
dentitel
titelvoor.
voor. De
waar.
den
Deder
Eenvaar..
de
G5
do

Sll}
so
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Gouda had
van Gouda
had een
de
llUSSINGH van
een Gezang
GetaJJg vervaar.
verV:lur..
de J.j. W. BUSSINGH
digd ,, 't't *elk
<1igd
welkby
byhet
hetchide
einJeder
del'Redevoering
Redevoerillg door
door vryvrywillige Zallgers
Zangers en
went naar
willige
en Zaugeresfen
Zangercsfcu aangcheven
aal1w~hcvcn werd,
1laal'
de melody
de
melody door
door den
den Organist
Organist Tours
TIlUl~S voor
voorhetzelve
herzelve
gefteld. Het
gefield.
Het een
cen en
en ander
ander komt
kamt mede
mede alhier
alhier voor.
voar.

Verfirooide Gedac1ztclt
Gedacbten over
over 'Jle,fchillende
verfehillende Ol1derwerpen,
Onderwerpen, uitrerflrooide
Uttgegeven voor
voor Lea'aat's
Lecraars en
gegelletZ
C1Z Vrienden
V;'ienden van
vaIJ Godsdienst
Godse/iellS! en
en
ade Stuk.
Godgeleerdheid !2de
Stuk. Te
by U.
D. RaGorlgeleerdheid
Te Franeker,
Franeker, by
Re,.
mar, 1803.
1803. In
In gr.
mar,
gr. 8vo.
8vo. 168 bl.

D it

tweede Stukjen
it tweede
Stukjell bevat
bevateene
eelle aangenaame
aangenaa11lc verfcheiverfcheidenheid van gedachten
denheid
gedachten en
enaaiimerkisigen
a:l1imerklllgcn,, die
die wy
aan de
aan
de oplettendheid
oplettendheid van
vanwelmeenende
welmeenencle GodsdienstvrienGodsdiensrvrienden aanbeveelen.
den
aanbeveelen. Alle
AUe evenwel
evenwel hebben
hebben geenzins
geenzins dedezelfde waarde.
waarde. In
vat to
zelfde
In fommigen
fommigen helt
helt de
de fehrylloon
fchryrtoon wat
te
veel naar
veel
naal' het
het meesterachtige,
meesterachtige, en
en matigt
matigt men
men zich
zich het
het
in zaaken
recht aan
aan van
van bellisfen
bellisfen in
zaaken,, die
die niet
niet zoo
z/)ogemak,
gemak..
kelyk tot zekerheid
worden. Men
kelyk
zekerheid kunnen
kunnen gebragt
gebragt worden.
Men vindt,
vinJt,
in dezen
dezen bundel
bundel ,
i. lets
Jets over
J.
o~'er het gebruik
gebruik der
dergewoone
gewoone Pfidmen
P/ii/men,, voor
Voo1' het
he'
GodsdienfligGezang.
Gezang.'Er
'Er wordt beweerd,
Godsdienflig
beweerd, dat
dat de
demeesmeesten derzelven,
inhoud, voor
ten
derzelven, met
met opzicht
opzicht tot
tot derzelver
derzelver illhoud,
voar
bet Godsdienflig
het
Godsdienflig gezang
gezang van
van ons
ons Kristenen
Kristenen niet
niet pasfen.
paRfen.
Het zyn
zyn geen
geen Kristelyke,
Kristelyke, maar
maar Ifraelitifehe,
Ifraelitilche, of JoodJoadfche liederen.
liederen. 'Er
fche
'£1'ontbreekt
ontbreektdat
datgene
gene aan
aan., dat
dat KristeKriste..
nen
nen moeten
moeten bezingen.
bezingcn. Veele
Veele Pfalmen
PEllmen zyn
zyn voor
Vi)O]" him
hun gegeheel
heel en
en al
al ongefchikt,
onge[chikt, andere
andere ten
ten decle.
deele. Alle
AIle zyn
zyn ingericht
gericht naar
naar de
detoenmnalige
toenm~alige wyze
wyzevan
\'anGodsdienstoefeGodsdienstoefening
in dien
tyd; *elk
ning,, en
en naar
naal' 't'tStaatsweezen
StaatRweezen in
dien tyd;
welk alles
alles
zoo
van 't't geen
zoo zeer
zeer verfchilt
verfchilt, , van
geen under
onder de
de Kristenen
Kristellen
'land
nand grypt.
grypt. Eenige
Eenigeweinige
weinigePfithnen
Pfalmen,, ofnfgedeelten
gedeelten derdel'zelven,
£elven, zyn
zyn flechts
fJechts bruikbaar,
brnikbu;tr. De
DeSchryver
Schryverdoorloopt
doorlonpt
't geheele
·t
geheele Pfa!mbock
Pfu!mback , ,. en
en bewyst
bewyst al'e
aile zone
Zy:1Cgezegdea
gezegden
met
met voorbeelden.
vaorbeelden. Die
Die niet
niet alaltetezeer
zeerbevooroordceld
bcvaoroordeeld
zyn
dit lets
zyn voor
voor 't oude
aude gebruik,
!!ehruik, zouden
zouden door
door dit
Jets wel
\Vel eens
eens
tot meer
meer nadenken
nadenkell kunnen
kunnen komen
kamcn ,~ over de groote
groote behoefbell/lefte van andere
en liedercn,
liederen, gepast
gepast vonI'
voor het
andere gezangen
~ez:lDgen en
htt nogoog..
Blerk,
merk, waartoe
waartoe zy dienen
dienen moeten
moeten nnder
onder de
deKristenen.
KriRtencn.
2.
vertaaling van
~" Eene
Eene nieuwe
nieuwe vel·taa/ing
van Rom.
ROlli. VIII:
VIII: 29,
29, 30:
30:
belt. on
Want, die
die Hy
Hy tetevoren
vorengekend
gekend en
en verordend
verordend heeft..
om
het
beeldenz.
enz. Die
Zegge ik
Hy ,, "eg:e
het beeld
Die Hy
ik,, teIevoren
'Yorenverordend
verurdel1d
heeft ,
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keeft
heeftH'S
flyook
ook~eroepe1Z.
geroepen. Voorkemlis
norkennis en voorverheeft,, deze
deze heeft
vooyvefl(Jrdineering is dan
dan bier
hier 't'rzellde;
zelfde;van
vanwelke
welketwee
twee woos.
WOOl:ordineering
den Paulus, vs.
VS. 30,
30,maar
maar een
cenherhaalt.
herhaalt.
den
3.
3. Eene
Eene verzetting
verzetting van
van Yoh.
JaIl. XIII:
XIl1: 20,
20, welk
welk vets
vers tustUS..
vs. 17
17en
en18
18 geplaatst
geplaatst worth.
wordt.
fchen vs.
verplaatzing van
4. Een voortlag
voorflag van
van foortgelyke
[oortgelyke verplaatzifJg
')?fW PerYe.r4.
2, I,
t, 3.
fin, Band.
Hand. VIII:
VlJI: 2,
3.
fen,
5.
5. Eene
Eene goede
goede verdediging
verdediging van
van het
hetgewoone
gewoonegevoegevoelen,, dat de
de twee
twee manneie
mantze14 in witte
witte klecding
kleeding,, Hand. 1:
I: lot
10,
len
glen geweest
geweest zyn,
tegen SCHLEGEL.
SCH{,EGEL.
Engelen
En
zyn, tegen
6. lets over
over oude
oude en
en nieuae
nieuU/e dweepery
clweepery,, voornaamelyk
voornaam.elyk
6.
ingericht
ingericht tegen
regen eene
eene zoogenaamde
zoogenaamde plychologifche
pIYl:hologifche· ververklaaring
vanJefus,
Jefus,by
by zynen
zynendoop,
dopy
van de
de verheerlykiug
verheerlykiug van
klaaring van
en
e.n op
op den
den berg,
berg,door
doorHERbgtt.
HERllJ;:l.{.
7.
over de
de ongelykheid
7. Eeuige
Eenige aanmerkingen
aanmerkingen over
ongelykheid tusfches
tusfch.ell
rle oude
oude Ifraeliten
I/raditen en
Heidenen, , ook
ook dan
dan zichtbaar,
zichtb.aar It
de
en Heidenen
wanner
Wanneel' zy
zy ales
allesaan
aanGod
Godtoefchryven,
toefthryven, als
als oorzaak;
oorzaak; tegeta
tege,
lIun,, die
die,, uit
uitvergelyking
vergelyking van
van eenige
eenige plaatzen
p]aatzen llit
uit Har
HO...
bun
l\IERUS, , en andere
andere Heidenfche
Heidcnfche Dichters,
Dichters., met
met den
den fpreeks
fpreek~
D1ERUS
trant
van het
het O.
0. V.,
trant der
del' Schryvers
Schryvers van
V•.,over
overdedetusIchens
tusfchen'!'
kQmst der
del' Godheid,
Godheid, deze
dezegevolgtrekking
gevolgtrekking atleiden,
afleiden, dat
d:lt
komst
de zoogenaamde
zoogenaamde Goddelyke
Goddelyke Openbaaring
Openbaaring,, iu
in dezen,
dezeo,nietS
nietl:?
1;araderiftieks
heeft hoven
'liaracteriftieks beeft
hoven Heidenfche
Heidcnfche Schriften,
Schriften.
Eene wederlegging
wederlegging van
van 't't gevoelen
gevoeJen van
van den
den Kos
KQ..
8. Eene
beweert, dat
llingsbergfchen Hoogleeraar
Hoogleeraar HASSE
HASSE, die
die bewcert.,
dat men
men
ningsbergfchen
hct. Mofaifche
Mol~lifchc Paradys
Paradys in
Noordcllvan
vanDuitschland
Duitschland
het
in 't'tNoorden
in een
een fchertfenden
fc.hertfenden toon.
toon.
moet
moet zoeken; in
door fommigen
9. Gewigtige
fommigel\
bedevkingen omtrmt
omtrent de
de dODr
Gewigtige bedenkingen
,ene Kerkelyke
KerkelykeYeree11ig;ng
vereevigingyan
van aile
alle Kris.
nerk
aangepr.z.ene
fterk aangeproz
ten --Genootfchappen.
Genootfchappen.
Verhandeling over
10.
Eene uitvoerige
uitvoerige Pedlandeling
over de
deSyroclzaldarSyrochfJltJalto. Eene
EtcnttoaN. Daartoe
fthe Urquelle
Urquelle van
va11 den
den HeelHeer EICHHORN.
Daartoe he4.
hl)h.
fche
ben
aanleiding gegeeven
gegeeven,, door
door onze
onzeaanmerking
aanmerking
ben wy aanleiding
over den
toon, waar
Over
den fchertfenden
fcbertfenden tann,
wa:Jr op
op de
de Schryver
SchryveJ: van
Vllll
een
vorig ftukjen
1l:ukjen zich
zich had
haduitgelaaten
uitgelaaten over
over het
het gevocgevoceen vorig
en andere
Mannen , dat
lell
van EICHHlIR,N
andere geleerde
geleerdc Mannen,
dar d6.
len van
EICHH(101 en
Euangelisten
Syrisch - chaldeeuwfche
chaldeeuwfche opaellen
het
Euangelisten Syrischopaellen van
van het
}6~Vel1
Dam'over is
~s de
da
leaven van
van Jefus
Jefus gebruikt
gebruikt behben
hebben(*).
(*). Daarover
lUan
zeer gehelgd,
wi! by
hy dan
dan ook
oak 't'tbewys
bewys
man zeer
gebelgd , en
en nu
nu wit
voor zyne
\'001
zyne 'tout
floutweg
weggedaane
gedaaneuitfpraak
uitfpl'aakDiet
niet!anger
langer fchuls
rchul.
blyven. Of
Ofby
hynunndaarinede
daaYmed~by
bybevoegde
bevoegdereehters
rechters
dig
dig blyven.
zyne zaak
hebbe, willen
zyne
zaak goed
goed gemaakt
gemaakt hebbe,
willen wy
wy Met
met be,
be.
Cs.
ttiSi1802, bl. 578.
Fad. Letteroef.
(()) A/gem. Fad.
Lettcrocl- 1802)
578.
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flisfen. Gaarne
cvy , dat
dat EICHHORN
de voorflisfen.
Gaarn~ erkennen
erkennCll \vy,
EICHHORN de
vooronderfiellin o. \vat
W:it ver
vcr getrokken
gctrokkcll heeft,
heeft, en
en dat
dat
nbemde ollderaelling
noemde
b
alle door
redenen
aHe
door hem
hem bygebragte
hygebragte
redencn niet
nict even
ewn veel
veel waarwaardy hebben.
dy
hebben. 't'tIsIsook
oakonlooclienbaar,
on10ochcnbaar, dat
dat men
men 'er
'er na.
nadeelige gevolgen,
gevolgen , voor
deelige
voor de
de geloofwaardiglicid
gclolofwaardigh,jd der EuanE.uan..
gelifche verhaalen,
verhaalen ,uit
uit kan
kan aJ1eidell.
aileiden. Maar
gelifche
i\Iaar dat
dat deze
deze
uit
de door
door ons
onsbedoelde
bedoclde hoofafielling
h,oofitj1e1ling (dat de
de EuangeEuange..
nit de
listen
, Marcus
listen Matthus
Manhxus,
MarcusenenLucas
Lucaselkanders
elkandersopflellen
opftellen
niet gezien
of g;:bruikt,
gebruikt , maar
dat gene,
gezien of
maar dat
gene, waarin
waarin zy
zy bybyna woordelyk
woordelyk overeenftemmen
overeenltemmen, , uit andere
andere oorfpronkeoorlpronkelyke
ftUkl\ell gefchept
gefchept hebben)
hebben) noodzaaklyk
noodzaaklyk voortvoortlyke flukken
vloeien
hebben wy
wy nog
nog niet
gezien. Zy heeft
niet bewezen
hewezen gezien.
heetl:
v10eien, , hebben
nogthans
hare zwaarigheden.
nogthans haare
zwaarigheden. Doch
Doeh veel
veel grooter
grooter be•
bedenkingen Chan
ftaan andere
anderegevoelens
gevoelens, , oak
ook dat
dat van
van GRIES.
denkingen
GlUES..
BACH,
BACH, waaraan
waaraall onze
onze Schryver
Schryver de
de voorkeur
voorkeur geeft, in
ill den
den
weg.
weg. Eenigen
Eenigenderzelven
derzelven heeft
heeft hy
hy zoeken
zoeken op
op te
te losfen.
losien.
Dit
lof, al
is 't dat
Dit verdient
verdient Iof,
al is
dat hy
hy 'er
'erniet
nictalaltetegelukkig
gelnkkig
is. Maar
geflaagd is.
Maarditditmispryzen
mispryzen wy
wy ten
tenfierkilen
Herldl:en,,
in geflaagd
dat hy
hy waarlyk
waadyk groote
grooteM.annen
Mannen,, of
of derzelver
derzelver arbeid,
arbeid, voor
voor
en eene
rarrepotzen , en
l1arrepotzen,
eene naar
naar zyn
zyn oordeel
oordeel mislukte
mblukte poo.
pooging, om
amdedewaarheid
waarheid der
del'Euangelifche
Ellangelifche berichten
berichten,, op
op
de best
best mogelyke
wyze , te
te redden
voor al
de
mogelyke wyze,
redden, , voor
:11 wat
wat lelyk
lelyk isis
uitmaakt.
uitmaakt. Domme
1)0mmeweetnieten
weetnieten enenflaafachtige
flaafachtige napraaters
napraaters
zullen
zuBen zich door
door zoodanig
zoodanig verwaand
verwaand gezwets, waarmewaarme..
de zich
de
zich de
deSchryver
Schryver van
vandeze
dezezaak
zaak tracht
traeht of
aftete maamaaken
l{en , welligt
welligt laaten
hlaten tetevrede
vredeftellen;
Hellen;maar
maarbedaarde
bcdaarde on•
onderzoekers der waarheid
derzoekers
waarhdd kunnen
kunllcn daar
daar even
even weinig
weinig vol.
voldoeninginin vinden,
vinden , :lIs
als zy
zy gereed
zyn , mct
met ai,
al, wat
doening
gereed zyn,
wat
nieuw is, weg
llieuw
weg te
tc loopen
loopen,, en
en zich
zich dour
(10o.r·• gczag
laagezag te laaten
ten verblinden.
verblinden. Wat
Wat ons
ons aangaat,
aangaat, wy
wybekreunen
bekreunen ons
ons
weinig
aan de
van icm~H1d,
iemand , die
de fmaadredenen
fmaadredenen van
die,, mogemoge.
weinig a:1n
lyk
en vcrheven,
verheven , zich
zich niet
lyk te
te vroeg
vroeg toegejuicht
toegejuicht en
lJiet weir
wei.
nig last
en geen
geen tegenfpraak
tegellfpraak fchynt
fchynt te
te kunkunlaatvoorflaan
voorHaan,, en
nen verdraagen.
verdraagen.

Ontwerpen van
van Leerredenen
over rim
den Heirlelber!!/chen
Heidelbergpmn CaOntwe,:pen
Lcmwlenen o~'er
Ca..
techismus , e1IZ.
enz. Door
Door G.
G. B.
tichrsmus,
ll. REUDINGIUS,
Ri'IJDINGIUS Predikant
Prerlikant te
te
Schildwolda.
HdeDeel.
Deel. Te
by W.
Schildwolda. lIck
'Fe Groningen
(;ro71illgen,', by
W. Zui.
Zui..
derna ,1803'
1803. In
dema,
In gr. 8vo.
8liO. 287
287 bl.

Eerw.
verblyd over de wyze, op
D ewelke
veelen het ecrfte Deel vall dit Werk ontvan..
e Eerw. REDDINGIWS
REDDIlVGHJS, verblyd over de wyze , op
welke veelen bet eerfte Deel vau dit Werk ontvangea
getl

O.
Q.

B.
GI US ONTWERPEN.
D. REDDIN
kEDDINGIUS,
ONTWERPEN.
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gen hebben,
gan
hebben, en
en erkentelyk
erkel1telyk voor
vaal'de
devriendelyke
vriende)ykeaanmeraanrner..
lingen , die
.kingcn,
die fonunigen
f0ll1111igen hem
h.:m daarover
daal'over hebben
hebben medege.
mcdege..
deeld,
laat ala1 fpoedig
fpoedig dit
dittweede
tweede Deel
Dee) volgen;
volgen; terwyl
terwyl
deeld , laat
Hut,dat
dathet
heteerile
ecrllereeds
rceds gedaan
gedaan
by God
God dankt
danIa voor
voor 't'lnut,
hceft, en
gunst, dat
en voor
vaal' de
de bewczene
bewezene gunst,
dat by
hy zyne
zyne opgeopgelleeft,
Itomene taak
taak heeft
ten einde
einde brellgcll.
brengen. Men
heefr mogen
lllOgen tcn
Mert
llomcnc
leelt mogelyk
nog een
derde Dee!,
Deel, by
by wyze
]lcel"t
lllogelyk nag;
ecn derde
wyze van
van /IanAan.
hangfel , te
te wachten
hrlYigfel,
wachten,, watnia
waadll by
hy eene
eene Vertaaling
Vt:rtaaling eener
eener
GefChiedenisyan
vanden
denCatechismus
Catechismus
, indedePaltz
Paltz en
en in de
GeJi:hiedenis
, in
de
wilde leveret].
Nederlanden , wilde
Nederlanden,
kvcrcn. Hy
Hy Iffeekt
li11\:ektevenwel
evcnwel van
van
beletfelen , die
die hy
by vreest,
vreest, dat
datdeze
dezezyne
zynconderneeming
anderneeming
belctfeIen,
zal ontmoeten.
lazen dit
dit met
met weerzin,
we~rzin, orndat
amd.lt de
de
zal
ontmoeten. Wy
'Ny lazen
kundige Prediker
Kundige
Predikcl' deze
dezcGefchiedkundige
Gefchiedkul1digc Verhandeling
Verhandeling
voor het
Publiek , zoo
het Nederlands'ch
Nederlands'eh PubJiek,
zoo verre
verre het
het zoodazoodavaor
nige waar
l1igc
waal' op
op prys
prys Itch
Hclt,, nog
nog alalbelangryk
belangryk fchynt
fehynt te
te
oordeelen. Dc
De Ontwerpen
oordeelen.
LeerredCl1eJl over
Ol'er den
dell HeiHe;..
Ontwerpen yan
van Leerredenen
delbergfcben Catechismus
Catechismus zyn, in
delhergftlzm
in dit
dittweede
tweede Dee!,
Deel, over
over
't geheel
geheel nagenoeg
nagenoeg in denzelfden
denzelfden trant vervaardigd
vervaardigct,, als
ais
"t
de voorgaanden.
de
voorgaanden. Uit
Vit deze
deze proeven
proeven te
tc oordeelen
ool'deelell,, ontantbreckt het den
den Schryver
Schryver niet
niet aan
aan bekwaamheid,
bekwaamhcid, om
am ook
oak
breckt
eens andere
andere vruchten
vruchten van
van zynen
eens
zyllen Letter-arbeid
Letter - al'beid,, die
die
sneer algemeenen
byval vil1den
vinden zouden
meer
algemeenen byval
zouden,, tete leveren
leveren;;
waarna wy
wy voor
waama
voor ons
ons des
des tetemeer
meer veplangen
v~J:~angen,, naardien
nual'dien
wy ons
, waarmede
wy
ons nog
noghet
hetgroot
groatgenoegen
genoegenerinneren
erinneren,
waarmede
wy, voor
voor ettelyke
ettelykc jaaren,
jaaren, 's'sMans
Mansuitmuntende
uitmunrendeAcadeAcade..
geleezen hebben.
milthe Disfertatio
miCehe
Disfertatio de
Pfalmis his
his editis
editis geleezen
de Pfalmis
Ophelderingen van
van eenige
eenige Stukken
Stukken in
Ophekkringen
in den
denHeidelhergfehen
Heidelbergfchm
liatechisunts,
door s.s. VAN
VANElIWRE,
ENDRE, Predikant
PrediNant te WaIVaKatechismus, door
geningen.
te Utrecht,
geningen.te
Utf'ccht, by
by W. van
vall Yzerworst
Yzerworst, , i8o3.
1803.
In gr.
8vo. 128
128 bl.
ill
gr. 8vo.

c Eenv.
heeft met rede 't groat getal
vall voorhanrlen zyndc Verklaaringen van den HciD
delbergfehell Catechism
niet willen vergrootcll; maar

e Eerw. VAN
EMDRE beet met rede 't groot petal
VAN EMDRE
van voorhanden zyndc Verklaaringen van den Ileidelbergfchen Catechismus
liS niet willen vergrooten; mar
gene, naar
ecirer genteend
ecb'cr
gemeend, , over
over deze
dcze en
nanr zyn
zyn inzien
inziell,,
en gene,
clikvvylsl<wa:yk
kwalyk begrepene
begrepene uitdrukkingen
uitdrukkingen en
en ilellingen
fiellinp;en,,
dikwyls
in dat
in
Ondenvysback, , eenig
eenig licht
Heht tete kunnen
kUl1nen verfprei.
verfprei.
dat Onderwysboek
den. fly
den.
IIyrnaakt
maakt met
metreek
rechtonderfcheid
onderfcheid,, tusfchen
tusfchen de
de
Leer der
Berk, en
Leer
del' Ilervormde
Hervormde Kerk,
en die
die van
van byzondere
byzondere GodGod..
geleerden , die
die tot
geleerden,
tot dat
datKerkgeuootfchap
Kerkgcllootfchap behooren
behooren,, en
en
lest zich
toe , om
om den
den zin
legt
zich dus
dus voornaamelyk
voornaame1yk toe,
zin en
en de
de
veepeening van
meening
van min
min of
of meet
meer duistere,
dllistere, of althaus
althaus door
door vee·
len

IO~
I0

S. VAN
OPHELDERINGEN.
S.
V AN EMDRE,
EM bItE,
OPHELDERINGEN.

gezegden ,, op
op te heldel'cn,
helderen, niet
niet naal'
naar 't
't
len kwalyk begrepene
begl'epene gezcgden
gevoelen van
van dezen
gevoelch
dezen of
of dien
dien,, maar,, naal'
naar den
den geest
geest del'
der ty.
tyden , en
de begrippen
der Godgeleerden,
en overeenkomflig
ovcl'eenkomllig de
begrippcn der
Godgelcerden,
den,
welkerverdediging
verdedigingby
hydare
dan
van welken
welken zy
zyherltomflig
hcrkomllig zyn,
zyn,wellter
ook doorgaans
op zich
ook
doorgaans op
zich neemt.
neemt. Nadere
Nadereinlichting
inlichting omtrent de
zal men, in
de Christelyke
Christelyke Geloofsleer
Gc100fsleer zalmen,
in deze
deze zoozoorenaamde Ophelde1-ingen,
Ophelderingen , te
te vergeefs
zoeken. Wy
~enaamde
vergeefs loeken.
Wy ge.
ge..
lcoven
echter , dat
I(JOven echter,
dat de
dearbeidzaame
arbeidzaame Schryver,
Schryver,, met
met dit
dit
Weritjen , geen
\\'crkjen,
geen ondienst
ondienst doet
doet aan
aanveelen
veelen zyner
zynerKerkgeKerkgeno-oten ,die,
die, voor geen
no"oren,
geen hotoger
hooger vlucht
vlucht berekend
berekend zynde,
zich nog
nog wel
weI van
van deze
dezeenen"gene
geneverkeerde
verkeerde begrippen
begrippen en
en
zich
vooroordeelen ,opop't't crediet
crediet van
van Do.
Do. VAN
vooroordeelen,
EMDRE,
VAN EMDRE
willen laaten
laaten geneezen.
geneezen.

Kerkelyke 1Zedenvoeringen
van J. VAN
Redenvoeringen van
VAN DEN
DEN BERG
BERG en
Eerke!yke
R. G.
G.ZUIDERBAAN,
ZUlDERnAAN, Leeraaren der
de1" Doopsgezinde
DoopsgezinJe GeGemeentetete Blokzyl.
Blokzyl. Te
Te Amfterdam,
Amflerdam, by
by W. Brave,
1l1eente
Brave, i8o3.
1803.
In gr.
•8vo. 75 hi.
gr.8vo.
bl.

e eerlle van deze twee Lecrredenen
cene Lykop zynen
.
rede, door den Leeraar
D
onlangs overledetieil Ambtgenoot, den Eerw.

eerfle van deze twee Leerredenen is
is eene Lykrede, door den Leeraar VAN
VAN DEN:
BERG, op Zynet
DEN, BERG,
onlangs overledenen Ambtgenoot , den Eerw. ZUIDBAZUIDEB.".
gehouden. Hy
MAN,
By heeft
heeft 'er
'er die
die van
vanden
denlaatstgelaatstgeBAAN gehouden.
noemden , niet
geleden (*)
(*)uitgefprolten
uitgefproken,, by
by gelegeleJlOemden,
nietlang
langgeleden
genheid der
del' Godsdientlige
GodsdienlHge viering
viering van
van de
de vereeniging
vereeniging
genhcid
der tot
del'
tot dus
dusverre
verretoteIllokzyl
Dlokzylnog
nogafzonderlyk
afzonderlykbeftaan
belra:m
bebbende twee
l1cbbellde
twee Gemeenten
Gemeenten van
van Doopsgezinden
Doopsgezin"den,, bygebygeby zyne
hy geloofde
geloofde,, ook
ook daarrnede
claarmede by
zyne GeG~
voegd, omdat
omdat by
meente , en
meente,
en by
hy de
de Vrienden
Vriellden des
des overledenen
overledenen, , dank
dank te
te
zullen behaalen,
behaalen , en
en Gni
01R zoo
zoo veel
vee! te,
te. bcter
betel' aan
<U1.I1 elk
elk ver.
vel'..
zullen
eerer dezes
cerer
dezes waardigen
waardigen mans
mans een
een blyvend
blyvend gedeukfluk
gedetlldl:uk van
van
eigenen arbeid
arbeid in handen
handen tete geeven.
geeven.
zynen eigenen
De ftof
derLykrede
Lykrede
genomen
nit ex
CXII:
De
f\:()f del'
is is
genomen
uit Pr.
II: 6.6. .D~
De
reehtvaardige zal
zal in eetnvige
gedacktenisp:;:'J11;
zyn; over welHchtv[J[J'Ydige
eeuwige gedachtenisfl:
weI..
ke woorcien
en de
de daarin
I,e
wool'den, ,en
daarin vervatte
vervatte &Bing
lle11illg,, cerst
eerst korte
korte
tanmerkingen voorargaan;
voorafgaan; daarop
~anmerkingen
daal'op volgt
voIgt eene
eene beknopte
beknopte
leevens- en
en karaCter·
karader-fehets
fchets Van
van den
den overledenen
overlcdenen, , op
op
leevens.wien dezelven
dezelven regt
regt toepasfelyk
zyn ; Welk
toepasfelyk zyn;
weIk alles
alles wordt
wordt
wien
befloten met
met kone,
korte, naar
van den
befloten
naar de
deomflandigheden
omltandigheden van
den tyd
gefchikte, aanfpraaken.
aanfpraaken. De
Deleevensberichten
leevensberichtenen
en korte
kortefchets
fchets
van het
het kara&er
kataCl:er des
des vereeuwigden,
vcl'eeuwigden, die
die bier
hier als
als Mensch,
als
(*) 21
21 Maart 1803.
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Redenaar en
:tJs Christen
Christen, als
:lIs Kerkelyk
Kerkelyk Redenaar
en als
als Euangedisoh
Euangelisok
als
Onderwyzer wordt
wordt befchreeven,
befchreeven, hebben
hebbell ons
onsachting
achting voor
vool'
Onderwyzer
,de nagedachtenis
nagedachtenis van
van ZUIDERBAAN
ZUIDERHAAN doen
doen optiatten
opwt.tten,, en
en ook
ook
,de
voor
voar zynen
zynen Ambtgenoot
Ambtgenoot en
en Vriend
Vriend VAN
VAN DEN
DEN BERG,
BERG,
die hem
hem zoo
zooeene
eeneeerevolle
eerevolle gedachtenis
gedachtenis gefficht
gell:icht heeft.
heeft.
De Kerkelyke
Kerkelyke Redevoering
Redevoerillg van
van ZUIDERBAAN
ZUIDERBAAN heeft de
d~
-woorden
Paulus
, 14,
·woorden van van
Paulus,
Co). III:.
14, 15
IS:: En
E11 boven
boven dit
di:
Mlles
doetaan
aan de
de diefde
welke isis de
de band der
alles doet
liefde, , welke
der volmaaktvolmaaktheid.
in uwe
Izeid. En
Endedevreede
",reede Gods
Gods heerfche
heerfche in
UWe harten
harten,, tot
tot
welken
gy ook
geroepenzyt
zytin
in din
welken gy
oak geroepen
een liehaam
lichaam —
- ten ononderwerpe.
-derwerpe. Naar
Naaraanleiding
aanleiding derzelven
derzelven worden
worden eerst
eerst de
hoedanigheden
der broederlyke
broederlyke liefde
Hefrle duidelyk
duidelyk befchrebefchrehoedanigheden del'
ven,, (barna
c/aamfl onze
anze roping
ro:pingenenverplichting
verplichting tot
totdezelve
dezelve
ven
-overtuigend aangetoondo
aangetooll'~, en
ell eindelyk
eindelyk haare nuttigheden
nuttigheden
overtuigend
en voordeelen
voordeelen bevallig
bevallig afgefchaduwd.
afgefchaduwd. De
Detoepasfelyke
toepasfelyke
zanfpraaken,
die 'et op
op volgen
volgen,, ademen
ademen regt
regtChrisChris;,anfpraakcl1, die
telyke
gevoelens, en ftrekken
ten bewyze,
bewyze, dat 's Mans
te1yke gevoelens,
f1:rekkell ten
Marrs
Ambtgenoot
hem geen
Ambtgenoot hem
geen onverdienden
onverdienden lof
loftoegezwaakt
toegezwaaid
heeft.
beeft.
Handleiding
in de
Handleiding ih
de keufe
keufe van
van Zangverlen
Zangverfen flit
tlit dedeberymde
berymde
Pfalmen, bybyonderfcheiden
Pialmen,
onderfcheidengodsdienJlige
godsdienfl;gebefchouwingen
befchouwingen,
handelingene11
enplegtigheden,
plegtigheden , enz.
enz. Te
hande!ingen
Te ihnlieldam
Amfleldam,, by
bJ
In gr.
78 bl.
bd.
A. B.
A.
B. Saakes,
Snakes, 1803.
1803. In
gr. 8vo.
8vo. 78

e Vervaardiger van deze H:mdleiding behoort·in
geheel nret tot die onkundige en bevooroordee1de
D
Voorltanders
in rym gebragte Pfalmen van

e Vervaardiger van deze Handleiding behoort•in 't
gebeel niet tot die onkundige en bevooroordeelde
Vooritanderscler
der in rym gebragte Pfalmen van David
David
en andere
andere Hebreeuwfche
HebreeuwfcheDichters,
Dichters, die
en
die van geene
geene andere
andere
Gezangen, by den
der Christenell,
Christenen,
den openbaaren
open baaren eerdienst
eerdienst del'
Gezangen,
willen hooren
willen
hooren,, en
en deswegens
deswegens 't'treikhalzend
reikhalzendverlangen
verlangen
van alle
van
aIle weldenkenden,
weldenkenden, naar
nllar een
een byvoegfel
byvoegfel van
van gefchikte
gefchikte
Christelyke Liederen, ten
van zoo
zooveele
veeIe GemeenGemeenChristelyke
ten dienife
dienfte van
ten , die
t~a,
die zich
zich tot
tothiertoe
hicrtoemet
meteen
eenenkel
eukelJoodsch
Joodsch GeGezangboek moetcn
moeten behelpen,
behelpen ,en
en daadelyk
daadelykinin't't werk geznngboek
geftelde poogingen,
poogingen , om
om ook
fielde
ook andere
andere Gezangen
Gezangen ingevoerd
ingevoerd
te krygen
tegenwerken. Hy
openlyk tegenwerken.
By erkent
erkent
te
krygell,, bedekt
hedekt of openlyk
de groote
behoefte ¥<1n
van een
Gezangboek on.
tie
groote behoefte
cen nitgebreider
tditgebreider Gezangboek
der de
'der
de Christenen
Christenen , toepasfelyk
toepasfeIYk op
01" ille
~ilebefchouwingen
befchollwingen
en oefeningen
van hllnllen
hunnen Godsdienst
Godsdienst,, bedroeft
bed-meft zich
zich
en
oefeningen van
over dat
dat gemis
gemis, , en
tracht
intusfchen
tracht
intusfchenden
denbraaven
braaven en
en
over
eenvoudigenChristen,
Christen , die
die nog
nog niets
niets an
anders
heeft, dan
eenvoudigen
deI's heeft,
dan
die oude
oude Gezangen, behulpzaarn
weezen,, om
die
behulpzaam tete weezen
om 'er
'cr zoo
veel
veel
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veel
doenlyk fchynt,
fchynt, uit
vcel nut, als
alb hem
hem maar
maar eenigzins
eenigzins docnlyk
uit
te haalen.
ficmr toe,
roe,dat
datdedewaarde
waardeder
der oude
oude PfalPf.11baalen. Hy
Hyflemt
men
verduisterdwordt,
wordt, door dezelven, tegen
lUCl1 jammerlyk
jammerlyk vcrduisterd
tegen
de bedoelingen
der Dichters,
bedoelingen der
Dichters,aan
aanelle
aIlebefchouwingen
befchouwingen en
en
verrichtingen
van den
den Godsdienst,
Godsdienst, van
aart ook,
ook,
van welken
weiken aart
verrichtingen van
dienstbaar te
diel1stbaar
te willen
willcn maaken;
maaken; maar
maar is
is evenwel
evenwel van
van ooroordeel , dat
ded,
dat 'er
'ermeer
meer party
partyvan
vangetrokken
gctrukken kan
kall worden
wurden ,
dan
meent , en
en vindt
d:m men
men gewoonlyk
gewoonlyk mecnt,
vindt zelfs
zelfs veele
veele rederedenen
en het
nen,, on)
om de
de tirekking
ftrekking en
hct nut
nut van
van die
die Joodfche
Joodfchc LieLietleren te
-deren
te bewonderen.
bewonderen. Wy
Wy bewonderen
bewonderen nog
nog meer
meer de
de
naartligheid
en het
het gedllld
geduld van
van den
den Schryver,
Schryver, die
die 't geJlaarlligheid en
geheck
met dat
neelc Pfalmboek
Pi;dmboek met
dar oogmerk
oog.merk doorgeleezen
doorgeleezen,, en
en,,
men
heeft, om
men mag
mag wel
wei zeggen
zeggen,, bettudeerd
befl:udeerd heeft.
am 'er zoodazoodanig
Register ,als
als de~e
deo Bandleiding-behelst
l1ig zaakelyk
zaakelyk Register,
Rand/eiding' behelst ,
op te
te maaken.
maaken.
Zy
in agt
agt Hooplfitikken,
Hoofdllttkken, die
die toepasfelyke
toepasfelyke
Zy is verdeeld
verdeeld in
Zangverfen
aanwyzen :I.ByBy
de de
befchouwingen
bcfchouwingen over
over
Zangverfen aanwyzen:
God.
dengd en
en ondeugd
ondeugd in
in 't
z. Van
Van de.ugd
't algemeen.
algemeen. 3. Van
Van
God. 2.
de
de plichten
plichten van
van godzaligheid.
godzaligheid. 44.. Van de
de gezellige
gezellige deugdeug·
den.
deugden. 6.
6. Van
den. 5.
5. Van
Van de
de perfoonlyke
perfoonlyke deugden.
Van de
de ChrisChris.
7. Van
telyke
Openbaaring. 7.
Van gefchiedkundige
gefchiedkundige onderweronderwertclyke Openbaaring.
pen.
pen. 8.8.ByByhyzondere
byzondereplechtige
plechtige gelegenheden.
gelegenhcden. Op
Op het
lIet
eerfte
van het
het zevende
zevende Hoofdtluk
Hoofdftuk is nog
nog een
een
eerlle gedeelte
gedeelte van
AzDhangfel
Amha1Jg[el achter aan
aan gevoegd,
gevoegd,behe1zende
behelzende toepasfelyke
toepasfelyke
Verfen
up de
de Christelyke
Christelykc Feestdagen
Feestdagen en
en de
de Lydensge.
Lydensge..
Verren up
fchiedenisvan
vanJefus
Jefus Christus.
Christus. leder
fchiedenis
Tederder
del'genoemde
genoemde agt
agt
Itoofdttukken
en elk
elk van
van
Hnofdfiukken hevat
bevat verfcheidene
verlcheidene onderdeelen,
onderdeelen, en
deze onderdeelen
worth al
deze
onderdeelen wonit
at wederom
"'ederom gefplitst
gefpliti't in
in eene
eene
inenigte
anderen. Wanneer
mcnigte :mcleren.
\Vanneer men
men nu
nu de
de moeite
moeite wil
wil neenee·
:n en , om
om elle
:llell;
alle daarhy
daarhy aangeteekende
a:lIlgeteekende Zangverfen
Zangverfen inin 't't
Tfalmboek
na te
te Bean
rfalmboek na
flaan., zal
zal men
men weldra
weldra outdekken
ol:rdekken., dat
dat
by veelen
hy
veelen derzelven,
derzelven, om
om ze
zc,, by
byalle
alle genoemde
genoemde beichoubefchou·
Vingen
~\'illgcn,, repast
gepast te
te vinden
vinden,, vry
vry war
war zal
zalmoeten
moeten gedacht
gedacht
niet in
in ligt,
ligt , of
worden
dat 'er
'er of in
worden, , dat
in 't geheel
geheeI niet
of flechts
aechts
ter naauwernood
met kunst
kunst en
en vliegwerk
vliegwerk,, in
in ken
k:m bebe·
naauwernood, , met
fpeurd worden.
worden. Als
fpeu:"d
Als men
men Bens
cens twee
twee derde
derde,, of
of wel
weI
Brie vierde
vierde gedeelten
gedeeltenvan
vandeze
dezeIyst
lyst afgedaan
afgedaanhad,
had, zou
drie
zou
'er mogelyk
mogelyk c.p
rp dedetoepasfelykheid
toepasfelykheidder
deroverblyvende
overblyvende
Zangverfen
nogwei,
wel, hier
bier en
en daar,
daar,, iets
iets aan
aan tetemerken
merken
Zangverfen nog
vallen.
eene onderneeming
onderneeming van
van dit
dit foort
foort te
te overover.
valkn. Door
Dooreene
dryven , wordt
wordt het
het nut
drY',-cn,
n"ut verminderd,
verminderd, dat
dat men
men 'er
'eranders
andel'S
mede
mede zou hebben
hebben kunnen
kunnen mehten.
Ver.
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Verhandelingenvau
van het
het Genootfchap
ter bevordering
fTerhrmdelingen
Ge1100tfchap , , fer
bevordtfing der
Heelkunde, te
te Am/Icr
darn. VIIrle
VIIde IJee!.
Deel. Te
Hee!kunde,
Amflel'dam.
Te dwjler..
B. El\vc.
Elwe. In
In gr.
gr. Bro.
8vo. 284 hi.
bh '
dam,
hy J.. B.
dam, by

·
D

it Deel der steals
fieedsleezenswaardige
leezellswaardi~e Verhancicilingen
Verhand~>tilJgel1 vati
Val!
het Amtferdamsch
Amlh:rdamsch Ilecikundig
Heclkllndlg Genootfchap
Genootichap bevat
bevat
de volgcnde
de
volgcnde flukken.
l1ukken. I.1.Verzameling
Verzameling van
van Waarneemin\Vaarneemingen over
J. C.
de Buikwonden
Buikwonden, , door
door J.
c. ALBREC
ALHRECl-lT ell
ell
gcn
over de
aan welke
J. IJ.\AKI\I,\N;
HAAKMAN ; aall
J.
welke beiden
beiden eene
eene Zilveren
Zilvcren Medaille
Medaille
MONRO, \Vaarneemingen
is toegeweezen.
II.A.
A. c.
c. MONRO,
Waarneemingen om.
am..
is
toegeweezen. II.
Weivocht in
in de
trent de
de verzameling
vcrzameling van
van bloedig
bloedig Weivocht
de Bor.
Bor..
ften , welke
; nailer
Hen,
welke met
111et Kanker
Kanker bezet
hezet zyn
ZYll;
nader bevestigd
bevestigd
met zoortgelyke
door E.
met
zoortgelyke eigene
eigene Waarneemingen
\Vaarneemingcll, , door
Po
E. P.
HI. Waarneeming
MAGER MAN. II£.
SWAGEnMAN.
\Vaarneemillg eener
eener buitengewoone
buitengewoone
optlopping del'
der Pis, en
en aftapping
aftappillg derzelve
derzclve,, in
in eene
ccne niet
Iliet
opltopping
zwangere Vrouw
zwallgere
Vrouw;; met
met eene
cene daaruit
daaruit afgeleide
afgelcide beden.
bedendoor To'.
F. JJAS.
king, betreklyk
betl'eklyk het
het Buikwater;
Buikwater; door
AS. IV. Waar4
Waar~
neeming eener
neeming
eener onmiddelyke
onmiddelyke achterbovenwaardfche
achterbovel1waardfche ont•
ont..
wrichting van
wrichting
van het
het rechter
rechter Dyebeen,
Dyebeen, met
met berflelling
herltelling der.
del'''
zelve , in
zelve,
in eene
cene zittende
zittende houding
houding der
del'Lycleresfe
Lyderesfe;; door
door
J. MARTENS,
Scads Heelmeester
MAR TENS, Stads
Heelmeester:: mcdegedeeld
medegedecld en
en out=
ant...
leedkundig opgehelderd
opgehelderddoor
door A.
Ai BONN.
leedkundig
BONN. V. Waarnee.
Waarnee"
ming eener
ming
eener achterbovenwaardfche
achterbovenwaardfche Dye-ontwrichting
DyL:-omwrichting,, ill
iii
een Kind
meteene
cene zittende
ziltende bonding
houding
ten
Kind van
van vier
vierjaaren
jaarcn,, met
deszelven herfl:dd;
herfleld ; door
door H.
H. BF.NltAl\D.
BENIrAAD. VI. -Marilee•
deszelven
\Vaarnee..
ming
IDing over
over eene
eene beknelde
heknelde Baarmoeder
Bam"moeder,, in
in eene
eeneJongea
lange..
dochter;
door c.
c. TERNS,
dochter; door
TERN£!, Med. Do61.
DoC!:. en
en VroedmeesVroedmees.
ter.
tel'. VII.
VII.Verhandeiing
Verhandelil1gover
overdedekwaade
kwaadegefleldheid
geltcldhcid vatt
vart
het
het Bekken
Bcld~en. , by
by Vrouwen;
Vruuwen; en
en een
een nicuw
nieuw middel
middel, , 't
well;
de kunst
welk de
kunst aan
aan de
de hand
hand geeft
geefi:, , urn
om, in zothmige
ZOITllUi O'e
deezer
de Verlosfing
Verlosfingzeer
zeer veilig,
veilig , met behoud
deezer gevallen
gevallen. „de
beho~d
van
en kind, totekunnen
van moeder
moeder en
kunnen bewerken
bewel'ken ~; door
door J.
J. rite
n~
Scads Operateur
Operateur en
en Vroedmeester
te Mida
PUYT
JZ. Stads
PUYT JZ"
Vroedmeestcr te
Mid..
delburg.
delburg. VIII.
VIlI.Waarneeming
'Vaarnceming eerier
eener zwangerheid
Z\\'angerheid ett
ell
baaring
zoader Lamsvliesvocht
baaring, , zander
Lamsvliesvocht; ; door
door J.
J. DE
DE KONING
KONING;
Med.
Med. Dori.
DoC!:. en
enVroedmeester
Vroedmeester tetePurmerende.
Purmerende.
Alle
AIle dceze
deeze ftukken
fl:ukken zyn
zynzeer
zeerleezenswaardig
Ieezenswaardig;s peltri ver4
\'efo"
dienden
eerie nadere
nadere aankondiging
dan , daar ons
dienden eenc
aankondiging; ; dan,
ons be.
be..
Itek
Hek zulks
zulks niet
niet toelaat,
toelaat, zullen
zuIlen wy
wyflegts
f1egtseenige
eenige dingen
dingcn y,
die
ons onder
onder bet
hetleezen
leezenals
alszeer
zeerbelangryk
belangryk zyn
zynyour.,
voor"
die ons
gekomen
aanflippen. Van
gekomen, , aanltippen.
Van dim
dicll aard
aardzyn
zyndedevo/gende
volgende
bedenkingen
van den
MONR
."), in_da
bedenkingen van
den beroemden
beroemden A.
A. c.c.
MUNIU,
in,de
LETT.
1804. NO.
LETT. 1804.
NO. 3.
3"
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Verhandeling van wylen
Verhnndeling
wylen den
denvoortreffelyken
vooltreffelyken Heehrgester
Heerm~egter'
SWAGERMAN,over
overhet
hetalal of
of niet wegneemen
van kanSWAGERl'IlAN,
wegneemen van
kankerachtige gezwellen.
gezwellen. „"De
De fpoedige
fpoedigewederkeering
wederkeering deedeekerachtige
zer kankerknobbels
(zegt de
de Schryver)
Schryver) der
der borffen,
borf1:en, na
na
zer
kankerknobbels (zegt
hebben my
my weder
weder een
een voorf1:el
vooral doen
de wegneeming,
wegneeming, hebhen
daen herinneren , naar
inneren,
naar welks
welks uplosting
oplosiingikikmeerinaalen
meermaalen gewenscht
gewenscht
men
heb; teteweten,
weten,ofof
mendedekankergezwellen
kankergezwellen moet
moet wegneewegnee·
men, dan,
dan, ofofmen
menzezemaar
maaralleen,
aIleen,door
dooronderhoudenonderhoudellde middelen,
tot derderde
middelen, moet
m0et behandelen,
behandelen, wanneer
wanneer men
men tot
zelver oplosfing
oplosfingniet
niet geraaken
geraakenkant
kan. 1k
lk flem
fiem toe
toe,, dat
dat:
zelver
de oplosfing
zaak is.
de
oplosling eens
eens kankers
kankers eene
eelle zeer
zeer zeldzaame
zeldzaame zaak
is.
Maar ik
Maar
ik heb
hebdedegeneezing
geneezing gezien,
gezien, door
doordeezen
deezen weg,
weg,
van twee
van dien
dien aart,
aart, of
van
twee gezwellen
gezwellell van
of die
die ik
ik ten
ten minminflen onderitelde
; derhalven
nen
onderfl:elde,, als
als zodanige
zodallige,, te
te zyn
zyn;
derhalven zou;
zou.:
ontkennen, dat zulks
ik niet
niet volflrektelyk
volfl:rektelyk willen
willen ontkennen,
zulks onmoonmogelyk ware.
ware. 1k
denk,
gelyk
Ik zal
zal trier
hier op
op zeggen,
zeggen, het
het geen
geen ik
ik denk
naamlyk am
om anderen
aan te moedigen
na:unlvk
anderell aan
moedigen tot
tot dezelfde
dezelfde hanhandeiwyze, en
mede tetedeelen
deelen het
het geen
geen de
de ondervinondervindehvy·ze,
en ons
onsmede
ding bun
hUll heeft
heeft getooncl.
getoOJ;d~ Van
Van byna
bYlla zestig
zestigkankers
l<ankers,.
ding
welke ik heb
heb ik maar
welke
heh zien
zien wegneemen
weglleemen, , heh
maar vier
vier perperfoonen gezitn,
gezien , die, geduurende
twee jam"en,
jaaren , van
gcduurende twee
van deeze
deeze'
ft'onen
ziekte zyn
van welken
welken 'er
'er drie
drie ververziekte
zyn bevryd
bevryd gebleeven
gebleeven , , van
volgens weder
volgens
weder beflooten
beflo0ten kankers
kankers in de
de borst
borstgekreegen
gekreegell
hebben ~, ell
en de vierde
viL:rde had
hact een
cen verzwooren
verzwooren kanker
kanker in de
de
ht'bbcn
lip. De
lip.
Deziekte
ziekteLoma
lomt niet
niet altyd
altyd weder
wedel',, ter
ter plaatze,
plaatze,
daar men
daar
men her
het cerfle
cerfie gezwel
gezwel heeft
heeft weggenomen
weggenomen, maar
maar
meermaalen
in de
de naby
naby gelegene
gelegene deelen
deelen,, en
en zomwylen
zomwylen
meermaalen in
verre daar
daar van
van af.
verre
af. InIndedewederkeering
wederkeering is het
het gebrek
gebrek
veel
die geene,
gecnc,welke
welke ikikgezien
gezien
veel heviger
heviger geweest,
ge\\"eest, by
by die
heb, en
en math
maaktveel
veelgrouter
groutervorderingen,
vorderingen, dan
dan bet
hetdoen
dum
zoude, in
zoude.
in zodanige
zoclanige,, waar
waar aan
aan de
cteoperatie
operatie niet
nietgedaart
gedaan
een verZ\ivaoren
verzwooren kanher,
kanker, aan
is. Wanneer
Wanneer een
aan welken
welken de
de
vvegneeming
noggefchieden
gefehiedenkan,
kan , den
den lyder
Iyder zodanig
zodanig
wegneeming nag
verzwakt, dat
that , dat
verzwakt,
dat het
het te
te vreezen
vreezen that,
dat dezelve
dezelve; binbinnen
tyds , niet
niet meer
meer zou
zouweg
wegtete!Icemen
neemen zyn,
zyn,
nen weinig
weinig tyds,
als dan
:lIs
dan fchynt
fehynt het
het buiten
buittn twyffel,
twylfeI, dat
dat men
men tot
tot de
dewegwegneeming
komen moet,
moet, als
ais 't eenig
eenig middel,
middel, om
om het
het leIe..
neeming komen
ven
van den
den Iyder
lyderteteverlengen.
verlengen. Indien
lndien'er,
'er, by
by gele.
pie.
ven van
genheid
van eenen
genheid van
eenen flag,
fia{!:, of
ofcenige
eenige andere
andere uitwendige
uitwendige
oorzaak
is,
oorzaak,, aan
a:m eenig
eenig Jong
jong perfoon
perfoon, , die
die wel
wcl gefteld
gefleld is,
een
beflootenkanker
kankerontfl:aat,
ontftaat ,dan
dan moet
moet de
de hoop, dat
een befiooten
dae
dezelve
dezelve niet
niet zal
zal wederkeeren
wederkeeren,, ons
Onsdoen.
doenbeffniten,
beffuiten, aart
aali!
hem
doen. InInalle
hem de
de wegneeming
wegneeming tete doen.
aIleandere
anderegevallen
gevallen
is het
het niet
niet dan
dandededringende
dringende aanzoeken
aanzoeken der
der lyders
lyders ,~
aan
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ann Welke
men het
het gevaar
gevaar der
heeft doen
tum
welke men
del' wederkeering
wederkeering heeft
doen
begrypen , en
en 't't moet
begrypen,
moet geenzins
geenzins de
de begeerte
begeerte van
van den
den
Heettneester zyn,
zyn , welke
Heelmeester
welke,, tot
totdedewegiteeming
weglleeming van
van den
den
maakenmoet."
met."
kanker,, de
de bepaaling
bepa,tling maaken
Met byzonder
Met
bylOnder genoegen
genoegen lazen
Iazen wy
wy insgelyks
insgelyks do
de fraaije
fraaije
VerhandJing van
van den
den kundigen
kundigcn Stads Heetmeesterj.
Hee[meester J. l\UR..
Verhal1dding
MAR.
benevus de
TENS,
dedaar
daal'bygevoegde
bygevoegde belangryke
bclangrykc Aanmer.
Aanmer..
TENS, bCl1eve;:s
A. BONN,
BONN, die
die op
op nieuw
tingen van
Hoogl. A.
'kingen
van den
den Hoogl.
nieuw zees
Zeei" over.
overtuigende bewyzen,
welke goede
goede gevoigen
gevolgen men,
men, inindergedergetuigende
bewyzen, welke
lyke ongemakken
lyke
ongemakken, , over
over het
het algemeen,
algcmeelI, van
vall eene
eene zitten.
zittende platitzing
der Lydel's,
Lyders , hebbe
te verwagten.
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b
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bellaat hierin:
tsatuurlyke
verlosfingverandere;
verandere;dat
datis,
is, dat
f1atuut"lyke ver/osjing
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worden. Daar
Daal' by
by deeze
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lJeelkundige Ziektekunde
Ziektekul1de,, ten
ten gebruike
gebmihzyne
zyner
DAVIDVAN
VANGESSCIJER,
GESSCIIER Bee/mecste,
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blaedftempende, terugdryvende
ftcmpende,
terugdryvende,, oplosfende,
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de ,, pynftillende
pynftilJende,, verbeterende
vcrbeterende,, omwindende
omwindende,, bebe~
vochtigende , droogende
vochtigende,
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getuigenis van
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beurtenis niet
niet ',Ityd
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laatfte
Afdeeling, over,
am den
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beftekniet.
niet. Des
de
optelling claar
Des
gevoelen komt,
komt, hoofdzaaklyk, hier
DEIMANS gevoelen
Heeren D£IMANS
Heeren
hier op
op
neder: dat
neder.:
datdedenedergevallene
ncdergevallcnc kiompen
klompen gevormd
gevormd worden
worden
in den
den dampkring
dampkring der
del' aarde,
aarde,nitnitdedeonderfcheidene
onderfcheidene Ito&
Hoffen , welke
fen,
welke Inutile
hnnnc beftanddee/en
befianddeelen nitmaaken
llitmaaken;;• derwaarts
derwaarts
gevoerd door
door een
zamenloop van
van oorzaaken,
oorzaaken, die omtrent
cen z2.menloop
omtrent
.gevoerd
de mngelykheid
mogelykheid daar
daar van
<ie
van geenen
geenen twyfel
twyfel overlaaten;
overla:aten; en
en
voorts tot
voorts
tot een
een vast
vastlichaam
lichaam zich
zichvereenigende
vereenigende,, door
door
eene fcheikundige
bewerking , welke,
welke, volgens
-eene
fcheikundige bewerking,
volgens de
de wearwaar..
neerningenen
en proeven,
proeven, in
neemingen
in verfcheiden
verfcheiden jongst
jongst verloopene
verloopene
jaaren
uitwerkzels, ook
jaaren genomen
genomcn, , de
de zonderlingfte
zonderlingO:e uitwerkzels,
oak in
in
de Werkplaatzen
<ie
Werkplaatzen der
del' Kunstkundigen,
Kunstkundigen, doet
doet geboren
geboren wor.
worden. flier
de oplosfing
den.
Hierop
opkoomt,
koomt, ininde
de hoofdzaak,
hoofdzaak, de
des geleerden
Artz neder,
neder, die
die voorts
voorts
geleerden en oordeelkundigen
oordeelkundigen Artz
de zwaarigheden
<Ie
zwaarigheden,, welke
welke ook
ook tegen
tegenzyn
zyngevoelen
gevoelen kunkunnen worden
beantwoordt,, en
en van
van de
de orn.
omnen
worden ingebragt,
ingebragt, beantwoordt
itandigheden , die
die,, veelal,
veelaI, den
denSteenSteen-en
enMetaal-regen
Metaal.regen
ftandighelien,
verzellen
zeer aanneemelyke
aanneemelyke
redenen
geeft.
verzellen, , zeer
redenen
geeft.
- = Wy
Wy
betuigen
dank, dat
Qetuigen den
den Heere
Heere DEIMAN
DElMAN onzen
onzen dank,
dat by
hy over
over
eene duistere
.eene
duistere zaak
zaak zoo
zoo veel
veel lichts
lichts wel
weI heeft
heeft willen
willen vervel'..
fpreiden;
's Mans
fprciden; en
en terwyl
terwyl wy
wy inin's
Mansaangevoerde
aangevoel'de bedenbedenkingen
tot nog
nog toe zeer
zeer wel
weI kunnen
kunl1en berusten
berusten,, moeten
moeten
kingen tot
wy,
, tevens
wy, egter
egter,
tevenszyne
zynebefcheidenheid
befcheidenheid pryzen
pryzen,, wanwan..
neer
by , in
ncer hy,
in het
het Plot
flot der
del' tweede
tweede Redevoeringe
Redevoeringe,, aldus
aldus
fpreekt
ik om
bygebragte
ipreckt: , Schoon
" Schoon
ik om
bygcbragtereedenen
reedenenmy
myoveroverhoude,, dat
dat het
hetgevoelen
gevoelen,, volgens
volgens het
het welk
welle
",/ tuigd
tuigd itoude
"99 men
men aanneemt
aanneemt,, dat
dat de
de neergevallen
neergevallen fieenen
Heenen in
in den
dell
darnpkring gevormd
gevormd worden,
worden, voor
voorhet
hetwaarfehynlyitite
waarfchynlykfte
"11 dampkring
zo ben
af, om
" is
is te
te houden
houden, , zo
ben ik
ik echter
echter verre
verre af,
om te
te be.
be.
dat wy
wy als
" weeren
weeren, , dat
ais no
nogo. in
in fleet
Haat zouden
zouden zyn
zyn,, om
om
95
" alle
aUe byzonderheden
byzonderheden,, welke
welke dit
ditverfchynfel
vcrfchynfel vergezelvergezel·
99
,”
" len
len,, tetekunnen
kunnen verklaaren;
verklaaren; integendeel
integendeel ben
ben ik
ik ten
tell
"95 vollen
vollen overreed
overreed dat 'er
'ernog
nogveele
vecle ontdekkingen
onrdekkingen nodig
nodig
." zyn
zyn,, om
om over
overdeeze
deezegebeurtenisfe
gebeurtenisfe het
het nodige
nodige licht
Heht
„
" teteverfpreidcn:
verfpreidcn: —
- Zo
Zoveel
veelondertusfehen
olldcrtusfc]len is
is zeeker,
zecker,
H
H 4
..
" dat
dat
P)
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" dat
dat under
onder alle
alle de
de voorgedragene
voorgedragene gisfingen,
gisungcn , deeze
deeze de
de ee,
eeo.
,,
„" nigfle
nigrteisiswelke
welkeons
onseenigen
eenigenleiddraad
leiddraadvan
vannafpeuringe
nafpeuringe
„" aan
, eneneven
aan de
de hand
handgeeft
geeft,
evendaardoor
daardour voor
vooreenen
cenel1
araad van
vatbaar is;
is;",.
" hoogeren
hoogeren gl'aad
van waarfchynlykheid
waarfchynlykheid vatbaar
vleiende
by zich
zich voortS
voorts met
met do;
de hoop
vleiende hy
hoop,, dat
datde
dearbeid
arbeid
der
beroemdrl:e Scheidkundigen,
Scheidkundigen, thus
thansop
opdit
ditonderwerp
onderwerp
der beroemdfle
gevestigd,
eenhelderer
helderer licht
lichtzal
zaldoen
doenopgaan,
opgaan.
gevestigd, daar
daar over
over een
Met zeer
veelgenoegen
genoegell hebben
hebbenwy
wydeeze
deezeRedevuering
Redevoerin..
zeerveel
gcn geleezen.
geleezen.
gen

Reize naar
n(1(Jr de
de Middelandfche
1I1idde1andfche Zee,
door den
den .111'..
Reize
Zee, e;z,
en door
chipel,
de Yaaren
chipel, naar
naarConfiantinopolen;
Conjifmti11opo!en ; gedaan
gedaani11
in de
Jaaren 1783
1783
tot 1786.
's Lands
; behelzende
1786. met
met's
LandsSchip
SchipNoordholland
Noordho!!anrJ;
behe!zend~
fene naauwkeurige
nflatlwkeztrige en
e;z uitvoerige
uitvoe1"l~~e Befchryving
Befchryving van
van ververeene
fcheiden
en Steden,
Steden, in Spanjen
Frankryk , Itafcheiden Havens
Havem ell
Spanjen, , Fra11k1'yk,
1t(1lien, Turkyen
Turkyen, , ellZ.
Door N. A.A.VAN
VANRYNEVELD
RYNEVELD ~
enz. Door
'],'001 hem
ten dienfle
dienjie geezer
deezer Lanvow
beenLieutenant
Lieutenantter
ter Zee,
Zee , ten
de:z. In
.litII11Deelen.
Dee/en. Met
MetPlaaten
P!aatenenenKaarten..
Kaarten. Te
Te
den.
Hey , 1803.
ilmfierdam
by J. van
Llm/lerdam, , by].
vall der
der Hey,
1803. 365
365 biz.
biz,. In
1n
g". 8vo..
8vo.
.
gr.
remand byl,ans,
bykans , den
tytel leezende,
leezende , of
iemand
den opgegeeven
opgegeeven tytel
of

hy zaI zich be\'recmdell, dat eene Reis, reeds
N
N
zevelitien jaarcn gedaan, thans eerst aan 't licht komt.

VOOl'
by zal zich bevreemden, dat eene Reis , reeds voor

zevelitien jaaren gcdaan , titans eerst aan 't licht komt.

en Schryver,
Schryver,, die
die in
in 't'teerstgemelde
eerstgemelde jaar,
De Reiziger
Reiziger en
waarover zyrt
Noordholland, waarover
aan
boardd van
van het
het Schip
Schip N(lordhol/and,
zyn
aan boort'
Vader , ten
Vader,
ten dien
dien tyde
tycle Colonel
CoHunel en
en Capitein
Capitein ter
ter Zee
Zee ,,
bevel voerde,
voerde, de
!JANICL
de Reis
lteis
DANICL J:'N
JAN VAN
VAN RYNEVRLD,
RYNEVF.LD het
het bevel
aanving, geeft
geeI't des
des rcden;
n:den; hoofdzaaklyk
hoofdzaaklyk bier
hier op
op nedernederaanving,
komende, dat nanzoek
:'.anzoek van
van Vrienden
Vrienden,, en
en ander
onder deezen
deezen
komclldc,
Reisver.
Liedcn
1.,iedcnval).
van Leueren,
Letteren , hem
hem ter
ter uitgave
uitgave van
van dit Reisver.
ttaal , oorfpronglyk
om door den
h,aul,
oorl'pronglyk Diet
niet gerchreeven
gefchreeven om
den druk
druk
gemccngemaakt
gemaakttetoworden,
worden , aanfpoorde.
aanfpoorde. Hier
gemecl1
Hier by
by
ConArchipel en
en TIll
na Con..,
kwam,
11wam ,dat
dat het
bet Vaarw;Jter
Vaarwaterinin den
den AfChipel
aan onze
fiantinopo!e
onze Vaderlandfche
Vaderlandrche Zeelieden
Zeelieden niet
nict z(}
ofantinopole aan
bekendis,
is , :tIs
als bet
algemeen
het belang
be1ang van
van dit
dir onderwerp
onderwerp.
41gemeen bekcnd
verdiende; dewyl
dewyl her
bet niet
niet zeer
zecr dikwyls,
dikwyls, althans
althans niet door,
vcrdiende;
door
and , em
eea
koordholl
«:ea
Oorlogfchip van
cen Oorlogfchip
vandien
dien rang
rang al~
als Noordho!!and,
$chip van
van 68
68 flukken
$chip
fiukkcn, , hezogt
he7.0gt words.
wordt. Ten
Tenhunnen,
hunnell
heeft hy,
by, nit
~i~nlle heeft
uit de
dePapieren
Papiere" van
van zynen
zynen Vader,
Vader, de
de
AantekeningenontJc:cnd
ontlecnd
hiermedegedeeld.
medegedeeld.
l\amekellillgen
enenhler
- — Op
Or
ale aal1merklng,
aanmerking, dat
Plaatzen,
{Ie
dar vccie
welc der
der bier
hier befchreevene
belchreevcnc Plaatzen"
:mw dicn
eene groote
groote verandcring,
den Re,
Rc...
dien ~yd,
tyd, eene
verandering, zo
zo in den
.

.
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geeringsvorm aIs
als in
geeringsvorm
in andere
andere omflandigheden
omaandigheden,, ondergaan
ondergaan
hebben, geeft
by ten
ten antwoord,
antwoord, dat
datdit
ditdedebefchryving
befchryving
hebben,
geeft hy
der toen
del'
toen plaatshebbende
plantshebbende niet
niet geheel
geheelovertollig
overtollig maakt
maakt ~
als de
aIs
dedaadlyke
daadlyke gefteldheid
ge1teldheid ten
ten dien
dien tyde
tyde ontvouwende.
ontvouwende.
Hier
en daar
daar,, waar
\vaar het
hetgevoeglyk
gevoeglyk gefchieden
gefchieden konde
konde ,~
Hier en
heeft
Schryver niet nagelaaten
nngelaaten,, eel1ige
zedert gege~
heeft de
de Schryver
eenige del'
der zedert
maakte verbeteringen
aan
Veel, zeer
zeer
maakte
verbeteringen
aantetetekenel1.
tekenen.- — Veel,
veel
kUllnenvermenigvuldigen
vermenigvuldigel1;; dan
dan
vezl zou
zou by
by zulks
zulkshebben
hebbenkunnen
by
hy verwyst
verwyst den
den Leezer
Leezer naar
naar de
de nieuwere
nieuwere berigten, des.
des.
wegen
Hehtverfcheenen.
verfcheenen.
wegen in 't'tlicht
kortlyk het
het beloop
beloop deezer
deezer Reize
Reize opgeeven.
opgeeven.
Laaten
Laaten wy kortlyk
Tot het
het aanzienlyk
aal1zienlyk Vlootdeel
Vlootdeel, , ten
ten Jaare
Jaare 1783
1783 na
na de
de
Middellandfche Zee,
Zee, onder
onder den
lIIiddellandfche
den ViceVice· Admiraal
Admiraal ILEYNST
B,EYNST,
beitemd
bdtemd, , behoorde
behoorde het
het gemelde
gemelde Oorlogfchip
OorJogfchip,, 't geen
geen
onzen Reiziger
Reiziger voerde.
voerde. Het bleek
Storm,~
Ol1zen
bleek,, by den
aen eerften
eerflcn Storm
flegt bezorgd
bezorgd te
te zyn. Het
van eenige
flegt
HetVerblyr
"erblyf,van
ecnige dagen
dagen te
te
geeft gelegenheid
tot eene
eene befchryving
befchryving dier
dier Stad,
Stad,
ftlalaga geeft
gelegenheid tot
Malaga
der In\'.TOonderen,
Inwoonderen, en
en van
van de
de Spanjaarden
del'
Spanjaarden in 't'talgemeen.
algemeen..
Het
Het tweede
tweede Hooftlfluk
Hoer/flak behelst
belle/st een
cen verhaal
verhaal van
van eenen
eenen
teisterde , dat
Storm, welke
welke de
de geheele
geheele Vloot zodanig
zodanig teisterde,
dat de
de
Schipbreuk een
een en
en ander
ander maal
maal de
deSchepelingen
Schepelingen aangrimde,
aangrimde,
een der
{'n
del' Schepen
Schepen werkelyk
werkelyk met
met man
man en
en muis
muisverging.
verging.
en een
Zeer aandoenlyk
wordt dit
en het
hetbeleid
beleid
aandoenlyk wordt
dit befchreeven
befchreeven,, en
des Scheepsvoogds
was alleruit1teekendst.
alleruitfteekendst. Naa een
des
Scheepsvoogds was
een lanlangen tyd
gen
tyd mastmast· en
enrocrloos
roerloos gezworven
gezworven te hebben
h~bben,, geraakt
geraakt
het SchipNoordholland,
in den
den allergevaarlykften
alIergevaarlykO:en toeftand,
toclbnd,
Schip Noordhollanri, in
Corfica.
op de
de laager wal van Corjica.
- — In het derde HoofdJluk
Hoofaftuk
wordt
bet Schip
Schip nit
nit de
van Coupabia
wordt het
de Baal
Baai van
Ajaccia
Coupabia nn
na Ajaccio
geboegfeerd.
en
geboegfeerd. Twee
Twee maanden
maandenbragten
bragtenzy
zydaar
daar door,
door , en
geeft
geeft dit
dit den
denSchryver
Schryvergelegenheid
gelegellheid tot
tot het
hetmededeelen
mededcelen
van een Plait
zyner berigten
berigten wegens
wegens C01fica,
vergezeld van
Plall
Corfica , vergezeld
der Golf
del'
Golf van
van Afaccio
Ajaccio; ; van
van welke
welke Stad
Stad,, de
de geboortegeboone.
BONAPARTE
~ hier
hier eene
eene meer
meer byzondere
byzondere bebeplaats van
plaats
van BONAPARTE
fchryving voorkomt.
voorkomt. Het Fraufche
fchryving
Fmnfthe Beftuur
BeO:uur des Eilands
Eilands
wordt
," vcrmeldt
Nergens,"
vcrmeldt RYNEVELD
RYNEVEI.D,
wordt gepreezen.
gepreezen. "„ Nergens
is ons
"„ is
OilS door
door de
de Franfthe
Franfche Natie
Natie,, geduurende
gednurende onze
onze
in de
de Middellandfche
Midde!landfthe Zee,
veel vriendlykheid
vriendlykheid en
Reis in
Zee, zo veel
Reis
gastvryheid
beweezen , aIs
als wy hier
p;astvryheid beweezcn,
hier op
op het
hetEiland
EilandCorCor·
/ica, en
fica,
en wel
wei voornaamlyk
voornaamlyk van het Guarnifoen
Gnarnifoen,, ontvangen
ontvangell
hebben." Hier
in that
na Toulon
Toulon te komen.,
llebben."
Hier in
flaat gefteld
gefleId om
om na
komen ...
wordt het
bet Schip
Schip daar
daar verder
verder geheel
gebeel toegerust.
De drie
drie
wordt
toegerust. De
maanden, welke
1l1aanden,
welke bier mede
mede verliepen,
verliepen, gaven
gaven den
den SchrySchl'y"
ver gelegenheid
gelegenheid tot bet
het opilellen
opO:ellen zyner
zyner bier
Hiermedegedee/medegedeelvcr
en inzonderheid
de aanmerkingeu
(1c
inzondel"heid over
over de
de
aanuierkingeu over
over Toulon,
Toulon , en
fI 5
H
S

Ze.
Ze·
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Zeden der Inwoonderen,
Zeden
Inwoonderen, waar
waar ininmen
~en.veel
veelopmerkelyka
opmerkelyk!l
en vermaakends
aantreft. Zonderling
en
vermaakcnds aan.treft.
Z~n~erl1l1g is
IS de
debefchryving
befchryving
-van de
de frouwloosbeid
der MelsJes
Meisjes omtrent
omtrent haare Bruidevan
lfOUwloosheld der
Bruide~
goms , en nog
goms,
nog zonderlinger
zonderlinger de
de gmettigde
g~wettigdewraakneeming
wraaknee1uing
van den
van
den verzaakten
verzaakten Bruidegom.
Bruidegom. Het
Het isis voor
voor de
de over.
overDeemingtete lang,
fang, anders
IJeeming
anders zulks wel
weI waardig.
waardig.
vierde Hoofdfluk
In
het 1)iefde
Hoofilfluk is het
het Schip
Schip herfteld.
hcrlteld. De
De ReReIn het
keningen van
keningen
van Reparatie
Reparatie en
en behoeften
behoeften beliepen
beliepen omtrent
omtrent
tweeenvyftigduizend
duizendGuldens.
Guldens. Op
Op Carfica
Corfica badden
de
tweeenvyftig'
hadden de
onkosten van
onkosten
van arbeidsloon
arbeidsloon,, eenige
eenige noodige
noodige behoeften,
behoeften,
en voor
en
voor de
de vaartuigen
vaartuigen,, die
die het
het Schip
Schip uit
uit de
de Baai
Bani van
van
in Ajaccio
Coupabia
Ajaccio bragten
bragten,, vyfduizend
vyfduizend een
een honderd
honderd ert
Coupabia in
Livres bedraagen.
bedraagen. Het
Het Schip
tachtig
Ft'anfi:he Livres
Schip NoordNoord..
tachtig Franfi-he
zeilde daarop
daarop na
na Livorno
en Genua.
Genua. Tc
holland zeilde
Livorno en
Li.,o1·nQ
Te Livorno
liggende , deedt
deedt de
de Schryver,
Schryver, in 't'tgezelichap
liggende,
gezelfchap van
van drie
drie
tfeeren ,een
eenLandreisje
Landreisje
na , 't 'tgeen
Heeren,
na Pifa,
geen zich
zich,, by
by afaf..
wisfeling, zeer
wisfeling,
zeer wel
wei laat
laat leezen.
leezen.
krygt Lil'Ofno
Livorno haur
vyfde Hoofdfluk
haar aandeel
Met
het YJ1de
Hoofd./luk luygt
aandeel
Met het
in de
ill
de befchryving
befchryving,,. met
met eenige
ecnige Aanmerkingen
Aanmerkingen omtrent
omtrent
De Reis
na Toulon,
Toulon, verder
Toscaanen. De
verder na
Toscatllle11.
Reis loopt
loopt weder
weder na
het Eiland
De wederkomst
Ivica. De
Bat"celona, het
Eiland bh:a.
wcderkomst te J.llaJa~~
Barcelona,
geeft gelegenheid
gelegenheid tot
tot eeue
eeue verdere
verdere befchryving
befchryving dier
dier Stad ;
zo
by by de
te Toulon
Toulon een
zo ook
oak geeft
geeft hy
de wederkomst
wederkomst te
ver.
een verflag van eenige
flag
eenige byzonderheden
byzonderheden aldaar
aldaar voorgevallen.
voorgevallen.
Uit bet
des Eerften
Deels , 't welk
Vit
het beloop
beloop des
Eerfien Deels,
welk met
met dit
die
gelyk VAN
Hoof/if-ink eindigt
lIoofdftuk
eindigt,, blykt,
blykt, gelyk
VAN RYNEVELI)
RYNEVELD ten floc
flot
aanmerkt
in de
oorfpronglyke
~anmerkt, , „.,dat
dat'er'er
in de
oorfpronglykebeftemming
beftemming
van ons
zo als
Esquader, , zo
als het
het eerst
eerst,onder
onderbevel
bevel
"91 van
ons Esquader
REYNST , uit
van den
uit Texel
Texel gezeild
" van
den Vice
Vice·Admiraal
Admiraal REYNST,
is, aanmerkelyke
"19 is,
aanmel'kelyke verandering
ver~ndering pleats
pbats gegreepen
gegreepen heeft.
beeft•
."57 Eerst werden
werden wy, door
door zwaare
zwaare ftormen
ftormcn,, buiten
buiten ftaat
tbat
Venetien tot reden
"11 gebragt, de
de Republiek
Repllbliek van
van Venetien
reden te
te brenbrengen ; en
~, gen;
en vervolgens
vervolgens gaf
gaf de
de gedreigde
gedreigde Oorlog
Oaring,, van
vall
59
DEN TWEEDEN,
"wege
Keizer joscrnius
JOSllPHUS DEN
TWEEDEN, aanleiding,
„ wege Keizer
gefchillenvan
van onzen
onzen Staat
Staat met
Venetien ge"51 dat de gefchillen
met Vemticn
nocgzaam
nit
bet
oog
verlooren
werden
, zo
zo dat
"norgzaam
nit
het
oog
verlooren
werden,
dat
91
der Schepen
van ons
onsEsquader,
Esquader, zo
zo ver
ver ik weet,
geen del'
"9/ geen
Schepen van
geweestis,
is , of iets
de Venctiaanen
Venetiaanen
te Velle/im
Venetien geweest
"95 te
iets tegen
te~en de
ondernomen heeft;
heeft; terwyl
terwyl ons Schip
" ondcrnnmen
Schip Noordholland
Noordhol/and de
Confiantinopols deedt."
reize l1a
na den
"31 reize
den Archipel en Con.!lantinopo!,
De Reis
De
Reis derwaards
derwaards maakt
maakt den
den Inhoud
Inhoud van
van bet
het Tweede
Tweede
flevende het
het Schip
Schip l1a
na Marfeille
Peel uit.
nit. Van
Ded
Van Toulon
frlmfeille,,
Toulon Hevende
VAN DEDEM moesten
waal' zy den
den Nederlandfchen Gezant VAN
waar
Hieruituitwexd
werdvoor
vaorouzo,
ouzellSchryver
Schryverde
degelegengclegen,:"
wagten.
wagten. Hier
heid

ItEIZE.
REIZE.
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beid gebooren
om eenige
fteden en
en plaatzen
plaatzen in
in Langue.Langue,beid
gebooren om
eenige fteden
te gam
docq
gaan bezigtigen
bezigtigen en
en het
hetScheepsleeven
Scheepsleeven door
door een
een
docq te

aangenaamLandreisje
Landreisjeteverpoozen.
te verpoozen. 'Pe
Nismes weraangenaam
Te Nismes
■ver.•
den zy op
den
op 't'tvriendelykst
vriendelykst onthaald,
omhaald, door
doorhunnen
hunnen LandLandDe oudheden
genoot , den
den Graave
VAN WELDER.EN.
WELDEREN. De
genoot,
Graave V.'\.N
oudheuen,,
daar te
te zien
daar
zien,, werden
werden bezogt
bezogt,, en
en ontmoeten
ommoeten wy
wy daardaarvan , alsmede
van de
de Stad
Avignon, eene
van.,
alsmede vervolgens
vervolgens van
Stad Avignon,
befchryving. Zeer
befchryving.
Zeer voelde
voelde by
hy zich
l!:ich door
door 't'tgezigt
gezigt diens
diens
Lands getroffen.
getroffen."Het
„ Bet geen,"
Lands
geen," dus
dus laat
Iaat by
hy zich
zich uit,
uit,
een fchoon
voor het
" een
fchoon contrast
contrast voor
het gezigt
gezigt opleverde,
opleverde, en
ell
op ons
"$$ op
ons,, die
die inineen
eenlaag
Iaagenenvlak
vlakland
landgebooren
gebooren en
en
zyn, meer
moest doen,
doen, dan
sopgevoedzyn,
"$$ 'opgevoeJ
meer uitwerking
uitwerking moest
dan op
01)
$1 menfchen,
menfchen, die
die in
in Ita/iin
Italian of
of Zwitzerlllnd
Zwitzerland gewoon
gewoon zyn
H
Zyll
te leeven
was ,dat
dat wy
wy regt
regt voor
voor ons
ons de
"9, te
leeven ,,was,
de topper
toppen van
van
het hooge
" het
hooge gebergte,
gebergte, met
met lheeuw
Ineeuw en
en ys
ys bedekt,
bedekt, en
en dus
dus
de aangeliaam!le
en lieflykfte
met de
de barite
"t9 de
aangellaam!le en
lieflykfte met
barr.:e en
en guurfte
guurlte
Sailienen des
"115 Saif().enen
des Jaars, op
ophetzelfde
hetzelfde tyciftip
tydll:ip , als
als vereevereenigd zagen.
zagen. Alle
aangenaameafwisfelende
afwisfelende gezichgezidl"
"$$ nigd
AIlededeaangenaame
ten op onzen
t,
onzcn weg
weg maakten
maakten onze
onze harten
harten vrolyk,
vrolyk, worwor~
t, ten
",$ dende
dende als
als verrukt
verrukt en
ell opgetoogen
opgetoogen over
over de
defchoonhefchoonheden der
"90 den
del' natuur
natllur:: hier
hier kwam
kwam my
myde
deaarde
aardevoor
Vaal' een
eCll
paradys te zyn.—
"ff paradys
zyn. - Laat
Laatdededoffe
dofferyke
rykeftadbewooner,
ftadbewooner,
welke , door
gekweld~ , in
in zyne
"99 welke,
door zelfverveeling
zelfverveeIillg gekweld
zyne ring,
ring",
muuren het
het vermaak
vermaakzo
zo duur
duur en
"9/ mum"en
en tot fchade
fchade voor
voor zy-:
ne gezondheid
koopt , zich
"„ ne
gezondheid koopt,
zich hier
hier op
op het
het land
land begee,
begec_
yen: en
"9 , yen:
en zo
zohy
hyeenig
eenig gevoel
gevoel voor
vaor 't'twaare
waare fchoon
fchoOll en
en
heeft , clan
"„ vermaaklyke
vermaaklyke heeft,
dan zal
zal hy
hyals
alsherleeven
herleeven en
en den
den
Schepperdel'
der nattmr
natuur zegenen."
zegenen."- — Aix
l1
' Schepper
Aix wordt door
door
bun
hun bezigtigd
bezigtigd en
en het
hetvoornaamite
voornaamfl:e dier
dier Stad
Stadopgetekend.
opgetekend.
Pit
Vic valt
valt mede
mede Marfeille
MarfliJ/e te
te beurt,
beurt, waar
waar de
de gewagte
gewagte Ge•
Ge.
zant
zant VAN
VAN DEDEM
DEDEl\I aankwam,
aankwam, en zich
zich met
met zyne
zyne Familie
Familie
en
aan boord
waar op
op de
en gevolg
gevolg aan
boord begaf
begaf; ; waar
de Reis
Reis na
na de
de
Stad van
aanving. Zy
Stad
van diens
diens beftemming
beftemming aanving.
Zy deeden
deedell Maltha
lvlaltha
aan. Die
;tan.
DieStad
Stadgeeft
geeft fchryfftoffe.
fchryfftoffe. De
DeRidderRidder-orde
orde van
van
1Jfa/tha krygt
krygt haare
haare beurt.
beuft.
De
van Maltha
De afreize
afreize van
Maltha fchenkt
fchenkt gelegenheid
gelegenheid tot vervel'.
fcheide aantekeningen
aantekeningell, , betreffende
betre.ffende de
Stroo..
fcheide
de Zeilagie,
Zeilagie, Stroo.
men
Kaarten, alsmede
men,, Kaarten,
alsillede over eenige
eenige Eilanden in
in den
den21rArchipel.
chipe!. Wederom
Wederom geraakt
geraakt het
het Schip
Schip in
in groot
grootgevaar
gevaar in
't
'r Kanaal
Kanaal der
del' Dardanelkn
Dardt:mellen;; het
het Itrandt
fira.ndt,, in dit
dit Kanaal,
KanaaI,
op de
de kust
kust van
van 41zia;
.tb.;a; doch
doch wordt,
wordt, met
metveel
vee! moeite
moeite en
eilt
kosten,
weder in
in vlot
lwsten, wedel'
vlot water
water gebragt,
gebragt, en
en zet
zet de
de reis
reis na
na
Conflantinopole
Conftantinopole voort.
voort. Bit
Ditmaakt
maakt den
den inhoud
illhoud van
van het
heli
tweed
1Wieck Hoofdfifik
HQofdftHk uit
uit;; enengaat
ga~tbetzelve
b,etzelvevergezeld
vergezeld van
va~
een
cen

n6
II6

N.
N. A.
A. VA!
V.\~RYNEVELD
RYNEVELD

een Plan
Plrm van
vanhet
he! Eanaal
Kt111aalvan
vanConlientinopole,
Con/lf1ntinopole, van
VIm de DarDareen
danellen
tot aan
danel/rm tot
aalz den
den mond
mond der
dn" Zwarte
Zwarte Zee.
Zee.
De aankoinst
aankomst te Conflantinopole
Conjlmztinopole, , met de
deplegtigheden
pl~gtigheden
vult 11et
het derde
der
oer verwelkoming
verwellwming des
des Gezants
Gezants, , vult
det"de Hooft/..
daar in,
in, ontvangt,
fluke De
De Stad,
Stad, en
en het
hetvoornaamfte
voornaam!te daar
ontvangt,
fluk.
benevens
de Inwoonders
en de Regeering,
Inwoonders en
Regeering, eene
eene toelichtoelich..
benevens de
ting. Zonderling
Zonderling genoeg
genoeg isis dedevermelding,
vermelding,welke
welke wy
wy
bier
Het Fanatishier wegens
wegens de
de Geestlyken
Geestlyken aantreffen.
aantreffen. „"Het
Fanatis..
" mus heeft
heeft een
een zonderlinge
zonderJinge Wet
Wet en
en Privilegie
Privilegie voor
voor de
de
31
uitgevonden(welke
(welkevan
vandie
dienatllUr
natuuris,
is, dat
" Geestlyken
Gcestlyken uitgevonden
dae
" ik geloof,
geloof, dat
datmyne
myne Leezers
Leezers zo
zomin
min als
alsikikzouden
zouden
11
om dergelyk
dergeIyk een
een voorregt
voorregtboven
boven anderen
andercn te
te
""5 wenlchen,
wen!chen, om
~, genieten)
genieten) dat naamelyk
naamelyk hunne
hunne goederen
goederen niet
niet geconfis.
geconfis..
"5
" ceerd
ceerd kunnen
kunnen worden
worden,, en
en men
men hen
hen nooit
nooitop
opeenige
eenige
" andere wyze
wyze met
met den
dendood
doadmag
magfiraffen
flraffen dan
danNB.
NB.door
door
al
~, hen
hen,, ininalleen
aIleen daar
daar toe
toe gefchikte
gefchikte mortieren
mortier~n, , of
ofvyvyT5
fynteteflam.pen;
!tampen; doch
doch deeze
deeze Wet wordt
warde
",1 zels,
zeIs, zo
zo wat
watfyn
meesteen.minder
een,minderontom" zelden
zelden of
of nooit
nooit uitgeoefend,en
uitgeoefend, en meest
99
middelinin't't werk
werk gefteld
flag maakcnd
maakend middel
ge!tc1d, , zonder
zonder dat
dat
",1 flag
de Ulewa
Geestlykheid derzelver
derzelver Privilegie
Privilegie fchynt
fchynt
",1 de
Ulema of Geestlykheid
""5 te reclameeren."
reclameeren."
van den
Het
den Grooten
Grooten Heer
Heer ligt
Jigt op
op den
den NoordNoordSerail van
Het Sn"ail
tegen over
Scutari, dat op
van Conjlantinopole
over Scutari,
oosthoek
Conflantinopole tegen
oosthoek van
ligt, en
van ilfia
/lJia lig!,
en wordt
wordt voor
vooreene
eene der
der Voorfteden
Voorfteden
de
lmst van
de Rust
maaken nog
nog een
een gedeelte
gedeeIte
gerekend: deszelfs
deszeIfs ringmuuren
ringmuuren maaken
By/antium uit
uit:: het
het isisinindeszelfs
deszelfs omtrek
omtrek
van
het oude
oude Byfantium
van het
zeer uitgetirela,
zalweinig
weinigminder
minderplaats
plaatsbeflaan
beflaan dan
dan
2eer
uitge!trek t,enenzal
Holland," merkt
„In
Holland.- — ~,
Haarlem in
in Holland.
de
In Holland,"
de Stnd
Stad Ham"lem_
Turkfche Vrouwenonze Reiziger
op , "„ noemt
men de
de Turkfche
onze
Rciziger op!
noemt men
doch dit
dit isis niet
niet juist,
juist, wyl
Serail; doch
wyI de
de woo.
woo.
"„ huizing
huizing Set"ail;
eigenlykeen
eenafgezonderd
afgelonderdgedeelte
gedeelte
"„ ning
ningder
derVrouwen
Vrouweneigenlyk
Serail wil
wil eigenuitmaakt; het
van het
het Serail
het woord
woord Serail
eigen"„ van
Serail uitmaakt;
„ lyk
~,
lyk zeggen
zeggcn,, het
het Paleis
Paleis ,, het
het Hof;
Hof; gelyk
gelyk de
de Tttrken
Turken
ook, wanneer
wanneer zy
zyvan
vande
deHotels
Hotelsder
derAmbasfadeurs
Amb;lsfadeurs der
der
"„ ook,
Christen Mogenheden
fpreeken, , zeggen:
zeggen: 't Serait
Serail van
l'vIogenheden fpreeken
"55 Christen
dien of
of dien
Minister.”- ---Gaarne
dien Nlinister,"
Gaarne hadt
hadt de
deHeer
Heel;'
"55 dien
gcwenscht, de
IWNEVELD
de publieke
publieke Audientien
Audientien van
van onRYNEVELD gewenscht,
zen Ambasladeur
by den
den Grooten
Grooten Heer
Heer en
en Vizier
Vizier te
te
zen
Ambasfitdeur by
mogen hywoonen,
bywoonen , om
om het Ceremonieel,
mogen
Ceremonieel, by
by die
die gelegengeIegellheid gebruiklyk,
beid
gebruikJyk, te
te zien;
zien;doch
dachdeeze
deezeplegtigheden
pIegtigheden von•
von..
den, geduurende
geduurende zyn
zyn verblyf,
verblyf, geen
geen plaats.
plaat!!.
deelt by
In
het vierde
Hoofdfluk deelt
hy eenige
eenige aantekeningen
aantekeningen
vierde Hoofdfluk
In het
Conflantinopole.
mede, betreffende
betreffende de
de Gefchutgieteryen
Gefehutgietetyen te
te Connantinopo/e.
Vo1gens
berigt, waren
warende
deverdeedigmiddelen
verdeedigmiddelen in
het
Volgens zyn berigt,
in het
ON
Ot..
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Ryk , zo
zo te
als te
te land, in
NgOttomannisch Ryk,
Ottomatmisch
te water
water als
in cell
cell negDardanellen'' en
en het
het Kanaal
Kanaal van
van de Zwarte
ten tlaat.
ftaat. De
De Dardanellen
ten
vondt by
toefland. Smyma
hy in
in een
ewverwaarloosden
verwaarloosden toeftand.
Smyrna
Zee
Zee vondt
in 's Reizigers belchryving.
krygt haar
krygt
haar aandeel
aandeel in's
belchryving.
was de
van het Schip
Van Totilon
Toulon was
de beftemming
beftemming van
Schip NoordVan
Noord.
Genua ; van
van welke
Republiekwy,
wy, in
in het
na Genua;
holland na
holland
welke Republiek
het
een verfiag
vyfde Hoofdfluk
1'yfde
Hoofdfluk, , een
verflag des
des toenmaaligen
toenmaaJigen toetlands
toel1:ands
aantreffen , met
met vermelding
van het plegtige
aantreffen,
vermelding van
plegtige en
en ftaatlyke
fiaatlyke
daar in
in agt
agt gel1omen.
genotnen. ‘,Wederom
Vederom hadt
hadt de
de Schryver
Schryver met
met
daar
zyne twee
goede Vrienden,
Vrienden, die
diehem
hem op
opdedelandreisjes
landreisjes
zyne
twee goede
vergezelden , verlof gevraagd
en- bekomen
bekomen om
om eenigett
eenigell
vergezelden,
gevraagd en•
tyd zich
ophouden. Zo
:ran wal
wal te
te mogen
mogen ophouden.
Zo wet
wei bebetyd
zieh aan
viel het
hemzeer
zeerheeft
heeftgefpeeten,
gefpeeten, dat
datzyni
Zyl1
viel
het hem,
hem, dat
dathem
verblyf in
in Genua
flegts van
van zo korten
Genua fiegts
verblyf
korten duur
duur moest
moest zyn
zyn t
"„ dewyl
dewyl die
die Stad
Stad alles
alles in
in zich
zich bevat
bevat,, wat
wat het
het verblyf
verblyf
den Vreemdeling
Vreemdeling aangenaam
aangenaam kan
kan maaken
maaken,, en
en de
"99 voor den
liefhebbers def
der fchoone
kunflen vinden
vinden hier
"„ liefhebbers
fchoone kunflen
hier ruims
ruirna
omhunne
hunnenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid te kunnen
kunnen voldoen."
voldoen."
"„ fiof
flofom
tyds hadt
Te weinig
weinig tyds
hadt hy,
hy, om
omdedewaarheid
waarheidteteondervirt•
ondervinden, of
tecrendeet te
te ontwaaren,
ontwaaren, van
van de
den,
of het
het tegendeel
de trekken
trekken,, in
ill
GensGenua
Genueezen , opgegeeven:
bGenua ell
opgegeeven : 111mItalien,we
en de GenueezetJ
ltalien,
wegens
Menfchen zonder
[chen
zondet· tromp
trouw,, Zee
Zeezonder
zandervisch
visch,, Bergen
Bergen zonder
<.onder
bout, en
fchaamte. Zo verre
hout,
en Vrouwen
Vrouwen zonder
zander ji:haamte.
verre zyne
zyne onders
ondervindingreiI~te,
reikte, geeft
geefthyop.
by op. "„ De
van Geovinding
De Inwoonders
Inwoonders van
Ge.
zyn niet
"„ nua
nua zyn
niet ongezellig,
ongezellig, en
en de
deAdel
Adelvry
vrybeleefd
beleefd ert
en
de Converfatie
Converr."uie is
"„ verpligtend
verpligtend omtrent
omtrent vreemdelingen;
vreemdelingen; de
en de
"„ 'er ongedwongen
ongedwongen en
de Dames
Parnes zyn
zyn zeer
zeer galant:
galant: ill
Genueefche Vrouwen
"„ 't'talgemeen
algemeen mogen
mogen de
de Genueeji:he
Vrol1wen fchoon
fehoon
„
J, genoemd
genoemd worden
worden;; zy
zy hebben
hebben in
in 't'rgeneraal
generaal veel
veei gegedan ikik inindedelandareeken
landfl:reeken aan
aan de
de 111M"„ zonder
zonder kleur
Ideur dan
Mid.
„H dellandfche
gewoonwas
wastete zien;
zien; bier
delland[clze Zee
Zee gelegen
gelegen gewoon
hier by
by
„" gevoegd
en postuur, en
gevoegd eene
eene bevallige
bevaJIige houding
houding en
en vriend.
vriend..
„
maakt dit
dit aIles
alles de
" lykheid
lykheid in
in den
den ommegang
ommegang, , maa!;:t
de GeG~..
„
nueefche Vrouwen
,,71Iteeji:he
Vrouwen geen
gecn onbehaaglyke
onbehaaglyke voorwerpen
voorwerpe11
"„ voor
voor den
den reiziger
reiziger,, en
endient
clientmede
mede om
om het
het verblyf
verblyf ill
te doen
doen voorvoor.
"1 , deeze
deeze Stad
Stud niet
niet verveelend
verveelend en
en verdrietig te
"5/ komen."
komen."
Van
Genua was
de Reis
Reis1Ja
na't't Vaderland,
Vaderland, 't't Bgeen
Van Genua
was de
een de
Reiziger,
Reiziger, naa
naa een
een afzyn
afzyn van
vanomtrent
cmtrent twee
twee en
en een
een half
half
jaar
jaar., weder
weder betradt,
berradt. Het
HetReisverhaal
Reisverhaal,, welks
welks hoofd-in.
hoofd·inbond
hebben, Iaat
laat zich zeer
wy opgegeeven
opgegeeven hebhcn,
zeer wel
weI leezen,
leczen,
huud wy
en
, den
en deelt,
deelt. zo
zo 't 'tons
onstoefchynt
toe[chynt,
denZeeman
Zeemangeene
geene ononbelangryke
belan~ryke onderrigtingen
onderrigtingen mede;
mede; fchoon
fchoon eenige
eenige waarnee.
waarnee.
iningen
Jl1in~en, door
dool" het
betverloop
verloop des
des tyds,
tyds,zeker
zekel'wel
weIveranverande.
de-
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Bering ondergaan
ondergaan hcbben.
hebben. Behalven
oering
Behalven de
de gemelde
gemelde Plans,
PJflns,
in 't'tWerk
'er in
zyn 'er
zyn
"'erkeenige
ecnigeAfbeeldingen
Afbeeldingenvoorhanden
voorhanden,
ter plaatze
tel'
pIntze zelve
zeJve gemaakt.
gel1l:lakt.
Ityl en
Omtrent 11y1
RYNEVELD eene
Omtrent
en taal
taul doet
doet tie
de Heer
Heel' RYNEVELD
bekentenis
naar waarhdd;
waarbeid; dan
bckemellis llaar
dan alles
aUes is
is verre
verre van
van flordig
flordig
te wcezen
ecnek!l:iJ:e
befehaaving
zouzou
'er 'er
eenige
te
werzel!; ;eene
bcft:haaving
eenigemeermeerdere fchoonheid
aan hebben
bygezet. Leerzaatn
dere
fchoonheid aall
hehbeu hygczet.
Leerzaam vervel'''
maak kan
'er de
kan 'cr
de Leuer
Leei,ernit
uitfcheppen
fcheppen:wanneer
wanneer dit
dit het
het
maak
Taderlandfche Zeeman
geval is,
is, en
ellflegrs
Oep;rs een
een enkele
cnkelekVaderlandfche
Zeeman in
geval
IJUt nit
uit kan
kan trekken
trek ken , heeft
heett de
de
zyn heroep
beroep 'er
'er weezenlyk
weezenlyk nut
Scnryter
SClJry\
er,, volgens
volgens zyne
zyne eigene
eigene bekentenis
bekentenis,, zyn
zyn oogoog.
merk
werk bereikt.
bcreikt.
Pe Waardy
lJe
H/amody en
C11het
hetBelang
Belangvan
vanden
denGodsdienst
Godsdienstvoor
}'oor den
den
den. Jongen.
JOANNES LUBLL\'K,
LUDLINK, den
IlYensch;
door JO/IN,'\ES
jJ1emch; door
Jon~en.
1/1'yeVryeIyk
bear/midl1a{l1"
naar het
het lloogduitsch.
Iloogduitsch. Te
Iyk bea1'beid
Te ilmilerdarn
Amflerdam,, by
by
G. Warnars,
1803. In gr. 8vo.
G.
Warnars, 1803.
8J'o. 175
175 bl.
bl.

D

PUBLINK, de
de ,7onge,
ee Heer
Heer T.
J. IUnL!l\:K,
Jonge, zo bekend
bekend wegens
wegens

zedekundi,e Vertalingen,
Vertalingen,als
als d~ar
daarzyn:
zyn: Zedekun..
zedekundige
Zedekunen a.dere
'dip:e
a"rlere cl-triften
~~chriften vv ti
'n ''GELLERT
"GELLERT, ZedeZede.
Lesin en'
.dige Ll'Sfn
p Brieven,
Nachtgedapbten, Tl-IOl\1P~()1'l'S
PundigP
THOMPSON'S
' S 1.Vachtg:cda,chten,
Briev:m, YOUNG
YOUNG'S
t'ulldig
aargetyden , enz.
enz. alle
Vertalingen,
':JamOf!:etyden,
-- zulke
aile zulke
Vertalingen,welke
welke
In onze
111
"nz(; dagen
dag"l1,, en
en om
om den
denrechr
rechtGodsdienttigen
Goclsdil'nftigen grondgrandflag del'
der Werken
Styl,~ zeer
\Verken,, en
en om
om den
den cattwkeurigen
,lallwkeurigen Slyl
zeer
flag
fchaars zu[ll'n
zullengi"\'''I,dl'1J
gevondenworden,
worden,- — biedt
fchaars
biedt ons
(Jns hier
hier
Seeder:Ian
aan een
een dergelyk
Werkjeq van
van SPILI,ING.
derg-elyk \\Oerkjeq
wedel'
SP ■ LI)ING, Waal'..
vvaare
in words
wordi' aangetoond
aangetoond de
df' waa
,vaal'ely
en het
het belang
belang van
van den
den
r dy en
Godsdienst voor
voor den
den Mensch.
God~dienst
1)e l1:yI
41 van
I.DINGniet
metzeer
zeer vJoeijend
vloeijendzynde,
zynde, was
p, !.DI~G
De
van ssp'
was
rene juiste
; waaromtrent
-eene
juiste vertaling
vertalillg riot
niet aan
aan totcpryzen
pryzen;
waarnmtrent
VAN DER
de Schryver
in zyne
Voorreden aan
Schryver in
zyne Voorreden.
nan den
den Heer
Heel' VAN
DER.
gericbt , zich
zich aldl1~
aldus uitdJ'lJkt:
uitdrukt „ "Onze
PALM gerichr,
PALM
Onzegeleerde
geleerde
Schryver heeft
heeft iets
lets in
in zvnen
zynen flyl,
flyI, waaraan
waaraan men
m.en zich
zich
Schryver
en , slat
'nlOct
gewen lln en,
<lat ondertusfchen
ondertusfchen by
hy vette
vetil' HoogduitHoogduitMoct gewen
fche Schryvers
plaets beat
fche
Schryvers plans
hceft,, enenhunne
hunnelandgenooten
1:llldgenooten
minder dan
, zekere
dan ons
ons fchynt
fchynr tetehinderen
hinderen,
zcl\eregepaktheid
gepaktheid
mindel'
naamelyk van
naamelyk
van denkbeelden,
denkheelden, en
en bet
hetgeen
gecnmen
men misfchien
misfchien
zou kunnen
ktmnen noe111ell.
noemen naardien
een' overladen
overlanen fly1
fiyI zan
naal'dien,, door
door
den ryken
-den
ryken toevloed
toev1oed van
vangedachren
gedachren order
onder het
hetfchryven
fchryven,
do tusfchenvoegingen
volzinnen te
de volzinnen
menigvlIldig, de
de
tm,fchenvoegingen teto mcnigvuldig,
overmaatig lang
lang worden,
worden, en
ovennaatig
en,, door
door de
de afgemeten
afgemeten en
en ge~e
drongen woordfchikking
en omzettingen,
thongcn
woordfchikking en
omzcttil1gen, de
de leezer
leezer zich
zich
iege°
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tenoodzaakt ziet
-geiloodza:tkt
ziet,, eerst
eerstdedegehecle
gehecle famenfteffing
famenflelling te ontontcyfferen; terwyl ondertusfchen
die ontcyfferen
ontcyff~ren,, hoe
hoe zeer
zeer
cyffercn;
olldertusfchell dit
ook aan
taalen vooral
vomit in
oak
aan verfcheide
verfeheide taalea
in poezy
poezy eigen
eigen,, echeehter den
tel'
den Nederduitfchen
Nederduitfehen leezer
leezer,, hieraan
hieraan geheel
geheel onge.
onge..
woon , niet
woon,
niet alleen
alleen moeilyk
moeilyk voorkomt,
voorkomt, maar
maar ook
ook volfIrekt
volfl:rekt
moet gemyd
wit men
moet
gemyd worden
worden,, wit
men hem
hem niet
niet geheel
geheel afichrikafCehrik.
ken." Hoe
ken."
Hoebyzonder
byzonder kunflig
kunfl:ig inindeeze
deezezinfnede
zinfilede ons
ons
ongevoelig eene
eene proeve
proevevan
vanden
denflyl
41 van
van SP,\LDING
ongevoelig
SPALDING ge.
gegeven wordt
hemerken. Inderdaad,
ieder ligtelyk
ligtelyk bemel'ken.
Inderdaad,
geven
wordt,, zal
zal ieder
vermag veel
veel met
met zyne
zyne zuivere, ongeLUBLINK vermag
Heel' LUBLINK
ongcde
de Heer
bevallige wending van woorden en zinfneden;
zinfneden;
dwongene en bevallige
ten duidelykaen
duidelykHen blyken
blyken kan
kan,,
zo dat
dat uit
uitzyne
zyneSchriften
Sehriften ten
dat ooze
, buigzaamheid
dat
oTIze taal
taal met
metrecht
rechtopoprykheid
rykheid,
buigzaamheid en
en
zoetvloeijendheid aanfpraak
zoetvloeijendheid
aanfpraak maakt.
maakt.
in vier
vier Afdelingen
Afdelingen,, hande.
hande..
Het Werkjen
Werkjen is verdeeld
verdeeld in
lende de
lende
de eerfte
eerae over
over de
debetrekking
betrekkingen
enden
deninvloed
invloed van
van
menfehelyke natuur,
natuur,—
- de
detweede
tweede
den Godsdienst
Godsdienst op
opdedemenfchelyke
over aanleidingen
tot, en
en zwakke
zwakke verdediging
verdediging van
van het
het
(lver
aanleidingen tot,
onverfchillige
omtrent
Godsdienst
denden
Godsdicnst,
- , de
cederde
derde
onverfchillige
onment
aan den
de blyken
blyken van
van ernffige
ernfl:ige deelneeming
deelnceming aan
den GodsGods.
over de
dienst , —
dienst,
- de
de vierde
vierde over
over de
de zekerfte
zekerfl:e wyze
wyze om
om den
den
Godsdienst voor
Godsdienst
vnor den
den Mensch
Mensch belangryk
belangryk te
te maaken.
maaken.
Het geheel
geheel is zo
zoovertuigend
overtuigend,, heider,
helder,, ernftig
ernfl:ig,, en
ell
Het
echter geheel
vry van
gevoelens, dat wy
geheel vry
van dweepachtige
dweepachtige gevoelens.,
wy
echter
hetzelve den
hetzelve
den waaren
waaren Godsdienstvriend
Godsdienstvriend tot eene
eene blyde
blyde
berinnering, den
toteenen
eenenfleull,
Nun, gerust
den Twyfelmoedigen
Twyfelmoedigen tot
gerust
herinnering,
durven aanp'.yl.en"
aanpryzen en,
durven
en,zozoimmcr
immereenig
eenig Werkjen,
Werkjen, dart
dall
voorwaar
zonde dit
dit gefchikt
om den
den Spotter
Spotter tot
tot
voorwaat zoude
gefchikt zyn
zyn om
fchaamte , en
van den
fchaamte.,
en den
den Verachter
Verachter van
den Godsdienst
Godsdienst tot
overtuiging en
en hoogachting
ovcrtuiging
hoogachting te brengen.
brengen.
Hoe
en nadrukkelyk
is , by
Hoe eenvoudig
eenvoudig en
uadrukkelyk is,
by de
degemaakte
gemaakte
Veronderflellingen
vanden
den loszinnigen,
Ioszinnigen , dat
dat 'cr
'er zekere
veronderlle11in!!:en van
geleerdheid
als wetenfchap
geJeel'dheid als
wetenfchap zou
zou vereischt
vereischt worden
worden,, om
om
met deelneeming
decJneeming Godsdienllige
Godsdienllige gevoelens
gevoelens te koesteren
koesteren;;
dat de
de daartoe
daartoe vereischte
vereischte kundigheden
kundigheden een
een byzonder
byzonder yak
yak
van
uitmaken , en
en dus
this tot het
het beroep
beroep van
vall
van geleerdheid
geleerdheid uitmaken,
den Godgeleerde
den
GodgeJeerde en
en Geestelyke
GeesteJyke alleen
aIleen behoren
behoren;; hoe
hoe duidui·
delyk
zeggen wy,
wy , isis daaromtrent
deJyk.,, zeggen
d,aaromrrent de
devolgende
volgende bedenbedenking
wy , tot
welke wy,
toteene
eene kleine
kleine proeve,
proeve, uit
uit de
detweede
tweede
king,, welke
Afdeling
overnemen. "De
„ De zorg
Afdelin~ overnemen.
zorg voor
voor de
de ziel
ziel.,, voor
voor
waarheid
en wezenlyk
wezenlyk geluk
geluk,, isis toch
toch,, in
inalien
allen gegewaarheid , deugd
deugd en
Valle
wel van
van zoo
zoo veel
veel waarde.,
waarde, als
valle, , weJ
als de
dr. zorg
zorg voor
voor de
de
gezondheid.
gezondheid. Indien
Indien ik
ik nu
nu liever
liever gezond
gezond dan
dall ziek
ziek wit
wit
weezen
dan vel'korten,
verkorten, zat
weezen,, liever
liever myn
myn leven
leven bewaaren
bewaaren dan
zal
ik
itt
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ik het
ik
het toch
tochniet
nietverflandig
verf1:andIg oordeelen,
oordeelen, vooral
vooral by
by eene
eent
zieklyke gelteldhcid,
getleldheid, om
en oplettendzieklyke
om alle
aHe bedenkingen
bedenkingel1 en
oplettendheid in den
den wind
wiud te
te than,
fhan,onder
ondervoorwendfel,
voorwendfel, dat
dat ik
ik
heid
geen Arts
Arts hen
geen
ben,, en
en dat
dat men
men van
van my
my niet
niet kan
kan vergen,
vergen,
met de
met
de oefening
oefening van
van zyn
zynnitgetirekte
uitgelhekteweetenfchap
weeten{chap,,
myn verftand
myn
verfrand te kwellen
kwelJen,, myn
myn beroep
beroep te verzuhnen,
verzuimell, en
en
aan op
op te
te alferen.
offeren. It;
mylle uitfpanningen
uitfpal1lJingen aan
Ik zou
zou imim..
'er myne
mers, zonder
ruers,
zonder veel
vee! inipanning
illllJanning van
van geest
geest,, uit
uiteigeu
eigell waarwaarneemingen en
en ingewonnen
berichten , ligtelyk
neemingen
ingewollnen berichten,
ligtelyk kunnen
kllnnen
1a:n, welke
opmaaken,
opmaa
welke leefregels
It:cfregels en
en geneesmiddelen,
geneesmiddelen, in mymyne plaatshebbende
ne
pluutshebbende omitandigheden,
om1tundigheden, voor
voor my het
her beste
beste
waren. 1kIkzou
waren.
zouverlangen
verlangenden
denGeneesmeester
Geneesmeesrer te
te leeren
leeren
kennen, van
kennen,
van wiens
wiensbekwaamheid
bdnvaamheid ik verzekerd
verzekerd was, en
ell
zyn vooriChriften
vooral , indien
indienhy
by 'el'
'er my de
zyn
voorfchriftell, ,vooral,
de nuttignuttigheid van
heid
van mogt
mogt verklaaren
verklaarcn, , zorgvuldig
zorgvuldig opvolgen.
apvolgell. 1k
Ik
behoefde my
my daartoe
niet in
behoefde
daarroe immers
immel'S niet
in de
de Artzenygeleerd•
Artzenygeleerd..
heid zodanig
heiel
zod,anig te verdiepen
vel'diepen,, dat
dat myn
mynoverige
overige 'betrekbetrek..
kingen en
kingen
en levensgenot
levensgenot daaronder
daaronder zouden
zouden moeten
moerell lyly..
den,"
den
," enz.
CIlZ.
Wil men
men eene
eene uit
uit de
dederde
derde Afdeling;
Afdeling; hoe
hoe zeker
zeker is
is
de volgende
Hoe veel
de
volgende aanmerking.
aanmerking. „"Hoe
veel zou
zou 'er
'er de
de goegoede zaak
de
za"k niet
niet by
bywinnen,
wilJuen,indien
indiendedebelyders
belydersvan
vandem.
den.
Godsdienstinin het
het algemeen,
en die
die van
van het
Godsdienst
algemeen, en
het zuiver,
zuiver,
werkdaadig en
en verdraagzaam
Christendomin
in het
bet byzonwerkdaadig
verdraagzaam Christendom
byzonovertuigdwaren,
waren, dat
dat het,
het, ook
ook by
by alle
aHe
del',
tell vollen
vollen overtuigd
der,, ten
verlchil van
op doen,
doen, dan
verrchil
van gevoelens,
gevoelcns, meer
meer op
sweeten ell
dan op
op weeten
en
twisten aankomt!
aallkomt! Hoe
.Hoe ras
ras zou
zou dan
dan01e
~l1c verbittering
verbittering van
van
partyen ophouden,
opllouden,en
eneene
eeneminlyke
minlykeeensgezindheid
eensgezindheid Rand
frand
grypen
rrrypcn !"
til Onpartydig
Onpartydig en
overtuigend is,
nnar ons
ons indien,
im~ien, ook
oak
en overtuigend
is, naar
in deeze
deeze Afdeling,
Afdeling, het
het oordeel
oorded over
over de
de nieuwe
niellwe WysWysbegeerte
en dcrzelver
begeerte en
dcrzclver byzondere
byzondere en
en nog
nagongebrnikte
ongebrllikre
Runstwoorden
.K
unstwoordcn omtrent
omtrent de
de kundigheden
klludigheden wegens
wegens het
het
ell onze
onze betrekking
betrekking·-tot
tot hetzelve;
hetzelve; zie
zie
hoogfie vVezen
hoogile
Wezen en
bladz.
; waarmede
II9 env.
env.;
waarmede men
men insgelyks
insgelyks vergelyke
vergelyh
blndz. 119
het
der vierde
vierde Afdeling,
Afdeling, het
het laatfie
laatHe gedeelte
gedeelte del'
het welk
welk met
met:
deeze
woorden eindigt,
eindigt , welke
deeze woorden
welke wy
wygaarne
gaarneovernernen:
overnemen:
ernO:ige bezorgdheid
bezorgdheid voor 's's menfchen
menfchen hoogst bebe" De ernflige
"9
lang, welke
welke zich
zich zelven
zelven reeds
reeds zoo
zoo ryklyk
ryklyk beloont
beloont,, doet
doet
zoo weinig
weinig afhreuk
afhreuk aan
aan de
de bedoeling
becloelinf'; der
der gezellige
gezellige fafa..
menleeving
menleeving,, dat
dat veelmeer
veelmeer elke
elke nuttige
nurtige bezigheid
bezigheid daardoor
daardoor
beter beflierd,
befiierd, elke
elkeaangenaamheid
aangenaamheid des
des levens
levens daardoor
daardoor
verfraaid
en verzekerd
verzekerdwordt.
wordt. Het
Her isisdus
dusverdienflelyk
verdienf1:elyk.
verfraaid en
jegens
iegells het inenschdom
menscbdom gehandeld, ter
ter uitbreiding
uitbreiding en
en bebe..
yes.
ves-
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vestiging
hiervan , naar
vestiging hiervan,
nual' alle
aUe onze
aDzevermogens
vermogens mede
mede te
te
werken."
werken."
Deeze
vertaling of vrye
Deezc vertaling
vrye arbeid
arbeid naar
naar het
het kVerk
Werk van
van
SPALDING
nelle men
mengeruSt
gcrustinindedeboekverzamelingen
boekverzameling~n
SPALDING flea
naast
der Werken
van ZOLLIKOFER
naast de
de vertalingen
vcrtalingen del'
\Yerken van
ZOLLIKOFER,
en anderen.
GELLERT
BLAIR, , GELT.ER
T en
anderen. Deeze
Deeze en
cn dergely1;e
dcrgclyi;e WerWerBLAIR
ken
ken zullen
zullen den
den iieveling
lieveling der
del' Fortuin
Fanuin tot
tot dubbelde
duhbelde waakwaakden troostbehoe.
zaamheid
over zich
zich zelven
troosthehoezaamheid over
zelven VC11111111e11,
vermanen, den
venden
tot opbeuring
verarekken;met
meteea
an woord,
venden tot
opbcuring verll:rekken;
waord, den
den
heilbegeerigen
tot de
de betragting
heilbegeerigen tot
betrngting van
van deugd
deugd en
en goede
goede zezeden niet
den
niet weinig
weinig behulpzaam
behuJpz:mTI zyn.
zyn.
Brieven
van JOANNES
Brieven en
elJ Briefivisfeling
Briefivisfelillg van
JO,\Nl'>ES LUBLINK
LUBLI!\K, den
Jonden Jonby J.
1803. In
gen. Te
re thiljterdans
Etyo.
gr. 80/0.
gen.
/];;:jle;-dmlJ, , by
J. Allart,
Allart, 1803.
In gr.
334
M.
334 hi.

D oor

oor veele
veele uitmuntende
uitmuncendc Werken
\Verleen,, door
doormenige
menige bevallige
bevallige
Verhandeling
de Heer
Vcrhandeling, ,isis de
Heel' JOANNES
JOANNES LUBLINK
LUBLINK de Yonge
.Tonge
bekend.
, die
's mans
onderhoudenden
Lekend. Zy
Zy,
die's
mansfly'
flylenen
onderhoudendenlchryftranc
Icbryftram
kennen
zullen gewis
I~enncn, , zullen
gewis denzelven,
denzdven, met
m~t ons,
ons, op
opzeer
zeerhoogen
hoogen
prys
veele
anderen
prys flean.
lleJ!l::n. Daar
Daarzo zo
veele
anderenons
onsdoor
dooreene
eeneduistere
duistere
en ftootencie
taal vermoeien,
vermoeien,verkwikt
verkwikthy,
by, nls
als 't't wale,
wale, den
den
en
flootende ta~l
Lezer
met zynen
J~ezer telkens
telkens met
zynen zo vloeijenden
vloeijenden fly!
flyl en
en ter
tel' fnede
fnede
hygebragte
verhalen en
en aerdige
versjens. Op
aardig~ ve~sjens.
Op gegebygebragtc vernuftige
vernuftige nrhalen
lyke wyze
wyze fchreef
fchreef by
hy tie
de Brieven
Brieven , die
die in
in deeze
deezeVerzameling
Verzameling
voorkornen
welkerinbonu
inhouddeeze
deezeis:is: I.I. Ol'cr
Over de Ncdcrdllitfclte
Nederduitfche
voorkomen , ,welker
Taalvcrryking.
3. Ovcr
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2. Antwoord
Alltwoord op
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denzc/YC1I. 3.
den bybyOver den
zonderen
finaak om
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Leerredenentete fcezC1l.
leezen. 4.
zOi1deren [tlJaak
4. Over
de VetVcrOver de
5. Ol'er
Over eenige
in de Neheelding
en Droolllen.
Droomen. 5,
nee/ding en
eenige S'veekwyzen
.)~oJ'cekwyzell in
Neiintwoord op
op dCllzcll'en.
denzelven. 7.
derduitfche
taal. 6.
6. .1ntll!vord
7. Over
d:'rdllitf~,'1c t('al.
het
Over het
van de
de Drukpers.
8. Over
Gebed. 8.
9. •rintwoord
Gebcd.
Over de
de Pryheid
FrY/ldd Vall
Drllkpers. 9.
1l1twoord
Over den
10. O)'er
op deuzclvcfl.
dm oirfprong
oit/prong- en
en de
de afleiding
afleiding van
van
op
denzelven. 10.

eenigeIYuordeli
Woorden
Nederduitkhe
taal.11zintwoord
(lenige
inin
dede
NederdllitFhe
taal.
• .dmwoord op
op
Troostbrief aall
aan eene
12. Troostbrief
denzelven.
denzeJven. 12.
eene Moeder,
1J10eder, by
by bet
Ilet affieraffler13. Tweede
yen van
Zoon. 13.
"en
"im /waren
haO/'en eenigen
emigelJ Zoon.
[weede Troostbrief.
Troostbrie{.
en Bloemen.
Bloernen. '5.
Over het
het genot
is. iintwoord
14. O)'er
14.
genot van
"lin 17ruebten
Fruehten. en
Alltwoord
Over het
het Puntdieht.
Puntdicht.- — Allen
16. O"er
op denzeJven.
denzelven. 16.
op
Allen zyn
zyn des
des

LUBIANK zelven
niet
gefchreeven; beheizende
niee van
van den
den Heer
Heel' LUBl.INK
zelven ge1chreeven;
behelzende
zommigen
.gezien hebbell,
hebben, Antwoorden
wygezien
Antwoorden op
op zyne
zyne
zommigen, , gelyk
gelyk wy
Brieven.
De eerfle
eerlle Brief, over
over de
deNederduitfche
Nederduitfche Taalverryking
Taalverryking,, fchynt
fehynt
de fraaije
zynen
oirfprong af
of te
te leiden
zynen oidprong
Ieiden uit de
fraaije Proeve
Proeve des
des Schry.
Sehry.
vers,
te vinden
vinden in
in het
bet Nieuw
vcrs, over
over het
het zelfde
zelfde onderwerp
onderwerp, , te
NieuJII
3de Dee!
ifte Stuk,
Stuk, bladz.
illgemeen
Magazyn , 3de
Algemeen Magazyn,
DeeI lile
bIadz. 289.
289. Het
Het
en Nachtivewoord
Nachtgclykheid wordt
wordt boven
boven DagDag- en
Nachtevewoord Naehtgelykheid
ning,
gekoozen, boven
ning, Samenklank
Samenklank voor
voor Harmonic
Harmonie gekoozen,
boven overeenI
of
LETT.
I804. NO.
3.
LETT. J80'!-.
NO.3.
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J. LUBLINK
LUBLlNK

famenflemming en
en wetluidendheid.
welluidendheid. Waarom,
Waarom , vraagt
vraagt de
of
de
of !amtnftemmillg
Kruidkunde, of het
boven [(ruidkunde,
Schryvert , nict
niet GcwC1sletmde
Gewaskunde boven
het meet;
mcer
Schryver
algemeene Plantkunde
voor Botanie
algemeene
P/antleuncle voor
Botanie, , —
- Muurgroef
Muurgroef boven
Muarrond,
uitgeronde Muurholte
en uitgeronde
voor Nis;
Muitrrond t Muurvak
Muurvak en
Muurho!tc., voor
en zo
crt
zo vervolgends.
vervolgends.
Brief nog
nog icts
lets by
by te
te brengen
Om uit
Om
uit deczen
deezen Brier
brengen, flrekken
firekken de
de
volgende aanmerkingen
omtrent het
bet Hoogduitfche
volgende
aanmerkingen omtrent
Hoogdui[fchc woord
woord EmEntfchlosfenheit.
„ Ik weer
fiJt/osfenheit. "Ik
weet bier
hier voor
voorgeen
geen Nederduitsch,
Nederduitsch t dat
dat
gerefolveerde
"„ my
my voldoet.
voldoet. Het
Hetis iseeneen
gerefolveerde kaerel
kaerel., die
die wai
wat
,, by
,t
hy befloten
beOoten heeft
heeft ter
ter uitvoer
uitvoer brengt:
brengt: dit
ditisisdedeHoogduitHoogduitMann von
Het eerst
,'on Entfchlosfenheit.
Ent/i:hlosfcnheit. Het
eerst dat
dat my
my dit in
in
"„ fche
fche ,,Mann
is voorgekomen,
;, het
bet Nederduitsch
Nederduirsch letterlyk
letterlyk is
voorgekomen, maakte
maakte t, door
door
„ de
op my
,;
de koddige
koddige toepasfing
toepasling, , op
my 'indruk.
'indruk. Men
Menverhaalde
verhaalcte
„ naamelyk
dat by
,.
n:l3melyk, , dat
by een
cen Illmninatie
llImninatie,, in
in een
een der
der naburige
naburige
Stedent, na
,. Steden
na de
de terugkomst
terugkomst der
tier Vorftelyke
Vorllelyke Familie
Familie in 1787,
1787,
„ op
tt
op een
eenfafinet
falinet een
een vaers
vaers geleezen
geleezell wierd
wierti,, waar
waar van
van de
deeeneer"
„ fte
t,
fte regel
regel dus
duo luidde
luidde :
en maca;
rimed, gepaard
gepaard met
fyn verfiand
"„ Beflotenheid
Beflateuheid en
tIlet fyn
verftatzd ,.,,"
Men vroeg
"„ Men
vroeg wat dit eerfte
eerfl:e woord
weord betekende? Een
Een der
der voorvoorllemmers, die het oirfprongklyke woord
"„ l1emmcrs,
woord niet
nict kende,
kende ,dat
datwaarwaargeest zweefde,
zweefde, zei:
zei: ik
"„ fchynlyk
fchynlyk den
den Dichter
Dichter voor
voor den
den geest
ik ken
kelt
dic woord, in
"„ dit
in onze
onze vial,
tnal tiningeen
geenander
anderverband
verband,, dan
dan met
met
„ het
, een befloten
,J
betwoord
woordColiek
Colick,als
,alseen
eenbekende
bekende kunstterm
kunstterm teen
beOoten
Coliekigheid zal
zal het
"„ Coliek,
- en
en Coliekigheid
het bier
bier toch
toch niet
niet beteke•
beteke.
Coliek,
„ nen. Evenwel
"nen.
Evenwelikikheb
hebnaderhand
naderhand gezien,
gezien,dat
dareen
cen van
van onon„ ze
't
ze.keurigfte
keurigl1:e Schryvers;
Schryvers; die
die zich
zicbder
derzuivere
zuivereNederduitfche
Nederduitfche
taal en
en ftyl
O:yl by
by tiitftek
uir!1:ek ter
ter bane
harte neenst
neemt., geen
geenzwaarigheid
zwaarigheid
"„ teat
kven letterlyk
letterlyk over
over tt:
te ncemen.
ncetnen. De
dit even
maakt t dir
De kundige
kundige
"„ maakt,
naamelyk,”
STUART naamelyk
",, STUART
," enz.
enz.
Den Schryver
Den
Schryver van
van het
hN Antwoord
Antwoord op
or deezen
deezen Brief behaageo,
behaage~;
am, zo
om,
zo het
bet ons
ons voorkomt
voorkomt t, voldoende
voldoende redenen
redenen t , Nachtgelykonder anderen
niet: van Mnurgroef
Samenklank onder
I1cid en
anderen niet:
MlIurgrYlef wordt
en Sa1lZ811k/ank
neid
niet gefproken ;; wy
wy zouden
zouden Hefst
liefst Nis maar
maar behouden
riiet
behouden ;; en waarom
even goed
en 2o
is
dit Hier
niet even
goed als
als Tempel en
zo veele
veele andere
andere dergelyke
dergelyke
is dit
woorden ? In
'Wdarden?
In zyne
zyne overige
overige aanmerkingen
aanmerkingen doet
doet deeze
cleeze gegeleerde man
kundeinin dit Oak
man eene
eene by.zondere
byzondere kunde
vak kennen;
kennen; eene
eene
leerde
ktinde, door
van veele
kunde.
door eene
eene beoeffening
beoetfening van
veele jaaren
jaaren flegts
flegts te
te ver•
ver,
krYgen: De
De /nettle
laatlte aanmerking
aanmerking, , echter
echtcr t, in
in deezen
deezen Brief,
Brief
krygen.
en Ouder/iefde,
'omtrent de woorcten
Ouderliefde, in antwoord
omtrent
W00rden Kinderliefde
Kinder!iefde en
'3ntwoord
LUBLINK bladz.
door LUBLINK
op 't't geftelde
ge!1:c!dc doar
bladz. 20
'2.0,, isisniet
nietGeer
zeer duideduidein zynen
VONDELS regels
~yk. VoNOUS
regels t, in
zynen Faêton,
FalJton, zyn
0\15 bieromtrent
hicromtrellt
zyn ons
.7y1r:
Iltyd ten
llltyd
ten richtfitoer
richtlllOer geweest:
geweest:

Wat isis de
de Kinderliefde
Kinder/iefde kragtig
kt'agtig
En
kil!
E11 Ouderliefde
Ollderliefde koud
kOlld 'en
en lei!!
,
Ceder\"0'01,
welt bier
Huc:
hiel' ongetwyfeld
ol1getwyfeld de
de meening.
meening.
Over
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Over ane
alle de
Over
de Brieven
Briev('n te
te fpreken
fpreken, , laat
Iaat het
het beftek
bell:ek eeee!ler Beoordeeling
BeoordeelingininditditMaandwerk
Maandwerk
niettoe.
toe. Wy
ner
niet
Wy zullen
zullen
ons des
by die
dieover
overdedeNederduitfche
NederduitfcheLetterkunde
Letterkunde blyven
blyven
ons
des by
bepalen.- — De
bepalen.
Devyfde
vyfdeBrief
Briefhandelt
handelt over
over de
devolgende
volgende
Spreekwyzenininde
de Nederduitfche
Nederduitfchetaal:
taal : De
De baaren
baaren of
of golf
gal.
Spreekwyzen
yen glad
glad kemmen.
'Yen
kemme/I. De
De vinnen
'Yinnen van
'Van zich
zich fieeken.
fleeken. lemand
lemantl
aan den
hanger). Hy
dan
den mond
mond hangen.
Hy heeft
heeft hair
hair op
op zyne
zyne tanden.
landen.
Ales 'met
- dertigge
weezen. Het
Alles
moet by
by hem
hem op
opzyn
zynelfelf-enen·
dertig-fte weezen.
liet
han niet
/tan
niet door
door den
den beugel.
beugel. De
De hand
hand over
over het
het hart
hartleggen.
le~gC11.
Ondertusfchen
fierftdedekoe,
hoe , de
de keizer
Ondertus/chen
jlerft
keizer, , of
of de
de olyfant.
olyfant.
Hy [pee/t
fpeelt (nil
amden
denKeizer
Keizerzyn
zyn
baard. Hy
Hy weet
weet waar
waar Abra3braBy
baard.
ham de
ham
de mostert
mostert haalt.
hoalt. DeDedagen
dage»zyn
zyneen
cenhaanentrei
haanentr6e gegelengd. Hy
voet. Hy
If!11gd.
Hy leeft
!Ieftop
op een'
een' grooten
grooten 'Yoet.
Ify isisdedeTramonTramon·
tane kwyt.
tane
kwyt. Hy
Hy /inapt
flaapt als
als een
een roos.
roos. Dit
DU under
omla de
de roos
roos (ter
(ter
geheimhouding.))
lJeheimhouding.
Veele uitleggingen
ons zeer:
zeer: ook
ook by
by die,
Veele
uitleggingen derzelve
derzeIve behagen
behagen ons
die,
waarin wy
wy het
het met
den Heer
niet eens
eens zyn
zyn ,, ver.
LUBLINK niet
waarin
met den
Heer UffiLlNK
ver.
wonderen wy
wy om
ons over
over de
wonderen
de vernuftige
vernuftige vinding.
vinding. Het
Het zegel
zegel
der waarheid
cler
waarheid draagt, buiten
buiten twyffel,
twylfel, deeze
deeze eenvoudige
eenvoudige uitleguitlegging vaH:
van: alles
apes moet
by hem
hem op
op zyn
moet by
zyn elf-en-dertigge
elf-en-dertigfteweezen.
Weezen.
ging
Wanneer , volgens
"„ Wanneer,
volgens onze
onze voorige
voorige Staatsgefteldheid
Staatsge1l:eldheid, , in het
het
gewest Friesland
h gewest
Friesland,, zaaken
zaaken van
van gewigt
gewigt ter
ter uitvoer
uitvoer'moesten
moestel1
worden,, wierd
wierd de
deeenpaarigheid
eenpaarigheid van
van verfcheide
verfcheide
"„ gebragt
gebragt worden
Collegien, zo wel
" CoJlegien,
weI van
van de
de Steden
Steden als
als van
van de
deGrietenyen,
Grietenyen,
„ vereischt. Het
Steden was
"vereischt.
Bet getal
getaI nu
nu der
der flemmende
fiemmende Steden
was elf,
elf,
"„ der
der Grietenyen
Grietenyen dertig," enz.
cnz.
Echter mishaagt
ons de
de Spreekwyze:
by j!aopt
Inapt cis
als in root,
Echter
mishaagt ons
Spreekwyze: hy
rool,
voor: hy
by j!aapt
flaapt als
Wat is
is natuurlyker
voor:
"Is een
eelZ roos.
roos.
\Vat
natuurryker dan
dan.
het kind
als een
een roos;
roos; het
bet
kind flaapt
Oaapt aIs
het ligt
Jigtdaar
daarzo
zgonfchuldig
onfchuldig elt
bekoorlyk
alscen
een roos;
roos ; een
cen bros
bros als
als van
van een
een roosjen
foosjen ligt
Iigt
bekoorIyk als
op het
dat door
door zyne
op
het aangezigtjen
aangezigtjen, , dat
zyne volheid,
volheid, als
als ware
ware het
het
een bolle
roos, rood
een
bolle roos,
rond ftaat.
fiaat. Van
Vallkinderen
kinderenisisditdie-natuur-namurlyk op
Iyk
op menfchen
menfehen overgebragt
overgebragt;; waarom
waaroJn wy
wy noch
noeh met
met den
den
Heer
.t>L"WYN,, die
dieeene
eeneomflagtige
olllflagtige aantekening
aantekening hierom.
bierorn.
Heer nu.wvN
trent
heeft in
in het
van de
trem heeft
het Efte
lll:e Deel
Deel van
de Letterkundige
Letterkttndige Moat1I1aatfchappy
te Leyden
Jos tot 109,
[chappy te
Leyden, , bladz.
bladz. 105
109, noch
noeh met
met den
den Heer
Heer
LooLoot , deeze
I,UIlLINK,
deezc zogennatude
zogenaa~de verbetering
verbetering goedkeuren.
goedkeuren. DaarDaarenboven ,,j!aopen
flaapen in
enz. hebben,
in roozen,
roozen,roozenbed
t·ooz.Cll-bed enz.
hebhen, even
even ala
aIs
enbovclI
by
recubare tor(l
torn &c.,
&c., altyd
by de
de Lupien
L:uyrren rofeo
yo/eo reclJbare
altyd eene
eene wellustiwellustige betekenis
; het Been
is van
geen geheel
gehecI het
het tegengeflelde
tegengcfielde is
van de
de
ge
betekenis ;he't
Spreekwyze, by
by j!aapt
flaapt als
als em
een 1'0(1$.
roos. Wy
Wy zouden
Spreekwyze,
zouden di
ditt gemakgemaklyk met
kunnen aamonen.
aantonen. De
Iyk
met menig
menig voorbeeld
voorbeeld kunnen
DeSchryver
Schryver
van
op deezen
deezen Brief
l.Brief is
is het
het met
met ons
ons
van het
het Antwoord
Antwoord op
gantsch
als in
j!aapen als
ill roozen
roozen bevalt
bevalt hem
hem joist
juist bybygantsch niet
niet eens:
eens: flaapen
zonder.
In den
Brief,, over
over den
den oirfprong
oirfprong en
en dedeafleiding
afleiding
den tienden
tienden Brief
van
Woorden in
in de
taaI,, worden
worden de
de
van eenige
eenige Woorden
de Nederduitfche
Nederduirfche taal
Basterd , Bastaard
woorden
woorden 41J/ere:tits
. 1vercr;hts, ,Bn,tertl,
Br1St(lnrd,, Betuwe,
Betuwc, gisfen,
gis/en.
1I 2z
CoolGooi-
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Cooiland, Hoosvat,
, omhe.".
Gooilantl,
HOOSVl1t, Herberg
Herberg,, Ledikant,
Led/kant, mak,
maf,noode
11O,~df,
o::d:e:.
Zen, Pillegift
iell,
Pitlegift,, Piloot,
Pi/oat,puured,
puureli,fchoorvoetende,
[cftoorvoetcnde. Stieltnoeder,
Stirfilloeder.
fointyds,
Sul, l'erblu//cl1,
yerblulen ,verbysteren
Beetje ,Be/ul,
Bata , getoetsc.
getuetst.
fomtyds, SuI,
l'erbysterell, , Beet}e,
van Stiefilloeder
Stiefinoeder van
Stan' , gelyk
van Stede
y our Stad,
De uitlegginguitlegging van
Stede vo\)r
Studs- of
of Stede-kiud,
Steele-kind, een
cen Kind
StadsKind dat
dat ender
ouda het
het bellier
bellier der
der
Overheid gefield
gefteldis.
is, fchync
ons niet zeer
Overheid
fchym ons
zeer aannemelyit.
aannemelyk. Den
Den
Schryver des
Briefs, of het
op den
y ourdes elflien
elfJen Briefs,
het Antwoord
Antwoord op
den your·
Schryver
gaanden bevalt
niet ; gelyk
gaandcn.
bevalt deeze
deeze uitlegging
uitlegging rnede
mede niet;
gelyk ook
oak niet
niee
waaromcrentwy
wy het
het met
b. v.
v. die
die van
van Betuwe
Betttwe; ; waaromtrem
met hem
hem volkovolko·
men eens
eens zyn.
men
Nu
Nu nog
nog lets
iets over
overden
denlaatilen
laatfien ofofzestienden
zestiellden Brief
Brief., over
over
bet Puntdicht.
Pulltdicht. De
Dcaanvang
aanvangdeszelven
deszelven is
is inderdaad
inderdaad in
in dien
dien
bevalligen en
en den
den Hr.
Hr. LUllLI"K
LUBLINK zo byzonder
bevalllgen
byzollder eigen
eigen Iuchtigen
luchtigen Ityi
i1:yl
gefleld; en
en wy
geileld;
wy zouden
zouden gerust
gerust aan
aan hem
hem fchryven
fchryven ,, het
het geen
geen
by zynen
hy
lynen Vriend
Vriend (zo
(zo deeze
deeze Brief
Briefwezenlyk
wezelllyk aan
a~n iemand
iemalld is
is
gericht)
fchreef: uw
1M fatyrieke
fatyrieke geest
yond altoos
altoos vermaak
vermaa/t
gericht) fchreef:
geest yowl
in alles
in
alII's wat
wat geestig
geestig,, vlug
,!JUt,, puntig
Pt/lltig was.
was.
van fa
foorten,
Schoon wy juiste bepaalingen
bepaalillgen van
orren , omtrent
omtrent zulke onon·
derwerpen als
als het
het Puntdicht,
Puntdicht, om
om derzelver
derzelver moeijelyke
moeijelyke,, zo
z()
derwerpell
niet onmogelyke
niet
onmogelyke grensfcheidingen,
grensfcheidingen, niet
niet goedkeuren
goedkeuren., beyiel
beviel
ons deeze
deeze Brief, om
am de
de zo
zogeestige
geestige Puntdichtjes,
Puntdichtjes) ongemeen.
ollgemeell.
ons
Boven anderen
:rumen uit:
Boven
allderen nlumen
GRAFSCHRIFT OP
OP EEN
GRAFSCHRlFT
EEN'' STOKOUDEN
STOKOUDEN DOODGRAAVER:
DOODGRAAVER.

Een
fleun van
Ecn oude
oude flttm
van zyn
Zyl1 gezin
gezilz
Ligt
Mgt bier,
hier, en
en heeft
heeft de
defpreuk
fpreuk geflaafd:
geftaafd:
die voor
yoor andren
alldren bract:
Imilm graaft
graaft.,
Hy, die
Malt,
Valt
1 eindayk,
eindc/yk, eens
eens zelf daarin.
daari"n.
I N G.
vVERLICIIT
E R L I C II TIN
G.
Zo!
- fluf!dede/silken
luikenop!
op!.—
_ nu
1m zal
zal't•tvooreerst
YoorN'r.'twel
weI gait's;
gatin;
'lob...Alt
Cy hebt,
hebt , dit
Gy
d~t is
is genoeg,
gC1Zoeg, de
de donkerheid
donkerheid verdreven:
yerdrevell:
{,f/ant
am my
Illy nteerder
murder liclzt
licht als
noodig is
gecve11 •,
Want om
als noodig
is te geeven
Behoeft
gy lI'aar/yk
waarlykniet
niet myn
inyn'g/aze1l
glazeninintetej1aan.
pan.
Behoeft gy

bl. 318;
verlichting onzel"
onzer Eemit
Waar
geestige ver/iclzting
Eelfll1, , bl.
318 ~
Waar voor
voor de
de geestige
ook uitmuntende
in vinding,
ook
uitmuntende in
vinding, niet
niet behoeft
behoefc te
te wyken.
wyken.
By heL
lezenvan
vanhet
het Puntdichtjen,
Puntdichtjen, bl.
bl. 319,
By
he. Jezen

aardig
't fs
Is tech,
toch, zei
uiLysje
Lysje listig, am-dig
En indedaad
indedaad verwond'renswaardig,
verwond'remw.1ardig,
Dat
Dat altoos
a/toos by
by de
de rykfle
rykfte lien
Het
Ilet meeste
lIl~estc geld
geld joist
jllis! words
word! gezien.
gezim.
en allen,
alien, wien
oehoren
wien ivy
wy het
hetvoorgelezen
\'oorgelezen hebben
hebben •
behorenwy,
wy, en
Of on
ongevoeligen.
.::iI1Cer
blinden of
g~voeligen.
de bJinden
sneer de

Onen·
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Onverbeterlyk inderdaad
inderdaad isis bet
bet onvel'heterlyk
Onverbeterlyk
onverbeterlyk Jasfen:
Jasfen:
We(n)zou
Wie(n)
zou dat
dolleutren
leutrenniet
nietverveelen,
venlee/en,
Zegt Jan.
Jan, daar
daar Klaas
Klaas het [pel
verbruiat 8
Zegt
fpel verbruidt
Leer t.och
tech als
als BONAPJ\RTE
BONAPARTE [pee/en
Leer
fpeelen;.
eens vyfhonderd
vyfhonderd nit.
Die fpeelt
[peelt in
in Bens

;tit.

Nog behagen
Nag
behagen ons de
de volgenden:
volgenden:
DE METAPHYSISCHE
DE
METJ\PHYSISCHE EGoiST.
EGOIST.

de man
Diepzinnig onderzoekt
onderzoekt de
Hoe of zyn
Hoe
zyn Ik
lk iets
iets weeten
weeten kan.
kane
Veel heter
beter waar' zyn
17eel
zJn zorg
zorgbefleed,
befteetl,
Te ontdekken
of zyn
zyn lk
Ik iets
Te
ontdekken of
iets weet.
weet.
AAN AMINT.
I>.I>.N
AMINT.
7 t Is
Is dan
ilmint, of
't
dan nog
nog onbeflist,
onbeflist, Amint,
ofgy
gy zult
zult trouwen,
trot/wen,
Nu wilt
ge eens.
eens , dan
dan weer
war niet
, uit
wiltge
niet,
uitvrees'
vreest'tmogt
mogtuuberouwen,
berouWe?l.
Gy kwelt
kwelt me,
me ,en
en vraagt
vraagt of ik
Gy
ile uu niet
niet teteraaden
raaden weet?
weet? .
Wel!
doedoegelyk
Pel! trouw
trouw dan
danniet,
niet,enen
gelykuw
uwVader
17aderdeed.
deed.
SALOMONS WYSHEID.
SALOMONS
WYSHEID.

Moest
elk in Salomon
bet [chronder
fchrander doorzicht
Moest elk
Salomon het
dool'zicht pryzen,
pl'yzen,
Teen Ity
by de
de Maeder
Moeder van
van het zoontje
Toen
zoontje hadt ontdekt;
ontdekt;
't Had
zynverfland
nogmur
weertot
tot roem
roem verjlrelrl,
verflrekt
'/
Hadmooglyk
mooglyk zyn
~'eljtand nag
by vall
van menig kind den Vader aan
2e
Zo hy
atmken
Iconwyzen.
wyzen.
ASTRONOMISCHE
WAARNEEMING.
A ST RON 0 MIS C HEW
J\ I>. R NEE MIN Gr

Een nachtwacht
nachtwacht vend
yond verfcheide
verfcheide knaapen
knaapen
Byeen,
in 't'tmidden
Byeen, in
midden van
van den
den nacht.
nacht.
Die famenkomst
fcheen hem
[amenkomst [cheen
hem verdacht.
Wat,~ riep
.?”
" Wat
riep hy,
hy,flaat
jlaatgygydaar
iaartetegaapen
gaapen?"
Man, ze,gen
zelfgen zy,
zy. dat
dat 's's ense
on3e zaak;
zaak;
Wy
Wy fchieten
fchieten fiarren
ilarren,, een
een vermaak
vermaak
Dat
Dat we
we immers
immel'S fchuldeloos
fchulde/oos genieten.
genieten.
;foist
Juist ziet
ziet de
de yacht
wacht een
een flar
jlar verfchieten;
velfehieten;
„u De
rook!"
De duivel,
duivel, (roept
(roept hy)
hy) dat
dat was
WaS makl"
Doeb
warden.
Dooh wy
wy zouden
zouden te
re breedvoerig
breedvoerig worden.
-,--- In
In bet
het Na.
Na~
Ichrift
van deezen
tchrift van
deezen Brief
Brief heeft
heeft men
men eene
eene Vertaling
:VertaHng van
van eat
e(lg
Fransch
Gedicht van
van den
den Heer
Fransch Gedicht
Heer FREVILLE
FREVILLE voor
voor zyn
zyn boeks.
boeksken
van beroemde
beroemdeKinderen.
Kinderen. (Het
ken, , Gefchiedenis
Gefchiedenis 'Yon
(Her isis index.
hIder:"
daad
jammer, dat
in dit
daad jammer,
-dar de
de Gefchiedenisfen
Gefcbiedenisfen in
dir anders
anders zo
zo nicmuntend
Werkjen dikwyls
mnnrend Werkjen
dikwyls den
den wets
toets der
derwaarheid
waarheid niet
nietkunneit
kunnell
doorftaan.)
Hr. LUBLINK
doorllaan.) Deeze
Deeze Vertaling
Vertaling van
van den
den Hr.
LUBLINK is
is zo
Zo fraai p~
dat wy
wy niec
niet alleen
aileen dezelve
dezelve met
metveel
veelgenoegen
genoegengeleezen
geleezen hebt.
beb!'
ben,
ben 1 maar
maar oak
o.okmet
metgeestdrift
geeitdriftdie
dieanderen
andc.rcngaarne
gaarnevooriazett.
voorlaz,€'Uo
,
I~
Z~
Zie
13
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Zie daar
Zie
daar wat wy
wy orntrent
omtrent deeze
deeze Brieven
Brieven en
en Briefwisfeline
Brief'wisfeling
vermeendentete moeten
moeten zeggen.
zeggen. Dat
Dat deeze
deeze bundel
bundel van
van andeandevermeellden
is onze
re gevolgd
worde,t is
onze hartelyke
wensch; en'
en wy
re
gevolgd worde
hartelyke wensch;
wy durven
durven
der Nederduitfcbe
Nederduitfche Letterkunde
Letterkunde raaden,
bet alien
allen beminnaaren
beminnaaren del'
raaden.
hierointrent den
den kundigen
biero'mtrent
kundigen en
en verdienftelyken
verdienllelyken. Schryver
Schryver van
van
dit Werkjen,
dit
Werkjen, zo
zo teteraadpleegen,
raadpleegen, als
als aanmerkingen
aanmerkingen,, en
en wat
waC
dies sneer
zy , toe
dies
meer zy,
toe te
te voegen
voegen;; ten
ten einde
etnde hem
hem in
in ilaat
fiaat te
te
ons op meerdere
fieHen, ons
meerdere zulke
zulke letcerkundige
letterkundige gerechten
gerechten te
te
vergasten.
door J.J. J. REGNAULTWARIN. Uit
Het Magdalena'
Magdalena'ss Kerkhof,
Kerkhof,dof)r
REGNAULl'· WARIN.
M..Schalekanip,
Fa1nsch. Te
Te ihnllerdam
Amfterdllm, , by
by M.
'Schalckamp, 1803.
180;'het
het l';.ansch.
224 hI.
b4 Ilde
Ilde Dee!)
Deel, 229
In gr. 8vo.
Ifie Dee!,
Deel, 224
229 bl.
8vo. Ifte

„zyn

ie.
bier geenzins
onder gemeene
geraeenedooden.
dooden. Op
u Wy zYIl hier
geenzins onder
Op ie..

der dezer
der
dezer graven
graven zyn
zyn de
de naamen
naamen van
vanberoemde
beroemde
enannen gefchreven,
gefchreven, en
en de
heeft zich
!tannen
de oniterflykhei&
onfierflykheid' beeft
zich op dede.
zelven ter
ter nedergezet,
zelven
nedergezet, ten
ten dage
dage toen
toen zy
zydaarin
daarin zyn
zyn gelegd
gelegd
MALESHERBES, zoo
gr ligt
zoo groot
het hof,
Daar
ligt MALESHERBES,
groat aan
aall het
geworden.
geworden. Da
grooter nog
grooter
nog inin zyn
zynafzonderlyk
afzonderlykleven,
levell,Wysgeer
Wysgeergeduurende
geduurende
zyne verwydering
van het
zyne
verwyderil1g Van
bet Hof,
Hof,Staatsdienaar
Staatsdienaar en
en Burger
Burger te
te
gelyk, door
door zyn
zy.1deugdzaam
deugdzaam leven
leven.der
deralgemeene
algemeenehoogachhoogachting, door
ting,
door zynen
zynen dood
dood bewondering,
bewondermg, en,
en,wegens
wegens zyn
zyu gee
hem rust
Digt by
by hem.
ketreuringwaardig. Digt
rust de
de CICERo'
mud van
mis, Itetreuringwaardig.
vall
VKRGNIAUD , dIe
Frankryk, de
die de
Fn1l1kryk,
de vermaarde
vermaarde VERGNIAUD,
de welfprekendheid
welfprekendheid
met zich
te hebben.
hebben. Ben
met
zich in
in het
het graf
gruffchynt
fchyne weggevoerd
weggevoerd te
Een
der Omwenteling,
SOCRATES der
Oftwenteling,de
weinig
de wyze BAILLY,
weinig verder, de
de SOCRATES
die, door
vlechten,
door dezelfde
dezelfde handen,
handen, kranfen
kranfen voor hem
hem zag
zag vlechren,
en een
een fchavot
fchavot oprichten.
oprichten. Niet
Niet verre
verre vandaar
vandllar rust
rust het
het ftoflyk
ftoflyk
LAVOISIE.R , , de fchepper
fchepper dier
dier befpiegeleude
befpie&elende en
ell
overfchot van LAVOISIER
overfchot
doordringende
Scheikunde , welke
welke de tallooze
doordringende Scheikunde,
tallooze draaden
draaden uiteenfchift
eenfchift, , waaruit
waaruit de
de Godheid
Godbeid het
hetgeheelal
geheelal heeft
heeftzaamge:zaamgeweeven.
weevel1. Eindelyk,
Eindelyk, een
eenpaar
paar treden
treden van
van uu af,
af,heeft
heeft de
de aaraarde ROUCHER
ROUCHER verzwolgen, die
die dikwyls
dikwyls de
de pen van
van eenen
eenen TROMP*
TH&MPde
die van
SON, foms
foms die
van eenen
eenen RACINE
RACINE leende.
leellde. De
De reeks
reeks van
van doodoC)SON
den, welke
zou te
welke zich
zich rondom
rondom de
deopgenoemden
opgenoemden bevinden,
bevinden, zou
log
op te tellen:
langzyn
zyncm
omonderfcheidenlyk
onderlcbeidenlyk op
tellen : maar
ma:;r ik
ik kan
kan my
my
niet wederhouden
w~derhoudel1,, uwe aandagt
aandagt te
te vestigen
vestigen op die
die naby
naby gege.
legen
die door
door eenige
irilgen overJegen heuvelen,
heuvelen, die
eenige Babylenifche
Bahyl6nifche fll'ilgen
over·
fchaduwd
worden. Onder
dit groen
ODEwYK de
fchaduwd worden.
Onder dil
groen ligt
ligt 1IODEWYK
de Ze
Ze1'o
y
begraven. Zie
tiende met
met zyne
zyne Maagen
Maagen begraven.
Zie daar
daar her
het itof
fivf van
van-tiend
eenige
beheerfchersdezer
dezer
waereld!
.... "
••••
eenige beheerlchers
waereld!
Wat dunks
dunkt u, Lezer
LezerlI van
van ene
ene nachtwandeling
nachtwandeling op zulk
zulk een
een
Wat
Kerkhof?
Kerkhof? Gy
Gy zoudt
zoudt auechter
echter met
met dit
dit Werk
Werk tredriegen
lJedriegen, , zo
gy
I,y zodanige
zodanige onderrichtingen,
onderrichtin~tn,befchouwingen
befchouwingen en
en herinneringen
herinneringell
}vier
verwachtenmagt,
mogt , als
als de
de tyeel
tytel en
en het
het Been
geen wy daar
daar afaf~
Ilier verwacheen
fchreven
ons natuurlyk
fehynentete beloven.
beloven. De
fchreven ons
natuurIyk fi:hynen
De man,
man, die
dio
den
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den laatften
den
Iaat!1:en Koning
Koning der
der Franfchen
Franfchen ininzyne
zynelaatfte
Iaatfie ogenblikogenbliJc.,.
EDGEWORTHDE
DE FERMONT.
FERMONT, verhaalt
ken heeft
ken
heeft bygef'aan,
bygel1:aan, EDGEWORTH
hier
verhaalt hie?
by deze graven
by
graven een
een aantal
aamalbyzonderheden
byzonderheden wegens
wegens de
de gevan•
gevl\n.
genis en
genis
en lasate
Iut!1:edagen
dagenvan
vande
deongelukkige
ongelukkige Koninglyke
Koninglyke Faint.
Fami.
he; byzonderheden,
zyn , zee?
~eef
lie;
byzonderheden, die, byaldien
byaldien dezelve
dezelve echo
echt zyn,
veel opheideren
voor het
veel
opbetderen voor
het Publiek,
Publiek, dat
dat nog
nog donker
donker was
Wll,S., en
ell
ons by de
~ns
de lezing
lezing waarlyk
waarlyk weer
meer dan
danDens
eens verbaasd
verbaasd hebbett.
hebben.,
Dan het
is zo
Dan
het geheel
geheel is
2\0 in
in den
den geese
geest en
Cft won
toon van
van een
een verfierd
verOerd
Verhaal, en
en met
met het
bet gevoel
gevoel van
van den
den Dichter,
Dichter. ter
ter neder
neder gegeVerhaal.
field, dat
Reid,
dat wy
wy voor
voor ons
ons., eer
eerwy
wyop
opeen
eengoed
goedgedeelce
gedeelte vaa
vall
het geen
afgaan, een
een eenvoudig,
vaa
bet
geen bier
hier voorkomt
voorkomt durven
durven afgaan,
eenvondig. valli
alle die
aIle
die fieradien
Oeradien ontkleed,
ontkleed, verbaal
verhaaI verlangen
verlangen zouden
zoud~n,, en,
eq.
hier en daar
bier
daar dan
dan ook
ook nog
nog wel
weI enig
enig bewys,
bewys, in
in zo
zo ver
vernamenameis, Het
4k de
Het ftuk
lyk
de zaak
zaak.daar
daar voor
voor vatbaar
vatbaar is,
!1:uk isis intusfchem
intusfcbel1
fchoon gel1:eld
gefteld, , en
en wy
tChoon
wy lazen
Iazen bet
het in
in zo
zover
verook
ookmet
metgenoe-,
genoegen; leerzaam
het in
in meer
meer dan
dan een
een opzicht,
opzicht , en
en wy
wy zien
zien:
gen;
leerzaam isishet
dus het
met verlangen
gemoed. Ziet
dus
het vervolg
vervolg met
verlangen tetegemoed.
Ziet hier
hier·ene
enll
treffendepro
proeve,
van dit
dit GeGe.
eve • die
die vobrzeker
vobrzeker ook onze
onze Lezers
Lezers van
trelfende
fchrift gunftig
fchrift
gunfrig zal doen
doen denken.
denken.
tom..
"„ Welk
Welk eene
eeneklaarblyklyke
ldaarblyklyketegenftrydigheid
tegenfirydigheid tusfcben
tusfchen LODE..
LODEWYK in
in de
op den
aeon, en
WYK
den troon.
en LQDEWYIl:
de kluisters
kluisters I welk
welk gene
~ena
WYK op
zonderlingheid in
in dit
dit verfchil,
verfchil, die alle
zonderlingbeid
aile de
de befchouwingen
befchouwingen van
vaIl
het menschlyk
Itet
menschlyk hart
hart in verwarring
verwarring brengt,
brengt. alle
ailewaarfchynlykwaarfchynlykheden omverre
!
heden
omverre werpt
werpt., alle
aileovereenkomften
overeenkom!1:enwederftreeft
wederfrre.eft!
Zestiende, de
de eerfte
Monarch in
in Europg.
Europa,
Toen
eerite Monarch
LODEWYKde
de Zestiende,
Toen LODEWYK
altes vermogt, durfde
Alles
durfde by
hy niets;
niets;hyhydurfde
durfdefpreken
fprekenals
alsmensch,,
mensch.
en handelen
als held
en
handelen als
held,, toen
toenhem
hemgeene
geenemagi
magt meer
meer overig
overi/:
was. Het
was.
Hetgewigt
gewigteons
eensfcepters
fcepters was
was te
te zwaar
zwaar voor
voor zyne
zyne
zwakke handen;
handen; dat
dat zyner
droeg by op
op eene
eene edele.
edel@
zwakke
zyner keetenen
keetenen droeg
wyze.
ver.
wyze. Op
Opeen
eencroon
troon gezeten,
gezeten,boezemde
boezemdeby
bymeermaalen
meermanlenverachting
in ; in eene
achting in;
eene tooren
tooren opgefloten,
opgetloten. petite
perfte by
hy altyd
altyd eer.
eer.
bled
hied af.
aft De
Degrootheid
grootheidvan
vanflaat
francfcheen
fcheen voor
voor hem
hem een
een lasti.
lastige ftofkring,
f1:ofkring, waarin
waarin hy,
hy.onophoudelyk
onophoudelykgeprangd
geprangd,, niet
niet kon.
konde
de ademen
ademen; ; zodra
zodra hy
by,, snag
mug ik
ik my
my dus
dus uitdrukken,
uitdrukken, in
in hes
bet
ongeluk
nederftortte, werd
werd de
de kalmte
kalmte in
in zyn
oD"eluk nederfrorue,
zyn gemoed,
gemoed, en de
helderheid
op zyn
zyn gelaat
gelaacherboren.
herboren. Eindelyk.
Eindelyk, indien
by te
helderheid op
indien hy
midden
midden zyner
zyner hofhouding
hofhouding ware
ware geflorven,
ge!1:orven, de
deTydreekening
Tydreekenil!g
all6en
zou zynen
zynen naam
naam ,, zonder
luister, onder
aileen zou
zonder eenigen
eenigen luister.
onder die
di~
zyner
gefteld; terwyl
zyner voorzaaten
voorzaaten hebben
hebben gefreld;
terwyl nu
nu de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis
en
en Dichtkonst,
Dichtkonst. beiden
beiden,, de
de grootheid
grootheid van
van zynen
zynen val, de
de want.
waar.
digheid
fmarten en
en den
digheid van
van zyne
zyne uicgeftaane
uitgel1:aane fmarten
den roem
roem von
vnn zyn;
zylt
martelaarfchap
op zyne,
zyne , met
, grafplaats
martelaarfchap op
met palmen
palmen overdekte
overdekte.
grafplaats
etzen."
„
.. Het
Het is
is bier
bier de
de pints
pla:usniet
nietom
amdedeoorzaken
oorzakendozer
dezer ververwonderlyke
tegenftrydighedenop
op tete fpooren, welker
wonderlyke tegenftrydigheden
welker ontfchei.
ontfchei..
ding
ding alle
aile de
de fcherpzinnigheid
fcherpzinnigheid eener
eener verfynde
verfynde boven-natuurboven - natuurkunde
kundc zoude
zoude vorderen."
vorderen."
„tt Ik
om 'er twee
Ik kan
kan my
my nogthands
nogthands niet
niet ontbouden
onthouden,, om
twee vat*
vall
hart , do
aan to
te itippen
flippen; ; de
de eene
eene uit
uit 's'sKonings
Konings hart,
de andere
aan
nit
I 4
of.
uit
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zyn ligchaamsgeftel
afge/eid.De
De eerne,
eerfte , welke
uit zyn
uit
Iigchaamsgenel nfgcleid.
welke voortvoorr.
flnoot uil
uit een
geloof, zonder
zonder twyfeling
een godsdienaig
godsdientlig geloof,
twyfeling en
en zone
zon",
fProot
der veranderlykheid
deed hem
del'
veranderlykheid, , deed
hem de
de verganklyke
verganklyke grootheid
grootheid
verachten , om
verachtcn,
am alleen
alIeen naar
naur die
die der
del'onfterflykheid
onfterflykheid te
te firefire'Yell.
Mindergodvruchtig
godvruchtig Christen,
Christen,zou
zouhy
hyeen
cenvermogender
vermogender
yen. Minder
Vorst, een
Vorst.
een beter
betel' gehoorzaamd
gehoorzaamd Beauurer
Befruurer geweest
geweest zyn; maar
maar
zyne gevangenIchap,
dat by
zyne
gevangenCchap, vuoronderfleld
vooronderfield dat
hy die
die heeft
beef! moeten
moeten
ondergaan, zoo
lOU niet
niet verzagt
VGfzagt geworden
geworden zyn
zyn door
door de
de zegeninzegeninondergaan.
gen van
gen
van den
den Godsdienst.—
Godsdlenst. - I-let
Het isis in
in de
de werkeloosheid
werkeloosheid der
der
in de
van een loom
waterachdge
vogten,, in
de koelzinnigheid
koelzinnigheid van
loom gegewaterg chtige vogten
ftel , dat
ftel,
dar it:
ik de
deandere
andere oorzaak
oorzaak ontwaare.
oIltwaare. Door
Door de
de fortuin
foTtuin
op een
een fchitterend
fchitterend tooneel
lOon eel geplaatst
gcplaatst,, waarop
waarop men
men werkzaam
werkzaam
znoet zyn,
zyn , am
om in
in aanzien
te geraaken
moet
nanzien te
geraaken, , maar
maar door de
de natuur
natuur
gedoemd
om byna
bynaonbeweeglyk
onbeweeglyk te
te blyven,
blyven, heeft
heefc LODEWYK:
gedoemd. om
LO DEWYK
den maalaroom
den
maalfiroOlll der
der gebeurtenisfen
gebeurtenisfen zien
zien ontaaan,
omaaan, wasfen
was[el1 en
en
rondom zich
random
zich zien
zien bruifchen
brnifchen ,t waaraan
waaraan by
hy zelf
zelfde
debeweging
beweging
had behoren
in te
had
behoren in
te drukken,
drukken, en
en die,
die,integendeel,
imegendeel, hem
hem hebben
hebben
weggefleept. Veriaagd
weggefleept.
Verlaagd en
en gevangen,
gevangen, ophoudende
ophuudende !anger
langer de
fpeelbal del'
der omllandigheden
otnaandighedentetezyn,
zyn, beeft
beef(by,
by, voor de
fpeelbal
de eerll:eeerfteniet de
lnaal,
de beflemming,
bel1emming, welke
welke voor
voor hem
bern het
bet roemrykst
roemrykst
Irma( , niet
was, maar
maar den
den toefland,
toel1and, die
diehem
bernde
degunfligft6
gunfiigfM toefcheen,
toefcheen, gegevonden. Zyn
vonden.
Zyngehoor
gehoor isisniet
nietlanger
langervermoeid
vermoeid geworden
geworden door
door
het gedruisch
der grootheid
grootheid en
en het
hetgeweld
geweldder
del'omwentelinomwentelinhet
gedruisch del'
gen ,, waarop
ftilte gevolgd
gevolgdis.
is. De
gen
waarop eene
rene langduurige
langduurige fiilte
De wonderwondertyke en
en verichillende
verCchillende mengeling
mengeling der
del' opcnbaare
opt;nbaare zaken
zaken,, welke
welke
lyke
zich , iederen
:zicb,
iederen dag
dag,, alalzinkende
zinkende in
in den
den baijerd
baijerd verloor
verloor,, is
is
vervangen geworden
door de
vervangen
ge\Vorden door
de ante
fiille eenzelvigheid
eenzelvigheid van
van een
een eeneentoonig levet),
leven, zoo
zooovereenkomaig
overecnkoml1igmet
metden
denfmaak
f'maak des
des Konings
Konings
en met
behoefcen. Van
Van een,
een , in
in deszelfs
deszelfs gang
gang en
en rot
rol
en
met zyne
zyne behoefcen.
gedwarsboomd,
tooneeffpeler, is
is hy
gedwarsboomd, toonee!t"peler,
hy een
een lydlyk
lydlyk aanfchouwer
aanfcbouwer
geworden;
geworden; de
de tegenftand
tegenl1and zyner
zyner werkeloosheid
werkeloosheid, , die een
een ontantkennende
moed is,
is, 'weft
kennende nwed
beet!: dim
di~n aangevuld,
aang-evuJd, welken
welken hem
hem de
de ncmtuur
had. En
, indien
tuur geweigerd
geweigerd Ilad.
En,
indienmen
menhierby
bierbyininanumerking
aanmerking
neemt,
neemt, dat
dat eene
ecne jammerlyke
jammerlyke noodlottigheid
l1oodlottigheid,, of
of veeleer
veeleer een
een
wreed
, geduurende
wreed verband,
verband, hem
hem,
geduurende zyne
zynegantfche
gantfcbegevangenis
gevangenis,
heeft
doen omringen
omringell door
dooreen
cenzaamenraapfel
zaamenraapfel van
van menfchen
menfchen ,•
heeft doer
onbefchoft
nit gewoome,
gewoonte, ondeugend
door fmaak,
onbefchoft nit
ondeugend door
fmaak, wreed
wreed door
door
Janine
en die
hunne denkwyze
denkwyze; , en
die de
de angaen
angften zyner
zynerlangduurige
langduurige zielzieltooging
tooging, , op
op elken
e!ken dag
dag,, zelfs
zelfs op
op dien
dien,, welke
welke zyne
zyllelaatfle
laatfte
was
was,, voor
voor hem
hem nog
nog meer
meerhebben
bebben verbitterd
vcrbitterd-,
dan zal
zal men
men
, , dan
zich
zkh niet
niet langer
langer verwonderen,
verwonderen, dat
dat by
hy een
een groot
grootman
mangefchegefchenen
ill den
den Tempel,
Tempel, terwyl
terwyl by
by zoo
zoo weinig
weinig den
den MoMonen heeft
heef! in
narch
en dat de
narch vertoende
vertoonde in
il~ bet
het palleis
.palleis der
der Tuillerien
Tu iII eri en ,, en
de glo,
glo..
riekroon
rie-kroon der
del' heiligen
heiligen op
op de
de grafplaats
grafplaatS fchittert
fcbittert van hem,
hem, wiens
wiens
croon
troon mer
mer duisternis
duisternis omtogen
omtogen was."
was."
Zodanige
redeneringen ontmoeten
ontmoeten wy
wy bier
meer dan
dan eens
eens,,
Zodanige redeneringen
bier meer
en alzo
alzo feat
laac de
de lezing
leZillg van
van dit
diEKerkhof
Kcrkhofiets
iets meer
meer toch
toch na
na ,
en
over het
da.n ene
ene weernoedige
weemoedig~ aandoening
aandoening over
het treurig
treurig einde
.einde van
van
don
den
den ongelukkigen
Qngclukkigen Vorst; wiens
wiens asch
asch in
in vrede
vrede ruste!
ruste !

RyleRyk-

LOOSJES EN
LOOSJ£S
EN MOENS,
MOENS,RYKDOM,
RYKDOllI; ENZ.
E~Z.
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Rykdomt , lIlidde!bare
Middelbare Stand
Stand en
Rykdom
ell Armoede.
Ar1lloedt!.. In
In drie
drieBefpiege.
Be/piege.
lingers. Met
Met Plaaten.
Plaaten. Te
by A.
Te Haarlem
Haarlem t , by
Loosjes Pz.
Pz.
/ingen.
A. Loosjes
bl.
In gr. 8vo.
203 hi.
1803. In
1803.
8vo. 208
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". etvarionderwerp
zelvc en de wyze
denkbeelden en reeht
H
der enigen gezochten opfcblk,

et onderwerp zeive en de wyze van
v~n uirvoering,
eicvoerini{, rykdotn
rykdom
vati denkbeelden en recht nutti~e
nuttige I"sr~n,
luslen , trt~lfend,
zon..;
trelfend, zon
der enigen gezochten opichittm"~r
, natutirlyk
natulirlykenelldichterdichter·
lyk , voorgetteld,
lyk,
voorgelteld,—
- kortom
kortomalles
alles pryst
pry,tdeze
deze berchouwingen
befchouwingen
Armaede en
en Rykdom,
Rykdom, en
en den
Van Armaede
Van
den Midden/land,
frlidden(ltmd, tusfehen
tus!c;!Jell over.
over.
zulken Lezeren
Lezeren aan,
atm, die
die !eerztJl!Je,
Vloed en
engeorek,
gebrek , zuIken
leerzame , nuttige
nnttige
-Yloed
en troostryke
aanmerkingen en
en herinneringen
verialigen itt
en
troostfyke aa11lnerkingen
herfnnertllgen vCiial1gen
in:
een Werk,
zy zich
zich in
in een
een
Werk, waarmede
waarmede zy
eeo uur
uur van
van uitfpanning
uitfpanning
onderhouden. Ons
Befpiegelin'geri
Ousaithands
:llthandsgeven
gavendeze
deze
Befpiege1irfgetl
onderhouden.
reeds meer
reeds
meer dan
dan een
een genoeglyk
genoeglyk uur
uur,, en
en wy
""ywet-lichen
wenfchen hart.
hart.
lyk, dat
ly:!,
dat zy
zy vele
veIe Lezers
Lezers mogen
mogen vinden.
vinden. De
DeSchryver
Schryver fchetst
[chetst
ons deze
Dnderfchcidene Standen
Startden iniiiderzelver
derzdverwaarde,
waarde.hel=i
heIons
deze onderfcheidene
iedere Befpiegeling
Befpiegeling met
met een
een welgekozen
op,
weIgekozen Voorbeeld
Voorbecld op,
dert
dert iedere
went zyne
en
zyne Lezers
Lezers op zodanig
zodaoig ene
ene wyze
wyze te roeren,
roeren. als
aIs het
het
en weft
opdat zy.
zy, tot
best gelchikt
is.,, opdat
tot welk
weIk enen
enen Stand
Stand zy
zy ook
oak be.
bebest
gelchikt is,
horen, naar
naar zyne
zyne bedoeling,
bedoeHng, beter,
beter,gelukkiger
gelukkiger en
en voortrefly.
voortrefly.
boren,
teIkens be.
beker worden
worden mogen.
mogen. Hetzelfde
Hetzelfde onderwerp
onderwerp wordt
wordt telkens
zongen in
in een
een vry
vry uitvoerig
uitvoerig Dichtftuk.
Dichrl1:uk. Wy
Wy verklaren
verkIaren op.
opzongen
teeht, niet
techt,
niet tete weten
wetcn of
ofwy
wyaan
aan de
dePoezy
Poezy dan
dan aan
aan het
hetProza
Prozl!
liter den
geven , char
l1ier
den voorrang
\foorrang moeten
moeten geven,
daar ieder
ieder uitmunt
uitml1nt in
in zyn
zyn
foort , en
foort,
en betuigen
becuigen den
den Heere
Heere LoosjEs
LOOSJES, , die
die hethet Proza
Pf(l7.a,, en
en
MejuffrouweP.MOENS,
heeft, voor
Mejuffrouwe
MOENS, die de Poezy
Poezy vervaardigd
vervaardigd heeft,
voor
deze hunne
dank,, vertrou.
vercrou·
deze
hunne meesterftukken
meesterflukken onzen
ollzen hartlyken
hartIyken dank
wende dat
van deze
dezeNamen
Namen genoeg
genoeg zal
zal wezen
wezen
wende
dat het
hetnoemen
noemen van
voor het
"oor
het Publiek,
Publiek, en
enwy
wyalzo
aIzoverfchoond
verfchoond zyn
zyn Van
van ons
ons gun.
gun.
itig gevoelen
over dit Werk
flig
gevoeIen over
Werk te
te haven
flaven door
door het
hetleveren
leVero.lll van
van
ene Proeve
wy, hoe
eue
Proeve, , waarvan
waarvan wy.
hoe ongaarne
ongaarne oOlc,
o6k. uit
uit hoofde
hoofde
van den
den overvloed
overvIoed van
van Gefchriften,
Gcfchriften, welker
welker aankondiging
aankondigin~ wy
reeds
reeds te
te tang
lang moesten
moesten uitftellen,
uitltellen. ons
ons onthouden
onthouden moeten.
moeten.

Kleine
Handfchrspen. XVde
Te Am.
Kleine Dichterlyke
iJichterlyke Handfthriften.
Xf/de Schakeering.
Schakeering. te
Am..
fieldam,
152 bi.
fteldam, by
by P.
P. J.
J. Uylenbroek.
Uylenbroek. In gr. 8vo.
8vo. 152
b/~
oorzeker hebben de ftukjes, die hier voorkomen, waarde.
Want
Want wy lazen dezelve met genoegen; home/ het nitniuntend Latynsch Dichtftuk van H.
DE BOSCH
H. ·DE
BO~Ctl aan SCHIMMELSCHIMMBL·
van Amiens,
PENNINCK
PENNI~CK, na den
den Vrede
f/rede "an
Amims t juist hier
hier het
het eerfle
eertte
lioorkomt,
en na
na de
deleezing
leezingvan
vanhetzelve
hetzelve (die
(diemen
men voorzeker
voorzeker
voorkomt t en
weer
flechts
dan eens
eens herhaalen
herhaalen zal)
zal)alles,
alles.wat
Wat
fiechesmiddeltuaatig
middehuaatig
meer dan
is,
is t en
en toch
tach Poezy
Poezygenoemd
gerioemdwordt,
wordt,ondraaglyk
ondraaglykweezen
weezenmoet.
moet.
Trochaic= van
Ook
Carmen Trochnicftm
van J.
J. M.
M. VAN
VAN VOLLENHOVEN,
Ook het
het Carmen
De Laf
Lo! van
van den
det~ Zomer
Zomer getyteld, behaagt
behaagt by uitneemendheid;
uitnee.mendheid;
en
er:

oorzeker hebben de flukjes, die hier voorkomen, waarde.
wy lazen dezelve met genoegen; hoewel het nitV
aan
muntend Latynsch Dichtfluk van
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KLEINE
KLEIN/!. DICFITERLYKE
DICHTERLYKE DANDSCHRIFTEN.
HANDSCHRIFTEN.

en de
de Naarvolgingen
NaarvoIgingen van
van het
het laatstgenoemde,
Iaatstgenoemde, door den
den Dich.
Dich..
TOUS. WOORDHOUDER,
woORDriouDER, en
zelven
zelven en
en TOUS.
van het
het eerstgenoemeerstgenoemen van
J. UYLENBROEK
P. J.
de Dichtfluk,
door P.
zyn in
Dicbt1l:uk. door
UYLENBROElI:. zyn
in ons
ons oog
zeet
de
oog Zen`
aangellaaMegefchenken,
gelcheilken,voor
voor dezulken,
dezulken, die het
aallgenaalUe
het oorfprongly.
oorfpronglyke
eel1 aantal
aantal
ke niet
niet kunnen
kunnen leezen.
leezen. Voords
Voordsvonden
vonden wy
wyhier
hiereen
flukjes vol
vol in
in het
in het
fiukjcs
het oog
oog loopende
loopende fchoonheden
fchoonheden; ; in
het byzonbyzonder heviel
der
bcviel ons
ons de
deoverbrenging
overbrenging eener
eener Ballade van
van STOLBEllG,
STOLBERG,
wy met
Dc Boetvaardige
Eoetl/tlardige, , Welke
welke wy
lUet het
hetoorfpronglyke
oorfpronglyke ververgeleeken en
en wmirlyk
waarlyk fr"ai
frnaivon
vonden.
gt:1eeken
den. Indien
Indicll wy
wyonszelvcn
onszelven
recht
dan is het
van hOl1orohe/e
honorabele mentie
het maaken
maaken van
111entie
retht hciiordeelen
hcoordeelt:n,, dan
by
juist van
den Heer
Heer P.
r. G.
by voerkeur
vocrl:Cl1f juist
van dit werk
werk van
van den
G. WITSI!N
wITsEN
in het geheel
geen gevoIg
gevolg van
van het
het ontzach
Gf.:YSBEEK
geheel geen
ontz:lch en
en de
de
GPYSBEEK in
vtees,
overfchoone Satyre,
Satyre, die
vtees, by
by ons
ons verwekt,
verwekt, door
door zyne
zyne ol/erfchoone
die by
hy
onzer ilichtlllg
Itichting Ntl.
NB. uit
flit het
het Deensch
Deemch heeft
heeft overgebragt:
ovcrgebragt:
ler
ter onzer

ter
ler

dodeaarde
um,ZlWlesfen
"„ Ga keen,
!teen, en
en doe,
doe.inindruk,
druk,heel
heel
(Jorde
lesfenKoren:
horen:
van duizenden
"„ Daaruit
Daoruitworde
wordeeons
eens het
hethell
hd/von
tlt/henden geboreu!"
gdJOrejj!"
Sprak God.
God, toen
't beflaan
(*) had
Spmk
toen hy 't
hejlaarJ des
des Schryvers
Schryvers (*)
htld yoked.
'JIolcnd.
Maar Satan
, door
1l1aar
Sotanfprak
[prak,
doorhoogmoed
hoogmoed aangedreven:
aangedreven:
„ Zyn
wil ile
ik het
;"
..
Zj'/1 evenbeeld
evenbee!d wi!
het aanzyn
aanzyn geven
gevetl;"
En ziet,
ziet, 'er
, erwierd
'Wierdeen
eenRecenfent.
Recenfent.
(40 P.
C.)
P. C.
G. WITSEN
WITSEN GEYSI3F.EK?
GEygB£EK~

wy het.
het, een
En ten
ten bewyze
bewyze daarvan
daarvan waagen
waagen wy
cen Ipfe
van
ipfe feet't
fecit van
deezen Dichter, juist
recenfeeren,t maar
deezen
juist wel
wei niet
niet te
te recenfeeren
maar eenvoudig
eenvoudig
Da te
te fchryven:

**.

OP DE
LEERREDE
vAERZEN, VAN
VAN **.
OP
DE GEHONDEN
GEHOl!lDl!.N LEERRED&
ININVJ\.ERZEN,

geflicht,,
3'an
Jan heeft lang zyn
zyn gemeente
ge111eente eerst
eerst ongerymd
ongerymd gejlicht
Maar
't laatst
Maar,,ongerynadst
ongerymdst., toen by
hy 't
laatstkeelft
heeft op
op ryrn
1'ym verricht.
vcrrh'ht.
JAN Mer
bier op het
Indien intusfchen
lndien
intusfchen de
de Hekeldichter
Hekeldichter den
den zelfden
zelfden JAN
bet

oog had,
oog
had, aan
aan wien
wien wy and/on&
aanfronds dachten
dachten,, zo
zo verzekeren
verzekeren wy
wy

dan eens
Leerreden in
in o1Jrym
onryna
hem , van
lJem.
van dien
dien JAN
JIIN 'neer
m~er dan
eens eene
eene Leeneden
gehoorcl te
te hebben
met uitneemende
ftichting; offchoon
gehoord
hebben mt:t
uitneemende ftichting;
offchoon ivy
wy
op rym
ryrn te
te prediken, niet
den JANTJI!.·S
JANTJe's trek,
den
trek. orn
am eens
eens op
niet minder
mindcr
vfkeuren,
~fkeuren, dan
dan WITsEN
WITSEN Ge.YS°ErK
G.. ys: ElCK dit mag
lUag doen.
doen.

Te Midde/burg. by
P. J.
J. HERON.
by, S.
S. van
Lenerkransje:: door
800r P.
HERON.
Letierkransje
gr. Svo.
bl.
Benthem,
1803. lot
Benthem. 1305.
In gr.
8YII. 114 hi.
„ Nifeinige
de uitga'!!
uitgaaf Mil
van dit
dit jJukje,
flukje,(lor[.
orf,he.
,.
Weinigedagen
dngenvOtIr
11001' d;
hedit meidt
ons een
een'Jer
er Leermaker;" dlt
meldt ons
LeerInas! deszelfs
desze/fs maker;"
leas!
meesters
van dezen
dezen uitmumenclen
uitmunrendenJongllng,
Jongling, in
meesters van
in een
('en Naberieht,
NalJericht,
geeft een
een treffend
getulgnis nopens
nopenshet
het verfrand,
vernand, de
en
trfffcnl! getulgnis
de kun•
kun·
en geeft
de, den
zedeiyitheid van
de,
den vlyt
vlyten
endede~edclykbeid
van den
den overledenen,
overlcdencn t wiens
wiens
vroe-
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een. zwanr
zwaar verlies
is voor
vroege doad
dood alzo
vroege
alzo indedaad
indedaad een
verlies isvoor
de Maatfchappy,
en ook
ook voor
voor de
de Dichtkunst.
de
l\'Iaat[chappy, en
DIChtkunst. De
De 36
36 Dicht.
DichtItukjes, die
wy hier
en ook
ook een
een opftel
in Proza,
die wy
hier oncvangen,
ontvangen, en
opftel in
nukjes,
ter nagedachtenis
ler
nagedachtenis van
van zynen
zynen geflorvenen
geftorvenen Broeder
Broeder,, billyken
bilIyken
Met aileen
alien dit
ditvereerend
vereerend getuignis
gemignis van
van den
den Leermeester,
Leermeester, maar
maar
niet
doen ook, hoe
doen
hoe zeer
zeer zy
zy nog
nogenen
enen aanvanger
aanvanger in
in de
de Kunst
Kunst
kenmerken, den
den toekomenden
toekomel1den Dichter
Dichter reeds
reeds kennen;
kennen; wiens
wiens
kenmerken,
Verlies ee
te grocer
is , daar
'\rerlies
groter is,
daar by
hy zyne
zyne Zangen
Zangen vooral
vooral aan
aan GodsGodsHET LEERZAME
diensc en
en Deugd
Deugd zou
zou gewyd
gewyd hebben.
hebben. BET
UER.ZAMESCHOUSVSCHOUWdienst
zy ter
TONEEL zy
TONEEL
eer proeve:
proeve:
Wat vliegt
vliegt ge,
ge, i30 flerveling!
flervelil1g I naar
'Ulardartle
dartleSpeeltoneelen,
Spee/toncelen •
Om 's waerelds
waereldsydelheid,
ydelheid,ininatalheur'
hear'tooi,
tool te
te zlen?
Om's
zren?
door·t't !ommer
Towner van
van abeelen.
abeelen,
guwd door
Dit plekje
Dit
plekje grands
gronds,, befcha
be{c/zaeuwd
Zal au een
Zat
een deftig
defng flak,
[iuk, zoo
zoo fchoon
[choo1J als
als teerzaang
leerzaaIN,, bib).
bien.
Het Schouwtoneel
vertoont flechts
Bet
Schouwtoneel vertoont
flechts raw
ruw bewasfen
bewas[en muuren,
In Wier
wier vervallen
vervaUen kreits
kreJts een
een Kerkhof
Kerkhofisis geflicht
geflicht::
Geen fratll
fraai Toneelgartlyn
ryst datlr
door op
Geen
Toneelg~rtlyn ryst
op de avonduuren
avonduul'm 't IsIsaltyd
't
a/tydopgehaald
opge/ltlaid voor
voor 's's wandlaars
wandlaars aangezicht.
aangezicht.
't Affchawlyk
't
Affchuwlyk doodshoofd,
doodshoofd, met
111etde
deontvleeschte
ontvleeschtebekkeneelen
bekkeneelen
En knokken,
43eurs., die,
kllokken, zyn
zylz de
de At1eurs.,
die,door
doorder
del'eeuwen
eeuwen kring,
krillKJ
Selmanflom
flansenenroereloos,
roereloos,een
eenachtbaar
achtbaar Treurfpel fpelen,
Schoon
flofverwisfeling.
't Gene
't
Gelle altyd
attyd zich
zich ontknoopt
on/knoopt in ftofverwis[eling.
Befchouw,
mensch! mel
met eerbied
eerbied die
die vertoning,
Befchouw, verdwaasde
verdwaasde mensch!
vertonillfJ,.
ills
lutster halt:
Als de
de avondfier
(tvondfler dit
ait rand
rondin
in flaauwen
/laauwen luister
hult:
Gedenk, dot
dat ge eindlyk
ook,a1
waart ge
Gtdenk,
eindlyk ook,
alwatlrt
ge een
een trotfche
trot[che Koning,
Die flof des
des Treurfpe!s,
Treurfpels, op
op een
een Kerkhof,
Kerkhof, wezen
wezen zult.
zutt.
In dezen
In
dezen veelbelovenden
veelbelovenden Jongling
Jongling bragten
bragren de
deOuders
Oudershulk
htu!
vierde
en laatfle
..·terde en
laa/fte kind
kind naar
naar het graft
graft
ymus VAN
Lykzangen
ALPHEN, overleden
Lykztlt1gen voor
voor Mr. numoN
JIlJ!ROl\lYMUS
VAN ALPHEN,
overleilen i'lt
's Gravenhagc,
Gravenhage, den
1803. Te
Jen 13den
Isden van Grasmaand
Grasmaand 1803.
Te Roe.
Ror~
terdam
terdam,, by
by Cornet
Cornel en
en van
van Baalen.
Baalen. In gr. 8vo.
8vu. 124bI.
1241,4

En
En de
de nyd
wytl (die
(die domkeid
domlteid haatte)
haatte)

Horde
zei: ",,'t" isisMoon."
[fourde en
en zei:
/thiJon:'

VolgenS
getuignisvan
van zekeren
zekeren Dichter.
Dichter , in
\Tolgen. 'c't gemignis
in dezen
dezen BunBundel,
del, zeide
zeide dit
dit de
de Nyd
Nyd als
als VAN
VAN ALPHEN
ALPHEN tong;
zong; maar
maar by.
bf
deze
deze Zangen
Zangen zwygt
zwygt zy
zy voorzeker,
voorzeker,want
want dezelve
dezelve zyn
zyn bene.
beneden hare
hare aandachc;
aandacht; en
en al
al mogt
mo.gt men
men een
een enkel
enkel versje
versje midden.
midden.
matig
matig of
of aithands
aIthanqs draaglyk
drllaglyk vinden
vinden,, geen
geen dezer
dezer ftukjes
ftukjes zal
zal de
de
nyd
Dyd toch
to~h kunnen
kunnen gaande
gaande waken.
maken. De
DeVerzattelaar,
Verzlllnelaar,Befchaver
Befchavet
en Uitgever
fchynt zelve
zelve te voelen,
Uitgever van
van deze
deze·, Lykzangen
Lykzangen fchynt
voelen dat
dat
door dezelve
aan de
dezelve aan
de Kunst
KBnst juist
juist Hier
niet words
wordt Voidaan;
vOldaan ; dock
doch aft
als
by
hy dan
dan eens
eens weder met
met deze
deze zyne
zyuevrienden
vrienden aan
OAn zyn
2yn hart,
hart, mar
maar
wiet
aan de Kunst
voldoen , zo
zo verzoeken
1I;Ct /Jan
[(umt wit
wi! voldoen,
verzoeken wy
wy dat
dat by
bY'
het

at
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LYKZANGEN
VOORMr.
Mr.
HIERONYMUSVAN
VANAL
ALPHEN.

het Publick
bet
Publick van
van het
hetaanhoren
:/anhoren van
van zodanige
zodanige Zangen
Zangen gelieve
gelieve
te verfchonen;
te
verfchonel1; en
en onder
onder dat
dat heding
beding gunnen
gunnen wy
wy hem
hem gaarne
gaarne
onfchuldig verlTI:!ak;
zulk een,
een, in
vermaak; gelyk
gelyk wy
wy ook
in dat
dat geval
geval,, onfchuldig
zulk
den Redenaar,
Lofreden in
in Proza
den
Redenaar, wiens
wiens Lofreden
Proza dezen
Jezen Bundel
Lundel bebefluit, den
den fpreekftoel
fpreeIdl:oel gaarne
ga:!rne gunnen,
gunnen, wanneer
wnnncer maar
maar onze
anze te•
te..
fluit,
genwoordigheiddaarby
daarbynid
nietvereischt
vereischtwordt.
worth. De
De Dichter.
Dicker,
<renwoordigheid
uit wiens
Epode wy
(fi Diis
Diis placet)
placet) uit
wiens onnavolgbare
onnavolgbare E'pode
wy reeds
reeds een
proefje guven,
gaven, zcgt
waar woord,
woord, ais
weI een
een waar
als by
hy zingt:
zingt:
procfje
zegt wel

eft

Ziet ik
ik plant
plmlt deez'
daz' telg
telg ter
tel' core
cere
Iran VAN
VAN ALPIIENS
naam:
17,111
ALPIlENS 7Iflam:
Naar zy
zy zal zoo
zoo tang
lang niet duuren,
lJilttar
ills die
Als
die waarde
waarde naam.
1laam.
al het gewicbt
het verlies, dat
En wy gevoelen
gevoelen al
gewicht van
van hp.t
dat de
de Kunst
Kunst
geleden heeft
heeft door den
den dood
doud van
vanden
den teterecht
reehtgeliefkoosden
geliefkoosden
geleden
Dichter, by
by het
hetlezen
Jezendezer
dezerZangen,
Zangen.die
diezyn
zynaandenken
aandenkenververeeren willen;
willen; dear
d~!:lr zy
zy het
het fprekendst
fprekeiJdst bewys
bewys opleveren,
opleveren, dat,
dat.
eercn
onder de
de menigte
der genen,
genen , die
die zich
DiclIters noemen en la()uder
menigEe der
zich Dic!Jters
laeon Dichter
Dichter als
als VAN
Witte Ra·
noemen, eeil
vAN ALPHLN
ALPHLNwei
welcne
one witte
ten noemen,
ten
ve is.
"e
is.

Zakboekjen;
Zaleboekjen; of
of,, LetterLetter-enenPrent-Gefchenk
Pre1lt-Cefc11enk voor
voor de
tie NederNederbevattende eene
Ilerzameling van
landiche
aangeJIl1Jdj".'Je yetigd
Jeugd: : oel'attmde
emc Yerzameling
,'all aOlige.
'waive en
naame
en leerzaame
leerztlame Fel-tali/wen,
YertC'l/illgen, Raadfels
Raadfels,, Lesfen,
Les/ert,enz„
etlz.
rym
onrym.
re by
Irz
P. JJansz.
In 1°ym
en en
Ollrym.
Te ./J1lIfteldam,
by P.
~nsz.
III
In 121110.
12V10.
88 hi.
bl.
g3
n zyne
berigt ons
ons de Schryver,
Schryver, dat,
zyne korte
kane Voorrede
Voorrede berigt
dat,ondanks
ondnnks
I bet
de Opvoeding
Opvoeding van
van Kinderen,
Kindcren, en
en
hermenigvuldige,
menigvuldige, over
over de
veer de
de Kinderen
Kinderen zelve
zelve gefchreeven,
gefchreeven, 'er
'erzekerlyk
zekerlyknog
nogDiet
nietgege/meg
wilde aanvullen.
Doeg gedaan
gedaan is
is,, en
en&A
df,t by
hy deeze
deeze gasping
gaapingwilde
aanvullen. InIndien 's Mans
meening zy,
zy, dat
by iets,
.dien
Mans meening
dar hy
iets, tetevooren
vooren niet
nietbehanbehandeld
levers, verzoeken
c!eld,, in
in zyne
zyne blaadjens
blaadjens leven,
verzoekcn wy
wy verlof
verlof em
om van
van
hem
hem te
te verfchillen
vcrfehillen , naardien
naardien ons
ons in
in dezelve
dezelve niets
niets nieuws
nieuws isis
voorgekomen.
deeze bepaaling,
voorgekomen. Met
Metdat
daralles,
alles,enenonder
onderdeeze
bepaaling, prypryzen
zen wy
wy zyne
zyne moeite.
moeite. Boekjens
Boekjens., die
die eenigen
eenigen tyd
tyd door
door de
de
Standen
der Jeugd
Jeugd gegaan
zyn , worden
worden eerlang
eerlnng ter
tel' zyde
zyde gegebanden der
gegaan zyn,
Jegd; telkens
dezelve na
amiet
iet nieuws.
nieuws, al
telkens verlangt
vcrJangt dezelve
al bevat
bevat bet
het niet
niet
enders
kost. Duch
;It,Jders dan
dan opgewarmden
opgewarmden kost.
Doehdeeze
deezeisisook
oakdikmaals
dikmaals
fmaaklyk,
en houdt
houdt den
den leeslust
leeslust gaande.
gaande. Daar
Daar de
deOpfteller
Opfteller
fmaaklyk, en
van dit
dit boeksken
boeksken den
den inhoud
inhouddoor
doorverfcheidenheid
verfchekienheid heeft
heeft weeten
af tetewisfelen,
wisfelen,zal
zalbet
hetzekerlyk
zekerlyk niet
niet kwaalyk
kwaalyk bevallen.
bevallen. En
En
len of
zonder vreeze
vreeze dat
dat zy 'er
'er iet
iet kwaads
kwaads uit
uit zullen
zullen leeren,
leeren, kunnen
kunnen
de
gerustjninhanden
bandengeeven.
geeven.
<Ie Ouders
Ouders het
het hunnen
hunnen Kinderen
Kinderen gerust
- --Fercierd
J7ercierd met
met een
een UITMUNTEND
UITMUNTEND Stel
Stet van
van Twaalf
TW{Jo!fKunstplaaten,
KunstplotZten.
ilaat
ilaat 'er op
op den
den rite!
titeI;; lees
lees,, in
in plaats
plaats daar
daar van
van., een
em MIDDLLMlDDl:LIMAATIG
Stel.
!1AATIG Std.
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a L GEM E ENE
ENE

ALGEME

VADERLANDSCHE
VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
LETTER-OEFENINGEN.
illgemeene
der Christenen
dlgemeene Kerkelyke
Kerkelyke Gefchiedenis
Gefr.:hiedenis der
Christenen,, door
door
Deel. Met
YSBRAND VAN
HAl\1ELSVELD. Fde
Vde Deel.
llfet Plaaten.
Plaaten..
YSBRAND
VAN HAMELSVELD.
Te Haarlem,
Haarlem, by
by F. Bohn.
Bohn. In gr.
gr. 8vo.
8vo. 400
400 bl.
hi.
Te

li
H

et Derde
Derde Boek
Boek deezer
deezer Kerklyke
Kerklyke Gefchiedenisfe
Gefchiedenisfe,, het
bet
et
van die,
die, in
Tydpef"k bevattende
bevattende van
in welken
welken VAN
Derde Tydperk
HAMEI,SVELD zyne
zylle Kerklyke
Kerklyke Gefchiedenis
Gefehiedenis afdeelt, van
va~
HAMELSVELD
, in het
de Regeering
Regeering van
KONS'TANTYN DEN
DEN GROOTEN
GROOTEN,
het
de
van KONSTANTYN
der vierde
vierde Eeuw,
totdedeOpkomst
Opkomstvan
van MOHAMMED,
begin der
Eeuw, tot
in de
de zevende
zevende Eeuw,
Eeuw, hadt
hadt by
hy ,, in
in het
het voorgaande
voorg,aande Deel,
(*).Dit"
maakt
Hoofdftuk gebragt
gebragt C*).
maakt het
het
tot het
bet Vierde
tot
Vierck HoofdJluk
in dit
dit Boekdeel,
Boekdeel, en
en behelst
behelst eene
eene korte
korte fchets
fehets der
deL'
Eerfte in
Eerfte
Wereldlyke
dODd van
van Keizer
Keizer juJU~
Wereldlyke Gefchiedenh~,
Gefchiedenis, van
van den
den dood
LL'\.NUS,
den ondergang
ondergang van
van het
het Westerfche
Westerfehe KeizerKeizer.
MANUS , tot den
ryk , van
ryk,
van het Jaar 363
363 tot
tot 476.
476.
zet zynen
VAN
HAMELSVELD zet
zynen arbeid
arbeid voort
voort op
op denden.VAN HAMELSVELD
7.elfden
ons te
te meermaalen
meermaalen gepreezen
De
zelfden door
door ons
gepreezenvoet.
voet. De
rykheid der
der flare
f1:otre,, door
doorhem
hembewerkt
bewerkt,, dedeveelvuldigveelvuldig..
rykbeid
heid
der byzonderheden
byzonderheden, welke
welkehier
hiervoorkomen
voorkomen,, maamaaheid der
J{en
ons ondoenlyk
ondoenlyk,, tot
tot eene
eene breede
breede opgave
opgave te
te treetree..
ken het ons
den ; alleen
den;
aIleen willen wy
wy eene
eene en
enandere
anderebyzonderheid
byzonderheidverver..
roelden.
melden.
Ramp
die het
het Westersch
Westersch Ryk
Ryk met
met een
een volRamp op
op ramp, die
flaagen
ilaagen ondergang
ondergangdreigden,
dreigden, gaf
gaf aanleiding,
aanleiding, dat
dat de Hei.
Heials de
denen
de bron
bran en
en oorzaak
oorzaak dier
dier on.
on..
het Christendom
Christendom ais
denen het
heilen
Niets,, merkt
merkt onze
aDze Gefchiedfchry.
Gefehiedfchry..
hetlen befchouwden.
befchouwden. Niets
Christenen gemaklyker
gemaklykerzyn,
zyn, dan
ver
da~
ver op,
op , kon
kon voor
voor de
de Christenen
deeze tegenwerping
tegenwerpingop
optete Iosfen.
losfen. "„ Immers
," opdat
deeze
Immel's ,"
opdat wy
wy
verkort deeze
deeze oplosfing
oplosfingmededeelen,
mededeelen ," „ hoe
hoe geneigd
geneigd de
verkort
menfchen ,inin 't
't algemeen,
de oor.
al~emeen, ook
ook zyn
zyn mogen
mogen,, om
am de
oar.
menfehen,
zaaken van
van het
het verval
zaaken
verval der Ryken
Ryken en
en Staaten
Staaten te
te zoeken
zoeken
in de
de voor
voor ons
ons zoo
zoovaak
vaakverborgene
verborgene oogmerken
oogmerken der.
dec.
in

God.
God...
Vaderl. Lettero('jf.
Letteroef. 'JIoor
voor 1802.
1802. bl.
97.
(oil)
bl. 27.
(*) Zie
Zie onze
onze Paded.
NO. 4.
1804. NO.4.
LETT. 1804'
K
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Godheid , .:wodra
zoodra men
men de
de Godheden,
die de
de Heidc/wl
Godheid,
Godheden, die
Heidenen
gewoon waren
waren te vereeren
metden
deneenigen
eenigenwaaren
waren God,
God,
gewoon
vereeren,,Ulet
den Schepper
en BeItuurer
van alles,
ailes , wien
wren de
de Chris.
den
Schepper en
Beftuurer van
Chrisvolgens Rede
Rede en
en Openbaaring
te11en,
Opcnbaaring, , belyden,
belyden, verge.
vergetenen , volgens
lykt , is
lykt,
is niets
niets zekerder
zekerder,, dan
dan dat
dat men
men van
van de
deeerften
eerlteu
even min
mintete vr~zen
vreezenais
alstetehoopen
hoopenhebbe.
hehbe.- — Voorts
YoortS
even
heeft de
de Christen
Christen-Godsdienst
zoo als
als die
- Godsdienst, , zoo
die door
door JESUS
heeft
en geleerd
en zyne
zyne Apostelen
Apnstelen verkoncligd
verkondig-d en
geJ.eerd is geworden
geworden,,
voltirektniets
nicts in
in zich
volarekt
zich,, het
het welk
welk het
het welzyn
welzyll en
en de
de
Iterkte van
van eene
eene Burgermaatfchappy
uit zynen
fierkte
Burgermaatfchappy, ,uit
zynen cart
aart ;~
men moest
meeuen , dat
dat de
zou kunnen
kmmen benadeelen;
benadeelen; of men
IDOest mecnen,
de
deugden van
van maatigkeid,
deugden
maatigRcid, menschlievenheid,
menschlievenheid, eerlykheid,
eerlykheid,
en dergelyken
welke het Christendom
Christendom ten iterkften
lterlilleu
en
dergelyken, , welke
aanpryst, tegen
tegen den
den welvaart
welvaart der
derMaatfchappye
Maatfchappye firydig
firydig
zondenzyn.
zyn.- Dit echter
kankan
nietniet
geloochend
zouden
Dit echter
geloochendwor4
wordoor eene
Christenen, door
eene zedenleere
zedenleerein
in te voeden,
dat de
de Christenen,
voeden , dat
JESUS en
ren , ftrenger
en zyne
ren,
firenger dan
dan JESUS
zyne eerlte
eerf1:e leerlingen
leerlingen hadhad.
van den
den krygsden voorgefchreeven,
voorgefchreeven, door hunnen
bunnen afkeer
afkeer van
krygsdienst en
burgerlyke bedieninvan burgerlyke
en van
van het
het waarneemen
waarneemen van
bedienindienst
gen en
gen
en ampten
ampten,, al;l.lvroeg
vroegeen
eenfchynbaar
fchynbaarvoorwendzek
voorwendzel
de hand
hebben , om
lund gegeeven
gegeeven hebben,
am hen
hell van
vanlediggang
lediggang.
aan
aan de
en werkloosheid
werkloosheid te
te befchuldigen:
be[chuldigell: welk
welk voorwendzel
voorwendzel niet
niet
weinig verfterkt
weinig
verfierkt werd
werd door
doordedelevenswyze
lev.enswyzeder
derIVionniMonni·
ken, die
ken,
diefpoedig
fpoedig by
byduizenden
duizeucleo vermenigvuldigden
vermeJJigvuldigden, , en
en
Staat geheel
voor den
aenStaat
geheel nutloos
nudoos waren;
waren; als
als ook
ook doordien
doordiell
zeer veelen
(Clerici) lieten
zeer
'Veelen zich
zich onder
onder de
de Geestlyken
Geestlyken (Clerici)
Infchryven, ten einde
infchryven,
einde van
van derzelver
derzelver voorrechten
voorrechtell en vryVi'yheden, welke
welke bun
hundoor
doordedeChristen-keizers
Christcl1-kcizersgefchonken
gcfchonkcll
werden, gebruik
gebruik tete maaken.
maaken. —
- Ook
Oakverdient
verdientaangemcrkt
aangemcrkt
te worden,
Christenen, naa
worden, dat
dat de
de Chris/men,
naa dat
dat de
de vervolgingen
vervolgingen
een einde
cen
einde genomen
genomen haddeu
haddeu,, niet
.niet langer
langei'zwaarigheden
zwaarigheden
maakten, om
ma:tkten,
am krygskrygs- en
enburger-bedieningen
burger-bediellingen waar
waal" te
te neeneemen
men,, en
en zich
zichininzaaken
zuaken van
van Staat
Staat en
en Regeering
Regeering in
in te
te
hat er,. —
de de
gebreken
Christen
-keizeren
gebrekenderder
Christen.
keizeren,,
lauten.
- \Vat
\Vat
EONSTANTYN den
den Grooten,
naa I\QNSTANTYN
Grooten, betreft,
betreft, zy
zy waren,
w~ren, met
met
naa
dezelve, toch
toch verreweg
verrewcg beter
betel' dan
danzoo
zooveele
veele dwinglanden
dwinglandcn
AUGUSTUSden
dentroon
troon beklom.
beklomen monfters
monfiers, als
als zedert
zedert Aucusrus
men
en het
hadden. Dat
het 'Ryk
Ryk verzwakt
verzwakt hadden.
Dat zy
zyzwak
zwak van
van
men en
geest
~eest waren, zich
zichdikwyls
dikwylsmeer
meermet
metKerkelyke
Kerkelyke GefchilGefchillen
len,, dan
dan met
met her
het Regeeringsbeiburbezig
Regeerillgsbeftuur.. bezig hielden,
hielden ~
was
was toch
tach niet
niet aan
aan den
den Godsdienst,
Godsdienst, weelken
wc1ken zy beleden,
beleden,
toe te
te fchryven
fchryven;; en
ell hoe
hoeweinig
weinig finatkundig
fi:latkundig hunne
hunne on.
on"
derdrukking
van het
het Heidendom
ook ware,
derdrukking van
Heidelldom ook
w~re, dezelve
dezelve gege-[chiedfehied-
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fchieddenogthans
nogthansallengs
allengsen
en by
by trappen,
trappen, en bragt
fcniedde
bragt ook
ook
KERKELYKE G£SCHIElmNfs.
“SCHIEDENtS.
KERKELYKB

geene zodanige
zodanigeberoerten
beroertenvoort,
voott, door
door welken
de onda.geene
welken de
ondergang des
des Ryks verhaast
verhaast kon
kon werden."
worden."
gang
\Termeldhebbende,
hebbende ,hoe
hoe het
bet R0111einfdle
Romeinfehe Ryk
Vermeld
Ryk in
in het
ha
tot den
lFesten,
den naam
naam toe
toe,, een
een einde
einde nam,
nam, gaat
gaat de
de
Westen , tot
Ryk over,,'wftar
Oostersch Ryk
wy den
den zwakzwak.
Schryver
wilar wy
Schryver tot het Oostersch
THEODOSIUS II
II onttnoeten
!cen
Keizer THEODOSIUS
ontlnoetell', die
die door
door het
het
ken Keizer
Wetboek , het
Codex Theodofianus
'Vetboek,
het welk
welk naar
naar hem
hem Codex
Theodojianus heet,
beet,
zynen
vereenwigt alstnede
MARCIANUS eTl
zynen naam
nnam vereeuwigt,
alstnede MARCIJ1NUS
LEO
en LEO
den Grooten.
Grootm.
Het vermeldde
vermeldde van
VRn dededaarop
daaropvolgende
voIgende bekeering
bekeering der
is vry
breed; doch
Heidenfche
PO/ken is
vry .};Jreed;
doen dboty
dO<ltvl<Jgte\\
met
Heidenfche Volken
logten met
aanmerkingen en
en ophelderingen,
die den
aanmerkingen
ophelderingelt, die
den GefchiedfcbryGefchiedfchryver eere
eereaandoen.
aandoen. Gewaagd
hebbende, hoe
Gewaagd hebbcllde,
hoe de inval
illval der
del'
ver
barbaarfche Volken
Volken aan
barbaarfche
aan dezelve
dezelve gelegenheid
gelegenheid gaf
gaf om
om den
den
Christlyken Godsdienst
Godsdienst te
to leeren
leeren kennen
en te
Christlyken
kel1nen en
te onthelolilhel..
zen , noemt
zen,
noemt by
hydit
dit„ eerie
" eefiemerkwaardige
merkwaardigegebeurtenis
gebeurtenis t
tvaar in
in wy
waar
wy niet
niet kunnen
kunnen naltaten,
naI-aatert, ininbet
hetalgemeea,
algemeen, de
de
1pooren van
van Godlyke
f})ooren
GodIyke wysheid
wysh(lid en
en goedheid
goedheid op to
te mermerken : de
l,en:
de Christelyke
ChristeIyke Godsdienst,
Godsdienst; hoe
hoe zeer
zeer thands
thahdsteed3
~'eeds
verbasterd , en
verbasterd,
en met
metverfcheide
verfcheidebygeloovigheden
bygeloovighedea beemer;
was
was te edel,
edel, en
en voor
VOOl' het
hetmenschdom
menschdom te
te heilzaam,
heilza:llll, dna
dml
dat by
van het
bet Roneinfche
dat
hy,, in
in den
den ondergang
ondergang vall
R011leinftlze Ryk;
Kyk
ook zynen
zou gevonden
hebben.- — De
ook
zynen ondergang
ondergang ZOIl
gevonden hebbeu.
De
Gefchiedenis, het
het is waar,
meestal
Gefchiedenis,
waar,laat
Iaatons
0115
meestalverlegen
verlcgen *;.
wanneer wy
wanneer
wy haar
haarraadpleegen
raadpleegen omtrent
omtrent de
de wyze
wyze deezer
deezer
Bekeeringen, en de middelen
Waar zy
middden daartoe aangewend,
:umgewend. Wur
zJ
Bckeeringen,
ons
ons daar
daar van
van bericht
bericltt doet
doet,, hebben
hebben wy
wy dikwyls
dikwyls reden
teden,,
deeze
verdacht te
te houden
deeze middelen
middelen verdacht
houden;; gelyk
gelyk wanneer
wanneer zy
zy
ons
on5 van
vail zoo
zoo menigvuldige
menigvuJdige wonderwerken
wonderwerken verhaast
verhaaIt,, die
tiie
deeze
bekeeringenzouden
zouden veroorzaakt
veroorzaakt hebben:
hebben : of
deeze bekeeringen
of wy
wy
befpeuren
verkeerde middelen,
middelen , niet firookende
befpeuren verkeerde
firookende met
met den
dell
geest
geest van
van het Christendom
Christendom;; gelyk
gelyk wanneer
wanneer de
deKonitiKonin..:
gen
g~n of Vorften
Vorfl:en van
van eenig
eenig Volk, door
door beloften
beloften of
of door
door
roemzucht
frJemzucht,, of
of dergelyken
dergeIyken,, werden
werdenovergehaftld
overgeha:tld,, ona
OlU
zich te
te laaten
laaten doopen,
doopen , waar
waal' by
by zy
zyvan
van bet
hetgrootfle
gl'bOtficgegedeelte
gevolgdwerden.
werden. Ook
deelte hunner
hunner onderdaanen
onderdaanen gevolgd
Oak kunkun.
nen
nen wy niet
niet ontkennen,
omkennen, dat door
door de
de Zendelingen
Zendelingen zelve
zelve
meer
meer op de
dezinlykheid
zinlykheid deezer
eleezer Volken
Volkenwerd
werd gewerkt
gewerkt,,
dan
dan op
op hun
hun verfland,
verfiand, daar
daar zy
zyeen
eenChristendom,
Christendom,reeds
reeds
opgefmukt
door veele
opgefmukt door
veele uitwendige
uitwendige en
en niet
niet zelden
zelclen bygebygeloovige
plegtigheden , aau
aan hun
hun voordroegen.
voordroegen. Doch
Doeh met
met
loovige plegtigheden,
dit alles
wy, aan
kart, den
alles moeten
moeten wy,
a:lll den
den anderen
andercn kant,
den moat
moed
K
Ca
K 2,2.
el/.
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en yver
bewonderen , en
en de
en
yve>: deezer
dee~er Zendelingen
Zende1ingen bewonderen,
de kracht
kracht
den Christelyken
Christelyken Godsdienst
Gadsdienst ftraalt
il:raalt ons
ons bier
hier en
en elelvan den
ders duidlyk
, wanneer
het oog
oog,
wanneerwy
wydeeze
deezeongemaongemaders
duidlyk in
in het
nierde Volken
Volken hunnc
hunne woeste
woeste zeden·
zeden zien
zien afleggen,
en de
nierdc
afleggen, en
de
der door
zachtere befcbaafdheid
befchaafdheid del'
door hen
hen overwonnen
overwonnen Romeiaanneemen ; maar
,zen aanneemen;
maar ook
oak voorbeelden
voorbeclden ontmoeten
ontmoeten van
vall
wen
hun viytig
vlytig onderzoek
onderzoek in
in de
de Heilige
Heilige Schriften
Schrifren en
en toeneetaencemen
nlen in
in kunde,
kunde,niettegenftaande
niettegenfiaande alle
aile die
die beletzelen,
beletzelen, wetwelke hunne
ke
hunne eigene
eigelle onkunde
onkunde en
en het
hetverval
vervalvan
v:mgeleerclgeleerdheld in
in deeze
deeze Eeuw
Eeuw hun
hun in
in den
den weg
weg legden."
legden."
heid
treften wy de
de berigten
berigten aan
aanvan
vandedeBekeering
llekeeringderder
Hier treffen
Oosterfelle Heidellen,
Heidenen, en
en teffens
teffens zo
zoveele
veele Zendelingen
ZendeJingen ZO'
Oosterfcbe
veele wonderdoeners
VAN FIAMELSVELD
veele
wOl1derdoeners, , waarover
waarovcr VAN
HAMELSVELD geea
paste
middenbrengt.
brengt. Der
paste aanmerkingen
aanmerkitlgen inin't'tmidden
Der Yooden
Jooden ell
toefland, ten
del'
ten opzigte
opzigte van
van den
den ChristChristSamaritannen toefiand,
der Samaritaauen
lyken Godsdienst,
Tea
lyken
Godsdienst, wordt
wordt hier,, naar
naar eiseh
eisch,, gedagt.
gedagt. Tent
clot gewaagt
van Hemelvereerders
110t
gewaagt de
de Gefchiedboeker
Gefchiedboeker van
I-Jemelvet·eerders ~
van bun
met aanduiding,
aanduiding, hoe
hoe men
men weinig
weinig met
met zekerheid
zekerheid vall
hun
HONORIUS,
ook het
hetgeval
geval was
was des
des Keizers
Keizers HONORIUS,
weet; dat
dat dit
ditook
die een
wet tegen
tegen hun
hun liet
lietuitgaan.
uitgaan. "Waur„ Waardie
een ftrenge
firellge wet
lchynlyk , " meldt
fChynlyk,"
meldt ooze
onze Gefchiedboeker
Gefchiedbeeker, , "„ waren
waren zy
zy
en Christendom
Christendom zodanigerwylied
en , , die
die het
Joodend(}1n en
lieden
het goodendom
geen van
vanbeiden
beiden eigenlyk
eigenlyk geheel
geheel
ze vermengden,
vermengden, dat
dat zy
zygeen
waren toegedaan
terwyl zy
zy den
waren
tocgedaan; ; terwyl
den naam
naam van
van HemelverHemeh'erkunnen gekreegen
gekreegenhebben,
hebben ,of
of om
om dat
dat zy zich
eet'den
zich,
eerders kunnen
God , Hever
het woord
liever van
van het
in plaats
plaats van
van het
woord God,
het woord
woord
gelyk de
de Yooden
veel gewoon waren
Hemel bedienden
bedienden, , gelyk
jooden veel
waren,,
.Hemel
MOSES, noch
noch van
of om
om dat
dat zy
zy noeh
TI@£h vereerders
vereerdel's van
van MOSES,
van
maar van
van den
den Hemel
heeten wi1den.'~
wilden."
JESUS,
Hemel heeten
JESUS, maal
verfchaft ons
Vyfde Hoofdfluk
Het
Hoofdfluk verfchaft
ons eerie
eeneafwisfelende
afwi3felende
Het Vyfde
floffe van
van veelvuldig
veelvuldigonderhoud,
onderhoud, daar
bet ons
noffe
daar l1et
OllS den
den toetoeRand fcherst
der Geleerdheid
Geleerdheid,, ten tyde
tyde van
van bet
het verval
verval
nand
fcherst der
Ryks. Onder
Romeilljchen Ryks.
Onderdedeoorzaaken
oorzaaken des
des ververdes
des Romeinfchen
vals verzwygt
de Schryver
Schryver niet,
niet, hoe
hoeBygeloof
HygeIaof of
ofneineivals
verzwygt de
ging tot
voornaamll:e LeeraaLeeraaging
tot Dweepzugt,
Dweepzugt, zelfs
zelfsbybydedevoornaamile
ren , veel
ren,
veel toebragt
taebragt tot
totminachting
minachting der
der Geleerdheid.
Geleerdheirl. De
De
bekende
Droom of het Gezigt
HIeRONYINIUS, wegens
bekende Droom
Gezigt van
van HlfRONYl\WS,
Schryveren, worth
het leezen
leezen der
der Heidenfche
Heidenfche Schryveren,
wordt niet
niet ververEenige Wetten
geeten. Eenige
der GeleerdGeleerdgeeten.
'Vetten ter
ter bevordering
bevordering der
entrof
trofmen
men·Geleerden
Geleerden ononheid werden
werden 'er
'ergegeeven
gegeeven,, en
Ecleaide Heidenen
gelyk het
het verflag
ver{1ag van
van de
de Ee/fBider
der de
Heidenen aan, gelyk
fche
fthe Wysgeeren
Wysgeeren uitwyst.
uitwyst. De
De Heidenfche
Heidenfl'he Gefchiedfchryvers worden
worden niet
niet vergeeten.
vergeeten. De
Christen - Geleerden
Geleerdea
vers
De Christen·
be-

KERKELYKE GESCHIEDENIS.
KERKELYKE
GESCIlIEDENIS.
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bepaalden zich
zich enkel
bep-aalden
eukel tot
tot Godsdientlige
Godsdienl1:ige onderwerpen
onderwerpen ;
-en fehooten
fchooten by
by de
de Heidenen
-en
Heidenen in uitgebreide
uitgebreide kundigheden
kundigbeden
van allerhande
aUerhande Weetenfchappen
Weetenfchappen te kort.
kQrt.
Wy willen
Wy
willen hier
hier een
een kort
kort,, maar
maar toelichtend
toelichtend, berigt
berigt
plaatzen,
plaatzen, wegens
wegens de
de Inrichting
Inrichting van
van het
hetopenbaar
openbaar OnOnin 't't algemeen,
derwys , by
by de
de Christenen
derwys,
algemeen, in de
de ChristChristChristenen in
lyke Leer,
befcheiden
!yke
Leer, ten
tendeezen
deezentyde.
tyde.DeDe
befcheidendeswegen
deswegen
zyn gebrekkig.
gebrekkig. "Zoo
„ Zoo veel
wy," 't't zyn
zyn
veel weeten
weelen wy,"
zyn de
de
dat kundige
woorden
van HAl\1ELSVELD,
HAMELSVELD" „ dat
woordcn van
kundige Mannen
Mannen,
als ook
die geen
geen Kerklyk
Kerklyk Ampt
Ampt bekleedden
bekleedden, , als
ook Presbyteri
-of Ouderlingen,
zoodanig onderwys
onderwys op
op zich
Ouderlingen, zoodanig
'Of
zich hebben
hebben gegenomen , het
het zy
t1011'len,
zy vrywillig,
vrywil'lig, of
ofop
oplast
lastvan
van eenen
eenen of
of ananderen Bisfchop,
derell
Bisfchop, waar
waar van
van wy
wyvoorbeelden
voorbeelden ontmoeten
ontmoeten
AeT1US en
in het
en van
in
het leven
leven van
van den
den beroemden
beroemdrll flriaan
/Jriiian AeTlUS
CHRYSOSTOMUS : ook
ook dit
wy, dat
Chris.
CHRYSOSTOMUS:
dit weeten
weeten wy,
dat zulke
zulke Chrisdie zich
tenen , die
'tenen,
zich tot
totbet
hetKerklyk
KertdykLeeraarampt
Leeraarampt begaven,
begaven,
door de
in de
-de Wysbegeertt
Wysbegeerte en
en Welfpreekendheid,
Welfpreekendheid, door
de gewogewoLeeraaren onderweezen
ne, zelfs
zelfs Heidenfche,
HeirJenjche, Leeraaren
ollderweezen zynde,
zynde, ten
deezen tyde
verklaaring der
der
deezen
tyde enkel
enkel eene
eelle aanleiding
aanleidillg tot verklaaring
Heilige Schrift
HeiHge
Schrift noodig
l100dig hadden;
hadden;alzoo
alzoomen
mengeen
geell eigeneigeniyk gezegd
lyk
gezegd kunstmaatig
kunstmaatig zamenftel
zamenfiel der
del' Christelyke
Christelyke Leere
Leere
tot het
het onderwys
onderwys ontworpen
oDtworpen had.
had. Uit
Vitzoodanig
zoodanigonderwys
onderwys
het Christendom
en de
om het
het Heidendom
Christendom te
en
de neiging
neigillg am
Heidendom met
met het
vermengen, vloeide
vloeide insgelyks
insgelyksvoort,
voort, dat
vermengen,
dat veele
veele ChrisChristenfchryvers, van
tenfchryvers,
van deeze
deeze Eeuw,
Eeuw, zoo
zooveele
veeleoverblyfzelen
overblyfzelen
van her
bet Heidendom
behouden en
en in
van
Heidmdom behouden
in !mine
hunne Schriften
Schrifren
overgebragt hebben,
hebben , dat
dat men
ov-ergebragr
men over
over hen
hen verfchild
verfchild heeft,
of Christenen
Christenen moet
moot houof inen
men hen
hen boor
vool' Heidenen
Heidene!l of
hallden."
Men trof ander
Men
onder de
de Christenen
Christenen ook
oak Dichters
Dichters aan,
aan, en
en
EIELIODORUS fiaat
ftaat hier
flELIODORUS
hier geboekt
gehoekr als
aJs de
deeerfle
eerfieSchryver
Schryver
van eenen
under de
de Christenen.
Christenen. Anderen
Anderen vervan
eenen Roman
Roman onder
vel'vaardigden Christlyke
Christlyke Gez<lngen
Gezangen of
of Liederen
Liederen, , om
am in
in
Tuarcligden
Godsdienflige zamenkomiten
God~dienfl:ige
zamenkomfien gezongen
gezongcn te
te worden.
worden. Weinig eigenlyk
Wysgeeren rrof
trof men
men by de
Weinig
eigenlyk gezegde
gezegde \Vysgeeren
de
Christenen aan;
aan; en
SYNES1US , van
van wien
Christenen
en meet
moet SYNESIUS,
wien wy bier
hier
een breed
vinden, ten
een
breed verflag
ver11ag vinden,
ten voorheeld
voorbeeJd dienen
dienen,, die
die de
de
Wysgeerte mer
met het
het Christendom
Piatonifehe
Ecleaifthe Wysgeertc
Platonifi:he EdeCiifche
heeft zoeken
zoeken zamen
zamen te
te voegen;
voegen ; dan
heeft
dan in
ill de
de daad
daad moeten
moeten
van de zodanigen
wy zeer
zeer laage
laage gedagten
gedagren van
zodanigen vormen.
vormen. Wy
'Vvy
hebben
geen plaats
plaats am
om die
die wartanl
wartaal uit
uit te fchryven:
hebben geen
fchryven: alaIleen diene
tot een
leen
diene tot
een Baal,
fiual, 't'r geen
geen by
hy van
van God
God zegt.
zegr.
"„ Gy
Gyzyt
zytdedewortel
wortelvan
vanhet
hettegenwoordige,
tegenwoordige,voorledene
voorledene
gy zyt
zyt Vader
Fader en
en Ilfoeder,
"„ en
en toekornende
toekomende; ; gy
Moeder, Man en
en
1,
VTOGI1V
K
3
K3
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item en Ililzwygen,
ftem
fril~wygen, de
de teelende
teeJende Natuur
:--:"Wllr der
der
groot
middelpunt
"„ Natuur
Natuur bet
-- het
groat
middelpuntvan
van alie
aile &gen.
dingen. —
teelende en het
het geteelde
"„ Gy
Gy zyt
zyt het
het teelende
geleelde,, het verliehtende en
ell
verlichtte, het
door ei" verl~chtte,
bet fchynende
fchyl1ende en
en bet
het verborgene
verhorgene door
ei·
„ gen glans.
vanvan
uzelven,
,,,gen
glans. -Gy zyt
Gy de
zytVarier
d~ Vader
uzelven,de
de
Vader zonder
zonder Vader,
Vader, Zoon
"„ vooren
vooren·- Vader
ZOOIl van
van uzelven,
uzelven, de
de
was." -— Dan
Eenheicl. , welke
"91 Eenheid.,
welke War
voM de
de Eenheid
Eenheid was."
Dan
bet walgt
ons , meer
meer van
van die
die wal'taal,
wartaal,bl.
bl. ~ro,
aro, uit
uit te
te
het
walgt 011S,
fchryven.
Griekfche Gefchiedfchryvers
en Griekfi:he
Gefcbiedfcbryvers ten
ten dien
De
Latynfthe en
De Latynfi:he
vindt men
yerrueld ell
dage onder
onder de
de Christenen
Christenen vindt
en op derdage
men vel'meld
del'zelver waarde
waarde gefchat
gefchatdoor
door een
eenMan,
Man, die
zelver
die deezen
deezen in eene
eene
rechtmaatige fchaale
fchaale opweegt.
rechtrnaatige
opwcegt.
De inwendige
gealdheid der
De
inwendige ge11:e1dheid
del' Christen
Christen·• Kerk; aanzien
a:mzien
der Geestlykheid;
del'
Gcestlykheid; gczag
gezag der
der Bisfchoppen
Bisfchoppen,, Kluizenaars
Kluizenaars
en Monniken;
Monnikcn; toeneeming
toenecming van
van het
hetBygeloof;
Bygeloof;behandeling
behandeling
der Hcilige
Schriften -— maakcn
maaken de
de hooldltoffe
nit van
del'
Hcilige Schriftcn
hoofdltoffe uit
van
Zesde Hoofr/flHk,
Hoofdfluk, het laatlk
het
batlte deezes
deezes Deets.
Deels.
bet Zesde
Hoe zeer
del'Geestlykheid
Geestlykheid tocnam
toenam,, weak
welk
Hoe
zeer het
het gezag
gezag der
en de volgende
Cell invloed
Christen- Keicell
invlaedKONSTANTYN
KONSTliNTYN en
volgende Christen·
krcegen , wardt
wordt bier
zlin
hier ontvouwd
ontvouwd;; alsmede
alsmede hoe
hoe de
de
zers kreegell,
heerschzugtdef
der Geestlyken.,
Geestlyken met
beerschzllgt
met den
den tyd
tyd,, meer
meer en
en
ulcer velds
velds won
Uleer
won,, en
en aanleiding
aanleiding gaf
gaf tot
tot dedefcliendiglie
fchendigfle
gruwelen, om
om elkander
elkander den
den Kerklyken
Kerklykeu Zetel
Zetel te betwishetw1sgruwelcn,
ten zozoheevige
ten:
heevigetwisten
twisrenvielen
vielen'er
'ertertel'gelegenheid
gelegenheid eener
eeuer
verkiezinge tot
tot Bisfchop
van Rome
Rome vaal',
voor, dat
dar men
men met
met
verkiezinge
Bisfchop van
wapens ftreedt
ftreedt en
en bloed
bloed (tome
fiortte en
enmenfchen
menfchen moordde.
moordde. De
De
Raamfi:he Bisfchoppen,in
Disfchoppen, in dit
dit tydvak
tydvak vallende,
vallende, onder
onder we/.
welRoomfche
is, die
SIRICRIS de
de eerfte
eerne is,
die zich
zich Papa
Papa of Palls
PallS noem.
noem..
ken SJRICIUS
ken
de
de,, worden
worden in
in derzelver
del'zelverhoofdtrekken
hoofdrrekken voorgedraagen.
voprgedraagen.
Het blykt,
Pans CCCLESTINUS,
blykt,uit
niteenen
eenenBrief
Brief van
van Pans
CceLESTINUS, ten
jaare 42,8
dat de
de Geestlyken,
Geestlyken, tot
tot hier
hier toe,
428 gelchrceven
gefchreeven, , dar
roe,
byna
geenebyzondere
byzonderckleeding
kleedingdroegcu.
droegen. "„ De
byna geelle
De mantel
mantel en
en
gordel
goidd der
del' Wysgeeren
\Vysgeel'en werd
wel'd wel,
weI, by
byzommigen
zommigen,, reeds
reeds
was niet
niet algemeen.
algemeen.
uit voorige
voorige Eeuwen
Eeuwen behouden, maar was
nit
de Katholyke
Katha/'ske Geestlyken te Konflantinopolen,
Konflantinopolen, omtrene
omtrenr
Dat de
bet
der vyfde
Eenw,, in
in bet
het zwart,
zwart, en
en de
de lVovaNovahet begin
begin der
vyfde Eeuw,
Jialmm, in
in tegendeel,
tep;endecl, in
in het
het wit
wit gekleed
gekleed gingen
gillgen,, leert
leerc
tiaanen,
van STSIANIUS,
()n~ een
een gefprek
gefprek van
SI5IANIUS, een
een Bisfchop
Bisfchop tier
del' laatstJaatst0113
gernelden,
met eenen
eenen der
del' Katholyken.
KatholTken. Hy daagt
daagt denzeldenzel..
gcmelden, met
ven
'len uit,
uit, om
om een
een bewys
bewys by
by te
te brengen,
b'rengen, dat
dat de
de GeestlyGeestly:en in
in bet
hetzwart
zW:1ftmoesten
mocsten (man
gaan;terwyl
rerwylby
hyzelf
zelfzyne
zyn~
1,lien
leitte
eenenavolg-ing
navolgingvan
van CIIRISTUS
~".itte Weeding
l;Jeedin~ eene
CllRISTUS en
en der
del'
Heiiigen
noewt. Hoe
Hoe het
HdHgctt in h1lJ1llC verheerlyking
vcrheerlyking noclDt.
het zy
zy ,,
Vreawf ",f V1WJW,-

daar
Jaar
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daar in
daar
in komen
komen de
deLeeraars
Leel'aarsenenKerkvergaderingen
Kerkvergaderillgen van
van
deezen tyd
tyd overeen,
vool' dedekleeding
kleeding der
del' GeestGeestdeezen
overeen, dat
dat voor
lyken geen
geen fieraad
fieraad of
of kostbaarheid
kostbaarheidvoege.
voege. HIERONYMUS
Iyken
HIeRONYMUS
heeft
de zwarte
heeft zelfs
zelfs de
zwarte kleur
kleur zoo
zoo wel
weI als
ais de
dewitte
witteafgeafgekeurd."
Des GeR:hiedboekers
Gefchiedboekers 2anmerkingen
a~nrnerkingen, , over
het aanzien
aanzien
aver het
en de
Bisfchoppeninin 't algemeen,
de verheffing
verheffing der
del' . Bisfchoppen
algemeen, zyn
en
zo onpartydig
als juist.
olJptutydig ais
jui'st. Hy
Bydoet
doetonder
onder anderen
anderen opopmerken
hoe de
de overwinningen
overwillningen der
der Datfche
Duitfc:he Volken
Vol ken en
merken, , hoe
een nieuwen
Vorften
fteun gavell
gaven aan
aan het
VorfteII een
nieuwen fieun
het gezag
gezag der
der
Bisfchoppen,
daar zy de
Bisfchoppen, danr
de agting,
agting, voorheen
voorheen den
den Druiden
DruMm,
beweezen, op
op de
de Bisfchoppen
Bisfchoppen overbragten.
overbragten. De
DeKerkver..
Kerkver..
gaderingen
onderfteunden zulks,
zulks , en
gaderinge£1 onderfieunden
en breidden
breidden die
die magt
magt
int.
, opgehaald
Dan,
()pg~haaldhebbende
hebbeude,, wat
watongunftigs
ong:unfiigs ortpGR~
uit. Dan
van l\Tozzam-.us
Naziantus gezegd
GORIUS
hadt , en
GORIUS 'Vas
gezegd hadt,
en dit
dIt nader
nader aanaahgedrongen
verzagt hy
by zullts
zulles eenigzins
eenigzins,, door
door het
het nut
nut
gedl'Ongen, , 'tTcrzagt
der Kerkvergaderingen,
eenenenander
anderopzigt,
opzigt, te beKel.'k~rgaderingen, inineen
beder
weeren.
weerel1.·
Vervolgens
gewaagt onze
onze Gefchiedboeker
VerV'Olg-ens gewaagt
Gefchiedboeker breed
breed over
over
den voortgang
dett
voortg:mg van
van bet
hetMonnikenweezen,
Monnikenweezen, fchildert
fchildert zulks
zulks
fikfchetrek
trekken
af, en, hoe
met fikfclte
ken af,
hoe zeer
zeer veel
veel ten
ten hunnen
hunnen
met
laste worrlt
worth ingebragt,
ingebragt erkent
l{lste
erkent hy,
hy,dat
dateerlang
eerlangde
de liefliefde tot
tot de
degeleerdheid
geleerdheid by de
cle Monniken
Monniken werd ontftooken,
ontllooken!)
~£ Welk
welle te
wege bragt
bragt,, dat
dat men
men ander
onder den
den onnutten
onnutten
te wege
hoop
van Monniken
Monnikell uitzonderingen
uitzonderingen genoeg
genoeg van
van geleergeteerhoop van
de Monniken
het Westen
Westen vondt,
vondt , en
de
Monuik-en inin het
en ze
ze nog
nog menigmenigvuldiger
in het Oosten
Oosten aantrof;
aantrof; terwyl
tenvyIegter
egrerop
opverre
verre na
lla
vuldiger in
alien, die
allen,
die deei
deeI namen
namen inin de
deGeloofsverfchillen
Geioofsverfchillen,, geen
geen GeGeleerden
Kel'ktwisteneer
eerverflimmerden
verOimmerden
leerden waren
waren,, en
en dus
dusdedeKerktwisten
dan verbeterden
verbeterden,, aanleiding
aanieiding tot
tot zeer
zeerergerlyke
ergerlykeoproeren.
oproeren.
geevende, en
en floutheden
fiouthedell pleegende
pleegende,, welke
welke hier
hier te
te leezen
Ieezen
geevende,
gegeeven ~arden.
warden.
gegeeven
1)eeze
opgehaald hebbende,
hebbende , fluit
fluit VAN
Deeze opgchaald
VAN HAMELSVELD
HAMELSVELD
(lit Deel
met de
£lit
Deel met
de betuiging
betuiging: : „" bier
hier willen
willen wy
wy onze
anze pen
pen
eene poos
eene
poos laaten
laaten rusten
rusten,, enden
en denLeezer
Leezergelegenheid
gelegenheid
geeven , oni
om te
te overweegen,
overweegen, in
in hoe
hoe verre
verre thands
thands reeds
reeds
geeven,
bet
van zyne
zyneoorfpronglyke
oorfpronglykevolmaaktheid
volmaaktheid
het Christendom
Christendom van
— Naar
verbasterd
verbasterd ware."
ware." -Naar gewoonte
gewoome is dit
dit Deel
Ded met
met
twee Plaaten
Plaaten opgecierd.
opgecierd.
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j. L.
J.
L.WOLTERBEEK
WOLTERBEEK

Redenvoering,
Reden'/loering, over
over den
den fchadelyken
fchadelyken,, zoo
zoo wel
wei als heikaaheilztZa.
men invloed
der Perbeeldingskracht
men
invloed ner
Perbeeldingskmcht op
op 's'smenfchen
menfdten volvol.
JOHANNES LEONARmaaking en
en gelukzaligheid.
gelukzaligheid. Door
1naaking
Door JOHANNES
LEONAR.
DUS WOLTERIJEEK.
WOLTERBEEK. In gr.
DUS
gr.8vo.
8110. Met
Metdedeilantekenin-,
Aantekenin..
gen,
46 bl,
bl.
gen, 46

e waardige Amaerdamfche Kel'kleeraar hy het Genootfchap del' Hervormden - Man van algemeen
D
erkende kunde, godsvrugt en degelykheid , hoven 't voor-

e waardige Amfterdamfche Kerkleeraar by het Gem
nootfchap der Hervormden — Man van algemeen
erkende kunde, godsvrugt en degelykheid, boven 't vooroordeel verheven
welle nog
nog zommigen
zommigen tegen
tegen de
de loflyke
loflyke
oordeel
verheven ,, well,
Tot Nut van
't Algemeen,
Bataaffche
van 't
Algemeen, voeBataaffcheMaatfchappy:
Maatfchappy: T()t
den , hadt
den,
hadt den
den post
postvan
vanMedebeltuurder
Medebefiuurderdier
dier MaatfchapMaatfchappye
weI willen
willen op
op zich
zichneemen.
ncemen. InIndiediehoedanigheid
hoedanigheid
pye wel
als Voorzitter
als
Voorzitter van
van dedejaarlykfche
jaarlykfcbeAlgemeene
Algemeene VergadeVergaderinge verkozen
opende zyn
zyn Eerw.
Eerw,dezelve
dezelve met
meteene
eene·
ringe
verkozen,, opende
Redevoering, van
van welke
Redevoel'ing,
welke de
de titel
titel boven
hoven vermeld
vermeld ftaat.
fiaat.
Over 't
't geheel
geheel genomen
genomen kunnen
knnnen wy
wyomtrent
omtrentdezelve
dezelve
Over
aanmerken , dat
dat de
de Redenaar
Redenaar toont,
toom, zyns
zynsonderwerps
onderwerps
aanmerken,
volkomen
meestertetezyn,
zyn, en uit
uit den
den voorraad
voorraad van
van bebevolkomen mee~ater
denkingen, welke
welke de ryke
l'yke floffe
noffe oplevert, de
de zodanigen
zodanigen
denkingen,
te hebben
weeten kiezen,
kiezen , die,
die, in
in zich
zich zelve
zelve meest
meest bebe.
hebben weeten
langryk , voor
eene gemengde
gemengde fchaare
fchaare van
van duizenden
duizenden
langryk,
voor eene
toehoorderenmeest
meestberekend
berekendwaren.
waren. Naa
Naa vooraf
vooraf het
het
toehoorderen
ondericheid tusfchen
tusfchen ret-beeldingskracht
Verbeeldingskracht en
en Geheugen
Geheugen te
onderfcheid
hebben aangeweezen,
verdeelt de
de Eerw.
Eerw. WOLTERBEEK
WOLTERBEEK.
hebben
aangeweezen, verdeelt
in twee
zyn Vertoog
Vertoog in
twee Deelen,
Deelen, in
in welker
welker eerfte
eerae de
de fthafcha.
en in
delykheid , en
in het
het tweede
de heilzaamheid
heilzaamheid voor
tweede de
de
de/yltheid,
voor de
volmaaking en
en gelukzaligheid
van den
den Mensch
volmaaking
gelukzaligheid van
Mensch wordt
wordt
aangeweezen. Daar
de bepaaldheid
bepaaldheid van
van oils
ons beflek
bellek
aangeweezen.
Daar de
eene doorloopende
opgave van
cel1e
doorloopende opgave
van den
den inhoud
inhoud deezer
deezer ReRedevoeringeniet
niet gedoogt,
gedoogt , willen
willen wy
wy flegts
ficgts met
met de
de
devoeringe
opfchriften del'
der bewyzen,
bewyzen , door
opfchriften
door zyn
zyn Eerw.
Eerw. aangevoerd,
aangevoerd.
den Leezer
maaken. Naa
Naa vooraf
vooTaf te
te hebben
hebben aan:lan·
den
Leezer bekend
bekend m01aken.
gemerkt, dat
de ftelling
fteHing,, volgens
volgens welke
welke de
de VerbeelVerheel.
gernerkt,
dat de
dingskragt op 's'8menfchen
menfchen volmaaking
volmaaking en
en gelukzaligheid
gelukzaligheid
dingskragt
een fchadelyken
invloed heeft, niet
cen
fchactclyken invloed
niet in
in haaren
haaren oorfpronkoorfpronklyken aanleg
geldt, dat
a:mleg gddt.
dat.zy
zy niet
niettot
totverderf,
verderf, maar
maar tot
tot
lyken
Neil, den
zy dan
heil,
den menfche
menfchc wierdt gefchonken,
gefchonken, dat .zy
dan alleen
alleen
khadelyk words,
dat is,
is,
wordt, wanneer
wanneer zy
zy niet
niet welgefteld,
welgerte1d, dat
fchadelyk
met laage.
laage, onreine,
met
onreine, valfche,
valfche, in plaats
plaars van
van met
met waare,
waare,
edele ,verhevene
, verhevenevoorflellingen
voorllellingenverbonden
verbondenis,
is, en
en de
de heerheertdele
Ichappy voert
voert over
over alle
fchappy
al1e vertnogens
venTIogens der
der ziele
ziele,, in
in plaats
plaats
van door
"au
door Godsdienst
Godsdienst en
en Reden
Reden befluurd
bcf1:uurd te
te worded
worden —
naa
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mia
deeze algemeene,
algemeene, zeer wel
naa deeze
weI geplaatfte
geplaatl1:e aanmerking,
a:.l.umerking, zyn
zyn
8e bewyzen
bewyzen,, voor
voor dedefchadelykheid
fchadelykheid der
del'Verbeeldings•
Verbeeldingsale
kragt,
devolgende:
volgende: zy
zymaakt
maakt den
den menmenlnagt, hier
hier gebezigd,
gebezigd, de
fche
fche het
het vorderen
vol'deren in
in nuttige
ullttige,, voor
vo.ol'zyne
zyneveredeling
veredeling
onontbeerlyke
kundigheden , lliet
niet alleen
aileen zee,r
zee,r zwaar
zwaar ~
onontbeerlyke kundigheden,
maar
zelfs onmogelyk
onmogelyk -— zy brengt
maar zelfs
brel1gt den
den mensch
mensch op
op de
de
paden
der dwaalinge
paden del'
dwaalinge -— zy
zy berooft
berooft hem
hem maar
maar al
al te
te
dikmaals
.gebruik zyner
dikma~ls van het
hetgebruik
zynerverftandlyke
veril:andlyke vermogens
vennogens
—
opzyne
zyneweltevredenheid
weltevl'edenheid den
dennadeeligften
l1:ldeeligil:en inin- zy heeft
heeft op
vloed.
Verbeeldingskracht!" zegt
de Deer
Heel' WOLTER..
WOLTERvloed. „"Veroeeldingskracht!"
zegt de
in 't licht
BEEK, naa
naa deeze
deeze bewyzen
bewyzen in
Hcht geplaatst
geplaatst te
te hebheb.
BEEK
ben
ben,, „" wat
wat worth
wordt 'er
'er van
van den
den mensch
mensch,, zo
zo gy
gy hem
hem
infchenkt!-— In
In plaats
" uwen
uwen zwymeldrank
zwymeldl'ank infchenkt!
plaats van
van een
een
/5
" beer
heel' over
over zyne
zyne neigingen,
neigingen, wordt
wordt by
hyeen
eenflaaf
£laafvan
van
in plaats
van een
een bevorderaar
bevorderaar.,, een
een verver" dezelven
dezelven! ! in
plaats van
,,
van ZYll
zyn geluk!
geluk!-GyGy
berooft
ll:oorder van
beroof[hem
hemvan
vanalle
aBe
" floorder
;,
die verfierfelen
vel'fiel'felen, , waar
waal' mede
mede de
de Vader
Vader der
del'menfchen
menfchen
4 , die
zoo rykelyk
rykelyk uitgerust,
uitgerust,op
opdeeze
deezewaereld
waerelddeed
deed vervel'" hem,
hem, zoo
deeze :.tarde,
aarde , die
die een
" fchynen
fchynen; ; deeze
een paradys
paradys voor
voor hem
hem
1,
dede
akeligfte
" moest
moest zyn,
zyu, maakt
maaktgygytottot
akeligfl:ewoeftyn
woeil:yn!! eens van
van hem,
hem, ontwaakt
onrwaakt uit
uit die
diebedwelbedwel,., En wat
wat zal
zal eens
ming , ontdaan
"9, ming,
ontdaan van
van de
debeguichelingen
begllichelingen der
del' zinne.
zinne..
in het
",1 lykheid
lykheid, , geplaatst
geplaatst in
het alles
alles ontdekkend
ontdekkend,, onbeonbe..
licht der
",/ driegelyk
driegelyk licht
del' Eeuwigheid
Eeuwigheid, , wat
wat zal
zal dan
dan eens
eens
"/9 van hem
hem warden!
worden II! "
inAfdeeling , den
tweede Afdeeling,
Thans,
de tweede
den heilzaamen
heilzaamen in.
Thans, in
in de
vIoed
del' Verbeeldingskragt
Verbeeldingskragt fchetzende,
zyn de
de bewybewyvloed der
fchetzende, zyn
daartoe aangeWOLTERBEEK daartoe
zen,
door den
Eerw. Wi)LTERBEEK
aangezen , door
den Eerw.
voerd , de volgende:
volgende: verlichting
vcrJichting van
van het
het verftand
verftand wordt
wordt
voerd,
eene welgeftelde,
welgeil:elde, welbeftuurde
welbeil:uurde Verbeeldingskracht
Vcrbeeldingskracht
door eene
veel , zeer
zeer veel
veelbevorderd
bevorderd- aan
dede
veredeling
veel,
aan
veredeling van
van
zy is
kan zy
zy by
byuitftek
uitll:ek bevorderlyk
bevorderlyk ZYll
is
het
hart kan
het hart
zyn -— zy
het, die
die den
den mensch
mensch tot
totdedenuttigfte
nuttigil:ebezigheden,
bezigheden, tot
tot
de grootfte
heilzaamfte
de
grootfl:e daden
daden,, tot
totdede
heilzaamlteinrichtingen
inrichtingen
H:erkil:en aanfpoort
om lyden
lyden te
te verzachten
verzachten en
en
ten
ten fterkften
aanfpoort -— am
bronnen van
van vreugde
vreugdetete openen,
openen , isis zy
zy een
een zeer
zeer gegebronnen
fchikt hulpmiddel.
hulpmiddel. Bedenkingen
zal de
de Leezer,
Leezer, in
in de
fchikt
Bedenkingell zal
nitbreiding van
van deeze
ontmoeten, die
uitbreiding
deeze ftellingen
ll:ellingen, , ontmoeten,
die een
een
wysgeerigen geest
geest en
en menschlievend
menschlievend hart
hart aankondiaankondiwysgeerigen
agter de
de Redevoering
gen.
De Aantekeningen,
Redevoering ge.
gee
cr en De
ilantekeningen , agter
dienen zoo
zoo tot
plaatst,
tot ophelderinge
ophelderinge van
van deeze
deeze en
en geene
geene
plaatst, dienen
gezegden,
als ter
ter overwyzinge
overwyzinge op
gezegden , als
op Schryvers,
Schryvers , die,
die , 't
't
geen
aanfiippen, uituitBeende
deRedenaar
Redenaar£legts
flegtster
ter loops
loops kon aanftippen,
b •

pehaQdelen.
voeriger 1)eha4delen.
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L T ERE E E IC, REDENVOERING.
J.
WOLTEREEEIC,
REDENVOERING.
3. L. WO

Hoogagting VO'or
voor de
Hoogagting
de loflyke
loflyke Maatfchappy
Maatfchappy hadt den
den
Recenfent haare
ltecenfent
haare openbaare werkzaamheden
werkzaamheden des
des voorgaanvoorgaan.
den jaars
doen bywoonen.
den
jaars,, immers
immers gedeeltelyk
gedeeltelyk, , doen
bywoonen. Vol..
Vol..
daan over
over de
de wyze,
d~an
wy~e, op
op welke
welke de
de Voorzitter
Voorzitter zyne
zyne taak
taak
was by
yolvoerde,
by vooral
vaora! getroffen
getroffen van
van de
de korte
korte aanaan♦ olvoerde , was
fpraak , en
en vooral
van het flot
fpraak,
voora! van
flot daar
daar van,
van,waarmede
waannede zyn
Ferw. de
de Vergadering
Vergadering der
der Afgevaardigden
Afgevaardigden deedt
deedt uiteen
uiteen
gaan. Die
gaan.
DieAanfpraak
Aanfpraak ook
ook hier
hiergedrukt
gedruktontmoetende,
ontmoetellde.
kan by
!tan
I1Y niet
nietnalaaten,
nalaaten,dat
dattreffend
treffend flot
flat hier
hierof
afto
te fchryfchryMans aandoenlyke
taal,
vell.
" Welhaast,"
Welhaast," zoo
zoo Iuidde
Iuidde 's Mans
aando~nJyke. taaI,
y en. „
"„ zullen
zuBen de
de meesten
m€esten uwer
uwer deeze
deeze Stad
Stad verlaaten
verlaaten,, en
en
"„ naar
naar de
de hunnen
hunnen wederkeeren;
wederkeeren; -— God
Godgeleide
geJeide hen
hen
en zy fteeds
hun ! -— Het
"„ en
fteeds met
met hun!
Hetfcheiden
[cheiden,, myne
myne
dat heeft
heeft let
iet onaangenaams
onaangenaams in;
"„ Broeders!
Broeders! . - ja! - dat
dan hoe
,59, _ dan
hoe groot
groat de
de onderlinge
onderlinge afftand
afHand onzer
onzer woonwoonplaatfen oak
ook zyn moge, —
'" plaatfen
- al
al fcheidt
fcheidt de
de dood
doad zelfs
zelfs ons
ons
van elkander,
al worden
worden wy
wy na
na denzelven
denzclven op
op zoo
zoo
"1, van
eIkander,, —
- al
veele andere
het onmeetelyk
~, veele
andere waerelcibollen
waereJdbollen inin het
anmeetelyk Ryk
Ryk
des Eeuwigen
overil zyn
zyn wy
wy in
"95 des
Eeuwigen verplaatst
verplaatst,, - averal
in het
het
"3> huis onzes
onzes Vaders
Vaders;; overal
overiil zullen
zuBen zyne
zyne heerlyke
heerlyke werwerken ons
overiil kunnen
~,
ons omringen;
omringen; overiil
door
kunnen wy,
wy , door
,1 ken
"55 bevordering van
van zedelyke
zedelyke volmaaking
volmaaking in
in anderen
anderen en
enin,
in
ons zelven,
"5/ ons
zelven J zyne
zyne mededrbeiders
medearbeiders zyn. Ach!
dat
Ach! dat
dit medekrbeiden
aandat
datgroote
grootewerk
werkde
de band
band zy,
"55 dit
medearbeiden aan
die ons
ons alien
op het
"11 die
allen op
het naauwst
naauwst verdenige!"
vereenige!"
Bylagen
tot de
Brieven van
van G.
Bylagen tot
de twee
twee B,-ievm
G. BONNET
BONNE'!' aan eenen
eenen
Friend.
Druk. Te
P;-iend. Tweede
Tweede Druk.
Te Utrecht,
Utrecht, by
by W. van
van YzerYzerworst
1804. In gr. 8vo.
worst, , 1804'
8vo. 34 hi.
bl.
Tweede Per'Volg
Vervolg de,.
der afgeperfle
Tweede
afgeperfte Perdediging
Pe,.dedigin~ van
wm JODOCUS
HERINGA
HERINGA , ELIZA'SZ.
ELlZA'SZ. 7'e
Te Ut1·echt.
by G. T. van
van PadPad·
Utrecht, by
denburg
en Zoon,
Zoon , en
denburg en
en de
de Wed.
Wed. J.
J. van
van Terveen
Tcrveen en
en
Zoon
1804. In
Zoon, , 1804-In gr.
gr. 8vo. 4z bl.
gehoopt , dat
dat de
ftryd, tus,,\V!y hadden
hadden gehoopt,
de openbaare
openbaare ftryd,
tusde HOOgiCeraaTS
R DS en
"V fchen
fchen de
Haoglceraars BONNET
BONNET en
en ROIJAA
ROIJAARDS

hunnen
hunnen Ambtgenoot
Ambtgenoot HERINGA
HERINGA, , met
met het
het over
over en
en weder
weder
gefchrevene
gllfchrevene, , waarvan
waarvan wy
wy onlangs
onlangs verflag
verflag gedaan
gedaan hebhebhen
zyn. En
ben (*)
(*),, zou
zougedindigd
geeindigd geweest
geweest zyn.
En nu
nu zien
zien wy
wy
echter
echter,, na
na eenigen
eenigen fliffland
ftilfiand, , Prof.
Prof. BONNET
BONNET wederom
wederom,,
en
(*)
boven bl.
(:*J raderl,
Faded. Letteroef.
Lettcroef. bier
bier boven,
bl. 55 enz.
enz.

BYLAGEN
TOTDE
DEmUEVEN
BRIEVENVAN
VANnONNET.
BONNET.
DYLAGEN TOT

1413
143

ene
wel in gemeenfchap
ea weI
gem~€nfeh:lp met
met ROIJAARDS,
ROIJAARDS, te voorfchyn
vQorfchyu kozoo tot
totbevestiging
bevestiging der
del' oude
oude aanklacht,
aallklaehn, en
en goed.
goed..
men, zoo
making
ma{tking van
van hue
hun gefchryf
gefehryf tegen
tegen de
de Afgeperfle
Afgepe.rjie Verde&
PerrkcJi.
van nie:uwe:
theme beling van
van HERINGA,
HERlNt;,A, als
als tot byvoeging
byvoeging van
beging
zwaaren
zwaare.n en befchuldigingen
befchuld-igingen,, die
die hoe
hoe langer
langer hoe.
hOI: hefti•
heft;'
ger
worden. HERINGA
gar en
en haatelyker
haareIykel' worden.
HERING!: heeft
heeft daarover
daaravel1 gem
geen
gras
l;r:3S willen
willen laaten
laaten groeien,
groeien, maar
maar zich terftond,
terfl:ond, zoo goes
goecf
konde, inindit
dittweede
tweedeVervolg
Vervolgzyner
zynei' Afgepethe
Afgeperfte Ver•
Vcrby konde,
dediging, verantwoord.
verantwoord. Zie
Ziehier
hier den
den korten
korten inhoud
inhoud van
vaIl.
{l:ukjens.
beide ilukjens.
In het
het eerile
eerlle,, waarvan
waarv:an de
deHoogleeraar
Hoogleeraar ROIJAARDS
RQ:lJAARDS
{teller
[ehynt te weezen,
weezen, leest
leest men
men ,by
wyze van
van ByBy.
, by wyze
H eller fchynt
van BONNET,
iatJgen tot de
de twee
twee Brieven
Brievenvan
nONNET, twee
twee Copyen
Copyen
insgen
van aanteekeningen
gebeurde en
en gefprokene,
g-efprokene,
aanteekeningen omtrent
orntrent het gebeurde
eerst
~l'st tusfchen
tusfehen de
de Profesforen
Profesforen BONNET
BONN~T,, ROIJAARDS
ROIJAARDS en
ell
tusfchendezelfden,
dezelfden ,ill
in 't
HE~INGA, ,en
vervolgends tusfchen
HERINGA
en vervolgends
hyzyn
pyzyn van
van Prof.
Prof. RAU;
RAU; zynde
zynde de
de eerften
eerfl:en door
door de.
de.. drie
drie
voornoemden
en de
de anderert
3.l\deren door
door elle
alle vier
vier ondertee.
ondertee\'oornoemden, , en
kend,
en de
de echtheid
echtheid van
van deze
deze Copyen,
Copyen. door
door erne
eene Do.keild ~ en
~arieele verklaaring,
In een
een voorafgaand
voorafgaand
earieele
vcrklaaring , bekrachrigd.
bekrachtigd. In
Yoarbe"icht,
door BONNET
BONNE.T en
en ROIJAARDS
ROIJAARDS geteekend
geteekel1d,,
Voorbericht , door
worden
op de
de 4fgeperJle
,Afgeperfle Verdediging
ITerdedigill§ van
van HERINGA
HEI.lINGA vet..
verworden op
feheidene
gemaakt , daartoe
fcheidene aanmerkingen
aanmerkingen gemaakt,
daarroe ftrekkende
firekkende,,
trouw, als
om zoo
zoo wel
wei de
de goedegoede· tl'OUW,
ais de
de betwiste
betwiste rechtzin.
rechtzrnom
reigheid
van hunnen
J;ligbeid van
hunnen Ambtsbroeder
Ambtsbrocder meer
meer en
en meer
meel" ververhen, in
HERINGA volgt
volgt hen;
in zyne
zyne Verde.
Verde..
dacht te
dacht
te maaken.
maaken. HERINGA
diging
djging~ , voet
voet voor voet,
voet, nadat
nadatbyhyden
denhoofdzaakelyken
hoofdzaakelykell
inhoud van
van het
tot deze
vyf pun.
het door
door hun
hun geichrevene
gcf'chrevelle tot
deze vyf
puninhoud
geene kleinigheden
kleinigheden , , gebragt
: (2)
(I)
lien,
waarlyk geene
ten , waarlyk
gebragt beeft
heeft:
en de
Nieuwe bezwaaren
bezwaaren tegen
de verdediging
verdedigillg
Nieuwe
tegen HElllNGA
HERINGA en
zyner zaak.
(!l)Nadere
Nadereaandrang
aandrangder
del'oude
oudeaanklacht
aanklacht
zyner
zaak. (a)
van 's Mans
by het
het publiek.
publiek. (3)
Mans onrechtzinnigheid
onreehtzinnigheid by
(3:) By~y
van
gebragre redenen
redenen~ , om
om de
zyner tegen.
gebragre
de geloofwaardigheid
geloofwaardigheid zyner
tegen..
betuiging
(4)Verdediging
Verdediging van
V:lll het
bet
betuiging verdacht
verdacht te
te houden.
houden. (4)
BONNET en
ROIJAARDS, geduurende
del' Ufee!en
Heeren BONNIn
gedrag der
en ROIJAARDS,
gedrag
den loop
den
loop des
des gefchils.
gcfchils. (5)
(5) Goedmaaking
Goedmaaking van
vall het
het voorig
voorig
HERINGA.
tegen HF.RINGA.
fchryven
ferryven van
van BONNET
BONNET tegen
De nieuwe
komen grootendeels
grootendeelsneer
nth op
De
nieuwe bezwaaren
bezwaaren komen
haatelyke beoordeelingen
beoordeelingenvan
van byzolldere
byzondere gezegden
haatelyke
gezegden en
en
A., in zyne Verdeujrdru'kkingen,
uitdru'kkingen, waarvan
waarvan zich
zich HERING
HERINGA,
nudiens
diensgeheele
geheele fchryfwyze;
[chryfwyze;wear.,
waar-o.
diging, bedient,
bedient,en1mvan
op deze
deze zich
zich,, met
metgepaste
gepaste befeheidenheid
befcheidenheid,, ernsthaftig
ernsthaftig
verantwoordt.
Eeneenkelde
enkeldebefchuldiging
befchnldiging maakt
maah hem
hem.
verantwoordt. Eene

verlegen. HJtRINQA
had gez.egd
gezegd
dathy
byniet
net lang~r
*ger
verlegen.
". dat
HERINQII had:
wil.
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vERDEDIGING
VERDEDIGING

wade vergen,
vergen, dat men
zou fiaat
nag
-wilde
men op
op zyne
zyne verklaaringen
verklaaringen zou
maaken , ingevalle
maaken,
ingevalle men
men hem
hem zulk
zulk eene
eene verminking
verminking van
van
iemands naamteekening,
naamteekening als
, alsdoor
doorhem
hem gedaan,
gedaan , kon
remands
kon
•oorleggen , hoedanige
by zelf
zelf aan
aan BONNET
BONNET had
-voorleggen,
hoedanige hy
verhad verweeten. Maar
weeten.
Maar nu
nuwordt
wordthem
hemdoor
doorzyne
zyneAmbtgenooten
Ambtgenooten
ender 't
't oog
Xlnder
oog gebragt
gebragt,dat
dathyhybybydedeTheologifche
TheMogifche FaFaiculteit een
een geheel
geheel aoder
anderFormulier
Formulier heeft
heeft geteekend,
geteekend , dan
dan 't
't
-=l1Iteit
Welkhy,
hy, in
welk
in zyneVerdediging,
zyneVerdediging, zegt
zegtonderteekend
onderteekend te hebben. De
.ben.
DeProf.
Prof.erkent
erkent zyne
zynevergisfing
vergisfing,, en
en verhaalt
verhaaIt de
de
zaak nu,
nu, zoo
zaak
zoo als
aIszy
zyzich
zichheeft
heeft toegedraagen;
tocgedraagell; maar
maar merkt
merkt
die geheele
tevens aan,
aan , dat
dat die
geheele vergisfing
vergisfing geen
geen het minfte
minfle
tevens
e r fc hter
i 1 wereid
ter wereld
maakt
in de
zaak.op
, op welke
welke het,
het,
'lTerfchil
maakt
in de
zaak,
by hun
by
hun gefprek
gefprek,, aankwam.
aankwam. Van
Vaneene
eeneandere
anderenieuwe
nieuwe
befehuldiging , betreffende
.befchuldiging,
betreffende zekere
zekere ongefchikte
ongefchikte en
en onbetaamelyke Leerrede,
Leerrede , die
taamelyke
die by
by over
over den
den XX
XX Zondag
Zondag Van
'van
den Heidelbergfchen
Catechismus zou
zou gehouden
den
Heidelbergfchen Catechismus
gehouden hebheb..
ben ,, maakt
ben
.maakt hy
by zich
zich zeer
zeer goed
goed af,
af, door
doortetevorderen
vorderen ,
dat dit
dit hem
hemworde
wordebeweezen.
beweezen. Het
Hetgroat
grootgemoedsbegemoedsbezwaar van zyne Ambtgenooten,
Ambtgenooten, dat
dat hy
hy zekere,
zekere, door
doorKerKerkelyk gezag
gezag ingevoerde,
ingevoerde ,en
en dus
dus als
geykte , woordel1
kelyk
als geykte,
woorden
weigert te
te gebruiken
gebruikenJ , is
is by
en uitdrukkingen
uitdrukkingen weigert
by hem
hem ook
ook
van weinig
belang , omdat
derzelven (b.
(b. v.
van
weinig belang,
omdat fommigen
fommigen derzelven
drieheid) door de
drievuldigheid en drieheid)
tlrievuldigheid
de meeste
meeste hedendaagfche
hedendaagfche
Theologanten afgekeurd
afgekeurdworden.
worden.- — Tot
Theologanten
Tot aandrang
aandrang der
der
oude befchuldigingen
BONNET en
en ROIJAARDS
oude
befchuldigingen, , maaken
maaken BONNET
nieuw veel
op nieuw
veel ophef
ophef van
van de
deeenftemmigheid
eenO:emmigheid van
van hun
hun
keider getuigenis.
getuigenis. HERINGA
HERINGA tracht daarentegen
daarenregen op aanaan.
eeider
neemelyke
grondentetebewyzen
bewyzen, , dat zy
neemelyke gronden
zy de
de vereischten
vereischten
niet hebben
als getuigen
getuigen te kunnen
kl1nnen dienen
dienen;; dat zy
zy
hebbell,, om als
geene
getuigen, maar
maar befchuldigers
geene getuigen,
befchuldigers en
en aanbrengers
aal1bfengers zyn
zyn,,
en
en niets
niets meer.
meer. Zy
Zyberoepen
beroepen zich
zich ook
oak alweder
alweder op
op de
de
overeenPremming
vaneen
eenderden,
derden , den
den ouden
°mien Prof.
Prof. RAU;
overeenf1:emming van
zien , dat
dat het
maar
maar IIERINGA
lJERINGA doet
doet duidelyk
duidelyk zien,
het eenige
eCllige,, dat
dat
deze
deze mede
mede onderteekend
onderteekend heeft, voiltrekt
vollh"ekt niets
niets tot
tot bewys
bewys
van
afdoet. Zy
Zy willen
van zyne
zyne onrechtzinnigheid
onrechtzinnigheid afdoet.
willen zelfs
zeUs
eerie
oude p;enoeg
genoeg bekende
bekendevertelling
vertellingvan
vanDo.
Do. VAN
tene oude
VAN HER•
HERweaDEN
deze zoo
zoo weinig
gehad heeft,
heeft, in
't
WERDEN, waarvan
waarvan deze
weinig eer
eer gehad
in't
feel
brengen; waarop
fpel brengen;
waarop 't't IIERINGA
lIERINGA gemakkelyk
gemakkelyk viel
viel aan
aan te
merken,
dat deze, in
in alien
allen gevalle,
gevalle, zoo
zoo min
min als
als de
de Nomerken, dat
taris
t~ris T. KOPPEN
KOPPEN, , by 't'tgeval
geval in
in quxstie
qurestietegenwoordig
tegenwoordig
geweest
~eweest is.
is. —
- 't Geen
Geen BONNET
BONNET en
en ROIJAARDS
ROIIAARDS bybrengen
gen,, om
om dedegeloofwaardigheid
geloofwaardigheid van
van HERINGA
HERINGA verdacht
te
Ie maaken
maaken,, komt
komtmeestal
meestalneêr
ne~rop
opeene
eeneherhaaling
berhaaling van
van
voorige
Yoorige befchuldigingen
befcbuldigingen. van
Tan onoprechtheid
onoprechtheid en kwaade
kwaade
trou..
trou-

VAN 11ERINGA.
VAN
H!RINGA.
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trouwe, en
en voorts
voortsop
opvitteryen
vitteryenenenmagtfpreuken
magtfpreuken,, waarwaar.zyne eer
ecr en
en goeden
naam , op
HERINGA zyne
tegen HERINGA
tegen
goeden naam,
op foortgel
[oonge:
lyke wyze,
als vooren,
vooren,met
metveel
veelvoorzichtigheid
voorzichtigheid handhandlyke
wy'ze, als
Allerminstisis ons
ons in
in dit
dit Bericht
van :BONN~T
Bericbt van
hauft.
BONNET
haaft. _ Allcrminst
geen zy,
zy, tot
en
totverdediging
verdediging van
van beider
beider
en ROIJAARDS, 't geen
gedrag, geduurende
p;eduurende den
den loop
loop des
des gefchils
gefchils,, zeggen, be~
gedrag,
toont hun
hun duchtig,
duchtig, dat
dat zy
zy zich,
zich, te,
vallen. HERINGA
HERINGA toont
vallen.
te",
gen 't geen
gen
geen by
hy 'er
'eropopheeft
heeftmoeten
moeten aanmerken
aanmerken,, zeer
ze~r
flaauw verfchoonen,
verfchoonen ,of,
of, 't
't geen
flaauw
geen by
hy hun
hun heeft
heeft te
te laste
1l1ste
gelegd , ftilzwygend
voorbygaan. Nimmer
geIegd,
Hilzwygend voorbygaan.
Nimmer kunnen
kunnen zy
zy
hun verzuim
verzuim,, geduurende
gedllurende byna
bynazes
zesverloopene
verloopene jaaren
jnaren t
eer zy hem
over't't geen
eer
hem aanfpraken
aanlpraken, , over
geen hun
hun zoo
zoo zeer
zeer in
ill.
hem mishaagde
goedmaaken.
hem
mishaagde, , gaedmaaken.
- — Op
Op 't'tgeen
geen beide
beid~
Hoogleeraars eindelyk
eindelyktete berde
berde brengen, tot
Hoo~leeraars
totverdediging
verdedigiog
gefchrevene , heeft HERIN~
van 'tt te
BONNET gefchrevene,
te vooren
vooren door BONNET
HERINr
on ook
GA
oak vry
vry wat
wat,, met
met grond,
grond, kunnen
kunnen antwoorden.
antwoorden. De
De
plaats ontbreekt
plaats
ontbreel,t ons,
OIiS, om
ombyzonderheden
byzonderheden te
te noemen.
noemel1.
Alle waare
zullen zich
zich met
Aile
waare Godsdienstvrienden
Godsdienstvrienden zullen
met ons
ons
bedroeven , dat
die ambtshalve
ambtshalve de
de
bedroeven,
dat openbaare
apenbaare Leeraars
Leeraars,, die
Jongelingfchaptat
tot Verkondigers
Verkondigers van
van 't
Jongelil1gfchap
't Evangelie
Evangelie des
de$
Vreedes moeten
op/eiden en
en vormen
Vreedes
moeten apleidell
vormen,, elkanderen
elkanderen zulke
zulk,
harde dingen
ten aanhooren
aanhoorenvan
van't't Pllbliek,
Publiek , in
in 't aanaanharde
dingen, , ten
gezicht zeggen.
gezicht
zeggen. Hoe
Haeveel
veelnadeels
nadeelshierdoor
hierdoor werkelyk
werkelylt
aan 't't Ryk
Ryk van
van Waarheid
Waarheid en
en Vreede
Vreede zy
zy toegebragt,
toegebragr, eli
aan
hoe verre
hoe
verre zich
zich dedefchadelyke
fchadelyke gevolgen
gevolgen van
van dezen
dezen ononaangenaamenpennef1:ryd
penneftrydnog
nog wel
aangenaamen
weI zullen
zullell uithrekken
uitf1:rekken,,
valt moeielyk
te berekenen.
moeielyk te
berekenen. Wie
Wie daartoe
daartoe de
de eerfte
eerf1:e of
of'
valt
voornaamfte
oorzaak moge
moge gegeevell
gegeeven hebben,
hebben , waarover
voornaamf1:e oorzaak
waarover
onpartydige
aanfchouwersvan
vandezen
dezentwist
twist beter,, dati
onpartydige aanfchouwers
de ftrydende
partyen zelve,
zelve, kunnen
llrydende partyen
kunnen oordeelen,
oordeelen,'t't wordt,
nit
, dat
Hit dien
dien hoofde
hoofde,meer
meerclan
dan tyd
tyd,
darmen
meneen
eeneinde
einde
maake
aan dar
dat bevechten
m~ake nan
bevechten van
van elkanderen,
elkanderen, en zich unon.
derling
derling Christelyk
Christe1yk verdraage.
verdraage.
Frifius
Specimen inauguraIe,
inaugurate,
Frifius, , Specimen
ChirurgicoMedicum ,de
de corporibus
Chirurgico - Medicum,
carporibus peregrinis
peregrjnis ex
ex
oefophago
removendis.&c.
&c. &c.
&c. Workumi
oefophago removendis.
Workumi Typis
Typis
I. Verwey.
1.
Verwey. In 8vo.
8vo. 53
53 pp.
pp.

STEPH.
NAUTA
STEPn. SYBR.
SYBR. NAUTA,

ANDREAS
BAKKER , Frtfius,
ANDREAS BLAUMUS
BLAUMUS BAKKER,
Frifius,

Disfertatio inauinau:"
guralis
Medica , de
de Urina
guralis, , Chirurgico
Chirurgico. -Medica,
Urina Medice
Medice vet
vel
Chirurgice
eliminanda.&c.
&c.&c.
&c. Worcumi
Chirurgice eliminanda.
Worcumi Typis
Typis
I.
I. Verwey.
Yerwey. In
In avo.
avo. 120
I~O pp.
Sic.
SIC-
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NAUTA
N
A V T AttAKKElt
A K lora.

ENS , Frijitfs,
Sacco 1l:NS,
Frifitts
Hiftoria extraCHonis
extractions CataraC1:~.
Catarael.
Sreeo
Hifroria
&c. &c.
Typis I. Verwey.
&c.
&c. %Vorcumi
Worcumi 'Typis
P"erwey. In 8vo. 319
SZ9 pp.

Deze

drie op
eze drie
cp de
de Hoogefchool
Hoogefchool te
te Franeker
Franeker verdeedigverdeedigde Disjertatien
Disfertatien verdienell,
verdienen wegens
de
wegcns de
debelangrykibelangrykbeid der
'
, eene
del' daarin
daarinverhandelde
verhandelde onderwerpen
onderwerpen,
eene byzonbvzonbeid
dere opmerking
we~hnlven wy dezelvcn
dezelwn onzen
onzen LeezeLeezedere
opmerking;; Iveshalven
ren ook
doen kennel].
kennen.
ren
ook eenigzins
eenigzins nader
nader willen
willen doen
De Schryver
De
Schryver van
van bet
bet eerfle
eerne Stukje
Stukje bepaalt
bepaalt zich
zich hier
hier
klleen tot een
I1Ileen
een onderzoek
ollderzoek van
van de
deverfchillende
verfchillcnde wyzen,
wyzen t
op welke
fjp
weJke vreemde
vreemde ligchaamen, die
die in
in den
denflokclarm
ilokdarm zyn
zyn
blyven zitten
zitten,, nit
nitdezelve
dezelvekunnen
kllnnenweggenomen
weggenomen worden
worden;;
zonder evenwel
verder gewag
gewag re
te maaken
van het zelfde
maaken van
zelfde
evenwel venter
omtrent
luchrpyp , no
ch ook van de
de behandeling
.()ngemak
trent de
de luchtpyp,
nochook
4>ngemak om
ligchaamen; en
der reeds
in de
aezakte vreemde
de maag
m:iag gaakte
vreemJe ligchaamen;oo
der
reeds in
l'biereene
in
verre vindt
vindt men
men bier
eenetaamelyk
taamelyk uitvoerige
uitvoerige en
en
in zoo verre
duidelyke befchrvving
duiaelyke
befChryvlng van
van de
deonderfcheide
onderfcheidemeeningen
meeningen van
van
verfchillende Schryvcrs
Schryvers omtrent
omtrent de
de behandeling
behandelillg,, gelyk
gelyk
verfchillende
ook van
deverfchillende
verfcllilIende werktuigen
werktuigen,, welken
wei ken men
men in
ook
van de
deHeelkundigen
Heelkundigen vindt
vindt aangepreezen
aangepreezen ;i
die gevallen
gevallen by
by de
waarby de
waarby
de Schryver
Schryver ook
ook hier
hierenendaar
daareenige
eenige gegronde
gegronde
aanmerkingen gevoegd
gevoegdheeft,
heeft, byzonder omtrent
de zoozoonanmerkingen
omtrent de
genoemde Medicina
en de
Oefaphagatomia , ten
Medicina infuforia
il1Ju{o1"ia en
de Oefaphagatomia,
genoemde
aanzien van
van welke
by zich tegen
welke laatite
IantHe kunstbewerking
kunstbewerking hy
tegen
aanzien
het gevoelen
GESSOIER vcrklaart,
den Heer
Heel''VAN
"VAN GESSClIER
bet
gevoelen van
van den
befchouwende hy
by de
de wyze
wyze,, welke
welke-de
·degetnelde
gemelde HeelHeel·
befchol1wende
meester de
de voorkeur
voorkelll" geeft, als
aIs zeer
zeermoeijelyk
mocijelyk en
en vol
vol
meester
gevaar;
ons beflek
gevaar; in
in welke
welke byzonderheden
byzonderheden ons
be!1:ek met
Illet toetoe..
hat
laat tetetreeden
treeden:: wy
wyzullen
zuBendus
dusalleen
aIleenhier
hierbyvoegen
byvoegen ,
dat
Stukjeniets
niets
dat het
het ons
ons zeer
zeer bevreemddedat
bevreemdde, datininditditStukje
gerept
de Verhandeling
Verhandeling van
van den
den Heer
Heer ECgerept worth
wordt van
van de
KOLT over
!WLT
over dit onderwerp,
ouderwerp, welke,
welke,volgens
volgensbet
hetalgemeen
:llgemeen
oordeel,
tot heden
toe ais
als bet
auk ten dien
hedcll toe
het volledigst
volledigst fiuk
dien
oordeeI, tot
aanzien
wordt (*);
(*); gelyk
gclyk wy
wy ook
ook niet
niet wil.
aanzien befchouwd
befchollwd wordt
dat zommigeu
zommigeu del'
der agter
agter deze
deze Disfertatie
len ontveinzen
ontveinzcn,,dat
volgens
volgens gewoonte
gewoonte geplaatfte
geplaatfie Thefes,
en byzonder
byzonder No.
No.
Thefts , en
3,
g, 44,, 7
7 en 88., wel
weI hadden
haddenmolten
mogen agterwege
agterwege blyven
blyven;;
zy
2y kunnen
kunnen ten
tenminften
minitcu aauleiding
aallleiding geeven
geeven om
om zich
zich geen
geen
al
(*) Hetzelve
is
in
den
janrc
1799
te
Leipzich
onder
den
Hetzelvc is in den janrc 1799 tc Leipzich onder den
volgenden
titel in
in het
het licht gekomen:
volgenden tite!
gekomclI: fiber
tiber etas
das auszlehen
ausziehen [remfree!.
der
aus dem
dem fpezfclumale
fpeifekanaletmd
tiedder
der IZ/ftrohre.
leftrohre, von
Jer kOrper
!eorper flUS
von Jon.
JOII.
con..
GOTL. EcHoLT
ECKOLT. , der
der Med.
~!,d. tied
Ttrld Chirurg.
Chirrwg. Doter
Doff6r (;le. &e.
fic. Writ
flJiI funf
fimfKupfertafein.
Kupfer/afe/n.
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te gnnflig
te vormen
vormen van
van de
de opgehelierde
1.1
~nnftig denkbeeld
denkbeeld te
opgdheltierde
11 te
Geneeskundigebegrippen
begrippenvan
van den
den Verdeediger
GeneeS'kundige
Verdeediger derderzelven.
De Schryver
van het
het tweede
tweede Sookjlt
Stakjebeoogt,
beoogt, zbo as
De
Schryver van
reeds uit
uit den
reeds
den titel
tirel blykt,
blykt t om
omzoo
zoowet
<weide
deGenees.
Genees. als
·.IDS
de Heel- kundige
kundige middelen
middelenvoorte
voor te Rella,
ftellen , door welke
de
wetlre
eene belette of gebrekkige
genee.zen woreenebelette
gebrekkige Pisloozing
Pisloozin.g kan
kangeoeezen
worDisfer.tatie in.
den, en
en heeft
heeft ten
ten dien
dien einde
einde zyne
zy,ne DisftrJat;e'
in twee
byzondere Afdeelingel'l
Afdeelingengefplitst;
gefplitst;.inin de
de eerfre
eerfte van
van wcl.
byzondel'e
wade eigenlyke
ken de
eigenlyke Geneeskundige
Geneeskundige behandeling
behandeling. words
'Wor,dt
ken
voorgefteld ; \\'<larop
waarop iAJ.
in de
de tweede
de adddelen,
voorgefl:etd;
tweede de
midtielen, weiken
welkeu
de Heelkunde
aan de
de hand
de
Heelkunde aan
hand geeft,
geefc, onderzocht
oudel'zocht worden.
worden.
Wy moeten
rnoetell ondertusfchen
ondertusfchen verklaaren
verklaal'en, , dat
dat tie
de eerfte
eerfl:e
Afdeeling, of eigenlyk
ons niet
Afdeeling,
eigenly'k het
het Geneeskundige,
Geneeskundige, 011s
niet hat
h«
gewenschtegenoegen
genoegengegeeven
gegeevenbeefr..
heeft, Het fchynt
gew.eoschte
fchynt ons
ons
BAKKER. deze
toe, dat
deze Afdeeling
toe,
da.c de
de Beer
Beer BAKKER
Afdeeling met
met eene
.eene al
a1
viugge pen
te vlugge
te
peu behaudeld
bebalWleld heeft, en
en dat
dat by
bymogelyk
mogelyk ook
ook
deswegen Calthans
(althans in
in vergelyking
van het
.deswegen
vergelyking van
het geen
geen dear.
daar..
omtrent in
in de
omtrent
de tweede
tweede Afdeeling
Afdeeling voorkornt)
voorkomt) te
te weinig
weinig
gebruik gemaakt
beeft van
vande,de.laatere
laatereGeneeskundige
Geneeskundige
gebrnik
gemaat\t heeft
Schriften. Onder
an-deren vindt men
men een
een duidelyk
duidelyk bebeSchriften.
Onder andereu
vvys daarvan
daarvan op
op bladz.
'NY'S
b.lndz. 66 §
§ IV, alwaar
alwaar de
de Schryver,
Sch.ryver"
eene bepaaling
eene
bepaaling willende
wlllende geeven
geeven van
van de
dezoogenoewde
zoogenoemde
pitdryvende ,middelen
middelenjuist
juistverkiest
verkiest,
het geen
geenDr.
Dr. POF-H.•
Porn.
t h.et
pisdryv.ende,
in den
NER. , in
NEtt,
den jaare
jane 1767,
1767, daaromtrent
daaromtreut zeer
zeer gebrekkig
gebrekkig
gezegd heeft.
heeft. Wy
Wy erkennen,
erkennen, dat
dat het
hetnog
nagheden
he~n altoos
altoos
gezegd
eene moeijelyke
moeijelyketaak
tankis,
is , walk
een.e
welk der
del' leerftelfels
leerftelfds men
men ook
ook
omhelze,
juiste en
en voldoende
valdoende bepaaling te geeven
geeveu van
vall
otnhelze, eene juisu
de wyze
, awl
wyze van
van werking
werkingvan
vandie
diemiddelen
middeleQ,
aaG welke
welke wy
wyeene
eene
foortelyke
eigenfchapop
op deorganen
de organen va-a
van ons
foonelyke eigenfchap
ODS ligchaant
ligchaalll
toefehryven.
Of 'er"
'er, echter,
toefchryven. Of
echter,, zedert
zedert den
den bier
bier aangevoer.
aangevoeI'betere,t ten
den Dr.
Dr. POERNER,
POERNER, geene
~eene betere
ten minften
minfren meer
meer aanaanden
neemelyke
ophelderingen daaromtrent
daaromtrent gegeeven
gegeevenzyn,
zyn, zal
neemelyke, , ophelderingen
de Heer
Heel' eAxicea
CAKK£R,, vertrouwen
vertl'Ouwen wy, even
even min
min als iemand,
iemand t
die
Litterature beef!,
heeft, een
die eenige
eenige Geneeskundige.
Gelleeslnmrlige Littel'ature
een oogen.
oogenblik
willentrekken.
trekken.- — Len
in twyffel
twyffel willen
Eenveel
veelgunfli.
gunfHblik in
ger
wy geeven
gel' getuigenis
grtuigenis,, daarentegen,
daarentegell, kunnen
kunnen wy
geeven van
van
het
dezer Disfertatie.
men
het tweede
twcede gedeelte
gedeelte dezer
Disflrtatie. Hier
Hier treft
treft men
eene
eene beloopte
beknopte,, maar
maar tevens
tevens zeer
zeerduidelyke
duidelyke befchryving
befchryving
aan
van het
het gebruik
gebruik van
van den
den Catheter,
Catheter, als
aIs ook
ook van
van de
de
aan van
Verfchillende
wyzen , om
om de doorbooring
~erfchillellde wyzen,
doorbooling der
der pisblaas
pisb1.1:lS
te
ie bewerkftelligen
bewerkfrelligen; waarby
waarby de
de Schryver
Schryver voorzeeker
voorzeeker de
de
vooiriaamfle,
voornaamfl:e, zoo oude
oude als
als nieuwe
nieuwe Schryvers
Schryvers,, geraail.
gel:aae.
pleegd
pleegd,.,, en
en ook
ook eenige
eenige zeer
zeer juiste
juiste enenoordeelkuudige
oordeelkundige
<

aatl•
aan-
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S.
S. ENS,
ENS,HIST.
HUT.EXTRACT.
EXTRACT. CATARACTS.
CATARACT1£.

tanmerkingen gevoegd
gevoegdheeft.
heeft. Onder
nfen
$anmerkingen
Onderanderen
andererivindr
vindt'men
tier
hier dedebyzonderheden
byzonderh~den van
van de
de drie
drieverfchillende
verfchillende wyzen
wyzen
als ook
deze kunstbewerking
kunstbewerking zeer
zeer wel
weI uiteengezet
uiteengezet,, aIs
ook
van deze
een beredeneerd
onderzcek omtrent
omtrent de
een·
beredeneerd ondtrzcek
de voorkeuze
voorkeuze van
van
eene of andere
de
andere Methode,
Methode, omtrent
omtrent welke
welke de SchrySchry.
de eeneof
FLEURANT, over het
ver
die van
verdie
van FLEURAN'r,
het algemeen
algemeen,, boven
boven alle
aIle
verkiest,
wy gelooven,
verkiest, en
en,zoo
zoowy
gelooven, niet
niet ten
ten onrechte;
onrechte; althans (zonder
(zonder evenwel
evenwel daarmede
daarmede jets
iets tetewillen
willenbeflisfen
beflisfen
omtrent een
een gefchil
gefchil,, 't'twelk
welkzoo
zooveele
veeleberoemde
beroemde Mannen
Mannen
heeft
heeft bezig
bezig gehouden)
gehouden) wy
wyhebben
hebben dedemoeijelykheid
moeijelykheid en
en.
het gevaar
het
gevaar van
van de
de Methode
Methode van
van MERY
MER Y by
by ondervinondervinding leeren
leeren kennen.
kennen.
geeft een
De derde
derde Disfertatie
Disftrtatie geeft
een bewys
bewys van
van den
den onveronverinoeiden
iever en
en vlyt,
vlyt , waarmede
ENS zyn Werk
moeiden iever
waarmede de Heer ENS
Werk
zamengefteld heeft.
heeft. Deze Verhandeling,
zamenge11:eld
Verhandeiing, waarby
waarby nog
nog een
cen
byzonder Titelblad afzonderlyk
algemeeneilitgave,
nitgave,ge.
afzonderlyk , ter algemeene
gedrukt is,
verdeeld. In
In de
de eerfte
ea&
drukt
is, isisinintwee
tweeAfdeelingen
Afdeelingen verdeeId.
vindt men op
op eene
byeenverzameld, al
al het
eene beknopte
beknopte wyze byeenverzameld,
2752 tot 1802,
geeft, zedert
geell,
zedert den
den jaare 1752
18oz, door
door de
de beroemdtte
beroemdfte
Mannen , over
van de
Mannen,
over de
de verfchillende
verfchillende wyzen
wyzen van
de kunst.
kunst..
bewerking
der Cataract
is ; terwyl
bewerking der
Cataract,, gefchreeven
gefchreeven is;
terwyl in
in.de
de
tweede
by wyze
tweede Afdeeling
AfdeeJing, , by
wyze van Epicrifis
Epicrijis, , eenige redee
rede.
neeringen over
over die verfchillende
Methoden enz. volgen.
lleeringen
verfchillende Methoden
volgen.
Die geenen
dus , welke
Die
geenen dus,
welke zich
zich inineen
eenkort
korrbeftek
befiekwillen
willen
erinneren het geen
een groote
.erinneren
geen zedert
zederteen
groote vyftig
vyftig jaaren
jaaren omom·
trent die
trent
die operatie
operatie gezegd
gezegd is,
is,zonder
zondereene
eene tallooze
tallooze me.
me~
nigte Schryveren
Schryveren te doorbladeren
doorbladeren,, zullen
zullen hier
hier zeer
zeer veel
veel
voldoening vinden.
vinden. Agter
Agter het
bet Werk
Werk vindt
.'\701doening
vindt men
men vyf zeer
zeel
nitvoerige Plaaten
'lIitvoerige
Plaaten,, door
doorden
denSchryver
Schryverzelven
zelven getekend
getekend,,
van alle
aIle de
dewerktuigen
werktuigen,, die
dieininditditgeval
gevalaangepreezen
aangepreezen
van
tot die
die kunstbewerking
kunstbewerkiug betrekking
betl'ekkillg hebben.
hebben. AlAI2yn,
2yn , en tot
hoewel
in de
zelve op
op die
hoewel in
de Verhandeling
Verhandeling zelve
die Plaaten
Plaaten gegeweezen
wordt , ware
ware het,
bet, onzes
wee zen wordt,
onzes achtens
achtens,, niet
Diet overtolovertol.
gemakshalve eene
eene byzondere
byzondere uituit.
lig geweest
geweest, , dat
dat 'er
'er gemakshalve
legtafel by de
de Plaaten
Plaaten gevoegd
gevoegd was.
was.
legtafel
eor.avenwswar.occs.r.5011■1=1111711■171•11.11MMOINIM.

Uitgezochte GeneesGenees- en
en Heelkundige
Uitgezochte
Heelkundige Perhandelingen
Yerhandelingen en
en
Waarnemingen,
IYaarnemingen, nit
uitdedevoornaeinge
'Poornaem!lebuitenlandfche
buitenlandfche Ge•
Ge.
nootfchappen,
m andere
anderebyzondere
hyzondere Werken
Werken van
'Pan beroemberoemnootfchappen, en
Met Plaaten.
de Schryveren,
Schry"efen, byienverzameld.
byeewverwmeld, Met
Planten. life
/fte Deel.
Ded.

bl.
394 hf.
j. Hendrikfen.
Te
Rotterdam, by
Hendrikfello In
In gr. 8vo.
8vo. 394
by J.
Te Rotterdam,

Wyy haasten ons, het Publiek omtrent deze uitgebazuinde Genees. en HeelkuncHge
..
W
haasten ons , het Publiek omtrent deze
gebazuinde Genees- en Heelkundige Verhode;
VerhaJl~e
hn.
lin-
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1,ingentetewaar[chomven,
waarfchonwen, en
en hetzelve
hetzelve te
te bericht~n,
berichten , dat
l,ingen
dat
dezelve nrets
niets meer
meer en
en niets
zyn dan
dezclve
niets minder
miflcter zyn
dan de
de uitge.
uitgezochte
zochte GeneesGenees- en
CIZ Heelkundige
Hcclkundige 'Verhandelingen
'Verhande!ingen, , welke
door wylen
ALBERTUS
LENTFRINK bydoor
wyIcn den
den Geneesbeer
Gcneesheer ALBER
TUS LENTFRINK
cenvcrzameld , en
en in
cenverzameld,
in den
den jaate
jaare1773
1773door
doordedeBoekverBoekverteDotdrecht
Dordrecht
l\;oopen:;
111m Braam
Braam te
eli A. Bothall
Bothall te
koopers P. van
Rotterdam uitgegeeven
zyn, die
die men
men titans
thans lieef
heeftt good•
goed.
Ronenbm
uitgegecven zyn,
gevonden met
met een
~evonden
cen nieuw
l1ieuw Titelblad
Titelblad en
en een
eengeelen
geelen omflag
omflag
te voorzien,
ie
voorzicn, en
en als
all> nicuwe
nicuwe kost
kost op
op tete disfchen.
disfchen.
illgemeene
Aardryksbefchryving, gevolgd
gevolgd uaar
naar den
Algemeene Aardryksbefchryving,
den derden
derdClZ
Druk van
Vertaaling van
van de
.Druk
van NOELS
NOELS Franfche
Fran/ehe Ver/nating
de 4/geAlgeenz. door
meene Atlrdryksbefchryving
Aardryksbefchryvingvan
van GUTHRY,
GUTHRY enz.
mceue
door
JACOB DE
DE GELDER,
GELDER , Mathematicus.
bile Deel.
Dee,. Te
JACOB
Mathematictls. Iile
Te
Amgerdam
by J.
J. Allan:
Am/lel'dam, , by
Allart. In gr.
gr.8vo.
8vo.Behalven
Behalvm het
hc:
Voorbericht, 387
387 bladz.
Voorbericht,

an het bier aangekondigde Werk dient met lof mel.
ding gemaakt te worden. Het is gevolgd, gelyk de
V
Tite! aanduidt, en breeder ontfouwd is in het Voorbe'Wan het
Van

hier aangekondigde Werk dient met lof melgemaakt te wordcn. Het is gevolgd, gelyk de
Titel aauduidt, en breeder ontfouwd is in het Voorbericht , naar
doch de
GUTLIRY ; doch
richt,
Ilaar bet
hetoorfprongelyke
oorfprongelyke van
van GUTHRY;
de
Hollandfche Uitgcever
Uitgeeverkomt
komt hier
bier niet
niet voor als bloot
Hollandfche
bloat VerVel'taaler maar
taaler,
maardie
diedoor
doorverwerking
verwerkillg van
van veele
veele artikels
artikels en byvoegfels het
het Werk
eenen grooteren
grooter~n trap
trap. van
van vol.
vol ~
voegfels.
Werk tot
tot eenen
maaktheid gebragt
gebragt beeft.
heeft. Wat
maaktheld.
Watden
denuitwendigen
U!twend\gen vorni
vorm
betreft , is
uetreft,
is hetzelve
hetzelve,, zo
zo door
door netheid
netheid van
van Druk,;
DeuIe, als
als
s•
door uitvoerige
door
uitvoerige en
en fraai
fraai gegraveerde
gegraveerde Figuuren
Figuuren en tit
tus.;.
fchengevoegdeTabellel1,
Tabellen , fchoon
fehoon uitgevoerd;
uitgevoerd ; en,
en, hoefchengevoegde
hoewel zulks
moet heb
hebben
dat de
de prys hierweI
zulks ten
ten gevolge
gevolge moet
ben, , dat
hier·
door vermeerderd
worth , kunnen
door
vermeerderd wQrdt,
kunnen echter
echter de
de koopers
koopel;s
niet klaagen,
ten hunnen
niet
klaagen, dat
dat de
de Uitgeever
Uitgeevcr ten.
hunnen koste, door
door
ruitnen Eetterdruk,
aan het
hetWerk
Werkeenen
ceneilnutteloozeti
nutteloozeli
ruimen
Letterdruk, aan
willen byzetten.
byzctten.
zwier heeft
heeft willen
Welk een
Werk in Enge•
Well<
een aanzien
aanzien het oorfprongelyke
oorfprongelyke Werk
Eilge~
land hebbe,
hebbe, kan
land
kan blyken
blyken uit
uit de
de graagte
graagte,, waartnede
waarmede het
negentieri
aldaar ontfangen
is, daar
daar het niet
niet minder
mindel" dan
d~n negentieti
aldaar
ontfangen is,
is uitgegeeven.
11taalen
uitgegeeven. Heeft
Heeft het
het dan
danzozoveel
v~eIverdien.;
verdi~n.;
maalen is
fie, moet
moet men
men natuurlyk
natuurlyk vraagen,
vraagen, boven
bovenandere
andereAaid-;
Aard..:
tyksbefchryvingen, welke
welke in
in alle
aile taalen
taa)envoorhanden
voorhanden iyJi;
of is
is hetzelve
hetzelve eenig
eenig itt
in zyne
zyne foorte?
[oorte?—
- Om
Omdeeze
deezevraa=
vraa':
gen te
te beandwoorden, moeten
gen
moeten wy
wy onze
onze Leezers
Leezers met
metden
den
inhoud des
maaken. Editor
inhoud
des Werks
Werks nader
nader bekend.
bekend maaken.
Echter wil.wil&
len wy
ien
wy wel
wel vooraf
v00rafons
onsgevoelen
geVQClell in
in het
het aigenieen
algenieell te kenken·
LETT. 1804.
1804. NO,
tETT.
NO.4.
4.
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nen geeven
het tig;
Erg, 'L~
nen
geeven, , dat
dat het
het ons
ons voorkomt
vool'komt,, dat
dat het
zt,
door de
door
de menigte
menigte van
van zaaken,
zaaken, als
ais door
doorde
demanier
maniel' ett
eti
naauwkeurigheid, waal'mede
waarmede zy
zy behandeid
behandeld zyn
zyn , byzonnaau\'Vkeurigheid,
byzonder aanpryst.
oorfprongelyken
der
aanpryst. ZoZodenden
oorfprongeIykeu Auteur
Auteur,, al!den Franfchen
en in
in 't't byzonder
den
Franfcben, , en
byzonder ook
ook den
den HollandHollandfchen Uirgeever
de lof
lofniet
niet geweigerd
geweigerd worden
worden,,
fchen
Uirgeever,, kan,
kan. de
dat zy in
in deeze
deeze zeer
zeer onderfcheidene,
onderfcheidene, bier
hiervoorkomende
voorkomende 7
vakken veele
vakkell
veele bedreevenheid
bedrecvenheid bezitten.
bezitten.
Werk bevat
bevat vier
vier Afdeelingen
Afdeelingen,, waarvan
W:l:Zfvan dit
dit BoekBoek..
Dit Werk
deel de
de eerete
eerfte uicmaakt;
uitmaakt ; zullende
zullende door
ded
door nog
nag drie
dl'ie agteragtel'volgd worden.
worden. Deeze
Afdeeling bevat
bevat het
het !I1svolga
Deeze eerfte
eel'ete Afdeeling
Wisder Aardryksbefchryving
of de
de Stene..
kungig gedeelte
kun/Ng
gedeelte del'
Aardryksbefchryving, , of
Sterre.
ping; zynde
zynde eene
befchryving van de
kundige 4ardbefchry
kundige
/la"dbefchryving;
eene befchl'yving
Aarde aangemerkt
Aarde,
aangemerkt als
als een
een Planeet
Planeet,, en
en in
in verband
verband tot
den Sterrenhemel.
Sterrenhemel. Het
Het tweede
tweede Dec!
Deelzal
zal de
de Natilurden
Natuurkundige Aardbefchryving
kundige
Aat€lbefchryving bevatten; zynde
zynde eerie
eene befchoubefchonwing van
van de
de oppervlakte
oppervlakte des
des Aardboderns,
Aardbodems, voorzien
voorzlen van
Vllll'
Bergen, Zeeen
Rivieren, Vastland
Vastlandenz.
enz. De
Bergen,
Zeeell, , Rivieren,
De twee
twee taattaatfte Deelen
zullen de
de Staat·
Staat- en
fie
Detlen zullen
en Gefcbiedkup
GeflhiedkuTtrlige
AtlrcJ.
dige !lardontfouwen; behelzende
ryksbefehryving olltfouwen;
ryksbefl-hryping
beheIzeiIde de Mit/eke
po/it/eke vet.
dueling del'
der Landen,
deeling
LanJen, verflag
verfiag der
del Steden,
Steden; Plaatzen
P1aatzen,, InInwooners , Gefchiedenisfen,
Voortbrengfels del'
der Landen.
Lander',
\\Ioaflers,
Gefchiedenisfen, VoortbreI1gfeis
Staatsinrichtingen , Handel,
Handel, ZeeStaatsinrichtingen,
Zee· en
en Landmagt
Landmagt enz.
cnz.
Uit deeze
Vir
deeze opgave
opgave bemerkt
bemel'kt men,
men, dat
dar deeze
deeie AardryksAardryksbefchryving, ten opzichte
befchryving,
opzichte van
van inrichting,
itltichting,merkelyk
metkelyk ononderfcheidenis,
is, wanneer
by die,
dcrfCheid~n
wanneer wy dezelve
dezeJve vergelyken
vergdyken by
onze taale
van BUSCHlNG,
in ouze
BUSCH1NG , en
en nURin
nale theest
rneest bekende,
bekende, van
HUBdoor BActnENE
BActiTENE en
NER, vermeerderd
vermeerdel'd door
en CEA:UP:RU*3,
C.RAl\I~RUS, very
vet..
HER,
rykt met
met een
cenongemeen
bngemeen fraai
fraai (lel
/tel Landkaarten,
Landkaarten, te
te AmAmflerdam
by P.
, 1769. Vergelykenderwyze
fierdam by
P. MEYER
MEYER, 1769Ver~eIykendel'wy-ze
kan
kan men
men dus,
dus, naer
naerinzien
iuzienvan
vanden
denRecenfent
Recenfent,, bier
hier niet
niet
te werk
wcrk gaan
gaan,, vodral
vodral niet,
niet, wat
wat dit
ditDeel
Deelbetreft.
betreft. II'l
het
van HUBNER
het Werk
'Verk van
HUBNER, , of liever
Hever van
van cRAivrERts
CRAMERtrs, , is
wel
, bevattende
weI,, by
bywyze
wyzevan
vanInleiding
Inieiding,
bevattende groot
groat 1M
bladzyden,
bIadzydcn, van
van de
de inrichting
inrichting der
del' Aardgloben
AardgIbben en
en LandLand.
kaarten
k:tarten een
cen algerrieen
algeltleen verflag
verfIag gedaan,
gedaan, behelzende
bcneizende eene
eeneverklaaring
der Linien
verklaaring der
Linien,, en
enoplosfing
oplosfing der
del'voornaatnfle
voor1'laamfte
Vborrcellen
Voorfcellen, , door
door de
de Aardglobe
Aardglobe te
te doers;
doen; doch
doth heeft
heeft
zig
eene Staatkandigt
z~g de
de Auteur
Auteur eigenlyk
eigenIyk voorgefteid
voorgefteld eenc
Staatkandh;t
ilardbefchryving
Am'dhefchryving te geeven.
geeven. Deeze
Deeze inaakt
illallkt 6 Boekdeeten
Boekdeelen
uit;
nit; daar
daardezelfde
dezeIfde in
in het
het Werk
Werk,, thans
thansvoorhanden,
voorhanden.
2
~ Deelen
Deelen zal uitmaaken.
uitmaaken.
De vraag
kan tint
vraag over
over de
demeerdere
meerdel'e volkomenheid
volkomenheid Itan
dug
vergelykenderwyze
nietbeandWootd,
beand*ootd,wei
we' in het
vergelykenderwyze niet
bet alges•
lllge"
Mem
meen·
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/teen overwoogen
worden.].J. DE
DE GELDER.
meen
overwoogcn worden.
GItLDER heeft,
heeft ill
een zeer
een
zeet uitvoerig
uitvoerig en
enwelgefchreeven
welgefchreeven Voorhericht
Voorbericnt , in
bet breede
het
breede trachten
trachten te
te toonen
toonen,, dat
daemen
menverkeerdelyk
verkeerde1yk
doet, met
met de
detwee
tweeeerstgemelde
cer~tgel11elde Afdcelingen
Afdeelingen,, en
en vooral
vooral
ook bet
van dc
de Aardryksbefehry•
Aardryksbefchry.
ook
het Sterrekundig
Sterrekundig gedeelte,
gedeelte, van
ving af te
in een
dew~TI deeze
deeze deelen
deelen in
een nanny
naauw
ving
te zonderen
zonderen,, dewyl
verband ftaan,
flaan , en
en by
by als
als een
cen groot
groot gcbrek
gcbrek in
verband
in aUe
alto LeerLeermethoden aanmerkt,
aantherkt , dat
dat men
Weetenfchanin
in te
men cake
cUte :\Veetenfchap
metboden
naauwe grenzen
naauwe
g\"enzen wil beperken
beperken,, daar
daar dit
dit doorgaans
dool'gaans opopperVlakkigekundigheden
kundighedengeeft,
geeft, en
en ook,
ook, zyns
zyns achtens
achtens;
pervlakkige
zeel' aanleiding
aanleiding geeft,
geeft, om
om bet
betverttand
ver1land der
del' LeerlinLeerlinte zeer
gen binnen
gen
binllcn enge
enge grenzen
grenzen te
te bepaalen.
bepaalen. Over
Over het
het algealgemeen moeten
meen
IDoeten wy
wy deeze
deeze bedenkingen
bedenkingen gewichtig
gewichtig keuren
keuren f
maar ten opzichte
maar
opzichte van
van de
detoepasfing
toepasfing op
op de
de zaak
zaak voorvoarhanden zou men
men echter
ecbterzeer
zeerverfchillend
verlchilIend.kunnerl
kunnel1 dendenllanden
ken. Verre
vanons
ons,, dat
dat wy
wyaan
aan den
den lofen
lof en
ken.
Verte zy
zy bet
hetvan
de nuttige
de
nuttige bedoeling
bedoeling deezer
deeter ftudien
ftudien,, de
de Wis.
Wis- en
en Stera
Ster~
rekundige befchouwing
befchouwingdes
des Aardklaots,
Aardkloots , iets
rekundige
iets zoudeit
zaudeii
willen onttrekken
of onze
onze Leezers
Leezers ininden
denwaan
waanbeen=
brenwillen
onttrekkell,, of
worden. InweImag
magovergeflagen
overgeflagen worden.
111~
gen, dat
datdit
ditgedeelte
gedeeltewel
tusfchen .hangt
'hangt de meerder
tusfchen
meerder of
of minder
mindel' ruime
ruime behande
behallde..
Ling deezer
deezer onderwerpelJ.
onderwerpenaf
af van
van het
het oogmerk,
oogmerk 't'tgeert
ling
geen
gereedelyk
3
zig een
een Sehryver
Schryver voorftehe
voorf1:elt. Wy
\Vythan
fiaan
gereedelyktoe
toe,
dat, wil
wilmen
menden
denLeezer
Leezerofofden
denLeerling
Leerlir;gecnig
ecnig grongron..
dig denkbeeld
geeven over
over de
dig
denkbeeld geeven
de wyze
wyze,, waardoor
waal'door men
melt
de gedaante
de
gedaante van
van onzen
onzen Aardkloot
Aardklootheeft
heeftnagefpoord
nagefpoord,
hoe
de meetingen
m.eetingell in
in 't'twerk
werkgefteld
ge11:e1d zyn,
zyn, hoe
hoe de
de juisa
jui9'l
hoe de
te Lengten
Lengtell en
enBreedten
Breedten bepaald
bepaald worden;
worden; wil
wilmen
men hens
hern
een juist
een
juist denkbeeld
denkbeeld mededeelen
mededeelen van
van dedevoornaarrie
voornaanie
Kunstlynen
den /Equator,
lEquator,Keeykringen
Keerkringen,, Polen
Polen en
en PoolPool.
Kunstlynen,, den
Itringen
enz. men
in zyn gemen eerst
eel'st bet
het Wereldgebouw
Wereldgebouw in
ge.
kringen enz.
heel
lIeel moet
moet ontfouwen.
ontfouwen. Met
Meteen
cenwoord
woord,, acht
acht men
men bet
het
noodig
eer men
men overgaat
overgaat tot
toteerie
eeneStaatkundige
Staatkundige
noodig, , dat, eer
befchouwing
des AardkIoots,
Aardkloots , tat
tot de
beCchollwing des
de ligging
ligging en
ellttrek4
{He!,.
king van
*Zeeen , Landen,
Landen , Steden,
Steden , en
en befchouwing.
vanZeeen,
befchauwing valt
Volken
deLeerling
Leerling eerst
eerst met
met deeze
deeze hoogere
hoogereWeetenfchap.
Vollrcn,, de
Weetenfchap..
ppeen
bekend
worde;dan
danzekerlyk
zekerlykmaet
moetmen
men aan
aan apt
pen bekend
worde;
zytl
Werk
Werle dusdanig
dusdanig eene
eene inrichting
inrichtil1g geeven,
geevcn; als
als bier
hiergegee‘
gegee.
ven
is. Doch
vtl1 is.
Dochhet
hetvalt
vaItniet
nietteteontkermen,
ontketlnen, dat
dat men
men dan
dan
met
met het nmeitykfte
moeilylell:e begint;
begint; enen'ett erWOrdt
Wdratzekerlyk
zekarlykeeriq
eell~
groote
groote kunde
kunde van veele
veele zaaken,
zaaken, veel
veel infpanning
infpanninH en
en veal
V'ul
tyds
t,ds vereischt
vereischt; om
om hierin
bierin belmorlyke
behootlykebedreevenheid
bedreevellheld
te verkrygen.
DlI.:trtoe wordert
worden toch
tachnog
nagmeer
l1lCeraantrart.
aallVal1"i
verkrygen. Daartoe
getyke
ge1'yke kundighttlen
kundlgfttdtn veteischt
meischt,, dtrz
dltuininditdit'DOekdeel
'Boekdeef vet,.
vel'.
ban.
L
1, sl
!1t
ban"
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handeld
handeld worden.
worden. Wil
Wilmen
menhet
hetdus
dusalsalseen
eenalgernean
algemean
Leerboek
Leerboek befchouwen,
befehouwen, dan
dan zou
zou men
men de
de zaaken
zatlken nog
nag al
al
meer
meer van gronds
grands of
af moeten
moeten ophaalen
ophaalen,, dewyl
dewyl het
het geen
geen
'er over
enz. gezegd
over de
de Aardklootsmeetingen
Aardklootsmeetingen cnz.
gezegd wordt
wordt,,
toch niet
niet zonder
zander kennis
kennis van
vandedeDriehoeksmeeting
Drieboeksmeeting,, en
en
hier voorkomt
over bet
't geen
geen hier
voorkomt over
het flelfel
llelfel van
van Maaten
Mauten en
en
Gewichten
Gewichten,, niet
niet zonder
zander de
de algemeene
algemeene Leer
Leer der
der ZwaarZwaartekragt
van den
denSlinSlintekragt,, derzelver
derzelver nafpeuring
nafpeuring door middel
middel van
ger
van RUMENS
ger,, volgens
volgens de
de verhevene
verhevene Theorie
Theorie van
IlUIGENS, kan
verllaan worden.
DE GELDER klaagt
klaagt in zyn Voorbericht
Voorbericht
verftaan
worden. DL
over de
de gebrekkige
gebrekkige mauler
manier van
van het
het onderwyzen
onderwyzen der
del' GeoGeographie
op de
de Franfche
Franfehe Schoolen
Schoolen,, alsmede
alsmede over
over het
het
graphie op
verzuim
deezer nuttige
nuttige kennis
kennis op
op de Latynfche
Latynfehe Schoo.
Schooverzuim deezer
len
len;; welk
welk eerfte
eerne wy
wy niet
niet geheel
geheel willen
willen ontkennen
ontkennen,, en
ell
welk laatfte
laatfte wy
wy volkomen
volkomen toeftemmen;
toellemmen; doch
doeh kan
kan toch
toe~
onzes
achtens, wel
des Sehryvers
Schryvers zyn,
ODzes achtens,
weI niet
niet de
de meening
meening des
dat men
men aldaar
aldaardedeAardryksbefchryving
Aardryksbefehryving naar
naar zulk
zulk een
een
model
model inrichte.
inriehtc. Dit
Ditmoet
moetmeer
meer het
het werk
werk zyn
zyn van
van dat
dat
gedeelte
der ftudeerende
fludeerendejeugd,
jeugd , wier
gecteelte der
wier lust
lust en
enbekwaambekwaamheld
lleid zig
zig tot
totdie
dievakken
vakkenvan
vanhoogere
hoogereWeetenfchappen
\Veetenfehappen
uitftrekt.
dusinzonderheid
inzonderheidop
opdedeHoogefchooHoogefchoouitllrekt. Het
Het isisdus
len , alwaar
len,
alwaar gelegenheid
gelegenheid moet
moet gegeeven
gegeeven worden
worden,, otn
om
daarin onderwys
te bekomen.
daarin
onderwys te
bekomen. Wilde
Wilde men
men elk
elk Leerling,
Leerling,
die in
die
in dedeAardryksberchryving:
Aardrykshefchryvin~ zal
zal onderweezen
onderweezen worworhet bier
hierafgebaakende
afgehaakende veld
veld daartoe
daartoe geleiden,
geleiden,
den, fangs
langs het
dan voorzeker
dan
voorzeker zouden
zouden veelen
veelen op
op dien
diell tocht
rucht bezwyken,
btzwyken,
en het
en
het aan
aanden
denvoorraad
voorraad ontbreeken
ontbreekell,, die
die daartoe
daartoe noonoodig is.
dig
is. DeDeStaatkundige
Staatkundigebefchouwing
befchouwing des
des Aardkloots
Aardkloots ,,
de kennis
van de
de ligging
ligging der
der Landen,
Landen, Zeeen
de
kennis van
Zeeen,, loop
loop der
der
Zeden der
del' Volken,
Volken,voortbrengfels
voonbrengfels van
van Natuur
Natuur
Rivieren, Zeden
zekerlyk meer
en Kunst; deeze
is zekerlyk
en
dceze kennis
kCllnis is
meer algemeen
algemeen nuttig , en
tig,
en moet
moetonontbeerlyker
onontbeerlyker befchouwd
be1chouwd worden
worden voot
VOOI
elk, die
elk,
die geacht
geacht kan
kanworden
wordeneene
eeneverfiandige
vel'llandige opvoeding
opvoeding
hebben.
genoten
genoten te hebben.
Al het
het welk
welk echter
echter van
van ons
ons geenszins
geenszins isis bygebragt
bygebragt,,
. Al
om aan
in dit en
om
aan de
d,e waardy
waardy der
del'Weetenfchappen
Weetenfchappen , welke
welke in
het volgend
11et
volgend Deel
Deel deezes
deezes Werks ftaaa
llaan verhandeld
verhandeld te worwar·
den , iet
den,
iet het
het minst
minstteteonttrekken.
onttrekken. ZyZyverdienen
verdienen met
met
recht op hoogen
hoogen prys
prys gefteld
gelleld te
te worwor·
het volkomenfte
volkomenlle recht
alen ook
oakdedebekwaamfte
bekwaamlle Mannen
Mannen hebben
hebben dezelve
dezelve aIden, en
dus befchouwd
behandeld. Om
Om van
dus
befchouwd eti
en naauwkeurig
naauwkeurig behandeld.
van
anderen te
te zwygen,
zwygen, kunnen
hier twee
twee Werken
Werkell noenoe:mderen
kunnen wy hier
men, beide
in onze
voorhanden , en
en met
met lof
10£ bebe.
men,
beide in
onze taale
taale voorhanden,
kend;
en bet
het verwondert
verwondert ons
ons eenigermaate
eenigermaate,, dat
da.t van
vall
kend ; eu
de.;"
de
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DE GELDER
geene melding
melding gedaan
dezelve door
door J.
dezelve
GELDER geene
gedaan is.
J. DE
Het eene
Het
eene isisoorfprongelyk
oorfprongelyk ininLatyn
Latyngefchreeven
gefchreeven door
door
vervolgens aanmerkelyk
B. VARENIUS
ll.
VARENIUS, vervolgens
aanmerkelyk vermeerderd
vermeerderd en
met veele
verrykt van
van J.
J. NEWTON
NEWTON en
met
veele aantekeningen
aantekeningen verrykt
en Dr.
JURIN, en
en aldus
JURIN,
aldus in
in Hollandsch
Hollandsch vertaald,
vertaald, met
met bygevoegbygevoegKLINKENBERG en
de aanmerkingen
van D.
D. KLINKENBERG
en N.
N. STRUIK,
STRUIK
de
aanmerkingen van
BOSCH, 1750,
175o, Twee
in 8vo.
te Haarlem
by J.
Haarlem by
Twee Deelen
Deelen in
8vo.,,
J. BOSCH,
elk Deel
Deel groot
grootruim
ruim600
60obladz.;
bladz.; in welk
elk
welk Werk
Werle ook
ook in
in
't breede
wordsover
overalJes,
alles ,'t't geed
tot de
breede gehandeld
gehandeld wordt
geen tot
de
Phyfifche gedaante
Phyfi1che
gedaante der Aarde
Aarde betrekking
betrekking heeft
heeft,, alsmede
alsmede
over de
over
de Lugtsgefteldheid,
Lugtsgefteldheid, Winden
Winden,, Stormen,
Srormen, Vloeden
Vloeden
enz., de
enz.,
defamenftelling
famenlldling en
en het
hetgebruik
gebruik van
vanGloben,
Globen, LandLandover de meetingen
meetingen van
van den
den o~trek
omtrek der
der Aarde, zo
kaarten , over
als dezelve
door de
ais
dezelve door
de ouden,
ouden, voorts
voorts door
door de
de nieuweren
nieuweren,,
en de
SNELLIUS en
gelyk SNELLIUS
de Franfche
Franfche Aftronomisten
Afironomisten,, gedaan
geda:m
gelyk
Ook worden
zyn. Ook
zyn.
worden hier
hierdedealgemeene
aigemeene gronden
gronden der
der ZeeZeevaartkundeontfouwd.
ontfouwd. — Het
vaartkunde
Het andere
andere door
door ons
ons bebedoelde , niet
Werk, is
doelde,
niet minder
minder geachte
geachte Werk,
is van
van den
den HoogHaagmede in gemeld
leeraar J. LULOFS
LULOFS, mede
gemeld jaar
jaar uitgegeeven
uitgegeeven,,
]eeraar
tot eene
ten titel
ten
titel voerende
voerende: : Inleiding
In/eiding tot
eene NatuurNatuur- en
en Wis.
Wiskundige befchouwing
befehowing des
des Aardk/oots,
Aardkloots, in
in 4to.
4to.
kundige
- Wy
Wy
willen met
Werken niet
willen
met de opgave
opgave deezer
deezer geachte
geachte Werken
niet te
te
kennen geeven
kennen
geeven, , dat
dat daarom
daarom het
hettegenwoordige
tegenwoordige moet
moet
overtoilig geacht
geacht worden.
worden. Het
overtollig
Het isis naar
naareen
een goede
goede LeerLeermethode en
en met
en , ofmethode
met veel
veel juistheid
juistheid gefchreeven
gefchreeven, , en,
offchoon 'er
fchoon
'er natuurlyk
natllurlykeerie
eene groote
grootegelykheid
gelykheid van
van onderonderwerpen is
is , heeft
heeft toch
tachelk
elkzyne
zynemanier
maniervan
vanverhandeverhandewerpen
len, en
enhet
hetftrekt
firektininhet
hetalgemeen
algemeenzeer
zeerter
terbevordering
bev'ordering
der
vooralder
der zulken,
zulken , die
del' Weetenfchappen
Weeten{chappen, ,vooral
die,, gelyk
gelyk
deeze
omvangzyn,
zyn , dat
dat zy
deeze, , van
van grooten
grooten omvang
zy door onderonderfcheiden
Mannen van
van kunde
worden. Ook
feheiden Mannen
kunde behandeld
behande1d worden.
Ook
gaven
gaven de
de laatfte
laatfte Meeting
Meeting des
des Aardkloots, door
door de
de FranFranfchen
iden in 't'twerk
werkgefteld
gefteld,, gelyk
gelykook
oakderzelver
derzelvertoepasfing
toepasfing
op een
een nieuw
nieuw ftelfel
fieHel van
van Maaten
Maaten en
en Gewichten
Gewichten,, alsmealsmede
de de
de nieuwe
nieuwe Tydrekening
Tydrekening der Franfchen
Franfchen,, den
den Auteur
Auteur
nieuwe
nieuwe onderwerpen
onderwerpen; ; welke
welke alle
aIle bier
hier met
met veel
veel uitvoe.
uitvoe.
righeid
en na\luwkeurigheid
naauwkeurigheid
behandeld
righeid ell
behandeld
zyn.zyn.
- — Wat
Wat
de Staatkundige
Staatkundige befchryving
befchryving des
des Aardkloots
Aardkloots aanbelangt,
aanbelangt,
dezelve
dezelve moet, zo
zo uit
nithoofde
hoofdeder
derveelvuldige
veelvuldigeontdekkinontdekkingen
zo te
te water
gen,, door
door beroemde
beroemde Reizigers
Reizigers zo
water als
als te
te lande
lande
gedaan
gedaan, , als
als ook
ook uit
nithoofde
hoofdevan
vandedegroote
grooteveranderinveranderingen
gen,, in de
de politieke
politieke verdeeling
verdeeling en
en toeftand
toefiand der
der Landen
Landen,
vooral
, voorgevallen
\Tooral in
in Europa
EuropaenenAmerika
Amerika,
voorgevallen,, door
door de
de
gladder
~lkAnder Reeds
fteeds opgevolgde
opgevolgde Oorlinen,
OorlQgen, die
die echter
echterhelaas
helaas l
L 33
nog
nag
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uit hoofde,
hoofde zeggen
nog blyven
nog
blyven voortduuren; - nit
zeggen wy t
van dit
, moet
van
dit alles
aUes,
moetdit
ditgedealte
gedetJteder
derAardryksbefchryAal'dryksbefcbl'y.
ving noodzaakelyk
noodzaakelyk aanmerkelyke
aanmerkelyke veranderingen
veranderingen onderondergaan, Maar
gaan,
Maarjuist
juistuit
llithoofde
hoofdedeezer
deezel'geduurige
geduurige lotwisfelotwisfe.
ling der
del' wereldfche
wereldfche zaaken
zaaken,, moet
moet deeze
aeeze Weetenfchap
\Veetenfchap
ling
altyd aan
veranderingonderhevig
onderhevigblyven.
blyven. Het
Het is
f1,ltyd
aan veele
veele verandering
juist daarom
daaroITI,, dat
datRecenfent,
Recenfent,behalven
behalven om
ombovengebovenge.
melde redenen,
redenen , in .bedenking
geeft , of
of het
.bedenking geefr,
het niet
niet ge,
ge..
melde
fchikter ware
fchikter
ware,, de
demeergemelde
meergemelde twee
twee eertte
eerne gedeel.
gedeel.
ten , de
als nit
ten,
de Wis,Vis-enenNatuurkundige
Natuurkulldige Befchouwing,
Befchouwing,· als
uit
hunnen aart
aanveranderingen
vel'anderingell onderhevig,
onderhevig, afhunnen
aart minder
minder aan
zonderlyktete behandelen,
behandelen ,ten
ten einde
einde het
het geen
geen gevaar
gevaar
2;onderlyk
loope, dat
eeq belangryk
bclallgl'yk Werk
Wel'k door
door den
den tyd
tyd onbruik.
onbruik.
loope,
dat een
'War worde.
baar
Doch , opdat
Doch,
opdat door
door deeze
deezeaanmerkingen
aanmerkingcn ons
ons verflag
verflag
eener Recenlie
Recenfieniet
niettete buiten
buiten gaa
gaa,, willen
willen wy
het beftelc
heflek Cener
ten befluire
bet1uirc: nog
Hog eene
eene korte
korte opgave
opgave der
dervoornaamfte
voornaa\nfll'
ten
zaaken mededeelen
in dit
dit Deel
Deel verhandeld
vel'handcld wor.
wor.
zaaken
medcdeclen, , welke
welke ill
Hetzelve behelst
behelstzeven
zevenAfdeelingen.
Afdeelingen. De
den.·
De eertien
eerllen
den. I1etzelve
zyn van
~yn
van Aftronomilehm
Aftronomilch~n inhoud, met
met toepasfing
toepasfing op onongen Aardbol
van ons
;en
Aardbol, , handelende
InndeJende van
ons Zonnettelfel
Zonneflelfel, , de
de
Hoofd- en
Hoofd~
en Byplaneeten
Dyplaneeten,, Comeeten,
Comeeten, van
van de
de fchynbaare
fchynbaare
gedaante des
des Sterrenhemels,
Sterrenheme1s, Sterrebeelden.
Sterrebeelden. Hierop
Hierop volgt
vo1gt
gedaanre
eene nadere
van den
~ene
naderc befchouwing
befchouwing van
dell Aardkloot,
AardkIoot, ontfouontfouwing der
del' Wiskunftige
\Viskunf1:ige linien
lin~cn,, van
vandedebetrekkelyke
betrekkelyke lige
lig..
ging der
ging
der Lander!
Landen ten opzichte
opzlchte van
van Breedte
Breedte en
ell Climaat.
Climaat.
vyfde Afdeelillg
Afdeelingwordt
wordt een
In
de vyfde
een ruim
ruim en
en naauwkeurig
naauwkeuriR
In tie
verflag
gedaan van
van de
de gedaante
der Aarde
gedaante der
Aarde,, volgens
vo1gens de
de
verflag gedaan
laatfte
Meeting, door
de Franfchen
in 't werk
IaatHe l\leeting,
door de
Fl'anfchen in
werle geiteld,
gell:eld.,
glsmede
van het
het nieuwe
van Maaten
lllsmede van
nieuwe fleffel
fielfel van
Maatel1 en GewichGewich.
ten
ten;; waarin
waarin het
het uitvoerig
uitvoel'ig -Werk
\\'crk van
van den
den verdienftelyverdienflelyken
~en,, arbeidzaamen
arbeidzaamen en
en kundigen
kundigen Hoogleeraar
Hoogleerallf VAN SkV/N-•
SWINden Oplteller
Opftener zeet'
zeer is
is te
DEN den
te !fade
fiade gekomen.
gekomen. Nog
Nog bee
be.
DEN
heist
een verflag
verflag van
van de
de nieuw
nieuw ingeingeheist deeze
deeze Afdeeling
Afdeeliug een
voerde
der Franfchen
aIles voorzien
voorzien van
van
voerde Tydrekening
Tydrekcning der
Franfchen,, alles
daartoe
gefteldeTabellen;
'fabellen; wes<iaartoe behoorende
behoorende naauwkeurig
naauwkeurig geflelde
wesbalven
eenvierde
vierdegedeelte
gedeelte des
des
halven ook
oak deeze
deeze Afdeeling
Afdeeling ruim
ruim een
geheelen
Werks uitrnaakt.
begeheelen Werks
uitmaakt. De
Devolgende
volgendeAfdeeling
Afdeeling heheist
heIst eene
eene oplosfing
opJosfing van
van 69
69 Vraagftukken
VraagHukken door
door midmid..
del
is gevoegd
del van
vall de
de Globe.
Globe.·Hierby
f-lierby
is gevoegdeene
eenebefchry.,
befchry",
ving van
van de
de gewoone
geweollc inrichting
inrichting der
del' Globen, tevens
tevens het
het
gebrekkige
daarvan aangetoond,
aangetoond , en
gebr.ekklge daarvan
en eene
eene befchryving
befchryvilll.;
gegeeven
eene verbeterde
verbeterde Hemelglobe.
Hemelglobe. Aau
Aim de
de Aard•
Aard·
gegeeven van eene
globe
gaf, voor
twee ja..
jaaren
c. COVENS
~lobe baf,
VOO,f ongeveer
ongevee:\ twee
ren J , c.
COV~NS eene
tene
mer·
mer-
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merkelykverbeterde
verbeterdeinrichting,
inrichting, en tevens
Cl1~rkelyk
tevens eene
eene uitvoe.
uitvoerige befchryving
befehryvingvan
vandezelve,
dezelve , met
met toepasfing
fige
toepasfing van het
het
nuttig gebruik
gebruik van
van dit
dit werktuig,
in zyne
nuttig
werktuig, in
zyne Handleiding
tot de
en het
der Hemelen 4ard'lardtot
de kennis
kennis en
heJ nuttig gebruik
gebrttik der
llemel- t;n
welke Aardglobe te gelyk kan
globe;
kan dienen
dienen ter
tel' oplosfing
oplosfing
globe; welke
van eene
eene menigte
menigte vraagftukken,
vraagfiukken, betrekkelyk
betrekkelyk den
den loop
loop des
des
1-lemels.De
DeAuteur
Auteur heeft
heeft eene
l-Iemels..
eelle beknopte
beknopte befchryving
bcfchryV'ing deedeeAardglobe medegedeeld,
medegedeeld ,enentevens
tevens p;etoon.d
getoond~ , hoe
~r
hoe
zer Aardglobe
men .<lit
dit werktuig
werktuig als
als TellurilllU
Telluriumkal1
kangebruiken.
gebruiken. De laatUlen
IaatfteAfdeeling
geeft een
ruim
vanvan
de inrichting
He
geeft
cen bericht
ruim bericht
de inrichting
van Zeeeen vertlag,
van
Zee- en Landkaarten
Lalldkaarten,, henevens
o?ncvells een
vel'flag, hoe
h()~
flezelve volgens
volgens onderit:heiden
onderfcheiden Metboden
Methaden geprojefJeerd
geproje&eerd of
~ezelve
pntworpenworden.
worden. Uit
blykt , dat
9ntworpen
Vit wake
welke korte
korte opgave
opgave blykt,
dit 13oekdeet
een rl,lirne
rnirne voorraad
voorraad van
van zaaken
i.n dit
Uoekdeel cen
zaaken voorvool'handen is. En
.Enhiermede
hiermedeachten
achten wy
wyonze
onze Leezers
Leezers ge,
ge.
h:wden
noegzaam in
in fia::lt
that gefield
Doegzaam
gelleld te
te hebben,
hebbell, om
om over
over den
den aart
aart,,
de inrichting
de
inrichtillg en
en bedoeling
bedoeling deezes
deezes Werks
Werks te
te oordeelen.
oordeelen.
Dezulken , die
die lUlSt
lust en
De~ulken,
en aanleg
aanJeg tot
totdeeze
deeze foorte
foorte van
van wee.
weetenfchappenbebben,
hebben , zullen
zullen hier
tenfchappen
hier eene
eene gepaste
gepaste handleihandlei~
ding vinden
c:ling
vinden;; doch
d{)ch zonder
zander voorraad
voorraad van eenige
eenige wiskun.
wil;llml1'..
dige kennis
dige
kennis zal men
men van
van de
debehandeling
behalldelingvan
vandergelyke
dergelyke
onderwerpen moeten
onderwerpen
1l10eten afzien.

Natuurleere
Natuurleere voor
'/ioor minkundigen,
minkultdigen, ter
terbefirydinge
hejlrydingedes
desbygeloofs.
hygeloofi.
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Druk ult
den vierden, veel
veet verbeterden
ve1-beierden en
inve'-meerderden
uit
het
het haogduitsch
Boogduitsch vertaald
vertaaM en
en met
met eenige
een;ge ilanteekenin.
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r. G.
gen verrykt
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Z

eer
eer grooten
grooten opgang
opgaug heeft
heeft dit
ditWerk
'WerkininDuitschla-nd
Duitschla-nd
gernaakt,
zoodat onder
gemaakt, zoodat
onder de
de vertaaling
vertaaling van
van hetzel.
hetzel.
druk van
de vyfele
ye
ve alreecis
alreeds de
vjfde tiruk
van het oorfpronglyke
oorfpronglyke uirge.
uhge.
geven
is. Zeer
verwaohting
mededede
verwachtillggewees-t
geweest
geven is.
Zeergroot
grootas~smede
van
van het nut
nut der
del' vertaalinge
vertaalinge by
by alien,
allen, die
diehetzelye
he;tzelyekenj{ennen
in het
nut van het
nen,, en
en een
een hartlyk
hartlyk aandeel
aanded nemen
Ilelllen in
h~t 11lJfvan
ket
algemeen. Aan
Aan de
de edele
edele oogrnerken
oogmerken der
del' Maatfchappy,
Maatfr:happy,
algemeen.
welke
welke in ons
ons Vaderland
Vaderland dezen
deze,l~ naam
naam voert
voert,, is
is de
de aati,
aan,
leg
leg van
van dit Werk
\Verkzoo
zoojuist
juistbeandwoordende
beandwoordflllde,, als
~ls ware
ware
het opzetlyk
opzetlyk op
ophaare
haareuitnoodiging
uimoodiginggefchreeven.
gefchreeven. Eene
Eeae
eenvouwdige
voordragt der
eenvouwdige voordragt
del' ganfche
ganfche Natuurkunde
Natuurkun<!e,,
haare
haare waarbeden
waarheden gedeeltlyk
gedeeltlyk op
op gezag
gezag van
van kundige
kundige
beoefenaars
llechts ·ter
ter neder
beoefenaars .fiechts
neder ftelleude,
ftellende, gedeeltlyk
gedee1tlyk door
door
L4
kort
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kort en
kort
en bondig
bon2ig betoog
betoog ofofblykbaare
blykbaarc proefneming
proefneming ba.
be",
wyzende -, en overal
en dewyzende,
overal jitiste
jlliste gevolgenl
gevolgenl afleidende
afleidende en
dezelven tegen bet
zelventegen
11et bygeloof
byge100f aanvoerende
aanvo~rende; ; dit
die onderonderfcheidt den
den eigenaardigen
Loon
Werk. In
eigenaardigen roon
vanvanditditWerk.
In
fcheidt
vyftien Hoofdatikken
verdeeld ,handelt
handelthet
het in
in het
hd
vyftien
Hoofdlhikken verdeeld,
de natuurleer
in het
me
over de
natuurleer in
het algemeen;
algemeen; in
h~t ilde
IIde over
over
in het
Mk over
in het
tie hoedanigheid
der ligchaamen
de
hoedanig!zeid der
/igchaamen; ; in
het IlIde
lilde over
over de
in het
heweging 1er
der ligchaamen
de .,yertClt
wetten
bewegil1fJ
li!Jchaomen; ; in
he~ IVde
IVde over
over de
in het
de zwaarte tier
der
der beweging
bewe~mg; ; ill
het Vde
Vde over
over de.
der ligchaaltgchaahet water
in het
in het Vide
men;
VIde over
over het
WOw";; In
het VIIde
VIIde over
over de
men;' in
in bet
den wind
wind en
en het
het geluid;
geluid ; in
It/cht; ; in
het VIIItle
VIlHl:e over
over den
lucht
het lluur;
vuur; in het
bet IXde
het
IXde over
over het
het Xde over de
E/ektriciteit ;i
de Elektriciteit
de luchtverhevelingen
in het
in het
in
het XIde
XIde over
over de
lucht}'erhellelingen; ; in
~et XlIde
XlIde
in het
tie hernelfehe
ligchaamen ; in
hemelfche ligchaamen;
het XIIIde
XlIlde over
over het
over
Over''de
in het XIVde
het ryk
ryk der dell:I/e'en;
delffloffen; in
XIVde over
over het
ryk der
der planplanin bet
het fyk
ryk der
der dieren.
dieren. Elk
len; in
Elk dezer
hct XVde
X Vde over
over het
aezer
ten,.
Hoofdankken heeft
H09fdftnkken
heeft zyne
zyric kleenere
kleenere Afdeelingen
Afdeelingcn,, wier gegetal echter
Werk doorloopt
tal
echter bet
bet geheele
geheele Werk
doorloopt tot bl.
bl. 209
~09 toe.
toe.
gevoegd ,
iedere dezer
dezer afdeelingen
afdeelingen zyn
zyn eenige
eenige vragen
vragen gevoegd,
By iedere
Welker beand
beandwoording
moet worden
worden opgemaakt
nit het
woording moet
opgemaakt uit
her
weiker
Been in
in zulk
geen
zulk eene
eene afdeeling
afdeeling is
is voorgekomen.
voorgekomen. Dikwyls
Dikwyls
AANMF,RKINGEN , die
worden zy gevolgd
door 1'.ANMRRKINGEN,
die ter
ter ontgevolgd door
ontworden
wikkeling , ten
ten bewyze
bewyze of
of ter
terbevestiging
bevestiging van
van het ter
ter
wikkeling,
nedergeflelde dieneJl,
dieren, en
l1edergefl:eIdc
en die
dieinzonderheid
inzonderheiddoor
dooraanvoering"
aanvoering
GEVALLEN o,nderhoudendc
onderhoudende
veelvuldige opmerklyke
op,merklyke GEVALLEN
van veelvuldige
gn belangryk
~n
belangryk tevells
tevell& zyn.
zyn. Byzondere
Byzondereafdeelingen
afdeelingen zyn
zyn
DE TOEASSING
van het
or HET
1IET IlYTOEl;"ASSING van
het voorgaande
voorgaande OP
aan
aan DE
gewycl , welke
welke dan
dan oak
ook hunne
hunne CEVALI:EN
GEVALLEN hebCELOOF
CELOOF gcwyd,
ben van
aard en zomtyds
hen
van tnerkwaardigen
illCrkwam;digen aard
z;omtyds gevolgd
gevolgd door
dOQr
pVER
WEGINGEN ter verklaaringe
verklaaringe van
vand.erzelver
derzdver wonderwonderGVERWEG1NGEN
baarbeid;
nit en
en dan
w~Larby de
de Vertaaler
Venaaler lUL
da,n ook
ook zyne
zylle eieibaarhcid; waarby
gene ervaringen
eryaringenvoegt.
voegt.- — De
gene
Derykdnm
rykdnm van
vangevaigcvalen derzelver
derzelver heeds
{leeds opgemerkte
opgemerkte echtheid
eChtheid,, vereenigd
verecnigll
len en,
met de
de duidiykheid
dllidiykheid en
en beknopthcid
beknopthcid der
del' natuurleere
natuurleere,, en
eu
met
de belangrykheid
de
belangrykheid der
der bygevoegde
bygevoegde aanmerkingen,
aanmerkingen, maarnaa ..
ken voorzeker
dit 'Verk
Werk tot een
ken
voorzeker dit
een zeer
zeernuttig
nuttig en
enaangeaange,.
terwyl het
raam, bock
boek voor
voor mifJkundilfen,
minkundigen , terwyl
naam
het voor
voor den
den
wien de
meedmndie;en,
de gefchiedenis
gefchiedenis des
desmenfchelyken
menfchelyken
meerkundigen , wien
verltands van eenige
is , hoogstbelangverllandsvan
eenige anngelegenheid
a:mgelegenheid is,
hoogstbclang..
van alles
ryk is
is door
door eene
eene zamenbrenging
zamenbrenging van
alles, , wat
wat zich
zich
het bygeloof
nu nog
, voor
net
bygeloof nu'
nag al
al ininhet
hethoofd
hoofdhaalt
haalt,
voar het'
het
edeelte
wel
Diet
meer
in
ons
land.
,
maar
orootile gedeelte
grootll:e
weI
niet
meer
in
ons
land,
maal:
6g
nabuuren, Men
toch by
(Oeh
bv onze.
onze, Duitrche
Duit(che nabuuren.
Men had
llad den
den VerVertaaler aangeraaden
niet al dat
dat bygeloof
hygeloof voor onze LandLand..
taaler
a.1ngeraadcn,·, !liet
genooten
over te
to nemen,
neaten., wyl
wyl zoo
veet daarvau
genooten over
zooveel
daarvau hull
hun onOilbe-
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bekend is;
is ; maar
maar hy
by vond
met goed,
goed, dien
be'kend
vond nlet
dien raad
raad te
te vol.
volomdat
dattoch
tochonze
anzeLandlieden
Landliedennog
nagveel
veelbygeloofs
bygeloofs
gen: „" om
van de
dezoogenaamde
zoogenaamdeHannekemaaijers
Hannekemaaijers ;
" kunnen leeren
leeren van
oindg
men
ook
wel
over
de
dronkenfchap
fpreekt
"Ollld~t
m~n
ook
weI
over
de
dronkenfchap
fpreekt.,,
9/
zonder dat onder
"51 zander
onder de
de toehoorers een
een befchonkene
befchonkene behoeft
behoeft
te zyn,
;,
zyn, en
enhet
hetgeen
geen kwaad
kwaad Iran,
kan, dat
dat men
men de
de lieden
liedel1
„ te
voor fchadelyke
" voor
fchadelyke dingen
dingen waarfchouwt
waarfchouwt,, fchoon
fchoon. deze
deze
fchadelyke dingen
., fchadelykeo
dingen op dat oogenblik
aogenblik niet werklyk
werklyk voorvoor95
handen zyn."
zyn." Daar
:, handen
Daar dit
dit Werk
\Verk,, door
doorzulk
zulkeene
eene nitbygeloof, nagenoeg
fchieting van het uitheemfche
uit~eemfche by~eloof,
llagenoeg voor de
helft verkort
helft
verkort enendaardoor
daardoorzoo
zooveel
veelverkrygbaarer
verlo'ygbaarer voor
voar
den gemeenen
man zou
zou geworden
geworden zyn,
zyn, kunnen
den
gemeenen man
kunnen wy
wy ons
ons
met dit
met
dit zonderling
zonderling flag
nag van
vanredenen
redenen geenzins
geenzins voldaan
voldaan
bouden. Het
geene nieuwe
nieuwe
houden.
Hetbygeloof
bygeloofbedenkt
bedenkt toch
tach geene
kunstjens , zelfs
zelfs py
by onze
Duitfche buuren,
buuren , meer; —
onze Duitfche
kunstjel1s,
de Grasmaaijers
komen ook
ook niet
niet zinds
zinds kort
de
Gtasmaaijers komen
kort voor
voor het
het
eerfle
eet'll~ in ons land,
land,—
- en
endat
datonze
onzelandluiden
landluidenveele
veelegrollen
grollell
dezer arbeiders
nog niet
aan aenomen , is eene
dezer
arbeiders nog
niet hebben
hebben aangenomen,
cene
genoegzaamegerustllelling
gerustflellingtegen
tegenhun
bun bfchadelyk
fcli a d elyk ondergenoegzaame
wys , waartoe
landman, in het
wys,
waartoe ook
oak onze
onze eenvouwdigfie
eenvouwdiglle landrpan,
h~t
gevoel zyner
zyner meerdere
gevoel
meerdere befchaaving
befchaaving en verliCbting
verlichting,, veel
nederziet.-— Wanneer
te laag
Iaag op deze
deze Hannekens
Hannekens nederziet.
\Vanlleer het
het
evenwel in
in den
den prys
prys niet haperde,
haperde, die
die voor
vaal' het
het nut
nutvan
Van
evenwel
dit Werk
Werk zoo
zoo veel
veel afdoet
afdoet,, dan
d~n zouden
zouden wy
wy het
het gedrag
gedrag
des Vertaalers
des
Vertaalers ten
ten vollen
vollen goedkeuren
goedkeuren om
om deze
deze reden
reden;,
wyl
van den
den eenen
~el1en nooit
nooit beter,
betel',, in
in onze
onze
wyl het
het bygeloof
bygeloof van
oogen, wordt
oagen,
wordt beftreeden
bef1:reeden, , dan
dan door
door hem
hem dat
dat van
van andeanderen
voor te
te dragen
ren even
even ernftig
ernllig voor
dragen., , over
over het
het welk
welk by
hy
zelf
Tetoonen,
toouen" dat
datmen
mennog
nogveel
veelmeer
meet
zelf fpotten
fpotten durft.
durft. Te
van
weet , do,n
dan een
van bygeloof
bygeloof weet,
een ander
ander,, en
en dat
dat men
men rust
rust
noch duur
, ten
menhet
heteene
eeneeven
evendwaas
dwaas
duur zou
zouhebben
hebben,
tenzyzymen
bieid
als bet
hiehl als
het andere,
andere, isisons
OIlSmeermaalen
meermaalen als
als een
een duchtig
duchtig
bewys
op den
den man
man aan
a,an voorgekomen
voorgekornen, , en
en als
als zoodanig
zoodanig
bewys op
wenfchen
wy nu
nu aan
dit bock
aan dit
b.oek het
het beste
beste vertier.
vertier. Ook
Ook is
is
wenfchen wy
de gefchiedenis
gefchiedenis des
des bygeloofs
19y9eloofs Altyd
ll,ltyd belangryk
belangryk voor meerkundigen
A:undigen. , gelyk
gelyk wy den
den Schryver
Schryver der
del' Romeinfche
R,omeilf[che GeGemaaken van
rchiedenis
fen reeds
(chiedenis{en
reeds gebruik
gebruik zien
zienmaaken
van de
de domheid
domheid
der
ter ophddering
'der brandbezweringen
brandbezweringen ter
aphddering van
van eene
eene plants
plaats
in TACITUS
TACITUS (STUART
(STUART Rom.
Rom. Gefch.
Ge[ch. D.
D. XXIII.
XXIII. bl. 6o6,
506,
in
507.)
507.) Verlegen
VerJegen inindedekeuze
keuzevan
vaneenig
eenigvoorbeeld
voorbeeld ter
ter
proeve
aard dezes
dezes Wer~s,
Werks, uit
proeve van
van den
den opgegeven
opgegeven aard
uit hoofhoofde
de van
van de
de wydloopigheid
wydloopigheid van
van elk
elk gedeelte
gedeelte., het
het welk
welk
'vy
wy daartoe
daartoe weder
wedel' hebben
bebben nageflagen,
nagefiagen, moge
mage het
\let vo/ger=
vo/gende
flaaltjen ftrekken.
~ ten
ten .·ftaaltjen
ftrekken. Ilde
IIde Hoofdits
HoOfdf1:. over de hoedanipt
lzoedafJig:
LL 55
heid
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3. H.
HELlf
UTH
J.
H. HE
UJ U
TH

hid ckr
dfr IigchtuJmen.
ligchaamen. „,,§·1·.By
§.7. .8y detil!ligchaamen
hfid
Jigckaamen moet
moee mar
me".
(&rzelver) algemcl!J1e
op I.)
i.) butane
" voornamelyk
'Poornamelyk op
hunne (derzelver)
adgemeene eigen.
eigen.
achtgeven.
geven. In het
"fthappen
het algemeen
algemeen bemerkt
bemerkt men
!pel].
It fchappenacht
"92 aan ceder
ieder ligchaam
ligchaam
a. ~.)
2.) Dat
",, a.
Dat het
hetuitgezet
uitgezet zy
zyofofeerie
eene ruimte
ruimte befla.
bea~.
b. Dat het
"„ b.
het zich
zich bewegen
bewegen of
of van
van de
de eene
eene plaats
plaats naar
naar
de andere
"2, de
andere voeren
voerell late.
late.
Dat het
het deelbaar
zy ofofinindeelen
"„ cc. Dat
deelbaar zy,
deelenopgelost
opgelost kan
kat}.
",, (kunne) worden.
worden.
d. Dat
"„ d.
Dat het
het eene
eene figuur
figuur en
en grootte
grootte hebbe.
hebbe.
Dat het
bet op
op verfcheiden
verfcheiden(e)
(e) plaatfen
niet gelyk
e. Dat
"„ e.
plaatfen niet
gelylt:
tegenwoordig kan
kan (kunne)
(kunne) zyn.
"t$ tegenwoordig
VRAAGEN.

VR.A.A.(~EN.

de de
ligchaamen
"„ I.)
t.)Waarop
Waaropmoet
moetmen
menbyby
Iigchaamenvoorna,
voorna..
",, melyk
melyk acht
acht geven?
geven?
Welke eigenfchappen
bemerkt men
'"
eigenfl=happen bemerkt
men aan
aan ceder
jeder
„ ~.)
2.) Welke
"„ ligchaam
ligchaam in
in het
het algemeen?
rJgemeen?
TOEPASSING OF
OP HET
TOEPASSING
HEt'BYGELOOF.
DfGE,l.OOF.
veeleliedm,
lieden, aat
dat em
S. 8.
8. In vroeger
"19 §.
vroeger tyden
tyden geloofden
geloofden veele
een
tnensch zich
zich onzichtbaar
onzschtbaar maalten
maaken en in
"'7 mensch
in een
een slier
dier veran.
"eran..
en zelfs
~,
zelfs nog
nog tegenwoordig
tegenwool'dig zyn
zyn menige
menige
deren kon;
ken ; en
9, deren
onkundigen dit
dit bygeloof
"99 onkundigell
bygeloof toegedaan.
toegedaan. Niets
Niets kan
kan ons
011$
nogthands meer
"nogthands
meer van
van het
het dwaaze
dwaaze daarvan
daarvall ()venni.
overwi..
99
die wy
"29 gen
gen,, dan
dan de
de eigenfchappen
eigenfchappen die
wy van
van de
de ligchaa.
ligchaa..
hebben. Dezen
"99 men
men aangeroerd
aangeroerd hebben.
Dezen moeten
moeten ceder,
ieder, die
die
niet van
"29 niet
van zyn
zyn verfland
verfiand beroofd
beroofd is
is,, overreclen
overrec1en, dat
dat
9, dat
"99 bet
het ligchaam
ligchaam van
van een
een mensch
mensch,...
dat nit
uit zoo
zoo veele
veele en
en
beflaat, niet
"19 gaenigvuldige
~enigvuldige deelen
deelen hefiaat,
niet onzigtbaar
onzigtbaar gemaakt
.gemaakt
"21 kan
kan worden
worden,, en
en kort
kort daarop
daarop wederin
wedel" in zonevoorige
zvne voorige
verfchynenkant
kan. Dit
gehcel tegen
regen de
de
"59 gedaante
gedaante verfchynen
Dit flryd
firydrt gehcel
"1, natuur
natuur der
der ligchaamen.
ligchaamen. Geen
Geen mensal
mensch,geen
geen Engel
Engel
in Nat , zulks
"is
zulksdoor
doorkunst
kunstte tebewerkftelligen;
bewerkftelligen;
99 is in fiaat,
dan moest
moest bet
het menschlyk
menschlyk ligchaam
figchaam of in
in zulke
zulke
"29 want dan
kleine
deelen
gedeeld
worden
,
die
men
met
het
bloo~!I
kleine
deelen
gedeeld
worden,
men
met
het
blooto
" te cog
o~ niet
niet zien
zien kon,
ko.u, en
en daarna
daar-na moest
moest het
het van
van (uit)
(nit)
92
worden, en.
en zich
l' dezelve
dezelve deelen
«eelen weder
weder zamengefield
zamengefield worden,
zich
voor .onze
onze oogen
pogen vertoonen
vel'toonen,, of
of onze
onze oogen
oogen
"99 weder
weder voor
dermateverblind
verblind,worden,
worden dat
,~ moesten
moesten dermate
dat wy
wy het
h,et ligIig..
”
in het
;, chum
(:haam in
het gekel
g<:hed niet
met en
en daarna
dllarna in eene
.eene gantseh
gantscb
99
edaanteit.n.
Neu. Maar hiertoe wordt
" ;ridge
Indue ~edaante
wordt eene
eeJie onr
~
20
j)
" ailem-
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eindige kl'a.cht
kracht vereischt, die
" eindige
die geen
geen fchepzel
fchepzel toekomt
toekomt ,
maar een
een voorrecht
voorrecht der
der oneindige
oneindige Godheid
Godheidis.
is. Welk
Welk
" maar
eene dwaasheid,
dwaasheid ,welk
welk cen
Kenonverfiand
onverftandisis het
het by
by ge..
"99 eene
"/I volg
volg,, als
als de
debygelovige
bygelovige zich
zkh inbeeldt,
inbeeldt, dat
dat 'er
'cr menmen..
fchen zyn
zyn of
zyn, die
" fchen
often
ten minften
minllen geweest
geweest zyn,
die van
v.an den
den
Satan het vermogen
ontvangen hadden,
hadden, om
om zicb
zich on.
" Satan
vel'mogen ontvangen
on..
zigtbaar te
te maaken
en zich
" zigtbaa.l'
maaken , , en
zich in
in Haazen
Haazen,, Kasten,
Katten.
Honden , Paarden
Paarden en
en voornaamlyk
voornaamlykin
in Wolven
Wolven te ver,~
ver..
1, Honden,
anderen ! welke
t-,
welke uitzinnigheicl
uitzinnigheid, , welk
welk eene
eene fchande
fchandc
101 andereu!
voor het menschlyk
verftand , dat zulks
"5* voor
menschlyk verftand,
zulks ooit
ooit geloofd
geloofd
is geworden!
20 Septelnber
evenwel is
is nog
nog den
den 20
" is
gcworden! En
En evenwel
September
1793 , volgens
eene zekere
gefchreven bekendtenis
"S'S 1793,
volgens eene
zekere gefchrevfn
bekendtenis
wegens de
de nachtwerry,
(k(c)onfesfie) wegens
"SS (k(c)on{esjie)
nachtlllerry,, door
door een'
een' een.
cen"
vouwdigenRechter
Rechter de
de (den of
"SS vouwdigen
ofder)
del')befchuldigde
befchuldigde de
de
volgende onnozele
onnozelevraag
vraag gedaan:
gedaan :", of
"IS volgende
ofde
degevangene
gevangene
men de
zich onzigtbaar
maakenkon
kon?"
"91 zich
onzigtbaar maal<en
~" Had
Had men
gering.
de germg.
fie kennis
kennis van
van de
de gefteldheid
gefieldheid der
del' ligchaamen
ligch:l.amen gehad,
"$• fie
en daarby
bedacht, dat
dat het een
"91 en
daarby bedacht,
een Satan,
Satan ~ gelyk
gelyk ook
o.ok ie.
ware zoodel' ander
ander fchepzel,
fchepzel, volltrekt
volltrekt onmogelyk
onmogelyk ware,
zoo.
",/ der
danig een
een werk
werk te
te verrichten
verrichten, dan
dan zou
ZOll men
men deze
deze
"11 danig
uitzinnige mening
mening van
van de
" uitzinnige
de onzigtbaarheid
onzigtbaarheid van
van een'
een'
meusch,, en
"If mensch,
envan
vanzyne
zyneverandering
verandering in
in een
een weerwolf,
weerwolf,
als eene
eene misgeboorte
misgeboorte van
van ontRelde
ond1:e1de harsfenen
harsfenen belagbelag..
"9, als
then, oP
geacht, en
"Is chen,
op zulk
zulkeene
eenegrove
grovelogen
logen niet
nietgeacht.,
en by
by
gerechtlyk onderzoek
n
ge-re~htlyk
onderzoek nooit
nooir eene
eene vraag
vraag daarover
daarover outant,'
worpen hebben.
!
"
hebben. Weg
Wegdierhalven
dierhalven met
metdezen
dezenonzin
onzin!
DI worpen
Gelooft nooit
pooir aan
aan zulke
zulke vertelzels
vertelzels,, als
als uwe
uwe ouders
"Ss Geloofr
en vrienden
zwak genoeg
genoegzyn,
zyn , om
om u zulke
" en
vrienden zwak
zulke grove
grove
voor waarheid
te vertellen.
logens voor
waarbeid te
vertellen. In
Inmenig
menig huishuis" logens
" gezin
gezin is nog
nag zelfs
zelfs heden
heden het
herfchadelyke
fchadelyke boek,
boek,ERASERAS.
",7 NI
l\1I, Helfehe
I-Ieifche Proteus te
re vinden,
vinden, hetwelk
hetwelk de
de groffte
groflle lo10van de
",1 Bens
gens van
de onzigtbaarheid
onzigtbaarheid der
der menfchen
lDenfchen en
en hunne
hunne
verandering in
in dieren
"verandering
dieren behelst
behelst en
en den
denalmagtigen
almagtigen
Schepper onteert,
onteert , rerwyl
terwyl het
het den
" Schepper
den duivel
duivel eene
eene onbeonbe.
,. paalde
paalde magt
magr over
over menfchen
menfchen en
en vee
vee toefchryft."
toefchl'yfr." By
By de
de vermelding
vermelding van
vandit
ditboek
boekteekent
teekentdedeVertaaler
Vertaaleraan
aan:;
ook in
in ions
Niet aUeen
alleen ill
in Duitschland
"11 Niet
Duitschland, , maar
maar ook
ODS Ge.
Ge.
logenachtige en
fcha,
"DI rneenebest
meenebest zyn diergelyke
dierg-elyke dwaaze,
dwaaze.logenachtige
eJ;l feba.
boekenby
by den
den minverU.
minverftandigen,
nog he.
delyke boeken
.mdigen, helaas! 1J,og
he,
" delyke
9,
als kind
een derzeiven
" den voorhandenl1k
voorhanden! Ikherinner
herinnermy
myals
kindeen
derzelv.eq.
SO
,,
hebbengetyteld:
, getyteld:.
Baton its
t, gelezen
gelezen tetehebben,
de SQ//IfJ
ip zyn jvezen,
1tYezen,
,,
aart,bedrYf,
, enz.tnz.
door
groot
" aart,
door S.
s. DE
DE VRIES
VRIES, een
eeogroot
en vertaler
van eerie
"11 k(c)ernpilateur
k(e)ompilt.JerJr en
yel"taler van
ee~ Darzagyke
OlltzagJyke 1;11e•
11J~.
§,
werken , die
die door.
h nigte
nigte flwaize
~wa.aze en
en logenacbrige
lOieija-ehtig~ werken,
door.
gaans
"gaans

t60

y. 1I.ntLMUTH
H. litLMUTH
J.

"„ gaans
ga:ms van
vanduivelaaryen,
duivelaaryen,fpokeryen
fpokeryen enenverfchyningert
verfchyningen
krielen. Gelukkig,
Gelukkig,dat
datmy.naderhand
my.naderhandbeter
beterboeken
boeken in
"19 krielen.
handen vielen, die
"37 handen
die den
denfchadelyken
fchadelyken indruk
indruk wederont
wederom
uitwischten, dien
~, uitwischten,
dien deze
deze zotte
zotte fchriften
fchriften op
op myne
myne kinkin,,
gemaaktbadden."
hadden." Als
derlyke verbeelding
verbeelding gemaakt
Als medeiir"„ derlyke
beider aan
ften warell
waren
1lerfcheidene letterkundige
letterkundige tydfehri
tydfchriften
beider
aan verftheidene
den Vertaaler
gelyk by
by zegt
zegt,, deze
dezeenengene
genevorderin•
vorderinden
Vertaaler, , gelyk
in de
de wetenfchappen
wetenfcbappen natuurlykerwyze
natuurlykerwyle bekend; docli
doch
gen in
daarover opzetlyk
opzetlyktete bandelen,
handelen , voegde,
voegde,in
in zyn
zyn oog,
daarover
flechts aan
aan in
in derzelver
flecqts
derzelvel' vakken
vakken ervarene
ervarene mannen
mannen,, en
het isisdus
dusaan
aaneenige
eenigeaanzienlyke
aanzienlyke natuurkenners
natuurkenners,, dat
dat
by verfcheidene
deaanteekeniugen
aanteekeningen gevonden
gevonden worworhy
verfcheidene, , in de
Hier en
dende , verbeteringen
dende
verbeteringen verfchuldigd
verfchuldigd is. Hier
en daar
daar
aanmerklyk genoeg;
genoeg; maar weinig
zyn deze
deze verbeteringen
verbeteringen aanmerklyk
weinig
LAVOISIER flechts aanvoldoet het
het ons
van LAVOISIER
ons,, het
het ftelzel
fielzel van
voldoet
gehaald te
te zien
gehaald
zien,, wonder
zonder. uit
uit hetzelve
hetzelve eenige
eenige opheldeophelderingen overgenomen
vinden byzeer
by zeer veeI,
veel , bet
overgenomen tetevwden
het geen
geen
ringen
Haarde
de oude
nudeleer
leerder
der vier
vier Hoofdlleen
HELMUTH
Hoofdfl~ffen, , ell
en
1-IELNUTH naar
heeft voorgedragen.
"mar die
die van
van het
het Phlogiflon
naar
Phlogiflon, , heeft
voorgedragen. De
De
.aanmerking:"dat
„ dat alzoo
alzoo het
bet Werle
Werk niet
';lanmerking:
niet gefchikt
gefchikt zou gegehleeven zyn voor minkundigen
;" fcbynt
bleeven
minkundigen;"
{chyntwederfproken
wederfproken te
te
van den
den Eerw.
Eerw. VILKENS
worden door de
de Redevoeringen
Redevoeringen van
UILKENS,
in welken
welken al
al het
het nieuwe
nieuwe in
in de
de Natuurkunde
Natuurkunde voor
voor zyne
zyne
Gemeente voorgedragen
voorgedragen wordt.
wordt. BeflisfchenBeOisfchelleenvouwdige Gemeente
der .zou
zou deze
zyn , dat
der
deze geweest
geweest zyn,
dat alzoo
alzooliever
Hever enkelde
enkelde
deelen van
deelen
van dit
dit Werk
\Verkgeheel
geheelveranderd
veranderd enenovergewerkt
overgewerkt
hadden behooren
te worden:
behooren te
worden: maar
!Ilaar zeer
zeer gaarne
gaarne zouden
zouden
hadden
gezienhebben.
hebben. 'Er
'Er mogt
magt ook
ook nog
nog wel
weI wat
wat
wy zulks
zulks gezien
meer te
te recht
recht gebragt
gebragt zyn.
zyn. Dus
Duslezen
lezenwy
wy(LA.
(bl. 96
96~)
meer
Dezen ontltaan
ontltaan2 wanwarmekaden.
baden. Dezen
"„ 'Er
'Er zyn
zyn ook
ook warme
wallneer hunne
of van
eeny onder"neer
hunne (derzelver)
(derzelver) bronnen
bronnen of
van ten
57
aardsch vuur
over keizand
keizand
",/ aardsch
vuur verwarmd
verwarmd worden
worden. , of
of over
heen vloeijen,
vloeijen, wel!\s
welks dee1en,
deelen, terwyl
terwyl zy door
door de voch.
voch..
"3, heen
"tigheid
0pl;elost worden
worden,, het
hetwater
waterwarmte
warmtemedemede31 tigheid opgelost
deelen." Het
~,deelen."
Ht;tkeizand
keizand wordt
wordtdan
dangedeeltlyk
gedeeltlyk door
door
/7
water
deeltwarmte
warmte
mede!
mede!
- Onnozei
Onnazel
water opgelost
opgelost enendeelt
waarlyk Daar
, waar
zwavel
, metaalen
, yzerdeelen
waarlyk!
Daar,
waar
zwavel,
metaalen,
yzcrdeelen
enandere,
andere,wegens
wegensbyzondere
byzonderevereeniging,
vereeniging, hithitvooral, en
te gevende
aanwezig zyn,
zyn , worden
ie
gevende ligchaamen
ligchaamen aanwezig
wordell deze
deze babaden gevonden
en het
~evonden, , en
het isisdedelaatere
laatere fcheidkunde,
fcheidkunde, die
die
den
Diet flechts
flechts veelvuldige
voorbeelden oplevert
oplevert van
van door
veelvuldige voorbeelden
dool'
niet
vereeniging heet
heet wordende
wordende en
en zelfs
zelfs vuurvattende
vuurvattende ftoffiofvereeniging
fen ,maar
, maar die
fen
die ook
ookhiervan
hiervanhaare
haareverklaaringen
verklaaringen ge,
gereed beeft.
heeft.- --- Zoo
aan do
leeven aan
reed
Zoo worth
wordt ook
ook het
het leeven
d6
gege·
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dikte en
en dunte
dunte van
van de
gemaatigde dikte
paatigde
de lucht
luchttoegefchreeven
toegefchreevea
nu reeds
(bl. 13o),
130), daar
claar fchier
fchier ieder
ieder nu
reeds weet
weet,, dat
dat de
de beheder lucht
lucht zelve,
fianddeelen
ftnnddeelen del'
zelve, het
het zy
zy naar
naar de
de leer
leer van
van het
het zy
zuurflof, haare
phlogiflon
haare beleefphlogijlon, , het
zy naar
naar die
die der
der zuurjJof,
beleef..
baarheid voor
voor den
den mensch
menschbepaalen.
bepaalen.--- By
baarheid
By de
de befchry.
befchry.
ving van
te recht
ving
van ons
ons Zonneltelzel
Zonnell:elzel worden
worden te
recht door
door
den Vertaaler
Vertaaler de
de nieuw
Planeeten CERES
den
nieuw ontdekte
ontdekte Planeeten
CERES en
bygebragt(bl.
( bl.~9I),
290 , die
PALLAS bygebragt
PALLAS
~ie dan
dan ook
oak op
op bl.
bl.
32r in
3~I
in den
dentekst
tekstzelven
zelvenzyn
zyningefchooven
l11gefchooven;; dock
docll
ter dezer
plaatze vinden
vindenwy
wy URANUS
URANUS nog
ier
dezer plaatze
maar met
met
nog maar
wachters , terwyl
terwyl'er
'er reeds
zes bekend
bekend zyn,
zyn , zootwee
reeds zes
~QO.
twee wachtel's,
afJlanden en
en omloopstyden
dat derzelver
omloopstyden alreeds
alreeds bereldat
derzelver afftrmden
bereezyn , en
nog meer
meer befiaan,
beftaan , die
bend zyn,
en 'er
'er vermoedelyk
vermoeclelyk nag
die",
kend
wegens den
den verren
wegens
verren afftand
affiand dezer
dezer Dwaalfter,
Dwaalfier, niet
niet gemak.
gemak..
en zyn;
zyn ; gevende
lyk te
te ontdekk
ontdekken
gevende de
de groote
groote gaaping
gaaping tustusfchen haar
wachter reden
fchen
haar en
en haaren
haaren eerften
eerfien wachter
reden tot
tot dit
ditvet.ver.
moeden. -— Dat
Dat ook de
het hoofd
moedell.
de mensch
mensch als
als he!
hoofd des
des dierendieren.
wordt voorgelteld
(bl. 183),
tyks wordt
;yks
voorgelteld (bl.
183), om
amzyne
zynebygeloovigbygeloovigbeden te gispen
beden
gispen,, komt ons
ons zeer
zeer oneigen
oneigen voor,
voor, wyl
wylmen
men
toch geene
der clieren
dieren kent;
kent ; en
en bet
toch
geelle bygeloovigheden
bygeloovigheden der
het
fchynt ons nimmer
fchyllt
nimmer krachtig
krachtig genoeg
genoeg voorgeftaan
voorgefiaan te kunkunnen worden,
iet anders
anders is,
is , clan
nen
worden, dat
dat de
de mensch
mensch geheel
geheel iet
dan
ook is de
het hoofd
hoord des
des dierenryks
dieren'yks;; oak
de waarde
waarde zyner natuur
natuur
nog onlangs
onlangs door
door meer
meerdan
daneenen
eenen onzer
onzerLandgenooten
Landgenooten
om hem,
te opzetlyk
opzetlyk enenonwederleglyk
onwederleglyk verdeedigd
verdeedigd, , om
hem,
zoo zeer
zeer ten
ten nadeele
nadeele zyner
zyner redenlykheid
redenlykheid,, langer
langer aft
zoo
alt
der dieren
der
dieren vorst
vors! te laten
laten vertoonen.
vertoonen. -— De
DeVertaaling
Vertaaling
zelve
van dit Werk
daar hinderde
zelve v:ln
vVerk isis vry
vryzuiver;
zuiver;hier
hierenendaar
hinderde
fzicht voor oogmerk
ons eene
eene Hoogduitfche
Hoogduitfche uitdrukking.
uitdrukking. Af
A[zi'cht
ftuitede
ons op
op bl.
fiuitede ons
bl. 276.
!2i6. Deze natuurlyke
natuurlykegeJleldheid
gefteldheid beef:
heeft
het
het nut der
tier ZonZan- en
en Illaan-verdasteringen;
Maan -'Verduisterinl?en; dit is in on.on~
ze
ze ooren
ooren klinklaar
kIinkl:\ar Hoegduitsch
H08gduitsch (op
Cop bl.
bl. 334.)
334.) Hartlyk
Hartlyk
wenfchen
wy , dat
wenfchen wy.
dat een
een fpoedig
fpoedig vertier
vertier van
van dezen
dezen Druk
gelegenheid
zal geven
gelegenheid zal
geven, , om
om by
by eenen
eenen tweeden
tweeden gebruik
gebnlik
te maaken
maaken van
van eene
eene naauwere
naauwere herziening
herzienillg, welke
welke een
eell
Werk
vVerk van
van dezen
dezen card
nard,, by
bydedegeduurig
geduurigtoenemende
toenemende
vorderingen
vorderingen der
der Natuurkunde
Natuurkunde,, zoo
zoo byzonder
byzonder noodig
lloodig
heeft,
beeft.
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inauguralis
de A.
inauguralis de
more Dei ergs
more
erga fefeipfum
ipfum,, omnis
omnis verae
verae falutis
fiiluris ,, omnis
omnis inter
illter
homines Juris,
homines
Juris, omniumque
omniumque noftrorum
nof1:rorum officiorum
officiorum,, fonte
fonte::
publice dil.'ta
dicta,~ ad
MDCCCIII , cum
publice
ad diem
diem XII Novembris
Novembrls MOCCCIII,
cum
ordinariam Philofophiae
Philofophiae in
ordinariam
in Academia
Academia Lugduno-Batas
Lugduno - Bara \aa
profesfionemfolemniter
folemniteradirer.
adiret. Lugduni-l3atavorum
profesfionem
Lugduni - j):ltavorum apud
apud
S. et
et J.
". Luchtmans.
to..
S.
Lucht1l1tlflS. 44W.

jet is ene kenfcherzende neiging
ryden.
der de Geleerden doorgedrongen,
al war maar flegrs
H
nllat elle oude gewoonre zweemt, te lakcn, en door iers

et is ene kenfchetzende neiging onzer
onzer tyden , ook
ook on.
on..
der de Geleerden doorgedrongen, om
am al wat maar flegts
naar ene oude gewoonte zweemt , te laken, en door jets
rienws , hoe
ook , te
te doen
doen vervangen,
vervangen. In
In deze
dez&
Jlieuws,
hoe gebrekkig
gelJrekkig oak,
algetnene floping
Elopingcler
der oude,
oude, ook
lligemene
oak der
cler loffelykfte,
lolfelykf1:e, gebruiken,
gcbruiken,
verheugen wy
wy ons,
OIlS, dat
dathe:
hetaanvaarden
aanvaarden der
derHoogleeraarspos,
Hoogleeraarspos"
verheugen
ten met
nog bef1:endig
beftendigisisininfraud
and
ene Latynfche
Latynfche Redevoering
Redevoering nog
ten
met ene
gebleven. Dit
gebleven.
Dit geeft
geeft nog
nog gelegenheid,
gelegenheid, zo
zo wel
wei tot
tot het
het be.
be~
handelen van
van gewigrige
gewigtige ollderwerpen.
oriderwerpen , als
als tot
handelen
tothet
hetbeoeffenen
heoelfenen
der Latynfche
Taal , wake
welke elders
elders zo
zo zeer
zeer verzuimd,
verzuimd, veragt
veragt
der
Latynfche Taal.
en agter
en
agrer de
de bank
bank wordt
wordr verfchoven.
verfchoven. Hoe
Hoevele
velebelangryke
belangryke
ftoffen worden
worden by
by doze
ftolfen
deze gelegenheden
gelegenheden niet
niet voorgedragen
voorgedragen,, aan
aan
welken anderzins
nanuwlyks zoude
zoude gedagt
gedagt zyn?
zyn? En
welken
anderzins naauwlyks
Ell wat
wat de
de
Latynfche Taal
Taal betrefc,
D' ALEMBERT moge
moge met
Larynfche
berreft. D'ALEMBERT
met alle
aile kragten
kragtell
willen fiaande
flaandehouden.
houden,dat
dat'er.
'er, na
na den
den val
willen
val van
van Rome, geen
geen
mogelykheidmeer
nicerzoude
zoudeover
overzyn.
zyn , om
om gierlyk
mogelykheid
~ierlyk Latyn
LatYll te
rtf
fpreken of
of te
fpreken
re fchryven
fchryven;; rvy
wy kunnen
kunnen hier
hier op
opantwoorden
antwoorden f
D'ALEMBERT, door
door zyne
vooreerst , dat
dat D'ALElVIllERT,
Yooreerst,
zyne keuze
keuze van
van ilukken,
fiukk~n,
tile, naar
die,
naar zyn
zyn oordeel,
oordeeI, nog
nog het
hetnaaste
naaste aan
aande
deware
ware LatiniLatini~
reit
teit der
der Ouden
Duden zouden
zouden bykomen,
bykomen, ten duidelykfle
duidelykf1:e bewyst, dat
dat
regteris.
is. Ten
by
hy hieromtrend
hieromtrend een
een geheel
geheel onbevoegd
onbevoegd regrer
Ten andeande·
ren
hem de
ren,, konden
konden hem
de voorbeelden
voorbeelden van
van MURETUS
MURETUS en
en menigte
menigte
indere
van de
de 16
i6 en
rindere Geleerden
Geleerden van
en 17
Ii Eeuw,
Eeuw, en,
en, in
in onze
onze dadagen,, van ERNESTUS,
ERNESTUS. FACCiOLATUS
FAcctOLl\TUS,RUHNICENIUS
RUHNKENlUS, WYTTENEACH,
WYTTENBl\CH,
gen
liOTTINGER
HOTtINGER en'
en' meer
meet anderen,
ander~n, genoegzaam
genoegzamn wederleggen.
wederleggen. In
In
de
de Latynfche
Larynfche Taal, zo
20 als
alsby
byverfcheideverfcheidede daad,
daad, wanneer
wanneer de
ne Volken
Volken,, byzonderlyk
byzonderlyk ook
oak iu
in Duitschland,
Duilschland. nicer
meer en
en meet
meer
verzuimd
de Hoogleeraars
Hoogleeraars,, die
die de
deGriekfche
Griekfche
verzuimd wordt; wanneer
wanneer de
en Latynfche
Larynfche Schryvers
Schryvers moeten
moer(ln uitieggen,
uitleggen, hunnen
hunnen mond
mond niec
niet
durven
~urvelJ. openen, om
om een
een woord
wOOfd Latyn
Latyn te
re fpreken,
fpreken, zo
2;0 als
als men
men
dit op
op de
deHoogduitfche
Hoogduirfche Hoge
Hoge Schoien
Schoien veelal
veeJal thans
rhans ontmoet;
onrmoeq
wat
van aUe
alle Lerrerkunde.
Letterkundc wat
dan eindelyk
eindelyk van
wat van
van de
de
wat moet
moet dan
daar
mede zo
zo naauw
naauwverbondene
verbondeneWetenfchappen
Wetenfchappen worden
worden r
daar mede
ALEMBERT zelve,
Het is bier
hier opmerkelyk,
opmerkelyk, dat
dat D'
D'1\LEMIlERT
zelve, die
die de
de tier.
~ier..
lykheid
van aile
alle do.
Jykheid,, het
het eigenlyke,
eigenlyke. vooral
vooral de
de welluidendheid
welluidendheid van
do..
de i'alen,
:rlllen. thans
thans voor
voorene
eneonmogelykheid
onmogelykheid hieldt
hieldr,, nogthan,
nogthan,
het gebruik
van dne
ene algemene
algemene Taal
Taal voor
voor de
deGeleerdheid
Geleerdheid
gebruik van
e
elr Wetenfchappen,
Wetenfchappen, en daartoe
daanoe wel
wei byzonderlyk
bywnderlyk de
deLatynfche
LarynfchB
Taal,
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ddliptyst, op grond
7aat, ten
ten fielkfte
ftetkflellllnprySt,
grond van
\fa'tf het
btl Ofikerekettbaat
6fibl!retd!llba:lt
Taal,
nadeel, het
hetwelk
W!!lkanders,
&l1ders,zonder
:londerhet
hetgebruik
gebrulk'etier
l!iteralgemene
algemene
Tale, uit
'van
onderfcheidene
'uitden
dtnflood
Mod'
vanvele
\tele
onderfcheidenehedencutagfcbe
hedendIlRgrcl1~
Talen
Talen te
te moeten
moeten Ieren,
leien,voor
VoordedeWetenfehappen
Wetenf~happen,, onvermy..
onYermy.
delyk
zo vele
delyk moet
moet voordvloeijen
voordv!oeljen, , wanneer
wanneer, zo
vele Volkeren
Volkeren de
d~
wetenfchappelyke
oiiderwerpen , ieder
leder in
wetenfehappelyke orlder1'terpen.
ih zyne eigene
eigene Land•
Lltndio
tllli!,behande/en.
benandelen. Men
Mett zie
zie D'
n'ALEMBERT
ALEMBERT Me/10;g.
Melang. de
tie Littera:4,
Lit/t1'l1t~
oat,
V.p.p.56561.
tI' Hift. gett de
de Philof.
Philof. Tom.
Tom. V.
1. - Terwyl
'l'erwylbybygeeti
geelt
d'Ilift.
Volk meerdere
ett Werenfehapmeerder~ Werken
Werken over
over dedeGeleerdheid
Geleerdheiden
Wetel1ft'htl~
pen,, dan
dan by de Duitfehers,
1>uitfchers, in
in 't licht
Heht komen,
kornen, isis het
hetmede
med~
pen
opinerkelyk,
dat men
opinerkelyk, dat
men by
by hun,
hun,voor
voor ,ene
:ene Eeuw,
Eeuw; onder
onder de
de f
nitkomende
nieuweGefehriften,
Gefchriften ,tett'min1l:e
ten minfte55,
'Ultlwmende nieuwe
~ in bet
l1et Latyii
LalyR
Opgefteld,
kondetell
tellen;.
daarmen
mentha1'ls
thaw, integendeel
opgell:eld, konde
en ;, daar
integendeel,, op
ep de
de
Leipiiger
Mis-Catalogus
Lelpfiger Mis·
Catalogus van
van 't voorleden
voorleden jaar
jaar 1803, wider
onder
de 3268
nieuwe Werken,
Werken, buiten
3268 anngekondigde
anngelwndigde nieuwe
buiten de
de Uitgaven
Ukgavell
in 't't Latyn
'Van oude
fiegra 20
10 aantreft,
llantreft, in
Latyn , over
Over de
de!
Van
oude Schryvers, flegtn
Oitditeidkunde
of de
de NlltUurlyke
Natuurlyke HIstorie,
Hlstorie, gefchreven.
Oitdlleidkunde, , of
gefehreven.
De Redenvoering,
Redenvoering, Welke
\\Telke wy
wy aan
aan het
hethoofd
hoofd van
valldit
ditverilag
verfJag
itankondigden
is ia
in beide
*~nkondigden, , is
belile opzigten
opzlgten pryzenswaardig
pryzenswaardig., ZQ
ZQ wet
wel
wat
wat het
het gewigt
gewigt van
van het
het gekozen
gekazen onderwerp,
onderwerp, als
als de
de gemak.
gemll/[..
kelyke voordragt
voordragt, , en
en de
de zuiVere
zuivere en
en vloeijende
vlocijende taal
taal,, aan.
aan.
kelyke
AGE.
ggltllt.
Wat het onderwerp
onderwel'p betreft, nit
na ene
enekorte
kortemaar
maargepaste
gepasre i\tlo
Wat
'tiding gnat
leidlng)
gnat de
deRedettaar
Redenaar terftond
ter1l:ond over, om
om de
de Liefde
Liefde van
"!lll
Cod tot zig zelven
God
zelven te ontvouwen,
ontvouwen, en
en die
die als
Ills de
de ware
ware broti
bron
toot
ll:eHen Van
valt ails
alle waar
waae geluk,
gclttk, van
vanOle
aUeregten
regtcn en
enpligten
plig-ten
'root teIe ftellen
ge geregelde
der Menfchen.
der
rtienrchen. Dit
Dit onderwerp
ondetwctp wordt
Wl>rdt in
in de
dete
geregelde order
otde
en
behandeld.
en betoog behandeid.
Al
zo dieren
diel'en als
als thenfchen,
Itlenfchen, 't't gy
1.1
Al wat
wat gevoelt
gevoeltenendenkt,
denkt, zo
geleerden of
of ongeleerden,
ongeleerden, ouden
ouden of
of jongen, van
/hat
Jl!leerden
van welken
weiken 1l:aat
alien zyn.
ook,
zyn, be2ield
be~leld met
mE!t ene
cne allerfterkfte
nllerfterk1l:~ zugt en onwe.
onwe"
wok , allen
geluk; Welke
in den
den tuensch,
tbt gelUk;
derflaanbare
welke in
ltIen~eh, bove*
bove*
derflaanbare nelging
neiging tot
het redenloze
nCt
tedenloze gedierte,
gedierte, beftierd
befiierd wordt
wardt door
door het
he-tonfehatbaar
onfcl1atbaar
gcfchenk
om-trend de
de verhe:
verh!!gefthenkdel'
derReden.
Reden. Hoe
Hoe zeer
zeer wy
wy nu onttrend
vene eigenfchappen
van het
het Hoogite
'Yelle
eigenfehappen van
Hoog1l:e Wezett
Wezeli niet
niet dan
dan /tame.
name-len kunnen
len
kunnell,, kan
kan egter
egter van
vandat
datallervolmaaktfte
allervolmaaktfle Wezen
WeEen die
Zelfsliefde, mids
mids van
van alle
alle die
die verkeerdheden,
die ~o
go dikwyle
~eifsJicfde,
verkeerdheden. die
dikwyl!
eigenllefde van
van bedorvene
bedorvene menfchen
ee
menfchen begoedelen
bezoedelen t geheet
geheel
de ei~nllefde
yry
nlet afgercheiden
llfgefeheiden warden.
w()rden. De
Demenfchen
menfcnendotsdob'vry en
en iuiver,
guiver, niet
be-en ged1.1rlg,
gedurig , uit blindheid,
beten
blindlreid, en
en bedriegen
bedrlegen rank
Vllak zigzelven,
zlgzelven.
in
in het
het Ilreven
ffrevennaar
naargeluk;
geluk;mllar
maarwie
wiezou
zouditditbederf,
bederf,dlt
dit ge-.
ge'
trek van
mit
van veritand
ver!1:llnd en
en doorzigt,
doorzigt, die
dieverkeerdheid
verkeerdheid van
van kettle,
kE!ttte,
de ingeborene
:t*n
ingeborene zugt en
en neiging
neiglng naar
naar geluk
geltik zelve
zelvesoefehry4
loefCbty.
aan de
Veit?beze
Dezeimmel's,
immers ,01'
optig
zig Eel'Vc
zelve befehouwd.
befchouwd bevat
~h?
bent niets,
nlets,
den mensch,
mensch, of enig
lletwclk
enig redenlyk
l'edenlyk wezert,
wezett, onwaardig
onwaardi~
her weakden
1§1ja,
ja, zundel
zonderdie
die:lugt,
zugt, mids
mids door
door de Reden
illl
Reden wel
wei beftuurd,
beftuurd,
kan l1i'etllant.
niemant ,noeh
nochleven,
leven, noeh
noch eel',
eer, noeh
nochgoederen,
goederen,nodi
nod
kin
gelazaligite wiftetireiykileld-tet
jtltgtet\,
lie (eJukzaHgfte
oltRervelykheJd'w hart*
harte
zees ale
pligtett, nOtb
nod lelfs
ne,
ne-
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nemen. Hoe
, onszelven
nemen.
Hoe zouden
zouden wy
wyook
oak,
onszelvenniet
nietbeminnende;
beminnende,
anderen kunnen
kunnen liefhebben?
liefliebben? Hoe
Hoe zouden
zouden dan
dan anderen,
anderen, op hunanderen
hunen zamenleving
zamenlevingvan
vanons,
ons, die
beurt,, de
de gemeenfchap
gemeenfchap en
die hun
hun
ne beurt
met geheel
ogen aanzien
,net
geheel onverfchillige
onverfchillige ogen
aanzien,, kunnen
kunllen verlangen?
verlangen?
Gelyk wy, de
Gelyk
de denkbeelden,
denkbeelden, de
de wetenfchap,
weten[chap, en
en alle
aile zugt
zngt tOC
tot
waarheid en
en fehoonheid,
waarbeid
fchoonheid, in
ill de
de menfchelyke
menfchc:lyke ziel
ziel., die,
die, volvolvan God
PLATO, van
God haren
haren oorfprong
oorfprong heeft,
heeft,waarnemende,
waarnemende,
gens
gens PLATO,
die hoedanigheden
die
hoedanigheden, , in God
,God,, als
als het
!letvolmaaktfte
volmaaktfie voqtbeeld,
voqrbeeld,
mede als
als zuiver
zo moeten
zuiver en volmaakt
volmaakt eerbiedigen
eerbiedigen; ; zo
moe ten wy
wy in
in
mede
Zelfsliefde erkennen,
erkennen, en kunnen
God
die Zelfsliefde
kunnen daar
daar door
d00r niets
niets,, an.
anGod die
verftaan, dan
dan de
de flandvastige
~ers
jtalidl'astige en
enonveranderlyhe
011verrwderl)'ke goeakeugoeakeutlers verll:aan,
ring van
, enende de
volkomenfle
,.ing
vanzig
zigzelven
zetVel'l,
volkollle11jlegeneigdbeid
geneigdheid tot
totzyne
Z.YfJe
limners, zou de
eigene
de hoogfte
hoogfte Volmaaktheid
Volmaaktheid onbeonbe.
eigenenatuur.
natuur. Imn~ers,
de volkomenfle
vOlkomenll:e Redon
Redel!
wust van
van zig
zig zelve
zelve kunnen
kunnen zyn?
zyn'? Zou
Zou de
zig zelve
?
zig
zelve niet
niet goedkeuren
gCJedkeuren '?? dat
dat is
is,, zig
zigzelve
zelvebeminnen
beminnen?
nileflervelingen
ll:ervelingen met
metbran•
bran.
Het hoogfte
hoogfte Goed, naar
naar bet
het welk
welkalle
denden yver flreven
denden
flreven,, zou zig
zig zelve
zelve luttel
1unel agten?
agteri? Het
HetHoogfte
Hoogll:~
Wezen zou onverfchillig
kunnenzyn,
zyn, hoe
hoe hetzelve
Wezen
onver[chillig kunnen
hetzelve beflonda
befiondtP
dus niets
niets verwerpen;
verwerpen;of
of voor
voor iets
lets,~ buiten
zou
niets begeren
begeren,, niets
buiten
zou dus
zig, zorg
zig,
zorg dragen?
dragen? Dit
Ditisisniet
nietaannemelyk.
aannemelyk.
Hoe moeilyk
is voor
voor ons
OilS menfchen,
menfchell, ons
OilS omtrend
omtrend
, Hoe
moeilyk het ook
ook is
dit hoge
gevoegelykuit
uit tete drukken,
drukken, dit
dit
hoge onderwerp
onderwerp gevoegelyk
dit is
is egter
egter
blykbaar , dat
zig zelve
blykbaar,
dat de
de Goddelyke
Goddelyke Zelfsliefde
ZelfsJiefde zig
zelve en
en hare
hare
deugden kent
kent en
en goedkeurt;
goedkeurt; dat, terwyl
deugden
terwyl de
de mensch
mensch het
het ware
ware
goed niet
tot nyd.
nyd , worn, wraak
goed
niet kent,
kent, en
en bier
hier door
door dikwyia
dikwyk tot
wraak
en andere
driftenvervoerd
vervoerdwordt,
wordt, God,
God, in
in tegendeel,
tegendeel, alles
alles
en
andere driften
doorziet , het
, zyne
doorziet,
het ware
ware goed
goed kent
kent en
en wit
wi!,
Ilynevolmaaktheden
volmaaktheden
befchouwt en
en goedkeun,
goedkeurt , en uit
befchouwt
uit die
die befchouwing
beCchouwing en goedgoedkeuring genoegen
genoegen[chept,
fchept,dat
dat is, met
keuring
met ten
ten woord,
woord,zigzelven
zigzelven
bemint, volkomen
bemint, en
gelukzaligis,
is, omdat,
vOlkomen bemim,
cn daardoor
daardoor gelukzalig
omdat,
ook dit geniets den
den Goddelyken
Goddelyken wil
wil kunnende
kunnende wederftaan,
wederfraan, ook
ge.
luk door
Iuk
door gene
gene zorg
zorg ofofbekommering
bekommering kan
kan geftoord
gefioord worden.
worden.
De hoogfte
der Goddelyke
Natuur is
is dus
·De
hooglle verhevenheid
verhevenheid der
Goddelyke Natllur
dus de
d~
enigfle grand,
grond , het
enigl1e
het enigfle
cnigl1e beginzel
beginzel,, en
en de
deenigfle
enigfie bron
bran van
van
wenfchen , begeerre,
begeerte, goedafkeuring , V:lI1
van willen
willen en
en niet
aile
goed. en aflceuring,
alle wenfchen,
willen, van
van alle
aile werking
werking van
van 't't Goddelyk
Goddelyk Wezen.
Wezen.
Na de gepastheid
gepastheid van
van het
het behandelen
behandelen van
van zo
zo verheven
verheven on0n...
derwerp, voor
voor ons
ons geringe
geringe Wezentjens,
Wezenrjens. te hebben
hebben verdedigd,
verdedigd,
tot het betoog,
gnat de
de ltedenaar
ftedenaarover,
over, tot
gaat
bewog, dat
datdie
dieZelfsliefde
ZelfsJiefde van
God de bron
God
bron van
van alle
aile heil
heil en
en geluk
geluk is.
is.Hy
Hyrnerkt
merkt vooraf
vooraf hier..
omtrendop,
op , dat
omtrend
dat,, ook
ookzelfs
zelfsvolgens
volgensdedemeeste
meesteHeidenfche
Heidenfche
Wysgeren , de
de Zelfsliefde
der Godheid
Godheid de
de eniglie
bron en
Wysgeren,
Zelfsliefde der
eniglle bron
ell
is van
, datdat
wywy
menfchen
oorzaak
van alal bet
hetgoede
goede,
menfchengenietend
genieten.
Qorzaak is
Hoe vele
Hoe
vele gevoelens
gevoelens ook
oak oudtyds
oudtydsomtrend
omtrcnd den
den oorfprong
oorfprong
der waereld
waereld stand
fiand grepen
grepel1,, dit wierdt
wierdt eenparig
eel1parig erkend,
erkend, dat
dat al
al
wat 'er is,
wat
is, door
door Gods
Godskragt
kragt uit
uitniets
ni~tsvoordgebragt,
voordgcbragt, en
en zyn
ZYll
van God,
God, is
werk is.
is. Met
werk
Metde
dezuivere
zuivere Zelfsliefde
Zelfslh:fde van
geis ene
ene gevolkomene werken
en ene
neigdhe,idtot
tot zyne
zyne volkomene
neigdhQid
werken,, en
ene goedkeuring
~oedk(lurin~
der-
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Zerzelven,
verbonden. Het
<lerzelven, noodzakelyk
noodznkelyk ver'bonden.
Het oogmerk
oogmerk der
der fchepfcbepring
, en
l'ing is
is dus
dus het
het bell=
betlnnnenenheil
heHvan
van dit
ditHeel-Al
Heel-AI,
envan
van alle
aile
deszelfs
hewoners; doch
doch zulks
zulks is
is geenzins
geenzins het
hetuiterfle
uiterlteeindeind.
deszelfs bewoners;
oogmerk, alzo
de Hoogfie
Hoogne Reden, door
door hare
hare Zelfsliefde
Zelfsliefde vol.
vol()ogmerk,
alzo de
ftrekt gelukkig,
en voor
gelnkkig, allereerst
allereerst. , en
voor alle
aHe werking
werking,, zig
zig zelve
zelve
·firekt
moet
willen; dat
dat is
is,, otndat
omdat God
God zig
zigzeiven
zelven bebemoce beogen
beogen en
en willen;
mint,
Dlint, even
even daarom
daarom bemint
beminc Hy zyne
zyne werken
werken;; Hy
Hy bemint
bemint die
die
om
am zig
zig zelfs
zelfs wille.
wille. Dit
Ditisishet
heteerfte
eerlte beginzel,
beginzel, de
de eerite
eerne bebeweegreden ; dit is re
ook bet
tC gelyk
gelyk ook
het hoogile,
hoogtle, het.triterfle
het. uiterlle does;
doel;
'weel,'Teden;
opdac
Gods grootheid
opdat Gods
grootheid en
en goedheid
goedheid zouden
louden erkend
erkend worworden; in
in welke
welke erkenning
erkenning de
de ware
ware hulde,
hulde. de
deware
wareGodsdienst
Godsdienst
beftaat.
·bellaat.
Te
Te regt
regt mogen
mogen wy ons
Ons dan
dan verheugen
verheugen over
over Gods
Gods ZelfsZelfsliefde,
Hefde, die, otndat
omdat Hy
By zig
zig zelven
zelven beminc
bemint, , het
het Heel-Al
Heel-AI be•
be·
boudt , en
11Oudt,
en zo
zowel
weImet
metdeszelfs
deszelfs onderhouding
onderhouding,, als
als fchepfchepring,
ping,zyne
zynevolmaaktheden
volmaaktheden openbanrt
op~l1ba~rt en
en ten
ten coon
toon fpreidt.
fpreidt. ImImniers
te onticennen
dat God
ontkennen, , dat
God nan
aan zig
zig zelven
zelven aangenaam
aangenaam en
en
mers te
tot zig
geneigdis,
is, is
is zo
zig zehren
tel'ien geneigd
zo veel
veel als
als te
te ontkennen
ontkenncn,, dat
dllt Hy
Hy
zorgt. Maar
workt, , dat
d~t Hy
Hy your
voor alles
alles zorgt.
lVIaar Hy
Hy zorgt
zorgt voor
voor alien,
allen.
works
byzonderlyk
voor bun
dienen, zo
byzonderlyk voor
hun,, die
die Hem
Hem .dlenen,
zo wel
weI in
in dit
dit als
als in
in
-het toekomencle
toekomendeleven.
!even. Hoe
God zig
zig zelven
zelven bemint
bemine ,,
-net
Hoe meer
meer God
hoe
Fly wi!,
wil, dat de
gelukkig zyn.
zyn. Gelukkig,
hoc meer
meer Hy
de vromen
vromen gelukkig
GeIukldg,
derhalven
die genen,
genera, die,
die, ter
dernalven, , die
ter verbetering
verbctering van
van hunnen
hunnen geest,
nan
lmmershier
hier uit
nit moec
aan Gods
Gods geboden
geboden gehoorznmen
gehoorzllmen! !Immers
moet de
rust, bet
fust,
het welgemoedzyn
welgemoedzyn der
der ziele
ziele ,, geboren
geborell worden
worden;; bier
hier
door
men, na
vcrwerft men,
n:l den
den dood
dood,, ene
ene plaats
plaats onder
onder de
de gege<loor verwerft
luk
zaligen.
lukzaligen.
Hier
op gnat
de Redenaar
gaat de
Redenaar tot
tot bet
het nader
na~er betoog
betoog over,
over, dat
dat
Hier op
Gods
de bran
broil der
Gods Zelfsliefde
ZelEsliefde de
der Regret]
Regten en
en Pligten
Pligtell is. Zie
Zie bier,
hier,
in
in 't't korce,
korte, bet
het bewys.
bewys.
Uit
Vit de
de Zelfsliefde
Zclfsliefde van
van God
Godvolgt
voIgtzyne
zyncgoedkeuring
goedkcuring van
van
al
is. De
~I was
wat goed
goed en
ell betatnerdyk
b<?tamenlyk is.
De Mensch
Mellsch zeive
ulve keurt
keurt de
de
deugd
goed en
de ondeugd
ondeugd kwaad
kwaad; ; hoe
hoe veel
deugd goed
en de
veel meer
me.er dan
dan het
het
volmanktst
Wezen ?en
en zulks
zullts ,, omdnt
vohllar.ktst Wezco?
oll1dat Fly
By zig
zig zelven
zelven bemint.
bemin!:.
I-ly
gebiedt dus,
dus , nit
Hy gehiedt
lljr kragt
kragt van
van zyne
zyne Zelfsliefde
Zelfsliefde,, de
de vrye
vrye
deugdzame
laden, verbiedt
verbkde de
de ondeugende
ondeugende bedryv.en.
bedryv.en. Indien
Jndien
delli{dzame daden,
God
God,, buiten
buiten dedenoodzakelyke
noodzakelykenatuurwetten
namurWettell der
d.erlighamen
.1ighamen ,,
den
hack voorgefchreven
den mensch
mensch gene
gene zedenlyke
zedenlyke wetten
wettcnh;rdt
voorg~fchreven,
•dan was
was onze
.dan
onze vrybeid
vryheid en
en reden
redcn beiden
beiden een
cen dodelyk
dodelyk ge.
gil.
fcbenk
'er wa.s
was dun
dan geen
fchenk; ;'er
geen rust,
rust, geen
geen vrede,
vrede. gene
geneOudersuudersuf binders,
of
Kinders' liefde, gene
gene trouw
[]"oUIVonder
onderEgtgenoten,
Egtgenoten, gene
gene veivei·
ligbeid.
Vit de
deZelfsliefde
Zelfsliefde van
V:lU God
God vloeit
vlocit dan
d~n voord,
vool'd, dat
dat
iigheid. Uit
al wat
door zyne
:11
wat gefchiedt
gefchiedt, , door
zync kragt,
Rragt, magt
magten
enwil
wilgefchiedt;
gefclJiedt;
dat
Hy wel
weIdedealgemene
algcmcneWeldoener
Wddoencr der
der Menfchen
Menfchen is,
is, maar
maar
dat Hy
nugthans
de Vromen
DlJ!;rhilllS de
Vromen van
van de
de Bozen
Bozen onderfcheidt.
onderfcheidt.
Uit
doze Goddelyke
Cit deze
Goddclyke Zelfsliefde
Zelfsliefde zyn
zyn dan
dan de
de zedenlyke
zecenlyke wetten
wctten
van
wn God
God oorfprongelyk
oor(prongelyk;; wetten
wenen,, der
der Goddelyke
Goddelyke volmaakt.
volmaakt.
heid waardig, en
wel tot
tOt meerdere
mcerdere volkomenheid
volli.omenheid der
der
en daarom
daarom zo weI
M
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menfchen gefch\kt,
gefchikt , als
mcufchen
al~ overeenkomaig
overeenkorn[l~ aan
uao onze
om:ebetrekkirtbetrekkill."
den Hoogtlen
der Natuur, eII
tot dell
gen
RoogHen Werkmeester
Werkmcester der
en am
aall al.
at. het
he,t
gen tot
overige gefebaperte.
gefchapen,e.
Uit al
al dit
d,it betoogde
becoogdc oordeett
oordee]t de
de Redenaar
Redenaar,, dat
datde
degrove
grote
Vit
vraag nopens
de~ oorfprong
oorfprong der
der zedenlykheid,
2;cdenlykheid, omcrend
omtrend wetwel·
vraag
nopens den
LEIBNITZ 40
zo zeer verfehilien,
en LEIllNITZ
verfchillen, zoude
zoude !rualte PUFENOORF
pteFENnoRren
nen \yorden
warden opgelost.
opgelost. De
D,e Redenaar
Redenaar meent
m,eenr,, dat
dat bet
het eertle
eerfie
nen
hier in
in van
van ons
ons Vaderland
Vaderl:md,, dat
datneDeGROOT
GROOT hier
van PUFENLicht van
niet zoude
hebhen:
dit komt
DORF
zoud.e verfehild
verfchild h,ebbeu
:dit
kome ons
0,llS zeer
zeer twyg.
twyl:.
DORF nlet
felagtigvoor;
voor ; doch
doch ons
last niet
niet toe,
toe , in
felagtig
ous beftek
beHek laat
in dit
d\t onder,
onder,.
zoek te
re treden.
treden. De
VAN DE
erkent
zoek
De Hoogleeraar
Hooglieraar VAl\J
DE WYNPERSSE
WYNP,ERSSE erkenc
Wel, dat, uit
tot onze
wei,
nit haren
haren eigenen
eigenen aart
aan,, deze
deze daden
daden tot
onze volr
vo~
making, gene
mak.ing,
gene tot
tot ons
ons verderf
verderf ftrekken;
nrekkcn; by
hy ontkent
ontkcnr ook
ookgeengeenzins , dat
en door
zins,
dat het
bee geen
geen eerlyk
eerlyk,, betamenlyk
betamel,llyk e,n
door Gods
Gods Wet
Wet
geboden is,
is , dat
en nuttig
nuttig is,
is , en
dat al
al tevens
tevells heitzaam
heilzaam en
en het
be,t
geboden
fcliandelykeinin tegen~eel
tegendeelverdervelyk
verdervelykis;
is ; hy
by fraat
flan zelfs
fchandelyke
z,elfs toe,
roe,
dat het
dat
het ene
ene grove
grove dwaling
dwaling en
en groot
groot nadeel
nadeel is,
is,deze
deze twee
twee
Taken van
van clbnderen
elkanderentete fC,hcuren
fcheuren; ; hy
by erkent
erkent zelfs
zelfs nog ver,
ver,.
taken
deze, dat
der, dat
dat de,
de, reden,
red en, waarom
waarorn God
God meer
rneer deze,
dan wel
wei andere
andere
tegenovergeftelde Wetten
Wetten :lat}
aan den
den mensch
mensch beefc
hceft voorgefehrevoorgef'chretegenovergefl;elde
Ven, in dat
van het
dat heilzame
heilz.arne van
het gebodene,
gebodcne, en
en in
in 't'tverdervely,
verde~vely,.
veil,
ke van
gelegenis.
is. Maar
ke
Van bet
het verbodene
verbodene, , gelegen
Maar by
hybeweert
beweert Diet
niet
de verbindtenis
verbindtenis ,, dat
dat de
de verpligting
verpligting om
am aan
aan die
dLe
te min.
min,, dat
dat de
Wetten to
Wcttp.n
te gehoorzamen
gehporzamen,, niet
Ilict uic
nitderzelver
derzelvcrbeilzaamheid
heilzaamheid,,
maar uit ooze
Ol1ze betrekking
bctrekking tot
tot bet
hetIfoogite
Hoogfte Wezen,
Wezen, als
al~. Schepe
Scher:maar
er , Ileer
, Gebieder
lIeer"
GebiederenenWetgever,
Wetgever,moet
moetworden
worden afgeleid.
afgeleid.
p,er,
te willen
PUFENOORF te
onder dit gevoelen
van PUFI!.NDORF
gevoelcn van
willen toeftaan
toefiaan of
yZonder'die
ontkennen,komt
konithet
betons
onsoak
ooknit
nit de
de el)ige
enige pl,aa,ts
pints van
n. DE
ontkcnnen,
van H.
in de
deVoorredeQ
Voorreden
GROOT
Regt van
von ((rede
frede en
en Oorlqg
Oorlqg, , in
§ II,
GROOT~ , Regt
als zekdr
voor , dat
:tIs'
zeker voor,
dat dit
dit de
de!telling
flelling van
van dezen
d,ezengroten
gro,ten Man
M al,1
niet
n\et kan
kan geweest
geweest zyn.
zyn. Voor
Voorbet
hetoverige
o,Verigehadt
h,adtmogelyk
mogelyk de
de
ch.
BURI,..AMACQUI du
du Droit
Droit Nat.
Nat. L.
L. I.
ch.6.
6. 3.
§ g.geen
geen
geleerde BURLAMACQUI
geleerde
ongelyk
ongelyk van
van te beweren
bcweren,, dat
datene
eneduidelyke
duidclykeverklaring
v\:rklaring van
V;lU
wederszyden
het gefchil
gefchil op een
wederszyden her
eell woordenftryd
woordenlhyd zou doen
doen t'huis
t'buis
komen.
kamen.
De Redenaar
beweert verders,
verders, dat
ltcdenaar beweert
dat 'et:
ocr een
c~n zeer
zeer groot
groot ononderfcheid
is tusfchen
tl1sfche~ de
de zedenlyke
zedenlyke Volmaaktheid
Volmaaktheid van
van God
God
derfcheid is
en die
die der
cler Menfchen.
Menfchen. pet
Hetlioogfte
Hoogfl:eWezen
Wezen,, door
doorzyne
zyneZelfsZelfsliefde
Hefde volkomen
volkolTI.en geltikz,alig,
gehikz,alig, kan
lean niet
niet anders
anders werkzaam
werkzaarn zyn
zyn,,
dan
dan overeenkomflig
over~enkomfl:ig aan
aan zyne
zyne volmaaktheden,
volll)aaktheden, van,
van. welke
welke die
die
Zelfslielde
debronwel
bronwelis.
is. God
ZelfsHefde de
God is
is goed
goed,, waar,
waar,, gecrouw,
getrouw,
regtvaardig,
omdatfly
Hy zig
zig zelven
zelven lief
lief heeft.
beefr. Doch
geregtvaardig, omdat
Doch wy, gefehapene
{chnpene Wezens
Wezens,, moeten
moeten de
de volmaaktheid
volmaaktheid van
van ons
OIlS zeiven
zclvcn
hevorderen,
omdat Gods
GodsWet
WetOl)S
onsdanr
dm toe
roe verbindt:
verbindt; en
en (lit
di.t
hevorderen, orndat
ls 's
;s menfehen
mcnfchen voonverplyke,
voorwerpelykc, betrekkelyke
betrekkdyke en
en uitellyke
uitc'f!yke zedenzedel1is
lykheid.
oorfprong\'an
van't't Regt,
Regt alle
Iy!(heid,. Derbniven
Derbalven site
ajj~ oorfprong
aileonderonder!:(Theid
tusfcheneerlyk
eerlykenenfchandclyk,
fehandelyk ,moct
moet uit
nit Gods
:<';heid tllsfchen
Gods Wet
Wet
zeive
z'!;'1e werden
worden afgeleid.
llf"geleid.
Daar
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Haartyn
Zyn•er.
vervolgt
die , om
om zig tegen
Da-ar
vervolgtdedeHoogleeraar,
Hoogleeraar, die,
tegen
die
die alles
alles van
van Gods
Gods gedugte
gedugte magt
magt afleidt,
afleidt, te
te verzetverzetten , Gods
teD,
Gods Wetten
Wetten liever
lieveralsalsliefdadige
lief~adigeraadgevingen
raadgevingen van
van
enen goedgunffigen
Vaderen
engetrouwen
getrouwenVriend
Vriendaanzien.
aanzien. Dit
-enen
goedgunlligen Vader
Dit
verwerpt de
de Hoogleeraar
niet geheel
HQogleeraar niet
geheel en
en al
al;; de
deZelfsliefde
Zelfsliefde
verwerpt
henen, en
en de
der Godheid
Godheid lefdt
Ieiclt ook daar
daar henen,
de ondervinding
ondervinding !haft
[bate
zulks dagelyks.
geltoorza-amden de
de menfchen
menfchen aan
aan
zulks
dagelyks. Immers
Immers,, gehoorzaamden
Gods Wetten,
Wetten , ras
ras keerd.e
keerde de
de gouden
gouden eel\W
eeuwrete rug:
rug : ja
Gods
ja,, de
de
Redenaar'geeft
geeft zelfs
zelfstoe,
toe, dat,
Redenaar
dat, indien
indieaGods
Godszedenlyke
zedenlyke WetWetten ons
ten
ons verderf
veTdcrf ten
ten oogmerk
oogmerk hadden
hadden,, zy
zy dan
dan veeleer
vecleer het
het
enen Tyran, dan
geweld
dan de
de weldadigheid
wcldadigheid van
van enen
enen regtregtgeweld va»
van enen
vaardigen Sehepper
Schepper zouden
zouden kenfchetfen.
hy ontkent
ontkent
vaardigen
kenfchetfen. Maar
Maar by
Wetten de
ten fterkfte
der Wetten
dat de
de heilzaamheid
heilzaamheid der
gcond der
der
ten
llerkfte, , dat
de grand
verpligting tot gehoorzaamheid
is, omdat
in dezer
dezer voege
voege het
het
verpligtillg
geboorzaamheid is,
omdat in
cegt en
regt
en·gezag
gezag van
van God
God over
over den
den mensch
mensch wordt
wordt voorbygevoorbygemet Gods
Wetten te
te veragten,
en de
de tnensch
mensch,, met
Gods Wetten
veragten, wel
weI zig
zig
zien, en
zelven zoude
maar niets
niets tegen
lEelven
zaude benadelen
benadelen, , maar
tegeR God
God zelven
zeh'en mismisdoen. Dit
aoen.
Ditdugs
dugtde
deRedenaar,
Redenaar,dat,
dat,op
opde
dewyze
wyze der
der Nieuwheid.
Nieuwheid.
zoekers thans
thins gedreven
:zoekers
gedreven wordende
wordende , , het regt
regt van
van God
God op
op den
den
mensch zoude vernietigen
en te
re gelyit
gelyit aIle
alle eigenlyke
eigenlyke60ddelyke
eoddelyke
mensch
vernietigen,, en
Ruffen , !tile
alle eigenlyk
gezegde pligt, zoude
iralfcn,
eigenly Ie gezegde
zoude doen
doen verdwynen.
verdwynen.
God, die
d·ie zig
zigzelven
zelvea lief
liefheeft
he.eft, ,fun
'kanomtrend
omtrendftervelingen
fiervelingen
niet anders
fliet
and~s te
te werk
werk gaan,
gaal'J,dan
danovereenkomffig
oVeTeenkomftig aan
-aan zyne
zyne deugdeugden en
en aan
tot zyne
den
en volmaaktheden
vollllaaktheden, , en
aan zyne
zyne betrekking
betrekking tot
ovezyne overige werken.
Hy kan
kan dus,
dus, als
als Heer
Heer van
van zyne
zyne werken,
werken, niet,
rige
werken. Hy
dan met
dan
met het hoogfte
hoogtle regt, eisfchen,
eisfchen, dat
dat zy
zy alien,
allen, ook
ook buiten
buiten
opzigt van
van hell
heil en
en nut,
nut, aan
aanzyne
zyneWetten
Wettengehootzamen
gehoorzamen;; dus
dUB
opzigr
die Wetten
Wetten heilzaam
, omdat die
geenzins enkel, 'omdat
geenzins
heilzaam zyn, maar
maar omdat
omdat
ale menfchen
ele
menfchen de
de ware
ware onderdanen
onderdanen van
van hunnen
hunnen Schepper
Schepper zyn.
zyn.
De
is oorzaak
oorzaak., dat
dat de
deSchepper
Schepper en
en
De zorg
zorg voor
voor zyne
zyne werken
werken is
Wetgever
niet kan
kan onvcrfcldllig
onverfehilligzyn.
zyn , omtrend
omtrend de
de nakoming
nakoming
Wetgever niet
van
dat is
van zyne
zyne Wetten
Wetten ;; dat
is,, dat
daeHy
Hydezelven
dezelvenmet
meebetoningen
beloningen
en
bekragtigt ; dac
dat Hy
en ftraffen
llraffen beleragtige;
Hy dus
dns een
een regtvaardig
regtvaardi~ regter
regrer en
en
handhaver
zyner Wetten
handhaver zyner
Wetten is:
is ~ zodat
zodatde
deGoddelyke
Goddelykeregtvaardigregtvllardighold
en toe
tot het
hClid van
van het
hee denkbeeld
denkbeeld van
van God onaffcheidenlyk
onaffcheidenlyk, , en
h~t
bettaan
der waereld
is.
befiaan der
waereld volftrekt
voHll'ekt noodzakelyk
noodzakelykis.
Op
Op deze
deze wyze
wyze het
hetregt
regeenenzynen
zynengrondflag
grondllag van
van de
de Zelfsliefde
Hefde vats
vall God afleidende
aReidende, , komt
komt de
de Hooggeleerde
Hooggeleerde Redenaar
Redenaar
als
als van
van zelve
z-elve tot
tot de
de vraag
vraag, , welke
welke dan
dan tog
tog die
die eerfte
eerlle en
en
hoogfte
Wet is,
hooglle Wet
is, die
diededebron
bronis isvan
vanalle
ailebetamenlykheid
beumenlykheid en
en
pligr.
verfchil
pligt. InInhet
hetgroot
groot
verfchitvan
vangevoelens
gevoelens onder
onder de
deWysgeWysge_
bepaalt de Redenaar
Redenaar zig
zig hier
hier toe
roe,, dat
dat uit
uit de
deoverdenking
'Qverdenking
ren, bepaalt
van
V:MI Gods
Gods Zelfsliefde
Zelfsliefde bier
hierveel
veelLicht
Hehe ontflaat
oncflaat;; die
die overdenking
overdenking
zo wel
wei als
als de
de orde
orde der
derdingen
dingentonen
tonenons
oosdedeoogmerken
oogmerken der
der
Schepping
aan, en
Schepping aan.
en leren
leren ons
ODSGods
Godswil
wiIomtrend
omtrend doen
doen en
en la.
Ia.
ten
waar uit
uit dan
dan dit
ditGrondbeginzel
Grondbeginzel of
ofeerfte
eerne Hoofdwet
Hoofdwet
len: : waar
volgt:
eindoogsnerken
JJejJuuruwe
uwedaden
tiadmvolgens
"olgeNsdede
eindoogmerltenCods,
God.,
vo.lgt: Befluur
welke
uit iJe
de natuurly1ce
natuurlykeorie
ordetI~r
deraingen
dingenz;gt!JaRT
zigtbaarzyn.
zyn. Hier
y;.eJke uit
M x!t
warwor·
maims,
flOAllES,
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worden geen
worden
geen verborgene
verborgene oogmerken
oogmerken., die
diede•
de: b2grippen
kgrippel1 van
Vil1l
ons, geringe
ons.
geringe wezentjens,
wezentjens. vet
vcr ontwyken,mear
ontwyken, maar alleen
aileen die
die oogO()~
merken van
van God,
God, verftaan
die in
At ten
merken
vertl:aan, , die
in 'r't HeelHeel-Al
ten fteriale
f1:erkfte
doorfchitteren ,en
en011s
ons weroepen,
toeroepen, dat
dat de Hoogfte
ooorfchitteren.
Hoogfl:e BouwmeesBouwmeester del'
der W'lereld.
Weereld, in
alles,
zynen
ter
alles,
zynenroem
roemwit,
wit,aismede
aIsmede bet
het behehoud alle
baud
allery dingen,
dingen, near
naar de
de grenzen,
grenzen, door
duor welken
wdken zy
zy bepeald
bepanld
Wet ftaaft
niet alleen
, Leer van
zyn. Deze
Deze algemene
aIge,uene Wet
flaaft niet
allt:en de
de ,Leer
van Gods
Gods
Zelfsliefde , meer
brel1gt ook
ook doze
deze drie
drie Hoofdwecten
Hoofdwetten voord
voord:
Zelfsliefde,
maar brengt
Eer en
(lien God;
God; 2.
2. Volmaak
Volmaalt uu zclven
zelven meer
meet en
I. Eer
en dien
ell meer; 3.
3.
Work oo!>:,
ook, near
\Verk
l1aar uw
uw vermogen,
vermogen, tot
totmeerdere
meerdere volmaking
volmaking van
van
anderen, door
zo wel
wel der
der onvolkomene.
onvolkomene els
andt;ren.
tloor vervulling
vervlIlling ZI)
aIs vol.
volkomene pligten.
pligten. Dus
komene
Dusmoct
moetDiet
nietalleen
aileenelle
aIleverongelyking
verongelyking
vervnyd,
de natuurlyke
namurlykcgelykheid
gelykheidgeeerbiedigd
geeerbiedigd Ivor.
warvermyd, maar
maar ook de
den ::ja
o€n
ja bier
hier nit
uit vloeijen
vloeijen elle
flllepligten
pligtenom-trend
om-trend bet
het gebruik
gcbrllik der
der
Sprake , omtrend
Spr~ke,
or-mend her
her verkrygen
verkrygen van
Vfln Goederen;
Goederen; ook
ook de
de pligpIigten, in
of verkregen
verltregentl:aat,
fleet, als
als tot
tot Egt.
tell,
in enen
enen veronderftelclen
\'eronderl1:elclen of
Kg-t.
gcnoteu,, Ouders
; ook
geuoten
Ouders., Kinderen
Kindercn,, Musters
Meestcrs;
oaktot
wtBurgerbeBmgerbe.
ftuurders en
en Ond.:rhorjg~n.
Oaderhorigen , in den
den Burgerflaat
Burgerfiaar,, en
en eindelyk
eindclyl..
fiaurdcrs
tusfehen Voll~eren.
Vollseren. Deze
Doze Wet, nit
tusfchcn
nit Gods
GodsZelfsliefde
Zelfsliefde efgeleid
:;fgeleid.,
noodzaakr ons
ons fi~eds,
Steeds , in
in het onderzoek
onderzock onzer
onzer pligten,
pIigr<:!l,' tot
Wt
noodza:tkt
die eerite
bron Ie
te rug
dle
eerile br<;m
rug te
t~ keren
keren ;; fnydt
lhydr vele
veIe twisters
twistell of
af., en
juint vele
op. Hier
inime
vele twyffelingen
rwyfFdingen op.
Hier door
door wordt
wordede
dekennis
hnnis van
vall
een dikwyls
van de
de we.,
we~
een
di);wyls fchandelyk
ichandelyk Eigenbelang
Eigcnbelal1g , naauwkcurig
naauwkcurig van
tenfchp van
bier door
door wordt.
wordt,
~enfch;,p
van het
het Natuur-Regt
Natuur-Regt onclerfeheiden:
onderfcheiden: hier
volgens den
den Hoogleeraer
de ware
van het
het NutvoJgens
HaogIeeraar, , de
ware betrekking
betrckkillg van
NUltige en
tige
en het
het Eerlyke
Eerlykc,, hoc
hoezeer
zeernaanw
naauwverbonden
verbondel1,, verduideverduidelyitt en
lyht
en opgeklaard.
opgeklaard.
Zie dear
'Zie
daar de
de hoofdtrekken
hoofdtrekken van
van dez'e
dez'e franije
fraaije Redenvoering
Rcdenvoering,
can een
in welke
welke :Ines
alle~ geregeld
geregeld nan
een hangt
hangr., en
~n duidelykheid
duidelykheid en
ell
ftipte redeneertrent
beftendig heerfehen;
heerfchen ; tcrwyl
terwyl de
tUple
redeneertr:~nt bef1:cndig
de znivere,
zuit"ere.
ongezogte
Tact bewyzen oplevert,
ell vloeijende Taalbewyzen
oplevert. dat
dat de Hoop.
Hoog...
onge?ogre en
leetear
van CICERO
leetaa" met
met de
de wysgerige
wysgerige gefchriften
gefchriflCn van
CICERO gemeenznam
gel1leenzaam
belsend
Dit tl:uk
fink z.aI
zeldus.
dus, zo
zo wel
weI wet
wne de
de form
form als
als floffe
ftoll'e
bekend is..is. Dit
betreft,
l,>etreft, van
vanenen
en ell iegelyk
iegelykmet
mergenoegen
genoegen gelezen
gelezen worden.
wordell.
Het geen
van ons
geen de
de Recienaar
Redenaar van
ons onvermogen
onvermogen liet
liee invloeijen,
invloeijen,
waardoor
Goddelykeeigenfchappen
eigellfchappcn
waardoor wy
wy omtrend
omtrend God
GodenendedeGoddelyke
niet den
d~n flamelen
frame!en kunnen,
kUl1nen. berinnert
herinnen ons
ons aan
aall ene
cne openbare
open bare Les
Leo
van wylen den Groninger
over Cods
Groninger Hoogleeraar
Hoogleeraar A. BRUGMANS,
nRUGM~l>S. Oller
Gads
onbekende
rohnaaktheden•, agter
onbekende 17olinaoktht:den
agter deszelfs
deszelfs Redenvoering,,
Redenvoering, over
Ol'er
het
he; uitzetten
vi/zetten van
'J!(/11 de
degrenzen
gre1lzen der
der Natuurkunde,
lYatuurkulIde. gedrukt
gedrukt., in
in
't
ook het
'c jsar
j~ar 1767;
1{67; welke
welke Les, hoe
hoe vreemd
vreemd ook
het opfchrift
opfchrift luidt,
bewyst, en
veel
veel vernufc
vemufc bewyst,
en der
cler overdenking
overdenking waardig
waardig is.
is.
°amend
Oll/ttend het
herfloc
flot dezer
dezer Redenvoering,
Redenvocring, tot
tot de
degewone
~e\Vone pleg.
pleg.
tigheden
ti~hedr:n van
van Inwydings-Redenvoevingen
Inwydings- Redenvoel'ingen betrekkelyk,
Dctrek/;elyk, merken
naerkw
wy onkel
cnkd can
aan ,J dat
dat de
deAnntpraken
Ann1i1rakell eenvoudig
eenvoulHg,, en
ell VOW'
VOar tyd
tyet
en
~n pleata
pbat~ zeer
zccr gefchikt
gefchikt zyn:
zyn: byzonder
byzondcrook
oakcte
de arnfprack
a:'llfpraak aan
:Jan
cos
hoogbejaarden Vader,
Vader, die
£h~'i Reviewers
Rcdena:lrs boogbejaarden
die: zo
zo tang
Inngde
dezeden/y,zcdcnly,Ise
aan 's Lands
wees.
Hoge School
School met
met lor
iof o,ticler
kc Wysgeerte
Wysgcenc ,aall
Land,S Hoge
o.nderwees.
Steeds
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Steeds was
was het
bet beltendig
Steeds
bel1endig duel
doel der
der Beflaurderen
Bdluurderell van
van Leydens
Leydcns
Huge School,
School , dat
Ho,re
dat de
de RedeneerRedeneer- en
en Overnatuur-kunde
Overnatuur-kunde ,, alnalsmede de
de Natuurlyke
Hoogreera~r
mede
Namurlyke Godgeleerdheid,
Godgeleerclh2id, door
doorenen
enenHoogreeranr
in de
in
de Wysgeerte
Wysgeerce onderwezen
onderwezen wierdr.
wierdr. Omtrend.
Omrrend,her
het midden
u:iddell
der nfgelopene
Eeuw , wierden
die takken
der
nfgelopene Eeuw,
wierden die
taltken van
van'• kennis
kerrnls door
door
den fchranderen
bebandeld.Ann
Ann dezen
dezen voigde
den
fchnmderen J. LULOFS
LULOFS beh:mdeld.
volgde de
de
van Groningen
DE WYNPF.RSSE
geleerde
D. vni
VANg DE
WYNPERSSE t , van
Groningen naar
naar Leyden
Leyden
geleerde D.
beroepen, op: nu
Leeraarzyn
zynlooon,
loon,
beroepen,
nu isis aan
nan dezen
dezell waardigen
waardigen Leernar
WYNPERSSE, roegevoegd.
toegevoegd. Wy
DE WYNPERSSE,
SAM.
J().. VAN
Wy wenfchen
w~l1[chen voor
voor
VAN DE
mu. Jo..
Hoge School,
School , dat
den
van. Leydens
Leydens I-loge
da~ de
de Jeugd
leugd zo
zo veel
veel
den bloei
bloei van,
nut , en
Ilut,
endedeHoogleernnr
Hoogleeraar zo
zo veel
veelroem
roem moge
moge erlangen
erhlllgen,, als
als
de twee
de
cwee even
even genoemde
genoemde Hoogleeraaren
Hoogleeraaren voor
voor zig
zig verworven
vcrworven
en der Jeugd
en
Jeugd toegebragt
toegebraSt hebben.
hebben.

Uitwatering Ie
u
Rapport, wegens
wegClls het
het ontlerzoek
onclerzoek omtrent
omtrent erne
cene Uitwaterillg
Catwyknan
aanZee,
Zee, gedtian
gedaan ill
in 13ch,
1802 , op
op last *an
Catwyk
"al~ bykrichter
JJyZ:ricllter
en Hoogheentraaden
van Rhynlanti,
Rhynland, door
en
Hoogheemraadm van
cloor F. W.
w. CONRAD,
CONRAD,
en s.
s. 'mos
A. BLANZEN
JZ. en
met Bytaagen,
Bytaagen, en
A.
RLANKEN JZ.
KROS;; met
e11 daartoe
c!oartoe bebehoorendeKaartm
Kaartenen
en l'laaten.
Plaaten. Gedrrikt
, vow
hooreJJde
Gedrukt,
'YOgrrekening
rekening
van R,'lynland.
Rhynland, te
te Haarlc1l1.
Haarlem, by
F. Bohn,
1803. In Folio.
by F.
Bohn. 1803.
Folio.
vau

D

gelegenheid , by weike
Dee aanleidende
nanleidende gelegenhcid.
welke dit•belangryk
ditbfilangryk Stuk
Stuk
te voorlchyn
treedr, is
der Bedenkil1ge1Z
te
voorlchyn treedt.
is de
de uitgave
uitgave der
Bedenkingen en
ilanmerkingenover
overden
denfJ7aterjfaat
Waterflaat "tits
van Rhynltind,
ItijIntand , en
.damnerkillg'eJI
en oller
mi.
eene Vitwatering
Uitwatering tete Catwyk
door A.
A. P.
P. TWENT
'PWENTC*).
(*), Imeene
(atwyk, , door
naa dat
mers,, naa
dat dit
dit flulcje
l1ukje in
in 't'tlicht
lichtvericheenen
verfcnecllen was,
was, werd
werd
door den
's Lands
door
den Eerf/en
Eerfien Commisfaris
Commisfaris Infpeeteur
Inlpecteur over
over's
Lands Wa\Vaterwerken en
en Waterflaat
der Bataaffche
terwerken
Waterl1aat der
Bataaffche Republiek,
Republiek. en
en GeG~.
neraale
Opzienervan
vanRhynland.
Rhynland, c.
c. BRUNINGS
neraale Opziener
DlWNINGS. Ran
aall CommisCom misfarisfen
deskelfden Lailds,
Lands , iri
iii het
lilTisCen HoogHeemranclen
Hoog-Heemt':laden deszelfden:
het HaarHaarlenifehe
1802 een fchriftlyklemlche Kwartier,, op
op den
den 13
13 Maart
lVIaan 1802.
fchrifdyk
voorflel
gedaan, out
en Aanmervoorltel gedaan,
OIU de in
in gemelde
gemelde Bedenkingen
Bedellkingen en
Aan1l1erUitwateringtete Catwyk,
kingen
Catpvyk, door
kingen voorgetiaagene
voorgel1aagene Uitwatering
door drie
drie on•
on.
zydige
Perfoonen, op
op de
zydige deskundige
deskundige Perl"oonen,
de plants
plaats zelve, te
te doen
ooen
onderzoeken,
onderzoekell, en
ell deswegen
deswegen., met
met byvoeging
byvoeging van
van de
de begroobegrooring
ting der
del' Kosren
Kosten. , (indien
(illdien zy
zy de
de executie
execUtie van
van dit
dit Project
Projecr:
raadzaam
vinderi mogcen)
mogren) aan
aan het
raadza:lln vinderi
het Collegie
Collegie vett:1g
verflag re
te doen.
doen.
In
III gevolge
gevolge van
van dit voorftel
voorltel,, werden
werden tot
tothet
hetgemelde
gemelde onderonderzoek benoemd
op den
den tytel
tytel vermeld;
:loek
benuemu de
de Verflaggeevers
Verllaggeevers op
vcrmeld; Man.
Man_
ncn
in den
nen. , in
den lande
Ian de ,, bekend
bekelld,, als
als voor
voor die
die tank
tank berekend,
berekeud,
waarvan
het your
waarvan het
vonr ons
ons liggend
liggend Rapport een
een nieuw
nieuw blyk
blyk ople.
opIe.
vert.
vert. 't'tZelve
Zelvetreedt
treedttecevoorfchyn
voorfchyl1 op
opeerie
eCllc wyze,
wyze, wellte
welke
hun
hun cere
ccw nandoet;
aandoet; de
de Kaarten
Kaarten en
ell Platen
Plaatellzyn
zynheerlyk
heerJykuirgeuit~e.
voerd.
Wy kunnen
kunllen niet
niet meet
meerdoen,
do en ,dan
daneen
cenzeet
zeetalgemeen
lII-g'em~enverfing
ven1~!t
Yen
dit Werk
geeven. Het
Tan dit
Werk geeven.
Hetgrootile
grootfieenengewittigfte
gewitdgftegedeeltis
gedeelti!
(*) ZiC
lie onze
onze Letteroef.
Letteroej. your
voor 1002,
1202, bi,
bl.45(.7.
45("
M
11 3J

voro
vl,r"
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vordeitt de bygevoegde
en Plaaten 1s dan de
vordel
bygevoegde Kaarten
Kaarten en
de goedkocogoedkodoke Prys, op
ke
op welken
welken het
het Werk
Werk gefteid
gelleld is
is,, maakt
mankt het ligt
Iigt verver.
krygbaarVOO!
voorallen,
alien, die.
die , of
ofdoor
doorbelaug
belang of
ofdoor
doorweetgieweetgiekrygbaar
righeid gedreeven
den Waterflaat
W:uerllaat onzes
onzes Latids
Larids bekend
bekend
righeid
gedreeven,, met
met den
wenfehen te
te zyn.
zyn , en
wenf£hen
en daaromtrent
daaromtrent alle
aile toelichting
toelichting te
te beko.
beko.
men. Kortbondigheid
en klaarheid
klaarl!eid merktekenen
merktekenen dit Verflag,
Vertlag.
men.
Kortbondigbeid en
over eene
over
eene zaak, die,
die. gelyk
gelyk bekend
bekfilld is,
is,van
vanvoor
voorlange
langefloffe
fiolfe
tot overweeging
tOt
overweeging en
en fchryven
fchryven opleverde.
opleverde.
Her eerfie
eerite werk, 't'tgeen
Her
\teendedeaangeftelde
aangefielde Onderzoekers
Onder2oekers over
over
Catwyk finn
aan Zee
eene Uitwatering
te ('dlwyft
noodzaaklyk oordeelZe~ noodzaaklyk
oordeeleene
Uitwatering te
den, was
achter Calwyk
Catwyk atl'n
oast den
den Rhyn,
TerreiR van
van achter
Rhyn',
den,
was. , het
het Terrein
Catwykoan
aan Zee,
Zee, al5
als 't ware
von voor
te onlot
ware voel:
voor voet
voet, , te
tot by
by Calwy/r
derzoeken ; te
te meer,, dewyl zy bevonden
die daar
daarvan
vanVQ.9!loo
yam
derzoeken;
bevonden,., dat Io1e
linden zynde
handen
zynde gedrukte
gedrukte Kaarten
Kaarten die
die naauwkeurigheid
naauwkeurigheid niet
niet
hadden , welke
hadden.
welke tot
tothet
hetvoorgeftelde
voorgefieldeoogtuerk
oogmerk noodzaaklyk
noodzaaklyt
vereischt werd.
vereischt
de groote
Vraag , of het
zou, om
om de
Op
groote Vraag,
het geraaden
geraaden zyn
zyn zou,
Op de
voorgeflaagene Vitwatering.
Uitwatering te
A. P.
door den
den Heer
Heer A.
P. TWaNT
TWENT voorgef1aagene
door
diens onlangs uitgegeevene
Catwykaan
aan Zee,
Zee ,volgens
Cnfw,k
volgens diens
uitgegcevene BedenkinBedenkingen en
gCll
en Aanmerkingen
Aanmerkingen over den
den Waterflaat
Waterfraat van
van Rhynland,
Rlzynlond. re
te
bewerkftelligen, geeven
geevenzy,
zy, naa
onderzoek, een
bewerkfrelJigen,
naa gedaan
getiaan onderzoek,
een bebelira de
antwoord; teffens
de diepte
diepte der
der Sluis aanIlisfend
Ja ten
ten amwoord;
tetfens , wat
flisfend ya
gaat, even
even bevestigend,
bevestigend, volgens
volgens het
het ProjeCt
ProjeCt van
van den
den Heer
Heer
g2at,
antwoordende. Dan
zy verfchillen
van helD,
hen), can
WENT, antwoordende.
'J WENT.
Dan zy
verfchillen van.
wll'l:
de aan
de
aan tete leggen
leggen Sluis
Sluis betreft
betreft,, om
om aangevoerde
aangevoer.de redenen
,edenen aan
aan
den voorrang
boven een
Open-Ads den
voorrang geevende
geevende bOVin
een Duiker-fluis;
Duiker-Jluis;
ten
ten Open-fluis
welker gelegenheid
van een
re
gelegenheid zy
zy de
de hoofdvereischten
hoofdvereischten van
Vitte welker
een Uitviaterings-fluis ,tetedier
dierplantze,
plaatze,opgeeven.
opgeeven."„ Dezelve
waterings-fJuis,
Dezelve moest,
moest,
op dat
y eoreerst,"," op
:vooreerst
dat wy
wy dit
dit overneemen,
overneemen, „.. behalven
behalven eerie
eane ge.
ge..
noegzaame
Capaciteit ter ontlastinge
van het
het binnen-water,
binnen-water, op
noegzaame Capaciteit
ontlastinge van
op
eene
wyze in
in flaat
zyn, om
~ene ontwyfelbaare
ontwyfelbaare wyze
fraat zyn,
om de
de hoogfte
hoogcte Storm.
Stormvioeden
van de
de Noordzee.
Noordzee, zonder
vloeden van
zonder fchyn
fchyn van
van eenig
eenig gevaar, to
te
kunnen keeren
, voorriaamlyk
}{UDnen
keereD fenenmen
menmoest
moestten
tenalien
allentyde
tyde.
voorna:unlyk
flaande
dehouge
hougeVloeden.
Vloeden ,i,nin fraat
'hat blyven, om
fiaande de
om daar,
daar, alwaar
alwaar
eenig
gevaar zich
zich opdeedt
opdeedt,, init:!hetzelve
betzelve claadlyk
daadlyk te
te kunnen
kunnet1
eenig gevaar
tweeden, dat de Sluis
voorzien.
voorzien. - — Ten
Ten Iweeilen.
Sluis op
op eene
eeoc volkomene
volkomene
zekere
worden gefrempeld,
geflempeld,inin die
die gevallen,
gevallen, en
kan worden
en op
zekere wyze
wyze kan
die
die tyden,
tyden. wanneer
wanneer de
de ontlasting
omlastillg van
van het
hetbinnen-water
binnen-water door
door
dezelve
niet behoeft
behoeftplaats
plaatstetehebben."
hebben." Hier
Hier by
by gaat
gaat een
een
dezelve niet
Idle
van eene
eene Sluis,
Sluis.die
diededegemelde
gemeldehoofdvereischten
hoofdvereischten bezit.
bezit.
Idee van
Vervolgens
te graaven Kakomcn de
de Verflaggeevers
Verllaggeeveu tot
tOt het
het te
KaVervolgens komen
naal
na den
naal van
van deeze
deeze Sluis
Sluis na
den Rhyn
Rhyn of
of Rhynlands Boezem-wazy by
ter.
by den
den Schryver
Schryverder
derBedenkingen
Bedenkingen
ter. flier
Hier over hadden
hadden zy
en Aanmerkingen
bepaalde opgave
opgave gevond,ell,
gevonden , daar
Aanmerkingen geene
geene bepaalde
daar by
hy
hetzelve, even
als dedebepaaling
bepaalingvan
vanhet
hetbuiten-kanaal
buiten.kanaal,, overover·
even als
liet aan
welker werk
werk en
en ctudie
fludie die
dit was.
was. Om
aan de
de zodanigen
zodanigen , , welker
Om
deeze
deeze redenen
redenen &Idea
fielden zy
zy een
een oplettend
oplettend onderzoek
onderzoek te
ttl
doen met
van zy
we}:k, waar
'Waar nn
l.y berigt
berigt doen,
tl1e~voordragt
voordragtvan
van bet
betgeen
geen
"relit,
0311.,
0.'"
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omtrent
dient plaats
pleats te
te vinden,
Oll1trent het
het binnenbinnen- en
en buiten-kanaal
buiten·kanaal dient
vinden,
toc
toe afweering
afweering van
van gevaar
gevaar en
en inflandhouding
inll::mdhouding des
deswerks.
werks.
Uit
van het
Vit aanmerking
aanmerking van
het noodig
noodig behoud
behoudder
derpasfage
pasfagelangs
bngs
de tegenwoordige
wegen , behoorden
behoorden 'er,
'er, over
tegenwoordige wegen,
over het
hettetegraaven
graaven
binnen-kanaal
de noodige
noodige Bruggen
binnen-kanaal, , de
Bruggen te worden
worden gemaakt:
gemaakt: ten
ten
deezen
defzen aanziene
aanriene vindt
vindt men
men de
de noodige
noodige voorlichtingen.
voorlichtingen.
Wyders
laaten zy
zy zich
zich uit over
Wyders laaten
over de
deveiligheid
veiligheid en
enzekerheid
zekerbeid
van bet geheele
geheele Project
Project;; en
en komen
komen,, zulks
zulks op
op eene
eene alzins
alzins
van
overtuigende
wyze aangetoond
hebbende,~ tot het
overtuigende wyze
aangetoond hebbende
bet beantwoor.
beantwoor.
den
den van
van eene
eene andere
andere Vraag
Vraag,, welke
welke meermaalen
meermaalen ter
ter baane
baane
gebragt
of hetzelve
gebragt werd; naamlyk
naamlyk,, of
hetzelve Projeft,
Project, ten
ten uitvoer
uitvoer ge.
ge.
bragc
wordende, , aan
aan geen
geen Landen
Landen ofofSceden
Steden nadeelig
nadeelig zou
zou
bragt wordende
kunnen zyn?
kunnen
„ dat
De Rapporceurs
Rapporteurs merken
merken te regt op,
op,,,
dathet
bet groottlenadeel*
grootll:e nadee!.
't geen
geen men
men als
als een
een gevolg
gevolgder
derUitwatering
Uitwateringvan
vanRhynlands
Rbynlands
't
aan Zee
Zee te vooren
heeft, en
Boezem by
Catwyk aan
vooren befchouwd
befchouwd beeft,
eo
Boezem
by Catwyk
nog
dear in
in beftaat;
nog berchouwt,
btfchauwt, daar
bell:aat; dat,
dat, uit
uithoofde
hoofdeder
derververminderde
en benadeelde
op het Te,
minderde en
benadeelde uitwatering
uitwatering op
Te, de verlamverlamen Te
de Spaarendam.
ming van
van het
Spaarne en
Te by en
en omtrent
omtrent de
ming
het Spaarne
het verlies
en zoo
[the Sluizen,
mitsdien het
verlies der
der gewichtige
gewi£htige en
fche
Sluizen, en
en mitsdien
belangryke
binnenlandfcheScheepvaart,
Scheepvaart, of
of de
belangryke binnenlandfche
de groote
groote ComComen Zuid-Holland,
municatie tusfchen
tusfchen NoordNoord· en
Zuiti·Hollllnd, zou veroorzaakt
veroorzaakt
municatie
worden."
voegen
voegen'er
'er by:
by: „"En,
En,inindededead,
daad. wan.
wan..
wortlell." - ZyZy
neer men
neemt , dat geheei
neer
men in overweeging
overweeging neemt,
geheel Holland niet alaIleen , maar
maar zelfs
zelfs het grootfle
gedeelceder
derRepubliek,
Republiek, by
leen,
grootll:e gedeelte
by de
Confervatie deezer
deezer vaart
is; zo
vaan,, ten hoogiten
hoogfien geinteresfeerd
geinteresfeerd is;
Zl)
Confervatie
eischt de
.eischt
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bull'
te
te Komen.
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de mina
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nadeelige gevolgen
gevolgen voor
voor de
de diephouding
dicphouding van
van het
bet
SpaartJe
vreez~n Zyn."
iyn:'
Spaarve te vreezen
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door doar
door aanmerkl:lyk
aanmerkelykzou
zou verbcterd
verbeterd wordeu;
worden; eene
Waterfl:aat
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alitgebreidernuc
nut hebben
hebben kan,
kan, vermids
Rhyuland da:lr
daar door in
Jjilgebreider
vennids RhYIJ!r11Id
in
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door eerie
eene opgave
opgave der Kosten, welke
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eens, misfebien
misfchien eenige
eenige
gegronde
zou knnnen
kunnendoen
doen omfiaan,
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gebragt., enenmicamit..
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en dienstdienst• ren
ontkwam.- — Hy
"„ maagd
maagd in
in een,
een boeltenkist
boe\i;enkist onrkwam.
Byleefde
leefde naa
naa
dien tyd
tyd nog
buiten lands,
lands, en
en flied
,. dien
nog a4
24 jaaren
jaaren buiten
friert' te
tc Rostok
Rostok,,
te Delft
waar zyn
zyn lyk
gebragt en
en te
"„ van
van waar
Iyk: naar
naar het
het Vaderland
Vaderland gebragt
Delf~
Zynde hem
•I begraaven
I
begraaven,-is.
is., Zynde
hem aldaar
aldaa~ naa
DRa verloop van
van 136
In was
,4 iaaren
Graftombe geftieht. jaaren een
een ceftige
ieftige Groft(J11the
,~
In
wat jaar
ja~r
is
"1) IS

REEENKUNDIGE
REXERKU~}GE YOORSTELLEN.
VOOasT£LLEN.

is dit
"
dit laatfle
laattle gefchied?
gefchied?"" In
In den
den zelfden
zelfden fmaak
fmaak zyn
zyn de
de opop:, is
gaven, uit eene
gaven,
eene of
of andere
andere Kunst
Kunst ofofWeetenfchap
Weetenfchap ontleend,
ontleend,
ten
van de
de drie overige
Qverige Special.
Spec.ien.
ten aanzien
aanzien van

Palmbladen
Fertellingen, voor
Pnlmbladen , of
ofuitgelezene
uitgeleune Oosterfche
Oosurfche J7ertellingen,
voor de
d~
won LIEBESKIND
Jeugd, , door
AUGUST JACOB
LIE8EsKlI'<D, Predikant
Preillkant te
Ie OrOryeugd
door AUGUST
mangadt. Uit
tmznjJadt.
Vithet
hetHoogduitsch.
Hoogtlultsch. fide
/Ide Deel.
Deel. TeTeAmJlerdam,
dmj/erdam.,
i6z bl.
van Vliet.
Vliet. In Svo.
by
W. van
8vo. 162.
by W.
ons een
een Werkje
Werkje van
van den
HE12.
'Vly herinnerden
herinnerden ons
den beroemden
bememden HERdat ons
lV
ons voor
voor enige
enige Laren
jaren under
onder den
den tytel
tytel van
van
V DER,
DER , dat
Palmbladen
ter hand
Palmbladen ter
hand kwam
hyam,, nog
nog altyd
altyd met
met genoegen
genoegen,, vier
niet
alleen als
aileen
als bevattende
bevattende by
by uitilek
uitRek leerzame
leerzame Verhalen
Verhalen voor
voor d'O
eugd, maar
Jongeling,,
Jeugd,
maar ook
oak als
als uirnemend
uicnemend gerchikt
gefc.hikt voor den
den Iongeling
Jom
met, en fmaak
Om hem
hem enigzinds
enigzinds bekend
bekend te doen
doen worden
worden met,
fmaak in te
toe
den geest
voor den
boezemen
boezemen voor
geest van
van den
den Oosterling
Oosterling,, en
en verlangden
verlangden
worden voordgezet.
voordgezet. Nu komt
komt ons
ons eindlyk
eindlyk
dat hetzelve
hetzelve mogt
mogt worden
wy zien, dat
twede Deeltje
Deeltje ter
ter hand
het twede
hand,, waaruit
waaruit wy
dat de
de naam
naam
van HEaDER
ten onrechte
onrechte op den
den tytel
tytel van
van het
heteerfte
eerlle gepronkt
gepronkt
van
HERDEa ten
heeft
ook dit
dit twede,
heeft,, dear
daar wy
wy hetzelve
betzelve, , gelyk
gelyk ook
Ewede, aan
aan' LlEBESLlEB£SlUND
danken· hebben.
hebben. Door
Door deze
dezevergisfing
vergisfing heeft
beeft intusfchen
intusfchen
BIND te danken
ons publiek
gewonnen , indien
indien naamlyk
ons
publiek gewonnen,
naamlyk zulk een
een beroemde
beroemde
naam
het ftukje
naam het
fiukje in
in meerder
meerder handen
handen bragt
bragt,, waartoe
waartoe 's mans
aanbeveling aileen
alleen misfchien
toereikende zou
aanbeveling
misichien niet genoegzaam
genoegzaam toereikende'
geweestzyn;
zyn; terwyl,
ware, deze
gewee'st
terwyl, wie
wie dan
dan ook
ook de Schryver
Schryver ware,
deze
door het
zyne achting
achting en
en roem
roem genoegzaatn
gelwegzaam heeft
heeft gegeooor
bet eertle
cerlle zyne
vestigd.
wy tot
tot ene
ene proeve:
proeve:
vestigd. Het
Hetvolgende
volgende geven
geven wy
DE REIZE.
DE
de laattie
I~at(le dagen
d~gen der maand
m~and Ramadan
Ramadan, , in
REIZE...„ In de
bet zesde
zesde jaar
jaar der
der regeering
van Schack
llet
regeering van
Schach yeban,
Jehon, den
Vader
den Yoder
der Geloovigen
kort v66r
cler
Geloovigen, , kart
v66r den
den tyd
tyd van
van bet
hettweede
tweede gebed
gebed ,t
de overlie
wacht, in myn
trad Ogiuf
fJgluf Kan,
overlte der
der Koninglyke
Koninglyke wacht,
myn
trad
Kan , de
bevel,'t'twelk
kamer,, en
en fprak:
fprak: Abdallah,ik
dOdallah, ik wenschte,dat
wenschte, dat het
het bevel,
welle
Immer,
ik uu brenge,
brenge, uuheilzaam
heiIzaam moge
mage zyn;
zyn; geef
geefmy
my uwen
uwen label,
fabel, en
en
volg
den Sultan;
„byisis het,
het, die
die my
my zendt.
zendt. Ik
volg my
my naar
naar den
Sultan;)ly
Ikwierp
wierp
Oginf Kan,
Kan, and
my
en deed
een kart
kort gebed.
gebed. Ogluf
andwoord~y neder,
neder, en
deed een
woordde ik,
de
ik, leg
leg uw
uw hand
hand op
op myn
myn hoofd.
hoofd. De
DeSultan
Sultan isisbeer
heervan
van
myn
myn !even;
leven; ik
ilt ben
ben zyn
zyn (lad.
fla~f. 1k
lkoverhandigde
overhandigde hem
hem myn
myn refabel
bel, , by
hy ging
ging voor
vaor en
en ikikvolgde.
volgde. Voor
Voordededeur
deurvan
vanmyn
myn
een wacht',
huis
fiond een
die my
huis 11:ood
wachf, die
my omriugde,
omringde, door
door het
het voorhof
voorhof
van bet
bet paleis
voerde , en
en voor
:Phan bragt.
van
paleis voerde.
voor Schack
Schoch Jehan
bragt. Dear
Dear
was
niemand by
by hem
hem aIs
als de Veldheer
en de
was niemand
VeJdheer Emir
Emir yenzla
Jemla en
de OpOpdie voor
perpriester
Kan. Ogluf
perpriester Fasfel
FasfeJ Kan.
Og/uf Kan
f(an,, die
voor my
my ging, reikte
reikte
hem
mynen fabel
fabel over,
over , en
hem mynen
en fprak
fprak:: Licht
Licht der
der Geloovigen!
Geloovigen!
4bdallah
zich t, zonder
Abdallah heeft
heeft zich
zonder tegentland
tegen11:and t, san
un uwe
uwe bevelen
bevelen
onderworpen. Mogen
onderworpen.
lVIogtenalle
aileuwe
uwevyanden
vyanden zyn
'zynvoorbeeld
voorbeeld vol.
vol.
gen I1 Hoezeel'
Hoezeer ik ook
gen
oo.k van
van'Dyne
myneonfchuld
onfchuld overtuigd
overtuigd ware.,
WllTe,.
was
by bet
was myn
myn hart
hart Loch
toch by
bet intreeden
il1treeden niet
1)ietweinig
wei,ni~ beklemd
beldemd.;;
even.
evolloo
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.evenwel
toonde ik
.evellweI wonde
ik my
myonverfchrokken
ollverfchrokken en
enHet
lietgeen
geenTrees
,vrees
blyken.
blyken. De
DeSultan
SultOn fcheen
fcheen niet
niet toornig,
toornig. doch
doeh dit
ditmaakte
maakte my
my
niet
niet geruster.
geruster. Want
Want is
is 'er
'erwel
weIgramfchap
gramfchap noodig
Iloodig out
0llleen
een
mug
re dooden
dooden ?? Toen
Toen by
by my
my can
:Jan zyn
zyn voeten
voeten zag
zag,, fprak
fprak
mug re
hy: Zoon
Zoon van
Vlll1 Hanif!
Hanif! 'act
Iliacons
onsbidden
bidden,, enenons
onsvernederen
vernederen
voor
voer bem,
hem, .die
.die noon
noahfterft.
fl:erfc.Deze,
Deze,woorden
woordenvermeerderden
venneerderden mymyne !gees;
de Sultan,
Sultan, de
de Veldheer,
Veldheer, de
de Priester,
Priester, de
deOverfte
Overfre
vrees; de
en de
aan de
de deur
denr fond,
frond,knielden
knielden neder,
neder. bogen
bogen
de wacht,
wacht, die
die aan
bet
11et gezicht
gezicht ter
ter aarde
aarde en
en baden.
baden. Ik
Ik bad
bad den
den Propheet,
Propheet,myner
myner
by Gode
Gade tete gedenken
gedenken en
en myn
!llyn befchermer
befchermer te
te zyn.
zyn. Gezant
Gezant
van
V!ln God
God!fpralt
fprakmyn
mynziel
zieltot
tothem,
hem,wanneer
wannecrikikmyn
mynbanden
handRn
zuiver gehouden
van euveldaaden
euveldaadCIl zuiver
gehouden heb, wanneer
walllleer myn
mYll voorvoor.
van
neemen
om uw
uw graf
graf te
te bezoeken
bewekcn en
en den
den heiligen
hciligen berg
berg met
met
neemen om
bevochtigen oprecht
oprecht was,
Jl1j'ne traaneff
uaanei'l tete bevochtigcn
was. wanneer
wanneer uw
uw heihelmyne
lig
lig boek,
boek, tot
lOC hiertoe,
hienoe, de
devreugd
vreugd mynes
myncs barren
harren en
en bet
het licht
licbt
niyner
111yner oogen
oogen ware, zo
zo fa
fiamy
myby.
by.DeDerekening
rekeningmyner
mynerdagen
dagen
loopt
denzwarten
zwartenDoodsengel
Doodscngel nedernederloupt ten erode,
eillde, ikikzie
ziereeds
reedsden
waards
zweeven. Gedenk
aan myn
myn geloor.
geloof. 'Er
'Er is
waards zweevell.
Gedenk aan
is flechts
neches ecn
God en
en gy
gy zyt
zye zyn
zyu Propheet!
Prophect!
God
„" Toen
'l'oeilhet
heegebed
gebedgeeindigd
Recindigd was,
was,fond
fronddedeSultan
Sultanop,
op,wendwenduw hoofd;
de
lanif! buig
<Ie zich
zich tot
tot my,
my.en
enfprak:
rprok: Zoon
Zoon van
van IHam!!
buig uw
hoofd;
gy
if,y zult
zult ccn
cen verve
verre reis
reis onderneemen.—
ondernecmen. - Vader
Vader der
der Geloovigen!
Geloovigen!
andwoordde
ik, onbevreesd,
211dwoordde ik,
onbevreesd, de
de reis
reis isi,'l waarlyk
wuarlyk ver
ver en
en zonder
zonder
terugkomst. Wy
vangendie,
die,elk
elkop
op zyn
zyn eyd,
tyd, aan;
Wy alien
allen vangen
aan; de
terugkomse.
genadige en
en berinhartige
bermhartige God
God moge
moge uwe
uwe dagen
dagen verlengen.
verlengen.
iicnadigc
Na dezc
dezl' weinige
wl'inige woorden
woorden viel
viel ik
ik op
op myne
myne knieen
kllieen en bood
bood
"„ Na
hemmyn'
myn'hals
hals
trok
llem
tlun.HyHy
trol;:zyn'
zyn' fabel,
fabel, lien
dien hy,
hy,, gcduurengeduurende
het gebed
gebed, , niet
niet nit
uie de
d~ band
hand gelegd
gdegd had
hOld., hief
hief zyn'
zyn' arm
ann
de het
doch l1ak,
flak , in
<ip,
in plaats
plaaes van
van my
my het
het hoofd
hoofd of
aftetehouwen
houwen ,•
op , doch
fchede. De
de [ehede.
den
De onflaanden
omfiaanden bieven
hieven een
een luid
luid
cien [abel
label wedel'
weder in
in de
vreugdengefchreiaan.
ann. 11;:
Ik opende
oogen, die
vreugdengefchrei
opende myne
myne oogen.
die ik
il;. reeds,
reeds,
doods •, genooten
had. Hoe
des doods
in
duisternis des
~enoolen had.
Hoc
afwagting der
der duisternis
in afwaglillg"
bier' my
my met
Sci7ach ,"ldt!JJ
/1 a n bi<.:f
blyde
WllS myne
r,lyne verbaazing
verbaazing! ! SC.'1(/C,~
Illet een'
ilyde was
'VIiendelyken
omhelsde my, prees
pr€es myn'
myn' moed
mocd en
en
viiendelyken [,Iillllaeh
giiinlach op)
op, onflielsde
gehoorzaamheid.
, fprak [prak
by, wanneer
dede
weg
-gehoorzal1mheid.
Abdallah.
hy, wanlJcer
wegdes
des
zult gy
dan zult
doods Uu niet
doods
l1ic( afichrila
~fJchrike. , dun
gy ook
oak niet
niet vreezen
vreezen, , om
Daar
til:.lld 1);:riI;.0
zen , , en
water des
des !evens,
leveus,
naar het
het eiTmld
harikoteterei
reizen
en my
my het
het water
't went
()melt, te
Heed 1prak
ik, verheugd,
we!k aldaar
:1ld:i11f upwelt,
Ie haalen.—
haalell. - Heer!
f})rak ik,
verheugd,
'c
·jk
II{zeile
zeilegetroost
getroost tot
lOt
vreeze niemand
niemand op
op der
der aarde
aarde dan
dan u.
u. Ill
ik vreeze
der ll:lrde;
aarde; immers
;Ian
het ejude
immel'S voor
voor den
den dood
doad isis de
de mensch
mensell
erode del'
am her
zyn huis
IlUis niet
niet zeeker."
zeeker:'
ook
in zyn
ook in
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De
J. VAN
VAN LELYVELD
LELYVELD is
by ons
ons ontvangen
ontvangen;;
De Brief
Briefvnn
vanden
den Heere
Heere p.
Mans verzoek
verzoek in
in te
maakt zwaarigheid,
zwaarigheid , om's
om 's Mans
te willigen,
willigen, en
maar
men maakt
mar men
CommerciumElJ/jio/jetlm,
Epifiolicum,in't
JI)ag
geheele Cbmmerc;lIm
in 't Nedersnaggaarne
gaarnelyden,
lyden, dat
dat het
het geheele
duitsch vertaald
uitgegceven worde,
worde, ten chide
dui~sch
vertaald ,, uitgegceven
eindc elk
elk teteIaaten
laaten oordeelen
oordeelen ,
of 't't kort
kort verilag
vernagvan
van't'tvoornaame
voornaamepunt
puntvan
vanverfchil,
verfchil,tusfchen
tusfchenMr.
Mr.VAt4
VAN
de
Theologifche
Faculteit
van
Duisburg,
daaruit
LELYVELD
in de
de
CV de Theologifche Faculteit van Duisburg, daaruit in
LELYVELD €fl
mcdegedeeld , hiermede
L,uuee/8ninglll
hiermede al
al of
of niet
niet overeentlemme.
overeenftemme.
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Gefprekkenen
en Overdenkingen,
Overdenkingen , over
Gefpreklwz
over de
de Hemelvaart
Hemelvaart van
yan
JEZUS CHRISTUS,
CHRISTUS, en
onzen Heere
en over
onzen
Heere JEZUS
over het
he: Pinklier-P'
Pinkjter-"
WILHELM LEENDERT
feest. Door
Door WILHELM
LEENDERT KRIEGER
KRIEGER,, Predikant.
feest.
Predikant
in 's Hage.
by J.
J. van
van der
derHey,
Hey, en
in's
lIage. Te
Te ilinflerdana
.I1mfterdam, , by
W. van
Yzerworst 1803.
1803. In
to Utrecht,
by W.
In gr.
te
Utrecht, by
van Yzerworst,
gr_
8vo. 444
8vo.
444 bl.
bl•

eelen ouzer Leezereu, vertrouwen wy,
met
de voorheen uitgegeevene Scbriften van den Eem...
V
V
Hangfchen Kerkleeraar
meer of min bekend.

eelen onzer Leezeren , vertrouwen wy, zyn
ZYll met
de voorheen uitgegeevene Schriften van den Eerw,
KRIEGER meet of min bekend.
Hangfchen Kerkleeraar KRIEGER
Derzelver inhoud
inhoud en
en de
de behandeling
bellandeling van de
de opgevatte
opgevatte
Derzelver
taak zyn
aart , dat
dat zy
tank
zyn van
van zulk
zulk eenen
eenen aart,
zy by
by alien,
allen, die
die
in de
de geboorte
geboorte en
en lotgevallen
lotgevallen van
van den
den besten
bestenLeeraar
Leeraar
van het menschdom
en den
den Heilianbrenger
Heilaanbrenger van
menscbdom , alsmede
alsmede in
iIl
de gebeurtenisfen
die ter vestiginge
pe
gebeurtenisfen, , die
vestiginge van het
het Christen.
Christen..
.domdienden,
diendenbelang
, belang
eeneeene
deelneemende
~om
fielIen,
deelneemendeopmer.
opmer..
king moeten
wekken. Van
king
moeten wekken,
Van hier
hierdat
dat's 'sMans
Mansvroegere
vroegere
Gefprekken en
en Overdenkingen,
Overdenkingen, over
over die
on.
Gerprekl{en
die belangryke
belangryke on..
derwerpen
in veeler
handen zyn,
zyn, en
derwerpen, , in
veeler handen
en ook
ook de
de bovenge.
bovenge..
noemden
wor.
l10emden met
met graagte
graagte zullen
zuBen ontvangen
ontvangen en
en geleezen
geleezen WOl'..
den.
zelfden vorm
den. InIIIden
denzelfden
vorm als
:lIs de
de voorgaanden
voorgaanden,, over
over de
de
Geboorte
Geboorte,, het
het Lyden
Lyden en
en Sterven
Sterven,, en
en de
de Opftanding,
Opl1:anding,
zyn de
de tegenwoordigen,
tegenwDol'digen, over
over den
den Hemelvaart
Hemelvaarr van
van JEZUS
en over
van den
H. Geest,
CHRIST US , en
over de
de uitftorting
uitfiorting van
den H.
Geest,
CHRISTUS,
gegooten.
van 's'5 HeiDeonderfcheidene
onderfcheidelle benoemingen
benoemin~en van
Heigegooten. De
lands
lands Hemelvaart
Hemelvaart —
- de
de waare
waaregefteldheid
gel1:eldheid dier
dier gebeur..
gebeurtenisfe
de waar.
tenisfe —
- en
eneene
eenealgemeene
algemeene befchouwing
berchouwing van de
waarbeld
heid des
des zonderlingen
zonderlingen voorvals,
voorvals, zyn
zyn-de
deonderwerpen
onderwerpen der
der
drie eerfte
drie
eerll:e Gefprekken
Gefprekken , , waarin
w~arin MENANDER
MENANDER de
plants
de plaats
van
Leerling, , FILO
van Leerling
FILO die
die van
van Onderwyzer
Onderwyzer bekleedt,
bekleedt, en
en
aan
'lIan zynen
zynen Vriend
Vriend zodanige
zodanigeonderrigtingen
onderrigtingenmededeelt
mededeelt,,
als
~ls over
over het
bet onderwerp,
onderwerp, uit
uitdedegemelde
gemelde oogpunten
oogpunten befchouwd
het noodige
fchouwd, , het
noodige licht
licht verfpreiden.
verfpreiden. Eene
Eene meer
meer
opzettelyke
befchouwing van
van 's
opzeuelyke eefchouwing
'8 Heilands
Heilallds opvaaren
opvaaren ten
ten
hemel
en van
van het
hetonderricht
onderricht,door
doorEngelen
Engelen aan
aan de
cle
hemel, en
5.
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LETT.
Dio
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N
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w.
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KRIEGER

Discipelen desaangaande
medegedeeld , naar
Discipelen
desaangaande medcgedeeld,
naar aanleiding
nanJeiding
der Enangelifehe
Verhaalen ,isis de
der Overdender
EuangelHche Verhaalell,
de ttoffe
floffe der
Overden..
kingen , die, ten
kingen,
ten aanzien
aanzien van
van.den
den vorm,
vorm,voornaamlvk
voorna~mlyk
.Leerredenen vcrfchillen,
vcrfchillen, dat
dat hetgeen,
hetgeen, III
in de
daarin
daarin van
van Leerredenen
laatstgenoemdeOpii:elIen,
Opftellen, de
de Spreeker
op zyne toehoorSp~eeker op
toehoorlaatstgenoemde
ders in
clers
in 't'talgemeen
algemeen toepast
toepast,, hier
hier dededenkende
denkende ChrisChris.
ten ter
tel' zyner
zynerbyzondere
byzondereopwekkinge
opwekkinge en
enfligtinge
ii:igtinge doet
doet
ten
dienen. Zeer
is de
KRIEGER, in
de Eerw.
Eerw. KRIEGER,
bet
dienen.
Zeer uitvoerig
uitvoe(ig is
in het
tweede Gefprek,
Gefprek , in de
de befchouwing
befchouwing van
van den
den waaren
waaren
tweede
Heilands bemelvaart,
hemelvaart, en
en gaat de
's Heilands
van's
de zulken
zulken ononaaft
aart van
der de hedendaagfche
betweeters ernll:ig,
ernflig, doch
hedendaagfche betweeters
docb befcheibefchei.
der
, welke
keer,
welkehier
hieraan
aangeene
geeneeigenlyke
eigenlyke plaatsplaats..
den, tete keer
verandering gedagt,
gedagt , maar
verandering
maar het
bet verhaat
verhaal der
der EuangelisEuangelis.
ten in
zin willen
opgevat. 'Het
in een
een figuurlyken
figuurlyken zin
willen hebben
bebben opgevat.
'Het
ten
,ftrookt
over gezegde
gezegde te ontleeden
ontIeeden en te
te beoordeelen
beoordeelen ,ftrookt
daar over
met ons
OilS plan
plan niet.
nler.
met
Eveneens als
als in de
de befchouwing
befchouwing van
van den
den HemelHemet.
Eveneens
KRIEGER omtrent
de Eerw.
Eerw. KRIEGER
omtrent het PinkflerPinkO:ervaart, handelt
handelt de
feest. In
feest.
In het
heteerfte
eerneGefprek
Gefprek verzet
verzet by
hyzich
zichtegen
tegen het
het
en anderen,
EICIIRORN , HERDER
HERDER en
gevoelen
die trier
hier
gevoelen van
van EICHHORN,
anderen, die
aan geen
willen gedagt
gedagt hebben;
hebben; in
aan
geen nieuw
nieuw taalvermogen
taalvermogen willen
in
tegenftellingvan
van 't't welke
KRIEGER tragt
welke de
de Heer KRIRGER
betegenfielling
tragt te bewyzen dat
wyzen,
datdedeDiscipelen
Discipelen met
met'er
'crdaad
daaddedebegaafdbegaafdheid , om
heid,
om in
in tetevooren
voorenhun
hunonbekende
onbekende taalen
taalen hunne
hunne gegedagten nit
uit te
dagten
te drukken,
drukken,ontvangen
omvangen hebben.
hebben. De
De bedenkinbedenkingen~ , hie
hier
en 't't geen
gen
I' aangevoerd,
aangevoerd, en
geen daar
daar mede
mede in ververband that,
algemeen bekend,
bekend, en
enkunnen
kunnen daarotn
daarom
band
fiaat, zyn
zynalgemeen
niet
niet te
te min
min de
deredenen
redenen der
derandersdenkenden
andersdenkenden wel
wel opop.
weegen.
, vervolgens
, voor
weegen. 't'rGem
Gcen,
vervolgens,
voordedeGeloofwaardigGeloofwaardiO"..
heid
heid der
del' gebeurtenisfe
gebeurtenisfe worth
wordt in 't'tmidden
midden gebragt
gebrag;,,
dunkt
ons , in
in een
eenbevattelyken
bevattelyken bewystrant
bewystrant,, de
de zaak
za:tk
dunkt ons,
te voldingeu.
voJdingel1. Het
Hetderde
derde Gefprek,
Gcfprek ~loopende
loopende over
over eenieenige
dit voorval
als tyd,
tyd,
ge byzonderheden
byzonderheden, , dit
voorval betrefiende
betref}cnde, ,aJs
plaats
en anderen
plaats,, perfoonen
perfoonen,, oogmerk
oogmerk en
anderen,, bevat
bevat insinsgelyks
gelyks verfcheiden
verfchciden leezenswaardige
leezenswaardige aanmerkingen,
:lunmerkingen, hoeveelligt ,geen
wei zommigen
zommigen derzelven
derzelvcn., \'eelligt,
geen algemeenen
algemeenen byval
byval
wel
zullen
vinden. De
Overdenkingen zes
zu11en villden.
De Ove1-denkingen,
zes in
in getale
getale,, op
op
de
rle Gefprekken
Gefprekken volgende
volgende,, behelzen
behelzcn eene
eene uitbreidende
uitbreidende ververklaaring
toepasfende
metleerzaame
leerzaameenen
toepasfendeaanmerkingen's,
aanmerkingen',
klaaring,, met
van
geen Hand.
Hand. II:
II: 1-41
1-41words
wordtverhaald
verhaald;; alle
aIle
van 't geen
't
deugdlievende
't welk
welk wy
wyder
derwaarheidwaarheid-enen
deugdlievendeleezinge
leezinge
nanpryzen.
a~mpryzen.
De
De Eerw.
Eerw. KRIEGER
Kl\IEGER eindigt
eindigt zyn
Zyll %Verk
Werk met
met een
een gege.
fprek
van het vieren
fprek over
over het betaamlyke
betaamlyke van
vieren der
der ChristiyChristlyke
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ke feestdagen,
waarin hy
by opzetlyk
. den tyd
.ke
feestdagen.,waarill
opzetlyk flilaaat
[tiH1:aat,, om
om ·den
der inaellinge
del'
illltellinge van
van de
dethans
thansgebruiklyke
gebruiklyke onder
onder de
de ProProteftanten op
op te
te [pooren.
fpooren. Het
teltanten
Hetvolgende,
volgende,dedejaarlykfche
jaarlykfche
feestviering , en
en de
de nuttigheid
lluttigheid daar
daar van
vanbetreffende,
betreffende,
feestviering,
Heer KRJEGJ;R,
willen wy
KR1EGDR ME•
willen
wy nog
nagoverneemen.
overneemen. Oe Heel'
MEhebbendedoen
doenzeggen:
zeggen :"Het
Het geeft
NANDER
geeft zo
zo weiweiNANDER hebbende
"„ nig
nigopwekking,het
opwekking, hetwordt
wordtzozoverveelende
verveelcnde ,, van jaar tot
te hooren ,
dezelfde tekften
tekf1:en,, dezelfde
dezelfde leerredenen
leerredenen te
"
2 , jaar dezelfde
denzelfden
"„ tl1es
alles isis zo
zoUntoonig,
eentoonig,zozo
denzelfdenflenter
flenter gednurig
gednurig
door en
en met
met eene
eenedoodige
doodige ednzelvig.
eenzelvig.
"2 , te herimalen
herhaalen, , door'
heid ; als
yuur,
qls 'er
'erdan
dannog
pogeenige
e~p'jge opwekking,
opwekldJ;1g, wax
wat VUUi',
"2 , heid;
en leven
"2 , en
leven,, door
door geduurige
geduurio-e gepaste
gepaste veranderingen
veranderingen gegemaakt werden
,e,enigzins draaglyker
zyn,"
"91 maakt
werden,, daft
dati zou
zou 't\~eni~ins
dr;laglyker ZY~lJ"
legt FILa
FILO het volgende
antwoord in den
den mond:
mond: ,,'
„ \Va~
legt
volgen~e aQtwoordin
betreft dat
dat op
Tekilen
" betreft
op die
die Feesten
Feesten telkens
te1kens dezelfde
dezelfde T~kftelf.
worden gepredikt,
",5 worden
gepreaikt,'die
die bleden
biedeuevenwel
evenwel menigwerf
menigwerf aanaanleiding tot'
Vail opmerkingen,
opmerkingen, die
"19 leiding
tot' verfcheidenheid
verfcheidenheid van
die gegenoegzaam zyn mu
~, lloegzaam
om'. 't't ddnzelVige
eenzelvige te verminderen;
verminder.en: ook
oak
het
moet gy
gy niet
nietuit
nit.
hetoog
oogverliezen
verliezen,, dat
datde
dehoof&
hQofd.
"„ moet
zaak dezelfde
blyft , groote
gebeurenisfen
"0) zaak
dezelfde blyft,
de' groote
gebeurenisfenties.
de~
naamelyk , waarvan
waarvan meIJ
men op
op zulke
"Christendoms
zulke
2 , Christendoms naameJyk,
Feestengedachtenis
gedachtenis
houdt.
" Feesten
hOlldt.
--:-::"'Hier
H~rkomt
komt nog
nag by,
by,
"„ dat
dat'er'erook
oaktelkens
telkensaanko,melingen
aankQmelingen zyn, die
die van
va.n dez
deze
worden. —
wat gedup.
"„ dingen
dingenoriderwezerf
oriderwezen, moeten
moeten worden.
- En
En,, war
geduprige veranderingen
2, rige
"
veranderingen betreft,
betreft, om
ommeerdere
meerdere opwekkingeg
PPwekkingeq
"„ tetebefchikken
befchikkenininonze
qnzeopenbaare
openbaareGodschenstoeffenin,
Gpds~i~lsto~ffenin;
"„ gen;
gen;fchoon
fchoon ikikniet
nietwil
wiIontkermen,
ontkepnen, dat
dat 4e
4e inrichting
inrichting
van onze
"9 , van
onze Godsdienstoeffeningen
Godsdienstoeffel~lbgen voor verbetering
verbeterin.g vat,
vat.,
"„ baar
baal' is,
is, zo
zo geloove
.geloove ik,
ik t dat
dat ook,
ook, in
in dit
dit,opiicht,
.opzicht t
het bekende
alle verandering
" het
bekende fpreekwoord
fpl'eekwoord: : aIle
lImmdering is geen
gem
waarheid zou
;, verbetering
verbeterfng, , wailrheid
ZOll worden
worden bevOnden.
bevo11a~n~ Onze leeftyd
heeft ons
,., Onze
leeftyd heeft
ons zo
zo veele
vt:ele proeven
proeven.daar
daa.r van
van
doen zien
"19 doen
zien,, dat
datwy
wydaar
daaraan
aan.geen
.geentwyffe).
rw.yfte~ kunnen
kunnen
Wy moeten
I
t hebben. Vvy
mOeten dan
dan hier
hier omtrent
omtrent hedachtbeda.cht~
„
, enenvooraf
"„ zaam
zaam tetewerk
werkgaan
gaan,
voorafnauwkeurig
nauwkeurigbeproeven
heproeven ~
niet, kan
mag verander4
verander4 .worden
,worden,t
wat 'er,
'er, al
"1) wat
al of
of niet,
kan of mag
om
verbetering
te
zoeken."
verheugen
,t
am
vel'beteTing
te
zoeken."
-— Wy
Vvyverheugcn
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KRIEGER heeft mogen
Eerw l{RIEGER
ons, dat
dat het
het den
den Eerw
mogell hand
.gebeu.
ren,,aan
aan zyn
ren
zynZnaugelisch
t\lungelisch letterwerk
lettel'werk de
de laatfte
laatae hand
hand te
t~
leggen, als
nutte l>ydraage
bydraagetot
tot meer
meer andere
andere mg..
flip
~eggen,
also eene
eene nune

;elyke huisboeken.
~elyke
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De vraag
De
'j)roag Wie
Wieis iseen
eenChristen?
Christen?beandwoord
bc.Il11dwOOl'd door
daor DANIeL
DANIEL
JOAC HIM KOPPEN,
KOPP E N Predikant te
JOACHIM
te Zettemin
Zettemin,, inPruisftsck
in PruisJisck
Pommeren. Uit
Poml1l{'ren.
Uit het
het Hoogduitsch.
Hoogduitsch. Te
Te Utrecht,
Utrecht, by
by W.
van Yzerworst.
In gr. 8vo.
172 hi.
R.
van
Yzerworst. In
8vIJ. J72

M

en zal
en
zal zich
zich uit
uitde
deNieuwspapieren
Nieuwspapieren nog
nog wel
weI crinne:
crinneren , dat
rell,
dat voor
voorweinige
weinige jaaren
jaarcneenige
eenige Joodfche
Joodfche
huisvadcrs te
te Berlyn
Berlyn ,, die
huisvadcrs
die wel
weIChristenen
Christenen wilden
wilden won.
war.
den, hoewel
hoewd zy byna
byna niets
niers,, dat
dat het
hetChristengeloof
Christengeloof ka.
raderizeert , geloofden
raCl:erizeert,
geloofden,, daarover
daarovel' in
in briefwisfeling
briefwisleling geweest zyn met
weest
met den
den Opperkonfiftoriaalraad
Opperkonfiftoriaalraad TELLER,
TELLER, en
ett
dat deze
man hun
hun dien
dien weg, door
dat
deze beroemde
beroemde man
door overgroote
overgroote
toegeeflykheid , zeer
zeer ruim
ruim en
toegeeflykheid,
en gemakkelyk
gemakkelyk heeft
heeft gemaakt.
gemaaf{r.
Deze onderhandeling
Deze
onderhandeIing gaf
gaf den
den Schryver
Schryver van
van dit
ditflukjen
fiukjell
aanleiding , om
aanleiding,
om een
een boek
boek te
te fchryven
fchryven,, onder
onder den
den titel
tite1 ::
wie is
is een
Christen? Het
Het eerfte
van dat
'Wie
een Christen?
eerfie Hoofdftuk
Hoofdf1:uk van
dat gegefchrift worth
fchrift
wordt nu,
nu,inin't 'ttrier
hieraangekondigd
aangekondigd werkjen
werkjen,, op
oJ>
aanpryzing va;}
van den
aanpryzing
den Ilarderwykfchen
IIarderwykfchell Profesfor
Profesfor YPEY ~
door eene
hand in 't'tNederduitsch
door
eene bekwaame
bekwaame hand
Nederduitsch overgeoverge..
zet , in
zet,
in 't'rlicht
Hebtgegeeven
gegeeven;; zynde
zynde het
het overige
overige,, 't'tgeett
geetl
alleen de
betreft , omdat
aIleen
de genoemde
genoemde briefwisfeling
briefwisieHng betreft,
omdat bet
het
voor den
den Nederlandfchen
Nederlandfchen Leezer
Leezer,, die
diedeze
dezegewisfelde
gewisfelde
brieven niet
brieven
niet in handen
handen heeft,
heeft,van
vanminder
minder belang
belang fcheen,
fcheerr,
achterwege gelaaten.
gelaaten. Dit fragment
zich zelachterwege
fragment maakt
m:lakt op
op·zich
zel..
ven een
geheetuit,
nit, waarin
de vraag,
vraag, wie
ven
een geheel
waadn de
ee:n ChrisChris~
wie is een
ten?
naar het
het oordeel
oor_deelvan
vangemelden
gemelden Hoogleeraar
Hoogleeraar,, die
d;e
ten? naar
voor deze
geplaatst heeft,
heeft,
deze vertaaling
vertaaling eene
eene korte
korte Voorrede
Voorrede ~eplaatst
juistmaatig
beantwoprd. "AI
„ Al wie
, " zegt
juistmaatig wordt
wordt beantwoord.
wle,"
zegt by
hy,
prys eteh,
ftelt , en
"„ op
op den
den naam
naam van
van Christen
Christen eenigen
eenigen prys
en
weeten
weeten wit
wil,, of
ofby
hydien
diel)naam
naam met
met recht
recht draagen
draagen kan
kan ,,
of niet,
niet, —
- ala1wie
wiehet
hetom
omwaarheid
waarheiddes
des harten
harren,, owl
om
waare
verlichtinginin het
het binnenf1:e,
binnenfle , opdat
opdat oy
by zich,
zich , it/
waare verlichring
ill
zyne Godsdienftige
Godsdienfiige betrekking,
betrekking, regt
regt leere
leere kennen
kennen,, te
te doers
doen
is, die
leeze
dit dit
klein
gefchrift
! Hy
- die
leeze
klein
ge{cbrifr!
Byzal
zatden
dennevel
nevel
van fchndelyke
die zints eenen
fchndelyke misbegrippen
misbegrippen, , die
eenen geraimen
geruimen
tyd,
te hooghoop
tyd, uit
uitdedeoverfpannen
overfpannen poogingen
poogingen van
van eenige
eenige te
denkende
denkende volksiinderwyzers
volksonderwyzers, , met her
het.beste
besteoogrrrerk
oogmerk,,
ter verlichting
aangewend, zyn
zyn op.
verlichting van
van het menschdom
menschdom llangewend,
opgefleegen
in dit
geficegen, , in
dit gefchrift
gefchriftmeestendeels
meestendeeI~ zien
zien opgehelopgehel..
derd,
tus.
dent, en
en alzo
alzo het
bet groote
groote onderfcheid
onderfcbeid leeren
leeren maaken
maaken taskben
[den het
het gene,
gene,betreklyk
betreklyk de
debeandwoorde
beandwoorde vraag,
vraag, waarwaar·
held
heid en
en dwaaling
dwaaling is."
Het eigenlyk
eigenlyk onderwerp
onderwerp)a waartoe
waartoe de
de Eerw.
Eerw. KOPPEN
KOPPE'"
zich
zich
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bepnald'heeft,
-heeft, betreft
betreft een
een onderzoek
onderzoeknaar
maar't't gene;
gene,
2.idl
siclt bepaald
dat het
.dat
het voornaamfte
voornaaml1e en
en het
hetweezenlykfte
weezenlykll:e van
vanhet
hetgeheele
geheele
Christendomuitmaakt.
uitmaakt.Hy
Hyvraagt
vraagthier
hierniet:
niet wat
Christendom
wat is
is
deze of
of gene
party en
en fekte
fektezoo
zoo eigen,
eigen, dat
gene Christelyke
Christelyke party
dat
deze
zy daardoor
daardoor van
van anderen
anderen verfchilt
verfchilt;; maar,
maar, waarin
waadn be.
be_
that dat
, hetwelk
fiaat
datgene
gene,
hetwelkmenfchen
menfchenvan
vanalle
aUeonderfcheionderfchei"
dene Christelyke
cene
Christelyke partyen
partyen nog
nog heeds
f1:eed$ tot
totden
dengemeenen
gemeenen
imam van
van Christenen
recht geeft?
l1aam
Cbristenen recht
geeft ~ Men
Men moet
moet bekennen
bekennen,,
dat deze
deze taak
taak,, vooral
vooral in
in onze
onze dagen,
dagen, moeielyk
moeielyk geworgeworden is
.oen
is,, waarin
waarin het
het Christendom
Christendom door
door hun
hun,, die
die 'er
'er
warme vooritanders
van fchynen
willen , onder
warrne
voorllanders van
fchynen willen,
onder zulke
zulke
onderfcheidene gedaamen
gedaantenvoorgef1:eld
voorgefteldwordt.
wordt , dat menig
onderfcheidene
menig
Pen niet
niet weet,
weet , wat
een
wat by
hy van
van 't'tzelve
zelvemoet
moetdenken.
denken. De
Schryver verzet
.schryver
verzet zich
zich inzonderheid
inzonderheid tegen
tegen die
die GodgeleerGodgeleerden , die
, hedendaags
den,
die,, inin't 'tnnbuurig
na.buurigDuitschland
Duitschland,
hedendaags in
de meeste
mecste Tydfchriften
Tydfchriften den
den toon
toon geeven
geeven,, die
die by
hy eene
eene
Deistifche of
of Naturalistifche
fekte noernt,
noemt, en
Deist.ifche
Naturalistifche fekte
en dus
dus kenken.
merkt : 'Er
, naar
merkt:
'Erhebben
hebben,
naarhun
hunleerftelzel,
leerllelzel,geheel
geheelgeene
geene
onmiddelvkeof
of bovennatuurlyke
bovennatuurlykewerkingen
werkingen v:m
van God
onmiddelyke
God
plaats gehad; overal
en heerschte
plaats
overal werkte
werkte en
heerschte altyd
altyd de
de bloobloo..
te natuur
natuur;; ininden
denGodsdienst
Godsdienstkan
kanniets
nietsaangenomen
aangenomen
worden , dan
worden,
dan het
het geen
geen de
de rede
rede,, dat
dat is,
is,iedere
iedereafzonafzon·
derlyke rede,
rede, of
derlyke
ofdenkenswyze
denkenswyze,, waarby
waarby dan
dan ook
oak ieders
ieders
wensch en neiging
wensch
neiging zich tot
tot'raadgeevers
raadgeevers opwerpen,
opwerpen, zegt
zegt
en bepaalt
by , die
en
bepaalt ;; hy.
die al
a1 het
hetweezenlyke
weezenlyke aanneemt
aanueemt,, dat
dat
door de
door
de rede
rede erkend
erkend en
en gebillykt
gebillykt wordt, bezit
bezit het
hetwaawaare Christendom,
Christendom, is een
een echt,
echt.zuiver
zuiveren
envolmaakt
volmaakt Chris.
Chris.
ten ; alal het
Wl;
hetoverige
overige isis de
de-fchors
.fchors,, dekfel
dekfel,, inkleeding
inkleeding ,
herkcmiiig
van menfchen,
menfchen, wier
wier rede
redenog
nog niet
niet ryp
ryp was,
herkcml1:ig van
inmengfelen,
inmengfelen, die vervallen
vervallen kunnen
kunIJen en
en moeten.
moetell.
De
Eerw. Christen
beweertmet
met recht,
recta, dat
De Eerw.
Christen· -Leeraar
Leeraal' beweert
dat
de volgende
volgend.e ftellingen
fiellingen, , die
die deze
dezezoogenaamde
zoogenaamde wysgeewysgeerige
rige Christenen
Christenen voor
voar de
dehoofdzaak
hoofdzaakwillen
willenaangezien
aangezien hebheb.
ben
ben:: 'Er
'Erisiseen
eenGod
God, ~dedeSchepper
SchepperenenRegeerder
Regeerder van
van
alles; de
zielen zyn
zyn onfterfelyk
alles;
de menfchelyke
menfchelyke zielen
onf1:erfelyk;; wy
wy moemoeten naar
ftreeven; Gods
naar volmaaktheid
volmaalnheid en gelukzaligheid
gelukzaligheid flreeven;
wetten
opgevolgd worden;
worden ; die
wenen moeten
moetcn opgevolgd
die dezelven
dezelven ongeongeboorzaam
llOorzaam zyn, draagen
draagen daarvan
daarvan natuurlyk
natuurlyk nadeelige
nadeelige gege•.
volgen
volgen weg
weg:: deze
deze enenandere
anderedaarmede
daannedeverbondene
verbondene ftelfiellingen
beweert hy
by met
met recht, dat,
lingen beweert
dat, hoewel
hoewel zy
zy ook
oak gantgantfchelyk
fchelyk in het
het Christendom
Christendom opgefloten
opgefioten liggen
liggen,, echter
echter
geenzins
aan het
het Christendom
alleen, en by
geenzins aan
Christendom aileen.
by uitfluiting,
uitfluiting,
eigen
zyn, terwyl
eigen zyn,
terwyl de
de Jooden
Jooden en
en Turken
Turken daarin
daarin met
met de
de
Christenen
famenftemmen. Dil
Dit uitfluitende
Christencll famenficmrnelJ.
uitfiuitende wil
wi! by
hy ook
N 33
niet
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Diet gezocht
gezocht hebben
hebben in de
niet
de Christelyke
Christelyke Zedenleer,
Zedenleer, ,vaar·
mede fommigen
fommigen van de
de nieuwe Verlichters nog wel
weI veel op
op
hebben ; omdat
omdat die
die ook
ook reeds
reeds in het
hebben;
het Joodendom,
Joodendom, zoo als
als
dit op
op de
de boeken
boeken des
des 0.
O.V.
V.gegrond
gegrond is,
is,even
evenvolkomen
volkomen
Vervatis.
is. Ook
vervat
Ookniet
nietinindedebeide
beideuiterlyke
uiterlykeGodsdienflige
GodsdienO:ige
en het
verrichtingen , den
den Doop
ingeval
Avondinaal , illgeval
verrichtingen,
Doop en
het Llvondmaal,
daarby geene
nadere bepaaling
bepaalingkome;
kome ; omdat
eaarby
geene nadere
omdat,, wanneer
wanneer
deze wegblyft,
wegblyft , en
tleze
en beide
beide verrichtingen
vel'l'ichtingen maar
maar zoo
zoo bebefchouwd worden,
worden, gelyk
fchouwd
gelyk zy uiterlyk
uiterlyk als
als plegtig
plegtig en
en gods.
godsdienflig voorkomen
dienfiig
voorkornen, , daarin
daarin niets
niets karaderiftieks
karaaeri!1:ieks is
is voor
voor
bet Christendom,
het
Christendom, naardien
naal'dien•in
·in andere
andere Godsdienften
Godsdienfien deels
cleels
juist
Godsdienflige verrichtingen
juist dezelfde
dezelfde,, deels zeer gelyke Godsdienfiige
verl'ichtingen
plaats
ZynsZyns
oordeels
, is,is
hethet
onderfcheidende
plaats hebben.
hebben. -oordeels
ondel'fcheidende
van het
van
het Christendom
Christendom gelegen
gelegen ininLeertl:ellingen
Leerftellingen,, welke
welke
den Christelyken
den
Christelyken Godsdienst
Godsdienst alleen
alleen en
enuitfluitenderwyze
uitfluitenderwyze
eigen zyn.
an drieerlei
eigen
zyn. Men
Menk!\an
driecrlei foort
foort van
van Christelyke
Christelyke GodsGodsdienstleeren onderfcheiden.
onderfcheiden. Vooreent
vindt men
Vooreer~t vindt
men 'er zulzuidienstleeren
ken , waarvan
ken,
waarvan,, onverminderd
onverminderd het
het aandeel
aandeel aan
aan Christus
Christus
en de Christelyke
en
Christelyke zaligheid
zaJigheid,, byzondere
byzondere perfoonen
perfoonen,, en
en
geene de
de minfie
mina kennis
in zekere
zekere omftandigheden
omO:andigheden, , geene
kennis kunzulken , welke,
nen draagen
nen
dl'aagen; ; ten tweeden
tweeden zulken,
welke, als
als men
men dedezelve weet,
weet , evenwel
de zaligheid
zelve
evenweI ,, onverminderd
onvel'minderd de
zaligheid,, in
eenen zekeren
zin geloochend
eenen
zekeren bepaalden
bepaalden zin
geloochend,, of
of in
in eenen
eellen
zin verklaard
kunnen worden;
warden; eindelyk
eindelyk zulken,
anderen
verklaard !tunnen
2nderen zin
zOllderhet
hetaandeel
aandeel aan
aan Christus
Chri3tils toteverlieverliewier kennis
kennis,, zonder
zen , even
2en,
even min
min ontbeerlyk
ontbeerlyk is,
is,dan
danzyzygeloochend
geloocbendkunnen
kunnen
welke dus zoo
worden, en welke
zoo wel
weI geweeten
geweeten als
als geloofd
geloofd moeten worden
worden,, zoo
zoo lang
langnamelyk
namelykiemand
iemandnog
nog den
den ChristelyChrisrelyken Godsdienst
hebben ,en
eneen
eenChristen
Christenzyn
zynwile
wil. De
ken
Godsdienst hcbben,
De
beide eerften
eerfien voorbygaande,
voorbygaande, itch
fidt zich
zichdedeSchryver
Schryveralleen
aIleen
wake zyn
beantwoordingvan
vandeze
dezevraag
vraagvool':
voor: welke
de beantwoording
zyn de
de eerfle
eerfle
leerflukken des
des Ch1"istendoms?
Christendotns?Dit
en algemeen
algemeen onontbeerlyke
onontbeer/yke leerflukken
Dit
moet uit die
moet
die oude
oude Christelyke
Christelyke oirkonden
oirkonden,, die
die de
de echte
echte
Leer van
van Jefus
Jefus en
en van
van zyne
zyne Apostelen
Apostelen bevatten
bevatten,, opgeopgemaakt worden.
Volgends hunne
hunne uitfpraaken
uitfpraaken,, zoo
zoo als
als
maakt
worden. Volgends
die verllaat
verfiaat en
en uitlegt
KOPPEN
uitlegt,, is dit
dit de
degrondflag
gl'ondOag van
van
KOPPEN die
den geheelen
Christelyken Godsdienst:
Godsdienst : Yefus
den
geheelen Christelyken
Jefus is een
em bobohet natuurlyke
verheven Goddelyk
"en
natuur/yke 'Vedze'Ven,
Goddelyk perfoon
perfoon,, Gods
Goris
yen al het
en is
enn:iddelykeA!gezant,
ilfgezant , tot
tot heil
tJnmiddel'lke
heiJ der
der menfehen
menfthen; ; en
is by
hy
een Christen,
een
Chnsten, die
die dit
ditgelooft
gelooft en
enbelydt
belydt;; die
dieJefus
Jefus houdt
houdt
en aanneemt
voor den
Christus , voor
en
aanneemt Vaal'
den beloofden
beloofden Christus,
voor den
den
Zoon van
v.an God
God,, ininden
denverhevenften
verhevenften zin, Gods
Gods eenigeeniggeborenen Zoon
Zoon en
geborenen
en bovennatuurlyken
bovennamurlyken Afgezant
Afgezant,, die
die,,
raadsbefiuit voor
naar
Gods raadsbefiuit,
naar Gods
voor de
de zonden,
zonden, tot
totderzelver
derzelver
ver-
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en ook uit
.ergeeving,
geflorven,9 en
nit de
de dooden
dooden opgeftaan
opgeftaan
♦ergeeving , geitorven
en in de
van God,
God , als
is,
de heerlykheid
heerlykheid van
als Heer
Heer over
over alles,
ailes,
is, en
ieeft ; verder
die in
in den
den nnam
naamvan
vanJefus,
Jefus,dat
datis,
is uit
leeft;
verder, , die
nit
kracht van
bacht
van zyn
zyn gezag
gezag enenverordening,
verordening, gedoopt
gedoopt is,
is, ell
en
die beiydenis
doet van
van Chrisms,
Christus , als
als den
die
belydenis doet
den Zoon
Zoon van
van
God , en
en nit
uit de
God,
en den
den voor
voor de
de zonden
zonden geftorven
geftorven en
de doodoo.
den opgewekten
den
opgcwekten Heer
I-leer der heerlykheid
heerlykheid;; die
die daarenboven
daarenboven
den openbaaren
ChristelykenGodsdienst,
Godsdienst, en de
den
openbaaren Christelyken
de viering
viering
van het
eneindelyk
eindelyk,, die
die
van
het heilig
heilig Avondmaal
Avondmaal,, bywoont;
bywool1t; en
groove zonden
groove
zondetl vertnydt.
vermydt.
De befcheidene
wyze , waarop
De
befcheidene wyze,
waarop de
de Eerw.
Eerw.Kerkleeraar
Kerldeeraar
over 't't karaeterizeerende
van het
zyne denkbeelden
dellkbeelden over
karaCl:erizeerende van
bet ChrisChristendom ter
ter nederRelt,
nederitelt ,en
en uit de fchriften
des N.
N. V.
tendom
fchriftcn des
V. ,,
waaraanby
hy zich
zich flipt
flipt houdt,
houdt, met
waaraan
met ter
ter zyde
zyde itelling
ftelling van
van
menfchelyke byvoegfels,
byvoegfels ,tracht
trachttete bewyzen,
bewyzen, zet
zet aan
menfchely'ke
aan dit
dit
Gefchrift te
te meer
waarde by.
by. Hier
meer waarde
Hier en
endaar
claar loopt
loopt evenevenGefchrift
wel een
weI
een zwak
zwak bewys
bewys onder
onder,, waaromtrent
waaromtreut by
by de
de toetoeftemmingvan
vanallen,
alien, die
die 't anders
fiemrning
anders in de
de hoofdzaak
hoofdzaak met
met
hem eens
eens zyn,
zyn , niet
bern
niet zal
zal erlangen
erlangen,, en
en waaruit
waaruit men
men bebe.
merkt , dat
merkt,
dat 's'sMans
Mansafkeerigheid
afkeerigheidvan
vanfommige
fommige waare
waare
verbeteringender
der uitlegkunde
uitlegkunde van
van 't't N.
verbeteringen
N.Verbond
Verbond hem
hem
wel eens
weI
eens den
den bal
bal doet
doet misflaan.
misl1aan. Cook
Ook dachten
dacbten wy
wymeermeermaalen , onder
onder 't leezen
maalen,
leezen van
van dit
dit boekjen,
boekjen, aan
aan de
de nitnitmuntende Academifche
Redevoering van
van wylen
muntende,
Academifche Redevoering
wylen den
den ProProIIOLLEBEEK de
fessor I10L1.EBEEK,
de Theologo
non Orthodoxo,
Orthodoxo, nits
feslor
Thea/ago non
niji sere
yet"e
pio.
pio. Eene rechtzinnige
rechtzinnige geloofsbelydenis
geloofsbelydenis,, gepaard
gepaard met
met
vermyding
van groove
vermyding van
groove zonden
zonden ,, maakt
maaktvoorzeker
voorzeker'alleen
'aIleen
den
den Christen
Christen niet.
niet. Niemand
Niemand verdient
vCl'dient dezen
dezen naam,
mUlTI, dan
dan
by,
hy, die
die naar
naar den
den geest
geest van
van 't'tChristendom
Christendom denkt
denkt,, gegevoelt
en handelt.
handelt. Die
eens zyn,
zyn , en
voelt en
Die het
het daarin
daal"in eells
en niet
niet te
te
hoog
hoog van
van bun
hun eigen
eigen doorzicht
doorzicht in
in zaaken
zaaken van
van bloote
bloote
befpiegeling
denken , zullen
211/lenniet
nietli~t
ligt elite
elke andere
befpiegeling denken,
andere uitleguitleg.
ging
ging van
van min
minofofmeer
meertwyfelachtige
twyfelachtigevoorftellingen
voorfl:ellingcn van
van
Jefus
Jefus en diens
diens Apostelen,
Apostelen, voor
voor afwyking
afwyking van
van het
hetwaare
waare
Christendom
Christendom,, en alle
aile anders
anders gevoelenden
gevoelenden voor
voor OnchrisOllcbristenen
ten~n uitkryten.
nitkryten.
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Noodige
en drangredenen,
drangredenen, beNoodige ophelderingen,
()phelderingen, byvoegzels
byvoegzels en
hezo over
treklyk tot
de Wet
treklyk
tot de
de twee
Jwee Verhandelingen,
Verhandelingen, 2:0
over de
Wet
Gen. IX:
IX: 6,
6 , als
Gen.
als over
over het
het eeuwig
eeuwig Priesterfchap
Priester[r:hap van
van
Melchizedek.
Door GERARD
GERARD JACOB
Melchizedek. Door
JACOB VOORDA.
VOORDA.
Amjl.
J. Tiel
en Zoon,
Zoon 1804.
en G. M. Cabals
en Leeuw.
Leeuw. by
by .T.
Tiel en
Cah:tis en
1804.
bl.
lngr.
In gr. 8},o.
8vo. 38
38 b/.
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et is byzonder
der twee
et
byzollder onze
onze beoordeeling
beoordeeling del'
twee boven
boven
vermelde
Verhandelingen , welke
welke den
vermelde Verhandelingen,
den Schryver
Schryver
heeft
uit te
om deze
deze Ophelderingen
Ophelderingen uit
te geven,
geven,
heeft bewoogen
bewoogen. , om
met
om ze
ze agter
agterdezelven
dczelveu tetelaten
lateninnaaijen.
iunaaijen.
met verzoek
verzoek, , om
Zy
Zy zouden
zouden de
de beoordeeling
beoordeeling van
van ooze
€lnzebeoordeeling
beaordeeling kunImn~
nen
nen genoernd
genoemd worden
worden,, wyl
wyl flechts
flechts 3 3bladzyden
bladzydeneenen
eenen
anderen Recenfent
(tech alie
anderen
RecenJmt,, doch
aHe de
de overigen
overigen ons
OIlS aileen
aileen gelgel..
den. Schoon
den.
Schoon de
deSchryver
Schryver betuigt
betuigt,, met
metuitzondering
uitzondering
van
die hem
een of twee
twee remnrques,
remarfjues, die
hem wat
wat aanftootlyk
aanf1:ootlyk
van een
waren
waren,, doch
doch welken
welken hy
hyDiet
niet opgeeft
opgeeft,, met genoegen
genoegen in
onze beoordeeling
OIlze
beoordeeling gezien
gezien te hebben,
hebben, waar
waar zyne
zyne gezeggezegden opheldering
opheldering,, zyne gedachten
gedachten nadere
nadere ontwikkeling
ontwikkeling en
en
zyne
is ons
zyne bewyzen
bewyzen nieuwen
nieuwen aandrang
aandrang vorderen
v0rderen; ; is
ons dit
dit
genoegenechter
echter weinig
weinig blykbaar
blykbaar ill
in den
den toon
toon zyner
zyner
genoegen
tegenbedenkingen
wier kracht
kracht ons
ons tevens
tevens Diet
niet groot
groot
tegenbedenldngcn, ,wier
genoeg voorkomt
VQOrk0mt,, om
om ons
011S onze
onzegemaakte
gemaakte bedenkingen
bedenldngen,,
genoeg
welken
.hebben herzien,
herzien , te
gaarne .hebben
te doen
doen verwerpen.
verwerpen.
welken wy gaarne
De Schryver
Schryver behoefde
behoefde waarlyk
\Vaarlyk geene
geene vyf
vyf bladzyden
bladzyden te
befleeden
aan het overtollige
befl:eeden aan
overtollige betoog
beroog,, dat
dat de
deuitgeftrekte
uitgell:rekte
velcien
aan elkanderen
elkanderen grenzen;
grenzen; een
een
velden der
der wetenfchappen
wetenfchappen aan
enkeld woord
enkeld
woord ter
ter aanwyzing
aanwyzing van
van het
hetverband
verb:mdtusfchen
tllsfchen
eene Verhandeling
den Doodling
Dood.Jlag en
fene
Verhandeling over
over de
de IFet
Wet tegen
tegen den
eene andere
over het
het eeuwige
eene
andere over
eeuwige Priesterfchap
PriestetJchtlp van
van MelchiMelchi·
zedek
zedck, , zou
zou beter
betel' gepast
gepast hebben,
hebben, om
omons
onsbefchaamd
befchaamd
te maaken
maakell over
over ons
ons oordeel,
oOl'dee!, dat
datdeze
dezetwee
tweeVerhandeVerhandeEngel] zonderling
zonderling genoeg
Un boekdeel
boekdeel te
z,ametz gebragt
lingen
genoeg in
in den
te zamen
zienwy
wyflechts
flechts,, dat
datons
onsoordeel
oOl'deelwegens
wegells
zyn. Nu
Nuzien
zyn.
het
zonderlinge verfchillend
blyft met
met dat
verfchillend blyft
dat des
des SchrySchryhet 'Zonderlinge
vers
vcrs,, die
die misfchien
misfchien wel
weI niets
niets zonderlings
zonderlings zou
zou gevonden
gevonden
oorhebben
in den
van de
de erjzonde
hebben ill
den overgang
overgang van
tot de
de oor·
erfzonde tot
women,
de, byzonder
worme1Z, waarmede
waarmede de,
byzonder dus
dus genoemde
genoemde,, Recenfent
dageneenmaa!
eenmaalfpottede.
fpottede.- — Misverfint van
van vroegere
vroegere dagen
Misver.
den Schryver
Schryver en
nand heerscht
heerscht '(;r
zeker tusfchen
tusfchen den
ftand
'er zeker
en ons,
wanneer hy
hy op
op onze
'\Vanneer
onze aamnerking:
llanmerking: "„ dat
dat den
den mensch
mensch in
in
de maatfchappy
rechteu toekomen
toekomen uit
uit den
" de
maatfchappy rechten
den aard
aard der
del'
" maat-
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niet in elken
indi•
"9 , maatfchappy,welken
mllatfchappy, welkcn niet
elken afzonderlyken
afzonderlyken indjvallen ;" gnat
beweeren,
dat de
de maat.
~, "idu
kunncn vallclJ;"
gaat beweeren
,dar
maa;vide kunnen
underling plichten
de individu's
fchappyen onderling
plichten behben
hcbbel1,, diet]
diel1 de
fchappyen
Diet
niet hebben,
hebben, enendaarmede
daarmedeonze
onzcannmerking
aanmerkiIlgvervallen
verv;tllell
verklaart.
verklaart. Het
Het was
was toch
toch by
byons
onsdedevraag
vraagniet
niet naar
naar
der Volkeren
Recht der
Volkef'en, , maar
maar het
het verfchil
ve..Lhil van
van den
den
het Recht
het
en in
in de
mensch
afzonderiyk in
in den
mensch afzonderlyk
den Natuurfiaat
Natuurftaat en
de IllaatMaat·
rechten tier
aan re,'hten
fdzappy,, zonder
zander aan
der maatfchappyen
fn(J(1tfthappyen underling
onder/tng
fchappy,
te
bedenking
: „ of
bethet
voorbeeld
te denken.
denken. -Onze
Onze
bedenking:
"of
vourbeeld
den lji-aCl!ers
Ifiyiellers
inzettingen , die
die ,ziet
niet goed
goed waren,
waren , den
van inzettingen,
"21 van
gegeven, wel
ware,t
"„ ter
tel' kastydinge
kastydinge gegeven,
wei gelukkig
gelukkig gekoozen
gekoozen ware
H om daarmede
daarmede te betoogen , dat God
God zelf
zelf het
het einddoel
einddoel isis
de ver"„ van
van alles
ailes,, wat
wat Hy
Hy doet;
doet; daar
daar toch
tach kastyding
kastyding de
des gekastyden
nut des
en dus
dus het
het nut
"29 betering
gekastyden ten
ten einddoel
einddoel
betering en
„
op grond
grond,~
~, had;"
had;"ontmoet
ontmoetdes
desSchryvers
Schryvers tegenfpraak
tegenfpraak, , op
dat de
da.t
de Yoodfche
JoodJehe wet
wet,, door
door hem
hem een
een lastige
lastige fchaduw.
fchaduwdienst genoemd,
genoemd ,by
by hem
hem isis het
het jok
jok (juk)
(juk) van
Vatz een
een geI[edienst
hoond
hoond en
m verbolgen
,'erbolgen Opperheer
Opperheer , zonder
zonder einddoel
einddoel van
van verbe7
ve,.be~
wel met
met den
den Aposeel,
Apostel, tlat
dat de
teriflg.
\Vy erkennen
erkennen weI
de
tering. Wy
iret
~'e! geen
geen ding
ding heeft
heelt volmaakt:
volmadt: maar
maar' de
deaanleiding
aanleidingtot
tot die
die
als de
genaaken, als
hoop, door
!zoop,
door Welke
welke wy
wy tot God
God genaaken,
de firaf
i1rafeenes
cenes
verbolgen
Opperheers te
te befchouwen
blyft ons
verbolgen Opperheers
belchouwen,, blyft
ons onmoonmo·
OTISverheugen
verheugen,, dat
datdedeBybelverklaaBybelverkJaagelyk; terwyl
tcrwyl wy
wyons
ring
ring zulke
zulke vorderingen
vorderingen gemaakt
gemaakt heeft
heeft,, welken
welken haare
haare
moeilykfle
mueiIyki1e plaatzen
plaatzen in
in het
hetvolmaaktst
volmaaktst verband
verbal1d brengen
brengen
met
inzicht in
in het
met het
het helderer
helderer inzicht
bet Godsryk
Godsryk,, het
het welk
welk
overal eene
eene vaderlyke
opleiding kenmerkt
averal
vaderlylu opleiding
kenmerkt tot glansryker
glansrykel'
Lichtenenvryel'
vryer
genade.
genade.
- Dat
Datook
ook de
de aard
nard en
ell het
het eigen
ei/5elJ
licht
aan den
de,- vrouwen
'Jirouwen haare
haare ondergefchiktheid
ondergefchiktheid aan
den man
mall
nut tier
zouden
vorderen , wil
zouden vorde1'en,
wiI de
deSchryver
Schryverniet
nietonwederfproonwederfproEVA niet onken
laten , want
ken laten,
want 1)
J) vdOr
vour den
den Val
Val was
was EVA
on.
achtede zich
zich eene
derworpen ,en
en ~)
a) SARA
SARA achtede
eene dienarecfe,
dicl1ares[e,
derworpen,
als zy haaren
:lIs
haaren man
man Heer
Heer noemde.
noemde. VOOr
V001' den
den Val
Val zal
zal
dan ook
dan
ook by
by den
den Schryver
Schryver de
de Slang
Slang wel
weI niet gekroopen
I[e!..'roopen,,
en in zvn
maar
maar misfchien
misfchien gelopen
gelope;z of gevloogen
gevloop;en hebben;
hepbcn; en
zyn
dan zwaltheid
z.wakheid en
entederheid
tederheid geene
geene natuurlyke
natuurlyke
oog brengt
brengt dan
en nuttige
nuttige ondergefchiktheid
ondergefchil{theid aan
aan fterkte
ilerkte en onverfchrokonverfchrok..
kenheid
kenheid voord
vaord ?~ - flat
Dat men
men over
overzulke
zulkeonderwerpen
onderwerpen
nu
fchryven,nag
nog
kibbelen
moet!
kibbeJen
moet!
- Dat
Datvoords
voords
nu nog
nag fchryven.
door de
de Euangeliewet
eerstinin de
de allerlaatfte
allerlaatJie plants
Euangeliewet eerst
plaats de
de
door
Christlyke zedenleer
CIl1'istlyke
zedenleer moest
moest verflaan
\'eri1aan worden
worden,, konden
konden
wy
wy waarlyk
waarlyk niet
niet droomen.
droomen. De
De"Schryver
Schryver is
is ons
ons wel
wel
zoo gunftig
zoo
gunfiig van
van te vertrouwen
vertrouwen, , dat onze
onzegeloofsbelydegeloofsbelydeis njet under
vis
onder de banier
banier der
derPoolfthe
Poo!JeheBrecderfchap
B1"(Jederfchap georgeo,'"
hoe die
die gunst
gunst hier
hier te
te pas
pas kome
kome,
inndendjiallt;
/kat; maar
tlmrl
maar hoe
,kun-
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nen wy maar
, daar
nen
maar niet
niet inzien
inzien,
daartoch
tochdiedieBroederfchap
Broederfchap
eeniglykinin de
de zedenleer
Christendom eeniglyk
zelve
zelve nimmer
nimmerhet
het Christendom
gefteldheeft.
heeft.-— Eindlyk
van
het Euangelium
EUtll1gelium ge£l:eld
Eindlyk geldt
geldt
van bet
onoverganglyk in
in de
bet onze
van onoverganglyk
de plaats
plaats van
van
het
onze voorkeur
voorkeur van
en hier
onverganglyk
hier komt
kornt de
de fchim
fchim van
van
onverganglyk Priesterfchap;
Priesterfchap; en
WESSELING op , die
den
groaten WESSELING
die den
den Schryver
Schryver onderweeonderweeden grooten
Grieken beteekent
cinapaparos by de
zen heeft,
heeft, dat dlTrtfci{3aror
de Gt'ieken
beteekent iet dot
zen
dat
alsmede die
die van
vastgaat en
en niet
niet Irgt
ligt verandert
'jJaujlaat
ymmdert; ; alsmede
van den
den
VALCKENAAR om
om te beweeren
even
beweeren dat
dat dit
dit
even groaten
grooten VALCKnNAAR.,
onoverganglyk ,te
te weten
woord l)ooit
nooit ill
in den
zin van
den zin
van onoverganglyk,
"'oord
is. Wy eerbiedivoorganger tot opvolger,
op'Volger,, gebruikt is.
eerbiedivan
van voorganger
gen die
die fChimmen,
fchimmen , maar
maar verheugen
verheugenons,
ons, dat
gen
dar de
de Schryver
Schryver
bet niet laat
by het
het gezag
gezag van
van derzelver
derzelve~ naam,
naam, maar
maar plaatplaathet
laat by
zen aanvoert
ter procve,
proeve , en
en het
het woord
analyfeert.
woord zelf analyflert.
zen
aanvoert ter
van het woord
Daar
nu de
de Ilnal~'fis
woord zelf
zelf de
deeenige
eenige handhandDar nu
analylis van
leiclingtot
tot het
het recht
verll:and der
del' plaatzen
pJaatzen is,
is, willen
willen
lelding
recht verfland
wy liefst
eerstvan
vanhet
hetwoord
woord
daarna van
apcigccros , daarna
alT"pd{3aror,
wy
Iiefst eer!'t
wetde aangevocrde
plaatzenfpreken.
fpreken. Afkomflig
de
aangevocrde plaarzen
Afkomf1:ig van
van "',,pagainiv,
het weak,
pa(3CJc'vEIV, bet
welk, nit
uit den
den aard
aard der
derzamenftelling,
zamen£l:elling, overtreden,
overgati11 beteekent
heteekelli:,, heeft
beeft het
het geheel
gehcel eigenlyk
eigenlyk
treden, overgatn
niet overgaande
den
van tliet
of'ergoatlde,, niet
niet over
over iet
iet anders
andel'S been
heen
den zin
zin van
Van daar
tredende.
daar isisgapciparts
lTap,,{3alTlr gebruikt
gebruikt voor
voor den
den
tredende. Van
Griekfche tooneel
der reijen
reijen op
op het
het GI"iekfche
tooneel tot de
overgrmg
de aanaan·
overgang del'
SUIDAS breedvoerig
is : maar
waal'over SUIDAS
breedvoerig is:
maar van
van
fchollwers,
fchouwers , waaTover
daar ook
lrapciOacrts zeer algemeen
daar
ook is
is het
het gebruik
gebruik van
van 'lrlJ'p';l3aa'I'
algemeen
in den
overtreding. Dezen
Dezen zin heeft
in
den zin
zin van
van zedenlyke
zedenlyke ove,"tt'eeling.
heeft
zeer kennelyk
in de
cirapdParos zeer
kennelyk in
de plaatzen,
plaatzen,
het
woord cilTapi(3IXTo'
het woord
welken de
Bet Stoisch
Stoisch noodlot
de Schryver
Schryver bybrengt.
bybrengt.
Het
welken
ix'apciParoC rd~I',
roiVC, «11'«clodwordt daarom
by ANTONINUS
ANTONINUS "'lrafafutror
d:larom by
wordt
wet, deszelfs
genoemd, om
f.x~aror a'vet')''X.'1
om dat deszelfs
deszelfs wet,
civcirol genoemd,
pc43oiroc
worden. Alzoo
tiooddwang niet
niet kunnen
overtreden worden.
nooeldwang
kunnen overtreden
Alzoo ook
ook
?arc ,5fros
chrapciParos by
by numitcnus
is
de ),6')'or
.~7Eior d'1tap&i(3aror
PLUTARCHUS de
de onoveris de
koombaare
de onovertreedbaare
onovertreedbaareGodfpraak
Godfpraak ;; zoo
zoo is by JOSEJoseNoombaare,, de
dwapciParos e'vlTe(3ela
ivaepeta de goarsvrucht
PHUS de «lTapi{3iXror
PHUS
goc!svrucht zonder
zonder overtreovertredien zich de
ding, en de naam
naam,, dien
de 9ooden
Jooden by hem
hem geven
geven van
ding,
gebleeven te
te zyn,
zyn,
de eernaam
eernaam van
van onbezoedeld
cisapciactroi, de
onbezoedeld gebleeven
,11rapa{3arol,
hebben in vereering
vereering van den
den eenigen
eenigen God.
niet overtreden te hebben
Overtreden, in zedenlyk
en zin,
zin , is
is fchier de
Overtl"eden,
zedenlyken
de eenige
eenige beteebeteekenis , waarin
by de
de Zeventigers en
en by
by de Schry1TlXfaf3a{,ro by
kellis,
waarin Iraraparvco
vers van
N. V. voorkomt.
vel'S
van het
hetN.
voorkomt. Het
Hetdenkbeeld
denkbeeldvan
van eigenlyk
eigenlyk
(perire) van
van waar vu"ganglyk
en onverganglyk in
-pergaan,
verganglyk en
vergaan , (perire)
trtaptiz-,ccro;
en «lTapd(3aTo,
zou komen,
itgaprifittroc ZOU
'Utpa.
ilaror en
komen, is
is ftrydig
ftrydig met
met de
de
van dat
zamenflelling
en het
zammjlelling en
het dOOI'R:aond
dat woord,
door, wand gebruik
gebruik van
niet anders,
flit
aard en
en gebruik
gebruik alTapa{3aTor
anders, in
i.n
uit welks
welks aard
cinapciParof niet
eiCl-
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eigenlykenzin,
zin,kan
kan zyn,
zyn, clan
REDERICUSbet
het
eigenlyken
dan,, gelyk
gelylc HEDERICUS
(non tr,mjitorius)
tranfltorius) niet
niet overgaande,
overgaande,(qui
(qui non
nontrantran.
overzet , (11011
overzet,
fit
ad ilium
'(Ilium v.v. c.c.honor)
honos) die
die niet
niet overgaat
overgaat op
op eenen
eenen an.
anfit ad
\Vat nu het
by voorbee1d.
voorbeeld. Wat
deren,
eer.„ by
het zeldzaam
zelrlzaam gebruik
gebruik
deren, eer,
der Ouelen
duden van
van dit
<lit woord
woord in
in dien
diell zin
zin betreft,
betreft, bier
bier door
door
der
wordt de
de eigene
eigene kracht
~kracht van
vanhetzelve
hetzelvegeenzins
geenzins veranveran..
wordt
ciaat
woord
gelyk
met
maar
hierin
fi
derd,
derd,
maardit
hierin
lraut ditvolmaakt
woord volmaakt
gelyk
methet
het
overtreden , hetgeen
Nederduitfche oJie,otreden,
hetgeen zoo
zoo doorgaands
doorgaands in
Nederduitfche
den zeden/yken
die toch
toch de
de overdNlgt/yke
zedenlykenzin,
zin , die
overdragtlyke is.
den
ge·
is, gebruikt wordt,
in den
den eleibruikt
wordt, dat
dathetzelve
hetzelve hoogstzcldzaam
hoogstzddzaam in
genlykenzin
zin voorkornt,
voorkomt,ja
ja dat
dat het
het befpotlyk
befpotlykzou
zou zyn,
zyn,
genlykcn
te zeggen:
ik heb
Om alle
te
zeggen: il.:
heb den
den balk
balk overtreden.
overtreden. Om
aHe deze
deze
redencnblyft
blyftOilS
ons het
het onoverganglyke
onoverganglyke eene
eene betere
betere verredencn
taaling dan
dan het
het onverganglyke
ter bedoelde
plaatze. En
onverganglyke ter
bedoelde plaatze.
taaling
bier mede
hier
mede hebben
hebben wy
wy voor
voorons
onsgedaan
gedaan met
met des
des SchrySchry.
latende deszelfs
deszelfs overige
overige gefchryf
gefchryf
vers tegenbedenkingen,
tegenbedenkingen, latende
tegen eenen
onzer mcde-recenfenten
mede-recenfenten voar
voor deszelfs
eenen onzer
deszelfs beandbeandtegen
woordingover.
over. Het
Het is
ditmaal , dat
dat de
woording
is echter
echter voor
voor ditmaal,
Schryver oris
ons heeft
doen zien,
zien, dat
dat eenigen
Schryver
heeft willen
willen doen
eenigen zyner voornaame
gronden nag
nog niet
net"
voomaame grondm
niet wankelende
wankeJende gemaakt
gemaakt
zyn: „" want
zegt
by hy,
, geenen
lust
hebbende
zyn:
want,
zegt
geenen
Just
hebbendemy
my in
in
„ gefchillen in
in tetewikkelen
wikke1en,, zo
zoisismyn
mynvoorneemen
voorneemen,,
"gefchillen
„ wie ook
"wie
oakininhethetvervolg
vervolgtegen
tegenmyne
mynegevoelens
gevoelens mogte
mogte
inleogen
, niet
"3, illleggen,
nict dan
dan met
met ftilzwygen
fiilzwy~en te
te antwoorden."
antwoorden."
0
Zoo
Zoo maakt
maakt men
men zich
zich voorzeker
voorzeker het
het gemaklykst
gemaklykst van
vall
211e
tegenfpraakaf;
al"; maar
maar zoo
zoo maakt
~ne tegenfpraak
maakt men
men zich
zich tevens
tevens
verdacht
van eene
eene fteilheid
fieilheid by ems
eens aangenomene
aangenomene begrip.
begrip..
yerdacht van
pen,
pen, welke
welkeby
byden
denonderzoeklievenden
onderzoeklievendenwaarheidminnaar
waarheidminn:tar
nimmer
llimmer behoort
behoort te
te huisvesten.
huisvestcn.
Plechtige
van het
het Nieuwe
Nieuwe Ot-geJ,
Orgel , in
Plechtige Inwyding
Inwyding van
in de
de Kerk
Kerk
der Nederduitfche
Gemeenteteto Vianen
lVederduitfi'he Ilervormde
Hervormde Gemeente
J7'ianen,, op
o/,
den
OJober180.3.
1803. Door
T. P. A.
dets 3oJlen
go.ften OCtober
Door.T.
A.WINTGENS
WINTGENS ,
Leeraar by
Gemeente.Te
Te Utrecht,
Utrecht, by
by de
by dezelve
deze/ve Gemeente.
de Wed.
Wed~
J.
en Zoon,
Zoon, 180.....
1804. In gr.
J. van
van Terveen
Terveen en
gr. 8vo.
8vo. 35
35 hI.

S

taatelyk
taatelyk en verftandig
verftandig godsdienflig
godsdienftig was
was de
de Inwyding
Inwyding
van
te Vianen,
Orgel te
/Tianen, volgens
volgens de
de hier
bier gedaane
gedaane
van het
het Orgel
opgave.
Vlln Gezang
Gezang en
en OrOropgave. Eene
Eene gepaste
gepaste afwisfeling
afwisfeling van
gelfpel
en van toefpraak
gelfpel en
taefpraak tot de
de Gemeente;
Gemeente; eene
eene vuurige
vuurige
verzuchting
den Allerhoogflen;
Allerhoogllen; eene
eene opwekking
opwekking tot
tot
verzuchting tot den
verheerlyking
van God
, van
God,
vanwegen
wegenzyne
zynemenigvaldige
menigvllldige
verbeerlyking van
en
en overgroote
overgroote gunstbetooningen
gUIlstbetooningen; ; aanwyzing
aanwyzing van
van het
het
wel.
wel-
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WI N
NT
GE
NS, INWYDINGSREDE.
P. A.
J. P.
J.
1\. WI
TG
ENS,
INWYDINGSREDE.
welflandigeen
ennuttige,
nuttige om
welfiandige
am door
doordedezamenvoeging
zamenvoeging van
van
zang en fpel
te zyn; eenige
zang
fpcl daarin
daarin werkzaam
werkzaam te
eenige korte
kone bybydraagen tot
tot de
van P7anen;
de Kerkelyke
Kerkelyke Gefchiedenis
Gefchiedenis van
oraagell
Vianen ;
claukbetuigingenaan
aande
de bekostigerf>
bekostigers van
van hl:t
het Orgel,
Orgel , en
dankbetuigingen
en
aan die de
aan
de verzorging
verzorging op zich
zich hadden
hadden gcnomen
gcnomen:: deeze
deeze
zyn , hoofdzaaklyk
zvn,
hoofdzaaklyk,, de
de beflanddeelen
befianddeelen van
Vlln het
het verrigte
verrigre
den Eerw.
kerw. WINTGENS,
welken wy
wy -hier
W1NTGENS welkell
, hier leeren
leercn ken.door
door den
nen als
linaakwiens
, wiens
l1en
als een
een man
man van
van oordeel
oordeel eneniinaak,
fryl en
ell
der Muzyk,
taal met
Muzyk , door
t.aal
met het
het harmonifche
harmonifche del'
door zyn
zyn Eerw.
Eerw.
maar verdienfte
gepreezen, valko
volkomen
zamenftemt. Des
JJaur
verdielllle gepreezell,
men zamenfiemt.
Des
wy niet
niet twyfelen,
twyfelen, gelyk
gelyk wy
wy 's'sMans
Mansopftel
opfie! met
metgenoegenaegen hebben
of het
gen
hebben geleezen
geleezen, , of
het zal
zal met
met toejuiching
toejuiching gegeboorcl zyn.
llOord
De verdienftelyke
AmilerdamfcheAdvokaat,
Advokaat , M.
M. C.
De
verdienfielyke Amfierdamfche
geboren te
te l/iflnen,
Pianen , heeft
heeft zyn
zyn edel
VAN HALL
VAN
HALL, , geboren
edel dichtdichtvermogen , by deeze
deeze gelegenheid,wel
gelegenheid, weI willen
willen te
te werk
werk fie1vermogen,
len , door
len,
door bet
het vervaardigen
v.ervaardigen van twee
twee fraaie
fraaie Koorzangen,
Koorzang-en,
eene naa
naahet
hetvoargebed
voorgebed
, het andere
andere by
by het
het flot
11et eene
, het
flat der
del'
plegtigheid, uitgevoerd
uitgevoerd door
door een
een gezelfchap
gezelfchap Zangers
Zangel'S en
Zangeresfen, die
die zich
zich op
op het Orgel
Zangeresfen,
Orgel bevonden.
bevonden. Zie
Zie bier
bier
Byfcbriften, van
van dezeltde
dezelfde kunstkundige
kunstkundigehand,
hand, op
op
twee
twee By(chri!ten,
het Orgel
Orgel flaande.
ilaande.

Vianensch Christenfchaar,
Christenfchaar, door't
door 't edelst
Vianensd
edelst vuur ontgloeid,
ontgloeid,
Melust, haar
naar juister
juister toon
coon te
te richten,
13elust,
haar maargezang
maargezang naar
neeft, ininden
Beefr,
denkrygs-orkaan
krygs-orkaan,, die
dienog
nogom
om Neerland
Neerland Ioeit,
loeir,
4y inindeez'
, naar
:My
deez'Tempel
TempelGods
Gods,
naarveeler
veelerwensch
wenscb,, doen
doen'Heinen.
llichten.
Waan
niet, 6<, fterveling!
frerveIing' op
op deez'
deez' rampzalige
rampzalige aard',
aard' ,
Waan niet,
Door
Door Maatgeluid,
Maatgeluid. den
den lof
lof der
der Godheid
Godheid te
te verhoogen:
verhoogcn:
Der
is 's'05 lloogilen
Hoogflen eer
eer onwaard;
onwaard;
Der Englen
Englen gouden
gouden harp
harp is
De Seraf
Seraf zingc
zingt zyn' roem;
roem;maar
maar met
metomvleugelde
omvleugelde oogen.
oogen.
Ben
Een Latynsch
Latynsch Opfchrift,
Opfchrift, ininden
denClasfieken
Clasfieken fmaak
fmaak en
ell
eene
zuivere taal,
taal , op het
eene zuivere
het panneel
panneel onder
onder den
den krans
krans van
van
het
geplaatst, is het
bet Orgel
Orgel geplaatst,
het werk
werk van
van den
dengeleerden
geleerdcll EEmeritusPredikantvan
van Dordrecht,
Dordrecht , den
den gryzen
meritus· Predikant
gryzen VAN
BREUGEL,
aan wien
llREUGEL, aan
wien wy,
wy, ininons
OilSMaandwerk
Maandwerk,, wel
weI eens
eens
met
met lof gedagt
gedagt hebben.
hebben.
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Bybelfche
Gefchiedenis. Een
Den Leerboek
Bybe!fche Cefchiedenis.
Leerboek voor
voor Kinderert,
Killdere".
Door
Theol. Dr.;
Dr.; Hoogleeraar
D09r A.
II. YPEY
YPIl.Y, Theol.
Hoagleeraa,. der Godg.
Cadg. en
en
Kerkl.
Kerkl. Geli.hied.;
Ge{chied.; enenAkademieprediker
Akademiept'ediker te
te Harderwyk.
Harderw.yk.
en Zoon,
Te
Utrecht., by
T. van
van Paddenburg
Paddenburg en
Zoon, 1803.
1803.
Te Utrecht
by G. 1'.
In 8vo.
556 bl.
8vo. 556
y gelooven
gelooven gaarne
gaarne den
den Hoogleeraar
Hoogleeraar
dat hem
hem
dit boekjen
W
W
dit
boekjen, , hoe
hoe klein
klein en
en eenvoudig
eenvoudig het
het ook
moge
zeer veel
veel1110eite
moeitegekost
gekostheel"t.
heeft. 'Er
moge fchynen
fchynen, , zeer
'cr outontYPEY
YPEY,

o~

brak nog
een Leerboek
Leerbock,, waarin
waarindedegeheele
geheele BybelBybel.
nog zulk
zulk een
fche Gerchiedenis.
Gefchiedenis, in
in een
verhaal, in dien,
een doorloopend
dool'loopend verhaal,
dier~
fche
voege
voege wierd
wierd famengebragt
f<lmengebragt, , dat
dat alle
alle fchooltaal
fchooltaal,, alle
aile
kerkfpraak
alle platte
platte en triviaale
kerkfpraak, , aIle
triviaale uitdrukking
llitdrnk king vermyd,
vermyd,
volkstaal en
en kindertaal
kindertaalwas.
was. De
en alles
alles volkstaal
De Prof.
Prof. verdient
verdient
waarlyk
zeer veel
veel dank, dat
dat by
hyzich
zichwel
we! heeft
heeft wjllCI1
waarlyk zeer
verledigen
om in
in dit gebrek
verledigen, ,am
gebrek te
te voorzien,
voorziell, waarin
waarin wy
w'f
ook durven
ook
durven zeggen
zeggen dat
dat byhyallergelukkigst
allergelukkigst geflaagd
gel1aagd is.
geheele Gefchiedenis
Ge1chiedenis wordt
wordt afgehandeld
afgehandeld in
in XXXII
XXXlI
De geheele
Afdeelingen.
De gantfche
gantfche inrichting
inrichting van
van het
het verhaal
verhaal isis
Afdeelingen. De
juist
de vatbaarheid
vatbaarheid van
van kinderen.
kinderen. Overal
Overa!
Juist gefchikt
gerchikt naar
naar de
ieerscht de
deregte
regtekinderfpraak,
kinderfpraak zoo
, zooals
aiswy
wydie.
die , tot
iIeerscht
tot
nog
geenefchriften
fchriftenvan
vandergelyken
dergelyken inhoud
inhoud voor
voor
nog toe,
toe, iningeene
kinderen
weeten aangetroffen
aangetroffentete hebben.
hebben. Behalven
Behalven deze
deze
kinderell weeten
voortreffelyke
eigenfchap , heeft
heeft dit
dit boekjen
voorrreffelyke eigenfchap,
boekjen ook
ook nog
nag
deze uitneemende
verdienfte, dat
uitneemende verdiellf1:e,
dat de
deBybeliche
Bybel1che GefchieGefchie~
deze
denis daarin
denis
daarin doorgaans
doorgall.ns in
in een
een veel
veel gunftiger
gunfliger licht
licht vervel'toond
toond , en
enover
oververfcheideue
verfcheidene min
minofofmeer
meerbedenkelyke
bedenkelyke
gedeelten derzelven,
derzelven , door
door de
de wyze
gedeelren
wyze van
van verhaalen
verhaalen,, een
een
allerfchoonst lichtverfpreid
verfpreidwardt.
wordt. Achter
:lllerfchoonstlicht
Achrer elke
elke les
lcs
zyn eenige
eenige vraagen
vraagen geplaatst
geplaatst,, waarvan
waarvan fommigen
fommigen nit
uit
zyn
de les
worden. De
de
les zelve
zelve beantwoord
beantwoord kunnen
kunnen worden.
De mees.
mees..
ten, echter,
cart. Zy
echter, zyn
zyn van
van een
een anderen
anderen aart.
Zyhebben
bebben wet
weI
betrekking
op het
b~trekkillg op
het geene
geene in
in elke
elke les
lcs voorkomt
voorkomt,, maar
maar
zy
zyll 'er
'er niet
niet regelrecht
regelrecht uit
uit afgeleid
afgeleid: : zy
zy zyn
zyn gege..
zy zyn
laikt
, om
Jchikt,
ambet
hetverftand
verftand der
del'kinderen
kinderell tete fcherpen
fcherpen , en
en
het
't grout
het hart
hart voor
Vaal' de
de deugd
deugd in te
te neemen.
neemen. Over
Over't
groot
nut,
nut, dat,
dat,door
dooronderwys
onderwysinindedeBybelfche
Bybelfche Gefchiedenis,
Gefchiedenis.
by 't'topkomend
opkomend geflacht
gefiacht kan
kan geflicbt
ge!l:icht worden
worden,, vooral
vooral
ook , om
oak,
om daardoor
daardoor tot
totvaster
vasterovertuiging,
overtlliging,omtrent
omtrent den
den
Godsdienst zelven
zelven tete geraaken,
geraaken , worden,
worden , in
in 'r
't Voorbe.
VoorbeGodsdienst
richt
gemaakt , die
richt,, zeer
zeer gepaste
gepaste aanmerkingen
aunmerkingen gemaakt,
die door
door
aUe
onderwyzers der
del' jeugd
jeugd verdienen
verdienen·, ter
tel' harte
harte genomen
genomcn
alle onderwyzers
te worden.
worden.
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HANDLEIDING V0011
DEN.
HANDLEIDING
VOOR JONGE
JONGE LIE
U£DEN.
......■•••••■• ■•■•••■••■

Bandleiding voor
jonge lieden
lieden, , hoe
l1andleiding
'Voor j(}11ge
hoe zich
zich in
in hunne
hunne onder.
onde,..
ftheiden
gedragen. (Len
fcheiden betrekkingen
berrekkingen tete gedragen.
(EenHandboekjen
Handboekjen
voor Minvermogenden.)
'Voar
Minverm ogenden.) Te
Te Workum
Warkum,, by
by I. Verwey,
Verwey,
84 bl.
1803. In
1803'
In 8vo.
Svo. 84

n het Voorbcricht meldt ons de Schryver, dat dit
't
Hukjen aan de Maatfehappy, tat Nut
't
Iff/een,
is gezonden geweest, om naar den prys te dm-

In het Voorbericht meldt ons de Schryver , dat dit
ftukjen aan de Maatfchappy , tot Nut van
Vall
Al~e.
meen , is gezonden geweest , om naar den prys te Bingen, die
wasop
op de
de vraag:
vraag: Rene
fchets van
vande
4
gen)
die gefleld
geltcld was
Eene fthets
verplichtingen van
van jonge
jonge lieden, ininonderfcheidene
'JIerplichtingen
onderftheidene betrek.
betrekkingen , in
kingen,
inwelken
we/ken dezen
dezen zouden
zauden kunnen
kt/nnen geplaatst
geplaatst worden; en
en dat,
dat,behalven
behalven de
dezyne,
zyne,nog
nageene
eeneVerhandeling
Verhandeling
ingekomen, en
ingekomen,
en met
met eene
eene zilveren
zilveren medaille
medaille bekroond
bekroond gegeworden is,
worden
is, terwyl
terwyl op
opdedezyne
zyllegeene
geene gunftige
gunll:ige aandacht
aandaeht
viel. Fly
to zyn,
zyn , dat
viele
Hy fchynt
fehynt echter
echter van
van oordeel
oordeel ie
dat der.
der.
zelver uitgave
uitgavevan
van nut
nut zou
zou kunnen
kunnen weezen.
weezen. Of
Ofonderonder..
zelver
tusfchen die
de uitgave
tusfehen
die andere
andere Verhandeling
Verhandeling de
uitgave van
van deze
deze
overtollig gemaaktheeft,
gemaakt heeft, kunnen
overto!Jig
kunnen wy
wyniet
nietbeliordeelen
beoordeelen,,
omdat ze
ze ons
ons nag
nog niet
is. .Op
Op
niet onder
onder 't oog
oog gekomen
gekomen is.
omdat
zich zelve
kan dit flukjen
zich
zelve befchouwd
befehouwd, , kan
ihikjen door
door deze
deze en
en
gene jonge
jonge liedell
lieden met
met nut geleezen
worden , als
gene
geleezen worden,
als goede
goede
gedachten , gepaste
gedaehten,
gepaste vermaaningen,
vermaaningen, en
enallerbeste
allerbeste leefreleefregels in
gels
in zich
zieh bevattende.
bevattende. Maar
Maar de
de wyze
wyze van
vanonderricht
onderricht
en geheele
en
geheele voordracht
voordracht heeft
11eeft ons
ons niet
nietwillen
willenbevallen.
beyallen.
dienen wel,
wet , om
leerboekjens tlienen
om met
met graagte
graagte gelee•
gelee.o
Zulke leerboekjens
zen te worden
zen
worden,, en
en uitwerking
uitwerking te
te doen
doen op
opverfland
verftand en
en
hart, met
hart,
met meer
meer oordeel
oordeel en
en fmaak
fmaak opgefteld
opgeHeld te
te worden
worden,,
dan wy in
<lan
in dit
dit boekjen,
boekjen, de
de Schryver
Schryver houde
boude het ons
ons ten
ten
goede ,zien
ziendoorHraalen.
doorftraalen.
goede.
- —
Hyvertelt
verteltaan
aanzyne
zyne minminvermogende jeugdige
jeugdige Landgenooten,
Landgenooten , hoe
hoe zekere
vermogende
zekere Land.
Land.
Goedman , ciaeht,
dacht, en
bewooner,Nn
hewooner.,
jan Goedman.,
en fprak
fprak en
en handelde,
handelde,
hoe by
Kinderen met
met het
bet beste
bestegevolg
gevolg opvoedde,
0pvocdde,en
en
by zyne
zyneKinderen
zoo wel
wei door
door zyne
zynevoorbeeldige
voorbeeldige leevenswyze,
leevenswyze, als
als door
door
vefflandig betl:uur,
beituur, regt
verftalldig
regt gelukkig
gelukkig rnaakte.
maakte. Hy
By voert
voert den
den
ouden man
ouden
man zelven
zelven,, byna 't'tgeheele
geheele boekjen
boekjen door;
door;, fpreefpreekende in,
in , wien
kende
wienhy
hyzes
zesonderfcheidene
onderfcheidene kleine
kleine Preekjens
bat doen,
Jaat
doen ,waarop
waaropdan
dannog
nageene
cenegemoedlyk
gemoedlykernflige
ernftige aanaanfpraak van
van den
Schryverzelf,
zelf, by wyze
fpraak
den Schryver
wyze van
van ToepasJing,
Toepasfing ,
Vooraffpraak had
had by
volgt. De
volgt.
De Vooraffpraak
hy ontleend
ontleend nit
nit het
het 9de
9de
vets van
Waarmede zal de .7ongeling
vers
van den
den 119dcn
I19den Pfalm:
pfillm: Waarmede
Jongeling
peter te
holden
en nu
zu;ver hot/den
F en
lIU meent
meent hy
hy niet
niet beter
zyn pad
zyn
pad zuiver
kunnen eindigen
dan met het
kunnen
eindigen,, dan
het antwoord,
antwoord, welk
weIkde
de GodGodgewyde Zanger
op deze
gewyde
Zanger op
deze vraag
vraag aan
aan zich
zichzelven
zelvengeeft
geeft :

J!/s by
h:J
dl:

dat houdt
ant
houdt naar
naoruu,
uwwoord.
woord.
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Chemie , voor
Liefheb.
D.
'Poor beginnende
beginnende LiejhebWILLIAMHENRY,
HENRY, Chemie,
D. WILLIAM
hers. Of
hers.
Of Aanleiding,
Atwleiding, om
om de
de nuttig/le
nuttig!JeScheikundige
Scheikundige Proe•
Proeven,
zander groote
groote kosten
kosten en
en een
een wydloopigen
wydtoopigen toeflel,
toeftet, i"
y en, zonder
het werk
werk tete fte/len
fiellenenz.
enz. Uit
Uit het
het
het.Engelsch
Enge/sch,, naar
nIJar tie
tweede oorJjJYong
oorfpronglyke
uitgave,vertttald,
vertaald, en
en met
tweede
lyke uitgm'e,
met de aan.
aanvermeerderd , uit
merkingen
B. TROMMSDORPF
TROMl\ISDORFF vermeerderd,
tnerkingen van
van J. B.
ADOLPBUSYPEY,
YPEY, 'Poorheen
voorheenHoo~/ee,·tlatHoWeeraar in
gegeeve1t
gegeeven doo,door ADOLPHUS
de Geneeskunde
Franeker,, thans
Mans JJ1r:d.
Med. Dotto,Deter te
de
Geneeskunde tete Franek~,-,
te AmAmW. van
Vliet. lllg,-.
by W.
flerdam. TeTe- Arnlierdam,
Amflerdam, by
van Vliet.
flerdam.
In gr.
8vo. Z77
277 bl.
avo.
bI.
Onder
de de
verfchillende
nder
verfchillendebeknopte
beknopteScheikundige
Scheikundige HandHandboeken, in
in welke
welke de kern dier
diel' Weetenfchap
Weetenfchap, , in een
een
kart beftek
met naauwkeurigheid,
naauwkeurigheidwordt
befiek,, toch
toch teffens
teffens met
wordt
kcirt
voorgedraagen, is deeze
voorgedraagen,
deeze Aanleiding voor
voor beginnende
beginnende Lief.
HENRY, een der
hebbers,
Heere HENRY,
del' voortreffelykften.
voortreffelykfien.
hebbers, van den Heere
Naauwelyks
was dezelve in
in Engeland
ingeland te
te vootfchyn
vootfchyn gege.
Naauwe1yks wasdezelve
komen , of
kamen,
ofzyzyvond
vondeen
eenalgemeenen
algemeenen aftrek
aftrek, en
enmoest
moest'
eerlang herdrukt
worden. Insgelyks
'de aandacht
eerlallg
herdrukt worden.
Insgelyks trok
tl'okzy
zy de
aandacht
-tot zich
"tot
zich van
van uitheemfche
uitheemfche Scheikundigen,
Scheikundigen, en wierd
wierd niet
niet
alleen , door den
TROMMSDORFF vertaald,
vertaaid,
;lleen,
den uitmuntenden
uitmuntenden TROMMSDORFF,.
inaar ook
'111aar
ook,, met
met een
eenaantal
aantalkorte
korteAantekeningen
Aantekeningen,, vet..
vel'.
Meerderden
en verbetel'd.
verbeterd. Veel
zyn wy
meerderd
Veel danks
danks zyn
wy dus
dus den
den
Booggeleerden YPEY
YPEY verfchuldigd,
verfchuldigd ,dat
dathy
by ons,
ons , door
door
Hooggeleerden
zyne vertaaling,
:lyne
vertaaling, insgelyks
insgelyksgelegenheid
geIegenheidheeft
heeftgegeeven
gegeeven,,
dit
<lit nuttig
nuttig fink,
fiuk, ininonze
onzemoedertaal,
moedertaal, tetekunnen
kunnen leezen.
leezen.
Het geheele
Werk is in
geheele Wcrk
in Brie
drie declen
declen begreepen.
begreepen. Het
Het
eerfte
eeri1:e bevat de
de overweeging
overweegingvan
valleenige
eenigealgemeene
algemeene ScheiScheikundige waarbeden,
waarheden, en
eneene
eeneSystematifcheSystemarifche"rei
rei van
van ProeProe.
ben
\ren op
op de
ile meeste
meeste zelfttandigheden,
zelf!1andigheden, die
die der
del' Scheikunde
Scheikunde
tot onderweip
onderwelp veritrekken.
ver/hekken, Het
Het tweede
tweede dee:
deeI! bevat
bevat bet
bet
onderzoek
der Minerale
Wateren en
't
ollderzoek del'
Minerale Wateren
en Lichaamen
Lichaamen , , in
in't
algemeen
terwyl het
het derde
algemeen; ; terwyl
derde deel
deel handelt
handelt ever
ever het
het gegebruik
bl'llik der
der Scheikundige
Scheilmndige Probeermiddelen
Probeermiddelen,, tot
totverfchei.
verfchei.
dene
dene nuttige
nuttige oogmerken.
oogmerken.
In de
van het
het eerfte
de eerfte
eerfie Afdeeling
Afaeeling van
eerfie deel
deel wyst de
de
Schryver
der beste
aan, van
'Schryver eenige
eenige del'
beste Werken
\Verken aan,
van welke
welke men
men
gebruik
kan maaken
uitvoeriger aan
gebruik kan
maaken,, om
am de
de Scheikunde
Scheikundeuitvoerigel'
aan
te
\e leeren.
leeren. Teffens
Teffensgeeft
geefrbyhyeenige
eenigealgemeene
algemeene regels
rege1s aan
aan
de
betrachten
de hand
hand,dienende
dienendetottothethet
betrachtenvan
vangoede
goede orde
orde
en
in de
de bewerkingen
waaropby.
by, in
en zindelykheid
zindelykheid in
bewel'kingen : : waarop
in de
tweede
tweede Afdeeling
Afdeeling, overgaat
ovel'gaat tot
toteene
eeneSystematifche
Systematifche rei
rei
Van
door Leerlingen
'\Tan Proeven
Proeven, , die
die gevoegelyk
gevoegelyk door
Leerlingen in het
het
werk

O
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werk
gefteld worden.
worden. Hier
werk kunnen
kunnen gefield
Hier begint
begint by
by met
met de
de
eigenfchappen del'
der Scheikundige
eigenfchappen
Scheikundige verwandfchappen
verwandfchappen, , en
en
volgen een beknopt
beknope onderzoek
onderzoek vau
Vati de
de meest
meest
laat daarop
daarop volgen
in het
hee oog
oogloopende
Ioopende eigenfchappen
eigenfchappen der
der zelfftandigheden,
zeifHandigheden ~
die tot
die
tot onderwerp
ondcrwerp van
van Scheikundge
Scheikund;ge Proeven
Proeven kunnen
Inmnen
verflrekken.
In dit
dit eerfte
eerne deel
deei heeft
heeft de
de Schryver
Schryver de
de
verfirekken. In
grootstmogelykekorthcid
kortheidbetracht;
betracht; doch
grootstmogelyke
doch in
ill het
het tweede
tweede
deel, handelende
over het probeeren
del' Minerale
Minerale Wa\VadeeI,
handelende over
probeeren der
teren
baare Lichaamen
Lichaamen~ , is hy
andere Dell
Deli baare
hy merkelyk
merkeiylt
teren en andere
uitvoeriger.
Menvindt
vindealdaar
aldaareene
eenevoldoende
voidoel)de optelling
opteUing
uitvoeriger. Men
en belchrpfing
en
belChryving der
der tegeuwerkende
tegenwerkende middelen
middelen,, die
die men
men
noodig
noodig heeft
heefe,, om
am die
dieWareren
Warerentetebeproeven
beproeven;; waarop
waarop
eerie nuttige
eene
nuctige en
en naauwkeurige
naauwkeurige tafel
tafelder
derzelftlandighecien
zelfl1andigheden
vo]gt , die
voIgt,
die men
men,, inindedevoorfchreevene
voorfchreevene Wateren,
\Vateren, kan
kan
verwagten , en
en der
der middelen
middelen,, die
die dienen
dienen kunnen,
kunnen, out
om
verwagten,
dezelve te
te omdekken.
ontdekken. Dix
zynde, gaat ondezelve
Dit afgehandeld
afgehandeld zynde,
onze Schryver
over tot
tot de ontleeding
der Mineralen
ze
Schryver over
ontleeding der
Mincralen; ; by
by
welke
gelegenheid hy
hy de
welke gelegenheid
de gefchiktfte
gefchiktHe manieren
manieren van
van werwerken
, om
ken aan
aan de
de hand
handgeeft
geeft,
omonbekende
onbtkende Mineralen
Mineralen te
te
ontdekken:.: terwyl
tot de
de ont.
antontdekken
terwyl by
hy vervolgens
vervolgens overgaat
overgaat tot
leeding der
en Steepen
Steenen,, en der
der MetaalMetaal..
leeding
der Zouten
Zouten,, Aarden
Aarden en
ertzen , zo langs
ertzen,
langs den
den natten
natten als
ais den
den droogen
droogen weg.
weg.
en laatfte
deel bevat
bevat het gebruik
Het derde
derde en
Iaatfie deel
gebruik der
der ScheiScheikundige
verfcheiden nuttige
nuttige oogoogkundige Probeermiddelen
Probeermiddelen, , tot verfcheiden
merken.
eerfie plaats
plants handelt
handelt onze
onzeSchryver
Schryver over
over
merken. InIndedeeerfte
de Middelen,
. de
Middelen, die
die tot
rot het
hetontdekken
ontdekken van
van Vergiften
Vergiften kun.
kun_
nen
in 't't breede
nen dienen
dienen;; by
by welke
welke gelegenheid
gelegenheid in
breede wordt
wordt
gewag gemaakt
tegenwerkende middelen.
middelen, die
die het
gewag
gemaakt van
van de
pe trgenwerkende
bet
tranwezen
vanhet
hetRottekruid,
Rottekruid, den
~lamvezell van
den Sublimaat
Sublimaat,, het Lood
Load
en het Koper
en
Koper aantoonen.
aantoonen. De
De tweede
tweede Afdeeling
AfdeeJing van
van dit
dit
flooftlfluk bev:u
bevat de
de Regelen
Regelen,, volgens
volgens welke
welke men
men de
de
Hoofdfiuk
zuiverheid der
zuiverheid
del' Scheikundige
Scheikundige bereidingen
bereidingen, , van
van welke
welke
men zich, ininde
men
deGeneesktmde
Geneeslmnde,, en
en tot
totandere
andere oogmer.
oogmerben, bedient
voJgendeAfdeeling
Afdeeling
lien,
bedient,, kan
kanontdekken.
omdekken. DeDevolgende
leert het gebruik
gebruik der
der Scheikundige
Scheikundige Probeermiddelen,
Probeermiddelen, by
by
verfcheiden Konflen
Konften en
en Handwerken
Handwerken;; bepaalende
bepaalende zich
zich
verfcheiden
de Schryver
de
Schryver bier
hier hoofdzaakelyk
hoofdzaakeIyk,, ten
ten dienfte
dienfle der
der BleeBleekeryen
en Zeepziederyen.
Zeepziederyen ,tot
totde
de middelen,
middelen, die
die de
de vet..
verkeryen en
valfching
der Potasch
en der
der Barilla
Barilla aanwyaanwyvalfching der
Potasch,, Paarlasch
Paarlasch en
zen gelyk
, ten
zen:
gelyk ook
oak,
tendienIle
dienne der
der Glasblazers
Glasblazers,, tot de
de
proeven, die
die dedevervalfching
vervalfching van
vanden
denBruinfleen
Bruinfieen aantooaantoonen.
nen. De
De vierde
vierde Afdeeling
AfdeeJing, , ingericht
ingericht ten
ten dienite
dienfie van
van
Pachters en
en Landeigenaars
J,a~deigenaars,, wyst
wystons
onsdedeverfehillende
verfchillende
Pacheers
wegen
aan, die
in te
te fla.all,
flax: om
die wy
wy hebben
hebben in
omScheikunr
Scbeiku~
wegen aan,

dig,
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over de
dig,
de verfchillende
verfchillende vruchtbaarheid
vruchtbanrheid van AkkerAkkerdig over
gronden , te
te oordeelen.
gronden.,
oordeclen. In
Indedelaatule
laatlle plaats
plaats handelt
handelt ononze Schryver
ze
Schryver over
over het
hetverder
verdergebruik
gebruikder
derScheikundige
Scheikundige
Probeermiddelen; bepaatende
hyzic'n
bepaalende hy
zich,, in deezen
deezen,, tot het
het
Probeermiddelen;
uitmaaken van allerleije
uitmaaken
allerleije Vlekken.
Vlekken.
Zakboek voor
voor GeneesGenees- en
en Heelmeesteren
Heelmeesteren by
by het
net gerechtelyk
gerechtelyk
fchouwen
van Lyken,
Lyken , door
doorDr.
Dr. T.
T. G.
fthouwen van
G. A.
A. ROOSE,
ROOSE, HoogHaagleeraar te
te Brunswyk.
leermlr
Brunswyk. Uit
Uitbet
hetHoogduitsch
Hoogduitsch door
door c. m.
M.
BUGGE VAN
VANDER
DER BOGE,
BOGE 2/natant.
Chir.etet'Art.
>frt.Obftetr.
Weirs
BUGGE
Anatom. Chir.
Lector
Honor. enz. te Hoar/em.
Haarlem. Te
Leflor Honor.
Te Haarlem
Hoar/em,,by
by A. Loosics
Loosjes
Pz. In 8vo.
enz. 123
12,3 bladi.
Pz.
8vo. Behalven
Beho/ven het
he! Voorbericht
Voorberich! enz.
bladz.
ry zouden
zouden vermeenen
aan het
'"lVTy
vermeenen aan
het verlicht
verlicht oordeel
oOl'deel van
vall
V
'VV onze
onzedeskundige
deskundigeLeezeren
Leezeren tete kort
karttetedoen
doen,, indien
indien
Ivy in
in het
het breede
uitweiden over
over het
het groot
wy
breede wilden
'vilden uitweiden
groat gegewicht van
wicht
van dien
dien byzonderen
byzonderen talc
tak der
der GeneesGenees· en
el~ Heel.
Heel·
kunde , welke
welke degerechtelyke
genoemd wordt;
wordt;
kunde,
de gerechtelyke Gel1eeskunde
Geneeskunde genoemd
wel uit
zoo wei
uit de
wy vertrouwen
vertrouwen integendeel
integendeel, , dat
dat men
men,, zoo
de
befchouwing van
van den
den weezenlyken
aart der
der zaak zelve,
befchollwing
weezenlyken aart
zelve,
als door
als
door het
hetgeen
geen eenigen
eenigenonzer
onzerVaderlandfche
Vaderlandfche Artzen
Artzen
zedert korte
zedert
korte jaaren
jaaren zoo
zoo uitvoerig
uitvoerig daaromtrent
daaromtrent gezegd
gezegd
hebben , in
hebben,
in den
den volilen
vomen zin
zil1overtuigd
overtuigdzal
zalweezen
weezen van
van
de uitgebreide
derzelve in
in eene
de
uitgebreide belangrykheid
belangrykheid derzelve
eene welgeorwelgeordende Maatfchappy
dende
Maatfchappy; ; even
even zoo
zoo als
alsmen
menmisfchien
mh;fchien niet
niet
zal aarzelen
omtete erkennen
erkennen, ,dat
dat dit
dit vak
zal
aarzelen, ,om
vak in ons
ons VaVaderland het
het minst
derland
minst bearbeid
bearbeid en
en men
men 'er
'eraanmerkelyk
aanmerkelyk in
ten achteren
ten
achteren iiss;;—
- nit
uit dien
dien hoofde
hoofde·zal
zal men
men ook
oak de
de
pooging
van den
B. VAN
pooging van
den Heer
Heer B.
VAN DER
DEll BOGE
BOGE allerloffelykst
vinden , om
vindcn,
om,, door
doordeeze
deezewelgelukte
welgelukte vertaaling
vertaaling van
van dit
dit
het oorfpronglyke
oorfpronglyke reeds
reeds voor
voor de
detweedemaal
tweedemaal uitgeuitgein het
geeven en
en veel
Zakboek , de
geevcn
veeI verbeterd
verbeterd Zakboek,
de uitbreiding
uitbreiding van
van
dit gewichtig
in ons
dit
gewichtig leerftuk
leerlluk in
ons Vaderland
Vaderland te helper
helpen bebevorderen , en
wel is
vorderen,
en onze
onze GeneesGenees- en
en Heelkundigen
HeeIkundigen, , wel
waar op een
\Vaar
een gedeelte
gedeelte,, doch
doch tevens
tevensop
opeen
eenallerbelangallerbelang.
rykst gedeelte
van de
Forenfis, Hader
l'ykst
gedeelte van
de Medicina
Medicina Forenjis,
Nader opmerkzaam te
te maaken
zaam
maaken; ; waartoe
waartoe by
hy ook
ookeen
cen Werkje
Werkje gekozen
gekozell
heeft, dat,
dat,opopzich
zichzelve
zelvegenomen
genomen,, ongetwyfeld
ongetwyfeld de
de al.
atgemeenegoedkeuring
goedkeuringzal
zalwegdraagen.
wegdraagen. De doorkundige
gemeene
doorkundige
ontrukteProf.
en der
der Maatfchappye
Maatfchappye ongelukkig
ongelukkig tete vroeg
vroe~ontrukteProf.
ROOSE , die
die reeds
ROOSE,
reeds in een
een byzonder
byzonder Tydfchrift
Tydfchrift zoo
zoo veele
veele
nuttige bydragen
nuttige
bydragen tot
totde
degerechtelyke
gerechtelykeGeneeskunde
Geneeskundegeleverd
geleverd
heeft, had
had ten
ten oogmerk,
oogmerk, om
OlD in
in dit
dit Zakboek,
Zakboek) het
het well:
we1k
5.
LETT. 1804.
LETT.
1804. NO.
N0.5.
0
in
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eene algemeene
gefplitst is,
is , eene
in negen
negen Afdeelingen
Afdeelingen gefplitst
:tlgemeene fehet:J
fcheta
te geeven
van al
te
geeven van
al het
het geen
gcen by
by het
hetgerechtelyk
gerechtelyk fchou[chcmwen van
komt , en
en isis hierin
hierin over
over
wen
van een
een lyk
Iyk in aanmerking
aanmerking kornt,
het geheel
geflaagd men
'het
geheel uitmuntend
uitmuntend gefiaagd:
men vindt
vindt bier
hier niet
niet
van het geen
refultaat van
alleen het
het refitltaa:
PYL BRINK■
geen DIETZGER
METZGER, PYL,
DRINKaIleen
en meer
FAIINER LODER
MAN,
LODER en
meer anderen
anderen daaromtrent
daaromtrent
DIAN 9 F.\IINER,
aangetekend hebben;
hebben ; maar
maar de
de waardige
waardige Schryver
Schryver heeft
heeft
:langetekend
ook een
oak
een nuttig
nuttig gebruik
gebruikweeten
weetentetemaaken
maakenvan
vande
deriadere
I1adere
Ontleed- , Natuurontdekkingen, waarOlltleed-,
Natuur- en
en Scheikundige
Scheikundige ontdekkingell,
waarvan men
van
men door
door bet
het geheele
geheele Werkje
Werkje de
de duidelykae
duidelykfl:e blyken
blyken
aantreft , doch
aantreft,
doch inzonderheid
inzonderheid in de
de agtfte
agti1:e Afdeeling,
Afdeeling, in
in
welke de
welke men
men heeft
heeft in acht
de regelen
regelen voorkomen
voorkomen, , welke
acht
welKe
by het onderzoek
te neemen
neemen by
onderzoek van
van perfoonen,
perfoonen, die door
door vergif
vercif
zyn omgekomen;
omgekamen; welke
welke Afdeeling
Afdeeling 's~s Mans
Mans aangewende
aangewende
b
'troche en
kunde in
in het klaarfte
daglicht fielt,
Belt,
en uitgebreide
uitgebreide kunde
klaad1:e daglicht
moeite
en ongetwyfeld
en
ongetwyfeld met
met het
hetgrootfle
grootfiegenoegen
genoegen zal
zal geleezen
geleezen
worden. Naardien
Naardiendit
ditalles
allesechter
echter op
opeene
cenezeer
zeer beknopte
beknopte
wyze wordt
wyze
wordt voorgefleld
voorgefield,, kunnen
kunnen wy
wy niet
nietontveinzen
ontveinzen ,
dat ,wy,
niettegenftaande
dat
niettegenll:aandeons
onsgunftig
gunfiigoordeel
oordeel over
over dit in
in.
zyn foort
zyn
foort zeer
zeer fraai
fraai Werkje,
Werkje, nogthans
nogthans in
in twyfel
twyfcl flaan,
fraun,
of hetzelve
zoo prypry.
of
hetzelve wel
weI gefchikt
gefchikt is om
am aan
aan het
het anderzins
anderzins zoo
zenswaardig oogmerk
oogmerk des
des Vertaalers
Vertaalers in
in den
zenswaardig
den volften
voIfl:en zin
zin
te kunnen
gaarne, dat
dat dit Zakkunnen voldoen.
voldoen. Wy
Wy erkennen
erkennen gaarne,
Zakboekje als
repertoriurn te befchouwen
boekje
als een
cen nitmuntend
llitmuntend repertorium
befchouwen
voor die
is,
die geenen,
geenen, welke
welke zich
zich dit
dit byzonder
byzonder leerfluk
Ieerfiuk,.
is, voor
of door
of
door een
een behoorlyk
behoorlyk onderwys
onderwys op
opeene
eeneHoogefchool
Hoogefchool,.
of door
door het
hetnaarftig
naarfiigbeftudeeren
befiudeeren van
van de
de beste
beste uitgewerkuitgewerkte Schriften,
Schriften, volkomen
volkomen eigen
eigen gemaakt
gemaakt hebben, om
om alsalsdan
al het
het te
te pas
paskomende
komende by
by
dan in
in voorkomende
voorkomende gevallen
gevallen al
eene
fchouwing in
in een
een kort
kort beaek
;
eene fchouwing
befiek tetekunnen
kunnenoverzien
overzien;
voor zoodanigen
zoodanige'n echter,
echter,die
diegeheel
geheelvreemdelingen
vreemdelingen in dit
ak zyn , en
'Vak
en die
die misfchien
rnisfchien ook
ook in
in de
de overige
overige GeneesGenees- en
y
Heelkundige
takken , waarv:m
waarvan de
de meesten
met dit
dit leerHeelkundige takken,
meesten met
leerfluk
verband tban,
than,
eenallernaauwst
allernaauwst verband
fiuk over
over het
het geheel
geheel inineen
geene
reuzenftappengedaan
gedaanhebben,
hebben,zal,
zal, vreezen
wy,,
geene reuzenfiappen
vreezen wy,
dit Zakboekje
in welk (volgens
Zakboel\je, , in
(volgens de
de zeer
zeer juiste
juiste aanmeraanmer4
king
king des
des Vertaalers
Vertaalers in
in het
hetVoorbericht)
Voorbericht) op
op elke
elke bladbladzyde aanleiding
wordt, van
aanleiding tot nadenken
nadenken gegeeven
gegeeven wordr,
vall weiweimig
Dig nut kunnen
kunnen zyn. Te
Tewenfchen
wenfchen ware het intusfchen,
intusfchel1::>
dat
c1at men
men dit
ditzoo
zoobelangryk
belangryk leerauk
leer!1:uk in
inons
OilSGemeenebest
Gemeenebest
meer
en'er'ermeerdere
meerderegelegengelegenmeer recht liet
liet wedervaaren
wedervaaren,, en
heid
wierdt, om
om 'er even
beid gegeeven
gegeeven wierdr,
even zoo
zoo grondig
grondig en
en ge.
geregeld
te kunnen
onderweezen
l"egeld in
te kunnen
onderweezen worden
worden,, als
alsomtrent
omtrent
de overige
overige takken
takken van
van GeneesGenees. en
en Heelkunde
Heelkunde plaats
plaats
beeft
beeft;;
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beeft ; ten
dat 'cr
'er zorg
heeft;
ten mit-Alen
minf1:en dat
zorg wierdt
wierdt gedraagen
getlraagen,,
dat die
dat
die geenen
geenen,, welke
welke in
indeeze
deezeenendergelyke
dergelyke gevallen
gevallen
tot een
een vraagbaak
vraagbaak dienen
dienen, , het aan
aan hun
hun gefchonken
gefchonken vervel'trouwen volkomen
en men
men verzckcl'd
verzekerd was,
was,
trouwen
volkomen verdienden
verdienoen, ,en
hadden , om
om het noo•
dat zy
zy de
devereischte
vereischte bLkwaamheid
blkwaamheid haddcll,
noo·
dig bericht te
dig
te kunnen
lnmnen geeven,
geeven, waartoe
waartoe voorzeeker
voorzeeker meet
meer
dan eene
oppervlakkigekeuuis
kennis
dan
eene oppervlakkige
- eene
eene uitgebreide
uitgebreide kun.
kun~
de en
de
en diep
diep doorzicht
doorzicht —
- gevorderd
gevorderd worth.
wordt.

..
Jets over
het Galvanismtfs,
Galvanismus, door
door c.
C. P.
lets
over het
P. SANDER,
SANDER, Leeraar
der Ltttherfthe
Lutherfche Gemeente
Gemeentetete Rotterdam.
Rotterdam. Te
der
Te Rotterdam
Rotterdam t
I. Hofhout
en Zoon,
Zoon, 1804'
1804. In
by J.
In gr.
by
Hofhout en
g1", 8vo.
8vo. 35
35 bl.
Ijet eenigfle
" Het
eenigfleoogmerk,
oogmerk,(zoo
(zooluidt
luidthet
hetbegin
begin van
van dit
dit
J. Stukje)waarmede daze
"
d~ze weinige
weinige bladeren
bladeren., (bladen)
diemisfchien
misfchien voor
voorveelen
veelenniets
nletsnieuws
nieuws zullen
zuBen behelbehet"„ die
om het
het Slot
Slot van
van dezeldezel"„ zen,
zen,worden
worden uitgegeeven,
uitgegeeven, is, om
ye algemeener
bekend te
te maaken,
algemeeller bekend
maaken, en
en daardoor
daard00r den
den
"„ ve
"„ menschlievenden
menschlievelldell wensch
wensch des
des Schryvers
Schryvel's teteonderil.en•
onderfl:ell'
nen 5 ” enz.
"If nen,"
enz. Naardien
Naardiennunlldeeze
deezeindedaad
indedaadmenschliemenschlievende wensch
wensch alleenlyk
alleenlyk beflaat
beftaat in
in onze Landgenooten
Landgenooten op.
vende
op.
merkzaani te
te maaken
op de
de aanwending
aanwending van
van het
merkzaam
maaken op
het verfterkt
verfl:erkt
Galvanisme , of
Colom , by
Galvanisme,
of Voltafche
Voltafche Colom,
by twyfelagtige
twyfelagtige fierfgevallen ofzoogenoemde
of zoogenoemde fchyndooden,
fchyndooden, zoo zoude de
de Schry..
Schry.
gevallen
ver,, onzes
vel',
onzes achtens
achtens,, zyne
zyne bedoeling
bedoelillg zeer
zeer gevoeglyk
gevoeglyk,, en
en
misfchien betel',
beter, kunnen
kunnen bereikt
bereikt hebben
hebben ,, met zyne
misfcbien
zyne gevoegevoe.
lens daaromtrent
lens
daaromtrent., veel
veel verkort,
verkort, briefsgewyze
briefsgewyze in een
een of
of
ander
an
del' periodiek
pefiodiek Werk
Werk te plaatzen
plaatzen,, in ftede
fiede van
van eene
eene af.
af.
zonderlyke
zonderlyke Brochure
Brochm"e te fchryven
fchryvcn over
over een
een onderwerp,
onderwerp t
omtrent welk
welkwy
wy van
van aBe
alle zyden,
zyden , als
als 't
't ware,
omtrent
ware, over.
over.
ftroomd worden,
worden , en
firoomd
en in
in welke
welke bovendien
bovelldien,, behalven
behalven dat
dnt
ze, wat
ze,
watdedezaak
zaakzelve
zelvebetreft,
betreft,inineen'
een'veel
vee!tetegeclron.
gectrongen ftyl
gen
fiyl gefchreeven
gefchreeven is,
is,eenige
eenigezaaken
zaakengevonden
gevollden won.
wor..
den, die
die hier
hier in
in het
het geheel
geheel niet
niet te
te pas
pas komen
komen;; wat be.
be.
om te
lang
heeft b.
b. v.
lang beeft
v~ het
het Publiek
PUbliek, , om
te weeten
weeten , , dat
dat de
de
SCHEFFER met
Wel-Eerw.
Wel·Eerw. SCHEFFER
met zyne
zyne familie
familie eenen
eenen dag
dag by
by
den Schryver
of dat
den
Schryver doorgebragt,
doorgebragt, of
dat de
de Wel-Eerw.
WeI-Eerw. SANSAN•
DER
DER met
met den
den Veldprediker
Veldprediker van
van Saxen-Gotha
Saxen- Gotha eene
Mi·
eene Migehouden- ? Wat
croscopifehe
Correspondentie l heeft
croscopifche CorrespomJentie!
heeft gehouden?
Wat
intusfchen
Schryversoogmerk
oogmerkbetreft,
betreft,dit
ditkunnen
kunnen""y
y
il1tusfchen 's's Schl'yvers
niet
dan zeer
niet anders
aDders'• dan
zeer pryzenswaardig
pryzenswaardig noemen
noemen;; want
wailt
fchoon
fchoon wy nict
niet even
even veel
veel geloof
geloof hechten
hechten aan
:lan a11e
aUe de
verfchillende
vertelfels van
van het leevend
verfchillende vertelfels
leevend begraaven,
begraaven, z00
zoo
houden
wy ons
ons evenwel
overtuigd dat
houden wy
evenwel overtuigd,
dat 'er,
'er, over
over het
het

o
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algemeen , te
te weinig
plants heeft
heeft in
in de
:tlgemeen,
weinig oplettendheid
oplettendheid plaats
de'
verfchillende gevallen
gevallen van
van fpoedi~
fpoedig lterven
fterven~, waaromtrent
verfchillende
waaromtrenr
ook indedaad
ook
indedaad nog
nap; zeer
zeerveele
veeleduisterheden
duistel'hedenheerfchen
heerfchcn;;
elke pooging
pooging ter
tel'verbetering
verbetering en
en ophelophelweshalven
oak elke
weshalyen ook
dering dank
dank verdient.
verdient. Of
Ofechter
echter het
hetverfterkt
verftel'kt GalvaGalvadering
om den
nisme
bet zy als
ais een
een proefmiddel
proefmicldel om
den fchyn-dooden
fchyn-dooden
nisme ,, het
van den
bet zy
zy als
als een
den waaren
waaren tete onderfcheiden
ondericheiden, , het
een midmidvan
om den fchyndooden
del
tot herflel
herfle/ om
fchyndooden wederom
wederom tot
tot leeven
leeven
del tot
zoude weezen
weezen, , -— en
te brengen
brcngen,, geheel
geheel voldoende
voidoende zoude
en
of de
daarvan~ , in
in die
of
de onbepaalde
on bepaaide aanwending
aanwending daal'van
die gevallen,
gevallen,
zomwylen niet
niet tot nadeel
nadeel van
van zoodanigen
zoodanigen ongelukkiongelukkizomwylell
gen konde
dunkt ons
ons op verre
fl:rekken ~ -— dunkt
verre na
na nog
nag niet
niet
gen
konde firekken,
beflist te
te zyn
zyn;; althans
alth:ms de
de werking
werking van
van het
hetGalvanisme
Galvanisme
bemst
volf1:rekt doode
doode dierlyke
dierlyke ligchaamen
ligchaamen,, en
en de
de verfchilverfchUop volftrekt
lende weezenlyke
oorzaaken van
van de
lende
weezenlyke oorzaaken
de fpoedige
fpoedige waare
waare of
ef
fchyn-flerfgevallenininhet
het oog
oog houdende,
boudende zullen
fchyn·fl:erfgevallen
zullen zich
zich
menige zwaarigheden
zwaarigheden opdoen
opdoen;; in
inwelke
welke echter
echter te
te
nog menige
treeden , ons
treeden,
ons beftek
beftek niet
niet toelaat.
toelaat.
Reis
den Abt
Abt BARTHELEMY
BARTHELEMY doo/"
door Italie.
Italië. Uit
van den
Wt het
net
Reis van
Fransch
vertaald , door
Fransch vertaaM,
door P. G.G.WITSEN
WITSENGEYSBEEK.
GEYSBEEK. Te
Amilerdam,
G. Roos.
Roos. In
402 bladoz.
bladz.
Amjlerdam, by
by G.
In gr.
g/". 8vo.
8vo. 402

e p:enegenheid welke vry algemeen heerscht, om
alles, wat tel' penne eens beroemden en met algeD
meene goedkeuring bejegenden Schryvers uitvloeide, in

e genegenheid,
~ welke vry algemeen heerscht , ora
alles , wat ter penile eens beroemden en met algerneene goedkeuring bejegenden Schryvers uit yloeide , in
druk te
ftrekt tel'
ter oorzaake,
dmk
te bezitten
bezitten., ftloekt
ool'zaake, dat men,
men, naa
naaderdel'2elver dood
flood~., zich
2elver
zich beyvert
beyvert,, om
amhet
hetonuitgegeevene
onuitgegeevene
op te zoeken
en den
te doen
zamelen ~ , en
den dag
dag te
doen
op
zoekell,, byeen
byeen te
te zamelen
zien. Geen
Geen wonder
wonder dat
dat zulks
zulks ten
tcn deele
deele viel
vie! aan
a:l1l de
de
zien.
overgebleeveneSchriften
Schriftenvan
van den
den Abt BAR
BARTHELEMY,
overgebleevelle
TIIELE~IY, by
onze Landgenooten
inzonderheid bekend
bekend door
door zyn
zyn uitonze
Landgtn()oten inzonderheid
muntend \Verk:
Werk : Reize
111untend
Reize van
')Jan den
denjongen
jongen ilnacharfis
Anacharjis door
door
Criekenland.
CrieRet/land.
Alle die
Werken firekken
altoos niet
Alle
die naakomendc
naakomendc vVerken
f1:rekken altoos
niet otn
om
den .roetn
(len
roem eons
cens Schryvers te vermeerderen
vermeerderen;; van
van hoe
hoe veele
veele
zouden zy
zy de
de uitgave
uitgave gewraakt
gewraakt hebben
hebben!! daar
daar die
die SchrifSchrif.
ten , hoe
ten,
hoe dienflig
dienfiig,, hoe
hoebelangryk
belangrykofofhoe
hoenoodzaaklyk
noodzaaklyk
ook , ten
dat dienftige,
ook,
ten dage
dage der
der opftellinge
opf1:ellinge, , dat
dienfl:ige, dat
dat bebelangryke , dat
met den
den tyd
tydverliezen.
verliezen.
1angryke,
dat noodzaaklyke
noodzaaklyke, , met
Deeze aanmerking
aanmel'king hebben
hebben wy
wy deels
deels moeten
mneten laaten
laaten BelgelDeeze
den, by
vanopgernelde
opgemelde Reis
Reis ,~ beftaande
bef1:aande
(len,
byhet
hetdoorleezen
doorleezenvan
an XLIX Brieven,
lets over
in
Brie~'en) iets
over de
de helft
helft der
del' jongstverloopene
jongstverloopene
E e uwc
Ecuwt:
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Eeuwe gefchreeven
gefchreeven door
door J3ARTHELEMY
BARTHELEMY aan
aan den
Eeuwe
den Graaf
Graaf
verflag doende
doende van
CAYLUS, verl1ag
VAN
van zyne
zync wedervaaringen
wedervaaringen,,
VAN CAYLUS,
ten opzigte van
ten
van zyne
zyne OudheidOudheid· en
enPenning-kundige
Penning-Imndige Reis
Reis
in bet
na Italic,
Italie , in
n3
het verpligteud
verpligteud gezelfchap
gczelfchap des
des Franfchen
DE STAINVILLE.
Afgezants DE
STAINVILI.E.
Afgezants
Behalvenhet
hetReisverhaal,
Reisverbaal,'t't welk
welk doorgaans
doorgaanskort
kort is,
is,
Behalven
treft men
treft
men 'er
'er in
in aan,
aan,veele
veeleOudheidOudheid-enenPenning-kundiPenning-kundi.
van Italiaanfche Ge..
kcnllisgeevingen van
ge aanmerkingen
ilanmerkingen,, kennisgeevingen
leerden dier
dier dagen
zonder tal,
tai, en
leerden
dagen,, mislukkingen
!llislukkingen zonder
en bedriebedrie..
geryen in
in oudheden
geryen
oudheden,, zo de
de PenningPenning- als
als Schilder-kunst
Schilder-kuns!
betreffende, met
met aanpryzingen
aanpryzingen van
van Mannen
Mannen tot Leden der
der
betreffende,
Academie. Van
Reis hadt
hadt BARTHELEMY,
BARTHELEMY , in de
Academic.
Van deeze
deeze Reis
de
Leevensberigten ,door
door hem
Leevensberigten,
hem zelven
zelvcn opgefteld
opgefield,, eenig
eenig
verflag gegeeven
gegeeven (*)„
(*)•
verflag
Naa deeze aanmerking
te hebben, kunnen
. Naa
aanmerking gemaakt
gemaakt te
kunnen wy
wy
met geene
voile ruimte
ruimte onderfchryven,
onderfchryven, 't't geen
met
geene volle
geen de
de FranBrieven zegt:
Uitgeever deezer
zegt: „" Hoedanig
iche
Hoedanig oak
ook
fthe Uitgeever
deezer Brieven
de verdienfte
zy der
der Reis van den jongen
jongen Anacharjis,
Anacharfis , men
<ie
verdienll:e zy
vindt in
in dezelve
flechts het
het vernuft
vindt
dezelve l1echts
vernufr,, den
den geest
geest en
en den
den
BARTHELEMY;
zyn character
en zyn
zyn hart
hart korkor.
flyl van
van MR
flyl
THELEMY; zyn
character en
den zich
zich niet
in het
den
nict doer
doen kennen
kennen in
het character
charaCter en
en het
het hart
hart
dien hy
by reizen
liet. Om
Scyth dien
reizen liet.
Om dezelve
dezelve te
te
van
van den
den Scyth,
kennen, moet
op zyne
zyne reizen,
kennen,
moet men
men hemzelven
hemzelven verrasfen
verrasfen op
van zyne vertrouwlykheden
midden van
vertrollwlykheden,, zyne uitboeuitboein het midden
zemingen , zyne
zyne gedachten."
gedachten."
zemingen,
zyne gewaarwordingen
gewaarwordingen en zyne
Ely voegt
voegt'er
'erby:
by : "De
„ De Reis
BARTHELEMY in
Reis van
van BARTHELEMY
_ By
is , eigenlyk
Italie
eigenlyk gezegd
gezegd,, geen
geen werk
werk,, dat
dat men
men moet
moet
Italie is,
aanmerken
alsde
de vrucht
vrucht van
van zyne
nanmerken als
zyne fludien.
l1udien. Offchoon
Offchoon
bet
metbouwilofFen
bouwll:offcll enengefchiedkundige
gefchiedkundige
bet opgevuld
opgevuld isis met
ophelderingen
hetzelve niet
nict te
te min
min ontbloot
ontbloot van
vall al
al
ophelderingen, , isis hetzelve
dien
=flag , die
dien weetenfchaplyken
weetenfchaplykcn omOag,
die byna
byna altyd
altyd het
het ververnuft
nuft aan
aan banden
banden Iegt.
legt. Het
Her zyn
zyndedeBrieven
Brieven van
vall een
een
Vriend
aan een
Vriend aan
eell Vriend.
Vriend. De
Degemaklykheid
gemaklykheid,, de
de floutfioutheid,
de openhartigheid,
openhartigheid, en
enhet
hetfomtyds
fomtydsgeheimzinnige,
geheimzinnige,
beid. de
die
een graad
die dezelve
dezelve kenmerken
kenmerken, , geeven
geeven daaraan
daal'aan een
graad van
van
belting
belang,, dien
dien nimmer
nimmer werken
werken hebben
hebben,, afgemeeten
afgemeeten met
met
den
juisten pasfer
den juiilten
pasfer der overweeging."
overweeging." Deeze
Deezeaanmerking
aanmerking
mag
gelden ; doch
dock doct
doct niets
'nets af,
of , am
mag men
men laaten
laaten gelden;
om de
de
de Kamer-reis
daadlyke Reis
boven de
Kamer-reis te verheffen.
verheffen. SoortSoort.
daadlyke
Reis boven
lyk goed
goed en
en uitmuntend
uitmuntel1d kunnen
kunnen beide
beideweezen.
weczen.
De
(*)
't zelve
van J.
(*) Zie
Zie 't
zelve in
in de
de Leevensberigten
Leevensberigten van
J. J.J.BARTHEB ~RTHE
geplaatst
in bet
geplaatst in
het IXde
IXde Deel
Deel der
del' Reize
Reize van
'YlIlJ den jongen
jOllf,'en
,Inacharfis,
Anacharjis, bI.
bl. 53 enz.
cnz.
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zy.
De
NederdtJitfche Vertaaler,, die
die over
over 't't algemeen
algemeen zyDe Nedertluitfche
ne taak
taak wel
":cl heeft
beeft uitgevoerd
uitgevoerd,, voegt
voeg~ 'er tot
t~t aanpryzing
aanpryzing
deezer Bneven
Brievenby,
by, „"dat
dat zyzyeen
eennieuw
11leuwlicht
Itchtverfpretverfpreideezer
den over
van geleerdheid,
den
over verfcheide
verichcide voorwerpen
voorwerpen van
geleerdheid, kunst
beoefening. Veele
Veele antieken,
antieken, opfchrifen gefchiedkundige
gefchiedkundige heoefening.
opfcbriften , en
ten,
en dergelyke
dergelyke,, die
die door
dooreenige
eenige Schryvers
Schryvers en
en ReiReizigers voorbygegaan,
2igel's
voorbygegaan, ofofonvolledig,
onvolledig,verkeerd
verkeerdofofgebrekgebrekzyn, worden
kig befchreeven
befchreevel1 en afgebeeld
afgebeeld zyn,
worden hier
bier opgehelopgehelderd , verbeterd
de waarbeid,
waarheid , tot
derd.
verbeterd,, en, overeenkinnflig
overeenkomf1:ig de
tot
derzelver oorfprongly1\e
oorfpronglyke beftemming
beftemmingtete rug
rug gebragt."
derzelver
gebragt.n
Dit isis waarheid
waarheid;; fchoon
fchaon het
hettevens
tevenswaarheid
waarheidblyve
blyve,,
dat laatere
laatere Reizigers
Reizigers en Geleerden
Geleerden 'er nog
nog veel
veeI aan
aan hebbeb..
ben toegevoegd.
toegevoegd.
Om het
Om
het denkbeeld
denkbeeld te
te voorkomen
voorkomell of
of teteverbannen
verbannen,,
deeze Brieven
Bricvcn alleen
aIleen voor
voordedegeleerde
geleerde wereld
wereld bebe..
dat deeze
langryk zouden
zouden weezen,
weezen, zegt
zegt de
de Nederlandfthe
langryk
Nedertandfche Vertolker : „"De
ker:
Deftyl
ftylalleen
aIleenisisuitlokkend
uitlokkend genoeg
genoeg om
omdezelve
dezelve
met vermaak
te leezen;
met
vermaak te
leezen; men
men heeft
beeft geen
geen dorre
dorre lyst voot
voor
oogen van
oogen
van flandbeelden
ftandbeelden, ruInen
ruinenenengedenkpenningen
gedenkpenllingen,,
maar een
maar
een aantal
aantal gefchiedkundige
gefchiedkundige byzonderheden
byzonderheden, , ontantinoetingen, puntfpreuken
encharacters,
characters,voorgedraagen
voorgedraagen
moetingen,
puntfpreuken en
, welke
flyl,
welkededehoedanigheden
hoedanigheden van
van het
het hart
hart en
en
in een'
een' flyl
des gevoels
gevoels doet
doet wedyveren
de bekoorelykheden
bekoorclykheden des
wedyveren met de
de
vlugheid van den
vlugheidvan
den geest
geest,, de kracht
kracht van
van het
het vernuft,
vernuft ~ en
en de
de
uitgebreidheid van
van ecne
welbefluurdegeleerdheid."
geleerdheid." Dit
uitgebreidheid
ecne welbeftuurde
moet grootendeels
worden ; en
toegeHemd worden;
en hebben
hebben wy
wy
moet
grootendcels toegeflemd
van zulk
van
zulk eene
eeneontmoeting
ontmoeting cn
endie
diefchryfwyze
fchryfwyze een
een that
fiaal
gegeeven in
in ons
gegeeven
ons Mengebverk
Menge/wer/(, , 's Abbés
Abbes ontmoeting
ontmoeting by
BAIARDI, , uit
nit het
den
geleerdcn llA'iARDI
het oorfpronglyke
oorfpronglyke Werk
V\Terk,,
den geleerden
overneemende (*).
(*).
overneemendc
uit XlII'
Afdeelingen
Belangrykisis het
het Zanhangzd
Belangryk
Aanhangze!, , uit
Afdeelingen
beftaande. Hetzelve
heftaal1de.
Hetzelve bevat
bevatdedeophelderende
opheldol'elldeaantekeninaantekeningen van
van eenige
Geleerden , welke
welke zich
zich te.
gen
eenige uitlandiche
uitlandfche Geleerden,
te..
bevinden , wegens veele
gel1woordig
Parys bevindell,
veele weetensweetensgenwoordigtete Parys
waardige zaaken,
zaaken , in deeze
waardige
deeze Brieven
Brieven voorkomende,
voorkomende, en
en
over welken
over
welken federt
federt,, door
door dedenafpooringen
nafpooringcn dier
dierGeleerGeleerden , en
en vooral
vooral door
door die
die van
van den vermaarden
zARILden,
vermaal'del1 Abt ZARILeen geheel
LO,
geheel nieuw
nieuw licht verfpreid
verfpreid is;
is;alles
aIles ftrekkende
firekkende
to, een
tot ftaaving
ftaaving van
van 't't geen
geen wy
wy zo
zoeven
even bybragten,
bybragten, wegens
wegens
de ophelderingen
ophelderingcn van
van laatere
laatere Reizigers
Reizigers en
en Geleerden
Geleerden in
in
een Gewest, waaruit
een
waaruit voor
voareene
eene halve
halve Eeuw
Eeuwdeeze
deezeBriellrieven gefchreeven
,'en
gefcbreeven zyn.

In

Zie onze
(4) Zie
voor .&803.
i803. II D. bl.
("')
onze Faded.
Poderl. Letteroef.
Leltir~ejf. voor
hI. 408.
408.
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In het
In
het Voorberigt
Voorberigt ontmoet
ontmoet men
men een
een verflag
vedlag van
van den
den
ZARILLO 't welk
Abt
welk wy
wy eerst
eerst dagten
dagten over
over te
te nee.
nee..
Abt ZARILLO,
men; doch
men;
doch liever
Hever verkiezen
verkiezen wy
wy onze
onze aankundiging
aankundiging te
te
befluiten met
met de
van het
beiluiten
de mededeeling
mededeeling van
het laatile
laatlte AanhangAanhang~
zel , tot
zel,
toteene
eenebylaage
bylaage dienende
dienende van
van het
hetreeds
reeds aangetooaangetooDe Franfl:he
Franfche Uitgeever
Leevensherigt. De
Uitgeever ontving
gene Lee'Vensberigt.
gene
ontving,,
wen de
de druk
druk van
van dit
dit Werk
""Verk ten
ten einde
einde liep
Hep,, van
van den
dell
toen
COURTOIS eene
eene Anecdote
Anecdote en
en eenige
byzon•
Reprefentant COURTOIS
Reprefentant
eenige byzon.
derheden , den
den Abt
Abt BARTHELEMY
BARTHELEMY betreffende, voor zyne
-derheden,
Vrienden en
en die
Vriendcn
die der
der Gefchiedenis
Gefchiedenis van
van belang.
belang.
BARTHELEMY werd
De Abt
Abt tiARTHELEMY
werd in
"5 , De
in ftaat
tlaat van
van arrest
arrest gege~
DE CHOISEUL
field : Mevrouw DE
field:
CHOISEUL zendt oogenbliklyk den Heer
DEGOND, haar zaakgelastigde
DEGOND,
zaakgelastigde by
by den
den Reprefentant
Reprefentant coma.coua.Tors , en verzoekt
TOIS,
verzoekt hem,
hem, de
denoodige
noodige poogingen
poogingen te
te doen,
doen,
out de
te verwerven
om
de vryheid
vryheidte
verwervell van
van den
den Schryver
Schryver van
van
dinacharfis.
.Altachm:fis•
De Reprefentant
begeeft zich
zich daadlyk
.,
Reprefentant begeeft
daadlyk naar
naar het
„ De
Committ6 van
veiligheid ; in de
van algemeene
algemeene veiligheid;
de eerfte
eerf1:e zaal
zaal
Committe
komende , is
is de
komende,
de eerfte
eerlte,, die
die hy
hy ontmoet,
ontmoet, Mevrouw
MevrouW' de
de
DE L
'AUB...
die in
Ex- marquifin DE
Ex-marquifin
L'AUB
••• , , die
in een
een groote
groote fleepja.
lleepjapon hem
nadert , en
en zegt:
zegt „ "Mynheer!
pon
hern nadert,
Mynheer!ikikkom
kom uit
uit
DE CHOISEUL
CHO/SEUL de vry"„ naam
naam van
van Mevrouw
Mevrouw de
de Hertogin
Hertogin DE
heid verzoeken
van Mynheer
Mynheer den Abt BARTHELEMy."
BARTHELEMY.”
"„ heid
verzoeken van
Een twintigtal
"„ Een
twintigtal knevelbaarden,
knevelbaarden, die
die zulks
zulks hoorden,
hoorden,
glimlagclaten ;welk
welkeen
een glimlagch,
glimlagch ,ell
en op welk
welk een
een
·glimlagcAten;
tydflip !
tyd!l:ip!
"„ De
De Reprefentant,
Reprefentant, doordrongen
doordrongen van
van het
het gevaar
gevaar dat
dat
deeze
Vrouw door
deeze onvoorzigtige
onvoorzigtige Vronw
door haare
haareonbefcheidenheid
onbefcheidenheid
loopen
zou , antwoordt
haar tamelyk
tamelykruw,
ruw, dat
loopen zou,
alltwoordt haar
dat hy
hy geen
geen
Hertogin
kent , neemt
Hertogin kent,
neemt haar
haar by
by den
den arm
arm en
en doet
doet haar
haar
zitten.
Committe
, vraagt
"„ Hy
Hy gaat
gaatininbet11et
Committe,
vra:agt de
de flaking
t1aaking van
van
den Abt
den
Abt BARTHELEMY.
BARTHELEMY. Het
Het waren
waren CHABOT
CIIADOT en
en BAZIRE,
die
het eerst
beweegen. Hy, die
die het
eerst zich
zich lieten
Heten beweegen.
die de
demeeste
meeste
tegenitand
bood , was
was de
de Schryver
van dies
tcgenftand bood,
Schryver van
AgiJ,, onder
voorwendzel
dat de gevangene
de Reis
voorwendzel, , dat
gevangene de
Reis van
'Van ilnacharfis
Anacharftr
door
Griekenland gefchreeven
hadt ; dat
dat dit
dit Werk Ariftodgor Griekenland
gefchreeven hadt;
Armocratisch ware.
ware. De
Dewoordwisfeling
woordwisfeling hierover
hierover duurde
duurde een
een
cl'atisch
goed
goed uur
uur:: eindelyk
eindelyk gelukte
gelukte het
het den
denReprefentant
Reprefentant COUR..
Totshet
ontflag
gevangenen
'1'OIS, het
ontOagvan
vandenden
gevangenenteteverkrygen.
verkrygen.
Hy
'AUB...
Hy &It
fnelt na
naMevrouw
Mevrouw DE
DE L
L'AUB
••• en fpreekt
fpreekt overluid
overluid
deeze
vertroostendewoorden:
woorden:"„ Zeg
dceze vertroostende
Zeg aan
aan Mevrouw
Mevrouw DE
DE
Abt BARTHELEMY
" CHOISEIIL,
CHOISEUL, dat de
de Abt
BARTHELEMY ontilaagen
ontOaagen is."
„
" De braave
bl'aave Akademist
Akademist was
was niet
niee gevoelloos
gevoelloos voor
voor de
de
0
4
04
poo-

~o
IOC

BARTHELEMY
BA~THELEMY

poogingen
van den
poogingen van
den Reprefentant
Reprefentant;; by
hy ging
ging hem
hem bezoe.
bezo~.
ken , en
ken,
ellhem
hemniet
nietaangetroffen.
aangetroffeu hebbende
hebbende,, fchreef
fchreef by
hy
hem den
den volgenden
volgenden Brief
Brief::
BARTHELEMY, Opziender der
"99 De Burger BARTHELEI\1Y,
del' Gedenkpenningen , doordrongen
ningen,
doordrongen van
van de
de goedheden
goedheden van
'Pan den
den Burger
Burger
COURTOIS, is gekomen
om de
de eer te
daar
COURTOIS,
gekomen om
te hebben
hebben van
'Pan hem
hem daa"
voor te
te bedanken
en hem
zyne erkentenis
erkentenis uit
uit te drukken.
"oar
bedanken, , en
hem zyne
drukken.
Hy
zich met
met hem
hem tete 1Jerzekeren,
verzekeren , dnt
dat het
By vergenoegt
vergenoegt zich
het aanaandenken van
van zulk
denken
zttlk eene
cene belangryke
belangryke en
en fireeknde
flreelende weldaad
weldaad
nimmer uit
nit zyn
nimmer
zyn geheugen
geheugen,, en
en nog
nog veel
veet minder
mindel' nit
uit zyn
Vrydag 7 Sept.
hart zal
zal gaan.
gaon• .- - Vrydag
Sept.
"In
antwoord op
op deezen
deezen Brief
Bdefzondt
zondtdedeReprefentant
Reprefentant
„ In antwoord
de volgende
vier regels
regels aan
aan den
den Abt BARTHELEMY:
de
volgende vier
Zo van
werd 40argehaald,
doorgehaald,
van de
de lyst
lystdes
de~floods
doods uw
1M swam
naam werd
Mgt
ge.achtbreWysgeer!
achtbre IYysgeer!door
doormyn
tn.ynzorg
zorgbeveiligd
beveiligdblyrens
blyl'etJ.
Magtge,
Gy leeft:
leeft: ben
Gy
ben ik
ik daarvoor
daaryoor niet
niet rykelyk
rykelyk betaald?
'k Deed
'Ie
Deed myn
myn bedrogen
bcd;'ogetl land een
cell misdaad
mi~daad min' bedryve11.
bedryven.
Deeze regeis
regels zyn
zyn (in
(in bet
gegraveerd op
"95 Deeze
het Fransch)
Fransch) gegraveerd
ten
in de
~en klein
klein gedenkfluk
gedenk£1:uk, opgericht
opgericht in
de Vosges,
J70sges, ter eere
eere
BARTHELEMY.
van
van BARTHELElI1Y.
"„ Na
Na zyn
zyn ontflag
ontl1ag hieldt
hieldt de
de Abt
Abt BARTHELEMY niet
op tetevreezen
vreezen voor
voor zynen
zynen bevryder.
bevryder. Op
Opden
den dag
dag van
van
op
bet
COURTOIS
bet Feest
Feest van
van het
het Opperweezen
Opperweezell, reciteerde
reciteerde COUR
TOlS
hem dit
nem
dit vaers
vaers::
Den
en der
der aarde
Den God
God des
des kernels
hemcls en
aat·de
Bragt
fallen
Brag! ik
ik myn
111yn hulde
hZ/Ide' t'
allen tyd;
tyd;
Ls hy
by de
de God
Godvan
van ROBESPIERRE,
ROBESPIERRE ,
b
Dan wordt
wordt myn
1nyll orer
o.f!er hem
hem niet
niet/anger
ltmgertoegewyd.
toegewJd.
BARTHELEMY, "„ wat
wat zou
riep BARTHELEr.IY,
" ()0 Hemel
Hemel!"! " riep
ZOU ik
ik
ongelukkiggeweest
geweestzyn,
zyn , als
als ik
ik vernomen
had , dat
ongelukkig
vernomen had,
dat
men om
om een
eell onnozel
onnozel vaersje
vaersje uU op
op bet
hetfchavot
fchavot gege"„ men
"o9 bragt
bragt hadt!
hadt! 1k
lk zou
zou als
als dan
dantetelang
langgeleefd
geleefd hebben."
hebben."
BARTHELEMY in vryWeinig tyd
tyd na
na dat
dat de
de Abt
Abt BAR.THELEMY
vry"„ Weinig
was, hadt
ge£1:eld was.
hadt by
hy die
dievan
vande
debeste
bestezynerVrienzynerVriellheld gefteld
dinnen te
dinnen
te verzoeken;
vcrzoeken; by
bywas
wastoen
toenagtagten- en·zeventig
zeventigjaa.jaaren oud
oud en
en zieklyk!
zieklyk!
kwamhem
hemtetehulp.
hulp. „"Ik
1k
Dezelfde Reprefentant
Reprefentant kwam
"„ Dezelfde
kan LI
alle rnyne
myne gewaarwordingen
gewaarwordingenniet
niet uitdrukken,"
uitdrukken ,"
"99 k:m
u aUe
zeide de ongelukkige
Akademist tegen
tegen hem
zeide
ongelukki~e Akademist
hem in een
een Brief
Brief
oordeel over derzelver
van den
den ag
~9 Meslidor
Mesfidor;; "9 , oordeel
derzelver opregtopreg t van
"/5 heid
heid
~,
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held door
door het
bet belang
"5 , heid
belang dat
dat gy
gy zelf
zelfinindedeongelukkige
ongeIukkige
"„ deugd
deugd (telt."
fieIt."
"„ Zy
Zy wareti
waren niet
niet meer,
mecr, die
die tyden
tyden dat
dar deze
deze echtge.
echqremote van
man, die
Frankryk ,
Doote
van den
den grooten
grooten man,
die het
het lot
lot van
yan Frankl)·k,
in zyne handen
Europa, in
om niet
om
niet te
te zeggen
zeggen van
van geheel
geheel Europa,
handen
hadt, omringd
hadt,
omringdleefde
leefde van
vaneen
een gezin
gezin gelukkigen
gelukkigen,, die
die zy
zy
gemaakt hadt."
gemaakt
Aan den
Aan
den voet
voetder
del'bladzyden
bIadzyden vindt
vindt men
men eenige
eenige AanAnnen cenige
eenige weiFranfihen Uitgeever,, en
tekeningen van
van den
den }i'mnJchen
tel,eningen
Nederduitfchen Vertaaler.
Vertaaler. Engelfchen
Engelfchen en
'lige van
nige
van den
den Nederduitfchen
hebben ook
ook deeze
deeze Reis
Reis vertaald.
vertaald. Zy
Duitfchers hebben
Duitfchet·s
Zy vet..
vcrclient , fchoon, onzes
dient,
onzes oordeels
oordeeIs,, veel
veelmin
mingewigtig
gewigtig dan
dan
iinacharfis , een
een plaatsje
de
Reis van
van Anacharfls,
pJaatsje in
in de
de Bibliotheek
Bibliotheek
de Reis
by het
het gemelde
gemelde Werk.
Reisbefchryvingen poor
voor :longe
YongeLieden,
Lieden, door
Reisbefchryvingen
door A. VAN
VAN WAAS
WAAS'•
Leeraar by
DY, K, Leeraar
DXK,
by de
de Gen7eente
Gemeente der
del' Remongranten
Remon/lranten te
Ie
Delft. Ilde
Stuk. Met
Delft.
IIde Deels
Deels Ifle
Ijle Stuk.
Met Kaarten
Kaarten en
en PlaaPlaaten. InInden
tm.
den Haage
Haage,, by
by J. C.
C.Leeuweilyn
Lcellwefiyn,, 1803.
1803.
279 bIz.
bk.
In gr. 8vo.
8vo. !l79
anneer wy den
anneer
den aanvang
aanvang der
del' Uitgave
Uitgave deezer
deezer Reis•
Rei~.
befchryvingenaankundigden
aankundigdene),
(*) , hebben
befchryvingen
hebben wy
wy,,
net de
IDet
de woorden
woorden des
desVervaardigers,
Vervaardigers, diens
diens Plan
PlanopgegeeopgegeeOnder andere
anderebetuigt
betuigthy,
by, „"gedacht
gedacht te
ven.
te hebben,
hebbel1,
van. Onder
"„ van
van dedereeds
reedsvroeger
vroegeruitgegeevene
uitgegeevene en
en nog
nog onvertaalonvertaal„
voor de
de Heeren
~" de
de Reisbefchryvingen
Reisbefchryvingen voor
de Jeugd
Jeugd van
van de
CAMPE , TR.AP
TRAP en
en anderen
"„ CAMPE,
allderen zodanig
zodanig gebruik
gebruik te
te moeten
moeten
, algemeene
"„ maaken
maakell,, als
alsmet
metzyn
zyngroote
grooteoogmerk
oogmerk,
algemeelle
"„ nuttigheid
lluttigheidnaamlyk
naamlyk,, meest
meestovereenkomt.”
overeenkomt."
Gebruik van
Gebruik
van uitlandfche
uitlalldfche gelykfoortige
gelykfoortige Schriften
Schriften,, als
als
met
met des
des Verzamelaars
Vcrzamelaars oogmerk
oogmerk zamentlemmen,
zamenfiemmen, te
te maa.
maa·
ken, that
ibatzeker
zckervry;
vry;mits
mitsmen
menbet
hetRegt
Regtvan
vaneenen
eenen ananderen ongefchonden
laate. Van
deren
ongefchonden laate.
Van zulk
zulk eene
eene fchennis
fchennis kunnen
wy VAASDYK
nen wy
WAASOYK niet
niet vrykennen
vrykel1nen, , daar
daar by
hy zich
zich be•
be' S Reisbefchryvingen
diend heeft
diend
heefc van CAMPE
CAMPE'S
Reisbefl"hryvil1gen voor
'V001· de .7eugd;
jcugd;
een \Verk,
Werk , van
van 'c't welle
welk by
by de
de Wed.
een
Wed. noLL
reeds vier
vier
DOLL reeds
Deelen
zyn uitgegeevcn,
uitgegeeven ,en
en een
een vyfde
op de
Deelen zyn
vyfde op
de Pers
Pel's is:
is:
immers
Deel uit
uit het
immers is het
het aangekundigde
aal1gekundigde Eerfte
Eerfie Deel
bet HoogHaog'S Negende
Deel en
duitsch
duitsch van
van CAMPE
CAl\IPE'S
Negcnde .Decl
en Vierde
Yierde Deel
.Deel ver.
vel'vaardigd.
Het
Deels Eerfie
EerIle Stule,
Stuk , 't'tBeen
geen thans
thans voor
voar
Het Tweede
Tweede Deels
ons
Qns ligt
ligt,, bevat
bevat een
een gedeelte
gedeelte der
cler Reize
Reize in
de Bin.Binin de

W

nen.
lun(*) Zie
bl. 85.
Zie hier
hier boven
boven hI.
8S.

Os

0 5

non
~O:l

AS
A. VAN
v A NWA
WA
A SDDYIC
Y IC,5 REIS13EsCHRYVINGEN.
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neulanden yellZ
van Africa,
l1cllJandm
Africa, langs
langsde
deKaap
Kaapde
deGoede
Goede Hoop
Hoop,, Itt
1780 tot
7aaren I780
tot 1785,
1785 gedaan
vA1Lde. ,Jaaren
gee/aan door
door den
den Heer
Heel' VAILuit het
't zelve
zelve is ontleend
omleend nit
het Tiende
Dee! van
Tiende Deel
van gemeldeu
Hoogduitfchen Schryver.
melden Hoogduitfchen
DOLL heeft
heeft rechtmaatige
rechtmaatige l'eden
reden om
De
Wed. n6LL
om zich over
De Wed.
sulk eene
te beklaagen
en het
het is haare
:.;ulk
eene handelwyze
handeIwyze te
beklaagen; ; en
haare
zaak , zich
, recht
zaak,
zich,, in
in dit
ditgeval
gevaI,
rechtteteverfchaffen.
verfchaffcn. Wy
Wy
des te
n)ogteh niet
niet nalaaten
onze Leezers
Leezers des
te onderrigten.
l1logteh
nalaaten, , ODze
onderrigten.
Wy voegen
'er alleen
alleen nevens,
nevens ,dat
dat de
de wyze
\Vy
voegen 'er
wyze van
van ult•
uitvoering deem
voering
deezcrReisberchryvingen
Reisbefchryvingcn geenzins
geenzins gefchikt
gefchikt is
is
om dezelve
ten algemeenen
Leesboek te
te maaken
om
dezelve ten
al-gemeenen Leesboek
maaken, , als
als
veel te
te wydluftig
gedrukt. Met
veel
wydll1ftig gcdrukt.
Met Kaarten
Kaartm en
en Plaaten
Plaaten ,t
flaat op den
, maar
fhat
den Tytel
Tytel:: geene
geeneKaart
Kaart,
maarflegts
llegts 66n
cen PorPar.
trait is
trait
is in
in het
het Eerfle
EcrHeDeel
Deel voorhanden
voorhanden; ; in het
het Tweede
Tweede
niets van
te zoeken,
l1iets
van dien
<lien aart
aart,, en
en., om
om nict
nict te
te vergeefs
vergeefs te
zoeken,
words (llIS
ons verwittigd
de Plaat
Plant Vaal'
voor dit
dit fink
"5/ wordt
verwittigd: : ele
fiuk zal
zul by
by
bet volgende
"57 het
volgende worden
worden afgeleverd."
afgelcverd."
LANT:
LANT:

S. j7..
Beroep
vanlIIr.
Ilk. s.
Beroep vim
JZ. W1SELIUS
WHEI.1US, Lid van
~'nn den
den Raad der
del' AliaAJia.
tilche Bezittingcn
ti/ehe
Bezittin[jclJ en
en Etablisfementen
Etabfis[cmcuten,, op
op het
het Bataaffche
Batat1f[ch~
yolk,
folk, ter
ter Hake
zake van
yan den
den inhoud
inhoud eens
eellS Briefs, door
door het
het WetWet·
seevend Lige/maul
van het Bataafsch
aan het
geevcnd
LigdamlJ Yim
Bataofseh Gemeenebest
Gemeenebest aan
het
Staats-bewind gezomlen,
gezonden , tm
ten geleide
geleide ,'an
van de
de toeflemming
toefte11l1lJing in
Staats·bewind
de begroting
overden
denJanre
gaare 1804.
de
begrotil1g der
der Staats-behoeften
Staats-beIJoeften over
I 8o4t
by W.
W. Holtrop.
Holtrop. I,;
ilmlierdam
In gr.
AmjierdfJ11J by
gr. 8vo.
8vo. 37
37 bl.
bl.
Wetgeevend Lichaam
Lichaam cler
der Bataaffche
et Wctgeevend
et
Bataaffche Republiek,
Rcpubliek, ConConfent draagende
aan eene
fent
draagende aan
eene fomme
fomme van
van niet
niet veel
veelminder
mindel'
dan zeventig
dan
zeventig millioenen
millioenen guldens,
guldens, ter
tel' goedmaakinge
goedmaakinge van
van de
ae
kostenvan
van den
den dienst
dienst dier
zoo gewoone
gewoone als
als buitengewoone
buitcllgewoone kosten
dier
Republiek, ~oor
voor den
Repnbliek,
dell jaare
.T aare 1804,
18°4. hadt
hadt in
in den
den Brief,
Brief, aan
aan
het Staatsbewind
dat Confent
beheizende, deszclfs
deszelfs misuoe.
mimehet
Staatsbewlnd. , dat
Confellt behelzencle,
gen betuigd
gen
betuigd over
over eene
eene„ "voorbeeldlooze
voorbeeldloozeduisterheid
dllisterheid,, onder
onder
deverantwoording
verantwoording van
van dedeonmeetelyke
onmeere!ykegeldfomge1.dfom.
"„ welke
welke de
derdel'
Afiatifche
, bybyfucces11"„ men,
men,aan
aanden
denRaad
Raad
AfiatifcheColonien
Colonien,
fuccesfi.
,.
begrooting geaccorcleerd
ge:lccor~leerd, , by voortduuring
voortduuring verborgen
verborgen
y e begrooting
„ ve
enover
overeene
eenebedenklyke
bedenklykehandclwyze
handclwyze ininded~AdminiAdmini·
"„ ligt
tigt,, cn
van Bien
dien Raad,
Raad,om
omwelke
welketetedoorgronden
doorgronden,, en tere·
"„ {trade
firatie van
rekenfchap te
te erlangen
door het
"„ vens
onbewimpelde rekenfChap
erlangen, , door
yens cene onbewimpelde
"„ Staats
Staats --bewind
bewind fpoedige
fpoedige en
en eilicacieufe
efficacieufe middelen
middelen zouden
zouden
moeten worden
worden in
in het
gefteld.” Bykans
werk gefield."
het werk
Bykans gelyktydig met
" moeten
het rugtbaar
worden van
van deezen
deezen Brief.
Brief, vernam
men , dat,
vernam men,
dar.
bet
rugtbaar worden
door het
door
het Staatsbewind
Staatsbewind,, zes
zesleden
ledenvan
vanden
denAfiatifchen
Afiatifchen Rand
Raad
en derzelver
van hunne
posten verlaaten
van
hunneposten
verlaaten waren
waren, , en
derzelver plants
plants door
door
zoo veele
aangevuld. Onder
was aangevuld.
Onder de
de eerften
eerfien
even
veele anderen
anderen was
even zoo
die , door
bevondtzich
zichde
de Heer
Heer en
en Mr.
Mr. s.s. iz.
bevondt
]Z. wistuus
WlSILlUS,, die,
door
dee-
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des Staatsbewinds,
Staatsbewinds ,zich
zichinin zyne
zyne eere
deeze
eere beleedigd
beleedigd
deeze daad
dead des
oordeelende, f1:raks
ftraks de
de pen
pen opvatte,
op het
opvatte, zich
zich beroepende
beroepende op
het
oardeelende,
BataaffcheVolk,
Volk, om
voor zoo
zoo veel
llataaffche
am,,Vaal'
veel hem
hem zelven
zelven betreft
betreft,, zyzyne onfchuld
bloot te
ne
onfchuld voor
voor hetzelve
hetzelve bloot
te leggen
leggen;; zich
zich tot
tot zuik
zulk
eene verdeediging
eene
verdeediging geregtigd
geregtigd oordeelende
oordeelende,, uit
uit kragt
kragtder
derStaatsStaatsregelinge van
van ons
ons Gemeenebest,
en omdat
Gemeenebest, en
omdat wy eene
eene Vergade.
Vergaderegelinge
hoezeer,
zeer, fchryft
fchryft WISELlUS,
WISELIUS, 'Wei
ring hebben,
hebben,die.
die, "„ hoe
wel flechts
ring
flecht..
voor em
een zeer
zeer klein
door het
het Vollt
Folk zelf gekozen,
" 1100r
klein gedeelte
gedeelte door
gekozen_
REVOLUTIONAIRE'Wyze
wyze hejlaande,
beflaande,
"„ en
e1~ dus
dus in
inzo
zo verre
verre op
op eene
eene REVOLUTIONAIRE
echter gerekend
worden , thands
"„ eclner
gerekend mag
mag worden,
thands het
hetBataaffche
Bataaffche Volk
Volk
"„ tetevertegenwoordigen."
vertegenwoordigen."
Thans ter
Thans
ter zelfverdeediginge
zelfverdeediginge overgaande
overgallnde,, verklaart
verklaart de Heer
Heer
WISELIUS
vooraf ,"hoewel
„ hoewel men
WISELIUS
vooraf,
men de
de handelwyze
handelwyze van
van den
den
Read
deezen,ten
tenaanzien
aanzienvan
van den
den Afiatifchen
Afiatifchen Rand
"„ Wetgeever
Wetgeever in deezen,
't minst
"„ gehouden
gehouden., voor
voor't
minstals
alstetevoorbarig
voorbarigzoude
zoude mogen
mogen be.
be„ fchouwen
voor te
,.
fchouwen,"," het
het dan
dan nog
nog wet
weI dear
daar voar·
te willen
willen hon.
hou..
den , „" dat
den.
dathet
hetWetgeevend
Wetgeevend Ligchaam
Ligchaam, , toen
toen het
het den
den Brief
Brief
vast!leide ,, ja
jn dat
dat misfchien
misfchien zelfs
zelfs wel
weI de
de Finantieele
Finantieele ComCom.
"„ vastftelde
misfie , toen
,. misfie,
toen zy
zy hear
haar verflag
verOag deswegen
deswegen nitbragt
uitbragt,, waaruit
waaruit
die Brief
Driefisisvoortgevloeid
voorcgevloeid,aismede
alsmedede
deCommisfie
Commisfie van
van het
het
"„ die
"„ Staats-bewind
Staats -bewind zyn
zyn misleid
misleid geweest
geweest door
door de
de zulken
zUlken,, met
met
"„ welken
weI ken zy
zyhebben
hebbenmoeten
moetel1raadplegen."
raadplegen." Te
Tegereeder
gereederneemt
neemt
deeze onderftelling
aan, omdat
WISELIUS
onderf1:eIling aan,
omdat dezelve
dezelve hem
hem in
in de
de
WISELIUS deeze
mogelykheidf1:elt,
flelt , van
mogelykheid
van zyn
zyn regt
regt ter
terzelfverdeediginge
zelfverdeediginge ge.
gebruik
bruik te maaken,
maaken, behoudens
be-houdens al
al den
den eerbied
eerbied,, dien
dien men
men Ran
aall
Lands Hoogfte
is.; welkenceerbied
's Lands
's
Hoogf1:e Magt
Magt verfchuldigd
verfchuldigd is.;
welken,'eerbied hy
hy
zegt , bezwaarlyk
te kunnen'
kunnen blyven
blyvenbehouden,:
behonden indien
zegt,
bezwaarlyk te
indien de
de
bedoelde
ware , met
bedoelde Brief
Brief opgefteld
opgefteld en
en openbaar
openbaar gemaakt
gemaakt -ware,
Rlet
oogmerk om
om op de
oogmerk
de Leden
Leden van
vanden
denAfiatifchen
Afiatifchen Read
Raad eenen
eenel1
blaam
blaam te werpen.
werpen.
Op deezen
deezen grondOag
grondflaghet
hetbeklag
bekiagdes
desWetgeevendl\Il
Wetgeevend Lichaams,
Lichaams,
voorbeeldloozeouisterheid
duisterheid der verantwoordinge
over
de 'Yoorheeldlooze
()ver de
·verant'W()ordinB'(j· des
des
Afiatifchen
Raads, in overweeging
neentade,, vraagt
./ljialt'[chen Raaos,
overweeging neeltl~d.e"
vraagt de Heer
.Heer
%mums
WISELIUS., hoe 'er
'er duisterheid
duisterheid kan
kan pleats
plaats hebben
hebben in
in eene
eene Reke.
Reke.
ing, die
pning.
die jaarlyks
jaarlyks in
in de
de beste
beste orde
ordewordt
wordtingeleverd,
ingeleverd, en
en
wear
op nog
zyngemaakt;
gemaakt ; of
of in
in de
waar op
nog nimmer
nimmer aanmerkingen,
aanmerkingen, zyn
de
beheering
van geldmiddelen
beheering Van
geldmiddelen,, wier
wier'begrooting
begro.p~ingjaarlyks,
jaarlyks bere•
bere..
den
eerenderwyzewordt
wordtingeleverd
ingeleverdby
by eeoe
eene Hoogere
den eerenderwyze
Hoogere Magt,
Magt,
die
te vraagen,
vraagen, ja
ja zelf,
die zeker het regt heeft om
om opheldering
opheldering te
~elf, in
gevalle
van duisterheid,
duisterheid, dear
is ? En,
En, evenwel
gevalle van
daar toe
toe verpligt
verpligt is?
evenweI ,,
zegt hy,
duisterheid
hy.isiszulk
zulkeene
eeneopheldering
opheldering van
van voorbeeldlooze
voorbeeldlooze duisterheid
can
den Afiatifchen
AfiatifchenRaad
Read nooic
nooic gevraagd,
gevraagd, offchoOll,
offchoon , meer
aan den
meer dan
daa
eens,
eens. de
de gelegenheid
gelegenheidels
als van
van zelve zich dear
daar toe hadt
hadt aangeboden
aangeboden;;
„
" zaaken,
zaaken, alien,
allen. die
die •, zegt
ze.gt WISELIUS,
WISELIUS • voor
vaor my,
my, en
enikikge/ove
geJove
duisterheid
Natie, onder eene
" voor de
de geheele
geheele Natie,
eene voorbeeldlooze
vfiorbeeldlooze duisterheij
liggen !" Hy optkent
niet, dat
" verborgen
11eroorgen liggen!"
o/ltkent de
de mogelykheid
mogelykheidniet,
dat
'er
'er in de
de handelwyze
handelwyze des
des Reads
R.ands duisterheden
duisterheden kunnen
kUllnen plaato
plaatll
hebben
in het
Lichaam , omdat,
llebben in
hee oog
oog van
van het
hetWetgeevend
WetgeevendLichaam,
omdat.
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misfchien , zieh
zich aldaar
bevinden , cie
die met
misfehien,
nldaar gecne
gecne perfoonen
perfoonen bevinden,
met de
zaaken , tot
dien Raad
Rand behoorende
behoorende , byzonder
byzonder bekend
bekend zyn.
zyn.
Z:laken,
tot dien
Doch bier
van ligt
fchuld niet
niet by
by den
den Raad, die
Doeh
hier van
Iigt de
de fehllld
die alle
aile zyne
zyne
handelingenvolledig
vollediglean
kanveralltwoorden,
verantwoorden ,'t't en zy
handelingen
zymen
men verantvera ntwoording vordere
vordere van
vanfommen
fommengelds,
gelds , "wanr
„ mar over
woording
over het
het StaatsStaatsGeheitne Be/lttiten
Belluiten beeft
heeft befchikt,
"„ Bewind
bewind by Geheime
be[ehilet, en
en welke
welke de
Rand heeft
heeft moeten
.'
moeten lanten
lanren volgen
volgen,, offchoon
otTchoon van
van het
het oogoog„ Raad
,, merk
.,
merk onbewust,"
onbewust ," en
en waaromtrent,
waaromtrent, gevolglyk,
gevolglyk, dezelve
dezelve gegeheel lydelyk,
heel
Iydelyk, en
en niet
niet verantwoordelyk
verantwoordelyk was.
was.
tot het ander
Vervolgens tot
andcr lid
lid der
der befchuldiginge
befehuldiginge overgaande,
overgaande.
yak in
jaaren ge.
hedenklykc. , wclk
in de
de zedert
zede,-t zoo
zoo veele
veele jaa,-en
ge-,
raakende het bedenklyke
houden handelwyze
handelwyz,e
vanden
denAliatiichen
igatifchen Raad
Raad zou
1z~lIden
Villi
zou gelegen
ge/egen zyn
zYIl ,•
betuigt de
de Heer
11ecuigt
Heer wisatitis
WISRLIUS deswegen
deswegen zyne
zyne verwondering
verwonderillg,, als
als
hebbende de
de Rand
llebbende
Raad niet
niet linger
langer dan
dan zints
zints iI May
May :Soo
1800beftaan,
bef1:aan.
Atiatilche Been- moetende
moetende dezc1ve,
dezelve, om
en·
om de
de afgelegenheid
afgelegenheid der Afiatilche
zittingen ,, altoos
altoos vooi
zittingell
voof 't'tminst
minst twee
twee jaaren
jaaren met
met zyne
zyne verantveramwoording ten agteren
zoodat de
de zoo
veelejaal:en,
jaaren, op zyn
agteren zyn; zoodat
zoo veele
woording
hoogst, zich
iSoz moeten
moeten behoogst,
zieh tot
tot de
de jaaren
Jaaren 1800,, 18oi
1801 en
en It02
bepaalen. En
paalen.
Enwat
wateindelyk
eindelyk de
de uitdrukking
uitdrukking van
van onmeetelyke
zeldfommen aangaat.
aangaat , zegt
zegt de
de Heer WISELIVS,
WISEL1US, dat derzelver hoe'geldfommen
grootheid algemeen
algemeenhekend
bekendisis;;niet,
;niet ,egter,
egter, dat
dat de
de Raad, wel
grootbeid
weI
verre van
verre
van die
die gelden
gelden ontvangen
olltvangen tete hebben,
hebben, thans
thans werkelyk
werkelyk
tog van
van de
de Republiek
Republiek tetevorderen
vordcren heeft
hccft de
de fomme
fomme van
van ruim
ruim
nag
Millioenen, voortfpruitende
ten deele
deele uit
uit het
het achachNegen
voortfpruitende "„ ten
Negen Millioencn,
der remifes
terblyven dec
van Thefaurier
~, terblyven
remi/es van
Thefaurier Generaal
Generaal en
en Raden
Raden
van Financie,
Financie, ten
nit het gene
9 , van
"
ten deele
deele ult
gene de
de Raad
Raad ,op
,op last
last van
van
heeft voorgefchoten,
Bewind, aan • de Stad
"
het Bewind,
Stad AmIterdam
Amllerdam heeft
voorgefchoten.
,, het
tendeele
deele uit
uitde
degelden,
gelden,die
die dat
dat Bewind
Bewind uit
uit des
des Raads
Raads kas
kas
"„ ten
"heeft
geHgt,, en
eneindelyk
eindelyk uit
uitIndifche
lndifcheWisfelbrieven
Wisfelbrieven op
op
• heeft geligt
door den
de Franfche
Franfehe Thefaurie
Thefaurie. , door
den Raad
Raad by
by het
het Bewind
Bcwind
",, de
ingezonden , en welker
mitsdien nnmens
namens het
het Land.
Land,
welker bedragen
bedragen mitsdien
"• ingezonden,
,, met
"
met de
de Franfche
Franfche Republiek,
Republiek, verrekend
verrekend is,
is, ofofimmers
immers verver,„ rekend
!~,
rekend heeft
heeft kunnen
kllnnen worden,
worden, doch
dochWaarvan
waarvan de
de Rand
Raad numnim~, mer
ecne enkele
enkele' ,penning
heeft terug
terug ontvangen."
ol1tvangen." De
De Heer
Heer
mer eene
penning heeft
WISELIUS
eindigt
zyneVerdeediging
Verdeedigingmet
metde
de betulging
betuiging van
van zyWISJ,LIUS
eindigt
zyne
zynen wensch
Volk•, dae
dat de
de efJicncieu.fe
efficaciettfe tnidmidaan het Batafiffche
Bat:lllffche Volk
nen
wcnsch aan
in den
delen, in
de/en,
den Brief
Bricf,des
desWetgeevenden
WetgeevendenLichaams
Lichaams vermeld
venneld.,
te werk
fpoedig mogen
mogen worden
worden te,
weI den
den
fpoedig
werk gef1:eld,
gefteld am
om zoo
zoo wel
Rand , ais
in 't
't byzonder,
byzonder , ter
Raad,
als hem
hem in
ter Ilrenge
f1:renge verantwoordinge
vcral1twoordinge
te roepen.
roepen.
op te
By wyze
hegt de
de Heer
13y
wyze van
van Aanhangfel
Aanhangfel hegt
Heet WISEI.IUS
WISELIUS aan
aan dit
Gefchrifc eenige
eenigeredenfn,
redenen, om
am het
bet vermoeden
vermoeden van
van zich
zich te
te weeweeGefchrift
ren, alsof
alsof zyne
zyne Remotie,
Remode, meer
meer dan
dan zyne
zyne Eer,, hem
hem ter
ter zelfzelf.,.
verdeediginge hade
bathgenoopt.
genoopt. Die
17erdeediginge
Die redenen
redenen zyn:
zyn:genoegzaame
genoegzllame
ruimte van
van tydlyke
tydlyke middelen
middelen,, om
om zonder
zoader een
een ampt
ampt te kunnen
kunnen
fuimte
beftaan; de verplaatzing
van den
den Raad
Raad na
na den
den Haag,
Haag, die
llef1:aan;
verplaatzing van
die hem,
uit hoofde
hoofde zyner
bier ter
ter Stede,
Stede.
uit
zyner Merkantiele
Merkantiele betrekkingen
betrekkingen hier
zou hebben
omdat hy
by
hebben doen
doenneemen;
neemen;en
en ~indelyk,
eindelyk, omdat
ontfil1g zou
zyn ontflag
gee-
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geenezitting
zittingzou
zou kunnen
kunnenbebben
hebbeninineen
an Collegie
geene
Collegie "„ met
met menmen·
diedieden
f
"• chen,
fcben,
denOranjettandert
Oranjet1:andert., als
als her
het ware
ware,, met
met eigen
eigen
handgeplant
geplanthebben,
hebben,enenwaar
mar onder
onder 'er
'er zich
zich zelfs
zelfseen
an bebe"0, hand
, byby
gelegenheid
"„ vindt
vindt,, die
dieininden
denjaare
.Taare1799
1799.
gelegenhe"id van
van de
de
Landing der
der Engdfchen
Engelfchen en Ruston
eene openlyke
openlyke vertiand"2, Landing
RlIs(~n •, eene
verfiandvyanden heeft
met die
diewoeste
woeste en
en -hloedgierige
'bloedgierige vyanden
beeft gege",, bonding
bonding met
houden , en
" houden,
en misfchien
misfchiell de doodftraf,
doodl1:raf, door
door deszelfs
deszelfs medemedepligtigen werklyk
werklykgeleden,
geleden, op geene
an dere wyze
wyze ontgaan
ontgaan
"• pligtigen
geene andere
is,dan
dan omdat
omdat by
hyzich
zichaan
aan de
denafporingcn
nafporingcn van
van de
de Hoge
lIoge
"„ is,
Militaire VierCchaar
Vierfchaar destyds
destyds heen
heeft weten
:t,
weten te
te outtrekken.”
otmrckken."
4! Militaire
Beroeps kllnnen
"let flot
kunnen wy
wy niet
niet nalaaten
bier nog
nog af
of tedes Beroeps
nalaluen, , hier
te-'Het
fiot des
fchryven .„'"Eindelyk,"
fchryven:
Eindelyk," zoo
zooWick
luidt het,
het, „,.(en
(endit.verklaar
ditverklaar
„ ik
,.
ikvoor
voor de
de geheele
geheek Natie,)
Nade,)befchouw
befchouw ikikmyne
myne avuoTin
Rl!l\10TIE als
als
"„ geheel
geheel onwettig.
onwettig. Zo
Zoimmers
immers die
die gene,
gene, die
die de
de magt
magt heeft,
heeft.
om icts
iets te
re doen,
doen, nietaltyd
regt heeft,
niet altyd ook
ook het regt
heefc, om
om het
het zeive
zelV0
"3 , om
uit to
ik aan
het Stan
g - bewind,
bewind, of
"3 , uit
te voeren
voeren, , dan
dan ontken
olUken ik
aan het
Staats.
welk Collegie
Collegiehet
hetoak
ookzyn
zynmage,
moge , het
hetregt.
regt , om
"• weU{
om eenig
eenig Re.
gent, Befluurer
"9, gent,
Befruurer of
of Amptenaar
Amptenaar,, zo
zo by
hy flechts
nechts zich
zich door
door
geene ll,alatigheid
nalatigheid of
"• geene
of onbehoorlyk
onb2hoorlyk gedrag
gedrag voor
voor de
de algemeene
algemeene
:t,„ belangen
belangen heeft
heefc fcbadelyk
fchadelyk gemaakt,
gemaakc, van
van deszelfs
deszelfs post
POSt te
te (mt.
Ont..
, (het
"„ zetten
zetten,, of
of,
(lletgene
gcneopophethetzelfde
zelfdenederkomt,)
nederkomt,)onder
onder
voorwendzel eener
nieuwe orgfwi!atie
organifatie te
te ReMOVEER.EN.
REMOVEEREN. lie
Ik
"3 , voorwendzel
eener nieuwe
"• houde my
my nit
uit dien
dien hoofde
hoofde voor
voor ten
ten onregten
onregten nit
uitmynen
mynen post
post
gettoten, het
"• gefioten,
het en
en ware
ware men plegtiglyk
plegciglyk wilde
wilde verklaren,
verklaren, dat
dat werklyk de tegenomwenteling
en de
de oorlog
"• Iyk
tegcnomwellteling daargefteld
daarget1:eld en
oorlog tegen
fegen de
de
"• Patriotten
Patriotten niet
niet alleen
aileen aangevangen
tltlngevangen is,maar
is, maar dat ook reeds de
de
Oranje-- FaCtie
Fa&ie over
over de
de P:nriocten
Patriottenzegeviert;
zegeviert; in welk
" Oranje
welkgeval
gev:ll
"3 , ik,
ik, op
ophet
hetvoorbeeld
voorbeeldvan
vaneenigen
eenigen myner
myner Voorouderen
Voorollderen en
en van
vall
Vader,, die
en 1781.
1787, den
"• mynen
mynen Vader.
die in
in de
de Jaaren
Jaaren 1673,
16,3. 1748
IUS en
den haat
haat
,0
Oranje hebben
bezuuren , met
" van
van Oranje
hebben moeren
moecen bezuuren,
met de
deboogstmogehoogscl11oges,
" Tyke
Iyke onderwerphig
onderwerping het
hetonverdiende
onverdiendeloon
loonmyner
mynerVaderlandsVaderlal1ds,,
" liefde
Hefde my
my zal
zallaten
latt:nwelgevallen.
welgevallcn. Zonder
Zondereene
eenezodanige
zodanige erer·
kentenis van
"kentenis
van het
hetdadelyk
dadelykclaarzyn
daarzyn eener
eenertegenornwentetegenolUwentes,
" ling,
ling.zal
zalikikmy
myzelven
zelvenReeds
t1:eedsblyven
bJyven befchouwen
bcfchollwen,, als
als met
met
1"mync
, myne GEREMOVEERDE
zy , die
GEREMOVEERDE Medeleden
lVIedeledcn enen zy,
die door
door het
het
•" Bewind
niet zyn
zyn °met
Bewind niet
ontzetgeworden
geworden., uitmakende
uitmakende den
den wetWCts,
St tigen
tigen Afiatifchen
Afiatifchen Rand,
Raad, het
het daarvoor
daarvoor boudende,
houdende, dat
oat ik
ik wil" lekeurig
lekeurig in de
de waarneming
waarncming myner
mYlleramptsbezigheden
amptsbezighedcn beletnbelemmerd word.
1,
"lUerd
word.
1,
" De
De nationale
nationale billykheid
billykheid zal ons
ons regt
regt doen
doenwedervaaren
wedervaaren,,
„" en
eenentyd,
tyd, laten
en zy,
~Y. die
diezich
zichininonze
onzeplaatien
plaatCen,, voor
vaar eenen
laten
•J. indringen
indnngen., zullen
zullen,, welke
welke veete
veete by
by bun
hun ook
ooktegen
tegen den
den PaPa,," trios
triotmoge
mogezyn
zyningekankerd,
ingekankerd,eerlang
cerlangmoeten
moeten erkennen,
erkennen, dat
dnt
•"zy
zy onze
onze werkzaamheid
werkzanmheid en trouw
trouw wel
weI kunnen
kunnen naftreeven
nal1:reeven ,•
:"• nimmer
nimmcr zullen
zuIlen kunnen
kunnen overtreffen."
overtrelfen."
Eindelyk
hier nog
nag eenige
eenige Bylagen
Bylagen,, op
opwelwelEindelyk ontmoeten
ontmoeten wy bier
ke
ke de
de Heer
Hecr W1SELIUS
WISELIUS zich
zich beroept,
beroept, en
cn onder
onderdezelve
dezelvecone
e"ge
Nisfive
)1isfive van
van den
dell Rand
Raadaan
aanbet
betStaatsbewind,.in
Scaacsbewipd,.inwelke
welke nage.
uagenoei
noec
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noeg dezelfde
in het
noeg
dezelfde denkbeelden
denkbeelden, , in
het Beroep
Beroep ontwikkeld,
ontwikkeld, be.
knoptlyk worden
worden voorgedraagcn.
voorgedraagcll.
Om bet
des Gefchrifcs
Gefchrifts van
van den
Om
het veel
veel gerugtsmaakende
gerugtsmaakende des
den HeeHee.
hebben wy
WISELIUS hebben
wy onzen
onzen Leezeren
Leezeren deszelfs
deszelfs hoofdhoofdre
re WISELIUS,
laaklyken inhoud
~aaklykell
inhoud wel
wei eenigzins
cenigzins uirvoeriger
uitvoeriger willen
willen medemededeelen ; terwyl
terwyl wy,
wy , wat
wat de
deelen;
de zaak
zaak in
in gefchil
gefchil betreft
betreft,, ons
ons
liefst willen
Hefst
willen verfchuilen
vcrfchuilen agter
agter het voorzigtig
voorzigtig gewysde:
gcwysde:

Non
Non nofirum
noftrum inter vos
vas tantas
tantmcomponere
componere lites.
lites.
wegens eellige
eenige uitdrukkingen
s. jz.
lets
JZ. wisttuus
WISELlUS, , wegens
Jets 'Voor
voor Mr.
Mr. s.
in zyn
op he!
het Batoof/Che
BataaffcheYolk
YolkellZ.
e»z. DO{Jr
Door**......
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aadat wy het voorgaande Verfiag wegens het Beroep van
aadat
den Reere Mr.
lwdden afgefchreeven • viel deeze
N
brochure
iemam,
brochure ons in handen, gevloeid uit de penne-

wy het voorgaande Verfiag wegens het Beroep
den Heere Mr. WISELIUS
WISELIUS hadden afgefchreeven , viel deeze
ons in handen, gevloeid uit de penne van
.v:1I1 iemant ,
die, zegt
zegt hy,wanneer
hy, wanneer partyzucht
partyzucht en geweld
geweld hem
hem bet
het beroep
beroep ,
eene olzim
alzins wettige
bath bekomen
l1etwclk
wettige wyze
wyze hadt
bekomen,,
hetwelkhy
by op
op cene
ontnomen hadden
ontnomen
hadden,, altoos
altoos de hooge
llOo,;e magen
magten zyns
zynsVaderlands
Vaderlands
re zeer
Ie
zeer eerbiedigde,
eerbiedigde, dan
dan dat
datbyhyontydig
ontydigzyne
zyneflemme
O:emme vervcrbeen , enelltottot
nieuwe
verwarringen
helfen,
nieuwe
verwarringenaanleiding
aanleiding zou
zou geeven.
geeven.
Zoo fpreekt
Zoo
fpreekt de
de ongenoemde
ongenoemde Schryver
Schryver van
van zich
zich zelven,
zelven, die
die
betigt , en
WISELIUS betigt,
den
Reere WISELlUS
en verklaart
verklaart,, met
met geene
geene goegoe..
den Heere
de oogen
de
oogen te
te kunnen
kunnen aanzien
aanzien,, hoe
hoe het
hettegenwoordig
tegenwoordig BeBefinur der
Huur
der Republiek,
Republiek, en
en de
degeheele
geheele Natie
Natie ininhaare
haareVerteVerte·
genwoordigers, door
door hem
hem worth
wordt beleedigd.
beleedigd. Eigenaartig
Eigenaani~ zou
ZOU
genwoordigers,
men nu
, dat
men
nu verwagten
verwagten,
datdedeilemgeregtigde
O:emgeregtigdeBataaffche
Bataaffche Burger
Burger
de gronden
en waarin
waarill Mr.
Mr.
de
gronden deezer
deezer aantyginge
a:mtyginge openleggen
openleggen, , en
de hooge
WISELIUS
hoDge Magt
Magt heeft
heeftbeleedigd
beleedigd zou
zouaan
:1:111 den
den dag
dag
WISELIUS de
leggen. Geen
leggen.
Geen woord,
woord, egter,
egter,daar
daar van
van;; bepaalende
bepaalendc by
lly zich
zich
alleen, om
omtrent hergeen
om den
den Schryver
Schryver van
van het
het Beroep
Beroep, , omtrent
betgcen
nUeen,
dezelve aangaal1de
aangaandezyne
zyneRemotie
Remotiezegt,
zegt, van
van flap
flap tOt
tot flap
flap te
dezelve
volgen. Wanneer
hy, evenwel,
volgen.
Wanneer by"
evenweI , zegt,
zegt, zulks
zulks met
met meer
meer bebe.
dan Mr.
anirnofiteit , dan
WISELIUS te
daardheid , en
en minder
daardheid,
minder nnimojiteit,
Mr. W1SELlVS,
zullen doen, vonden
zuUen
vanden wy
wy inin onze
onzeverwagting
verwagting ons
ons te
te leur
leur gegefield. Integendeel
field.
Integendeel verbeelden
verbeelden wy
wy ons, inin den
den omvang
omvang van
valt
nog geen
van oude
oude veete
vee(e en
eft
nog
geen vierdehalf
vierdehalf bladzyde
bladzyde, , blyken
blyken van
te hebbell,
hebben , immers
niet die
die zui..
perfoneelen haat
haat outmoet
outmoet te
zuiperfoneelen
immers niet
vere waarheidsliefde
welke des
des naasten
gangen met
met een
een bevere
waarheidsliefde, ,welke
naasten gaugen
be.
tred volgt
volgt, , en,
en, 't geen
daarden
geen men
men in dezelve
d~zelve verkeerds
verkeerds
daarden tred
bondig redekavelen
aan den
meenttete zien,
zien , door
door bondig
redekavelen aan
den dag
dag
meellt
Heer WISELIUS
WISELIUS te
te willen
Den Heer
Den
willen verdeedigen
verdeedigen, , is
is
legt.
leg.

geen-
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geenzins ons
ons oogmerk.
geenzins
oogmerk. Doch
Dochdaar
daardeeze
deezemoeds
moeds genoeg
genoeg bebeom , in
in een
een netelig
netelig gefchil
ge[chil, , zynen
zynen naam
naam openlyk
openlyk te
te
zat
zat ,, om,
melden , is
is bet
het niet
niet voor
voor de
de vuist
vuist gehandeld,
gehandeld, in
in een
eennaamnaam..
melden,
loos gefchrift
tegen hem
hem voor
voor den
den dag
deg te
te koomen.
]oos
ge[chrift tegen
koomen. Dit
Dit ver.
ver.
wont blyk
wont
blyk van
van belchroomdheid,
belchroomdheid, welke
welke wantrouwen
wantrouwen van
van zyzyindien niet
ne zaak, indien
niet anders,
anders, doet
doet vermoeden.
vermoeden.

.Le
Mesfias, uit
nit het Hoogduitsch
van RLOPSTOCK
ItLOPSTOCK vertoald
vertaald door
De Mesfias,
Iloogdttitsch 'Van
door
Heer van
van Dalem
JOHAN MEI!RMAN,
MEERMAN lIeer
en Yuren.
Mr. JOHAN
Mr.
Dalem en
J7uren. Ifie
Ifte Deel.
Dee/.
i8o3. In
In
'sGraavenhaage,
In's
Graovenhaage, by
by I. van
van Cleef
Cleef,, 1803.
In 4to.
4to. 212 bI.
bl.

D

e vierde
vierde overzetting
overzetting van
van het
het meesterftuk
meesterfluk enes
enes voortrefvoortref..
lyken Dichters,
Dichters , welke
Iyken
welke ons
ons binnen
binnen weinige
weinige jaren
jaren gele.
geleverd wordt;
wordt ; one
ene vertaling
vertaling, , even
evcn als
als die
die van
van wylen
wylcn dea
dell
verd
Hexameters, en
GROENEVELO , in
in lIe.'wlmeters,
en welke
welke die
die genoemde
genoemde
Beer
Heer GROENEVELD.
althands gelyk
gelyk flaat
getrouwheid althands
fhat,, maar
maar in
in zoetvloeijendzoetvloeijendin
in getrouwheid
der taal,
taal, in
heid, duidlykheid,
duidlykheid, en
en zuiverheid
zuiverheid der
in Un
cen woord
woord in
ill
zeker overtreft;
overtreft; zo
ieder vereischte
vereiscnte in een
een dichtfluk
dichtftuk,, zeIter
zo dat
dat wy
wy
MEERMAN onzcn
onzen oprechtften
dank betuigen
den Heere
Heere MEERMAN
oprechtHen dank
bemigen voor zyne
zyne
zo moeilyke
en onzen Landgenoot met dit letter20
moeilyke onderneming,
onderneming, en
lettergefchenk van
van barte
harte geluk
geluk wenfchen.
wen[chen.
gefchenk
Het is
, het
KLOPSTOCK
is onze
onze taak
taak niet
niet,
hetHeldendicht
Heldendicht van
van KLOPSTOCI{
Het
zelven te
te beoordelen,
zelven
beoordelen, en
en tete toetzen
toetzen aan
aan de
deregels
regels der
der kunst;
kunst;
onnodige arbeid
<lnoodige
arbeid ware
ware dic
dit ook voorzeker;
voorzeker; want
want over
overdeszelfs
deszelfs
waarde heeft
heeft geheel
laog en
en zo
zo luide
luide beflist,
beflist.
waarde
geheel Europa reeds
reeds zo
zo lang
dat iedere
gewaagdzou
zou zyn,
zyn , en
dat
iedere aanmerking
aanmerking gewaagd
en althands
althands wat
wat
de kunst
zou zich
meer dan
dan gewaagd;
gewaagd; men
men zou
zich door
door
de
kunst betreft
betreft meer
dezelve verdacht
verdacht maken
maken by
by iederen
iederenkenner,
kenner, ell
en dat
dat met
reek.
met rechr.
dezelve
Kleine onnaauwkeurigheden
vindt men
men in
in ieder
iedermenschlyk
menschlyk
Kleine
onnaauwkeurigheden vindt
work ; en
en het
het moet
mootweI
weleoe
ene kleine
kleineziel
zielzyn,
zyn, die
die de
de lJ!lesfiade
Mesfiade
werk;
beviaen kan
bevitten
kan!! Zeer
Zeer zeker
zeker lopen
lopen hier
hier en
en daar
daarde
dedenkbeet.
denkbeel..
den , de
den,
de Thalogifche
Theologifchedenkbeelden
denkbeelden van
van den
denDichter
Dichtergebeet
geheel
MEERMAN wyst
wyst bier
anders
Heer MEF-RMAN
hier en
en daar
claar
anders dan
dande
deonze;
onze ; de
de Heer
by in
ook aan
aan., waar
waar hy
in dit opzicht
opzicht zou
zou afwyken,
afwyken. en
enwy
wyvonden
vandell
zegt voor
vooral
geen de
de laatfle
Inatfle nopens
nopens het
zietenlydm zegt
voor
vooral het
het geen
bet zielenlyden
ieder' overtuigend
wy zouden
zouden ook
ook zo
zoitellig
Heiligniet
nietfpreken
fpreken
ieder'
overtuigend; ; wy
als KLOPSTOCI(
g torsTocic daarvan
vermoedender
der Godheid
over
Godheid, , als
claarVa!l
over het
bet verzoenen
zingt : maar
zingt:
maar het
het Dichtftuk
Dichtftuk als
als Dichtfluk
Dichtftuk behoudc
behoudt daarom
daarom desdeszelfs volkomene
waarde ; en
en bet
van dehet fcheppend
fcheppend vernufc
vernuft van
dezelts
volkomene waarde;
zen Dichter,
Dichter, bet
nieuwe, roerende,
roerende, zachte
geheet
zen
het ftoute
flome, , nieuwe,
zachte -— geheel
zyn, Hemelsch
is hem
hem voor
voor de
de bewonbewonzyn,
Ilemelschzingen,
zingen, inin cen
66n woord, is
tiering der
de waarborg
waarborg,, hoe
hoe zeer
zeergodsdienftige
godsdienfiige meme·
dering
der Eeuwen
Eeuwen de
ningen ook
I1iogel1
ook mogen
mogen afwisfelen.
afwisfelen.
den Lezer
Wy willen
Wy
willen deze
deze gelegenheid
gelegenheid waarnemen
wnarnemen, , om
o~ de~
enigzinds bekend
bekend te
te maken
met den
enigzinds
maken met
den gang
gang van
van dit
dlt Dichtftuk.
DIChtftllk.
daar de
De drie
Zangen zyn
zyn als
als ene
De
drie eerfte
eerae Zangen
ene Inleiding;
Inleiding; doar
de eerfie
cerjle
le Verlosfing
van "'t Menschdon
'er zich
~,
Ferlosjinc Vfin
Memchdom affchildert, gelyk
gelyk 'er
:dr:h dfJ
He-
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Hemel; de
de tweede
gelyk 'er
Hemet;
twede, , gelyk'
er zich
zidl de
de Het
lIe! made
wede bezig
bezi.!J hieldt;
terwyl de
de derde
derde her
her fH'rwlftat
twealftal der
der Discipelen
en dflflronder
terwyl
DisciPe/eII, ,en
daaronder
-erroader, leert
aanflaagden 1rerra({der,
den
lecrt kennen.
keu1Icll. 1.)
1.) Wy
Wy hebben
hebben hier
bier
den armj!flaftden
den plechtigen
piechtigen ced
eed vall
van Mesfias
ter verlosling
Mcsfias ter
verlosfing, , en
ell den
den eed
eed
den
van God,
God, dat
zal. -— Voords
van
dat Hy
By de
de zonden
zonden vergeven
vergeven zal.
Voords zien
zien
wy Gabriel
wy
Gabriel met
met Mesfias
Mesfias plechtige
plechtige gelofte
gclofte ten
ten Hemel
Hemel gaan;
gaan;
zien dien
dien Hemel,
Hemel, en
en horetl
horen het
het lied, dat
2ien
da, men
men daar
d,wr zong.
zong. _
Hier leren
leren wy Eloii
Bier
Eloa kennen,
kennen, den
den eerflen
eerllen naast
naast den
denOngefcha.
Ongefcha.
penen , die
leidt, zyn
den afgezant
afgez:l11t in
in het
het allerheiligtIe
allerhciliglle leidt,
zyn getuigetui.
pencn,
die den
gen van
en horen
horen de verklaring
der Godheid.
,gen
van bet
het offer,
offer, en
verklaring der
Godheid. Wy
Wy
engelen henen
henengaan
gaan, , om
om de
zien de
de Troon.
Troon·engelcn
de Beheerfchers
BeheerfChers der
zien
Werelden tot de
de viering
viering der
der lydensdagen
lydensdagen des Heilands
Heilands te bereiberei.
Werelden
den. De
, door
Dezielen
zielenderderVaderen
Vaderenworden
worden,
doorGabriel
Gabrielgeleid
geleid,,
den.
naar de
de Zon
Zon verzopden;
verzopden ;- byhybezoekt
bezoektde
deWachters
Wachters der
der Aarde,
Aarde t
naar
in het
in
het binnenfte
binnenl1e van
van den
den bol,
bol, waar
waar zich
zich de
de zielen
zielen der
der jongjong.
gefforvenekinderen
kinderen
bevinden,
enbegeeft
begeefc zich
zich nu
nu mede
mede
geflorvene
bevinden,
- en
naar de
de Zona
Zon. Ii.)
naar
Ii.)Gezang
Gezangvan
vanAdam
Adam en
en Eva
Eva;;Jefus
Jefus gefprek
gefprek met
met
Befcherm-engelvan
van zynen
zynen JJoannes,—
oannes, - Hy
By geneest
geneest enen
enen bebe.
den Befchcrm-engel
zetenen ; terwyl
Satan lastert
lascert,, maar
maar vluchc;
vlucht;—- Satan
Satangnat
gaatnaar
naar
zetenen;
terwyl Satan
en wy leren
de Hel
Hel;; de
deGeesten
Geestenvergaderen
vergaderen ,,en
leren de
devoornaamflen
voornaamllen
bier kennen
Satan vermeldt
vermeldt zyn
zyn belJuie
befluit om
kennen ; —
- Satan
om den
den Godmensch
Godmensch
hier
zich tegen
tegenzynen
zynen wil;
AbdieIAbbAdona
Abb~don:t alleen
aileen verzet zich
te doden
doden;;Abdial
Satan vertrekt, met
het befluit
benuit wordt genomen;
genomen; —
- Satan
met Adramelech,
Adramelech.
Abdiels gedachten,
gedachteu, enz.
enz. III.)
III.)Jefus
.Tefus gedach.
gedach.
_—hunne'woede,
hunne'woede, - Abdiels
ten ter
ter dezcr
dezcr tyd;
tyd; -Eloii
komt
tottot
hem;
—- Joannes
ten
Eloa
kona
hem;
Joannes ziet
ziet
dien opvaren.
dien
opvarcn. —
- De
De Befcherm-engelen
Befcherm-engelen der
del' Discipelen
Discipelcn leren
leren
hen kennen
aan even
enen anderen
anderen zaligen
zaligeo Geest,
Geese, gezonden
gezonden door
door
hen
kennen aan
de Vaderen
om in
in alles
alles Jefus
JefUs na
na te
te gaan.
gaan. Wy
Wy horen
horen het
het
de
Vaderen. om
lied, dat
lied.
datde
de Engelen
Engelenzongen.
zongen.Coen
toen Joannes
Joannes gefchapen
gerchapen werd,
werd, _
de aandoeningen
aandoel1ingcn van
van den
den Engel van
van Judas. Satan
Satan geeft Judas
en de
tot Kajaphas
met hetzelfde
hetzelfde doel;
doel; _
enen droom in
in., goat
gaat ciaarop
daarop tot
Kajaphas met
worfteling
van Judas.
Judas. IV.)
I V.) Nu
Nukomen
komcn wy
wyininKajaphas
Kajaphas raad;
raad;
worfteling van
horen
hem en
en zynen
zynen aanhang;
aanhang; ook
ookGamaliel
Gamaliel en
en Nicodemus; en
horen hem
Sat\ln in dien
dien rand.
raad. Judas komt
komt om
om den
den bloedprys.
bloedprys. —
- Jefus
Je1l13
zien Satan
doet de
maaltydbe1tellen;
beftellen;-wywy
ontmoeten
doee
de maaltyd
ontmoetendedemoeder
moeder des
des HeHe·
ten,
ren,en
en voelen
voelen haren
harcn kommer
kommer;; voords
v(}ords den
denjongeling
jongelingvan
van Nain
Nainen
cn
jefus bezoekt
zyne geliefde
geliefde,, de dochter
dochter van
van Jairus.
Jairus. Jerus
bezoekc zyn
zyn lydenslydcnS"
en grafplaats;ontllaat
onttlaatden
denBefcherm-engel
Befcherm-engelvan
vanJudas,
Judas, en
en houdt
graf. plaats;
houde
zyne laatfte
maaltyd; —
laatfl:e maaltyd;
- de
de gefchiedenis
gefchiedenis wordt
wordt vervolgd;
vervolgd; verver.
levendigd door
door Seraphim
de zaal
zaal,, en
en de
de oproeping
oproeping der
del'
levendigd
Seraphim inin de
Engelen naar
naar Gethfemane's
hot: V.)
V.) God
Engelen
Gethfemane's hot:
God dank
daalc in
in toorn
lOofll
neer; ontmoet
ontmoet enen
ellen Engel
Engel met
met de
dezielen
zielender
derilraksgefforvene
firaksgellol'vene
Oosterfche
Wyzen ; en
en gnat
Oosterfche Wyzen;
gaat ene
ene Wereld
Wereld voorby
voorby,, bevolkt
bevolkt
met
met niet
niet gevallene
gevallene onfterflyke
onflerflyke menfchen.
menfchen. Derzelver
Derzelver Vader
Vader
verhaalt
van onze
gcfchiedenis van
ouze zondige
zondige Wereld.
Wereld. God
God daalt
daalt
verhaalt de gefchiedenis
op Thabor,
en doet
doet Eloa
Eloa den
den Borr
Borl'der
dermenfchen
menfchen oproepen.
oproepeu.
Thabor t, en
Jefus
that daar; zyn
Eyn lyden,
lyden, enendedefchrikgedaanten
fchrikgedaanten des
des eenwigen
eeuwigen
Jerus 1laat
doods.
ooods. Tusfchen
Tusfchen de
degefchiedenis
gefchiecienis zien
zien wy
wy de
de Ilemelen
Ilemelen het
h,et
ly11·
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!Oen vieren;
iyden
vieren; zien
zien Abbadona
Abbadona by de
de Discipelen
Discipelen,, en
en by
by Jefus;
JeCus;
Koren
hettriumphlied,
triumphlied,dat
dat Eloa
Eloli zillgt
zingt op
op Godlyk
Godlyk bevel.
bevel. De
horen het
De
Rechter
fpreekthet
hetvonnis,
vonnis -, de
ftaatop,
op, Rechter Cpreekt
deGoelmensch
Goemensch ilaat
God beklimt
beklimtwcder
wederden
deneeuwigen
eeuwigen
troon.
—en
en God
troon.
- — Hier
Hicreindigt
eindigc
en ouk het
de vyfde
vyfde Zangr,
het eerfte
eeri1:e Deel.
Deel.
Zane, en
Wy
il:ipten niet
niet Riles
alles aan,
aan. maar
maar het
het een
cen en
en ander
ander toch
toch,, dat
dat
Wy ftipten
genoegzaam is
is ter
ter ftaving
het geen
geen wy
wy vooraf gezegd
genoegzllam
fraYing van
van het
gezegd hebhebben,, indien
indien wy
wy 'er
'er nog
nog maar
maar iets
iets byvoegen,
byvoegen, dat
dat des
des Heren
Heren
ben
sieeamAN'soverzetting
overzettingenigzinds
enigzindskennen
kennendoet;
doet ; waartoe
:MEERMAN'S
waartoe wy
wy
;bands een
plaatzen, in
in ons
ons oog,
oog, verkiezen,
mands
een der
der fchoonfte
Cchoanae plaatzen,
verkiezen, en
en
Duivel uit
uit den
den tweden
JtLOPSTOCK'S
b~minlyken Duivel
tweden Zang
Zang willen
willen
ICLOPSTOCK ' S beminlyken
dan , Lezer!
Lezer! in
in de vergadering der Hel.
doen
kennen. Verplaats
Verplaats u dan,
edoen kennen.

Laag aan
en treurig
lAag
oan den
den troon,
froon, zat
Zt1fongezellig,
ongezetlig, [amber
fomber en
t,r,eurig
Seraph /maw
Abdiifl Abbadona.
Abbad6no. 't'tGebeurde
Gebeurde en
en aanflaande
oanftaande
Seraph
Overdacht hy
by vol
volangst
angst der
der ziele.
ziele. Hy
Ove1"dacht
Hy zag
zagvoor
voorzyn
zyn aanfchyn,
aan[chyn.
't Welk
'I
If/elk de
de duisternis
duisternis droevig
droevig., ontraerd
ontroerddedezwaannoedigheid
zwaarmoedigheid
maakte
fl1atlkte.,
Niet
Niet dan
dan kwaalen
kwanlen,, op
op kwaalen
kwaa!en gehoopt,
gehoopt, in d'ennvigheid
d'uuwigheid ingaan.
ingaan.
Nis
tyd , waarin
Nu betracht
betracht by
hy den
den voorigen
yoorigen tyd,
tl'aarin by
hyvol
yolonfchuld
on[chuld
Friend
Priend van
wm then
dien edeler
edelet" Abdia
Abdiel was,
was, die
dieten
tendage
dagedes
desoproers
oproe,..
Eene
fekittrende daad
Bene [chittrende
daadvoor
voor 't'toog
oogdes
desHeeren
Heerenvolvoerde.
yolvoerde.
;
Want by
hy verliet
,'ertietdedeMuitren
Muitrensateen
aileenenenonOverwinbaar
olZoverwinbaar;
Kwam
by God.
God. Met
, den
Kwam by
lIfethem
hem,
denedelinoedigen
cdelmoedigen Seraph,
Seraph,
Was reeds
reeds AbbadOna
Abbadona het
het oog
oog der
del' vyanden
"yanden Godes
Godes
Haast
Hamt ontkomen:
0Iltle0111e1Z: dock
doch Satans
Satans bevlamde
bev!amde, rollende
roUende wagen,
wagen,
' fnellyk
Die, om
om in
in zege
zege hen
hen weder
weder to
te haalen,
haalen,hen
hell
[ne/!sle omcingelt,
omcingc!t,
enz.
En der
£n
del'trompettenden
trompettelldenoorlogsgefchrei,
oor!ogsge[chrei, eoz.
Overweestren zyu
zynhart,
hart, en
rukken hem
weg tot
tot de
delJluiters,
Muiters,enz.
OverU1eestren
cn,rukke1Z
hem weg
enz.
bedwelMingkll'am
beam h]
by b,'1
by Satan.
In
----:.-- In bedwe!ming
Satan.
Klaagende
denkt h],
by ,en
in zich
gekeerd,aandit
Klaagende dmkt
en ill
ziclz zelven
zelven gekeerd,
aall ditvoorval
voorvat
Zyner
Zyncr heilige
heilige jeugd
jeugd,, en
ell aan
aanden
denlieflyken
lieflylwlmorgen.
morgen"
Zyller [chepping
Zyner
fcheppingIetorug,
rug, enz.
Wy moesten
moesten veel
veeluitlaten,
mnar zyne
zyne tegenfpraak
tegenfpraak van
van SaSaWy
•uitlaten , maar
tan
tan kunnen
kunllen wy niet
niet bekorten.
bekonen.

ik weet,
weet , Hat
dat my
----.- Schoon
Schoon ile
my deeze
deeze Vergaadring
fergaadrlng
Eeuwig
tegenzal
zalftrecven;
fireeven;ik
zal 't tliet
niet aeMen,
achten,maar
Eeuwig tegen
ile zal'l
Inaar fpreeken;
[p1"eekeu;
Spreekm zal
lie! zwaare
zwaare gericht
gcrieht van
van Yehovah
.Jehovah
Spreeken
zalik,
ik, op
op dtzt
dat het
Niet oak
komeover
overmy,
my,gelyk
gelyk' t 'tover
overZlukwam,
beam, Satan!
ook kome
ik haat is,
Ja, ile
11, Satan!
Satan! UUhaat
haalik,
ik.gygyfchriklyke
[chriklyke!! My,
lJiy, my!
my!
Deeze1Z onfierfiyken
onflerflyken Geest,
hebt.
Deezen
Gees: , tlien
dien gy
gy de.n
den Schepper
Schepper ontrukt
ontrukt hebt,
Eisfch'
Eis[ch' hy,uwRechter
hy, UUI Rechler, ,voor
vooreetswigu
eel/wig Zl af!
af!Een
Benwee
weezonder
zondereinde
einde
Roepe
-kloov', in den
, der
Afgronds -k!aoy',
den nacht
llf1cht,
derOnfierfiyken
Onftafiyken
Roepe in d'cI'Afgronds
Heirfchaar
Heir[chaar ,
Satan!
die ollell,
alien,
S~tt1n!ciat.roepen
fiat roepen luidkeels
!uidkee!s met
met den
den donderfiorm
donderjiorm die
Welkengy
de Doode
Dade Zee
1Yelken
gy,, Satan,
Satan,verleidde
ver/eit/de!! luidkccls
luidkccls met de
Z ec alien
allm
Over
P
Ll!.TT.
~o. S.
p
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Over uw
hoofd! lie
1k heb
heb gem
geen dee/
deelaan
aan den
Zondaar!
Over
Ul*' hoofd!
den eeuwigen
eeuwigcn- Zontlat!d
Codverzaaker,, geen
geen deel
deet aan
(Jan Inv
fJW verworpen
lIerworpen hejJuil,, om
om
GorJverzonker,
Cod den
den lIfesf!as
Mesfiastetedooden.
dooden. /fa!
lia! tegen
gy lVluiter'
Mutter!
Cod
legetJ Wien,
wien, o
0 gy
Is' t niet tegen
dien , die, immers
bekentgy't
gy't
gefproken ? [5'1
Heht
gy o;efproken
tegen dien,
;mmers pekes!
flebt gy
zoekt te pleistren ,J "
Zelve , hoe
Ze/ve,
hoe zeer
aeer g' 1M verfchrikking ook
ook :;;,oekt
vreeslyk ,
'Yrtes/}'k.
afachtiger isisdan
zo:;;'0
God
den
dangy?
gy?0 0
God
denflerflyken
flerflykenmenfchen
menfchen
Machtiger
, gyverhindert
verhindert het/zimmer'
het nimmert
dood ,gy
Redding zendt
zemlt van
van ellende
ellmde en van dood
En gy
ligchaam , dat
£n
g'J wilt
wilt des
des Mesfias
Mesjias /igchaam,
dat wilt
wilt gy
gy vermoorden?
vermoorden?
Kent gy
Kent
gy hem, Satan,
Satan, niet
nietmeer?
meer?Heeft
Reeftdan
dandes
desillmachtigen
A/machtigen
donder
gebrandmerkt?
lJ niet genoeg
genoeg aan
4a11 dit
ditopgeheven
opgeheven voorhoofd
voorhoofd gehrandmerltt?
Of kan God zich
zieh niet
lIiet tegen
tegrn ons
OIlS onmacitigen
onmaclztigen hoeden?
hoeden?
; wee
ach wee
jay, die de Menfchen
111,
Menfche1l ten
tmdoode
doodeverleidden
ver/eidden;
weemy
11Iy, ,{lcn
weemy!
111:1'1
willen ons
onstegen
tegen hunnen
hunnen Verlosfer
wy witten
1k deed het oak
lk
ook Il wy
Vcr/osier
Medea verheffen?
den
, den
fI/oedend
verlteffen?
denZoon
Zoon,
denDonderaar
Donder{iarwillen
willenwy
wydooden
dooden?
den toegang
Ja
toegal1g tot
tot eene
eeneveelligt
veeJiigttoekamende
toekomende redding
redding,,
ya den
Of ten
, dien
Of
ten min/ten
min/len verzachting
verzachtingvan
vanplaag
p/aag,
dienwillen
wittenwy
wyeeuwigeeuwil'
Ons , zoo
volkomen geesten,
geesten, verwoesten?
Ons.
zoo veelen
vee/en voorheen
voorheen volkomen
verwoestm?
Satan , zoo
Satan.
zoo waar wy
wy allen de
dl! fmert
fmerlgeweldiger
geweldigervoelen
voelen,,
Wen gy deeze
van nadll
nada' en
deeze wooning
wooning van
en van
VlIn duiftre
duiftreverdoeming
verdoeming
Wen
Koninklyk nount:
noemt : zoo
zoowoar
waar keel't
keen gy,
gy , met [chfmde
Mande belaaden
Koninklyk
he/afi,den ,•
Schande in
in de
de platJts
plaats van
van triumph, van
en aylz'
no' Middelaar
vall Gad
G()d en
Midde/allr
Schande
weder I

-

Pertalings proeven
Leerlingen ;n
in de
Pertalings
proeven voor
'Yoor gevorderde
gevorderde Leerfillgen
de LatynLalYI1"
fche Taal.
Hoogduitscli
[eM
Taal. Gedeeltelyk
Gedeeltelyk gevolgd
gevolgd naar
nalJYhethet
HoogduitscfJ
van F.
P. W.
TeZtapheta
by H. C. A.
'Van
W. D61ING.
DOnING. Te
Zutphen. uJ
A. Thieme
Thieme,, 18o3,
18°3__
In gr.
gr. Oro.
81'0. XX
XX,,184
184 bl.
hI.

en uitgave
oor de bewerking
oor
bewerking en
uitgave van
van dit Stukjen
Stukjen is
is eene
we-eene weD
zenlyke
behoefte vervuld.
vervuld , en
en aan
zenIyke behoefte
aan de
debeOeffening
beoeffening der
der
Latynfche letteren in ons Vaderland eene niet geringe wel-

Latynfche letteren ill ons Vaderland eene nict geringe weldaad bewezen.
daad
bewezen. Met
Metrecta
rechttoch
wehzegt
zegtdedekundige
kundigeVoorrede.
Voorrede..
dat de
naar,
l1aar, dat
de onderfcheidene
onderfcheidene Werkjens,
Werkjens, tot VertalingsVertalings.oeffeoeffe.
riingen
uit het
het Latyn
Latyn beftemd,
beftemd, en
en funs
finta
ningen nit
bet Nederduitsch
Nederduitsch in het
fang in
in gebruik
zo aIs
als dat
dat van
lang
gebruik, ,zo
van REITZ,
REITZ. of later
later en
en eerst
eerst
binnen
\linnen kort verfchenen
verfehenen,, gelyk dat
dat van
van ROCHLING
R(JCHLING en WERNER,
WERNER. ,
behalven
de gebreken,
behalven de
gebreken, die
die het
het eerfte
eerfte en
en tweede
tweede derzelven
derze!ven
sankleven, meer
en byna
byna aHecn
alleen dienen,
dienen, om de
aankleven,
meer bepaald
bepaald en
de leerleerlingen het gebruik
Grammatica te doen
lingen
gebruik der
der regelen
regelen van
van de Grammatiea
doen
kennen
kennen;; doch
doch dat
dat,, om
om dedejeugd
jeugdeigenlyk
eigenlyk tot
totgoed
goed Latyn.
Latyn.
fehryven
op te
fchryven op
te leiden,
Iciclen, vereischt
vereischt wordt,
wordt,der
da.rmen
men zulke
zulkevoorVOOl'beelden
beelden opgeve,
opgeve, welken
welken voor
voor eene
eene echt-Latynfche
echt. Latynfche verra.
vena.
ling
iing het
het best
best vatbaar
Vlubaar zyn
2yn,, enendat
dacmen
1l1endus
dusonderwerpen
o11derwerpen kie2e,
:le, -die
<lIe niet
Diet alleen
nlleen met
met de
de eigen
oigen woorden
woorden en
enfpreekwyzert
1Preekwyze~
der
fl~r unden,
Ulhhm, m4ar
maar ocdt
OQI\ geheel
gebeel i4
iu den
4en pest
ge~s~der
derLatynfche
Latynfchetaal
tad
kun~
sun,

it.W.W.DORING,
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kuntren-befchreven
befchrevenworden.
worden.Zulks
Zuiksisis in dit
bntten
dit Werkjen
Werkjen dan
dan ook
met veel
llIet
veel oordeel
oord~el verricht
vcrricht,, zynde
zynde de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis van
van bet
bet
RomeinfcheVolk,
Volk, van
en REMUS
Romeinfche
van de
de geboorte
ge!toorte van
van Rown-us
ROMULUS en
tot aan
, zeker
(ot
aan den
den flood
dood van
van /Locums
AUGUSTUS,
zeiter het
hetbestmogelyke
bestmogelyke ononderwerp tot
tot het
oogmerk , in
in ao4
204- proeven
proeven of'
of
derwerp
het opgegeven
opgegeven oogmerk,
op zulk
themata op
themllta
.zulk eene
eeoe wyze
wyze behandeld,
behandeld, dat
dat alles
Alles in
in het
het La•
Lakan worden
syn kan
tyn
wordl!D overgezet,
overgezet, zonder
zonder dat
dat het
het eene
eene overzetting
overzettillg
uit het
u·it
het Nederduitsch
Nederduitsch gelykt.
gelykt. Tot
Totmeer
meergemak
gemakder
derleerlingen
Ieerlin·gcn
elke proef
zyn onder elke
p1"Qef de
de meeste
meeste daarin
daarin voorkomende
voorkomende woorden
woorden
in het Latyn
Naricbt
en fpreekwyzen
fPreekwyzell in
Latyn opgegeven,
opgegeven, terwyl
terwyl een
een Nllr;cht
opheldering en
ophelderi!lg
en aanwyzing
aanwyzing geeft
geefc van
van een
eenaantal
aamal byzonderhe.
byzonderheden , Wier
opmerking en
tot het goed
den.
wier opmerking
en gebruik
gebrulk tot
goed LatynLatyn - [chryyen onntisbaar
is. De
veIl
onlll1sbaar is.
DeRecenfent
Recenfentacht
achtzich
zichverpligt
verpligt te
te ververklaaren, en
en doet
klaaren.
doee zulks
zulks met
met genoegen
genoegen,, dat
datby
hyininzyn
zytionderonderwys reeds
reeds met
met de
de daad
daad het
het nut
heeft, 't't welk
nut gezien
gezien heefc,
welk dit
dit bockboekwys
jen , behoorlyk
jen,
beboorlyk gebruikt,
gebruikt, den
denjongelieden
jongeliedenkan
kanaanbrengen
aanbrengi:n,,
niet alleen
aileen door
door hen
hen de
deeigenaartige
eigenaarcige voordragt
voordragt en
en de
de byzonbyzondere wendingen
van den
den Latynfchen
Latynfchen flyl
fryl naauwkeuriger
naauwkeuriger te
te
dere
wendingen van
doen kennen
doen
kennen ~, en
en dus
dus met
met meer
meer fmaak
(maak de
deLatynfche
Latynfche Schry.
Schryvers te
te !.ioen
doen lezetl,
lezen , maar
maar ook
oak en
en vooral
vooral om
om hun
hun de
de 41flylvers
oeffeningen gemaklyker
gemaklykertete maken;
maken; iets,
iets, waarvan
waarvan de
de nuttigheid
oeffeningen
nurtigheid
alleen door waanwyze
kan in twyfel
wa:mwyze weetnieten
weetnieren kalt
twyfel getrokken
getrokken
alleen
warden. De
Recenfent wenscht
wenscht dus
dus van
vanharte,
bane, dat
\vorden.
De Recen[ent
dat dit
dit boekboekjen door
door zodanige
zodanige leerlingen
leerlingen,, welken
welken het
het gebruik
gebruik der
der gewone
gewone
regelen van
van de
de GraTll11Jatica
Grammatica reeds
reeds kennen, algemeen
algemeen gebruikt
gebruikt
regelen
moge worden;
warden ; terwyl
die , het
moge
terwyl zelfs
zelfs zodanige
zodanige lieden
lieden,, die,
het fchry(chryven der
ven
der Latynfche
Latynfche taai
taalgedurende
gedurendeeen'
een'geruimen
geruimen tyd
tydverzuimd
verzuimd
bebbende , naderhand
daartoe verpligt
bebbende,
naderhand ambtshalve
ambtshalve daartoe
verpligt worden,
worden,
niet kwaad
niet
kwaad zouden
zouden doen
doen van
van zich
zich door
doorher
het overzetten
overzetten dezet
dezer
themata daarin
daarin te
te oeffenen,
oeffenen ,zo
zo zy
zy anders
niet, 'r'tgeen
thenzllta
anders niet,
geen,, hehelaasl 1tot
tot verdriet
verdriet van
van den
den kiefchen
laas
kiefchen taalkenner,
taalkenner, vcelal
veelal het
hetgege·
val
val is, Nederduitsch
Nederduicsch met
met half
halfbarbaarsch
barbaarsch Latynfche
Larynfche woorden
woorden
willen
wilko fpreken
fpreken en fchryven.
[chryven.

Charaeter-fchets
der frouwen
POCRELS, Gehe;1llCharaCter
- [chets del'
rrotJwell,, door
door Co
F. POCKELS,
C. F.
Geheimraad
van Brzmswyk·Lunenbur~.
Brunswyk-Lunenburg.Naar
Naar het
raad van
Ylln den
den Hertop;
Het·tog yan
Itet
Hoogduitsch:
Hoogduitsch: door door
1111'. J.• VAN
VAN DER
DF.:R LINDEN, Advocaat
Ad,'ocaatteteLey..
Ley.
den.
den_ Hide
flIdeen
enirde
IfTdeDeel.
Deel.TeTeLeyden
Leyden., by
by A. en
Honkoop.
en J.
J. Honkoop.
In gr. 8vo.
8vo. Te
Tezamen
zamen 311 bladz.
blfldz.
grote menigte
e grate
menigte van
van Werken
Werken van
van meer of minder belang,
belang, die
die
D
Au° ons aanhoudend ter
ter hand kwamen
kwamen,, deden
deden ons
ons de
de voordzet.
voordzetaanhoud~nd

ring
van dit fraaie
fraaie Werk , waarover
waarover den Lezer ons gunflig
liog van
gunllig gevoegevoelen reeds
reeds duidlyk
duidlykg~noeg
genoeggebleken
geblekenwas,
was,tOt
totnu
nu toe
toe ter zyde legleggen
gen:: thands
thands vatten
vatten wy
wy hetzelve
hetzelvemet
metvernieuwd
vernieuwdgenoegen
genoegen weweder
op. De
der op.
DeSchryver
Schryver goat
gaat op dezelfde
dezelfde wyze
en met
met
wyze voord, en

dezelfde
vrymoedigheid;en
en zo
zo onze Lezeresfen
bier en
en daar
dm
dezelfde vrymoedigheid;
LezeresCen bier
P
P 2.2
ziclt
zich

t.12.

C. F.
F. POCKELS
C.
POCRELS

over hem
hem beklagen
mogten, en
by toch
toch voor
zich over
2ich
beklngen mogrcn,
en menen
mellen dat
dat hy
voot
de vryheid, die
de
die by
hy ten
ten haren
haren opzichte
opzichte zo
zo aanhoudend
aanhoudend neemt,
Itraf verdiende,
verdiende, zo
zo laten
aan de
devoorrechten
voorrechten gedengedenfiraf
latcn zy toch
wch aan
ken , die
goedelalld,
land , aan
ken.
die zy
zy genieten
genieten in
in dit
dit goede
andere landen
landen
aan andere
denken, waar
want de
de Schryver
zich zo
zo veel
veel goeds
Schryver zich
gocds van
van haar
haar niet
niee
denken,
zou veroorloven
te zeggen,
zou
veroorlovell te
zeggen, als
als by
hy bier
hiel' toch
weh telkens
telkens doet
doet.,
zonder de
zonder
de verontwaardiging
verontwnnrdiging gaande
gaande te
te waken
maken van
van iederen
iederen
man , en
en flraf
l1r,lf te
te erlangen
el'1angell voor
voor zyne
zync vermeteiheid.
vermetelheid. Dat
Dat zy
zy
1:Ian,
zich herinneren
:Ian de
de Bani
Baal van
waar de mannen
2ieh
herinnerert aan
"filZ Ilnelfon,'
Hlidfoll" waar
mannen
nooit uit
met hare
hare Vrouwen
Vrouwen drinken;
drinken ; aan
nooh
nit hetzelfde
he[zelfde gins
glas met
aan bet
yuida, alwaar
Koningryk Juida,
alwaar zy
zy nooir
nooit dan
dan op de
de kniedn
knieen met hare
hare
mannen mogen
mogen fpreken;
fpreken ; aall
aan Madura.
Madura , waar
1llannen
de eerbied
eerbied
waar de
Diet gedoogt,
gedoogt , dat
dat zy
den naam
naam van
van haren
haren man
man op de
de lippea
Iippell
niet
zy den
nemen ; aan
aan het
het Eiland
finanac , waar
nemen;
Eiland f{[mantic,
zy zo veel
vee I als
als ene
cne
waar zy
geldmunt z)'n,
zyn, (en
men haar
haar dus
dus als
als goede
goede klinkende
klinkende fpecie,
fpecie,
geldmunt
(en men
of als
als onze
onze Bataaffche
Bata~ffche Refcriptien
Referiptien,, gebruiken
gebruiken zou
zou in
in de
de geldgeld.
beffingen) en
en aan
aan andere
andere landen
landen,, waar
waar zy
zy even
even als
als bet
het vee
vee
heffingen)
ter markt
worden. En
tel'
1l1.arlu gedreven
gedreven worden.
En laten
laten zy
zy toch
tachvooral
vooral onder
onder
het oog
oo~ houden
houdeu., dat
dat zelfs
zelf" onze
ouze Rechtsgeleerden
Reehtsgeleerden de
de vraag
vraag nog
nog
niet beflist
hebben, of
of de Vrouw
enkelals
als ene
ene zaak,
ni~t
beOist hebben,
Vrouw eukel
zaak , dnn
dan
wel als
berchouwd moet worden.
wei
als een
een perfoon
pel:fooll befchouwd
worden. Van
Van al
al het welk,
en nog
zy, tot
tothare
hare flichting
11ichting., in
in dit
dit Werkje
Werkje
en
nag zeer
zeer veel
veel sneer,
meer, zy,
onderricht erlangen.
erlangen. Tenvyl
Terwyl de
de Schryver
Schryver cindlyk
eindlyk in
in zyn
zyn
.;mderricht
Voorbericht voor
voor het
geeft , dat
te kunnen
kennen geeft.
dat''er
er
Voorbericht
het Derde
Derde Deel
Deel te
duizend uitzonderingen,
uitzonderingen, op
op het
het geen
als bet
het karaktekarakteduizend
geen by
hy bier
hier als
ristieke der
der Vrouwen
opgeeft, kunnen
plants hcbben,
hebben, en
en dat
dne
ristieke
Vrouwen opgeert,
kunnen plnars
by her
hy
hee aan
aanhet
heteigen
eigcNgeweten
gewetenzyner
zynerLezeresfen
Lczeresfenoverlaat
overlaatom
am zich
zieh
onder deze
uitzonderingentetetdlen
tellen:IIaldan
danniet;
niet; en
en wy voor
voor
onder
deze uitzonderingen
ons in
ons
in alien
allen gevalle
gevalle ons
ons deltken
dekken willen,wanneer
willen, wanneer wy
wy jets
iets overover.
nemen
l1emen 't't geen
geen haar
hnarminder
minder bevallen
bevallen mogt,
mogt.met
metde
deverzckevcrzcke.
ring,
wyalleen
nlleenaan
aanDuitfche
DuitfeheVrouwen
Vrouwengedacht
gedaeht hebben
hebben ;;
rin'g. dat
datwy
wen by
gelyk
AS~IU~, [Oen
hy de
defpreuk
fll reukovernam
overnam :: Das
DIlS Weil
Weib Innsz
11171S~
gelyk MMUS
asicht zu
;
"i.·ht
~tJ Wort
TPOrt kommen,
Ir:Oll!lIIe11, deny
de1111 das
dasillifteine
cillCfehreckliche
/chreckliche Sac&
Sache;
zich
11lIU1'
viir von
zieh dekte
dckte met
met zyne
zyne anniekening
anlltckening: 1.1ft
VOll den
den Weibeii;
lPellJelI.
in
if) . Crieckenland
Griec1zef)lalld zu
Zit verfieben.
,'crftchen. Ten
Ten bewyze
bewyze dat
dat wy
wy dit
dit wanrwaar·
lylt
in goeden
ernsten
enmet
metreeht.
recht, (want
goeden ernst
(want wie
wie zou
ZOU ons
OilS
Iyk doen
doen in
toch
verdenkendat
datwy
zo zo
velevele
aardigheden
toeh durven
durven verdeukcn
aardighedenaan
aan de
de
Beren
Berell Profesforen
Profesforen op
op onze
onzeVaderlandfclie
Vaderlandfehe Academien
Aeademien zouden
zouden
durven
wy alal aanflonds
aanl10nds lets
iets affchryven.
affchryven. Kort
Kart
durven zeggen!)
zeggen!) willen
willen wy
nadat
nadat de
de Schryver,
Schryver, namentlyk
nmnentlyk,, de
devolgende
,'olgende zoetigheid
zoetigheid nit
uit
leker
had aangebadd
aallzehaald:: Dar
Dat de
demeeste
11IUS!e KerkKerk·
zeker ander
ander gelchrift
gcfehrift had
Leeraars
kiraade lVyl'eil
Wyren hebbm,
hebben, t'1l
en dat ceder
Leeraars beestachtige
beestaent ige kli'i7ade
onder de
de
10111PC73 van
twintig
twintig 77
VrOtfWe11
l ' an Leeraars
Leer-aars ten
tm minllen
mill/fen nege2itien
negevtien affchuaf/elm>
Welyk2
Maras
'U1c!'j'k:' D:til'cls
:::')'il;; geeft
gccft by
hy ons
OilS dit
dit bericht:
bericht; „" De
DeAcadeAeade..
„'
mien en
"mien
en Hooge
Hooge Schoolen
Schoolen van
van allerlei
allerlei foort
foon mogen
mogen dun
dus
.„
'H welligt
welligt ook
ook in
indit
aitopzicht
opzichtmet
metalle
ailerecht
rechtdedetuchthnizen
tuchthuizen
genbemd worden.
worden. De
h der Geleerden
Geleerden genDemd
De Mannen
Mannen kunnen
kunnen alal·
lot, mu
.. daar
'hill!' hun
hun hard
hard lot,
OUI onder
onder de.
de regeeriug
regeering van
van eene
eeoe Vrouw
Vrollw
ta
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te minder
ontduilten, hoe
hoe mindel'
mindertyd
tyd zy
zy tot
te ffaan,
des te
"„ te
fTitan, des
mindel' omdllilten,
den teederen
teederen en
en hartelyken
hartelyken omgang
omg:mg met
met hunne
hunne Vrouwen
Vrouwen
"„ den
overig heoben,
hebben , en
en hoe
•• ovcrig
hoe meer
meer zy
zydoor
doordededrukte
druktehunner
hunner
denlast
lastvan
vanhet
hetProfesforaal
Profesforaal Leven,
leven, en
en door
door
"„ Studia.
Studien.door
doorden
gepaard gaande
de daarmede
daarmedegepaard
gaande ongefteldheden
ongeftcldheden van
van hunteur
humellr
"„ de
en lichaam
lichaam,, doorgaans
doorgaans voor
vaordedezuivere
zlIiveregenoegens
genoegensvat%
van
"„ en
"„ het
het huislyk
huislyk leven
leven ongefchikt
ongefchikt worden.
worden. De
DeKamer-geleerdo
Kamer-geleerda
.„ kan
'"
kan zich
zich over
over zyne
zyneVrouw
Vrbllwweinig
weinigbekommeren
bekommeren,, kan
kan wei.
wei.
nig met
met haar
haar fpreken
fpmken:: maar
maar dear
daar voor
voor zal
zal zy
v.y hem
hem beginbcgin"„ nig
"„ nen
nen tetebeheerfchen
beheerfchen,, hoe
hoegefronst
gefronst ook
auk het
hetvoorhoofd
voorhoofd van
van
uitzien. Zy
"„ den
den Leeraar
Leeraar 'er mope
mage 'uitzicn.
Zyzal
zalophouden
ophoudcn,, otn
am voor
voor
nukken bevreesd
bevreesd cc
tc zyn,
zyn.dewyl
dewyl
"„ zyne
zyne eigenzinnigheid
eigenzinnigheid en nukken
"„ zy
zy die
die eenigermaaten
eenigermaaten isis gewoon
gewoon geworden
geworden. , en
en dewyl
dewrl zy
7,Y
„ geleerd
,.
geleerd heeft, om
amden
denvoorrang
voorrangvan
van haar
haargezond
gezond menmen"„ fchenverfland
fchellverfiand hovel'
boven de
defchraale
fchraaleboekgeleerdheid
boekgeleerdheid van
van Ilan.
haa~
"„ ren
ren Man
Man tetegevoelen.
gevoelen. Zy
Zyzal
zalhet
hetoverfchot
overfchot eener
eener drooge
drooge
zoo verre
"„ en
en gemaakte
gemaakte liefde
Hefde van
van haaren
haaren Gemaal
GemaaI alleen
aIleen in zoo
als de
deuitgebreide
uitgebreidcgrenspaalen
grenspaaIen der
del'eenmaal
eenmaal
"„ beandwoorden,
beandwoorden, als
"„ verkregene
verkregene Vrouwelyke
Vrouwelyke heerfchappy
heerfchappy joist
jnist dan
dan medebren.
medebren..
,, gen
,.
gen,, en
enhaare
haare nieuwe
nieuwe of
ofoude
oudeMinnaars
lVIinnaars zulks
zulks veroarveroor·
„ lover!. Wanneer
"loven.
Wanneer men
men bovendien
bovendien aanmcrkt,
aanmerkt. dat
dat de
de Acade.
Acade.
„ mifche
dikwils op
op de
,.
mifehe Vrouwen
Vrouwen dikwils
de eene
eene of
ofandere
andere wyze
wyze aan
aan
"„ het
het bywerk
bywerkvan
vanhaaren
haaren Man
Man mede
mede moeten
moeten arbeiden
arbeiden;; dat
dat
Schuol , uit
"„ onder
onder de
defchoone
fchooneVrouwen
Vrouwen aan
aan eene
eene Hooge
Hooge School.
van veele
veelebekende
bekendeomftandigheden
omftandigheden en
en uitwendige
uitwendige
"„ hoofde
hoofde van
, doorgaans
"„ betrekkingen
betrekkingen,
doorgaans eene vryere levenswyze,
levenswyze. dan elders,
elders·~
„ heerschc;
(Cicisbeo)
,.
heerschq dat
dat de
de goede
goede fmaak
fmaak om
om Minnaars
Minnaars C
Cicisbeo) to
te
gewetcigd is{
daarmedeofaftetewisfelen,
wisfelen.aldaar
aldaargewettigd
is.
"„ hebben,
hebben,enendaarmede
"„ dat
dat de
demeeste
meestegehuwde
gehuwde Letterkundigen
Letterkundigen ziekelyke
ziekelyke,, ongeongemenfchen zyn,
zyn, hunne
"„ makkelyke
makkelyke,, zwartgallige
zwartgallige menfchen
hUlllIe Vrouwen
Vrouwen
een gedeelte
gedeelte gevoelige,
gevoelige" ingebeelde,
ingebeelde. rang.
rang"„ daarentegen
daarentegen voor een
„ zuchtige
..
zuchtigeen
endoorfleepene
doorfleepene Vrouwen:
Vrouwen: zoo zal
zal het
het voor
voor ons
ons nog
nog
moetenworden,
worden, dat deeze
,. meer
meer begrypelyk moeten
deeze zelfde
zelfJe Vrouwen
Vrouwel\
denthroon
thraon van
vanhaare
haare Mannen
Mannen zitten
zitten., hoe
hoct
"„ byna
byna alien
allen op
op den
ook droomen
zyn. Gaat
"„ Souverain
Souverain de
de laatften
Iaatfien oak
droomen molten
mogen tete zyn.
Gaat
„ in
, der
,.
in de
dehuizen
huizender
dergrootfte
grootfteMannen
Mannen,
derfcherpzinnigde
fcherpz1llniglle
"„ Letterkundigen,
Letrerkundigen. van
van de
de Verlichters
Verlichters der
der wereId
wereld,, door
door wier
",iff
• thaalen
geheele Vol
Volken
verlicht worden.
worden, die
,.
ltraalen geheele
ken verlicht
die door
door hun
hUll ver.
ver~
"„ (land,
ftand.door
doorhun
hungeestvermogen
geestvermogenenenhunne
hunnediepdenkendheid
diepdenkendheid
"„ eeuwen
eeuwen verlichten,
verlichten, eeuwen
eeuwen befchaven
befchaven, , die
die door
dolor hunne
nunne
en kraeht
kracht VIlll
van taal,
tad , en
"„ welfprekendheid
welfprekendheld en
en door
doorhun
hunverhe.;
verhe-i"„ yen
ven gevoel
gevoel,, geheele
geheeIe leeftyden
Ieeftyden van
van menfchen
menfchen beheerfchen
beheerfchen ea'
ell'
„,. aan
zig onderwerpen,
gaat heen,
heen, en
aan zig
onderwerpen, gaat
en gy zult
zult hen
hen zeer
zeer ·dilt-.
„" wils aan
aan den
den leiband
I~iband eener
eener zeer
zeer gewoone
gewoone Vrouw
Vrouwgebonden
gebohden
;,
~, zien,
zien, die,
die,door
doorenkel
enkel haar
haar hoofd
hoofd te
te toonen,
toonen, doer
door een
een en.
en.
„
kel trotsch
door een
"keI
trotsch aankyken
aankyken, , door
een enkel
enkel bits
bits woord,
woord, d~
•"hoogheid
hoogheid van
Man voor
van den.
lien. hoogverlichtert
hoogverlichten' Man
voor·alkyd.
altyd, hut
haJ
P
p 3
H te~
r)
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laat OM
ens eindtyk
„, ter nedergeworpen."
Dan , Jut
eindlyir ter
nedergeworpen." Dan,
z:tak
ter al*
komen.
~omell. Deze
Dezetwee
tweeDelen
Delenbevatten
bevattenzeven
zevenAfdelingen.
Afdelingen.
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Schets
derzelven.- — Haore
Haare waarde
Schets derzelven.
wtfnrde,, bare
hllarewederkeewerJerltMfige bejiemmingen.
#"ige
he./lem1l1ingen. -— Haar
Hotlrinvloed
inv/oedop
opbyzondere
hyzondere charatter.
ckarat/ertrekken, en
trekken,
enbyzonderheden
hyzonderludcn van
vanhet
hetVrouwelyk
Vrouwelykgeflacht.
gePaclzt. —
- Be•
B~.
fchouwing
van de
de zucht
zucht tier
der Vrouwen
Yrouwentot
totde
deMode.
Mode, en
en derze~
derza.
fchouwil1g van
ver buitenfporigkeden.
"er
hUiltnfporighetien. De fchoonheid
fchoonheid is
is geenzinds
geeni:inds verachtverachtjIEID.
JIEID.

lyk ; de
Iyk;
de man
man waardeert
waardeert haar; doch
doch zy
zy verliest
verliest hare
hare betove.
betove..
ring
zy niet
ring,, wanneer
wanneer zy
niet de
de weerichyn
weerfchyn isisvan
vaneden
enenfchonen
{choneo
geest. 'Er
'Erzyn
zynkoude,
kOllde,laffe
laffevrouwlyke
vrouwlykefchoonheden,
fchoonheden, fchone
fchone
gecst.
lichamen zo11der
zonderziel;
ziel; en
en ook
ookgeestige
geestige,, belangryke
belangryke fchone
fchone
lichnmen
Vrouwen,
waarbywy
wy even
evenkoud
koudblyven,
blyven , omdat
°meat zy to
te veel
Vrouwen, waarby
mannelyks hebben
'II1anl1e1yks
hebben aangenomen
aangenomen; ; zy kunnen
kunnen bewondering
bewondering.,
niaar gene
gene liefde
liefde verwekken.
verwekken. Deze
D1aar
Deze- zyn
zyn onnatuurlyk
onnlltuurlyk en zulzul·
len dus
is van
len
dus niet
niet zeer
zeer vermenigvuldigen.—
verm.enigvuldigen. - Bevalligheid
Re'l'altigheid is
viln de
fchoonheid onderfcheiden.
onderfcheiden, laat zich
fchoonheid
zich echter
echter nooit
nooit geheel
geheel van
vall
haar
maar verdwynt
verdwynt toch
toch zeer
haar affeheiden
affcheiden, , maar
zeer ligt
Iigt voor
VOOl' den
del!
.den Gordel
;man. -— lets
lets over
over :den
Gordel van
van de
de Godin
Godin der
der SchoonSchoon·
held
fchoon , maar
maar alal het
heid;; alle
aile bevalligheid
bevalligheid isisfchoon,
het fchone
fchone is
is
gene bevalligheid.
bevalligheid.- Onregelmatig
zynzyn
dikwils
dikwilsdededaders
daden
gene
Onregelmatig
van
van fchone
fchone Vrouwen;
Vrouwen;de
defchoonfte,
fchoonfte,geestrykfte
geestrykfie Vrouwen
Vro1iwen werwer..
pen zich
zich dikwils
dikwils het ligtst
ligtst in
in de
de armen
armen van een'
een' gek,
gek, of
ofvan
van een
een
lelyk monfter;
monner; fommigen
fommigell van
van doze
deze zyn
zyn zo
zoonverdraaglyk
onverdraaglyk gena.
genadat een
eenverftandig
verilandigman
man
haar
niet
hebben
dig, dat
tlig,
haar
niet
hebben
wi!wil
, - , anderen
anderell
20 zinlyk,
20
zinlyk. dat
dat zy
zyzonder
zonderenen
enen man
man niet
niet kunnen
kunnen }even
leven;; zy
zy
is by
kiezen
den gezondflen
man, al
al is
niet: font•
kiezen den
gezondfien man.
hy de
de bevalligfle
bevalligfie lliet:
fom..
inigen
wigen kiezen
kiezen enen
enen minder
minder aangenatnen
aangellamen echtgenoot
ecbtgenoot uit
nit jaja.
loerschheid; en
loerschbeid;
en nog
nog anderen
andcren een'
een' minder
minder fchranderert,
fchranderen" omdat
4lmdat
naar hare
hare hand
hand te
to zett-en.
zetten. „., Het
zy menen
menen dien
dien gemaklyker
gemaklyker naar
lite
geen
veeler gading
gading is,
is ,wardt
groote moeite
moeite bewllard,"
bewaard," geldc
gel&
geen "eeler
'Word! met groote
ook nopens
this genopens de
de fchoonheid;
fcboonbeid; ene
enefchone
fehone echtgenote
echtgenote is
is dus
vaarlyk;
vaarlyk; de
de hoogmoed,
hoogmoed. haar
haar eigen
eigen., isis dikwils
dikwils nog
nog de
d-e enige
enige
befchutting
Mennen terug
terugfioot:
foot : het
het
befchuttiog barer
harer deugd
deugd,, daar
claar dezelve de Mannen
is ook
ookniet
oietgezegd
gezegd dat
datdedefchoonfte
fchoonfieVrouwen
Vrouwende
dewellustigfte
wellustiglle
zyn. 'Er
volkomene
2yn.
IEris gene
is gene
volkomeneIelykheid
lelykheidonder
onderde
deVrouwen;
Vrouwen;
fommigen zyn
zyn razend
razend oak
oak op zodanig
fommigen
zodanig ene
eoe verliefd;
verliefd;fommigers
fommigel1
trouwen
haar uit
uit jaloezy;
jaloezy; by fommigen
is juist het
trouwen haar
fommigen is
het medely.
medely.
den de grond
gezet op de
grond der liefde.
Hefde. Altyd
Altyd is
is de
de Vrouw
Vrouw gezet
de vervel'den
toning en
en vermeerdering
vermeerdering van
van hare
harefchoonheid;
fchoonheid;daaraan
daaraanofferers
offeren
van hare
hare Kunne
Kunne op;
op; bet
op
zy zelfs
zalfs de
de fchaamte
fchaamte Van
bet komt
kome maar
maarop
een voorbeeld
voorbeeld aan
aao,, en zelfs
zelfs ene
ene zedeloze
zedeloze kleding
kleding wordt
worde welwe).
dra t, hoewel
en trapswys,
trapswys , door
door weer
eerbaro
dra
hoewel langzaam
langzaam en
meer eel'barc
Vrouwen
Vrou\ten aangenomen,
aangeoomen, enz.
enz.
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Strydiglzeitl derzetve
d,,.ze{lI, met
f}ltI
HEERSCHZUCHT. Strydigheid
X.
onbe.
der Frousvan
Vrouwln Slavernye
S/avernye onder
onder detiemeeste
meeS!ebefchaaide
/Jefthtl4!tie en
enonbe..
Der Fireeisten
Oorzaaken dier
fehadfde
"hflafti~ fiilten. - Our*flilken
tiier neigpng.
neigln,. - D,r
YrOflfllen
no*

m,.
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om o~'et"
over ons
'ffJllnlerm,
0115 te heerfchen.—
heerfchen. - lets
letsonstrent
om/rent de
ie Slaw'sStatUszanieren , om
Hier worden
befluuren
der Vrouwen.
/;efluuretl der
f/1·ouu'efl. Bier
worden nu
nu die
diemishandelingen
mishandelingen
Iran de
de Vrouwen
\ran
Vrouwen opgefomd,
vpgefomd, waarvan
waurvan wy
wy enige
cnige ftaaltjes
fiaahjes voor
voor
onze Lezeresfen
hebben afgefchrever.
afgefchreven; onze
; onzewetten,
wetten , zegt
zegt de
onze
Lezercsfen hebben
de
S'Aryver voords, zyn
S:-hryver
zyn ten
tell haren
harenopzichte
opzichteopopfommige
fommigepunters
puncel1
ook nog
nog fireng,
fireng;; door
doorhare
baregrotere
grotereberchaving
befchaving,, intusfehen
iQtusfehen,
hebben onze
onze Vrouwen
het gevoel
gevoel van
van vryheid
11ebben
Vrouwen het
vryheid;; van
van dear
daar
vooral hare
hare heerschzucht.
heerschzucht. Deze
:Deze words
wordt aangezet,
aangezet, vooral
vooral in
in
vooral
toegeyenheid , of door
het
bet huwlyk,
huwlyk, of door
door ene
ene te
te grote
grote toege,venheid,
door ene
ene
den man.
man. Eerst
geJlrenglreid van
van den
Eerst leest
leest de
de Schryver,
Schryver,
te grote
grote gefirengeid
gelyk wy daarvan
een proefje
proefje gaven,
gaven , den
daarvan een
den geleerden
geleerden de
de les.
Ie,.
gelyk
dringt de
de Vrouw
tot list.
Wat de
list,
Wat
de gefirengheid
gejlrengheid betreft,
betreft, deze
deze dringt
Vrouw tQt
en zelfs
onophoudlyke eigenzinnigheid;
eigenzinnigheid ; en
of
zelfs zulke
zulke manmaq.
tot onophoudlyke
of tot
worden , hebbtn
hebben het minst
nen,
nell, die
die het
het meest
meest fchynen
fchynen ontzien te worden,
Minn
te zeggen.
te
zeggen. De
Deman
mankrygt
krygtden
denraad
raadom
omtoch
wehhet
hetvrouwlyk
vrouwlyk
behandelen. Nog
hart op generlei
generlei wys
wys met
met overdrevenheid
overdrevenlleid tete behandelell.
Nog
andere redenen
redenender
der vrouwlyke
vrouwlykeheerschzucht
heerschzuchtzyn:
zyn : I)
a) Ze/f"
.andere
Zekar
.levoel
'JIan meerder
meerdervermogen
'JIermogen van
'JIlm het
hetvrouwlyk
'JIrotlwlylr menfehenme,,!clun1evoel van
Hier krygt de
de Sexe
Sexe haren
haren grootflen
grootfiea
verjlantl
verfland hoven
bovenhet
hetonze.
onze. Bier
lof : bet
lof:
llet isisvoor
voorduizend
duizendmannen
mannen een
eengeluk
geluk ,, wanneer
wanneer zy
zy
onder de
de waakzaamheid
waakzaamheid van
van zulke
zulke Vrouwen
Vrouwen geraken, die
die met
met
gebieden., en
beleid en
beleM
en kieschheid
kieschheid weten
weten tete gebieden.,.
en •de
:de koorden
Jcoorden ..
waaraan zy
zy hunne mannen
waaraan
mannen leiden
leiden,, op ene
ene goede
goede manier
manier weweten te
:zicb met
ten
te verbergen.
verbergen. -— Hoe
Hoe dikwils
dikwils werpen
werpen zy
zy;zicb
met ene
eDt!
onnavolgbare zachtmoedigbeid
zachtmoedigheidinin ooze
onze armen
:onnavolgbare
armen,, en
en !louden
houdea
ons door
bidden te
to rug!
rug! —
ons
door haar
haar verilandig
verltllndig bidden
- Ontallyke
OntaHykemanmanben
hen zyn
zyn door
door haar
haar beter
beter en
ell wyzer
wyzer geworden,
geworden, die
die het
hetenders
andef9
nimmer
gewordenzouden
zouden zyn.
zyn. De
nimmer geworden
DeSchryver
Schryver kent
kent toch
toch ook
ook
Vrouwen, , die
en niet
Vrotlwen
die als
als dwingelanden
dwingelanden handelen
handelen, , en
niet tot
tot do
di!
edele en
behoren.2)
a) Tde/lteM,
Telelheid, til
edele
en verilandige
verfiandig.e huismoeders
huismoeders behQren.
e*
ver.
op ons
overtuiging !z()e
hoe veel
8vertuiging
'JIeel de
de vrouwlyke
Yt"otlwlyke fchoonheid
fc!zoonlteii op
fJns Yey",
De ydele
'mag,
ydele Vrouwen
Vrouwen zyn
zynode
Ide heerschzuchtigfte
heerscbzucbtigfte en
en ho.
ho.
mug. De
vaardigfte , of
of de laagfte
vleijeresfenbarer
barer mannen.
mannen. Zy
vaardigl1:e,
laaglle vleijeresfen
Zy ver.
ver..
van den
den man,
nielen al
hielen
al den
den arbeid
arbeid van
man, en doen
doen het huisgezin
bui8gezill to
ttl
gronde gaan.
gaan. Het
Hetvermogen
vermogender
derfchoonheid
fchoonbeidis is
onwederlhtal)o
onwederibuacb.
baar
baar'• voor
voor den
den man;
man; en
en bet
bet isis gelukkig
gelukkig., zegt
~egt de
de Schryver,
Schryver.
dat fchoonheid,
en verftand
verfland zich
zieb maar
maar zelden te
te
aat
fchoonheid, bevalligheid
bevalligheid en
zamen vereenigen
vereenigenby
by de
de vrouwlyke
vrouwlyke heerschzucht.
heerschzucht, dewyl
~amen
dewyl de
de
yolks zouden
zoudengeraken.
geraken. a)
g) Gierig1tfii:
gekhuizendan
dantete vol
vol voiles
gekhuizen
Gierigheid;
waarroe
de Vrouwen
Vrouwenene
enegroeere
grotereneiging
neigingheb-bel1:
hebben :bet
bet :tOll
~aanoe de
zotr
'er, zonder
'er,
zonder de
defpaarzaamheid
fpaarzaamheilf der Vrouwen,
Vrouwen, flegt
flegt uitzien
uit~ien met
met
menig huisgezin;
menig
huisgezin; maar
maar hare
haregierigheid,
gierigheid,Welke
welkelangzatnerhand
Iangzsmerhana
edeifte gewaarwording
van Hefde
liefde en vriendfchap
de
~e edell1:e
gewaarwording van
vriendfchap vernindt,
verGindt.
maakt
Vrouw het
her gehele
gehele 'even
leven door
door ten
tell geesfei.
geesfel• .:.maakt ons
ons de
de Vrouw
van ene weldenkende
pe heerfchappy
heerfchappy der liefde
Hefde van
weldenkende Vrouw
beDe
Vrouw isis be.
gerenswaardig : hier
bier hebben
hebbenwy
wy ene
ene ware
ware en
en [chORe
fchone tekenilSg;
tekening;
¥erenswaardig:
yammer
maar ,indien
indienzich
zichdedeSchryver
Schryverniet
nietvergiJt,
vertu, dat
pmmer maar,
dit by
bydedozelve dus
des moest
moestbeUwte,U;
btflaite4; „,. maar
met waded:even
zelve
mallr ik moe'
we<lerkwrell tot do
do
Vrou.
p
VrouP4
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215 zy
zy zyn,
zyn , filet,
Vrouweit, ,~OO
boo lIs
Vrouwett
IHet, zoo
ZOO als
als 'I.y
2y behooren t'e
zyn." De
De manieren,
manieren, waarop
waarop zy over
over ons
ons heerfchen,
heerfcnen, zyn
zyn vetverdoor den
fehillende : door
fthiIlende:
den arbeid
tlrbeid van
van hare
hare tong,
tOtlg,door
door praten
pra/ell en
en
Ifs nur
zu ver.
kyveu;
nur von
von den
den Weibern
Weibern in
in Deutschland
Deutschland zu
vet.
kyven;("
(„ HI:
" herhalen
—
lichen,,"
door een
een gram/lorig
grargorig
fiehen
herhalen wy hier
hier wederom;)
wederom;)
- door
flilzwygen;
die nogdoor ene
ene gemaakte
gemaakte vriendlykkeid
vrie1liltykheid,, die
aijfilzwygen; -— door
nog altyd gene
door ene gemaakte
tyo
gene valschheid
valschbeid isis ;; of
of eindlyk
eiodlyk door
gemalflkte of
ofwed
we..
De huwlyken
zendlyke
zieklykheid. De
zendtyke ziekly'kheid.
huwJ<yken met
met zieklyke
zieklyke Vrouwen
Vrouwen
zyn zelden
gelukkig , daar
daar deze
deze doorgaans
doorgaans ook
ookfentimentele
fentimentele
zyn
zelden getukkig,
zottinnen Zyll,
zyn, zegt
dan hierin
hieiin willen
willen wy
wy hem
hem
zottinnen
zegt de
de' Schryver;
Schryver; dan
tegenfpreken ; over
over deze
tegenfpreken;
deze dwaasheid
dwaasbeid heeft
heeft men
men zich
zich gelukkig
gelukklg
nog in tyds
fchamen , en
en by het
nog
tyds beginnen
begillnen tete fchamen,
het jonge
jonge meisje
meisje ,
dat nog het
willen wegfmelten
cafnOJl;
het meest
meest zou
zouwillen
wcgfmelten van
van gevoel
gevocl,, word't
word'e
toch dat belachlyk
gevoel
toehdat
bela~hlyk'
gevoeldoor
doorhet
hetwezendlyke
wezendlykemenschlyke
menschlyke
gevoel in
in den
den echt
echt,, door
door het
hetgevoel
gevoel van
van echtgenote
echrgenote,, en
en
gevoel
moeder vooral,
vooral , wei
wel fpoedig
fpoedig en
en gelukkig
gelukkiggefmoord.
gefmoord. De
moeder
De aanaan·
merkingen van
van den Schryver
l11erkingen
Schryver over
over Vrouwlyke
VrouwlykeStaatsregeringen
Staatsregeringen
komen hierop
en fiaatkulldigen,
liaatkundigen, die
die het
het opopkomen
hierop neer: Wysgeren
Wysgeren en
pergezag deF
der Vrouw
pergezag
Vrouw iu
in een
eenhuisgezin
huisgezin ondraaglyk
ondraaglyk vinden,
vinden,
erkennen haar
haar geenzinds
geenzinds ongefehikt
ongefchiktaan
aanhet
hetroer
roervan
van den
denStaar.
Stat.
erkennen
Erie beminlyke
ene13efchermgodin
Befchermgodin van
van
Ene
beminlyke,, zachte
zachte"Vrouw
Vrouw zou
zouene
Naar
Volk , ja
ja van
van het
het Menschdom
zyn. Te recht
haar Volk,
Menschdom zyn.
recht merkt
merkt de
de
Schryver op, dat
Schryverop,
dat zodanige
zodanige Vorfiinnen
VorlHnnen echter
echter zich
zich niet
niet zelden
zelden
linen bederven,
bederven , zoal
zo al niet
niet beheerfchen,
laten
beheerfchen, door enen
enen gunfIcling,
gunl1eling,
die alle
<lie
aile zodanige
zodanige verwachting
verwachting verydelt
verydelt;; en dat
dat nagenoeg
nagenoeg alzo
alzo
zodanig ene
ene regering
regering gelyk
gelyk fiaitt
flaat met
met die
die van
van enen
enen Vora
Vom,.,
zodanig
POMPADOUR leiden
leiden liet.
liet. Voords
die
zieh door
door ene
ene POMPADOUR
Voords doet
doet by
hy
die zich
voelen , dat
wel het
voelen,
dat het
het echte
echte manfyke
Inanfyke ehara6ter
charaCter toch waarlyk
waarlyk wei
ntatigst is
is en
voor [cepter
fcepterell
en troOll.
troon. [En
nnttigst
ell vereischt
vereischt words
wordt voor
[En
wy voor
wy
voor ons
ons beloven
belGven ons
ons weinig
weinig van
van alle
aile die
dievoordelen
vQordelen,,
die vrouwlyke
vrouwlyke zachtheid
zachtheid en
en tederheid
tederheid zou
zou aanbrengen
aanbrengen in
in den
den
Staat , ten,
Staat,
tim,. zy welligt
welligt'alle
aile Staten
Staten en
enRyken
Rykendoor
doorzodanige
zodanige
Vorftinnen geregeerd
geregeerdwerden;
werden; dan, wanneer
wanneer de VorUen
Voriten waren,
Vorll:innen
konden en
en zyn
zyn nioeten,
nioeten, zou
zou het
het in
in ons
ons oog
DOg
daf'Zy
slat- zy wezen
wezen konden
loch nog
'tach
nag beter
beter gaan
gaan;; en
en by
byden
dentegenwoordigen
tegenwDordigen that
fraat der
der
zaken zouden
.zaken
zouden wy liefst
Hefst leven
leven onder
ondel' den
den fcepter
fcepter van
van enen
enen
wyzen en
en be.
en braven
braven Vorst
Vorst·,, wiens
wiens'' beminlyke
beminlyke, , beminde
beminde en
".,yzen
minnende Gade
Gadenoch
noelstete-weinig
weinig noch
uoch te veel
veel op
op hem
hem vetver·
minnende
mocht.]
ELKANDER. De onVRIENDSCHA p DER
XI.
DER VROUwEN
VRdUWKN WIDER
ONDER KLUNDER.
011XI. VRIENDSCHAP
derlinge Vrielld[chapd,,.
Vriendfchap der Yrouwe'n
Vrouwenge[chetst.
gefchetst.- —llaare
Ilaare gebreitrlinge
gebre.
ken
/ten en
en beletzelen,
beletzelen, benevew
be1levem derzelver
derzelver oorzaaken.
001'zaaken. —
- Welke
Welke
Vrouwenzyn
zynltet
het minst
minst tot Vriendfchap
Yrouwen
Friend/chnp gefchikt?
ge[chikt? —
- DweepDweepyrchtige,,/entimenteele
Jentmenteele Priendfchappen
onder de Vronwen.
,ttehtige"
Vrielldfi;hoppm onder
I7rolJwe11. —
Over den
den omgang
derlVloeders
Moedersmet
methaare
haareDochteren.
Dochteren. Zeld.
Over
omgang der
lette maar
op , de
zaam
hier bedoelde•
bedoelde· vriendfcrhap
vriendfchap;; men
men lette
maar op,
de
zaam is de hier
nook geheel
Vrouw
geheel vry van
van nyd,
nyd,wanneer
wanneer wy
wy ene
ene andere
andl?re
is nooit
Vrouw is
pryzen ,allerminat
alierminst wanneer
pryzen
wanneer het
hetfchoonheid
fchoonheid en
en bevalligheid
bevalligheid is,
is,
wanwaar·
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ivaarOpwy
wydoelden.
doelden.Iedere
Iedere vrouw
vrouw isis jaloersch, daarom
WUI'Op
daltrom is
is hare
hare
vriendfchap
los , en
vriend[chap los,
en by
by de
de verfchyning
ver[chyning ook
ook van
van een
een weinig
weinig
betekenend
mandikwils
dikwilsfpoedig
fpoedigverbroken.
verbroken. Van
Van daar
daar dat
dae
betekenend man
vriendinnen
doorgaans weinig
weinig gely
gelyks
hebben; het
vriendinnen door-gaans
ks hebben;
het isis jaloerschjaloerscbheld , die de
]leid,
de fchonere
fchonere met de
de minder
mindel' fchone,
fchone, de
degeestige
geestige met
met
betekenende, de levendigae
met de traagfte,
de veel
veel minder
mindel' betekenende,
levendigfl:e met
traagt1:e.
verbindt. Nyd
verbindt.
Nyd,, ydelheid,
ydelheid, enenjaloerschheid,
jaloerschheid, isis dus
dns ene
ene der
der
tot ons
ons ontffaat
ontfiaat de
de haot
haat tehoofdzaken.
hoofdzaken. Intusfchen,
Illtusfchen t uit liefde
liefde tot
gen
/mar eigen
geJlacht. Voords, hare
gen haar
eigen geJlacht.
hare kleinere
kleinere-werkkring
-werkkring is
doen, en
'er oorzaak
oorzaak van;
van; zy
zykan
kanflechts
flechtskleinere
kleinere dienflen
dienfl:en doen,
en het
het
en gewichtige
gewichtige maakt
ma.akt iedere
iedere hartstocht
hartstocht vaster; zy
zy is
is ook
ook
grote en
zo vr_y
niet, als
20
vr.y niet,
als de
de man,
man,ininhare
harekeuze
keuzevan
vanvriendinnen.
vriendinnen.—De.
- De.
vrouw
vrouw leent
leent ook
ook ligter
Iigter het
het oor
001'aan
aan kwaadfprekendheid.
kwaadfprekendheid. De
De
gevoeligheid van
van de
de ene
is foms,
Coins_ weI
wet
ene Vrouw
Vrouw voor de
de andere
andere is
gevoeIigheid
levendig, maar
maar verdwynt
verdwym gemaklyker
gemaklyker tot andere
andere voorwerpen;
voorwerpell;
.bare harrlykheid
hartlykheid behoort
behoort toi:
tot haar
haar natullrlyk
natuurlykgeflel.
gellel. Enkele
Jtare
Ellkele
voorbeelden
ener flerke
frerke vriendfchap
vriendfchap onder Vrouwen vindt men
mell
voorbeelden ener
toch. Men
fommige
lOch.
Menmoet
moetechter
echterdaar
daaruit,
uit,datdat
fommigevoor
voorelkande•
elkande·
ren
geworden zyn,
zyn , tot
tot gene
genevaste
vastevriendfchap
vriendCchap
ren noodzakelyk
noodzakelyk geworden
by haar
haar befluiten.
beOuiten. Uit
Vitligtzinnigheid
ligtzinnigheid en
enydelheid
ydelheid verbindt
verbinqt
zich
z.ich fomtyds
fomtyds ene
ene brave
brave Vrouw
VroU\v met ene
ene zeer
zeer ondeugende;
ondeugende; nu
nil
den werla
of dan
werlet het
het beginfel
beginfel omde
om dehalfbedorvene
halfbedorvene wederom
wederom terug
terug
te
tc brengen.
brengen. Het
Het minst
minst tot
tot vriendfchap
vriendfchap gefchikt
gefchikt zyn de
de Egoisten •,
vrouwenhaataers
vrollwenhaatfl:crs,-die
diealleen
aIleenaan
aanbet
het verftand
verfl:and van
van den
den man
man haar
haar
hof
bof willen
willen maken;
maken; foms
[oms zyn
zyn deze
deze Vrouwen,
Vrouwen, hoe
hoehaatlyk
haatlykanandors , enigzinds
voords dezulken, die
dllrs,
enigzinds te verontfchuldigen;
veronrfchuldigen; -— voords
die
ene bedorvene
ziel en
ene
bedorvene ziel
en een
cen valsch
valsch hart
hart bezitten,
bezitten, en
en zeer
zeer gege.
veinsd
zyn ; -— eindlyk
en doffe
doffeVrouwen.
Vrouwen. In
yeinsd zyn;
eindlyle elle
aile flymige
flymige en
In de
de
vriendfchap zyn
zyn intusfchen
de Vrouwen
Vrouwen dikwils
dikwils ol'erdrevel1er;
overa'revener ;
vriendfchal'
illtllsfchen de
omgang del'
der vriendinnen
de omgang
de
vriendinnen isis tederer,, inniger,
i1l11iger,, vooral door
door dc
de
warmte
warmte van
van een jeugdig
jellgdig gevoel; zy
zy verraden
verraden elkanderen
elk:l11deren alias,
alias.
en hare
als in elkanderen
over te
te gaan:
gaan: voords
en
Imre zielen
zielen fchynen
fchynen als
elkanderen over
voords
fentimenteelen , zo als
zyn de
de !entimentce!en,
als de Schryver
Schryver ze
ze noeint
noemt,, vooral
voora)
bedoelthy,
by, die,
ooverdreven;
verdrcven; die /aatdunkenden
laatdllnkcnden bedoelt
die, hoogstbefpothoogstbe[poclyk , op
lyk,
op ik
ik weet
weet niet
nietwen:
welk ene
ene hogere
hogere ftemming
fl:emming,, en
en zeker
zeker
veredeld
veredeld vronwlyk character, zich
zich zeer
zeer veel laten
laten voorftaan,
voorf1:aan, en
en
met
op bare
met verachting
verachting op
hare zusteren
zusteren nederzien
nederzien., als
als op
op mindere
mindere
wezens.
de gelukkigfl:e
gelukkigfte moeders en
deze de
de beste,
beste, de
en
wetens. Zelden
Zelden zyn
zyn deze
ecingenoten. -— De
echtgenotcn.
Demoeder
moedermake
make zich
zich de
debeste
bestevriendin
vriendin der
der
dochter; de
is dikwils
dikwilstete ceder
teder of te
dochter;
de omgang
omgang is
te koel;
koeI; dezelve
dezelve
maar cevens
tevens ern
ernaig.
zy vriendfchaplyk
vriendfchaplyk. , maar
fl:i g. Sommige
Sommigemoeders
moeders
zyn haar
zelve , in
zyn
haar zelve,
in de
debehandeling
behandeling harer
harer dochters
dochters,, te
te ongeongelyk, Dit
lyk.
DitHoofdauk
Hoofdfrukwordt
wordtmet
metenen
enenzeer
zeerverftandigen
verfrandigen rand
rand aan
a:m
iedere goede moeder
moeder befloten.
beOoren.
XII.
GROOTE MENSCHKUNDE
DERVROUWEN.
VROLVEN. Derzelver
XII. GROOTE
MENSCH KUNDE DF.R
Derzell'er ooroor-

waken
ZIIaken zyn
zyn gelegen
getegen in de
de grootere
groo/eregeoefendheid
geoeflemiheid van
11m2 Kaaren
haaren geest
geest
verbeelding ; in
in haare
haare wantrattwigheid
listigheid en
en jaen verbeelding;
'Wantrotlwigheid, , listigheid
ja.
loershcid
in haare
Iccrs,1;eirl; ; il)
lzaareg-raotere
grootere noodzaakelyklield,
noodzaaketykhefd, on
om de
(Ie menfehen
menji.-hen
te
Ie

C. P.
c.
P. POCICELS
POCll::!LS

te
en in haa.
Ie begudeeren
beflutleerm; ; in haare
nann uitwendige
uitwendige gefieldheid
gefleltilteid; ; en
haa.
fen naauweren
metkit/diren
kinderenen
en dienstboden.
dienstboden. Men
"n
naauweren omgang
omgang met
kan het
kan
het vrouwlyk
vrouw!yk character
character dezen
dezen voorrang
voorrang niet
niet betwisten
betwisten;;
aangell:iptebyzonderheden
byzollderheden
de Schryver
Schryver ontwikkelt
onrwikkelt alle
ailededeaangeftipte
ineestcrlyk.
en overtuigt
overtuigt ons;
ons; en
enhecgeen
hetgeen by
hy over
over den
den omom.
meesterlyk, en
gang der
der Vrouwen
met de
de kinderen
zegt, isis treffend
kinderen zegt,
treffend en
en
gang
Vrouwen met
wear, en
enbevat
bevatvoor
vooriedere
iederemoeder
moederdedeuitnemendfle
uitnemendfie lesfen.
lesfen.
Wllar.
Niet
beviesons
ons XIII•.
XII/. GELI!ERDE
GELEERDEVROUWEN.
VROUWEN. Eene
Niet minder
minder beviel
Een~
raleezing tot
tot de
Afdeeling. Hier
Hier hebben
nflleezinff
de voorgaande
voorgaande Aldeeting.
hebben wy
\vy
in ons
ons oog
oog ene
ene voortreflyke
voomeflyke verhandeling
verhandeJing tegen
tegen de
de zogenoemzogenoem·
der Vrouwen.
Vrouwen, die
gdeerdheid der
die wy
wy wenfchen
wenfchen dat
dat door
door onze
onze
de geleerdheid
ituderende Dames
Dames(want
(want dit
dit fcbynt
ook zo
zo wat
fcbym thands
thands ook
wat tot
tot
fiuderende
den opfchik
en de
de mode
mode tete behoren)
behoren) gelezen
gelezen., herlezen
herlezen en
en ter
ter
opfchik en
harte
genomen zal
wy hebben
hebben zo
zo veel
veelachting
achting
harte genomen
zal worden;
worden ; en
en wy
voor het
gevoel ollzer
onzer Vrouwen,
VOO!
het fyne
fyne gevoel
Vrouwell, dat
dat wy
wy niet
niet twyfelen
twyfelen of
of
Schryver draagt
de Schryver
dra3gt bier
hier alien
311en haren
haren byval weg. Minder
Minder zal
zal haar
haar
XIV. VROUWELYIKE
de tyre/
tytel bevallen
bevaJleu van
van XIV.
VROVWELYK£KWAADSPREFENDKWAADSPREKF-Nr·
HElD.
Dcrzelver zoorten.—
zoorten. - Haare
Ham"everwerpelykheid.—
'Ye,.,~'erpelykheid.- WanWill)HEM. Derzelver
seer en
kan ::'1
zy eveilwel
eveawelvcrol1t[chuldigd
verontfchuldig-d
worden
#leer
en hoe
hoe lOll
wordm?
-—
- Zyn
ZYi~
de Vrouwen
17-Jeer
Welke
tie
rrouwell lliur
dandan
11'J daartoe
dllartoe geneigd,
geneigtl.enenonQ1ll
wellrerede,
red/'~
ran? Echter durven
nen?
durven wy
wy haar
haar de
de tezing
kzillg daar
daltr van
van met
met alle
aHe ruimruim.
te aanbevelen.
aanbevelen. Deze
Dezeverhandeling
verhandeling isismisfchien
minfchien de
defchoonfte
fchoonfie,
zeker ene
nuttigfie , van
; en
vangeheel
geheelhet
hetWerk
Werk;
enwy
wy verzekeren
verzekeren
2eker
ene der
dernuttigfle,
Lezeresfen, , dat
dat zy
zy veel
onze verftandige
verfl:andige Lezeresfen
veel zullen
zul1en opmerken
opmerken en
en
leren ,,maar
maar zich
zich in het
onJeren
het geheel
geheel niet beledigd voelen. Ook
Oakten
ten on·
zen opzichte isis deze
deze Afdeling
AfJeling leerzaam.
leerzaam. XV.
XV. VOOR- EN NADEE.
NADRIt·
zen
LEN VAN
OMGANGMET
METVROUWEN.
VROUWEN. O,'er
Over den
den geest
Ll!N
VAN DEN
DEN OMGANG
geest van ononOok hier
bier kunnen
ze hedendaagfehe
gezelfchappen. Ook
u
hedendaagfche gezel[cllappen.
kunnen wy
wy den
den
Schryver in
in de byzonderheden
nietvolgen.
volgen. Hy
Schryver
byzonderheden niet
Hy miskent
miskem de
de
grate voordelen
grote
voordelen niet,
niet, die
diezodanige
zodanigeverkering
verkering uitwerkt;
nitwerkt; maar
maar
glimlachendezal
zalhet
het Vrouwrje
Vrouwtjeopmerken.
opmerken,hoe
hoe by
by ons
ons raadt,
glimlachende
Illeesters zo
en lIleesters
Lochop
oponze
onzehoede
hoedetetezyn,
zyn, daar
daar wy
wy Hero;
lOch
/J1ll'm en
gemaklyk aile
alle die
gemaklyk
die vrouwlyke
vrouwlyke gebreken
gebrcken van
van haar
haarovernemen
overnemen ,•
waarvandir
dit boek
bock haar
haar genezen
genezenwi!.
wil. InIIIdedetegenwoordige
tcgenwoordige
waarvan
gezelfchappen hindert
hindert hem
vooral de
de praatzucht
hem vooral
praatZucht -— het
het fpel
fpel ,>
gezelfchappen
en de
indringendeweelde.
weelde.- — De
De tyd
tyd der Peen
de meer
meer en
ell meer
meer indringende
titmaitres is
is (naar zyn
voorby.-— Nu
tifmoitres
zyn zeggen)
zeggen).thands
Nu volgt
voigt
, thands voorby.
nog ene
regen de
de fentimenteele
fet/timen/ede. , of liever
Hever opzetopzet·
ene nuttige
nuttige les
les tegen
lyk voor
Jyk
voor geleerdheid
geleerdheid aangelegde,
aangelegde, gezelfchappen
gezelfchappen van
van Vrouwen
Vrouwen ,,
en ook de
de geleerde Clubs
en
Clubs der
Het geen
geen by
hy ten
ten flotte
Ilotte
der mannen.
mannen. Het
verbetering van
van den
den coon
won in de gezelfchappen
gezelfchappen aan
aan de
de hand
hand
ter verbetering
geeft, ware
dat ter
werd, en dat
geeft>
ware wenschlyk
wenschlyk dat
ter harte
harte genomen
genomen werd,
dat
seder in
vanflonden
fionden aan
aan de
de hand
hand leende.
leende.
ieder
in zynen
zynen kring
kringdaartoe
daartoevan
Nopens
de vier
vier /nate
laatfieverhandelingen
verl1andelingen,, die
die den
den inhoud
inhoud nit.
Nopens de
maken van
van het vierde
geweest; niet om
Deel , zyn
maken
vjerde Deel,
zyn wy
wy kort
kart geweest;
om
deze ons
veeleer is het
dat deze
dat
ons minder
minder bevielen,
bevielen. - veeleer
het tegendeel
tegendeel
maar wy hadden
waar; - maar
by het vorige opgehouhadden ons
ons tete Lang
lang by
opgehouden, en
dent
enonzen
om~enluim
luimeen
eenweinig
lVeinigbotgevierd
botgevierd;; dus
dus moesten
moesten wy
wy
Au
nu

CHARACTER-SCUETS
DER VROUWEN.
CHARACTER
-SClliTS nER
VROUWEN.

SUt

u wel
llU
weI war
wat inbinden
inbinden, , of onze
onze Recenfie
Recenfie ware
ware al to
te zeer
zeer ult.
uit.
gedeid. Wy
by, dat
gedeid.
Wyvoegen
voegen 'er
'er ten
ten forte
fiottede
deverzekering
verzekering nog
nog by,
onze achting
.onze goede
gedachten
ooze
achting voor
voor de
de Vrouwen,
Vrouwen, en
enOllze
goedegedachten
van bet
bet echte
van
echte vrouwlyke
vrouwlyke character,
charaCter, door
door dit
dit Werk
Werk telkens
tell~ens
werd
en wy
werd bevcstigd
bevcstigd, , en
wy ininlange
langegeen
geen Boek
Boek in
in handen
handen krekregen , dat ons
gen,
ODS meer
meer onderhield
onderhield en
en sevens
tevens zo
zo leerzaam
leerzaam was.
was•

...
Tafereelen tlit
nit het
Tllfireelen
het Menschlyk
Mmschlyk Leven.
Leven. Uit
Wfonderfcheiden
onderfc),eiden Schrp
Senry.
virs byienverzanleld,
A. BRUGGEMANS.
'Vers
byeenverzametd, door
door A.
BRUGGEMANS~ U{de
Deel. Te
T~
tilde Deel.
In gr.
gr. g"o.
g m ~39
5803. lit
Dordrecht,
239 H.
Do,dr~cht, by
by E. Bonte,
Bonte, 1803.
/;1.
Caven wy
twee
Gaven
wyvan
vandede
tweevorige
vorlgeDelen
Deleneen
cengunftig
gunftig bericht,
bericht.
wy
wy doen
doen dit
dit van
van het
bettegenwoordige
tegenwoordige met
met geen
geen minder
mind6r
vertrouwen. Wy
vertrouwen.
Wyvinden
vinden hier
hiervier
vierVerhalen.
Verhalen.
DE AFVAL,
VROOME. Naar het
I. DE
I.
AFVAL, OF
OF DE
DE VROOM!.
het Fransch
Fransch van
van Ms.
M4
GENUS. Dit
Dit isis ene
vrouw DE
DE GENLIS.
"rOIM
enezeer
zeerbelangryke
belangryltegefchiedenis
gefchiedenis
van enen
van
enen jongen
jongen mensch,
mensch,·die
die indedaad
indedaad godsdientlig
godsdienftig. , door
door
vermeende verradery
verradery en
"ermeende
en trouwloosheid
trouwloosheid van
van zynen
aynen dierbaariten
dierbaarfien
vriend en zyne
vriend
zyne beminde
beminde verloofde,
verloofde,geheelenal
geheelenal aan
aan het
bet beftaan
bettaan
en .dEl
de waarde
enengodsdienst
en
waarde van
vandeugd
deugd·
godsdienstbegon
begon to
te twyfelen
twyfelen,,
ja zich
zich derzelver
derzelver nietigheid
nietigheid en
en nutteloosheid
nutteloosheid opdrong; gegelukkig echter
altyd .zich van
lukkig
echter nog
nogaltydzich
vall het boze
bo~e terug
terug hield, hoe
hoe
naby hy
by meer
nally
meer dan
dan eens
eens reeds
reeds aan den
den afgrond
afgronel was
was;; en
en eindeindfchuldloos vond
vond,fn
lyk en
en vriend
vriend en verloofde fchuldloos
,~nalzo
alzoterugkeerde
terugkeerde
tot zyne
zyne vorige
vorige dierbare
dierbare overtuiging.
overtuiging:. Echter
Echterverlangden
verlangden wy
wy
in dit
dit waarlyk
waarlyk treffend
treffend zedelyk
zedelyk verhaal
verhaal nog wel
weI voelbare
voelbare aanaanwyzing, hoe
wyzing,
h()e de
de jongeling,
jongeling, ook al
al ware
ware bier
hier de
de uitkomst
uitkomst anan:'
ders geweest
ders
geweest,, toch
toch genera
genen grond
grand had
bad om
om zyne
zyne overtuiging
overtuigitrg
telaten
varen , en dat in alien
tc
laten varen,
allen gevalle
gevalle de (fchynbare)
(fcbynbare) vroomheid
vroombeid
en uitmuntende
opvoeding van
van een
een trouwloos
en
uitmuntende godsdienftige
godsdienfrige opvoeding
trouwloos
meisje nog
nog geen
geen zeker en
meisje
en alles
alles afdoend bewys
bewts tegen den
den Gods.
Godsdienst wezen
dienst
wezen zou.
van A.
DE VIUENI>.
varErm. Naar
FONTATIVE.
II. DE
Naar het
hefHoogduitsch
HOlJgduifsch van
A. r.&
tit.. FONTAINE.
Wel her
minst bevallige
bevalligeftukje,
ftukje, dat
Wei
het minst
dat ons
ons nog
nog ooit
ooitvan
vandezen
dezen
$chryver ter
ter hand kwam
Ilchryver
kwam;; hoezeer
hoezeer het
het onderwerp
onderwerp vier
niet kwalyk
kwalylt
gekozen was,
was, en
gekozen
en,, by
byene
enemeer
meerzorgvuldige
zorgvuldige uitwerking
uitwerking,', ryk
ryk
bad geweest
geweest in
in mensch.
en zedep,kundige
zeden-kundigelesfen.
lesfen. Een braaf
bad
mensch- en
braaf
jongeling
jongeling wordt
wordt zyne
zyne geliefde
geliefde ontvoerd
o,tltvoerd door
door enen
eDen lichtmis,
lichtmis'.
aan wiens
lIalt
wiens vader
vader by
byvele
veleverplichdngen
verplichtingen had:
had: zeer
zeer zonderling
zonderling
geraakt de
de minnares
met Karen
vaderinin het
geraakt
minnares met
haren vader
I;!et huis
huis van
vln den
dell
laatstgenoemden; vindt
vindt daar
daarbeide
beidede
de minnaars;
minnaars; eD,
en, eindlyk
laatstgenoemden;
eindlyk
komt dan
dan de
de gefchiedenis
daarop
op neer:
neer: hear
komt
gefchiedenis daar
haar hart beefs
beefl ten
teD
voordele van
van den
den lichtmis
beilist , die
vo~rdele
lichtmis bellist,
die zich
~ch nu,
IlU, dit
diefpreekt
fpreekt
van zelve,
v/ln
zelve, zal
zal beteren.
beteren.
van Me.
Ill.
IDA,, of
OF DE
Pi GROENE
Naill' het Fransch
Fran$~h van
MeW. IoA
GROENEIlOK.
ROK. Naar
vroui'
"rON"
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TAFEREELEN UIT
TAP'EU!LEN
VITHET
HETMENSCHLTIC
MENSCIlLYIr LEVER.
LEVEl'i.

DE GENUS.
GENLIS. Op
Op zekeren
"rotlW
zekeren verjaardag
verjaardag van
van een
een aanzienaanziellw
vrouw DE
, dien
lyk man,
man. viel
viel een
eengroene
groenegelapte
geJapte rok
rok.
diendeszelfs
deszelfs echtechtgenote juist alieen
alleen dezeu
dezeo dag nu
nu aan
aan had
had., enen
ellen vreemdeling
vreemdeling in
in
bet oog. De
het
Devrouw
vrouwvan
vanden
denhuize
buizewas
wasvoorheen
voorbeen ene
ene geringe
geringe
dienstmeid in ene
berberg;; haar
haartegenwoordige
regenwoordige echtgenoot
echrgenoot
dienstmeid
eoe herberg
leerde haar
eren,, en
en liefhebben
liefbebben juist
juist in
in dien
dien groegroeleerde
haar kennen
kennen en
en eren
menrok;
rok ; want
want zy
zy gaf
gaf haren
anderen , waarin
waarin by
by haar
nen
haren anderen,
ha:tr zo
zo
1Iraks gezien
gezien had,
had , aan
aan ene
ene acme
zwangere vrouw,
vrouw, enz.
1lraks
arme zwangere
enz. Wy
Wy
weten niet, waarom
,\veten
waarom,, gelyk
gelyk de
de Uitgever
Uitgever vreest,
vreest,dit
ditverhaa1
verhaa~
het minst
minstbevallen
bevallenzou;
zou; het
het heeft, ook
den meesten
meesten Lezeren
Lezeren het
ook
moraal,uitnemende
uitnemende fchoonheden.
fchoonheden.
buiten de atonal,
IV4 DE
IV,
DEGEVOLOEN
GEYOLG£N EENER
EENE.ll ONVOORZIGTIGHEID.
ONYOORZIGTIGHElD.
Naal' het
het
Naar
lloogduitsch.
Een gefprek
LAON en
Een
gefprek tusfchen
tusfch"en zekeren
zekeren LAON
mow
JIoogduitsch.
en modaar de
verdacht was
was van
<lENES,
GENES , daar
de laatstgemelde
laatstgemelde algemeen
algemeen verdacht
van
fchandlyke geilheid
geilheid en
en overfpel
overfpel., volmaakt
volmaakt onfchuldig
onfcbuldig echech·
fcbandlyke
ter ; terwyl
in het
ler;
terwyl in
het verbal
verhaal der
derbedoelde
bedoelde gebeurtenis
gebeurcenis blykr,
blykt,
eoogenblik ener
het huwlyk
hoe bet
llOC
het zwakke
zwakke 'oogenblik
fner minnares
minnares,, vOOr
v6ar bet
huwlyk,,
den waarlyk
dell
waarlyk braven
braven echtgenoot
echtgenoot zyne
zyne trouwe
trouwe gade
gadeverdenken
verden ken
doer , vervreemding
elhanderen , ell
en eindlyk fcheiding
~oet,
vcrvreemding van elbnderen,
fcbeiding van
van bet
het
buwlyk veroorzaakt
der enige
Imwlyk
veroorzaakt. , verwaariozing
verw:Hlrlozing der
enige dochter
dochter ten
ten
gevolgehee[t,
heeft ,en
en deze
deze hyna
byna in
in de
de armen
annen bragt
bra~t van
van haba.
gc.volge
ul] eigen'
ten
eigen' vader
vader, , die
die nu
nntech
tachook
ookverwilderd
verwilderd der
cler wetwe!lust offerde.
offerde.
Wy twyfelen
Wy
twyfelen gees
geen oogenblik
oogcllblik, , of
of ook
ook dit
ditderde
derde Dee!
Deel
zal den
welkomzyn;
zyn; het
zal
den bezitteren
bezitteren der
der vorigen
vorigell welkom
het is
is ene
ene ononA
derhoudende en
en zelfs
derhoudellde
zelfs leerzame
leerzame lecture
ledure voor
voor liefhebbers
liefhebbers van
vall
dit foort
foore van
van gelehriften.
gelchriften.

VOLTAIRE,
Edipus, Treurfpel,
T1'eurfpet, gevagd
gevoigd near
1111ar het
het Franfche
Franfche van
van VOLTJURE,
door A.
A. L.
Te .I1mfteldam,
ihnlieldam, by
door
L. BARBAZ.
BARBAZ.
Te
hy P. J.J. Uylenbroek
Uylenbroek,,
72 bl.
J1803.
803. In
In 8vo.
8vo. 72

E
F en

bekend mcestCrfillk,
meesterfluk, waarvan
waarvan de
de overbrenging
en bekend
overbrellging /eer
~eer wel
weI
gelukt is.
is. Een volksoproer
volksoproer en
en edelmoedige
edelmoedige heldendaad
heJdendaad
gelukt
van Filoktetes
Filoktetes heeft
heeftde
de 1Ieer
Heer BARBAZ
BARBAZ nog in
in het
het fink
fiuk gebragt
gehragt,, en
en
dit
dit is, ook
ook in
in ons oog, ene
ene wezenlyke
wezenlyke verbetering.
verbetering. Men
Men ziet
ziet
dit fluk
fiuk by
byalle
alledeszelfs
de~elfstreffende
trcffende fchoonheden
fchoonheden toch
tach niet
nietfpe..
fpe.
len zonder
zonder yzing;
yzing; terwyl
terwyl de
rie Goden
Goden waarlyk
waarlyk wel
wei molten
mogen blo.
zen over
zen
over de
de wrede
wrede flral
firaf,, die
die zy
zyvorderen
vorderenen
enbrengen
brcngen over
over
ene gruweldaad,
gruweldaad, waartoe
waartae het
het noodlot
noodlot de
dedeugdzaamfte
deugdzaamf1:e zielen
zieleil
gedwongenhad,
bad , onder
onderbun
hun oog.
oog. Medelyden
Medelyden met
met de
de onon·
gedwongen
fchuldig bezoedelde
bezoedelde deugd,
deugd, en
fcbuldig
en afgryzen
afgryzen van
vande
deGodheden
Godileden
en Godsdienstleer
der Heidenen
@11
Godsdienstleer der
Heidenen, , is
is de
de indruk
indruk ,J dien
dien •dit
'dit
Treurfpel achterlaat.
achterlaat.
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LETTER-OEFENINGEN,
LETTER-OEFENINGEN.
G.
G.

over de
de Openhaari71g
Openbaaring 'Van
van Yobannes;
DE HAAS,
DE
HAAS, oller
Johannes; als
a!s
een Boek
Both 'Voar
voorhet
het Yet/land
VerllandenenHart.
Hart. file
€en
Ifle Deel.
Decl. To
T4
Haarlem,
Haar/em, by
by J. L.
L. Augustini
Augustini, , 1804.
13040' In
In gr.
gr. 8po.
8vl.l,
453 bI.
N.
453

Openbaaring van
Verklaaring van
van de
de Openbaaring
e Verklaaring
Mn .,'obannes,
:Johannes, die
die
DE HAAS,
in dit
de Eerw.
terw. DE
HAAS, in
de
dit Boekdeel
Boekdeel,, aanvangt,
aanvangt,
Terk ,
is naauw
naauw verbonden
verbonden met
metdedeftoffe
ftoffe,, inineen
eenvoorig
v()origW,
Werk,
waarvan wy
wy tet
ter zyner
over de
de T(}Ckomende
ToekomendeWaereld,
Waereld, waarvan
Oller
zyner tyd
tyd
verflag gedaan
gedaanhebben
hebben(*),
(*),door
door hem
hem verhandeld.
verhandeld. By
Hy had
verOag
had
daar reeds
reeds eene
eenefchets
fchetsvall
van den
den inhond
inhonddel'
der twee
tweeIaatlle
bath
daar
Hoofddeelen van
van dit
en dit
Hoofddeelen
dit Boek
Boek medegedeeld
medegeJeeld, , en
dit had
had
hem, in
hem,
in zyne
zyneruste
rUstevan
van't'topenbaare
openbaare dienstwerk,
dienstwerk, (die
(die
weeten , dat
datthans
thansophoudt)
ophoUdt)aanleiding
aanleidinggegeeven
gegeeven tot
tot
wy weeten,
eene nadere
nadere bepeinzing
bepeinzing van
van dit geheele
eene
geheele Boek
Boek,, waarom,
waarom..
trent by
hy de
de hoop,
hoop,van
vanhetzelve
hetzelveooit
ooittetezullen
zullenverftaan,
verftaall,
reeds voorlang
had opgegeeven.
reeds
voorlang had
opgegeeven. Hy
Hy meende
meende nu
nu hoe
hoe
langer hoe
langer
hoe meer
meer het
het natuurlyk
natuurlyk en
en naauw
naauw verband
verband tustusfchen den
fellen
den inhoud
inhoud van
van dit
ditBybelfchrift
Bybelfchrift en
en de
de door
door bent
hem
verhandelde Leer, betreffende
verhandelde
betreffende de
de Toekomende
Toekomende Waereld,
'VaereId,
ontdekt te krygen
onrdekt
krygen,, en
en oordeelde
ootdeeide het
het &atom
daarom allervoeg.
allervoeg..
zaamst , eene
2aamst,
eene Verklaaring
Verklaaring van
van dit
dit gedeette
gedeelte des
des Bybels
Bybeis ,
van zynen
arbeid , te
tot volmaaking
volmaaking van
zynen voorigen
voorigen arbeid,
te laaten
laaten
volgen. Hy
moeielykheid
Hyzag
zagwel
weIde de
moeielykheidvan
vanzoodanige
zoodanige
volgen.
onderneemingin,
in , maar
aan 'ttt
()nderneeming
maar zettede
zettede zich
zich evenwel
evenwei alln
werk , met
in opzicht
werk,
met deze
deze zonderlinge
zonderUnge bepaaling
bepaaling,, in
opzicht tot
de voortzetting,
dat hy
hy daarvan
daarvan zou
zau afzien,
afzien, en
en zyne
zyne
de
voortzetting, dat
gedaane moeite
gedaane
moeite der
del' vergeetelheid
vergeetelheid overgeeven
overgeeven,, wanneer
wanneer
een van
zou; of
of dat
dat hy In
van deze
deze twee
twee dingen
dingen gebeuren
gebeuren zou;
in
een
den weg
den
weg van
van Gods
Gods Voorzienigheid
Voorzienigheid eenigen
eenigen wenk
wenk vitt
vall
aflaatingontdekte,
ontdekte ,of
of dat
dat hy in
~flsating
in het
het ontwerp
ontwerp zyner
zyner
denkbeelden over
over dit
dit Boek,
denkbeelden
Boek, ten
tenaanzien
aanzien van
van het
het voore
voor.
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G. D:&H
DE HAAS
G.
AAS

naame, en
, eenige
naame,
en daar
daar het
het op
opaankomt
aaukomt,
eenigeweezenlyke
w~ez;e~Iyke
ituiting ontmoette.
fruiting
0'I1tmoette. Aan
Aandedegemelde
gemeldeuitkomst
sitkOmSt vet
v~bly.
rblyvende, en trachtende,
vende,
trachtende, in
in dezen,
dezen,het
hetwelbehaagen
welbehaagen zyns
zyns
Zenders te
te doen,
doen, begaf
begafhy
hy zich
zichbiddende
biddende tot
tot de
de bearbear.
Zenders
beiding van
van deze
zond.er dat
dat
beiding
deze ftoffe,
fioffe, zettede
zettede die
die voort, zonder
een der
del' gemelde
gemelde dingen
dingen tusfchen
tusfchen beiden
beiden kwam
kwam,o,. en
en
een
voleindigdehy
hy dezelve
dezelvebinnen
binneneenigen
eenigentyd.
tyd. Zoo
Zoo wei
voldndigde
wet
geflaagdzynde,
zynde, in de
zin
getlaagd
de nafpooring
nafpooring van
van den
den waaren
waaren zin
van dit
van
dit duister
duister Boek,
Boek, befloot
begoot dedeLeeraar
Leeraargemakkelyk
gemakkelyk
tot de
tot
de uitgave.
uitgave. 't'tGeheele
Geheele Werk
Werk zal
zalininniet
llietmeer
meer dan
dan
Brie DeeIen,
Deelen,'van
van eene
omtrent gelyke
gelyke dikte, beftaan.
eene omtrent
befl:aan.
drie
Die,, na
naalalhet
hetgefchrevene
gefchrevene over
over dit Bybelboek,
J5ybetOOek, nog
nog
eenige meerdere
meerdereinlichting
inlichting verlangen,
verlangen , oritvangenbierontvangen bier.
eenige
door op
door
op nieuw
nieuw gelegenheid,
gelegenheid, om
om de
de proef
praef te
te neemen,
neemen.
of en in
in hoe
hoe verre
verre dit
ditBoek
Boek ook
ook vobr
vobr ons
011Swaare
waare bruikbruikbaarheid hebbe.
hebbe. Met
baarheid
Metdedewederlegging
wederIegging van
van anders
ahders denden.
kenden over
kenden
over den
den inhoud
inhoud en
en het
het doel
doel van
van dit
ditGefchrift
Gefchrift
zich hiet
nietop.
op. Of de
DE HAAS
houdt de
de Schrif..
houdt
de Eerw.
Eerw. DE
HAAS zich
SchrifHERDER, EICHHORN,
en anderen
ten
van HERDER,
ElclUIORN, STORK
STORR en
andereh hem
hem
ten van
bekend geweest
geweest zyn;
zyn hebben
niet
'kunnen
hebbenwywy
niet
°krtnnenbefpeu.
befpeubekend
ren. De
zyn eigen
weg, en
geJeerde Schryver
Schryver gaat
gaat zyn
eigen weg,
en
rell.
Degeleerde
he& dit
bedi:
dit Werk,
vVerk,niet
nietvoor
voorGeleerden,
Geleerdell,maar
maar ten
ten nutte
'nutte
zyner Amfterdamfche
•Vrucht zyner
eenvrucht
zynCf
zyner
Amfierdamfche Gemeente
Gemeente,, als
als een
bedryvigheid, in
in den
den tyd
tyd zyns fti/zittens
bedryvighHd.,
ftilzittens,, gefchikt.
gefchikt. De
behandeling is evenwel
bebandeJingis
evenwel voornaamelyk
voornaamelyk uitlegkundig.
uit1f:gkundig.
Over de
uitlegkundige zinsde noodzaakelykheid
noodzaakelykheid van eene
eeneuitlegkundige
zins..
Over
aanwyzing, by
der H.
H. Schrift, worden
a:mwyzing.,
by de
de behandeling
behandeling del'
worden
Voortreffelykeaanmerkillgen
aanmerkingengemaakt,
gemaakt ,inm het
het Voorbe\roortre:lfelyke
Voorbe.
richt,
TheologiteDoftor
Do for DE
die den
den The%gile
DE HAAS
HAAS eere
richt., die
eere aandoen.
Bet Praktikaale
is daarby
Het
Praktikaale is
daarby. niet
niet uit
uit bet
het oog
oogverloren,
verloren~
doch alleen,
alleeh, bet
hetgeen
geenhem
hemhet
hetaangelegenfte
aangelegenfie toefcheen,
toefcheen 9
uitgekozen
zeer kort behandeld.
Men kan
uitgelwzen, , en
en meestal
meestal zeer
behandeld.Men
kan
dit Werk
, ininzekeren
, Polemisch
ook,
zekerenzin
zin,
Polemischnoemen
noemell,,
dit
Werk ook
zoo verre
de inhoud
inhoud van
van het
het Boek
Boek der
tier
n zoo
verre naamelyk
naamelyk de
n
gaf, om
bp enbaaring hem
Openbaaring
hem aanleiding
aanleidillg gaf.,
om dedezoogenaamde
zoogeriaamde
of nieuwe
Nologen
N~ologen., , 00f
niel~~e. Hervormers
He~vormers van
van de
de voornaamvoornaamfte Leerflukken,
(te
Leerfiukken, die
dIe by
bydedemeeste
meesteProteftanten
Protefitmten voor
voar
boofdwaarheden
van het
hoofdw'aarheden van
het Christendom
Chr,isrepdom uangenomen
'llQngeno!Jleti zyn,
in ait
te keer
keer te
te gaan,
gaan, waarvan
w~arvan de
de Schryver,
Schryver., in
dit Boekdeelin
maakt ,inopzicht
~eel., i~'t byzonder
't byzonder zyn
zyn werk
werkmaa~t,
opzicht
omtrent de
"an 'de
de `Leere
Leere omtrent
de Godlykheid
Oodlykheid van
van den
den perpervan
vanJefus.,
Jefus , bl.
bl. 4o9-414
foon
4°9-414.,, en
en omom·
toon en
en het
het gezag
gezag van
trent
de liefde,
'liefde,aan
'B'm'Hein
''Hem verfeltuifitd,
verfihu16itd,
trent het
het geloof
geloof en
'en de
bl.
~l. 417.
In
In
0

OVER
DE OPENBAARING
VAN
JOHANNES.~23
03
OVER DE
OPENiJAARING "AN
JOHANNES.

In dit
dit eetjle
ee,jle Deel
Deel worden
worden alleen
aIleen de
de drie
drie eerfle
eerl1:eHoofdHoofd..
In
deelen
deelen,verreweg
verrewegdedegemakkelykften
gemakkelykfrcn van
vall dit
dit Boek,
Boek, uituit.
gelegd.
gelegd. Vooraf
Vooraf gaan
gaall uitvoerige
uitvoerige Vorbereidftlen
Voorbereidfelen tot
tot de
de
verklaaring
vanditditDybelfchrifr,
BybelfchriftbLbl,I —
us. Daariti
verklaaring vall
- lIS'
Daarin
wordt eerst
cerst gehandeld
gehandeld over het
het algemeen
algemecn opfchrift
opfchrift de.
de;'
wordt
zes Boeks:
ApocalYPJis, , ofte
ofte de
de Openbaaring
Openbaaring .7oannis,
joanh}S.2
zes
Boeks Zpocalypfis
Theologi,
Theologi, (van
('Van joannes
Joannes den
den Godgeleerden),
Godgeleerden). Het
Hct gefchil
gefchit
over
den Schryver
over den
Schryver, en
enover
overdedeGodlykheid
Godlykheid van
van dit
dit
bellist wegens
Boek, houdt
HAAS voor
vaor beflist,
wegens de
de veelvtd.
'Pee/'vul..
Bock,
houdtDE
nt HAAS
iJige en gegrande
geg"onde bewyzen, die
die door
door de
deSchriftverklaar.
Schriftverklaar.
dige
ders bygebragt
bygebragt zyn
VOOi' bet
het gemeen
gemeen gevoelen
gevoelen,, dat
dat
ders
zyn voor
naamelykJoknnnes
Apostel hetzelve heeft
naamelyk
Johannes de
de Euangelist
Evangelist en 4os:el
vervaardigd. - Vervolgends
Yer'Polge1/ds over
over het
her meer
meet byzonder
byzonder en
en
vervaardigd.
breeder
opfchrift, vervat
breeder opfchrift,
vervat in
in de
dedrie
drieeerfle
eerl1:everfen
verfen van
valt
bet
eerfteHoofdl1:uk.
Hoofdfluk.
En eindelyk
het eerl1:e
- — En
eindelyk over deze
deze ge;'
wigtige
vraag: „"Is
Is ditditBybelfchrift
wigtige vraag:
Bybelfchrifrzoo
zoo moeilyk,
moeilyk, dat
dat
regte bevatting
bevatting en
engebruikmaaking
gebruikmaaking daarvan,
daarvan,als
alshook
hoo..
de regte
peloos,
en zoo
zoo niet,
met, van
lleloos, moet
moet worden
worden befchouwd
befchouwd; ;en
van
waar dan,
dat 'er
'er onder de
de Christenen
Christenenby
hyaanhoudendik
aanhoudendio
waar
dan, dat
held
heid zulk
zulk eene
eene duisterheid
duisterheid plaats
plaats heeft
beeft omtrent
omtrent dit
dit
Bock ; en
en welke
, dien
:Boek;
welke is de
de weg
weg,
dienmen
mentetebetreedeit
betreeden
beeft, om, zoo
zoo veel
veel mogelyk
mogelyk,, tot
tot een
een regt
l'egtbegrip
begrip en
heeft,
gebruik van
gebr.uik
van dit
dit uitfteekend
uitUeekend Bybelfchrift
Bybelfchrift te
te geraaken.°
geraaken."
De Eerw.
E,el'w. Schryver
Schryver erkent
erkent de
de groote
grootemoeieiykheid,
moeielykheid, om
dit Boek
dit
Boek wel
weI te
tt: verflaan
verl1:aan,, maar
maar meent
meentdesniettemin
desniettemin.
<Iat
men,, door
door vereischt
vereischt onderzoek
onderzoek,, tot
toteen
eengenoegs.
genoegdat men
vruchtbaar gebruik,
gebruik , ook
~aam
oak van
van dit
ditgedeelte
gedeelte der
det
en vruchtbaar
zaam en
waarroe by
by ook
ook den
H. Schrift,
Schrifr, kan
kan geraaken
geraaken, , waarroe
den weg
WeI
wyst. DeDealgemeene
diehy
by tot
tot dat
wyst.
algemeene aanmerkingen
aanmerkingen , ,die
da.t
einde
maakt,, en
en oordeelkundig
oordeelkundig beredeneert,
beredeneert, zyn
ons
einde maakt
zyn onsj
flat eene
over't
p;eheel, zeer
zeer wel
weI bevallen
bevallen. Dat
eene uitlegkun
uitlegkunt
over 't geheel,
dige
nafpeuring en
zinsbepaaling van
Boek de
de Itl..
dige nafpeuring
en zinsbepaaling
van dit
dit Boek
Ata
leen zekere
hetzelve te
leen
zehre en
en veilige
vcilige weg
weg is,
is,om
omhetzelve
te leered
leeren
verftaanen
en 'er
'er zich
zich met
met nut
nut van
verfl:aan
van te
te bedienen,
bedienen t is
is onte.
onte"
genzeggelyk. Ook
Ook wordt
wordt met
grond beweerd,
beweerd,dat,
dat, oft
genzeggelyk.
met grond
otl1
bierirr
flaagen, , men
niet behoort
gee~
bieriri weI
wel te
te flaagen
men zich
zich niet
behoort toe
toe te gee.
bedenkingen• , en
en in
in den
ven
den toe.,
toevernuftige bedenkingen
allerleie vertzfJfiige
in allerleie
ven in
en dat
vergeestelyken; en
leg,
om niles
dat men
men zich
~kh tevenS
tevtns
leg, om
alles te
te ver/?eestelyleen;
zorgvuldig dient
client te
te wachten
zorgvuldig
wachten voor
vaor den
den· invloed
invloed vatt
vatt
en van
per, en
brattier:.
eenen
bejluurdeh Godsdiensty
Godsdietzstyver,
van braMe";'
kwalyk beduurden
eenen kwalyk
Hierop voIgt
volgt nog
nog een
een vietvier•
rpetdeeldheid
en PqH'Vzutht.
pfrtvzueht. Hierop
verdeeldbeid en
leezenswaardigeaamnerkinget1,
aanmerkingen ,wQllrvail
wnarvande
de Ie"'"
tal
tern
tat }eezenswaardlge
bailI'
tot het
hetletterkundige
lettel"kttttdigedezes
dezes BoeltS;
Roeks,
haar opzichtheeft
opzicht heeft tot
tot de Oosterfclie
wyze van
in
algemeen; ; de
009ted~he \\-)Tie
van
tweak tot
in 't algemeen
de tweeie
vOere
Q
",oot''''
Q '12
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voordracht; de
derde tot de
voordraeht;
de tlertie
de openbaaring,
openbaaring, in
in dit
dit Bock
]3oek
vervat, zoo
in zigtbaare
en hoorbatzt-e
vervat,
zoo als
als die
die beflaat
bef1:aat in
zigtbtztzre en
hoorbaare
laatJle tot de
ontdekkingen ; de
de !aatfte
ontdekkingen;
de naaste
naaste beflemming
bef1:emming en
en
richting van
van den
den inhoud
Boeks.-— Aan
richting
inhoud dezes
dezes Boeks.
Aan meer
meer
bedenkelykheid fchynt
fchynt ons
ons onderhevig
bedenkelykheid
onderhevig te zyn
zyn de
de nadere
nadere
en meer
van het
en
meer byzondere
byzondere befchouwing
befchouwing van
het geen
geen men
men in
acht te
acht
te neemen
neemen en
en te
te volgen
volgen heeft,
heeft, by
byhet
hetuitlegkun.
uitlegkun..
dig onclerzoek
van dit
dit Bybelfchrift
met opzicht
dig
ollderzoek van
Bybelfchrift, , met
opzicht tot
tot
het Profeetisch
Profeetisch gedeelte.
gedeelte. De
De Schryver
Schryver is
is te
te recht
recht van
van
oordeel, dat
oordeel,
dat de
devoorfpellingen,
voorfpellingen, in
in dit
ditBoek,
Boek,geenzins
geenzins
moeten uitgeflrekt
worden tot
tot aile
alle byzonderheden
moeten
uitgef1:rekt worden
byumde"heden van
de
van de
aanflaande lotgevallen
lotgevallen der
der Christenkerk
aanfl:aande
Christenkerk;; by
hy wil
wil alleen
alleen
ontdekkingen van dezelven
zekere
zekere bepaalde
bepna/de ontdekkingen
dezelven toegeftaan
toegefl:aan
hebben, en
nadere onthebben,
en dat
dat wel
wei zoodanigen,
zoodalligen, die
die eene
eene uadere
ontivikkeling van
van het
wiRke/ing
het geen
geendesaangaande
desaangnande reeds,
reeds, ininandere
andere
gedeelten der
der H.
II. Schrift,
gedeelten
Schrift, voorfpeld
voorfpeld was, behelzen.
behelzen. Maar
Maar
nu komt
1lU
komt het
het voornaamelyk
voornaamelyk aan
aan op
op voldoende
voldoellde gronden,
grollden,
om zoodanige
bepaalde onrdekkingen
ontdekkingen aan
aan te neemen
(JIll
zoodanige bepaalde
necmen,, en
ell
niet vervulde
vervuldetete onderfcheiden.
onderfcheiden. Of de
het al
al en
en n;et
het
de Am.
Am.
iferdamfche Kerkleeraar
Kerkleeraarhet
het hierin
hierin verder
fierdamfche
verder gebragt
gebragt heeft
heeft,,
dan zyne
zyne voorgangers,
voorgangers, die
die zoo
zoo veelerleie
veelerleie groote
groote en
en kleikleine byzonderheden
ne
byzonderheden, ,inin dit
dit Boek
Boek,, meenden
meenden ontdekt
ontdekt te
te
hebben, zal
hebben,
zal vervolgends moeten
Illoeten blyken
blyken,, by de
de behandeling
behandeling
van dat
van
dat gedeelte
gedeelte van
van dit
ditGefchrift,
Gefcbrift,'t 'twelk
welkgeoordeeld
geoordeeld
wordt, zoodanige
wordt,
zoodanige voorzeggingen,
voorzeggingen, omtrent
omtrentde
delotgevallotgeval.
len der
te behelzen.
len
del' Kerk
Kerk, , te
behelzen. Uit
Dit de
de proeve,
proeve, die
die by
hy ons
ons
van zyne
zyne wyze
wyze van
vanuitlegging
uitleggingvan
vanoude
oudeGodfpraaken,
Godfpmaken,
in zyn
zyn Boek
Boek,, over
Toekomende Waereld,
medeover de
de Toekomende
Waereld, heeft triedegedeeld ,en
en uit
uit 't geen
gedeeld,
geen by,
hy, ininditditeerfle
eeraeDeel
Deel zyner
zyller
Verklaaringvan
van de
de Openbaaring
Openbaaring 'Pan
van Yohannes
Verklaaring
johannes, , daaromtrent voorloopig
aanmerkt, durven
omtrent
voorloopig aanmerkt,
durven wy
wy hem
hem geen
geen alalgemeenen byval
byval belooven.
belooven. Op
gemeenen
Op dedealgemeene
algemeene,, in
in de
de
Voorbereidfelen gelegde
gelegdegronden,
gronden , en
Voorbereidfelen
en aangevangene
aangevangene toe
toe-■
derzelven, ter
ter verklaaring
verklaaring van
van de
pasfing derzelven,
de Brieven
Brieven aan
aan
pasfing
de zeven
zeven Afiatifche
Afiatifche Gemeenten
Gemeenten, , zal
zal ook
ook nog
nag wel
weI iets
iets
aan tete merken
merken vallen.
vallen. Ondertusfchen
Ondertusfchen heeft
heeft de
de Schryver
Schryver
met het
met
het praktikaale
praktikaale gebruik
gebruik van
vandedevoorfpellingen
voorfpeJlingen dedezes Boeks,
naar zyn
zyn in:zei
Boeks. wanneer
wanneer dezelven
dezelven naamelyk
naamelyk naar
inzien verklaard
worden zeer
, zeerveel
veel
„ Zy zyn
:zien
vel'klaard worden,
op.op. "Zy
zyn ,"
zegt by
in den
:zegt
hy,, „"in
dengrond
giOndgeheel
geheelpraktikaal
praktikaal,, zoodat
zoodat
daarin niet eene
wordt , die
daarin
eene voorzegging
voorzeggillg gevonden
gevonden wordt,
die niet
niet
(trekking beeft,
heeft, tot
eenige weezenlylre
weezenlyke ftrekking
eenige
totbevordering
bevordering van
van
de praktyk
der godzaligheid."
godzaligheid." En een
de
praktyk der
cen weinig
weinig verder:
verder:
boeks is
De profeetifche
pl'ofeetifche openbaaring
openbaaring dezes
dezes .boeks
is niet
niet alaI",, De
leen
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maar van
van eene
weezenlyke , maar
leen
eene weezenlyke,
eene zeer
g,.oot~
leen van
van eene
zeer groote
nuttigheid voor
voor den
nuttigheid
den Christen
Christen,, wanneer
wanneer by
hy maar
maar,, op
op
eene regt praktikaale
een~
praktikaale wyze,
wyze,omtrent
omtrelltdezelve
dezelve werkzaam
werkzaam
is; en
en dat
datisisdezelve
dezelvezoo
zoowel
weIten
tenaanzien
aanziell van
van de
de nog
nog
niet vervulde
niet
vervulde,, als
als van
van dedereeds
reedsvervulde
vervuldevoorzegginvoorzeggingen." En
titel : G.
G. DE
gen."
En nunuverftaan
verfban wy
wy ook
oak den
den titel:
over de
de Openbaaring
HAAS,
Openbaaring van
van "ohannes
Johannes;; als
als een
een Roek
Boek
HAAS over
voor hef
het Vefjhmd
Yerganden
enlIart.
hart.
voo"
JEWS van
Het Affcheid
van JEZUS
van zyne
Het
.Affcheid van
zyne Leerlingen
Leerlingen,, en
en-zyne
zyn~
A. BRINK.
Bedetot
totden
denPacler.
fader. Door
Bede
Door A.
BRINK. Te
Leeuwt11-·
Te LeeuwarP. Wiarda,
1803. In
8vo. 318
318 bl.
In gr.
gr. 8vo.
den, by
den,
by P.
Wiarda, 1803.

et recht oordeelt de Eerw.
dat niets voor
den oprechten Christen belangryker zyn kan, dall
M
eene aandachtige overweeging del' laatfl:e woorden van

et recht oordeelt de Eerw. BRINK,
BRINK dat niets voor
den oprechten Christen belangryker zyn kan, dan
eene aandachtige overweeging der laatfte woorden van
Jefus, en
Jerns,
en zyn
zyn gedrag
gedrag op
op 't'teinde
einde van
van zyn
zyn leeven.
Jeeven. Men
Men
an het affeheid,
tan
affeheid, 't'twelk
welkHy
Hyvan
vanzyne
zyneleerlingen
leerlillgen nam
nam,,
zoo als
zoo
:l1s dit
dit door
doorden
denEuangelist
EuangelistJohannes
Johannes,, Hoofdft.
Hoofdfr.
XIV, XV,
XV,XVI,
XVI,is isbefchreeven,
befchreeven, en
en zyne
zynedaarop
daarop ge.
gee
volgde bede,
bede, H.
volgde
H. XVII
XVII,, niet
nietleezen,
leezen, en
endaarover
daarover be.
be.
hoorlyk nadenken,
dendiepften
diepfien eerbied
eerbied en
en de
de
hoorlyk
nadenlten, zonder
zonder den
zuiverfte Hefde
licfdevoor
voor Hem
Hem te
te gevoelen.
zuiverfie
gevoe1en. Mannen
Mannen van
van
naam, die
naam,
die den
den Christelyken
Christelyken Godsdienst
Godsdienst beleden
beleden,, waren
waren
'er altyd
altyd zeer
zeer mede
mede ingenomen,
ingenomen, erf
en: wierden,
wierpen, op
op het
het
einde
van hun leeven,
einde van
leeven, met
met den
den inhoud
inhoudvan
vandeze
deze HoofdHoofd.
flukken gefierkt
gefterktinin hun
bun geloof.
fiukken
geloof. flier
Hierworden
worden zeker
zeker
Leydsch Leeraar
Leeraar BEGNON,
B&GNON, de
de Abt
Abt JERUSALEM
JERUSAL Rl\I en Prof.
Leydsch
worden
H. A. SCHULTBONS
SCHULT!fNS genoemd.
genoemd. - Echter
Echter
wordendedemeesmees·
te gezegden
van jthIS
gezegden van
Jefus, , by die
die gelegenheid,
gelegenheid, door
door veeveelen
verttaan , en
toegepast. De
len verkeerd
verkeerd verHaan,
en ongelukkig
ongelukkig toegepast.
De
Schryver heeft,
heeft , op 't't voetfpoor
Schryver
voetfpoor van
van anderen,
allderen, bet
het be.
bepaalde
oogmerk van
van Jefus,
Jefus , met
paalcle oogmerk
met deze
deze geheele
geheele voorvoordracht, en
en den
den waaren
waaren zin
zin van
van verre
velTe de
de meeste,
meeste, veelal
vedal
kwalyk
uitgelegde~ ,uitdrukkingen.
uitdrukkingen, waarvan
waarvan By
Fly zich ,
kwaJyk uitgelegde
deze zyne
zyne laatfle
Iaatfie redenen,
redenen, bediend
bediend heeft,
heeft, naauwkeunaauwkeu·
in deze
rig
en een
een zeer
zeer nuttige
taak op
op zich
rig onderzocht
onderzocht, , en
nuttige taak
zich gegenomen
nomen,, met
met bet
hetrefultaat
refultaat van
vandeze
dezezyne
zynenafpooringen
nafpooringen
in 't't licht
licht te
te geeven.
geeven. Allen,
Allen, wien
wien het
het te
te doen
doen is,
is, om
om
bet
het Nieuwe
Nieuwe Verbond
Verbond met
met verfland
verfland te leezen,
leezen, en
en tot
totbebevordering
vordering van
van verlichte
verJichte kennis
kennis,, .zuivere
zuivere godvrucht
godvrucht en
ell
gegronde
vertroosting , te
te gebruiken
gegronde vertroosting,
gebruiken,, zullen
zuBen 'er
'er hem
hem
voor
voor danken.
danken. Wy
Wybebben
QebbenditpitBoek
Boekmet
metgenoegen
genoegen ge.
geleeQ 33
Q
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gelooven ,dat
dat de
de Schryver
Schryver het
het doel
van ]eJe.
leezen, en
en gelooven,
leezen,
doeI van
fus over
en den
den zill
zin van
rus
over 't geheel
geheeI wel
weI begreepen
begreepen, ,en
van ver.
vermeesten zyner
zyner gezegden
juist getroffen
i\!
gezegden Juist
getroffen heeft.
heeft.
re de
de meesten
voorbereidendeaanmerkingeil,
aanmerkingen, over
Vooraf gaan
gaan eenige
eenige voorbcreidende
Joh, XIV—XVI,
1-18,
waarin hy
by tracht te bepaalen:
XIV -XVI, bl.
bl. 1-,
18, waarin
bepaaIen:
Joh.
wanneer, waar,
waar, tot
wie,, eri
ertmet
metwat
watoogmerk
oogmerkJefus
Jefus
wanneer,
tot wie
thans fprak
thans
fprak;; de
de wyze,
wyze, op
opwelke
welke Hy
Hyzyne
zynerede
rede inrichtinricht.
te ; en
te;
endoor
door wien
wien dit
ditalles
:lllesisisaangeteekend.
aangeteekend. Daarop
Daaroll
van deze
ornfchryving van
voIgt
eene om[t:hryving
deze rede
rede van
van Jefus
Jefus,, b/.
bI.
volgt eene
19-42. •De
inhoud
derzelve
19-4~
. De
inhoud
derzeIveworth
wordtvervolgends
vervoIgends nader
nader
onderzocht , als
onderZol;ht,
ais beantwoordende
bealltwoordende aan
aan het
hettegenwoordig
tegellwoordig
oogmerk. lefus
'er op
oogmerk.
Jefus legde
Iegdc zich
zich eerst
eel'st en
en vooral
vooraI 'cr
op toe,
toe,
eene zekel'e
zekere bcdaardheid
bcdaardheidininhun
huntete verwekken,
verwekken , opt>m
dm eene
, om
in that
{hatzyn
zynniogten
mogtcn,
omzyne
zyneredenen
redenenbehoorlyk
behoorlyk
dat zy in
;an te
en 'er een
~an
te hooren
hooren,, ininhet
h(;(geheugen
geheugen te
le bewaaren
bewaaren,, en
een
good gebruik
gebruikvoor
voor zich
zich zelven
zelven van
van te
te maaken.
maaken. Hiertoe
goed
Hiel'toe
brengt de
H. XIV:
waarvan by
by deze
brengt
de Schryver
Schryver H.
XIV: I1,
, waarvan
deze om.
am.
Cchryvinggeeft
geeft
Ah myne
myne lieve
lieve vrienden!
vrienden! laaten
f(;hryving
% : dh
laoten myne
myne
gezegden tIu loch
gezegdel1
tach niet
niet tetezeer
zeel" ontflellen.
ontpellen. Blyft
Blyftvolflandig
voljJandig
en my
myzynen
zynenZoon
Zoonvertrouwen,
vertrouwen,dan
danhebt
hebt gy
gy immert
tip God en
itnmerl
veer geene
geenegevaaren
gevaarenIete vreezm.
vreezen. vs.
vs, 27: Alles,, wat
'Poor
wat ik
i!e
tot uu foreae
gefchiedt
'hos tot
thqns
Jiweelr.e.
gefchiedtmet
metdat
datoogmerk
o~gmerk,, am
om u
en U
a op
gerust te
te flegen
fte/len, , en
op den
den duur
duureene
eene 'mare
woorevergenoe.
verget1oe...
geruSl
ging te
gin!!
te doen
doen fmaaken.
[moaken. Eene
Ee11evergenoeging
vergenoegint,, geheel
geheel ononvandie
die der
der waereld,
waereld , welke
4r1erftheidenYtm
(ierftheiden
welke nets
nietsweezenlykt
weezel1lykr
in zich'
zich bevat.
in
be'Vat. 1J/aarom
IPafirom zoudt
zoudt gy
gy uudan
dan tack,
toch,myne
moyne lieye vrienden!
vrienden! zoo
zoo ontrusten, en
enden
df!nmoed
moedopgeeven?
opgeeven? xvr:
$3: Dit alles
wildeikik u,
u , ler
ter uwer
gerustfiellin mede$3:
alles wilde
uwer gel'uslflellin~,
mede&len. Veele
(iee/m.
Veelerampen
rampen zullen
:wllen uuinindit
ditleeven
leell.en trefen
Ir~ffen,, maar
maar
houdt
, diediede de
10aereld
houdt moed
moed, , en
en ziet
ziet opopmy
my,
'].Jacreldoverwitt.
ovet'witl.
Voorts
Voorts was
was alles
alles,, wat
watJefus
Jefusverder
verder voortbragt,
voortbragt, inge.
ingedie gerustheid
richt
richt, , om
om die
gerustheid des
des gemoeds
gemoeds te
te bevorderen.
bevorderen.
De
De Eerw.
Eerw. BRINK
ERlt'\l{ brengt
brengt alles
alles tot deze
deze hoofdpunten,
hoofdpunten,
die dan
die
dan vervolgends
vervoIg~llds in
in de
derede
redevan
vanJefus
Jerusnader
nader aange.
aange~
weezen
we.czen worden
worden,, met
met bygevoegde
bygevoegde ophelderingen
opheJderingen,, waar
waar
hen in de
by ze
ze noodig
noodig oordeelt;
oordeeit l Jefus bevestigde
bevestigde hen
de groo.
groore gedachten
welke zy
te
gedachtCJ1, , welke
zy vim
van Hem
Hem hadden
hadden opgevat.
opgevat. hen h.y
by't't geen
fly bepaalde
hepaCilde hen
gem Hem
Hem binnen
binnen kort
kort zou
zou aver.
over*Omen
hoe11y
Hydaa,onrlel'
daaronder
verkeerde.
!rpmen, ,e1lenhoe
verkW'de.
- — Hy
Ny ver.
ver...
~ekerd.e
hen van
wm zyne,.
Z.'Y11f; opflanding.
opftanding. - — Hy
flygaf
gafhun
hunvoor.
voor..
ekerde hen
van '1't goon
011
,,1 onderricht
onderrichl van
gem zy
zy in 't'Ivervolg
vC1'volg doen
doen moesten,
moeSlen,
vat
~(l: bun
hun dan
dan zou
zouaverkomen,
over/comen, en
en hoe
hot: zy
ZJ zich
zic11 ills
tlfs dim
d(m beb~
ioarden
!I~(Jrden to
f~ gedraagen.
gedrtltilfen.
iu
1ulc Rmnl1erlcincen,
ithelderende
aosner*incen t die telkens
III de
de pop.7e!4QrQ
telkens door aan.
aan..

tee..
tee-

AFSCHEID
VAN JEZUS
AFSCHIUD, VA~
JEZUS,9 :1HZ.
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teekeningen
uek-eningen, ander
onder· aan
aan den
den text
text geplaatst
geplaatst,2 bevestigd
worden,
worden, wordt
wordt geen
geen doorloopende
doorloopendeverklaaring
verklaaring van vers
vel'S tot
tot
vers
volgt,
als bet
het eene
eene op
opbet
betandere
andere by
by Johannes
Johannes voIgt,
vel'S,, zoo als
gegeeven ,maar
maar lj.Jleert
alleertzekel'e
zekerezaak
zaak
orde, zoo,
zoo als
gegeeven,
- orde,
als de
de
Schryver zich
zich dezelve
dezelvevoorftelt,
voorftelt, in
in acht
acht genomen.
Schryver
genomcn. Dit
draagt onze
wag. Alleenlyk
draagt
onze volkomenfte
volkomenfie goedkeuring
goedkeuring wcg.
AlJeenlyk
kadden
kadden wy
wy veriangd,
verlangd, dat
dat dan
dan nu
nueen
eenregister
register van
van alle
aHe
opgehelderdeplaatzen
plaatzenachteraan
achteraangevoegd
gevoegdware,
ware,om
om alal 't
Qpgehelderde
geen men, ailment
, nader
geen
orntrentdeze
deze enengene
geneplaats
plaats,
naderbetreert
be~eeri:
te weeten,
wedervinden.\ioor
ie
weeten, gemakkelyk
gemakkelyk tete laaten
laaten wedervinden.
001'
't overige
zyn wy
't
overige zyn
wy het
het met
met den
den Eerw.
Eerw. BRINK
BRINK eens,
eens ,
wanneer
by zegt:
zegt: „" Men
wanneer by
Men kan
klll1 (den
(deninhoud
inhoud van
vandeze
deze
Hoofdftukken)
Boofdf1:ukl.en) geen
geen aaneengefchakelde
aaneengefchakelde redevoering
redevoering noeno~
men. Jefus
in die orde,
Jefus fpreekt wel
weI alleen
alleen,, maar niet in
orde, waarwaal'in eerie
eene redevoering pleegt te gelchieden.
ge{chieden. Eerie
Eene en dezelfde
dezelfde
zaak
+aak worth
wordt herhaald
herhaald en
enverfchillend
verfchillend geplaatst;
geplaatst; 't't geen
geen
,
in 't't begin
begin voorkomt
voorkomt ,wordt
wordtfoms
fomsweer
weerinin't'tmidden
midd~l1,
of op bet
het einde
einde,, op
op nieuws
nieuws voorgefteld.
voorgefield. Soms
Somstreffen.
treffen
wy
wy een
een onverwachten
onverwachten overgang
overgang van
van zaaken
zaaken aan.
aall. Soms
Soms
Vvorden
dingen, welke
welkelaater
laater Il:onden
ftonden te
te filcbeuren,
gebeuren , voor
tworden dingen,
anderen, welke
kort op handen
anderen,
welke kort
handen waren,
waren t geplaatst.
gepla:ttst. HierI-Iiertait
wy dus
, dat bet
\lit kunnen
wyafleiden
dus afleiden,
dat overtollige
het overtolligemoeite
moeite
zyn
zyn zoude,
zoude" om
omeen
eennaauwkeurig
naauwkeurig verband
verband te
te willen
willen opopgeeven
van 't
g~even van
~t geen
geen inindeze
dezeHoofdftukken
Hoofd!l:ukken voorkomt.
voorkomt.
Zulk
beneeint niets
niets van
eene fchynbaare
fchynbaare wanoirde
wanOlde beneemt
vall de
de
Zulk eene
waarde
waarde van Jefus
Jefus rede, maar
maar bevestigt
bevestigt veeleer
veeleer dezelve."
dezelve."
Over het plechtige
gebed,
Overaet
plechtige gebed
~ 't
't welk
welk Jefus,
Jefus, na
na zyne
zyne rercde geeindigd
hebben , in
in het
de
geeindigd tete hebben,
het byzyn
byzyn van
van zyne
zyne elf
elf
leerlingen , hemelwaart
hemelwaart opzond,
opzond, worden
leerlingen,
worden insgelyks
insgelyks voorV'oor~
aanmerkingen gemaakt,
gemaakt , die een
kort
of eenige
af
eenige algemeene
algemeene aanmerkingen
cen kart
overzicht geeven
van den
inhoud van
geeven van
den gewigtigen
gewigtigen inhoud
"an dit
dit
overzieht
merkwaardig
gebed ,enenvan
van de
de wyze
wyze,, waarop
waarop Hy
Hy "t'.1:
merkwaardig gebed,
voordroeg.
cmvoordroeg. Daarop
Daarop volgt
voIgtdan
danwederom
wederom eene
ecne vrye
vrye omen eindelyk
aanmerkingen 7 over
fehryving
ftht-yving, , en
eindelyk ophelderende
ophe!det-ende aanmerkingen,
alle
uitdrukkingen , welke
~lIe de byzondere
byzondere uitdrukkingen,
welke 'er in
in voorkovoorkomen
die de
de Schryver,
Schryver,zoo
zooveel
veelmogelyk
mogelyk,, in
in den
den gege..
men, , die
woonen
ftyl van
Jefus, tracht
woonen ftyl
van Jefus,
tracht te
te verklaaren,
verklaaren, en
en zoo
ZOQ
, als
toenmaalige
op te
tevatten
vatten,
alshem
hemmet
metde de
toenmaaligeomftandigom!l:andigheden
van zyne
zyne rede
heden ,, en
en den
den inhoud
inhoud van
rede, , in
in de
de drie
drie voovoqrige
rige Hoofdftukken
Hoofdll:ukken opgegeeven,
opgegeeven, best
best fchynt
fehynt overeen
overeen to
t~
komen.
komen. Men
Men merkt
merkt allerwege,
allerwege, dat
dat de
de Eerw.
Eerw. BRINK
BRINK de
beste
beste tlitleggers
Uitleggers geraadpleegd
geraadpleegd, , en zich
zich derzelver
derzelver voorvoorlichting , op eene
wyze , ten
ten nutte
lichting,
eene oordeelkundige
oordeelkundige wyze,
nutte gegemaakt
heeft. Hier
maakt heefc.
Hier en
en daar
daar noemt
noemt by
by ook
ookdedeSchrySchry"
vers
bygevolgd
gevolgdis.is. Hy
vers,, die
die by
Hy had
bad dit onderwerp
onderwerp,, in
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Leerredenen, VOOl'
voor zyne
Leerredenel1,
zyne Gemeente
Gemeente behandeld,
behandeld, en
en deek
deelt
ons nu
mede
ons
nu ook,
ook, zoo
zoo't'tfchynt,
fchynt,iets
iets
medenituitdedetoepasfetoepasfetyke aanmerkingen
waarvan hy
by zich
lyke
aanmerkingen, , waarvan
zich by
by die
diegelegengelegen..
heid zal
heid
zal bediend
bediend hebben,
hebben, onder
onder' den
denalgemeenen
aigemeellen titel
titel
van jefus
:Plus , dat ach.
Het nuttig
nuttig gebruik
gebruik der
del' woorden
w60rden van
van
van Het
teraan geplaatst
geplaatstis,
is, bl.
bl. ~57-3IO.
257-310.
teraan
Wy
\Vy kunnen
kl1nnen ons
0115 niet
niet onthouden
onthouden,, om
om nog
nag deze
deze en
ell
gene proef
proef van
van 's
gene
'5 Mans
Mans wyze
wyze van
van uitleggen
uitleggen te
te geeven.
geeven.
plaats,,
de moeielyke
moeielyke plaats
Hiertoe valt eerst
eerst onze
onze aandacht
aandacht op
op de
Joh. XVI:
XVI: 88-II,
, daardaar
de groote
verandering,
loh.
de groote
verandering,welke
welke
er na
pa Jefus
Jefus vertrek
vertrek op de
de waereld
waereld zou
zou plaats
plaats hebben
hebben ,~
wordt uitgedrukt
wys van
van eene
wordt
uitgedrukt door
door de
de fpreek
fpreekwys
eene overtuiovertui.
ging van
WIn zonde,
zrmtle, gerechtigbeid
gerechtigbeid en
en oordeel
oordeet, , waarvan
waarval1 de
de
Eerw. snrratc
deze verklaaring
verkiaaringgeeft:
geeft: "„ De
Eerw.
ER INK deze
De Joden
Jaden zouzonden nu tot
gedachtenkomen.
komen. Nu zouden
tot geheel
geheel andere
andere gedachten
zouden zy
den
zy het
het fchandelyke
fchandelyke van
van hun
hun ongeloof
ongeloof inzien
inzien,, en
en
zich zelven
zich
zelven als
ais ftrafwaardigen
firafwaardigen veroordeelen.
veroordeelen. NietteNiettegenflaande de
de verbazende
verbazende wonderen,
wonderen, welke
genfiaande
welke Hy
Hy verrichtverrichtte, hadden
hadden zy
zy Hem
Hemniet
nietalleen
aIleenniet
nietvoor
vooreen'
een' gezant
gezant
van God,
van
Gol, veel
veel minder
mindel' voor
voar den
den Mesfias
Mesfias erkend,
erkend, maar
maar
zelfs als een'
zelfs
een' boosdoener
boosdoener befchouwd
befchouwd en
en behandeld.
behandeld. Dan
Dan
nu zoude
un
zoude men
men aan
aan zyne
zyne onfchuld
onfchuld niet
niet twyfelen,
twyfelen; daar
claar
zy de
de duidelykfte
duidelykfie bewyzen
bcwyzen van
van zyne
zynehemelfche
hemelfche heerheeriykheid aanfchouwden,
aanfchouwden,en
en dus
dus overtuigd
wierden, dat
lykheid
overtuigd wierden,
dat
God zelf
God
zelf zyne
zyne zaak
zaak rechtvaardigde.
rechtvaardigde. Dan
Dan zoude
zoude zyne
zyne
leer boven
daar men
leer
hoven alien
allen tegenfland
tegenfi:and zegenpralen
zegel1pralen, , daar
men de
de
magt van
magt
van den
denbozen
bozenGeest
Geestzichtbaar
zichrbaarzoude
zoude verbroken
verbrokell
zien." Hy
Hytracht
trachtdeze
dezeuitlegging
uitleggingtetebewyzen
bewyzen in
in eene
eene
zien."
breedvoerigeaanteekening,
aanteekening,waarroe
waartoeons
ons de
de plaats
breedvoerige
pIaats ontbreekt, om
om ze
ze over
over teteneemen.
Ileem~n.
Wy
\Vy voegen
voegen 'er liever
liever by
by de
deaanteekening
aanteekening op
op Hoofdft.
Hoofdfr.
XVII; 9,
XVII:
9,waarvan
waarvandeze
de,;eomfchryving
omfchryvillggegeeven
gegeeven wordt:
wordt:
Geheel aan
aan hun
bun gehecht
Geheel
gehecht, , dringt myn
myn hart
hart my,
my,om
om alleen
aileen
voor hun
hun te
te bidden.
'Voor
bidden. Zy
Zybehoorden
behoorden U toe,
toe, Gy
Gy fchonkt
[chodt ze
ze
hen U
U thans
thans ten
ten jle11fjlen
gerklien(Ian.
aan. Hier
my, en
en ikiNbeveele
beveele hen
by wordt
wordt dan
dan aangemerkt:
aangemerkt: „" Uit
Vitdeze
dezeplants
plaars tetewillen
willen
bewyzen
bewyzen,, dat
dat Jefus
Jcfus liefde
liefde zeer
zeer beperkt
beperkt was
was,, en
en zich
zich
:llleen
zyne byzondere
byzondere vrienden
vrienden bepaalde
bepllalde,, zoude
zaude
211een tot zyne
weinig
charaktervan
van onzen
weinig met het
het menschlievend
menschlicvend charakter
onzen ZaZaligmaker overeenkomen
Hy wenschte het geluk
ligmalcer
overeenkomen; ; By
geluk van
van alalien , en
len,
en bad
bad zelfs
zelfsaan
aanhet
hetKruis
Kruisvoor
voorzyne
zynevyanden.
vyanden.
diet
bet zyn,
Niet minder
mindel' verkeerd
verkeerd zoude
loude het
zyn, om
omdezelve
dezelve te
te gegebruiken ter
in den
bruiken
tet verklaring
verklaring van
van zyne
zyne voorbede
voorbede in
den HeHe:net. Jefus
Joel.
Je:ms zegt
zegt alleen
aIleen,, wat
wat Hy
Hy thans
thans deed
deed , en
en niet
niet
wat By
Fly doen
don zonde
W('.t
zoude,wanneer
wanneerHy
Hyby
byden
den Vader
Vader was;
was i
an-
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antlersbad
bad By
Hy weI
wel voor
voor de
wereld , op
op dat
~l1ders
de wereld,
dat ze
ze mogt
moge

behoudenworden,
worden, maar
maar thans
thans bad
bad By
Hy alleen
voor zyzy.
behouden
aIleen voor
ne Ieerlingen.
leerlingen. In
had Hy
Hy al.
rie
In deze
deze laatfte
laatfl:e ogenblikken
ogellblikken had
aIleen op
op hen,
hen , als
leen
aIs zyne
zyne getrouwe
getrouwe vrienden
vriellden en
en opvol.
opvol.
gers , het
het oog
gel's,
oog gevestigd.
gevestigd. Door
Door voor
voor hun
hun thans
thansalleen
alleen
bewys, welk
te bidden,
bidden, gaf
gaf Hy
Hy een
een fprekend
fprekend bewys,
welk eene
eene harhartelyke toegenegenheid
Hyhun
hun toedroeg.
toedroeg. Ely
toegenegenheid By
Hy wist
wist wat
wat
telyke
zy voor
Vaal' het
het vervolg
vervolg nodig
nodig zouden
zouden hebben
hebben,, en
en daarom
daarom
bad Hy
voor hun.
hun. Men
bad
By thans
thans zoo
zoo ernftig
ernfiig Vaal'
Menhoude
houde hier
hier
onder het
hetoog,
oog , dat
dat zy
onder
zy hier
hier niet
niet flechts
fiechts als
aIs zyne
zyne by.
byzoudere vrienden,
vrienden, maar
zondere
maar vooral
vooraI als
als hervormers
hervormel's der
del' wewereld voorkomen
zoo dat
reId
voorkomen, , zoo
dat Jezus
Jezus Diets
niets voor
voor hun
hun konde
konde
bidden , of in
bidden,
in dat
dat gebed
gebed was
was ook
ook het
het hell
heil van
van anderen
anderen
begrepen. -— Hoe
begrepen.
Hoezeer
zeermoet
moetdit
ditzeggen
zeggen dedeLeerlin.
Leerlingen getroffen
getroffenhebben,
hebben , daar
daar Hy in
gen
in deze
deze laatfte
Iaatfl:e ogen
ogell.
blikken zich
zich zelven
als geheel
uit het oog
blikken
zelven ;rIs
geheel uit
oog verliest,
verliest, en
en
alleen voor
voorihunne
ihunnebeIangen
belangen
zorg
draagt- ! Jezus
aileen
zorg
draagt!
Jezuszegt
zegt
van hun
hun tot den
zyn uwe.
uwe. 'fe
Te voren
van
den Vader, zy
zy zyn
\Toren had
had Hy
Hy
waren uwe, en
gczegd,
zy waren
en gy
gyhebt
hebtmy
mydezelve
dezelve gegeven:
gegeven:
gezegd, zy
de Vader
de
Vader had
had ze
ze Hem
Hem als
alsOzyn
zyneigendom
eigendomgegeven
gegeven,, daar
daar
zy door
door Hem
Hem gevormd,
gevormd, en
entot
tothet
hetLeeraar-ambt
Leeraar.ambt moesmoesten worden
ten
worden bekwaam
bekwaam getnaakt
gemaakt; ; doch
doch zy
zy bleven
bleven even.
evenwel des
weI
des Vaders
Vaders,, en
en wierden
wierden hierdoor
hierdoor nog
nag des
des tete fler!leI'-.
ker aan
aan Hem
Hem verbonden.
verbonden. In
InHem
Hemeerbiedigden
eerbiedigden zy
zy den
den
Vader , en
Vader,
en namen
namen zyne
zyne woorden
woorden als
aIs die
die van
van den
den VaVader aan.
aan. Door Jezus
der
Jezus lief
lief te hebben,
hebben, kregen
kregen zy
zy ook
oakeene
eene
byzondere aanfpraak
aanfpraakop
opde
deHefde
liefdedes
des Vadel's
Vaders,
byzondere
, en
en hon.
IwItden zich
zich hier
bier op ook
ten vollen
verlaten,16:
16: ~7'
27. Ns
den
ook·. ten
"ollen verlaten,
Als
zulken, die
die den
den Vader
Vader toebehoorden
toebehoordell,, draagt
draagt Hy
Hy ze
ze onk
on1\:
'3an Hem
Hem op, en
en twyfelt
twyfelt niet
niet aan
aandedevervulling
vervulling van
vall
man
het
het geen
geen Hy
Hy voorheen
voorheen bad."
bad.»
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te bekomen,
bekomen, 1804.
gr. 8vo.
8vo. 94
94 bl.
bl.

e Verttlaler en Uitgeever van dit Gefchrift meldt
niets van 't oogmerk, waarmede, of van de ge..
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legenheid, by welke hetzelve nu eerst, in het Neder-

e Vertaaler en Uitgeever van dit Gefchrift meldt
niets van 't oogmerk , waarmede , of van de ge.
Iegenheid , by welke hetzelve nu eerst , in het Nederduitsch ovel'gebragt,
overgebragt, in
in 't licht
lieht verfchynt.
verfchynt. Aileen
Aileen lee.
leeduirseh
Zen wy
wy op
op den
den titel,
titel , Een
Em Stukje
Stukje van
van aangelegenheid
aangelegenheicl in
zen
deze
onlangsuitgegeevene
uitgegeevene Brieven
Brieven van den
den
deze dagm.
dagen. De onlangs
BONNET
, en daartegen
,en
daarregen ingerichte afgeperafgeperHoogleeraar
Hoogleeraar BONNET
rh
fte
Vel'dediging van
van deszelfs
deszelfs Ambtgenoot
Ambtgenoot lip-RING.'\.,
mo.
fie Verdediging
gen wel
hebben , ant
gen
weI voornaamelyk
voornaamelyk aanleiding
aanleiding gegeeven
gegeeven hebben,
om
joist
deaandacht
aandacht van
van't 'tNederlandsch
Nederlandsch Publiek
Publiek op
op
jilist nu
nu de
een onderwerp
dat met
een
onderwel'p, , dat
met het
hetvoornaame
voornaame punt
puntvan
vanvet.ver.
fchil tusfchen
gemelde Hoogleeraars
Hoogleeraars in
in een
een naauw
naauw vet.:
ver.
fchil
tusfchen gemelde
11ERINGA had
had zich
band
ftaat, tc
te vesrigen.
vestigen. Prof.
zich huihuiband fiaat,
Prof. HERINGA
woord Drieeenheid
Dtieeenheid en dergelyke
dergelyke
verig
verig getoond,
getoond, om
om 't
't woord
de Schoolen
Schoolen der
del'Godgeleerden
Godgeleerden aangenomene
aangenomene kunstin de
lermen
gebruiken, maar,
maar, met
met opzicht
opzicht tot
tot het
het leerleertermen te gebruiken,
fink zelf,
ftuk
zeIf, dat
dat men
men gewoon
gewoon is
is met
met dien
diell naam
naam tetebeftembel1:empelen,, by herhaaling
herhaaling verklaard,
vel'klaard, eenftemmig
eenl1:emmig met de
de ByBy.
pelen
belleer Vfllt
den Nader,
Vader, den
den Zoon
Zoon en
elt deh
den Heiligen
Heiligen Gees:,
Geesl,
van den
belIeer
te denken.
denken. Men
Menzou
zouderhalven
derhalvenden
denUtrechtfchen
Utrechtfcllen Hoag.
Hoag..
Iceraar
onrecht doen,
doen, wanneer
wanneel' men
men zyne
zynefchroomvalfchroomvalleeraar onrecht
ligheid , am
om menfchelyke
menfchelyke verklaaringen
verklaaringen en
en bepaalingen
bepaalingen
ligheid,
daaromtrent aan
aan te
te neemen
neemen., wilde
wilde gelyk
gelyk fteilen
fieHen met
met de
de
daaromtrent
HARWOOD, die
denkwyze
den Engeirchen
Engelfchen Predikant HARWOOD,
denkwyze van
van den
reeds lang
reeds
lang bekend
bekend fond
fiond als
alseen
eenopenbaar
openbaarvoorftander
voorfiander
van 't't Arianismus
van
Arianismus,, en,
en, inin dit
ditStukjen
Stukjen,, 't'tgeheele
geheeJeleerleerbegrip
voor eene
in de
begrip,, dat
dat de
de meeste
meeste Proteftanten
Protefianten voor
eene in
de IL
H.
verborgenheicl , 'Van
van tie
Schrift duidelyk
Schrift
duidelyk geopenbaarde
geopenbaarde 'Perborgenheid,
de
houden , wil
1tatuur
des Oneindigen,
Oneindigen, houden,
wiI doen
doen voorkomen
voorkomen ,
natuur des
uls een
11ls
een menfchelyk
menfchelyk,, geheel
geheel onbeftaanbaar
onbefiaanbaar en gödslastergodslastetlyk uitvindfel
Profeeten
Irk
uitvindfel, 't 'tgeen
geenaanaandede
ProfeetenenenApostelen
Apostelen
ten
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ten eenemaal
geweest is,
is, en
ten
eenemaal onbekend
onbekend geweest
endoor
doorgeene
geene enenkele plaats
kele
plaats in
in het
heteenvoudig
eenvoudigEuangelie
Euangelie kan
kanverdedigd
verdedigd
of flaande
fiaande gehouden
gehouden worden.
worden.
HARWOOD zegt,
zegt , by
De Eerw.
Eerw. HARWOOD
by deze
deze gelegenheid,
gelegenheid, wy
De
bekennen het gaarne
bekennen
gaarne,, verfcheidene
verfcheidene bedroevende
bedroevende waarwaarbeden , die
heden,
die veele
veele driftige
driftige verdedigers
verdedigers van
van dit
dit leerfluk
leerfiuk
weinig eer
eer aandoen.
dede
eenvoudige
weinig
aandoen. -— Dat
Dat
eenvoudige ChristenChristenleer, door
leer,
doorveelvuldige
veelvuldige poogingen
poogingen,, om
am dezelve
dezelve met
met de
de
te doen
Plato te
doen overeendemmen
ovel'eenfremmen,, en
en
Wysbegeel'te
Wysbegeerte van
van Plato
door de invoering
van menfchelyk
gezag in
in den
Godsdoor
illvoering van
mellfehelyk gezag
den Gods.
dienst, en
en heerfchappy
heerfchappy over
over 't'tgeweeten
geweeten,, vooral
vaoral door
door
toedoen van
, merkelyk
enPaufen
Paufell,
mel'kelyk verbasverbastoedoen
van Bisfchoppen
Bisfchoppen en
terd en
terd
en misvormd
misvormd is; dat
datdedeonkunde
onkundeen
enblinde
blinde yver
yver
van fommige
fommige oude
oude Kerkvaders
Kerkvaders daartoe
daartoe veel
veel bygedraageu
bygedraagen
heeft ; dat
heeft;
dat men
mendedezoogenaamde
zoogenaamde Verborgenheden
Verborgenheden dikdikheeft op
op eene
wyze , waaraan
't gezond
waaraan 't
gezond
wyls verdedigd
verdedigct heeft
eenc wyze,
verfland zich
zich moet
ntoetfiooten;
ftooten; dat
dat het
het in
in veele
veele zoo
zoo hoog
haag
vel'fiand
Kerkvergaderingen dikwyls
dikwyls zeer
zeer onchristelyk
geroemde
oncbristelyk
geroemde Kerkvergaderingcn
toegegaan is;
is ; dat
dat haatelyke
haateJyke partyzucht
partyzucht en
ell woeste
woeste drift
drift
toegega:m
'er niet
nict zelden
zelden de
dehoofdrol
hoofdrolgefpeeld
gclpeeld hebben,
hebben, en
en fomtyds
fomtyds
zelfs de
kunstgreepenzyn
zyn by
by de
de hand
hand
zelfs
de ondeugendfte
ondeugendfie kunstgreepen
genotnen , am
om menfchelyke
uitvindfelsmet
met list
list en
genomen,
menfehelyke uitvindfels
en gegeweld Vaal'
voor te
te {laan
ftaanen
endoor
doortetezetten;
zetten ;dat
dat'er
'er ill
in 't't by.
byweld
zonder,, by
zander,
by dedehandelingen
halldelingen vast
vail 't'r Nicxifche
Niereifche Concilie,
Concilie,
veel menfchelykheid
heeftplaats
plaats gehad,
gehad, en
en dat het
veeI
menfchelykheid heeft
het zoozoogenaamde Formulier
Formulier van
van "'Mantillas
door bedrog
in de
genaamde
AthanaJius door
bedrog in
%vaereldge{looten,
geftooten ,en
en aIleen
alleen door
door onkunde
onkunde en
en vooroorvooroorwaereld
deel Eeuwen
Eeuwenlang
langverdedigd
verdedigd
is,is -, wie
wiezal
zaldat
datalles
aUes
deel
ontkennen ? BARWOOD
HARwooDheeft
heeft gelyk,
gelyk ,wanneer
wanneer by
by beweert,
ontkennen?
beweert,
Juoden en
en Mudat deze
deze Athanafiaanfche
Athanafiaanfche Geloofslcuze
Geloofslcuze }1oden
hammedaanenzoo
zoo wei,
wel , als
hammedaanen
als Deisten
Deisten,, die
die in
in den
den waan
waan
gebragt zyn,
zyn, dat
datdit
dithet
IWteenige
eenigewaare
waareChristelyke
Christelyke leerleergebragt
1telfel is,
is , van
Jl:elfel
van 't'tChristendom
Christendom moet
moet afkhrikken.
aflchrikken. —
Wy moeten
vVy
moeten evenwel
evenwel onze
onze Leezers
Leezers waarfchouwen
waarfchouwen,, om
am
niet alles
alles,, wat
watdedeEngelfche
EngelfchePrediker
Prediker uit
uitdedeKerkelyke
Kerkelyke
Gefchiedenisfeii te
te berde
brengt,, voor
voor goede
goede mum
munt aan
aan
Gefchiedenisfell
berde brengt
te neemen.
neemen. Hy
Byheeft
heeft 't'tvoornaamelyk
voornaamelykgelaaden
gelaaden op
op 't't AthaAtha.
nafiaanfche Geloof~fol'lnulier,
Geloofsformulier,, waarop
nafiaanfehe
waarop vry
vry wat
wat met
mct grond
grand
valt aan
valt
aan te
te merken.
merkel1. Maar
Maarbyhyftelt
fieitdededaarin
daarinvoorgevoorgedraageneLeer
Leer niet
niet ter
ter goeder
goedertrouwe
trouweVaal',
voor, en
en plaatst
plaarst
draagenc
verfcheidene gefchiedkundige
gefchiedkundigeberichten
berichten geenzins
geenzins in
in het
verfcheidene
het
rechte licht.
Hyfpreekt
fpreekt,, om
ammaar
maar iets
iets tete noemen,
noemen, met
met
reehte
licht. Hy
afgryzen van
van de
de "Ithanafiaanfche
godloosheid",'an
van drie
ufgryzell
Atkanafioal1ftke godloosheid
eensweezigemidezelfflandilfe
medezelfliandkeGodm.
Goden. Waal'
Waar heeft
ee1lSU'wdge
heeft dth,,Athana.
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dit geleerd
zoogenaamde
Athanafiaanfche
nnfttts
geleerd? 't In
't zoogenallmde
Athanafiaal1fche
Rating dit

Geloofsformulierwordr
wordsnergeus
nergeusbeweerd,
beweerd,dat
dat'er
'er drie
Geloofsformulier
eensweezige medezelflltlndige
medezelfIlandige Goden;
Goden ; maar
maar in
in tegendeel
tegendeel
ecmweezige
uitdrukkelykgezegd,
gezegd ,dat
dat 'er
'er geene
drie Goden
zyn ,
uitdrukkelyk
geene drie
Coden zyn.,
maar
tenein
God.God.
't Is
Is 'er
'er zoo
zoo verre
vern~ of
af,, dat
dat hy,
hy,
snaar
van deze
door wederlegging
wederlegging van
deze en
en gene
gene ftellingen
ftellillgcn in
in de
de GeGe, die op naam
loofsleuze ,die
naam van
van ilthanafiusgaat
Athanajius gaat , en door over
't geheel
leerwyze van veele
't
geheel de
de onvoegelykheid
onvoegelykheid der leerwyze
veele voorlIanders van
Handers
van dit
dit leerbegrip
leerbegrip aan
aan te
tewyzen
wyzen,, kan
kangerekend
gerekend
worden.,
de leer
zoo als
als die
die door
door fchrandere
fchrandere God.
God·
leer zelve, zoo
worden, de
DOEDERLEIN MORUS
geleerden,
een DOEDERLEIN.,
MORUS,, REINHARD
REINHARD,,
geleerden ,b.
b. v.
v. een
bepaald , en
MUNTINGHE,
en nit
nit de
de Schrifteri
Schriften des
des NieuNieuMUNTINGUE bepaald,
wen Verbonds
is, omvergeworpen
te hebben,
wen
Verbonds afgeleid
afgeleid is,
omvergeworpen te
hebben,
dat wy naauwlyks
dat
naauwlyks kunnen
kunnen begrypen,
begrypen., om
om wat
wat rede
rede de
de
keuze van den
juist op
op dit
den ons
ons onbekenden
ol1bekenden Uitgeever
Uitgeever juist
dit
l\:euze
HARWOOD , dar
Werkjen van
van HARWOOD,
dat zoo
Werkjen
zoo verbaazend
verbaazend weinig
weinig afafdoet, is
hy in
in 't'twilde
wilde met
met
doet.,
is gevallen.
gevallen. Veelal
Veelalfchermt
fchermt by
magtfpreukenen
en fchimpredenen.
fchimpredenen. Het ware
magtfpreuken
ware wenfchelyk,
wenfchelyk,
dat
men zich
zich altyd
altyd aan
aan de
de uitfpraaken
uitfpraaken van
van Jellis
Jefi.lS en
en de
de
dat men
Apostelen alleenlyk
alleenlykgehouden,
gehouden , en
en meer
Apostelen
meer prys
prys gefte/d
gefl:eld
had op
op eerbiedig
eerbiedig en
en werkdaadig
werkdaadig geloof
geloof.,, dan
dan op
op koude
koude
en
onvruchtbaare befpiegeling
..befpiegeling van
van de
degrondwaarheden
gWlldwaarheden
en onvruchtbaare
van het
,-an
het Christendom.
Christendom.
tegen de befehuldi•
HEMERT, te~en
Zeljsverdediging
VAN HEMERT.,
be{chuldiZelfsverdediging van
van P. VAN
G. BONNET
ging
Pr. G.
ging van
van Pro
BONNET., , in deszelfs
deszel[s gefchryf
ge(chr.yf tegen
tegm
HERINGA, enz.
enz. Te
Pro HERINGA.,
Te Anflerdam
Amfterdam.,, by
by C. Timmer,
Timmer.,
Pr.
18o4. In gr. 8vo.
1804.
8vo. 54 bl.
BONNET was.,
e Utrechtfche Hoogleeraar
Hoogleeraar BONNET
voor ette•
ette·
was, voor
Tykejaaren,
jaaren , met
met den
den Heer
lyke
Heer P. VAN
VAN HEMERT
HEMERT ~
voormaals Predikant
voormaals
Predikant by het
het Gereformeerde
Gereformeerde KerkgenootKerkgenootfchap , in
fchap.,
in openbaare
openbaare briefwisfeling
briefwisfeling getreeden
getreeden,, waarin
waarin
by denzelven
hy
denzelven van
van zyne
zyne verklaarde
verklaarde afwyking
a[wyking van 't't LeerLeet'.
ftelfel der
der Hervormden
hoopte terug
terug te
te brengen.
brengen. Men
fielfe1
Hervormden hoopte
Men
verftond elkanderen
elkanderenvan
van't't begin
begin afofniet
nietalaltete weI.,
wel, en
verfl:ond
en
kon 't't vervolgends
kon
vervolgends nog
nog minder
minder eens
eens worden,
worden., over
over den
dell
eigenlyken fl:aat
that des
eigenlyken
des gefchils
gefchils,, of
of althans
althani; over
over de
de wyze
wyze
van behandeling.
BONNET wilde
van
behandeling. BONNET
eerst handelen
handelen over
over
wilde eerst
des menfchelyken
verftands, en daarbet zedelyk
bet
zedelyk bederf ~s
menfchelyken verftands.,
daarna overgaan
tot onderzoek
onderzoekvan
vandedefielling:
ailing: heeft
na
overgaan tot
heeft de
de ReVAN HEMERT
de gezag
de
gezag in
in den
den Godstlienst
Godsdiemt ?? VAN
HEMERT beweerde
daarentegen,. dat het
daarentegen,
het laatfle
laad1:eeerst
eerstmoest
lUoestafgedaan
afgedaan worworden,
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den,
den, en
en dat
dutdit
ditook
ookeigenlyk
eigenlyk alleen
alteen de
de zaak
zaak was
was,, waftr.
war.
over
over tusfchen
tus[chen hen
hen verfchit
verfchil was
was gereezen.
gereezen. Nadat
Nadat men
mell
hierover
een geruimen
geruimen tyd
tyd had
had gekibbeld
en, door
gekibbeld, , en,
door de
d~
hierover een
leevendigheid
van den
den twist,
leevendigheid van
twist, ook
ookopopverfcheidene
verfcheidene bybypaden
paden geraakt
geraakt was,
was,voted
VOlJdBONNET
BONNET in 1788
1788 goed
goed,, de
d.
briefwisfeling
briefwis1eling of
af te breeken
breeken;; doch met
met voorneemen,
voornecmen,om
om de
d~
behandeling
behalldeling van dit belangryk
belangryk verfchil
ver!chil,, op de
de best
best voeges
voege..
lyke wyze, voort
voort te
te zetten.
zetten. Dit
Dit deed
deed by
byinineen
cenBrief
Briefaan
aaneen
een
Ongenoemden
voornaamelyk ingericht,
ingericht, om te doen
Ongenoemden,, voornaamelyk
doen zien,
HEMERT, zonder
dat de
de (leer
Heer VAN
VAN HEMERT,
zonder rede,
rede, zich
zich onttrok
onttrok
dat
aan
aan bet
het verdedigen
veruedigen van
van zyn
zyn gevoelen,
gevoelen, inindeze
dezeflelling
fielling
vervat: : de
de Rede
Rede is
is ininden
denMensch
Menschniet
nietzedelyk
zede/,tebedorven,
bedof'ven.
vervat
'Er
't gevoelen
'Er volgde
volgde kort
kort daarop
daarop een
een tweede,
tweede, waarin
waarin't
gevoelell
HEMERT
van VAN
VAN fIEMER
T, , over
over het
het gezag
gezag der
der Rede
Rede in
in den
den
van
Godsdienst
Godsdienst,, opzettelyk
opzettelyk onderzocht
onderzocfut,, en
,en de
degedachten
gedachten
van BONNET
BONNET over
over veele
veele byzonderheden
byzonderheden,, zynes
zynes inziens
inziens
van
tot dat
worden. VAN
dat gefchil
gefchil behoorende,
behoorende, medegedeeld
Rledegedeeld worden.
REMEltT
heeft daarop
daarop toen
toen niet
niet geantwoord,
geantwoord, en
en men
men
IIEME,RT heeft
had federt
1edert van
van dat
dat onaangenaam
onaangenaam gefchil
gefchil niets
niets ineer
meer vet,.
ver~
in eenen
nomen, , tot
dat onlangs
onlangs BONNET,
BONNET, in
eenen Brief
Brief aan
aan
nomen
tot dat
denzelfden
Vriend , dienende
denzelfden Vriend,
dienende tot
tot openbaare
openbaare aanklacht
aanklacht
van
zynen Ambtgenoot
Ambtgenoot HERINGA
HERINGA, , dien
dien ouden
ouden twist
twist
van zynen
ophaalde. VAN HEMERY
weder,
als in
in 't'tvoorbygaan
voorbygaan, , opbaalde.
BEMERT
we,ler,, als
is daarover
daarover zeer
zeer gebelgd
gebelgd, , en
en meent
meent nu
nu niet
niet !anger
langer te
te
kunnen ftilzitten,
verdienkunnen
fiilzitten, maar
maar zich
zicb eenmaal
eenmaal tegen
tegende
deon
on"erdiente mocten
BONNET te
mocten verdedigen.
verdedigel1. Dit
D~
de
aantygingen van llONl\;ET
de aantygingen
doet by, in
doet
in dezen
dezell Brief
Brief,, op
op de
dehem
hemeigene
eigene wyze
wyze!t,
vrymoedig en
en leevepdig.
leeverdig , en
en ook
vrymoedip;
ook niet
niet zonder
zander fcherpfcherpVAN DE
De jonge
jonge Profesfor
Profesfor s.
DE wyNPERSSE
WYNPERSSE
l1eid.
beid. De
S. J.J. VAN
krygt ook,
krygr
oak, by
bydeze
deugelegenheid,
gf'lep;enheid, bl.
bl. 36--33,
36- 33,eene
eene wei.
wei11ig
malfche berisping
piet antwoorden
antwoorden op
or de
de
nig malfche
berisping over
over het
bet riet
die hy
by hem,
hem , in
in het
Critisch Magazy11,
Magazyn,
Iltlnme,kingen,
het Critisch
aantnelkingen, die
hem aangevatlen
aangevatlen Zedenleer
met opz\cht
opzichtop
op de
de door
door hem
met
Zedenleer
gemaakthad;
had; waaruit
by opRANT , gemaakt
,'an
den grooten
grooten KANT,
waaruit lly
opvan den
maakt , dat
dat deze
deze geen
geenkans
kans ziet.
ziet , om
te wemaakt.
am dezelven
dezelven te
weHERINGA w0rdt
derleggen. Aan
wordt in
in tederlegp;en.
Aan den
den Hoogleeraar
H0og1eeraar HERJNr.A
te.
gendeel tell,en
telken reize
gendeel
reize veel
veeI lofs
lofs toegezwaaid
toegezwaaid., en
en deszelfs
des7.elt:.:;
BONNET, naar
riaar 't algemeen
behaalde
algemcen gegeM
behaalde zegepraal
zegepraalover
over BONNET,
Over
noijAA
voelen
hoo", uitgemeeten.
uiqremeeten. Over
ROIJAA
R ns, wien
wien by
hy
voelen• boo
houdt voor den
den Schryver
Schryvcl' der
der oniangs
onlangs uitgegeevene
lJit~egeevene Byla..
BylaG. BONNKT
Vriend,
gen
de twee
twee Brieven
Rrieyen yon
BONNR'T aan eenen
eenen Vriend!t
gen tot de
van G.
en wel
en
weI byzonder
byzonder over
overdedenotarieele
notarieeleverk
vel'klaming
laaring van
van
omtrent de
TH.
de echtheid
echtheid eerier
eener aan
aan hem
hem vet.«
ver.
ern. KOPPEN,
BOPPEN omtrent
toonde copy van
toondecopy
vanaffchriften
afTchriften der
der,gehoudenc
.gehoudenc mondge•
mond~efprek-..
frl'~k
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daarin door·
door hem
fprekken met
met WERINGA
iilrekken
HERINGA , daarin
hem genieen
gemeell'• gevan clezt:
deze woorden:
woorden: WtllWt11eJe
waarmede wy
maakt, met
met byvoeging
byvoeging van
w1
meenen deze
deze onaangenaame
onaangenaarne zaak
zaak te
meenen
te hebben
hebben afgedaan
afgedaan.
meenden aan
aan weldenkenden
verfchuldigdtete ~yn.
zyn,
en, ivy
en,
wy meenden
we/denkemlm verfl:htlldigd
wordt op
dat te
tlat
te geeven,
geeven, wat
wat wy
wy konden
kondm,, wordt
op eerie
eene geestige
geestige
wys .gelachen,
gelachen, met
gezegde uit
nit het
wys
met aanhaaling
aanhaaling van
van een
eengezegde
het
FL. XV:
XV:39:
39: Maar, in~
MaccabeEn , H•.
tweede boekder
boek der Maccabeen,
tweede
Bien ik
ik het
en maatiglyk
dien
het fluchtelyk
fltchtelyk en
l1zaatiglNk heb
he/; gedaan, dit
ditisishe$
ht$
igeene, dat ikikheb
iJeene,
hebkonnen
konnen doen.
doen.
Wat BONNET
aangaat , tegen
BONNET aangaat,
\Vat
tegen wiens
wiens gefchryf
gefchryf deze
deze
voornaamelykisis ingericht,
ingericht , VAN
VAN HEMERT
Brief voornaamelyk
HEMERT ,ouder:·
Mier.*
boudt den
houdt
den Hoogleeraar
Hoogleeraar niet
niet flechts
flechts over
overdeze
deze en
en gene
gene
onheufchellitdrukkingen,
uitdrukkingen ,en
en met
met de.
de zaak
onheufche
zaak in
in gefchil
gefcbil
weinig gemeens
hebbende valfche
valfche ftellingen,
ftellingen , maar zegt
weinig
gemeens hebbende
zegt
hem inzonderheid
hardedingel1,
dingen , tenaanzien
ten aanzien van
hem
iuzonderbeid harde
van de
de
hoofdzaak, betrefrende
•dewyze,.
wyze, waarop
hoofd~aak,
betrefIende ,de
waarop by
hyvoormaals
.voormaaIs
vie begonnen
heeft afgebroken.
afgebroken , en
en nu nog
ue
begonnen briefwiSfeling
briefwiSfeling beeft
nog
daarover triumf
triumf blaast.
btaast. Hy
daarover
Hywordt
wordtdeswegens
deswegens , door
.door
als een
zynen Tegenfchryver,
een laaghartig
zynen
Tegenfchryver, als
Iaaghartig,, belachlyk
helachlyk en
ondeugend mensch,
mensch , die
ondeugend
die opzetlyk
opzetlyk liegt ,.,. en
en met
met allerlei
aHerlei
draaieryen zyneollver.dedigbaare
zyne onverdedigbaarezuak
zaaktracht
tracht goed
draaieryen
goed te
te
maaken , ten
ten toon
gefteld , en
en medogel11oos
medogenloos ,gegispt.
maaken,
toongefteld,
;gcgispt.
VAN HEMERT
Gefteldzynde,
zynde, dat
dat VAN
HEMERT de
de waarheid
Gefteld
waarheid aan zyne
zyn:e
zyde heeft,
de wyze, waarop
zyde
heeft, dan
dan kunnen
kunnen wy
wy evenwel
evenweI de
waarop
by die,
lly
die, tegen
tegen een
een.hoogbejaard
hooghejaard man, voorheen
voorheen ook
oak zyn
zyn
Leermeester,, voorflaat,
voort1:aat, geenzins
geenzins goedkeuren.
goedkeurell. Omtrent
Omtrent
de zaak
de
zaak zelve
zelve,, tusfchen
tusfchen hen
ben beiden
heiden in gefchil
gefcbiI,, willen
willen
wy even
wy
even min
min,, als
aIs voorheen,
voorheen, party
partytrekken,
trekken,enenztillen.
zUllen
dus
nog maar
opgeeven , wat
wat VAN
dus alleen
aileen nog
maar opgeeven,
VAN HEMERT,
HEMERT, na
zoo
Z00 tang
lang itilgezweegen
Uilgezweegeu te hebben,
bebben, ter.zyner
ter ,zynerverdediging
verdediging
bybrengt.
Hy
overtuW , dat
Hy hield
hield zich
zich te vooren
vooren overtuill;d,
dat het
hetonzydig
onzydig
'Pribtiek
tusfchen hen beiden
beiden had
had bemst,
beflist, toen
'PubHek tusfchenhen
toen de
de weder.
wederzydrche
briefwisfelingnog
nogaan
aanden
dengang
gangwas,
was , en
zydfche briefwisfeling
ell adz.
:leli.
tede
bet toen
toen onnoodig,
onnoodig, op
van BONop de
de twee
twee Brieven
Brieven van
tede het
gefchreeven, te
NET,
NET" aan
aan zynen
zynen Vriend
Vriendgefchreeven,
te antwoorden;
antwoorden;
(1) omdat
ze niet
(1)
omdat ze
ni~t aan
aan hem,
hem, maar
maar aan
:UUl een
een anderen,
aUderen, wawa.
xen
(a) omdat
ren gefchreeven
gefchreeven ; ; (~)
omdat de
de fchryftoon
fchryftoon het
her karaeter
karaCl:ar
van
van BONNET
BONNET in een
een zeer
zeer ongunflig
ongunftig licht
Hcht aan
aan hem
hem ver.
vcrtoonde;
had, om
toonde; (3) omdat
omdat by
hy rede
rede had,
om BONNET
BONNET toen
toen nog
nog
eenigzins
te [panren;
fpaaren; (1.)
eenigzins te
(4) omdat
omdat dezelven,
dezelven, zoo verre
verre zy
tie
de zaak
zaak in
in gefchil
gefchil betroffen
betrofren,, geene
geene de
de minfle
minfle kracht
kracht
van
.an overtuiging
ovenuiging by hem
hem hadden.
badden. Maar
Maar nu
uu door
door BONNET
nONNET
ge.
ge-
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getergd , en in
getergd,
in de
de noodzaak
noodzaak gebragt
gebragt,, om
om zich
zich te
re vet'.
verhy , uit
hy,
uithet
hetgeheele
geheele belonp
belonp der
der gege.
boudene briefwisfeling
toonen, , dat
dat BONNET
houdene
briefwisfeling, , tete toonen
BONNET tegen
beter weeten
beter
weetell den
den }hat
fiaat des
des gefchils
gefchils heeft
heeft veranderd;
veranderd; dat
dat
zyn verklaard
~yn
verklaard oogmerk
oogmerk en
en hoofdbedoeling
hoofdbedoeling van
van 't't begin
begin
of geweest
's menfchen
at"
geweest is
i§,, het
hetgezag
gezagvan
van's
men{chen rede
rede in
in den
den
Godsdienst te
te verdedigen;
dat,,naar
Godsdienst
verdedigen; dat,,,
naar zyn
zyn begrip
begrip,, dit
dit gezag op
op niets
niets anders
anders,, dan
dan alleen
aileen op de
de natuurlyke
natuurlyke onbeonbedorvenheid of
of gaafheid
gaafheid der
c.1orvenheid
der rede,
rede, kan
kan en
en moet
moetgevestigd
gevestigd
worden, en
worden,
en dat
dathy
hydaarom
daaromdeze
dezenatnurlyke
Ilatuurlykegaafheid
gaafheid der
der
rede allereerst
:rede
allereerst heeft
heeft willen
willen bepleiten
bepleiten,, om
om langs
langs dezen
dezen
weg te komen
weg
komen tot
tot zyn
zyn eigenlyk
eigenlyk doel
doel,, de
de vestiging
vestiging naanaatrielyk van
van het oppergezag
der rede,
melyk
oppergezag der
rede, ininhet
hetonderkennen
onderkennen
van waar
van
waar en
en valsch
valsch',, ten
tenopzichte
opzichtevan
vangodsdienftige
godsdienfiige
leerbegrippen; tcrwyl,
terwyl, in
leerbegrippen;
in zyn
zyn oog
oog,, het
hetzedelyke
zedelyke bederf
bederf
BONNET allereerst
allereerst wilde
wilde handelen
der rede,
rede , waarover
der
waarover BONNET
handelen ,
ilechts eene
was; dat
llechts
eene byzaak, en
en geenzins
geenzins de
de hoofdzaak
hoofdzaak was;
dat
by volRrekt
geweigerdheeft,
heeft, de
de orde
orde van
BONNET, als
hy
voH1:rekt geweigerd
van BONNET,
geheelftrydig
'ftrydigmet
metzyn
zyndoeI,
Joel, te
te vo]gen,
volgen, en,
en, op de
geheel
de duiduidelykile wyze,
wyze , redenen
delykfie
redenen gegeeven
gegeeven voor
voor die
die weigering
weigering ;;
dat hy
hy de
dezedelyke
zedelyke onbedorvenheid
ol1bedorvenheid der
der rede
rede nooit
nooit opopzettelyk beweerd
zettelyk
beweerd, , en nooit
nooit verklaard
verklaard heeft,
heefc, daarover
daarover
regtftreekstete willen
willenhandelen,
handelen ,en
en dat
dat BONl'JET
BONNET aileen,
alleen ,
regtll:reeks
om zich
om
zich uit
uitde
deverlegenheid
verlegenheid,, waarin
waarin by
hy was,
was, te
te redredden , deze
den,
deze wending
wending aan
aan 't'tgefchil
gefchil heeft
heeft gegeeven
gegeeven,, zoo
zoo
als by
als
11y hem
hem ook
ook toen
toen reeds
reedsterftond
terfl:ond over
overdie
diefchrandere
fchrandere
kunstgreep had
had onderhouden;
onderhouden; en
onImnstgreep
en eindelyk
eindelyk dat niets
niets onBONNET 'er eindelyk
behoorlykerwas,
was, dan
dan 't geen
behoorlyker
geen BONNET
eindelyk lislistiglyk op gevonden
had , om
tiglyk
gevonden had,
am naamelyk
naamelyk niet
niet larger
langer aan
aan
maar nn
nu voortaan
VAN
voortaan aan
aan een
een derden
derden,, die,
VANHEMERT,
HEMERT maar
waarfchynelyk, over
overde
de zaak
zaak even
evenzoo
zoodacht,
dacht, als
waal'fchynelyk,
ais BONBON-,
l'IET
te fchryven.
fchryven.
VET zelf, te
BONNET zich
Wy vertrouwen,
vertrouwen, dat
datde
deHoogleeraar
Hoogleeraar BONNET
zal
zich zal
overtuigd houden,
}louden , dat
dat 'er
overtuigd
'er over
over en
enweder
wedergenoeg
genoeg gegezegd is,
zegd
is, om
am oiipartydigen
ollpartydigen te
tt: laaten
lauten oordeelen
oordeelen,, of en
en in
in
HE.
hoe verre
hoe
verre by
hy waarlyk
waadyk zynen
zynen plicht
plicbtomtrent
omtrentVAN
VAN 1mte buiten
zy,, en
MERT
buiten gegaan
gegaan zy,
enverlangen
verlangen althans
althans,, wat
wat
'SIERT te
ors aangaat,
ans
aangaat, in
in deze
deze zaak,
z:lak,geene
geenenadere
nadere .t1pologien.
antwoorden , tracht
tracht
~ntwoorden,
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Yrymoedige en
en welmeenende
Voorliellingen om
om te kunnen
Frymoedige
welmeenende POorflellingen
lwnnen
dienen ter overweging
van een
"ienen
overweging van
een Ontwerp
antwerp ter ilichting
./Jichting
van eene
Schole, in ons
~an
eene Vee•artzenykundige
ree.arlzenykundi~e Schole
om Gemeene.
GemseneJOANNES LE
LE FRANCQ
best, door
hest,
door JOANNES
FRANCQ VAN
VAN BERKHEY
nERKHEY, , der
PreleftorinindedeNal.
Nat. Hist.
Med. Dr. ert
en PrtZ/eCiqr
Rist. op
op 's's Lands Uni.
Uni..
verfiteit te
te Leyden,
Leyden, enz.
enz. enz.
enz. Te
Haarlem, by
Loos.
'Ve,jiteit
Te Haar/em,
by A. Loosjes Pz., 1804.
In gr. 8vo.
136 bl.
ies
1804. In
8vo. 136
j

e prysvraag, voor eenigen tyd, door de Maatfchappy ter bevordering van den Landbouw, te AmD
fterdam, voorgefteld, omtrent een Plan, naar het welk

Prysvraag, voor eenigen tyd , door de MaatfchapD py ter bevordering van den Landbouw , te Amfterdam , voorgeffeld omtrent een Plan, naar het welk
in ons
ons Gemeenebest
Gemeenebest,, in
in naarvolging
naarvolging van
van andere
andere Landen, eene
eene Vee-artzenykundige
Vee-artzenyknndige School
School konde
konde opgericht
opgericht
worden , beeft
heeft den
Heer BERKHEY
BEEKHEY aangefpoord
aangefpoord om
om zy,.
zy.
worden,
den Heer
ne gedachten
De
gedachten deswegen
deswegen aan gemelde
gemelde Maatfchappy
Maatfchappy mede
mede
te deelen,
deelen, zonder
zonder evenwel
evenwel,, om
om hem
hem daartoe
daartoe moveerende
redenen ,, naar de
to willen
redenen
de Eeremunte
Eeremllnte °te
willen dingen
dingen;; waaraan
waaraan
deze POorftellingen
Poorfiellingen den oorfprong
dan deze
oorfprong verfchuldigd
verfcbuldigd zyn , in
welke de
welke
de Schryver
Schryver,, volgens
volgens zyne
zyne eigene
eigene opgave
opgave,, de
de
drie volgende
tirie
volgende hoofdpointen
hoofdpointen heeft
heeft getracht
getracht te
te ontwikkeontwikkelen ; als
de Ecoles
Ecoles fTeterinaiPiterinai.
len;
als eerftelyk
eerftelyk: : "„ In
In hoe
hoe verve
velTe de
res op
op verfcheiden
plaatfen van
van Eu,.opa
Europa opgericht,
" res
verfcheiden plaatfen
inderdaad van
van zulk
nut zyn,
zulk een
een algemeen
algemeen beproefd
beprQefd nut
" inderdaad
ter geneezing
van ziekten
ziekten en
en kwaalen,
"59 ter
geneezing van
kwaalen, zo
.zo wel
weI van
van
"29 Paarden, Runderen
Runderen,, Schaapen
Scbaapell en
en andere
andere dieren
clieren,, als
als
"1 .9 men
men 'er
'er van
vanopgeeft,
opgeefr,met
metonderzoek
onderzoekvan
vanderzelver
derzelver
van bet
het nut."
en tegenoverflelling
regenoverftelling van
nut." ",, misbruiken
misbruiken,, en
neemt hy
by in
in overwceging:
overweeging :"In
„ In hoe
Ten tweeden
tweeden neemt
hoe verver, reremen
op de
Yee oar/zeNY
• artzeny in ons
n
men het
bet nuttige
nuttige op
de Yee
ans VaderVader.
en in hoe
"„ land
landkan
lulntoepasfelyk
toepasfelyk maken
maken,, en
hoe verve
vene het tete·
hebben.” -— Eindelyk
genrleel kan
kan plaats
plaats hebben."
Eindelyk worth,
wordt,
"„ gendeel
ter
befiisfing der
der Maatfchappy
Maatichappy, , em
antwerp of Pieitt
Plan
ter beflisfing
een Ontwerp
voorgefteld
waarna men
voorgeO:eld, „"waarna
mennaar
naarden
den aart
aart der
derNatie
Natie,,
"„ de
degebruiken
gebruikenvan
vanden
denBoerman
Boerman,, Veehoeder
Veehoeder en
en Land„ man,
9'
man,het
hetbeste
besteminst
minstkostbaarfle
kostbaarO:e,, en
en zeer
zeeruitvoeruitvoetlyke Yeedirtzenykundige Scholen
in OBS
"/5 lyke
Pe.e-Artzenykuno;ge
Scholen in
O:lS Gemeene„
,” enz. het
" best
best zoude
zoude kunnen
kunnell oprichten
opricbten ,"
het welk
welk wewederom
iq drie
drie afdeelingen
afdeelingen
gefplitst
words;
derom i~
gefplitst
wordt;
ais als
1 0 .„"hoe.
hoe...
2,
van het
het Weiland,
" danigy
danig de
de gelegendheid
geJegendheid van
Weiland, de
de grondgrond.
; ons
"31 flag
flag en de
de verdeeling
verdeeling· daarvan
daarvan behoort
behoort te
te zyn
zyn;
om
Artzenykundige Schole
Schole op te
" daar op
op eene
eene YeeVee-Artzenylcundige
te richrich')
pp
ten,, en
en wel
weI bizonder
bizonder in
in ons
onsVaderland."
Vaderland." _
~o •
" ten
ao.
LETT.
LETT. 1804. NO.
riO. 6.K
6.
R
"9, EeEe.
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Eene voorflelling
van het
bet gebouw, de
flailing, [chou..
fchuu.
" Eeue
voorfl:elling van
de flalling,
"„ ren
ren en
envcrdere
vcrdereverdeelingen
verdeelingen,, afzonderingen
:.Jfzonderingen,, nooctnoodwendige vertrekken,
vertrekken , ter beoeffening
der Vee
Vee-Artze"99 wendige
beoeffening der
- Al'tze,.
ny." --3°.
Overweegt
"3, n~."
~- gO.
Ovel'weegtdedeSchryver,
Schryver, „"hoedanig
hoedanig
het beauur
befl:uur en
endedeuitoeffening
uitocffellil1g der
del' Vee-Artzeny
Vee-Artzeny bebe",' het
hoorde geregeld
te worden
"2, hoorde
geregeld te
worden,, mitsgaders
mitsgaders de
,de vermovermoBens, pligten
" gens,
pligtell en
en dientlen,
dienfl:en, die
die 'er
'er inindedeverfchillende
verfchillende
"99 Leeraaren,
Handlangers, StalStal- en
en Boeren
Boeren.Knegteu,
Knegten.
L eeraaren Handlangers,
elk ill
in zyne taak
vereiseht worden ,en
en wyders
wyders wat een
taak,, vereischt~orden,
cen
"5/ elk
iegelyk hutJner
banner te
te doen
doen!taa.
Itaa."' Laatende
by voorts
voorts "„ al.
"„ iegelyk
Laatende hy
aIle huishoudelyk
als buiten
le
huishoud€Iyk Befluur,
Befl:uur,, ais
buiten zyn beftek
befl:ek liggende,
liggel1de:t
geheel en
enatalberusten;"
berusten ;"waarby
waarbyhy
by egter
egter verklaart,
verklaart, „"dell
des
geheel
gevergd, wel
Ontwerp daaromtrent
daaromtrentinin zYI1
zyn denk.
weI eenig
eenig Ontwerp
denk...
gevergd,
beeld te
te hebben,"
beeld
hebben," hetgeen
betgeen,om
omverfchillende
verfchillende redenen
redenen"
Haar zyn
zyn gevoelen, zeer
mar
zeer aanneemelyk
aanneemelyk zoude
zoude weezen; op
op
welk alles
Avian
welk
alles clan
dan nog
nog volgt
voIgteen
eenzoogenoemd
zoogenoemd by
plan , , of
vom £leI
flel tot
tot eene
Fundatie.flichting , om
om jonge
vom
eene ,Fundatie·flichting,
jonge lieden
lieden tot
op te
een foort
van Na.
Veterinaire op
de Veterinaire
oe
te leiden
leiden ; alsmede
alsmede een
foort van
Nafchrift, ons
ons berichtende
berichtende ,dat
, datdedevermeldeMaatfchappy
vermelde Maatfcbappyden
den
fchrift,
Schryver bet
Schryver
het Honorair
Honorair Lidmaatfchap
Lidmaatfchap heeft
heeft aangeboden, enz.
Dat de
Dat
de bewerking
bewerking van
van de
degemelde
gemelde pointen,
pointen, hoewei
hoewel
'er verfcheide
'er
verfcheide weetenswaardige
weetenswaardige en
en belangryke
belangryke aantnerkin.
aanmerkingen in voorkomen
voorkomen,, echter op eene
eene langdraadige
langdraadige wyze isis
gefchied,—
gefchied,
- dat men
men bier
bier een
een aantal
aamalzaaken
zaal,en meet
moet leezen,
leezen~
die met
<lie
met bet
het behandelde
behandelde onderwerp
onderwerp nicts
niets gemeen
gemeen heb.
hebe
ben , en
ben,
en op
op zommige
zommige van
van welke
welke vry
vry wat
wat tetezeggen
zeggen zonzonde vallen
de
vallen, , -— en dat
dat de
de Heer
Heel' DP.RKHEY,
TIERKHEY, eindelyk,
eindelyk, niet
vergeeten
heeft , byna
byna om
om de
de andere
andere bladzyde,
blad?:yde, aan
aan zyzyvergeeten beeft,
ne
zen aan
ne taienten
talenten, , aan
aan zyne
zyne bemoeijingen
bemoeijingen, ,jnja zelfs
aan zyne
zync
flyfhoofdigheid,
Hyfhoofdigheid, veele
veele complimenten
cornplimenten te maaken
maakcn;; dit zal
zal
niemand
bevreemden , die
die met
met den
den fchryftl'am
fchryftrant van
van din.
dien
niemand bevreemden,
Freer
van naby
Heel' eenigzins
eenigzins van
n:.Jby bekend
bekend is, en
en welke
welke hem
hem inindedaad
ook zoo
zoo zeer
gewordenis,
is, dat
zeer eigen
eigen gewordcn
dat by
by daardaardedaad ook
omtrent
omtrent niet
niet meer
meer vatbaar
vatbaar voor
voor verbetering
verbetering fchynt
fchynt te
te
zyn
zyn;; waarom
waal'om wy
wydan
danook
ookalle
aBeaanmerkingen
aanmerkingen van
van dien
dien
cart
aurt liefst
liefst met
met ftilzwygen
£litzwygen voorby
voorby gaan
gaan,, en
en alleen
alleen by
by
bet weezenlyke
der zaake
zullen blyven
blyven ftil.
11et
weezenlyke del'
zaake een
een weinig
weinig zullcn
mI..
itaan.
naan. Hieromtrent
Hieromtrent moeten
moeten wy
wy dan
dan met
meteen
een woord
woord
zeggen,
dat de
de Heer
Heer LERKHEY
BERKHEY geenzins
geenzins tot den
den waaren
waaren
zeggen, dat
geeSt
geest van
van dit
dit gewigtig
gewigtig onderwerp
onderwerp isisdoorgedrongen.
doorgedrongen.
immers ,'t't welk
- Datgeene
Datgeene immel's,
welk in
in het
hetalgemeen
algemeen order
onder d$
d$
Vee-artzenykunde
begreepenwordt,
wordt , moet
Vee-artzenykunde begreepen
moet nit
uit twee
twee vervel'fchillende
oogpunten befchouwd
befchouwd worden;
worden ; in de
fchillende oogpunten
de eerfle
eer£l~
plaats
plaats als
als een
een Tak
Takvan
vanOeconomie
Oeconomie,, van
van Landbouw;
Landbouw;
en
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alsdan heeft men
daar onder
onder eigenlyk
en
men . claar
eigenlyk te verffaan
verltaan die
en alsdan
inlichtingen en voorfchriften
, welke welke
den Landman,
voorfchril'rcll,
den Landman,Vee.
Veeilllichtingen
hoeder , enz. behoorden
te worden
hoeder,
behootcten gegeeven
gegeeven te
worden,, zoo wel
wel
omtrent al
omtrent
at datgeene,
datgeene, 't'twells
welletot
totdedebevvaaring
bewaaring van
.van de
de
gezondheid, en
en dus
dus tot
tot de
de l1.'ygime
Hygiene del'
gezandheid,
bctrekking
der Dieren, betrekking
heeft,, als
ten aanzien
beeft
ais ook ten
aanzien van
van de
de verkeerde
verkeerde en
en ongepaste
ongepaste
geneeswyzen , ingewortclde
ingewortelde vool'Oordee!en,
vooroordeelen , enz.;
enz.; well(
welk alaIgeneeswyzen,
es eigenlyk
de Staatkundige
les
eigelllyk de
Staatkundige en
en Volks
/Tolks PeePee-artzenykunde
nrtzenykul1de
kan genoemd
gennemd worden
worden:terwyl
tcYwyl dezelve
dezeive daarentegen
daarentegcn,, in de
de
tweede plaats, moot
worden als
als eene
eene (Jp
op zich
tweede
moet aangezien
aangezicn worden
zelve itaande
weetenfchaplykeImust,
kunst, welke,
welke , even
Haande weetenfchaplyke
even als
ais
zelve
de Geneeskunde
van het
verfchillende
de
Getieeskund'e vpn
het Menschdom
Menschdom,, uit'
uit'verfchillende
theoretifche leeriltikken
leerftu"kken te
t~ zamengefteld
zamengefteld,, op eerie
eene regel.
regeltheoretifthe
nudge wyze
worden, en
wyze moet
moet beitudeerd
beftudeerd worden,
en. dus
dus ook
oak een
een
maatige
volledig en
en geregeld
onderwys vardert.
vordert. Hieruit
volledig
geregciid onderwys
Hieruit volgt
voIgt
dan natuurlyk
da.t men
men,, ininhet
hetontwerpen
ollt\verpen van
van eenig
eenig
dan
llamurIyk,, dat
plan ter
uitbreidingvan
vanhet
het vak
yak der
plan
tel' meerdere,
meerdere, uitbreiding
del' Vas.
Veeartzenykunde over het
arrzenykunde
het geheel,
geheel, deze
deze byzonderheden
byzonderheden voor.
voal'.
behoort in
in acht
acht te
te neemen
neemen; ; en
en dit
die, heeft
heeft niet
niet aIal
al behooft
]een plaats
leen
plaats ten
ten opzichte
opzichte van
van het
het onderwys
onderwys zelve
zelve en
en a!
al
wat daar
is; maar
begreepen is;
maar ook
oak omtrent
otntrent het
het
wat
daar onder
onder begreepen
onderzoek van
van de
nuttigheidvan
van het
het op.
de weezenlyke
weezenlyke nuttigIleid
op"
onderzoek
richten
rich
ten van
van zoodanige
zondanige Schoolen
Schoolen verdiende
verdiende dit
dit oncieronder.·
fcheid , en
en vooral
in ons
fchdd,
vonral 'in
ons Vaderland,
Vaderland, wel
weI in
in aanmerking
aanmerking
genomen te
te worden
gennmen
worden;; ten
ten minften
minften fchynt
fchym het
het ons
onseel].
eell
ernftlg onderzoek
waardig , of
ernfilF;
onderzoek >waardig,
of zoodanige
zoodanige Schoolen
Sl:hoolen als
:lIs
eene behoefte
behoefte voor
voor onze
eene
onze Landlieden
Landliedell te befchouwen
befchouwen zyn,
en of
in ons
en
of dezelve
dezeive met
met voordeel
voordeel en
en goed
g-oed gevolg
gel,Tolg in
ons VaVa-.
derland zouden
zouden kunnen
worden, wanneer
derland
kunnen daargefteld
daargefield worden,
wanneer ze
ze
op dien
op
dien voet
voet wierden
wierden ingerichr
ill:l;crichr,, (gelyk
(~elyk,, onzes
onzes bedun.
bcdun.
kens
dar ze
ze in
in ftaat
ftaat waren
waren aan
~an
kens,, moest
moest plaats
plaats hebben
hebben)) dat
bet doelwit
, am
11Ct
doelwit tetevoldoen
voldoen,
amnaamelyk
naamelyk&leen
alleenvvaare
waare Vee.
Veedit cchter
by het
artzen
De Heel'
BEI(J(IIRY dir
cchtcr bv
het
artzen tete maaken.
maaken. De
neer BERKIIEY
ontwerpen van
van zyn
zyn plan
plan uit
uit het
het ong
oogverlooren
verloOl't'n·hebhebomwerpen
bende
en meestal
op eene
bende , , en
meestal np
ecne triviale
,rivinle wyze
wyze te
re werk
werk gegegaan zynde. kan
gaan
kan men
men te
te rechr
rechl' zeggen
z..ggen,, dat
dat by
hy wel
weieenieenige bouwitoffen
doch op
konw , jjaa
ge
bouwfioffen, , rloch
op verve
verre na
na geen
gt'en ge
~ehnnw.
zelfs
goed bellek
beftek g-e1cverct
geleverd lweft;
heeft; het
een goed
het geen
geeq wy
wy
zelfs niet
niet een
intusfchen
intusfchen door de
de hekroonde
hekroonde Prysverhandeling
Pry5verhandeling van
van den
den
Heere BENNET
BENNET hoopen vergoed
vergoed te zien.
zien.
lieere
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PRYSVERHANDELINGZN.
PI\.YSVJt!.HANDELINGEN.

•
Prysverhandelingen , hekroond
bekroond door
Prysverhantklingen,
door het
het Genootfchap
Genootfchpp ter
bevordering tier
der Heelkunde, to
be}'orderiug
te .einillerdam.
Amfterdtlm. IVden
JYden Deets
Deels
Vie Stuk.
Stub. Te
J. B.
Elwe,18°5aos. In
lJle
Te ilmfierdam,
Amflerdam, by
by J.
B. Elwe,
8vo. 162
I6~ bl.
hI.
gr. 8vo.
it Stuk
it
Stuk bevat
bevat het
hetmet
metden
denGouden
GoudenEerepenning
Eerepenning
bekroondAntwoord,
Antwoord, op
op de
bekrool1d
de Vraage:
Vl'aage: Welke
Welke zyn
zyn de
algemeene en
en byzondere,
algemeelle
hyzondere, tneest
Ineest gewoone
gewoo11e en
ell zeldzaamere,
zeldzaamere.
zitplaatzen, oorzaaken
zitplaatzeJI,
oorzaaken en
en verfchynzelen,
'Perfthynzeien, zo
zo we!
weI a1s
als de
de ononderfcheiden aa,d
aard der waare
derfcheiJen
waa,.e enenonwaare
onwaareSlagaderbreuken
Siagaderbreukett
(Aneurismata)? welke
welke is,
is , voor
(Aneurismata)?
1Ioor ieder
ieaer derzelve,
aerzelve, dedeeenvoueenvoudigfle , voordeeliglie
Jigfte,
~oordeelitdJe en zekerfle
zekerfte wyze
wyze. van
"afl behandeling?
behandeling?
Hoe veel
lichts hebben
de Waarneemingen
Hoe
veel licltts
he1iben de
Waarneemingen der
der vroegere
vroegere en
laatere Heelkundige
lantere
Heelkundige Schryvers
Sch'yvers, , ook
ook onder
onde,- onze
onze LandgeLandgesooten, over
1Iooten,
over dit
die onderwerp
onderwe,"p verfpreid
lIerfpreid;; enenwat
watontbreekt
olltbreeRt
nog aan
llOg
tUm de
de volmaaking
vo/moaking der
der Kunsthulp,
Kunsthulp, in
in die
die gevallen?
ge'1l1l1en?
De Schryver
de Heer
MARM
De
Schryver deezer
deezer Verhandelinge
Verhandelinge, , de
Heer MARTIDINGEMANS Chirurgyn
Chirurgyn Major
Major by
t'US
by de
de Bataaffche
JJlJtaaffch~
NUS DlNGEMANS,
heeft aan
Marine heeft
Marine,
aan het
het oogmerk
oogmerk der
der uitfchryvinge
uitfchryvinge tetl
tett
vollin voldaan
waarom ook
ook deeze
deeze beantwoording
beamwoording t,
vollm
voldaan;• waarom
door de
~oor
de Beoordeelaars
Beoordeelaars,, met
met tie
de volgende
volgende aanpryzing
aanpryzing is
is.
begunftigd : "In
„ In vertrouweu,
begunftigd:
vertrouwen, dat
datook
001.:deeze
deeze VerhanVerhanad wegdraagen;
eene algemeene
algemeene goedkeul'ing
goedkeuring 2\11
deling eene
(Ieling
en
wegdraagen; en
in hoope
hoope,, dat
datdezelve
dezelve tot
tot voorlichting
voorlichting onzer
onzer Heelltun.
Heelkundige
en tot
<1ige Landgenooten
Landgenooten, , en
totbehoud
behoud van
vanongelukkige
ongelukldge
Lyderen
toebrengen; wordt
wordt dezelve
Lyrleren, , moge
mage toebrengen;
dezelve, , met
met amamlpryzing, tot
tot zulk
zulk een
een nuttig
nuttigoogmerk,
oogmerk,aangeboden
aangeboden en
en
gemeen gemaakt."
gemeen
Met byzonder
byzonder genoegen
genoegen lazen
lazen wy
wyinsgelyks
insgelyks deeze
deeze Vera
Ver-·
handeling,
handeling, in welke
welke alles,
aUes, wat
wat tot
totdeeze
deezeftoffe
froffe hehoort,
behoort,
drieAfdeelingen
Afdeelingen,, met
metgroote
grooteduidelykheid
duidelykheid en
en belebelcin drie
is behandeld.
zenheid,
behandeld. In
Indedeeerfte
eerneAfdeeling
Afdeeling geeft
~cefr de
de
zenheid , is
Schryver eene
Schryver
eene naauwkeurige
naauwkeurige bepaaling
bepaaling en
en belchryving
belchryving
van den
aart der
den onderfcheiden
onderfcheiden aart
der waare
waare en
ell onwaare
onwaal'C SlagSlagaderbreuken , met
met aanwyzing
aderbreuken,
aanwyzillg der
der algemeene
algemeene en byzonbyzonzitplaatzen, oordere, meest
meest gewoone
gewoone en zeldzaamere
zeldzaamere zitplaatzen,
oor·
zaaken
zaaken en
en verfchynzelen
verfchynzelen der
del'Slagaderbreuken.
S1:lgaderbreuken.
De tweede
rweede Afdeeling
Afdeeling bevat de
de opgave
opgave der
dereenvondigcenvondigfte
fie , voordeeligile
voordeeligf1:e en
en zekerfte
zekerlre wyze
wyze van
vallbehandeling
behandeling-,,
volgens
der beste
volgens de
de waarneemingen
waarneemingen der
beste Itedendaaglche
lJede-ndaagfche
Jleelkundigen
hebbende de
de Sclllyver
Schiyver fleeds
Heellmndigen; ; hebbende
f1:eeds alles, zo
zo
veel
mvgelyk met
van belangryke
veel mvgelyk,
met voorbeelden
voorbeefden van
be1angryke gevalgevaI.
len
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Tenopgebelderd,
opgehelderd om
, omtetedoen
doenzien
zien het Licht
!en
liebt,, door
door
vroegere en
en laatcre
over dit
l'roegere
laatcre Waarneemers
Waarneemers over
dit gebrek
gebrek ververfpreid.
Voorts
in de
de laatfte
laad1:e plaats
plaats eenige
t eenigebelangbelang.
Voorts worden,
worden, in
ryke
in welke
et aanwenden
ryke gevallen
gevallen befchreeven
befchreeven, , in
welke I het
aanwenden
van de hulp
hUlp der
del'Kunst
Kunstonnut
onnutofofonmogelyk
onmogelyk isisbevonden
bevonden;;
met eenige
ecnige gevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen,, ten
ten betooge
betoogeder
del' oorzaaken
oorzaakell
van
van het
het onvermogen
onvermogen der
del' Kunst,
Kunst, ininzodanige
zodanigegevallen
gevallen::
tefrens
om daarmede
teflens om
daarmede eenigzins
eenigzins te voldoen
voldoen aan
aan het
het laat•
laatder Vraage,
gedeelte der
fie
Vraage, betrekkelyk
betrekkelyk dat Beene,
geene, 't welk
Ile gedeelte
aan de
der Kunsthu)p,
Kunsthulp, in
in die
aan
de volmaaking
volmaaking der
die gevallen,
gevallen, tot
/tier
bier toe ontbrooken
ontbrooken heeft.
heeft.
Leerzaam
en menigvuldig
menigvuldigis,is,.inin dit
dit Stukje
Leerzaam en
Stukje,, het
het getal
getal
van Slagaderbreuken.
Slagaderbreuken. Dikwyls
der waarneemingen
waarneemingen van
Dikwyls ziet
ziet
der Kunst
men
men hier,
hier, hoe
hoededebest
bestaangewende
aangewelldepoogingen
poogingen der
niet
kunnen baaten
baaten; ; maar
maar ook
ook dikwyls
dikwyls,, hoe,
niet hebben
hebbell lmnnen
del'zelver aanwending,
aanwending, gevallen
gevallen geholpen
geholpen zyn
zyn,, die
die
door derzeiver
boven
boven het
het bereik
bereik der
del'menfchelyke
menfchelykevermogens
vermogens fcheenen
fcheenen
te zyn
zyn;; by
by voorb.
voorb. het
hetvolgende:
volgende:
•~"
„ In
In het
het tweede
tweede geval
geval was
was de
de kogel
kogel,, door
door de
de linlinkerzyde
van den
den hals, tusfchen
de lnchtpyp
kerzyde van
tusfchen de
IQchtpyp en
en de
de Art
zynde, even
even boven
boven de
Carotir
heen gegaan
gegaan, , zynde,
de bovenite
bovenfie
Carotis been
rib van
van het
het fchouderblad,
fchouderbtad, onder
onder de
de huid
huid blyven
blyven zitten,
alwaar 11y
by weggenomen
wierd. Zonder
aIwaar
weggenomen wierd.
Zonder groote
groote bloed.
bioed(toning volgden
fluipen, met
florting
volgden hierop
bierop pynlyke
pyntyke fiuipen,
met eene hevige
pyn
; deeze
pyn in
in dedeborst
borst;
deezetoevallen
toeyallen verdweenen
verdweenen door
door
gepaste middelen,
middelen , en
en in vyf
vyf of
ofzes
zes weeken
weeken genas
genas de
de
gepaste
wonde.
Carotis was,
wonde. Op
Op de
de Ca1'otis
WllS, op
op die
die plaats,
plaars,waar
waal' tangs
laugs
de kogel
de
kogel was
was heen
been gegaan
gegaan,, eene
eenekloppende
kloppende zwelling
zwelling
overgebleeven ; doch door aanhoudende
overgebleeven;
aanhoudende drukking wierd
wierd
dezelve niet
niet alleen
alleen betet
belet grooter
grooter te
te worden, maar
dezelve
maar in
ill agt
agt
of negen
of
negen maanden
maanden was
was dezelve
dezelve zeer
zeer verminderd
verminderd,, en
en de
de
Lyder bleef
bleef gezond."
Men
Men ziet dus
dus,, 't'tgeen
geen veelen
veelen niet
niet Jigt
Jigt geloofd
geloofd zouden
zouden
hebben
dat,, zelfs
zelfsinindedebeginnende
beginnendeSlagaderbreuken
Slagaderbreuken,
hebben,, dat
aan de Halsflagaderen,
aan
Halsflagaderen, eene
eene tydig
t ydig aangewende
aangew~mde drukking,
drukkin~,
,hoe
klein die
lIoe klein
die ook,
ook, bier
hierter
terplaatze,
plaatze,uitvoerbaar
uitvoerllaarmoge
mOle
grootfte nut
nut kan zyn.
weezen,, van
het" Cfootae
zyn.
weezen
van hgte
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STUART
RIMER
STU
All. T EN
EN XUyp~n.

Op dm
De Mensch,
den bekenden
.De
Mmsch, zoo
zoo als
fils by
hy voorkomt
1loorko11Jt op
bekeJ1den AarJN RTINUS
TiN
bol , belcizreeven
door hi
S TUART,
T , afgebeeld
hoi,
befchreeven door
M \I(
HUAR
JAQUESKUYPER.
KUYPER. fide
door J'\QUES
door
/Ide Deel.
Decl. To
Te AmjlmJam,
bj
n , by
bd.
238 hi.
J.J. Allan.
Allart. In gr.
gr. 8vo.
8vo. ~38

Uim genoeg is bet vertier deezes kosthaaren Werks
geweesr, om den Uitgeever 't zelve met dezelfde
R
kostbaarheid te doen voortzettcn. Wy hebben oogmerk

uim genoeg is Let vertier deezes kosthaaren Werks
geweest , om den Uitgeever 't zelve met dezelfde
kostbaarheid te doen voortzetten. Wy hebben oogmerk
en aanleg
uit het
en
aanleg, , uit
het Werk
vVerk zelve,
zelve, en
endes
desuitgegeeven
uitgegetven BeBe..
rigt , by
l'igt,
by de
de aankondiging
aankondigillg des
des Eerften
Eerlten Deets,
Deels,breedfpraa.
breedfpraa.
kig doen
doen kennen
kcnnen (*), eneuthans
thansomtrent
amtrent dit
ditTweede
Tweede
kig
verrigten, dan
dan onze
onze Leezers
Leezers eenigzins
eenigzins bekend
bekelld te
te
niets te verrigten,
met de
de hier
hierbefchreevene
befchreevcne en
en afgebeelde
afgebeelde Menfchen.
maaken met
Onder de
de Zuidzeetreffenwy
wy hier,
bier , in
Zuidzee- Eilanden
Eilanden trelfen
Onder
in de
de
eerfte plaats,
plaats, aan,
aan , de
de Yrienden·
VriendenEilanden.
Eilanden. Vry breed
eerlte
breed
deeze Volksbefchryving,
Volksbefchryving, en
en de
de flotfom:
flotfom: "„ Meer
i& deeze
Meer zou.
zouden de
de Vric...dellin befchaaving
en zeden,
Frio:den- eilanders,
eilanders , in
den
befchaaving en
zeden,
gelyken Haar
indien zy
lIaar de afgelegene
afgelegene Societeitgelyken
Societeit • eilanders,
eidanders , indien
dezelvcn Diet
ver in
in zedenlyke
zedenlyke waarde
waarde overtroffen,
ove~·trotfen,
dezelven
niet zoo ver
dat deeze
deeze vergelyking
vergelyking voor
vaor hun
hun eene
eeneonverdiende
ol1verdiende verver.
nederingzou
zoukunnen
kunnengeacht
geachtworden.
worden. By
By hun
hun toch
tach
nedering
kent men
de ilrreoys
noch den
men de
An"eoys, , noch
den kindermoord
kindermoord,, de
de algealgekent
meene ontucht,
ontucht , noch
wellust; maar
meene
noeh den
den onnatuurlyken
onllatuurlyken wellust;
maar
men vereert
men
vereert 'er den
den ouderdom
ouderdom,, men
men eerhiedigt
eerhiedigt 'er de
de
huwelykstrouw; en
huwelykstrouw;
en de
de mindere
mindere vruchtbaarheid
vruchtbaarheid van
van den
den
grond brengt
grand
brengt 'er
'ergrootere
grooterearbeidzaamheid
arbeidzaamheid voord,
voord.die
diealle
aHe
de gevaaren
gevaaren der ledigheid
Jedigheid weert, en
en afle
aile de
de kundigheden
kundighetlen
kweekt ; en mogen
naarHigheid kweekt;
mogen de
de Societeit·eilanders
der naathigheid
Societeit-eilanders
overigens her
Volk der
overigens
her aangenaamfte
a:mgenaamfl:e Volk
der Stille
Stille Zee
Zee heeten;
den Vt:ienden·eilanders
Vrienden,eilanders komt
komt de
de weezenlyker
weezenlyker roem
roem toe
toe
den
van het
van alien
te zyn.
zyn. Zulk
verfiandigHe van
allen te
Zulkeen
een ooroar.
van
het verflandiglie
deel velde
op het bericht
veJde WILSON
WILSON, , op
berieht der
der Zendelingen
Zendelingen afafdeel
gaande, en
in met
gaande,
en hetzelve
hetzelve Itemde
ftemde volkomen
volkomen in
met cook
COOK en
en
FORSTER ," die
die deeze
FORSTER,.
deeze Eilanders
Eilanders het
het eerst
eerst hadden
hadden doen
doen
kenneri,en
, en met
kennen
,met LA
I,A BJIoLARDIERE,
een zo groot
groat
BILLARDIERE , die
die een
gedeelte ;.;yner
zyner reisbefchryving
aan hunne
gec1eelte
reisbefchryving aan
hunne byzonderhebyzonderheden heeft
den
heeft befleed
bef1:ced ~ ; en, ons
onsnp
npditdithun
hunoordeel
oOl'deelverlaaverlaa·
tende , het
bet welk
wclk door
doorzoo
zooveele
veelebyzonderheden
hyzonderheden en
en ontont·
tende.
moetingen in hunne
moetingen
hunne rcisbefchryvingen
rcisbefchryvingen geflaafd
gefiaafd wordt
wordt,,
laa.
laa(*) Zie
Fader/. Letterueff.
Lettered: vaal'
:,*)
Zie onze
onze roder!.
bl. ~o~.
voor 1803,
1803, bl.
2o2.

DE MENSCH.
MENSQIf.
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over ,
'aaten
annGRASSETGRASSET-SAINT
SAINT-SAUVEUR
-SAUVEUR over,
faaten wy
wy liet
het nu aan
em de
welke hy
by van
(}m
de allerhaatlykfle
allerhaatlykfie fchets
[ehets,, welke
van deeze
deeze EilanEilanders heeft
heeft opgehangen, door
door eenig
eenig even
even voldoend
voldoend gezag
gezag
ders
waar te maaken."
maaken."
In de
de tweede
tweede plaats
plaats komen
komen ons
ons te vooren
vooren de
de NieuwIn
C11LA
LA BILLARDIERE
COOK ell
Zyn COOK
't Zyn
Caledo11iefs.
BILLARDIERE, , die
Caledoniers. 't
deeze Eilanders in
deeze
in zeker
zekervoege
voegegelykvormig
gelykvormig befchryven;
befchryveu;
de eerfte
IaatHe drie
drie weeweede
eerne vertoefde
vertoefde 'er
'er agt
agtdagen
dagen,, dedelaatfte
ken. Wegens
Wegensden
denaart
aartdeezer
deezerMenfchen
Menfchenoordeelen
oordeelen die
die
beide Reizigers
zeer verfchillende
zynde COOK
COOK niet
beide
Reizigers zeer
verfchillende; ; zynde
LA BILLARDIERE
bartlyker met
met hun
hun ingenomen
ingenomen, , dan
dan LA
BILLARDIERE
hartlykcr
afkeerig van
van hunnen
hunnen aart.
aart. De
~fkeerig
Delaatfte,
Iaatl1:e,naamlyk
naamIyk,, heeft
heeft
Menfcheneetersgevonden
gevondeninindat
dat zeIfde
zelfdeVolk,
Volk, 't
't welk
welk
menfcheneeters
Natie heeft
de eerstgemelde
eellstgemelde als
als de
de beminnelykfte
beminnelykl1:e Natie
heeft voorvaarSTUART
gedraagen; "„ en
wy," fchryft
en overwinnen
overwinnen .wy,"
fchryft STUART,
gedraagen;
"1, nu
nu flechts
neehts voor
vaar een
een oogenblik
oogenblIk het
hetafgryzen
afgryzen,, het
hee welk
wellt.
opkomt , dan
Cannibaalen opkomt,
by ons
ans natuurlyk
natuurlyk tegen
tegen Ca11?libaa!en
dan zal
zal
by
bet ons
mogelyk weezen
weezen,, ook
ookby
bydeeze
deeze ftrydigfirydighet
ons eerst
eerstmoge/yk
heid van
van zaaken
van gevoelens
gevoelens,, overeenftemming
overeenl1:emming vall
zaaken te
te
heid
gelds
vinden. Het
der Nieuw-Caledoniers
Nieuw-Caledoniet·s geldt
vinden.
HetmenfchenEeten
menfehenceten der
alleen hunne verflaagene
glleen
verflaagene vyanden
vyanden,, en
en behoeft
behoeft noch
noeh de
de
verfchooning van
van hun fpysgebrek
verfehooning
fpysgebrek,, noch
noehde
devergelyking
vergelyking
onzer eigene
wreedheden in
in den
den oorlog,
oorlog , ondanks
eigene wreedheden
ondanks onze
onze
ouzer
gewaande tc~rgevoeligheid,
te&gevoeligheid wanneer
wanneer zich
zichduizenden
duizendell
gewaande
voor foldy
foldy verhuuren
verhuuren,, om
om andere
andere duizenden
duizenden,, zonder
zander
voor
eigen
~igcn onderlingen
onderlingen twist of
ofperzoonlyke
perzoonlyke vyandfchap,
vyandfchap, van
Vim
kant te
kant
tc maaken
maaken;; daar
daarditditmenfcheneeten
menfchencetell flechts
fiechts den
den
laagflen trap
trap der
van den
bagllen
der hefchaafdheid
hefchaafdheid van
den mensch
mensch aanaan·
wyst, wien
wyst,
wien de
dewraak
wraakdryft
dryftom
amzynen
zynenvyand
vyandniet
niet flechts
fieches
te dooden
doaden ,, maar
maar tete vernielen
vcrnielen,, ja
ja teteverflinden
verflinden,, en
en die
die
met deeze
deeze fchriklyke
fchrikJyke woestheid
woestheid overigens
overigens eenen
eenen beminbeminnelyten aard
nelyken
aard kan
kan vereenigen.
vereenigen. - — Dit
Ditalthans
althans heeft
lleeft
bier blykbaar
plaats , volgends
de berichten
berichten van
van
hier
blykbaar genoeg
gcnaeg plaats,
volgends de
den anzeervollen
den
afkecrvollcn Franfchen
F,.anfthen zoo
zoo wel,
weI, als
als van
van den
den gehcel
gehccl
vooringenomen Engelfchen
Reiziger." Mindere
voaringcnamen
Engel(chen Reiziger."
Mindere verfchitvel'fchitSTUART
Wy vocdeF-leer
Heel' STUAR
T te vereffenen.
vereffcnen. vVy
voelendheden zoekt
zoekt de
gen 'er alleen
gen
aileen by,
by,dat
datdedeonderfcheide
onderfcheideomflandigheden
omftandigheden,,
waarin die
die beide
beide Reizigers
Reizigers dit
dit zelfde
zelfde Volk
Volk zagen
zagcn,, tot
tot
waarin
die verfchillende
verfchiHende oordeelvellingen
oordeelvellingcn nanleiding
aanleiding hebben
hebben moemoe..
ten geeven.
hadt 'er
'er plaats,
plaats, toen
ten
geeven. Onderlinge
Onderlinge kryg
kryg hadt
toen LA
deeze Eilanders
Eilandersbezogt.
bezogt. ..
„ Van
BILLARDIERE deeze
lHLLARDIERE
Van dit
dit alles
alles
niets , om
zag C'OOK
COOK niets,
zag
am dat
dat'er
'ertoen
toenmisfchien
misfehienonderlinge
onderlinge
vrede plaats
plaats had,
had , en
vl'ede
en nu was
was hem
hem Nieuw-Caledonie
Nieuw-Cnledo11ie een
Eiland, door
door de
de Onfchuld
Onfchuld bewoond.
bewoond. Dit alles
aUes zag
zag zyn
zyn
R. 4
R
Op-
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Opvolger, en
en hem
hem werd
het een
een oord,
oord , door
Opvolger,
werd bet
door- de
de One
Ouot
menschlykheidzelve
zelvebetrokken.
betrokken. ST. SAUVEUR
menschlykheid
SAUVEUl\, , de
reide rei•
en van
van den eerften
fchildert 'er
'er Engez en
eerfien alleen
alleen kennende
kennende,, fchildert
len in
in een
Paradys."
Hoe veel,
veel , hoe
len
een Parady!."
- — Hoe
hoe zeer
zeer veel
veel
ontbreektons,
ons, om
om Menfthen,
Menfchen, 20
ombreekt
karten tyd
tyd gezien,
gezien,
zo korten
recht te
te kennen,
kennen, recht
recht tete befchryven!
befchryven!
reeht
Marquifen-Eilanden
met derzelver
De Ma,.quifen.
derzelver Bewoonderen
De
Eilllnden met
Bewoonderett
treeden te voorfchyn
treeden
voorfchyn,, naar
naar de
debefchryvingen
b.efchryvingen van
van wit..
WILen FORSTER.
FORSTER. Het geheele
SON, COOK
COOK en
geheele Character deezer
deezer
Eilanderen heeft
heeft veel
veel aanminnigs,
aatuninnigs , maar
maar oak
ook veel
Eilanderen
veel afaf.
keerigs , even
even als
als hunne
by de on.
keerigs,
hunne ganfche
gan[che fchoonheid
fchoonheid by
on.
reinheid van hunnen
reinheid
bunnen leest.
leest.
Van de
de Nieuwe
Nieuwe Hebriden
Hebriden krygen
krygen wy,
wy,, door
Vall
door de
de twee
twee
laatstgemeldeReizigers,
Reizigers berigt.
, berigt. Op
Op het
laatstgemelde
het Eiland
Eiland Tanl1a
Tanner
is een
Berg en
en een
een Solfaterra;
Solfaterra; 'eF
is
een vuurfpuwende
vuurfpuwende Berg
zyn
'er zyn
ook heete
van zulk
heete Bronnen
Bronnen;; de
de groeizaamheid
groeizaamheid van
zulk een
cen
oak
grand is
grand
is op
op dit
ditEiland
Eiland alzins
alzins zigtbaar,
zigtbaar,, en
en work
wordt bebe-,
fchreeven ; eene
eene grootere
!chreeven;
grootere verfeheidenheid
verfcheidenheid van
van Gewasfen
Gewasfcn
komt 'er
'fl" voor,
voor,dan
danelders
elders op
opeenig
eenig Eiland.
Eiland. Zelfs
Zelfs meent
meent
karnt
men , onder
Gewasfen, den
Oostindifche Gewasfen,
luen,
onder veele
vecle Oosfindifthe
den MuscaatMuscaatEilanden te vinden,
boom van
van de
de PhiJippyn[che
Philipprfche Eilanden
boom
vinden, op wiens
wiens.
Wooten zich
zich hier
hier de
Duivenvergasten.
vergasten.- — GelyktyNooten
de DuiV'cn
GelyktyFORSTER, verfchi1len
dige Aanfchouwers
coca en
en FORSTER,
verfchillen in
dige
Aanfchouwers, ,COOK
befchryving der
der Inwoonderen
Inwoonderenvan
van Tanna.
Tanna."De
„ De
de befchryving
de
Vrouwen waren
in de
Vrouwen
waren wel
wei geene
geene fchoonheden
fc.hoonhedeu in
de oogen
oogen
van cook,
van
COOIt, maar,
maar,naar
naarzyn
zynoordeel,
oordeel,fraai
fraaigenoeg
genoeg voor
voor
daartegen , die
die de -Mans
FORSTER daartegen,
de Mannen.
Mannen. FORSTER
de
Mans voor
VOOl
doorgaands groote,
groote iterke
doorgaands
fierke,, welgemaakte
welgemaakte, maar
maargeene
geene
zwaarlyvige
zwaarlyvige menfchen
menfchen hield
bield,, weer
wier gelaatstrekken
gelaatstrekken manmanlyk en
lyk
en vol
vol van
vankoenheid
koenheid waren,
waren, vondt
vondtalle
aUede
deaangeaangezigten der
der Vrouwen
Vrouwen leelyk,
leelyk, en
en zag
zag 'er
'er flegts
fiegts twee,
twee, die
die
zigten
een bly
bly en
en lagchend
gelaatwisten
wistenaan
aanteteneemell.
neemen. Zo
een
lagchend gelaat
Z(}
kwam
kwam hem
hem ook
ook het
het hair
hail"bybyzommigen
zommigen wolagtig
wolagtig voor;
voor;
terwyl
terwyl cook
COOK van
van beide
\leide Kunnen
Kunnen verzekert
verzekert, , dat zy
zy Wets
niets
aan zich hebben."
kenfchetzend
van den
den Neger
kcnfchetz.end van
Neger aan
hebben:' STUART ", „ om
itaat ," zegt
zegt STUART,
Oul tusfchen
tusfchen deeze
deeze
"„ Buiten
Buiten {1:aat,"
twee gelyktydige
, even
even opmerkzaame
opmerkzaame en
en waarheidminnenwaarheidminnengelyktydige,
de ooggetuigen
jets als
de
ooggetuigen iets
als zeker
zeker aan
aan teteneemen
neemen,, kount
kOllll:
ons de
de teekenpen
teekenpen te ilade
fiade J, welke
welke eenen
eenen Man en
en Vrouw
Vrouw
,ran Tanna
Tanna heeft
heeft afgebeeld."
afgebeeld." -— DeDegezamenlyke
gezamenlyke bebevan
Hebriden wordt
volking der
der Nieuwe
Nieuu;e Hebriden
wordt door
door FORSTER
FORSTER op
volking
tweemaal
tweemaal honderd
honderd duizend
duizend menfchen
menfchen berekend.
berekend. Onder
Onder
deezen
dtezen fchynen
fchynen de bewooners
bewooners van
van Tanna
Tanna de byzonderfte
byzondcrlle
opmerking
te verdienen;
verdienen ; tot deezen
deezen bepaalt
bepaalt ziclj
zich ook
ook
opmerkillg te

meest
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Incest de
de bier
meest
bier gegeevene
gegeevene befchryving
befcbryving,, met
met de
de volgende
volgendc
aanmerkingbeOooten:
beflooten: "„ De
aanmerking
De onderfcheiden
onderfcheiden tongval
ton~val by
bY'
Hebrides:-Ei/.nders,
Eilanders, niet
niet flechts
flechtsinin tt algede
alge.
de Nieuw- Hebride11in 't byzonder,
zneen ,maar
maarby
by die
die van
van Tanna
lanna in
byzonder,, bragt
bragt
meen,
YORSTER
het denkbeeld,
denkbeeld, dat
datverfcheidene
verfcheidene Stammen
Stammen
IORSTER op het
van verfchillende
Natien deeze
van
verfchillende Natien
deeze Eilanden
Eilanden hebben
hebben bebezoo weI,
wel, als
volkt; en
en de
de aard
aard deezer
deezer Eilanders
Eilanders zoo
als de
de nanatuurlyke gefchiedenis
van derzelver
tuurlyke
gefchiedenis van
derzelver grond
grond,, maakt
maakt het
het
nader onderzoek van deezen
deezen groep,
groep , in
inzyne
zyneoogen
oogen,J hoogstbelangryk; voor
voor allen,
alien, die
die niet
nietenkeld
enkeld Goudmynen
Goudmynen,, gelylc
gelyk
belangryk,
wel eer
en NaweI
eer,, maar
maar uitbreiding
loIitbreiding van
vanMenfchenkunde
Menfchenkunde en
tuurkennis zoeken
tuurkennis
zoeken:: het
hetwelk
welk het
hetmeer
meervereerende
vereerende doel
doel
is der
der tegenwoordige
tegenwoordige ontdekkers."
ontdekkers."
.
Been gedeeltevan
van bet
het Zuidelyk
Nieuw-Zeeland,
Nieuw-Zeeland, geengedeelte
Zuidelyk VasVas.
teland , maar
maar uit
uit twee
twee Eilanden
Eilanden beflaande
befiaande ,, wordt
wordt,, in
in
teland,
naavolging van
van COOK,
COOK , LA PEKOUSE
Ilaavolging
PEROUS&,, LA
LA BILLARDIERE,
BILLARDIERE,
FORSTERen
en VANCOUVER
befareeVen,
SON
.t\NDEIl
FORSTER
VANCOUVER, ,befchreeven,
.ANDER SON,
bet bekendmaaking
der Inwoondereh,
Inwoonderen , wier
met
bekendmaaking der
wier aantal
aantal niet
niet
groot isis , taan
onrust
derder
leevenswyze
aandede
onrust
leevenswyzetoegefchreetoegefchreegroat
ven. De
yen.
Denarichten
narichten zyn
zynhier
hiervolkomener
volkomener en
en maamaaken de
ken
de befchryving
belchryving breeder
breeder en tot
totmeer
meerbyzonderheden
byzonderheden
afdaalende , die
die egter
egrer nog
nog veel
veel tot
totnader
oaderonderzoek
onderzoek
afdaalende,
overlaaten , ais
als by
by voorbeeld
vaorbeeld :: „" Volgends
Volgend~ het
het verhaal
verhaal
overlaaten,
der Inboorelingen
zyn 'er in de
der
InbooreUngen, , zyl1
de Bosfchen
Bosfcben ook
ook SianSlangen en
Hagedislen van
van eene
en Hagedisfen
gen
eene ontzaglyke
ontzaglyke grootte,
graotte, de
de
hattlen vooral
en leefwyze
Jaatfien
YOOfaI van
van zulk
zulk eene
eene grootte
grootteen
leefwyze,, dat
dat
derzelver befchryving
befchryving aan
aan Krokodillen
doet denken,
denken , en
derzelver
Krokodillen doet
en
derzelver verblyf den inval verwekt,
verwekt , of
derzeiver
ofmen
men hier
bier ook
ook die
die
Dierenfoort zou
zou wede*gevonden
wedet'geYOnden hebben
hebben,, wier
wier kaaken
kaaken men
men
en elders
in den
by MaaJlricht
Malljl,.;cht en
elders in
den grond
grond ontmoet
ontmoet heeft."
heeft."
by
ons to
binnen het
fchiet ODS
Op den
tytel Pelew-Eilanden
Op
den tytel
Pe/ew- EiJII"dm {chiet
te binnen
van die Eilanders, inzonveelvllldig
.goeds, 't't welk
welk wy van
inzonveelvuldig.goeds,
welken Schrygeleezenhebben,
hebben, van
van welken
KEATE, geleezen
derheid by KEATE,
fdeeling ceo
een uittrekzeI
uittrekzel mag
mag heeten.
heeten. Wy
ver deeze
deeze A
Afdeeling
Wy herher.
haalen het
het met
baalen
met genoegen
genoegen, , tot
tot eer
eerder
dermenschlyke
menschlyke nana.
tuure , zo
voorkomt. "De
„
zo als
als het
het bier
bier byeenverzameld
byeenverzameld voorkomt.
tuure,
zyn beleefd
Pelew·Eilanders zyn
beleefd,, oplettend
oplettel1d,, kiesch
kiesch,, welweIPelew-Eilanders
imeenend , gut,
gul , dienstvaardig,
dienstvaardig ,minzaam,
minzaam,gastvry;
gastviy; ziet
meenend,
ziet
bun hart
van hun
de hoedanigheden
hoedanigheden van
hart jegens
jegens VreemdeVreemdedaar de
lingen zoo
zoo wel,
lingen
weI, uit
uitwelken
welkenzich
zichelk
elletertIond
terftond een
een Vriend
Vriend
verkiest , .als
.als onderling.
verkiest,
omkrlinl(. Dievery
Dieveryalleen
aUeenbezoedelde
bezoedelde zomzorn.
den lof
lofhunner
bunnerDeugden
Deugden by
bydedeSchipbreukelingen;
Schiphreukelingen;
tyds den
maar de
vanalles,
alles wat
maar
de vreemdheid
vreemdheid van
wat zy
zyzagen
zagen., wekte
wekte
verzoekingen , die
die flecb,ts
flechts voor
verzoekingen.
vaor zommigen
zommigen onwederibanonwederft3nn~
baar
R5
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baar
terwyl's' sKonings
Konings Vaderlyke
Vaderlyke benrafting
beftraffing dl!,
baar werden, terwyl
eer der
eel'
der ganiche
ganrehe Natie
Natie reddede.
reddede. Werkzaamheid
Werkzaamheid daarte.
daarte..
gen onderfcheidde
• daar
gen
onderfehcidde hun alien
allen op
op de
delollykfte
Ioflyklte wyze
wyze;
daar
Mans en
en Vrouwen
Vrouwen niet
vet.
Mans
niet flechts
flechts den
den arbeid
arbeid maatiglyk
maatigIyk vcrdeelden , maar
maar de
de Koning
Koning zelf
zelf genoegen
genoegen in
in een
een werkwerk..
deelden,
zaam lecven
vondt. Deeze
zaam
Iecven vondt.
Deezealgemcene
algemcene werkzaamheid,
werkzaamheid,
welke by de
den tyd,
de Vrouwen
Vrouwen den
tyd, zelfs
zelfs ininzamenkouting,
zamenkouting,
welke
niet laat
verlaoren gaan, behoedt
behocdt deeze
deeze Menfchen
Menfchen voor
voor
niet
laat verlooren
alle de
aIle
de dartelheden
dartelheden en
en ontuchtigheden
ontuchtighcden der
dcr ledigheid,
ledigheid,
hunne gezelligheid
gez.elligheid tevens
tevens en
en gemeenzaame
gemcenzaame ver.
vel'terwyl hunne
keering met
keering
met de Vrouwen
Vrouwen eene
eene bevallige
bevallige losheid
losheid en
en bebefchaafde kieschheid
aan hunnen
hunnell ganfchen
ganfchen geest
geest verfchaft.
verfchaft.
fchaafde
kieschheid aan
Wysgeeren in
in tegenfpoed
Stokynen in fmarten
VVysgeeren
tegenfpoed, , StOiCYI1e1Z
[marten,, en
Belden in
in den
den dood, bezitten
zegt KE1\bezitten zy
zy echter
echter - zegt
Heiden
KEA-.
gevallenvan
van het mensch•
TE
in meer
meer aandoenlyke
aandoenlyke gevallen
menschTE —
lyk hart,
lyk
hart, de
detederheid
tederheid der
del' Vrouwen."
Vrouwen."
door CARTERET
CARTERET ten
ten jaare
De ilamiraliteits•Eilanden,
De
Admiraliteits·Eila12den, door
jaare
1767 omdekt,
ontdekt, en
door LA
LA llILLARDIERE
BILLARDIERE in 1792
en door
1792. bezogt.
bezo~t.
1767
Is uit
'.c hi
uit deezer
deezer waarneemingen,
waarneemingen, dat wy kennis van de InIn..
woonderenbekomen,
bekomen doch
woonderen
doch nag
nog zeer
zeer onvolkomen;
onvolkomen; het
het
Zeereizigerengebeuren,
gebeuren,op
op deeze
deeze Ei.
El.
geen deezer
deezer Zeereizigeren
mogt geen
landen voet
landen
voet aan
aun land
Jand te
te zetten:
zetten: in
ill hunne
hunne Vaartuigen
Vaartuigen en
en
Handel hebben
hebben zy
zy alleen
aileen die
die Eilanders
Eilanders leered
leeren kennen.
kennen.
warden wy
wy na
van Diemens
de laatIle
IantHe plants
plaats worden
un Yiln
])iemens Land
In de
gevoerd , eerst
eerst door
door TASMAN
TASMAN omdekt,
ontdekt, VOOrts
voorts door
door 1\1Agevoerd,
DIA-.
aangedaan, alsmede
door FURNEAUX,
FURNEAUX laater
laater door
IUON
alsmede door
E toN aangedaun,
COOK
bezogt,, en
en nog
nogvollediger
volledigerbekend
bekend geworden
geworden aan
aan
COOK bezogt
LA BILLARDIERE.
LA
BILLARTlJERE.
't Is
Is uit
nitdeeze
decze bronnen
bronnen,, dat
dat die
die
Volksbefchryvinggeput
geputwordt.
wordt. „"Dit
Dit uitgeftrekte
uitgeltrekte EiEi.
Volksbcfchryving
land ," merkt
STUART op,
land,"
merkt de
de oordeelkundige
oordeelkundige STUART
,. het
het
op , „
welk ons
ons zoo
zoo na
11:1aan
aanhet
hetvyfde
vyfdeWaerelddeel
Waerelddeel brengt,
brengt,
welk
wensS bewooners
in ons
well,
bewooners in
ons Ontwerp
Ontwerp de
de Zuidzee-eilanders
Zuirlzee·eilanders
zullen verv:mgen,
vervangen , is
voor ons
zullen
is alzins
aizins belangryk
belangryk voor
OilS oogoogmerk, daar
welken
merk,
daar het
het ons
ons Menfchen
Menfchen doet
doet kennen,
kennen, inin welken
wy , wat
wy,
watderzelver
derzelver maatichaplyken
maatlchapIykell Chat
fiaat betreft
betreft,, den
den
IVlenschwedervinden,
wedervinden,zoo
zoo ais
als by
Memch
hy oorfpronglyk
oorfpronglyk en
en voor
VOo!
alle befchaaving
fchynt geweest
te moeten
zyn;• en zoo
alle
bcfchaaving [ehynt
geweest te
moeten zyn;
zoo
hem echter
echter recht
recht hartIyk
hartlyk als
\\'y hem
als onzen
onzen Broeder
Broeder kun.
als wy
nen lief
nen
lief hebben
·hebben,, daar
claar zyne
zYl~e eenvouwdigheid
eenvouwdigheid hem
hem oneinoneindig
rlig nailer
nader by
by den
den that
fiaateener
eenerzuivere
zuivereonfchuld
onfchuld haudt
houdt ,,
clan de
en weelde
de hefchaafdheid
hefchaafdheid en
weelde haare
haare kinders
ldnders immer
immer
dan
vergunien
en tnt
tot denzelven
te rug
rug te keeren."
verguDl
denzelven te
keeren."
Van elk
Van
elk deezer
deezer befchreevene
befchreevene Eilanderen
EiJauderen geest
geeft KUYPER
KUVPER
ons eene
eene Tekening,
Tekening ~niet
nietmin
minmeesterlyk
meesterlykuitgevoerd
uitgevoerd daft
dan
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de
het Eerf1:e
Eerfte Deel.
Deel. Eene
de- Afbeeldingen
-t\fbeeldingen illin h€t
Eene en
ell ander.
lUloor.
herinnering
herinnering des Schryvers
Schryvers,, tot
tot die
dieAfbeeldingen
Afbeeldingen betrekbetl'ek.
kelyk
wy , ten
kelyk,, moeten
moeten wy,
ten tilt
fht,, hier
hiet nog
nog byvoegen.
byvoegen. By
Bygeiugenheid
~elcgeDheid van de
de verfchiilende
verfchillende kleuren
kleuren der
del' inwoonderett
Inwoonderel1
van
Vrieuden-Ei/anden,
Eilanden , -merkt
merla STUART
De
de Vt°iendm·
STUAR 1.' op
op: : „"De
van de
juiste benoeming
benoeming der
del' kleur
kleur en
en haare
haare volkomene
volkornl:ne uitdrukuitdruk.
king in
in verwen
verwen mag
mag wet
weIhet
hetmoeitykfte
moeilyk f1:e deel
d~el geacht
geacht won.
worden
wyl by
den unzer
onzer Menschbefchryving
Menschbefeh"yving, , wyl
by de
de Reizigers
Reizigers
hie I' alles
aIles doorgaands
doorgaands onnaauwkeurig
onnaauwkeurig en
en onovereenonovereen·
telve hier
ftemmend
bevonden ,, en
en het
het zogenoemde
zog~noemde coloriet
c%riet
ftemmend wordt
wordt bevonden
de
proeve del'
der fehilderkunst
fchilderkunst blyft.
blyft. Deeze
moeilykfte proeve
Deeze
de moeilykfte
nantherking
pleite dan
uantnerking pleite
dan eens
eens voor
vaor altyd
altydom
ameen
centoegeetoegeevend ourdeel."
oord~el."
trend
Van
Vall de
de Kleeding
Kleeding of
of Opfchik
Opfchik der
der Nieun,
Nieuw·Zeelandfche
Zeelandfl:hc
Vrouwen
en de
Vrouwen fprcekende
fprcekendeen
de daarvan
daarvangegeevene
gegeevene AfbeelAfbeel.
ding
zy op
fchryft: STUART:
Vederen, welken
wei ken zy
op
ding,, fchryft
STUART:"De
„ De Vederen,
met
het hoofd
hnofd heeft,
am dat
by LA
LA BILLARDIERE
BILLARDIERE met
het
heeft , OM
dat zy
zy by
dezelvcn voorkomt,
voorkomr,zyn
zynopmerkelyk
opmerkelyk,
wylCOOK
COOK eenmaal
eenmaal
dezelven
, wyl
verzekerd
verzekerd heeft, dat
dar de
deVrouwen
Vrouwennimmer
nimmer Zulk
iulk een
een ciecieraad
ook ooit
ooit het
het hair
hairboven
boven het
hethoofd
hoafd
ra:td draagen,
draagen, noch
noch ook
ookhier
hierdedetooi
tooionon,;,
2amenbindell. - Misfchien
Misfchienisisook
zamenbinden.
derworpen aan
aan verandering
veranderillg van
fmaak,, daar
daar toch
roeh by
by
derworpen
van finaak
Vrouw ichynt
faynt
COOK zelven
zelven naderhand
naderhand eene
gepluimde Vrouw
coos.
eene gepluimde
ten min.
Vaal' te
komen. -— Zulk
Zulk eene
eene veronderftelling
veronderf1:elling ten
min.
voor
te komen.
lien
beide Reizigers
Reizigers uoodig."
lloodig. "
nen is
is ter
tervereeniging
vereeniging der
der beide
1
ene algemeen
algemeell geldende
geldende aanmerking,
opzigte der
der
Eene
aanmerking, ten
ten opzigte
geleSTUART op, ter
tel' gele.
Meest naakte
naakte Afbeeidingen,
Afbeeldingen, geeft
tneest
geeft STUART
genheid dathy
dat by van
vaneen
cenzonderlinge
zonderlinge fchulpdragt
fchuJpdragt der
der
genheid
gewaagt."La
„ LA BILLARDIERE
Admiraliteit -- cilanders
eilanders gewaagt.
BILLARDIERE
heeft hier
hier eene
welke oos
ons de
de zedig.
l1eeft
eel~e uitvoerigheid
uitvoerigheid, , welke
zedig..
heid
niet veroorloft.
veroorloft. Dezelve
Dezelve verpligt
verpligt ons
ons alhier
alhier
held niet
zeIfs,
cens voor
vaor altyd
altyd teteverklaaren
verklaaren,, tint
dat de
de kiescltkiescll·
zelfs , eens
heid , welke
heid,
welke onze
onze veder
veder en
en pinceel
pineeel beftuurt,
bef1:uurt, zich
zieh ononfehuldig houdt
van elle
nilegezogte
gezogte en
en genomene
genomel'le ergernis
erg~nis
fchuldig
houdt van
over
't geen
geen ons
on8 dedeeigenlyke
eigenlyke·aard
aard onzer
onzerafbeelding
nfbeelding en
en
over 't
befchryving
De gait.
gan·
befchryving zorntyds
zomtydsverpligt
verpligtvoor
voorte
te draagen.
draagen. De
rehe
en haare
haare Gefchiedenis
Gefchiedenis, , van
van den
den Mensch
Mensch
fche Natuur
Natuur en
va
oral , isis een
eenheiligdom
heiligdom,, het
het Welk
welk Been
geen onreine
onreineoogen
vooral,
oogen
culdt.
Hetbooze
boozeoog
oogbezondigt
bezondigt 'er
'er zich
zichzeifzelf'en
en pleegt
pleegt
duldt. Het
~r
heiligfchennis, , die
deMenschheid
Menschheid zelve
zelvedoem•
daem'er heiligfchennis
die by de
\vaardig
tvaardig is."
is."
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VAN HEMERT
HEUER.T

Lektuur
even door
LeNtutl,. by
by het
het Ontbyt
Ontbyt en
en de
de Thetafel.
Thetaftl. Uitge
Uitgegeven
door
PAULUS
VANHEMERT.
HEMERT. I./ie
iJle Stuk.
erdam, by
PAULUS VAN
Stule. Te
Te Am
Amjterdam,
by
1804. In gr.
M.
M. Schalekamp,
Schalekamp t 1804'
gr. 8vo.
8vo. 162
16~ bl.
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anneer
fcherpzinnig ool'deel,
oordeel, zuivere
zuivere fmaak, gron.
anneel' fcherpzinnig
grondige
en leevendig
dige geleerdheid
geleerdheid en
lcevendig vernuft
vernuft zich
zich eeneenmaal
maal gelukkig
gelukkig vereenigd
vereenigd vinden
vinden in
in den
denmenfchelyken
menfchelyken
geest, en
en dan
dan nog
nog dienstbaar
dienstbaar willen
willen zyn
zyn ter
tel' verlichting
vel'lichting
en
vanhun,
hun , wier
wier geest
geest zich
zich op
opgeene
geene
en befchaaving
befchaaving van
dier
kan verheffen
dan waarlyk
waal'lyk mag
mag elke
elke
diel' voorrechten
voorrechten kan
verheffen, , dan
voorftander
van het algemeene
nut zich
zich verblyden,
voorfiander van
algemeene nut
verblyden, elke
elk4
welwiller
der algemeene
verlichtingjuichen,
juichen , en
en elke
algemeene verlichting
elke
welwiller del'
beminnaar
beminnaar van bet
het denkbeeld
denkbeeld eener
eener redenlyke
redenlyke volmaakvolmaakbaarheid
den weldaadigen
weldaadigen yvel'
yver zegenen
zegenen'J , die
die zich
zich bierhierbaal'heid den
aan
openlyktoewydt.
toewydt.
U,
Neen!! niet
niet voor
voor U,
aan openlyk
- — „" Neen
Gelees.
nochook
ookvoor
voorU,
U, Gelee,..
"52 wysgeerige
wysgeerige Vrienden
Vrienden; ; noch
niet voor
voorU,
U, hooggeleerde
"5, den
den van
van profesfie
proftsfte; ; altans
altans niet
hooggeleerde.
" Mannen, die,
die,door
dooredeler
edelerfpyze
fpyze verlekkerd,
verlekkerd, den
aen neus
neus
77
"79 ophaalt
ophaalt by het
het zien
zien van
van dagelykfche
dagelykfche kost —
- worden
worden
bladenin
in 't't licht
licht gegeven.
gegeven. Koopt,
Koopt, zo
%0 Gy
Gy wys
wys
" deze
deze bladen
75
zyt, dit
dit boek
boek niet!
niet! Het
Hetisisvoor
voorUUniet
nietgefchreven.
gefchl'even.
" zyt,
21
Ik fchikte
alleen voor
voor dat gedeelte
't
" Ik
fchikte betzelve
hetzelve atleen
gedeelte van 't
"• Publiek,
Pub/iele, 't welk
welk noch
noch hooggeleerd,
hooggeleerd, noch
noch zeer
zeel' wysgee.
wysgee"• rig,
,oig, maar
lIlaar echter
echter eenigzins
eenigzins leeslustig
leeslustig is
is,, en
en,, door
door
die niet
lek/uur, die
niet veel
veel infpanning
infpanning vordert,
vordert, zig
" eerie
eene Lektuur,
"„ nog
nogwel
weIeens,
eens,inintusfchentusfchen-uuren
uuren,, by
byvoorbeeld
voorbeeld aan
aan
amufeeren wilt
wil.
de thetafel
of onder
thetafel, , of
onder het
het ontbyt
ontbyt,, amufeeren
" de
goede menfchen,
menfchen,welker
welkergetal,
getal, in
in ons
Land,,
"1, Deze
Deze goede
ons Land
niet gering
"• niet
gering is, wilde
wilde ik,
ik,opopeene
eeneniet
nietoniiangenaame
onaangenaame
onderhouden, en
enbun
huntevens
tevenseenige
eenigeaanleiding
aanleiding
"77 wyze, onderhouden,
nadenken,, over
over belangryke
belangryke onderwerpen
onderwerpen,, verver"19 tot nadenken
bereikt hebbe
hebbe,~
ss fchaffen. Of
Of ik
ik dit
eenigzins bereikt
"fchaffen.
dit doel
doel eenigzins
moetde
de tyd
tyd leeren;
leeren ;en
en of
of ik
ik dit werk
"11 moet
werk zal
zal vervolvervoIen dus
debiet , en
gen, hangt
hangt van
van deszelfs
deszelfs tiebiet,
dus van
van de
de bebe"„ gen,
flisfingmynes
mynesBoekverkopers,
Boekverkopersaf."
af.”- — Met
Met deze
deze
"„ flisfing
Kerklyk LeerVoorrede vangt
vangt PAULUS
PAULUS VAN
VANHEMEllT,
HEMERT Kerklyk
Voorrede
Westerfche Leten Wester/che
lar eerst,
in Oosterfthe
sar
eerst, Hoogleeraar
Hoogleeraar in
Oosterfche en
Wysbegeertein
in ons
teren daarna,
daarna , Tolk
teren
Tolk der
del' Critifche
Critifche Wysbegeene
Vaderland, bewonderd
by elk, wren
wien het
het gegeVaderland,
bewonderd Redenaar
Redenaar by
Felix Meri.
beuren mag, hem
h~m van
van het
hetfpreekgeftoelte
fpreekgeftoelte in Felix
Mer;beuren
aan , waarvan
hooren, de
de Lektuur
Lektuur aan,
lis
te hOOTen,
waarvan by
hy het
het eerfte
eerfie
tis to
Stuk
onder den
den bovenftaanden
bovenftaanden tite!
het
Stuk onder
titel aanbiedt,
aanbiedt , en
en het
welk

LEKTUUR.
LEK.1'UUR..

~49
249

welk wy
wy ons verplicht
by ooze
onze Lezers
Lezers nader
welk
verplicht vinden
vlnden by
nader be•
be..
kend te maaken.
kend
maaken.
Agttien artikels
artikels maaken
maaken den
den inhoud
Agttien
inhoud nit
uit van
van dit
dit eeteetIte Stuk.
Stuk. Het
Het me,
Me, getiteld:
Zyt gegroet, heilige
fte
getiteld: Zyt
heilige JUSTA
befpot de
de plaatslyke
ISMORUS 9 befpot
en
plaatsIyke aanroeping
aanroeping van
van de
de
en ISIDORUS,
Roomfche Kerk
Kerk met de
Heiligen der
der Roomfche
Heiligen
de Anecdote
Anecdote van
van KoKoFERDINANDuit
uit de
de elide
eeuw. Het
ning FEllDU'fAND
ning
elide eeuw.
Het IIde
Hde ontwikontwikden geest
geest van
op eene
van het Proteflantisme
Proteftantisme, , op
eene wyze
wyze,,
kelt
kelt den
welke ons
fchynt voor de
welke
ons echter
echter meer
meer gefchikt
gefchikt,, fcbynt
de eigeneigeulyke ftudeert~fel,
ftudeert;fel, dan
lyke
dan wel
weI voor
voor de
de thetafel
thetafel of voor
voor het
ontbyt, en
ende
deallerernitigite
allererDfHgf1:e overdenking
overdenking der
der Prute!1ant..
ontbyt,
Protellant.
fche
Leeraars overwaardig
overwaardigis.is. Het
fche Leeraars
Het gezegde
gezegde van
van pins
PlUS
VI: „"dat
dat de
Proteflanten verbasteren
verbasteren in.,/Vaturalisten,
VI:
de Proteftanten
iu'Naturaliste11 't
en de
de Catholykm
Catholyken in
in Proteftanten,"
Proteflanten ," mag
mag de
de tekst van
" en
van
dit vertoog
vertoog heeten;
heeten; van
van welken
~elken tekst
tekst evenwel
evenwel de
de Schry.
SchryPlus door
ver zegt
te hoopen:
,„ dat
dat PIUS
door het
ver
zegt te
hoopen: ."
bet vaak
vaak mismis..
„ bruikte
menfchen verfrond,
verftond,
Naturalisten, menfchen
~,
bruikte woord
woord van
van Noturn/isten,
die het
het oppergezag
oppergezag der
der Rede(n)
Rede(n) in
in den
den Godsdienst
Godsdiensc
"5, die
wy openbaaring
openbaaring noemen,
noemen, in
",, eerbiedigen,
eerbiedigen, en
ell het
het geen
geen wy
"„ de
de heilige
beilige boeken
boeken vervat,
vervat, naar
naardedeuitfpraaken
uitfpraaken der
der
zuivere Rede(n) meenen
te moeten
verklaaren.” On.
" zuivere
meenen te
woeten verklaaren."
On..
der den
den titel
titel van
den Mensch
der
van ,den
Mensch een
een gelykzydige
gelyhyrligq driehoek,
d,·iehoek.,
dien men
clien
men uit
uit d6ne
eene zyner
zyner drie
drie zyden
zyden volkomen
volkamen kent
kent ,..
vertoont bet
het IlIde
vertoont
IIIde artikel
artikel de
de hedendagfche
hedendagfche /laatku11de
gaatkunde
van den
als eerie
als
eene polygone
po/ygone van
den onregelmaatigften
onregelmaatigfren vortn
vorm,, of
liever als
als een
omtrek, dien
liever
een veranderlyke
veranderlyke omtl'ek,
dien het
het belang
belang in
in
allerleije
gedaantenbrengt,
brengt ,maar
maar dien
dien de
2Uerleije gedaanten
de reden
reden toch
tcldl
alzins
ftandvastigmoet
moetwenfchen.
wenfchen. IV.
IV. De
alzins ftandvastig
D2 Syrifche
Syrij~';1~
Yrouw uit
Yrouw
uir den
den tyd
tyd der
del'Kruistogten
Kruisrogten Wilde
wilde het
het Paradys
Parndys ia
ia
brand
brand &ken
fteken en
ell de
de Hel
Hel uitblusfchen
uitblnsfchcn, , opdat
opdat de
de menmen·
fchen niet !anger
fchen
langer om
om loon
loon alleen
alleen het
hetgoede
goede zouden
zoudell doen,
doen,
om
om ftraf
frraf alleen
aIleen het
het kwaade
kwaade zouden
zouden laten
latcn:: —
- maar
maar
zou 'er
'er dan
danwet
wetmeer
meergoeds
goedsenenmin
minkwaads
kW:J.adsgefcbieden?
gerchieden~
De
bevindt 'er
'er zich
De maatfchappy
maatfcharpy bevindt
zich toch wel
weI by,
by ~wanneer
wanneer
de
het kwaaddoen
laten, al
al is het
de flcgten
Ocgten het
kwaaddoen laten,
het flechts
t1ccht~ uit
uit
vreeze
vreeze der
del' ftraf
firaf,, enenanderen
andel'enpligtmaatig
pligtmaatig handelen
handclen •
fchoon Oechts
ilechts uit
uit hoop
fchoon
hoop op
op loon.
loon. Zulk
Zulkeen
cenvertelzei,
vertelzei,
bet
zy dan
waar,
mogt
bet zy
dan verdicht
verrlicht ofofwaar,
magt
wdwat
wat te
te rent
l'echt
gebragt
zyn. V.
gebrap;t zyn.
V. JEANNE
JEANNE VOURQUET
FOURQUET of
of HACHETTE
HACHRTTIt
verdient
verdient de
de vereeuwiging
vereeuwiging van haaren
haaren naam
naam wegens
wcgens haahaare verdeediging
van Beauvais
verdeediging van
.Beauvais tegen
regen KAREL
KAREL van
van Bout-.Bour1472.
gondie
DESILLE gaf
gondie in
in I47~'
vr. IPHIGENIE
Il'HIGENIE DESILLE
gaf een
een blyk
blyk
van
van zustertrouw
zustertrouw onder
onder het
het fchrikbewind
fchl'ikbewind van Frankryk,
het
had. VII.
het welk
welk naauwlyks
naauwlyks eene
eene wedergade
wedergade had.
VlI. DRA•
DRAco,
CO,
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eerfle Christlyke
ChristlykeTo!k
Tolkby
byde
dePorte,
Porte, waagde
het Diet,
co,
\vaagde l1et
niet,
CO, eerfle
op
des Fillers
Piflers vraag,
vraag, 'er
'Cl' voor
vuor nit
uit tete komen
komcn., of
of by
hy den
dell
op des
Gedsdienst van
van den
den Moslem
Moslem of dien
dien van
van de
de Clzl'istenen
Gt1dsdlellst
Christenen
voor
hield. Van
VOo! den
den besten,
besten. hidd.
Vaneene
eelleontdekte
ontdekre rnyli
mYil met
lllet
edele metallell
metallen kwanswys
kwanswys fprekende,
fprekende , liet
liet by
edele
hy den
den eenen
ceneR
myndelver
tegen den
den anderen
anderen in
in de donkere
royndelver tegen
donkere onderaard.
onderaard.
fche
gangen, na
na het
van hun
i~he gangen,
het uitgaan
uitgaan van
hun lamplicht
lamplklte ,, zeg.
zeg..
gen: „" hier
gen:
hier heb
heb ik
ik goud;
goud; wat
wac gy
gy hebt,
hebt, dat
darisisflechts
flechts
'er by
;• " en
"„ kuper
koper,, of
of tin
tin;"
en voegde
voegde 'er
by:: „" die
die in
in den
den
"„ hemel
hemel troont
troont,, liet
liet hun
hun begaan.
begaan. Zy
Zy zogten
zogten voord;
vuurd;
oefendenhunlle
hunnekrachten,
krachten , en
en vonden
zich in
" oefenden
von den zich
in het
het
gelukkig."
" ftreeven
Hreeven gelukkig."
--. Geweldig
Geweldig yak
vait deze
deze Inecdne~.
dote na
na de
de twee
twee voorgaanden
voorgaanden, , wyl
wyl zy
zy niet
niet meet
meer
dote
dan fchroomvalligheid
en flimheid
in dezen
dan
fchroomvalligheid en
flimheid in
dezen DRACO
DRACO verver..
toont,
toch op valsch
toont, wiens
wiens ganfche
ganfche gelykenis
gelykeuis toch
valsch vernuft
vCfIluft
fleunt, en
fieunt,
en wiens
wiens voorbeeld
voorbeeld den
den nadenkenden
lladenkelldell , die
die .hem
.hem
vindt, geweldig
niet
eenen
tolk genoemd
gpnoemd Villdt,
geweldig ill1jet
Christlyken tolk
eenen Christlyken
trekkers eener
eener Zuivere
mishaagen. VllI.
zuivere Zedenleer
Zedenleer uit
mishaagen.
VIII. De
De treklun
een overfchot
de Bhaguat-Gueta
Bhaguat - Cue/a, , cen
overfchot der
der oude
oude Indifthe
de
letterkunde zyn
letterkunde,
zyn zoo
zoo veel
veel zuiverer.
zuiverer. IX.
IX. Het
Het gemoedegemIJedelyk
Iyk bezwaar
bezwaar,, welke
welke MARIA
MARIA VAN
VAN LORETTO
LORETTO de
de egte
egte zy
zy.,
wyl
als egt
egt had
had in
in de
wyl zekere
zekere monnik
monnik reeds
reeds eene
eenc andere
andere als
plaats
van die,
die , welke
de Franfthen
plants gefteld
ge£l:eld van
welke de
Franfchen nu
nn terug
terug
gegeven
hebben , vervangt
den ernst
gegeven hebben,
vervangt den
ernst der
der voorige
voorige AnecAne~
Gefchiedkundigzyn
zynde
de artikels
artikelsXX en
en XI
XI den
;ioten, Gefchiedkundig
den
Joten.
en des
oorfProng der
CHOUANS en
des naams
naams CARMAGNOLE
CARMlIGNOLE vet..
veroorfprong
der CHOUANS
haalende.
XI[, De
haalende. XU.
De Yrouw
FrotlW by
by den
den Vrederegter
FredereJtter met
met de
nieuwe
der Franfchen
in de
nieuwe maatmaat· en
en tycl-bereekening
tyd-hereelcening cler
Franfthen in
Tarereelen'Van
van Parys.
war
wy uit
nit MEIJERS
war,, kennel]
huncn wy
MEIJERS Ta{ereelen
Graaf 'Van
van MON
TPENSIER 9 een
XIII. LoDEWYK
LnDEWYK, , Gran!
MONTPEN~JER,
een zeld.
zeld·
XIII.
zaam voorbeeld
flied van
~oorbeeld van
van hartstogtlyke
ha1"tstogtlyke gevoeligheid
gevoeligheid ,, fl:ierf
van
fmart op
op "ynes
'ynes vaders
lyk. XIV.
iillart
vaders Iyk,
XIV, De Seae
Sefte van
van PHIder buiLIPS ROSENFELD
ROSE~FELD vertoont
vertnont de
de gelyktydigheid
gelyktydigheid der
bui..
LIPS
tenfpoorigfte
dweepery met
met de
tenfpnoriglte dweepery
de fcherpzinnigfte
fcherpzilln;p;fl:e wysbewysbegeertee in
in bet
het zelfde
zelfde Pruisfen.
Pruisfen. XV.
XV. De
De mislukte
mNukte pooging,
pooging,
geert
om
in CHINA
te bevestigen
om het
het Christendom
Christendom in
CHINA te
bevestit;en, , worth
wordr aan
aan
pauslyke
heerschzuchttoegefchreeven:
toegefchreeven:
echter
pauslyl~e heerschzllCht
dardat
echter
d' leer
leer
van
Jtzus zich
TSEE had
zich met
met die
(lie van
van KUNGKUNG· TSEE
had behooren
bf'h"Men
van JEZUS
die 'er
'er voor
te vereenigen
vereenigen ,, en
en dat
dat de
de Apostel,
Apostel, die
vonI' uitkwam,
een .crood,
Criek,~
good, den
den Grtehl1
een Griek
dat by
Crieken een
den Noden
Jooden een
dat
hy den
en allen
een zwakke
den zwakken
alien alles
den
ZWtdrNen een
~.wakke, , en
alles zyn
zyn wilcle,
willie.
daartoe het
le zyn
p;eweest le
zyn,, gelyk
~elyk
daartoe
hf't voorbeeid
vnorbeeld behoorde
behoorde geweest
yk wor-,
de Schrvver
de
Schryvel' denkt
denkt, zal
zal zeker
zeker niet
niet zoo
7.00gereedl
gcreed Iyk
wnr..
Chi
den aangenoraen.
XVI vindt
vindt men
den
aaDgenomen. Onder
Onder artikel
artikel XVI
meu 7 Chi·,
neeme-
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alien derzelver
veefche P"erte11il1gen?
Vertellingen , allen
fucfthe
d~rzelver aanhooring
aanhooring en,
en. ber•
herinnering overwaardlg.
overwaardig, In
illuering
In XVII
XVJI worden
worden de
oude Grieken
Grieke1l
de oude
met opzicht
en Romeinen
In
Romeinen vergeleeken
'Jle1-geleeken met
opzicht tot
tot derzelver
derztlver ge..
derzelver cultuur , en
en derzelver
fthiedenis, . derzelvercultuu,.,
derzelver denk·
fchiedenis
denk- en
in eenen
dien wy
hande1wyze,
eenell trant,
tram ,dien
wymeesterlyk
meesterlyk durven
durven
handelwyze, in
noemen. Artikel
een Irort
kort verflag
noemen.
Artikel XVIII
XVIII Levert
levert een
verjlag van
Frankryks Godsdiengige
Frankryks
Godsdien/ligeomwenteling
omwenteling,'.even
t~en.vddr
'JIMr .- ,edtmgam'.
i-ende.—
en terfiond
rende.
- en
terftond na
na —
- het
hetSc7zrikkewind.
Sclzrzkbewmd. -— Scho,)n
Schochn
de meesten
als vertaalingen
of te
te zade
meesten dezer
dezer a,rtikelen
ar.tikelcn als
verlaalingen of
zamentrekkingen uit
uit buitenlandfche
. ntoeten aan..
fchriftel1 .ll\oeten
mentrekkil1gen
bui'tenlandfche fchriften
aan.
gemerkt worden,
worden , 611
en misfchien
een enkeld
gemerkt
misfchien eell
zeer
enkeld of zeer
weinigen flechts
flechts geheel
geheelaall
aan den
den RedaCteur
Reda5teur te
dan.
weinigen
te dans
ken zyn,
zyn heerscht
heerscbt. echter
echter in
inalien
allen eene
.eeneeenvormig.
eenvormig.
ken
heid van
van 41
flyl,, die
dIedeszelfs
deszelfs hand
hand aan
a:m alien
allen kenlyk
kenlyk
heid
maakt , en
en eene
eene naipiteit
naiviteit van
van voorftelling
voorflellin~, , die
die ze
ze
maakt,
het welk
welk hy
by zich
aan
het publiek
publiele, , het
zich vooffelt
voorftelt, , aan.
aan·:
aan het
pryst. Wy
pryst.
Wyhoopen
houpen en
en verwachten
verwach~e!1, , dat
dar het
het de!Jiet,
debiet ,
waarvan de
de voordzetting
dezes YVe.r~{s
We4s afhangt
-,.vanrvan
voordzetting dezes
af.h~ngt,, gungunftig genoeg
zyn zal
een e~n
nieuw
onthaal
fiig
zyn, om
zaI,fpoedig
om fpoedlg
me~1\,y
onthaal
te gemoet
te zien
zien op
op het
Redaaeur in
het geen
geen den
den RedaCteur
zyne
te
gemoet te
in zyne
veelvuldige lektuur belangryk
belangryk, zal
zal voorkomen:
voorkomen : maar
eigene veelvuldige
wy bidden
hem tevens,
tevens ,dat
dat hy
by zyn
wy
bidden hem
zyn publiek
pub/iek in
zoo
in zoo
verre altyd
hydeszelfs
deszeIfs
verre
altyd zorgvuldig
zorgvuldig onderfcheide
ollderfcheide, , dat
dat by
vlottende begrippen
enkeld
vlottende
begrippen nimmer
nimmer door
door vertellingen
vertellingen enkeld
los maake
door eene
los
maake,, zonder
zonderdezelven
dezelven tevens
tevensdoor
eene bondige
bondige
reden te
te willen
ftuuren ; zoo
zoo zal
zal waarlyk
waarlyk der.e
lekreden
willen fluuren;
deze lek.nut kunnen
kunnen worden
worden voor
tuur van
tuur
van onbereekenbaar
onbereekenbaar nut
voor.de
verlichting
van een
een Volk,
Volk , dat
om des
verlichting van
dat om
S~~1fY
des g
ettryvers
vers woorden
woarden, , ten
tcn aanzien
a:mzien der
derFranfchen
Fmnfchen gebruikt
gcbruikt,
voor
„
nemen ~, alien
aJjen den
den beldenheidenvaor ons'
ons' over
over te
te nemen
der Stq(rche
, wat zeg
zeg ik'?
ik? den
Stoifche wysgeerte
" moed
moed der
wysgeerte •.wat
den ge.
ge"„ heelen
heelen troost
troost van
van het
het beminnelyk
beminnelyk Christendom
Christendom be" hoeft
hoeft,, om
om zich
zich tegen
tegen volflagen
volOagen wanboop
wanhoop te
te bevel.
bevei.
ligen."
" ligen,"

"an

de

Opgaave van
, infflonderfcheidene
Opgaave
yan Wetten
H'ettefZ enenFerordeningen
PCrordeningen,
o!1derfcheiden~
Tydvakken, in Engeland.
Engeland , orntrent
gemaakt,
Tydvaklun,
omtrent het
het Armenweezen
Armenwc~zen gellttlaJrt,
getrokken
nit he!
het ;Verk
Heer rdicol.Fs'
Werk van
yan den
denHeer
r.iiGGL!'S ;.yoor~
getrokken 1Iit
veerafgegaan
nfgegaan van
yaneenige
unigealgemeene
algm/eent Aanmerkingen
Aamnerkingm·'olfcr
den te.
teiover den
genwoordigen
Staat van
in de
gelJwoordigen Staat
Ylm het
hetArmeniveeten
Armenwecr;en in
ae Bataaffche
Bat-aaffc!M
Rept:Wick
Republiek, door
door VAN
VAN LEYDEN
LEYDEN VAN
VAN IVESTEARENDRECDT.
weSTBARENDRECHT.
Tc
Haarlem,
Pz., 1804.
1804. In
gr. 8vo.
Haarlem, by
hy A.
A. Loosjes
Loosjes Pz.,
/11 ~r.
8"0. x54
154 H.
bl• .
Spree~woordi

y~cr,

oude Hoilandfche
Holland[.!Je Spreekwoorcls Men meet
-maet liet
het yzer, ft!!Jee."1
inyel
H etden
B
terwylItet
hetneet
beetis,
is, op veelerlel
den terwyl
veelerlei gevallen
gevallen toepastoepaset

lyk,
lyle ,

~~1.
252

T.
't. Race=
llii '3 G Lts
L !S

lyk,
het fiuk,
fink, van
de tytel
lyk ~ geldt
gtldt ook
ook omtrent
omtrent het
van 't welk
welk de
tytel demi
dee~e.
Werkjes
gewaagt. Voor
Werkjesgewaagt.
Voor Lang
lang trok
trok het
hetArmenweezen
Armenwee-zen in
in ons
onsVa.
Va~
derland,
en met
dcrland. en
met regt,
regt, dedebezorgde
bezorgdeenenbekommerende
bekommerende aandagt
aandagc
van veelen.
veelen. Hoe
Hoe zeer
.an
zeer is
i. dezelve
dezelve opgewekt
opgewekt geworden
geworden door
door het
het
boogstpryslyk
voorftel van
van den
den Heere
Heere MEERMAN,
MEERMAN, en
en het
bet daar
daar
lloogstpryalyk voorttel
op beflootene
befiootcne!Regctydig
Reguydigverfchynt
verfchyntderhalven
derhalven deeze
deezearbeid
arbeid
van
van den
den Heere
Heere VAN
VAN LEIDEN
L&l'DlNVAN
vaNWESTWARRNDRECHT
WESTBARP.NDRI!CUT. , en Wy
TNy
taasten
luuten ons
ODS om
omdenzelven
den:aelven aan
aan onze
ODzeLandgenooten
Landgenooten bekend
bekend
te maaken.
maaken.
Wie
met de.
de, in
Wle eenigzins
eenlgzins gemeenzaam
gemeenzaam isis met
in de
de laatfle
la:ltfie jaaren,
jaaren,
uitgekomene
uitgekomene geleerde
geleerde en
en boekbeoordeelende
boekbeoordeelende Tydfchriften
Tydfchriften ,..
weer, hoe groot
in Engeland,
Bng~lllnd, weet,
groot een
eenaantal
aantal den
denArmenftaat
Armenfiaat ten
teu
in
onderwerpe
hebben, en hoe
onderwerpe hebben,
hoe veel
vee Idaar
daaruit
uitVoor
voorden
denopmerkopmerk..
zaamen
zaamen en oordeeikundigen
oordeelkundigen., met
met de
de noodige
noodigeveranderingen,
veranderingen,
voor dien
"oor
dien Staat
Staat in
in ons
onsVaderiand
Vaderland,, welke
welke zo
zo zeer
zeer om
omverbete.
verbetering
roept, ·te
te leeren
en te
valt. Van
leeren en
te ontieenen
ontleenen valt.
Vall deeze
deeze waarwaarling roept,
beid
lJeid kan
kan bet
bet voorbanden
voorhanden zynde
zynde Stukje
Stukje ons
ons een
een volledig
voIledlg bebewys opleveren.
opleveren.
De vaderlandlievende
Schryveropent
opent hetzelve
hetzelve met
met /ligevaderlandlievende Schryver
Alge·
tneene
over den
de Bataaffche
meene Aanmerkingen
Aanmerkingen over
den Armenftaat
Armenftaat inin de
BatatJffche
Republielt, welke
welke eere
eere doen
doen aan
aan zyn
zynverftand
verftand en
en hart;
hart; ftelt
fielt
Republiek,
zyne opgeklaarde
gedagtenvoor,
voor, over
Commisfien tot derzelopgeklaarde gedagten
over Commisften
derzelver
ver berftel
berfiel en
en verbetering
verbetering,, en
en geeft
geeftzezeter
ternadere
nadereoverweeoverweeging
ging en
en beoordeeling
beoordeeling over
over aan
Ian de
de zodanigen,
zodanigen, die
die in
in eenige
eenige
betrekking
voor de
de Armen
Armenmoeten
moetenzorgen.
zorgen. Dezelve
betrekking voor
Dezelve zyn
zyl1
tort,
kart, bondig
bondig,, verdienen
.en verdienenaller
alleraandagt.
aandagt. Hy
Hymerkt
merkt voorts
vootts
op,
op, dat,
dat. bet
betzyzydergelyke
dergelykeCommisfien
Commisfien worden
worden ingevoerd,
ingevoerd,
of
nuttig isis voor
voor de zodanigen,
uf Hier,
niet, het ten
ten minften
mineten nuttig
zodanigen, die
die de
de
zorg over
het geen
geen in
4e Armen
Armen hebben,
bebben. bekend
bekend te
te zyn
Iyn met
met het
in
over de
andere Landen
plantsbeeft.
heeft. In Frankryk
Frankryk oordeelde
oordeelde men
men zulks
andere
Landen plaats
noodig.
de Werken
Werken, , in
in bet
bet Fransch
Fransch overgezet
overgezet,, benoodig. Onder
Onder de
boort
RUGGLES Lid
hoort dat
dat van
van den
den Heer
Heer THO.
THO. nUGGLES,
Lid van
"an de
de Maar.
Mallf.
fchappy
de Oudheden,
voor de
[ckappy voor
voor de
Oudluden. en
en Vrederechter
Yrederechter "oor
de Graaf;
Grlla.fden tytel:
tytel: Ge[chiedenis
fchappen
van •Esfex
en Suffolk.
Sufolk , onder
Gefchiedenis
fchappen ",m
·Bsfex en
onder den
der
Mr Armen,
Armen, derzelver
derzel"er Rechten,
Re~hten, Pligten,
Pligten,en
ende
deWetten
Wetlen daar.
dallr•narent
,mtrent gemaakt.
gemaalrt.
vyftig ,
De Brieven
getale van
van zesBrieven van
van RUGGLES
RUGGLES, ten
ten geenle
Zts· en
en·- "yftig.
gaan
vanbet
betJaar
Jaar
1791
Jaar
Derzelver
galln van
1791
tottot
hethet
Jur
1797.
DerzelverVertaalIng
Vertaallng.,
Hollandsch, , gelooft
gelooft de
de Schryver,
Schryver,dat
datmet
metgenoegen
genoegen
in het
bet Hollandsch
in
zou
20U ontvangen
ontvangen worden,
worden, door
door bun,
bun, die
diezich
zlebgaarne
gaarne met
met derdergelyke
«elyke onderwerpen
onderwerpen bezig
bezig houden;
houden;maar
maar teffens
telfens,, dat
dae een
een UitVittrekzel
van een
een uitgebreider
nutzal
zal zyn.
zyn. Hier
lrekzel van
uitgebreider nut
Hiermede
medehadt
hade
by
hy zich
zich ininvroegeren
vroegeren tyde
tyde bezig
bezig gehouden,
gebouden, en
endeelt,
deelt,het
het geen
geen
by
by daaraan
daataan arbeidde, thans
thans mede.
mede.
Dit.Werk
de Uittrekzels
Dit, Werk viel in tie
de rechte
reehte handen;
banden ; daar
daar de
Uittrekzels ver.
ver..
vaardigd
werdendoor
door een
een Heer,
Vlllfdigd werden
Heet. die
diegelegenheid
gelegenheid gehad
gehad heeft,
heeft.
veel
, betrekkelyk
veel teteverneemen
vemeelllen,
betrekkelykbet
betArmenweezen
Armenweezen en
enArmenbe.
Armenbe.
Um
onderzoek
llU1J1'inhIons
on.Vaderlands
Vaderlalll1. -41e4iezyn
zyn
onderloekdeswegen
deswegenblyft
blyft

yoort..
VOOTtw

OVER MT
OVER
IIETARMENWERZEN.
ARMENWlI!ZEN.
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gehadheeft
heeft,t om
voortzetten, —
- die, fchoon
fchaon hy
hy gelegenheid
gelegenheid gebad
om
veele inrichtingen
inrichtingen,, in onderfcheiden
Landen van
veele
onderfcheiden Landen
van Europa,
Europa, te
te
aanfchouwen, en
en zich
zich daar
daar door
door in
aanfchouwel1,
in ftaat
fraat bevondt
bevondt,, dezelve
dezelve
met het bier
te vergelyken,
vergelyken , het echter
met
bier te Lande
Lande ingevoerde
ingevaerdt te
echrer
nog niet zou
nag
zou durven
durvell waagen,
waagen, zyne
zynegedachten
gedachten merle
mede tetedeezen
deelen
over de
de meestgefchikte
meestgefchikte middelerr
middelen'om
om den
denArmenftaat
Armenftaat te verbeverbedoen zal, als
teren: wat
wat by
hydien
dien aangaande
aangaande doen
als zyn
zyn onderzoek
onderzoek vol.
volzal weezen, kan
kan by
hy zelf
zelfnog
nogniet
nietbepaalen;
bepaalen; maar
maar durft
durfe
lediger zal
gerustlyk zeggen, zonder
gerustlyk
zanderde
deeigenliefde
eigenliefde zyner
zyner Landgenooten
Landgenooten
te beledigen,
beledigen, dat
dat 'er
'erveele
veeleinrichtingen,
inrichtingen,inindedelaatfte
laad1:eheeft
helre der
der
jongstverloopene
Eeuwe, in
Landen, zyn inge.
jODgstverloopene Eeuwe,
in onderfcheiden
onderfcheiden Landen,
ing600
voerd, die
die met
met vrugt
vrugt inin ons
ons Land
Landzouden
zoudenkunnen
kunnen worden
worden be.
be..
werkftelligd. Hy
werkftelligd.
Hy meent
meent ook
ookgenoegzaamen
genoegzaamen grond
grond te hebben,
hebben 7
een heerfchend
heerfchendgebtek
gebrekop
optetegeeven.
geeven, niet
niet alIeen
alleen by ong..
ons,
om als
als een
mar ook
maar
ookby
byandere
andereVoIken
Volken,, dat
datmen
men meer
meer bedacht
bedacht is om Ar.
,drinoedigenteteheJpen,
helpen,dan
dan,memArmoede
Armoede
te komen.
tlJoerJigen
voorvoor
te komen.
Dit
voorkomen, in
in 't oog
voorkomen,
oogvan
vanalle
aIlemenschkundige
menschkundlge Menfchenvrien.
Menfchenvrienden een
zo belangryk
ftuk , is
den
een zo
belangryk ftuk,
is bet
betgroot
groatdoel
doeldes
des edeldenedelden.
kenden Schryvers.
Schryvers. Allerwegen
kenden
Allerwegen draagen
draagen zyne
zyne Aanmerkingen
Aanmerltingm
fchryf ik:
ik : want
daar blyk
blykvan;
van; -— zyne
want hy
daar
zyne Aanmerkingen,
Aanmerkingen, fchryf
beefs meer
meer gedaan
heeft
gedaan dan
dan den
den moeilyken
moeilyken arbeid
arbeid van
van het
het gewiggewigtigfte uit
uit te
te trekken;
trekken ; hy
tiglte
hy heeft,
heeft, behalven
behalven korte
korte Taal-,
Taal-, GeGewigt- , Maatwigt.,
Maat· en
en Oudheidkundige
Oudheidkundige Ophelderingen
Ophelderingen, , aan
aan den
dell
voet der
der bladzyden
bladzyden gevoegd,
gevoegd. op
opveele
veele plaatzen
plaatzen de
de ftellingen
frellingell
beoordeeld, byzonder
byzonder mee
met betrekking
betrekking tot
tot ons
der Schryveren
Schryveren beoordeeld.
OilS
Vaderland: en
en dank
dank hebbe
hebbe deeze
deeze zyn
zyn arbeid!
arbeid!
,, 1k
zyn eigen
n
Ik ben
ben 'er,"
'er." dus
dus fchryft
fChryft by
by van
van zyn
eigen werk in deedeeZen , ", verre
dat ik het geluk
:zen,
verre of
afvan
van my
my te
te verbeelden
verbeelden, , dat
geluk gehad
alle de belangrykfie
denkbeelden en
en deeze alleen
heb' aile
"99 heb
belangrykfte denkbeelden
aileen te
te hebbebveel minder
minder wil
benovergenomen,
overgenomen , nog
wil ik
"911ben
nog veel
ik gerekend
gerekend worworden, in
"99 den,
in alles
alles met
met den
den Schryver
Schryver ininteteflemmen
ftemmen:: fommige
fommigo
itukken heb
heb ik
ik 'er ingelascht
n ftukken
ingelascht., die
die misfchien
misfchien aan
aan fommigea
fommigen
„ myner
n
myner leezeren
leezeren geheel
geheel onnuctig
onnuttig zullen
zullen toefchynen
toefchynen,, maar
maar van
van
eenig belong
zyn voor eenen
wien deeze
,. eenig
belang zyn
eenen oudheidminnaar,
oudheidminnaar ,wien
deeze
maar,
en dic
dit verzoek
",, bladen
bladen in
in handen
handen mogen
mogen vallen
vallen; ; maar
7 en
verzoek ik,
ik p
dat men
houden, myn
"99 dae
men in
in het
het oog
oog gelieve
gelieve te houden,
mynoogmerk
oogmerkisis*1..
„
~, leen
leen geweest
geweest eenige
eenige nuttige
nunige waarheden
waarheden voor te
te ftellen
ileUen;; cen
ten
einde zy,
"99 einde
zy. die
dieverpligt
verpligt zyn
zyn voor
voor de
de armen
armen te zorgen,
zorgen. dezelve zouden
" zelve
zouden kunnen
kunnen overweegen
overweegen, , en
en 'er
'er zodanig
zodanig gebruik
gebruilt
als zy meest
gefchikt zullen
zullen oordeelen.
oordeelen. Ge.
99 van maaken
"van
maaken, , als
meest gefchikt
Ge,t lukkig cacti,
wch, dat in
in deezen
deezen de
de menfchenvriend
menfchenvriend niet behoeft
behoeft
19 te wagten
"te
wagten tot
tOtdededaarftelling
da:!rltellingvan
vanalgemeene
algemeene maatregelen,
maatregelen.
invoering altyd
altyd aan
aan zoo
"so weaker
welker invoering
zoo veele
veelemoeilykheden
moeilykheden onderondervoor te komen
Alles wac
war ftrekc
arch om
is. Alles
"hevig
om Armoede
Armoede VQor
komel1;
1 , hevig is.
die 'er bet
is nuttig
g, is
nuttig voor
voor hen,
hen, die
It
bet onmiddelyk
onmiddeJyk genot
genoe van
van hebheh"91 ben
ben,, en
enheeft
beefteenen
eenenweldaadigen
weldaadigen invloed
invloed op
op de
de geheele
gebeeJe
Maatfehappy."
1, Maatfchappy."
l'
onzen Leezeren
Veele byzonderheden,
Veele
byzonderheden, ODzeR
Leezeren niet
Rletonbehaagelyk
oDbehllagelyk.
en
LITT.
1804. No.
6.
UTT. 1804.
No.6.
S
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en ook
uit den
en
ook nnttig
nuttig, , zouden
zouden wy
wy kunnen
kllnnen ontleenen
onrleenen uit
-den voor
voo1'
ons /iggenden
zo aan
als in
in het
het by.
ons
liggend<:n arbeid
llfbeid.•, ZO
llall het
het uictrekken
uimekkcn. , als
by..
voegen van
dock vertrouwende,
voegen
van annmerkingen
llnnmerkl11gen befteed
befieed;';. doch
vertrouwende, dat
dae
een Scukje
een
Smkje van
van zo
zogeriugen
geriugen omvang,
omvang, en
en zo
zoveer
veel zaaks
zaaks bebevattende , de
de zo
zozeer
zeeraaupryzenswaardige
aanpryzenswaardige leezing
leezing zal
Z:llaantregi
nantref.
vattellde.
wy ons
fen, vergenoegen
vergcnoegcl1 wy
ons met
met de
de Hoofden
Hoofden op
op tete geeven,
geeven,
render welke
welke de Uittrekzels
I'ndrr
Uittrekzets deezer
deezer Brieven
Brievcll gebragt
gebragt worden;
worden;
naamoyl; : P'all
Van het
het gee~1
geen plnots
plaats had in
11aamlyk:
;n de
de vroeg/le
vroegfle tyden,
tyden, tot
tot
aan de
arm
de Wet
Wet,, geduurende
gedtlZlrende de
de Regeering
Regei'rilll': van
von Koningin
Koningin EJ
El IZA"
IZA.
welin
sCosgemookt.
gemaakt.- — W~t,
Wet, in
in het
het Jonr
yaar 1601
B 'Tr!, en
en wei
BTll,
in lCOI
I601 ~
on2trent de
de Armen
gemaakt. —
omtrent
Armeu gelllflflkt.
- Opgaave
Opgaol'eeerier
eellerProeve
Proel1eam
om [{iI;..
a'eren Iete doen
doen werken.
werken.-— Opgaave
deren
Opgaove van
vIm verordeningen,
1Jerordeningen, naa
tina
ELIZABEIIIa tot de
van GWR..
den dood
dood van
van Koningin
den
Koningin ELIZAIlEl
de Regeering
Regeerillg l'on
GKOR.
Opgaave van Gevoelens
van eenige
gemaakt. Gt
Opg{ull'e
Gevoden~ van
eetlige Engel.
Engel..
Gt.II
II gemookt.
fcbe Sc
ilryvers over de
[die
.scfzr.'Y,'ers
de verbeteringen
vcrbeteringen aan
arm het
he!Armenweezen
Armel1weezell i,:
in
door het
het Par..
Par.
Er geland toe
Enge/and
toe to
te brengen.
brengen. —
- Opgaave
0p/iOflVe van middelen
middelen door
lenient
aangewend,om
owden
denjuistetJ
juistenfloat
gaatvan
van de
de .tinnentox
4rmentax te
Je?M'l1t atmgewend,
kednen. —
iwwm,
- Verdere
Yerdere opgaave
opgoave van
vanGevoelens
Gevoelellsvan
vaneenige
eel/igeSchryScllry..
PRICE, 'Van
vers, waar
Yers,
wanr order
onder van
van Dr. PRICE.
Beurzcn door
door vrywillige
vrywillige
van Beurzen
toelagen daar
daar te flellen
toc!ageil
fie/len —
- Over
Overhet
hetgebruik
gehruikvan
vanflerke
flerke Drat:•
Drlmken en
Over 1'rywillige
vrywilligeBturzen.
Beurzen.- — Over
leell
en Bierbuizen.
Bierlzuizen. Over
Over de
Over de verordeningen
Wcrkhuizen. 1Y<'I'khttfzen.
Oper
verorde;;jng'ciJ , die
die geduurende
geduuremle de
de
GEORGEIII
III zyn
Regeering
van GEORGE
Regeering van
zyn daargegeld
daargeflcld of
ofontworpen.
ontwolpen. _
OntworpenWet
WetVOOl"
voordedeArt/;m
Armeninin 1796.
On/Ii'orpen
alles
1796.- — ByByditditHiles
voegt de
van dit
dit belangvol
vut'gt
de Vervaardiger
Verv:lnrdiger van
belungvol Werkje
Werkje zyne
zyne NaNa·
gaat der .drinen
dere 'bedenkingen,
'bedenlcillgen, u,egens
wt'gens den
den tegenwoordigen
tegemvoordigen fltwt
Annen
hier te Lande.
Lande. Hier treft
[reft men
men lysten
lysten aan
uun van
van de Pryzen der
der Rogge
RfJtge
in veele
jaaren ; een
Tarwe, in
en Tarwe,
en
vedc •, en
en inzonderheid
inzondcrhcid in
in de
de laatite
luatHe janren;
een
berigt van
beri~t
van de
de Dagloonen
Dngloonen inineenige
eenigeGewescen
Gcwestcn en
en Steden
Steden van
vun ons
ons
Vaderland
die Loonen
vun eene vergelyking
vergelyking tusfchen
tusfchen die
Loanen
Vaderl3nd., gevolgd
gevolgd van
en den
den tegenwoordigen
legenwQordigen prys
prys der
der Leevensmiddelen.
Leevensmiddelcn. By
By eenige
eeni~e
andere
andere welgegronde
welgegronde aantnerkingen
aanmerkingen, daar
daar nit
nit voor
voor den
den WorkWerk..
man
voegt by
man en
en Behoeftigen
Behoeftigen afgeleid
afgeleid,, voegt
hy deeze
deeze bedenking,
bedenking, welweI.
ke
ke wy
wy aileen
aileen overneemen
overncemen,, als
als zo
zozeer
zeerininverband
vcrbandftaande
ftanude
met
met des
des $chtyvers
Sc1Jlyvers hoofddoel.
hoofddoel. „..Het
Herdoet
doetmitsdien
mit~diell meer
mee!" eer
eer
„
" aan
aaniemands
iemands hart,
hart. den
d::naan
aan zyn
zyn verfiind
verlbnd., wanneer
wnnneer by
hy zich
zich
,,
noegt met
met Gt:>ld
Geld te
te geeven
" verge
vertr\l1oegt
geeven ter
ter oaderfteuning
()ildcrf~eu;ling van
Vnn zozo2" 9 danigen
Andere
t 1noigl'll, , die
die gebrek
gdm:k hehben.
h<:hb(~n.
Andere meer
meer gelchikte
gefchikre
cidelen moecen
moeten by de
l len moet
de hand
hanoeellOtnen
g2J10men wordeil.
worden. AMen
moet
" ny
llJlddclen
our to
" trachten
rrnchten Armoede
Armoecle yvoor
re komen
kumen,, door
door werk
werk aan
~9n ledige
ledige
to bezorgen,
bezorgen ,enendit
dit 1>911
;tan niet
niet dan
h:ind,11 te
dan door
door eene
eene verver..
" hnnd,n
,,
" eenigde
renig-de werking
wel'kin;~ worden
wordendaargefteld."
d:!argcfteld."
'Vogt
1\1/ agt die
die vereenigde
verel:l'il!:de \vocing
weddng cenmaal,
etn l11nal. in
in den
den Lande,
bnde, op
op
eon
voet, plants
en her
ern eooden
i~oeclen voct,
plaHs grypcn
grypcn,, ("11
her Pauper
I'tillper abique
lfbique facet,
jacet,
van
"rill Koningin
Koningin ELIZMIEIH
ELlZ,\Il£IH, , in
in ous
vus Vaderland
Vadcrland eene
C'::!1C onwaarheid
onwaarheid
bevondeu
bevonJeu worden!
worden!
Het
Hel

HET ONTWERP
ONTWERP DES
DESIERSCHEN
IERSCHENVOLESOPSTANDS,
VOUSOl'STANDS,
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Het ontwerp
ontwerp des
des Ierfchen
ferJchen Volksogands,
l'olksopflands, ofte
oftehet
hetgeheirn
geheim van
vande
de
,naatfchappyder
der vereenigde
vereenigdefer/emden
Ierlandersontdekt.
ontdekt. Met
1tlOiztfchappy
lIfet drie
tirie
uitflaande
Sehetzen. Te
k~per gegraveerde
gegraveerde Schetzl!n.
Te Ratter.
Rotter.
uitJlaande inin 't't koper
enloon.
Zoon. In gr.
dam. by
by J.
J. Hofhout
Hofhoue en
gr. 8vo.
8vo. 32
31 N.
ht.
dam,
o lang, zo veel hebben
ons van cler
Z
Ieren Volksopflanden gefprookell en zwygen zy deswegen nog nier, dat elk verollderftellen moer, dat
wortel

o lang, zo veel hebben dedeNieuwspapieren
Nie\lwsp~pierel1 ons van der
leren Volksopflanden gefprookent , en zwygen zy deswegen nog niet, dat elk veronderftellen moet, dat de
de wortel
diep fchuile
j:liells
Opf1:ands diep
fchuiIe en
en deszelfs
deszelfs takken
rakken wyd
wyd en
en zyd
zyd
liens Opllands
heeft
beef. uirgebreid.
uitgebreid. Opgemelde
Opgemeldc Werkje
Werkje isis ingericht
illgerich. mu
om ons
ons
tot de
deverborgenheden
verborgenhedel1 deezer
deezer Opftandelingen
Opil:andelinl!;en inin te
re leiden.
leiden.
ongunflige , Charafterfchets
algemeen ongunil:ige,
Charatterfchers der
der
Naa eene,
eene, over
over 't algemeen
Naa
der lerfche
leren,
voIgr de
de Belchryving
Befchryving der
lerfeli/! Opflands-Vereeni.
Opflands-Vereeni.
Ieren , volgt
een allerdiepst geheirn
ging,
ging. welke
welke voor
voor de
de Ieren
Ieren zelven
zelven een
geheim is.
Om hetzelve
—
- Om
hetzelve te
te openbaaren
openbaaren,, dient
dient dit
dit kleine
kleine Stukje,
Stukje,
met
Plaaten , il:rekkende
ftrekkende am
om het
met drie
drie uitflaande
uitflaande Plaaten,
het Geheim
Geheim der
der
geenen
voeren : Eenheid
geenen, , die
die ter
rer fpreuke
fpreuke voeren:
Eel1heid,, Getrouwheid
Getrouwheid,,
Dapperheid, Volharding
Onafhangelykheid ,, aan
en OnafhangelyklJeid
aan den
den dag
dag te
Polharding en
brengen.
De
eigenfchapvan
vandit
ditOntwerp
Ontwerpis,
is , naar
De gewigtigfte
gewigtigf1:e eigenfchap
naar des
Schryversbetuiging.
betuiging „...
voornaamlyk
Schryvers
voornaamlyk hier
hier iningelegen
gelegen,, dat
dat
de
de ziel
ziel van
van deszelfs
deszelfs werking
werkingbyna
bynanimtner
nimmcr zal
zal kunnen
kunnen worwor·
den
den ontdekt, wyl
wyl dezelve,
dezelve. voor
VOOl'verre
verrededemeeste
meesre Leden
Leden van
vall
Ieren zelfs, altoos
de Maatfchappy
Maatfdappy der Vereenigde
Vernnigde Ieren
llltoos een
een diep
diep
de
geheirn
is, en, alzo,
geheim is,
alzo,daar
daaruituitvolgende
volgende,, dat
datdezelve
dezelve Mant.
Maar_
fchappyelyke Verbintenis
Verbintenis nooit
nooit recht zal
fchappyelyke
zal kunnen
kunncn worden
worden ververnietigd
nietigd. , zo vloeit
vloeit wederom
wederom daar
daar uit voort,
voort, dat
dat zy
zy zeer
zeer ei.
genaartig
gelyk teteftellen
f1:ellen met
met eenen
eenen duizendkoppigen
duizendkoppigen Hy.
genamig i"is gelyk
is te
dra,
dra, die
die nimmer,
nimmer,, geheelenal,
geheelenal, is
te onder
onder te
te brengen."
brengen;'
Zonder
Zonder de
de Plaaten
Plaaten isishet
hetonmogelyk
onmogelyk eenig
eenig begrip
begrip tete geegee..
yen van
van dit
Ontwerp,, en
en met
met dezelve
dezcJITe is
is ons
ons die
die verborgenverborgenven
dit Ontwerp
held
niee ten
ten vollen
vellen ontdekt.
omdekt. De
DeSchryver
Schryver zelve
zclvc geeft
geeft
heid nog
nog niet
te
te kennen
kennen, , dat
dat 'er
'ernog
nogveele
veeleduisterheden
duisterhed~n overb(yven
overblyven,, en
en
zegt
zege ten
ten flot
flat:: „Of Indien
Indien men
men nu
nu reden
reden mogt
mage hebben
hebben., om
am zich
zich
ten
verwonderen ,dat,
dat, met een
ten uiterften
uiteril:en tete verwonderen,
een zodanig
zodanig Plan
Plan,, het
hee
groot
nog zo dikwerf
groot oogmerk
oogmerk nog
dikwerf mislukt
misJukt isis geweest;
geweest;dan
dan zullen
zuIlel1
'er misfchien
redenen van
'cr
misfcbien nog
nog vry
vrywat
watmeer
mecrredenen
vanverwondering
verwondering voor
voal'
handen
zdd onkunhanden weezen,
weezen. dat
daemet
meteen
eenVolk
YolkzOd
zOtJlosbandig
losbandig, ,ZOO
on knn.
dig,
is, de zaak
eigenzinnig ,als
als het
het meerendeel
zod eigenzinnig,
meerendeel der
del' Ieren
Ieren is,
zank
dig, add
nog zdd
add verre
verregebrage
gebragtheeft
heeftkunnen
kunnenworden,
worden , dat
dat men
men den Throon
Throon
van
van Engeland
Engeland heeft
heeft kunnen
kunnen doen
doen daveren
dnvcrell,, en —
- zelfs
zelfs vier
vier
snaanden
fterkfte poogingen
poogingen van
van 2oo,000,
ZOO,OOO, zo
zu SoldaaSoldaamaanden lang
lang de fterkfte
ten
als gewapende
gewapende Burgers
Burgers,, heeft
heeftkunnen
kunnentegenworftelen
tegenworfl:elen,,
ten als
zoodanig
zelfs, dat
zoodanig zelfs,
dat men,
men. eindelyk,
eindelyk, nog
nog niet
niet zoo
zoo zeer
zeer door
door
Gebrek (Jan
aan getrou.
wel door
der Overwinnaars,
Overwinnaars, als
als wet
door Gebrek
getrot~
de
de Magt der

we
onderwerping, is
we Aanvoerders
Aanvoerders en behoorlyke
behoorlyke onderwerping,
is ten
~en onder.
ondergebragt geworden."
.ebragt
Le.
S2
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LEVEN, DADEN
DADKN EN UITEINDE
UIT£INDll:

Leven
Leven,, laden
a'aden en
en viteinde
tliteintlt van
van den
aen beruchten
bettlcltten Roover
Roover JoHANNES
JOHANNES
hygenaamd SCHlNDERHIINNES.
BLAMER hygenanma
SCU1NDERHANIVES. Eene
BntLER,
Eene Gauwdiefs.
Gauwdieft.
Gefchiedenis , getrokkm
getrokken uft
nit de Crimineete
Gf[chiedcnis.
Criminee!e Procedures
Procedures van
van
Ceregttete Mentz.
Mentz. Benevens
het lyfflraffelyk
~)'fflraffe!yk Geregt
Bencvensdedekenmerkende
lunmerkentk
befchi yvitJg
yving (Signalememen)
(Signaletnenten) van de meeste leden der
van
belchl
du bende
bende van
SCHINVERHANNES en verfcheiden
SCHlNlJERHANNES,
ver[cheMen leden
!eden van de
de nog
no~ beflaande
heflaande
Nederlandfche
tengebruike
gebruike van
van alle
Nederltmd(che Rooversbende
Rooversbende, ,ten
alte PolicyPolicybedienden en
en ambtenaren
bedienden
mnbtenaren by
by de
de Lyffirarelyke
Lyffll"affelyke Regtbanken.
Regtbanken.
(lit het
vertaald. Te
Vit
hetHoogduitsch
Hoogduitsclz "ertaali.
Te Groningen
Gront'l1gm en
en ilmgerdam,
Amflerdam,
en J.
J. F.
by W.
W. Wouters
004. In 8vo.
Wouters 111
F. Nieman
Nieman,, 1804.
8"0. 169 bl.
VitIt de
de berigten
berigtcn,, aangaande
aangaande deezen booswigt
hooswigt,, in
in de
de NieuwsNieuwsA
U
papieren
voorhanden , uit
uit den
den ophef (tnogen
papieren voorhanllen,
(mogen wy het
her zoo
ZOQ

noemen
omtrent
noemeD ?)
omtrenthem
hemgemaakt,
gemaakt,nit
uiteenige
eenigemondelinge
mondeJinge ververtellingen
haddenwy
wy 011S
ons verbeeld,
verbeelrl, in
rn JoHANJOHAN'tellingen daarenboven
daarenboven. ,hadden
NES
BUKLER,alias
SCHINDERHANNES,
NES BUKLRR
,alias SCHINDERHANNES,
in dit leevensverhaal,een
leevensverhaal, eelt
perfoon
perrOOD te
te zullen
zuBen aantreffen
aantreffen,, die
die met
metiichaamsfterkte
licbaamsfterkte eene
eene
meer
dan gewoone
gewoone mare
maate van
van vorfiand
v~rftand en
en vernuft
vernuft paarde;
paarde; die
die
meer dan
deeze edeJe
edele ziclsbegaafdheden
zielsbegaafdhedenmisbruikte,
misbruikte, om
om door
door eene foort
deeze
van beredeneerd
's naasberedeneerd overleg,
overleg,door
doorkunflig
kUl1fiigen
enlistig
listigbedrog
bedrog., inin's
naasten
handel1 te
te naafi
aaan ; en
en dan
dan alleen
alleen door
door
ten erf zyne
zyne roofzicke
roofzicke handen
openbaar geweld
na zyn
zyn doel
doel /lreefde,
ftreefde, wanneer
wanneerhy,
hy, tot het bebeopenhaar
gewelu lla
reiken
van , langs
daar van,
langs een
een weer
meer bedekten
bedekren weg
weg,, geen
geen open
open
rei ken daar
zag. Van
Vandusdanige
dusdanigeboosdoeners
boosdoeners !evert,
levert t helnas!
helaas! de
deGefchleGefchfezag.
gevaarlyker, misden
is niet
veele voorbeelden
voorbeelden op,
re gcvaarlyker,
mi,.
denis
niet dan
dan te
te veele
op, te
fchien t, in
maate het
het,t ont
in de
de menschlyke
menschlyke zamenleeving
zamenleeving t , Haar
naar maate
om
fchien
, dikmaals
in derzelver
derzelver ftrikken
firikken niet tetCvallen
vallen.
dikmaals bczwaarlyker
bczwaarlyker is.
is.
SCHUNDERIIAMNES ontmoet.
Diets
hebben wy
wy in
in SCllli\DERIIAI'NE.S
ontmoet;
van dat
dat tulles
alles hebben
Nicts van
enkelen trek, daarenboven
gecn
daarenboven, , van
van die foort
foort van
vall edelmoeedelmoeVeen enkeJen
(Hghcid
welke, in
in de
de verhanlen
verhaalen van berugte
bcrugte Roavers
Roovers., ons
ons meerml;er..
digheid t, welke,
des roofs
maalenvoorkwam.
voorkwam. Een
maalen
Een man
man des
des gewelds,
gewclds, des
roofs en
en des
dell
moords;
vagebonddoor
door land,
land, en
en fiad
fladt , en
en dorp; een
moords; een
een vagebond
een ononhoofdaanvoerder, maar
verInar, , die
niet als
als een lJoofdaanvoertler,
llJaar als
als medgezet
medgezet
verlaat
die,t nier
van
van 't menschdom,
gelylt, door
een uitvaagn1
uitvaagz~1 van
menscbdom, hem
hem gelylr.
door lou.
van een
tere
in de
de flifte
fii!le wooningen
wool1ingen van
van niets
niets kwaads
kwaads
tere lichaamsfterkte
Iichaamsfierkte in
vermoedenden
zichden
dentoegang
toegangbaande
baande
, ofinin bet
t
of
het bloed
bloed
vermoedcnden zich
en moordzieke
moordzieke hanhaJloo
van onfchuldige
onfchuldige natuorgenooten
natllurgenoottlJ zyne
zyne roofroof. en
den verfde:
clen
vcrfde: als
als zodanig
zodanig flaat
fiaat de sterling
aterling hier
hier geteekend
geteekend t , die,
die.
tot hell
beU van
van 't
't menschdom,
menschdom, in
in eenen
eenen nog
nog geen
geen drieentwintig.
drieemwinrigjam-igen
ouderdom , in
in de
de handen
handeD des feherpregters
[chcrpregters t, van zyn
zYIJ
jaHigen ouderdom,
affcbuwelykleeven
leevenhet
hetwelverdieDde
welverdiende
eindevondt.
vondt.In
In de
de on.
aflchuwelyk
einde
derflelling vaD
van ginds
ginds of
(1erficlJing
of elders
elders eenige
eenige trekken
trekken van
van vernuft,
vernuft.
eenib,re opmerking
die.
hoewel kwa]yk
kwalyk a~ngewend,
eenige
opmerking
die, hoewel
aangewendimmers
, immers
verdienen, te
hebben wy herfehandverhaal
verdicnen,
te zullen
zullen aantrelfen
aantrelFen, , hebhen
het fchandverhaal
doorleezen; dock
doch vonden
vonden telkens
telkens ons te
te leur
leur gefteld.
gefield. Het
Het eenig
eenig
genoegen, , van
van die
die lektuure
lektuuregeraapt,
geraapt , was
was,t dat wy, in
gelloegen
in gevalg-evol.
gebrage
ie
der taake
taake,, op
op ons
ons genowen
genomen., dezelve
dezelve ten
teu elude
einde gebragt
ge der
hRd~
bad.
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badden. Voor
badden.
Voor den
den ophef,
ophef, door
doorden
denSchryver
Schryvervan
van de
de heilzaabeilzaame ftrekkinge
zyns Werks
van het
me
firekkinge zyns
Werks., ter uitrooijinge
uitrooijinge van
bet Rooversrot, gemaakt,
rot,
gemaakt, kunnen
kunnen wy
wy niet
niet veel
veel gronds
gronds vinden.
vinden. A1s
Aiseen
een
daar toe beter
daar
beter berekend
berekend middel
middel zouden
zouden wy
wy eene
eene talryke
talryke ge•
ge.
wapende bende
bende ruiters
ruiters en
foldaatenaanzien.
aanzien. Nog
wapende
en foldaaten
Nog edne
eene aanaanmeriting. Met
merking.
Metreden
reden klaagt
klaagt men,
men,dat
datvoortrefFelyke
voortrelfelvke Hoog.
Hoogduitfche Werken,
duitfche
Werken. om
om dezelve
dezelve in
inde
de Nederduitfche
Nederduitfche mai
taal over
over te
te
brengen, dikmaals
dikmaals in
in zeer
teeronbevoegde
onbevoegde handen
handen vallen.
vallen. Ten
Tenaanaanzien van
welke hier
bier zyne pen heeft
~ien
van den Vertaaler,
VertaaIer, welke
heeft geleend,
geleend,was
was
dit het
het geval
geval niet.
niet. Uit
Uit's'8Mans
Manstaal
taal en
enfly!
fiyl teteoordeelen
oordeelen,, bezit
bezie
by de
de noodige
noodige vereischten
vereischten,, om
am op
op vrugten
vrugten., ininHoogduitHoogduitfchen grond
fchen
grand gewasfen,
gewasfen, zyne
zyneLandgenooten
Landgenootenaangenaam
aangenaam te
te ont.
ontbaalen. Wy
.hy het
haalen.
Wy hoopen,
hoopen, indien
indien .hy
het vertaalen
vertaalen aan
aan de
de hand
hand
houde, dat
dat hy,
hy.voortaan,
voortaan,eene
eenegelukkiger
gelukkiger keuze
keuze doen
doen zal.
zal.
In het
het Voorberigt
Voorberigt meldt
meldt de Schryver,
Schryver. dat
dat een
een verhaal
verhaal van
van
en zyner medepligtigen
SCHINDERHANNES en
het
gedrag van
van SCHINDERHANNES
medepligtigen by het
bet gedrag
geregtelyk verhoar.
verhoor,, geduurende
geregtelyk
geduurende den
den tyd
tyd hunner
hunner gevangenisfe,
gevangenisfe,
en byhunne veroordeeling
by- hunne
veroordeeling,, alsmede
aismede de
de belangryke
belangryke Anekdo.
Anekdoten, die
die uit
uitdedegetuigenis
geruigenis der
dergeenen,
geenen, welken
welken zy
zy hadden
hadden be.
beftolen, genomen
zyn, in
ftolen,
genomen zyn,
in het
het Tweede
Tweede Deel
Deel zullen
lOllen volgen.
volgen. 't't
Kan zyn, dat
Kan
datdit
diteen
eenenenander
anderietietveriangenaamends
veriiangenaamends ter
ter leeleezinge zal
zinge
zal aan
aan de hand
hand geeven.
geeven.
KAREL ENGELMAN'
Dagboek.
KARI!L
ENGELMAN'SS Dogboek.

Uitgegeven
Uitgegeven door
door AUGUST
LAFONAUGUST LAFON.
Met
Plaaten. Te
Met Ploaten.
Te Haarlem,
Haarlem. by
by F. Bohn, 18o3.
1803. In
gr. 8vo.
288 bl.
Bvo. ~88
TAINE.
TAINE.

een zeer
een
gunfiig vooroordeel
vooroordeel nemen
nemeo wy
wy ieder
ieder opllel
zeer gunflig
Metetvan
van dezen
dezen Schryver
Schryver in
in handen
handen;; het
bet is
is vooraf
voorafby
by ons
onll
reeds uitgemaakt
reeds
uitgemaakt. , dat wy
wy niets
niets zullen
zullen aantreffen,
aantreffen. hetgeen
hetgeen de
zedelykheid enigzinds
enigzindskwetst,
kwetst, maar
maar vele
lesfen
zedelykheid
vele uitmuncende
uitmuntende lesfen
in den
·in
den hem
hem eigenen
eigenen aandoenlyken
aandoenlyken coon,
toon, en
en dat
dat wy
wy onze
onzekennis
kennis
van bet
het menschlyk
hart zullen
zullen uitbreiden
uitbreiden en
en zuiveren.
zuiveren. Naauwvan
menschlyk hart
Naauwiyks doorbladerden
wydit
dit boek,
boek, of
Jyks
doorbladerden wy
of wy
wy vonden
vonden in
in deze
deze goede
goede
verwachting OilS
ons op nieuw
verwachting
nieu W bevestigd;allereerst
bevestigd ; allereersr floegen
floegen wy
wy juist
juist
bet volgende
op , hetgeen
hetgeen gewis
gewis ook
oak onze
onze Lezers
Lezers voor
voor het
het
het
volgende op,
Werkje voorinnemen
voorinnemenmoeq
moet; het is
Werkje
is een
een foort
foort 'van
'Van affcheid
affcheid van
van
enen meer
aan enen
enen
meer ervareuen
ervarellen aan
enen jongeren
jongeren vriend
vriend::
,9 Gy
Gy treedt
It
rreedt nu in de
de wereld
wereld,, onder
onder de menfchen,
menfchen, zonder
zonder
",, hen
hen tetekennen.
kennen. Gedenk
Gedenk., myn
myn vriend,
vriend. wat
watikikuudikwyls
dikwyIsge.
gezegd heb
dat de
I t zegd
heb: : dar
de bozen
bozen niet
niet altyd
altyd zoo
zoo boos
boos zyn
zyn,, als
al'
"90 zy fchynen,
fchynen, dat
d~t de
de goeden
goeden niet zoo goed
goed zyn
zyn., als
als zy
zy zyn
zyn
en dat de beste
bemint dan
"„ konden,
konden, en
beste mensch de deugd
deugd meer
meer hemint
9, uitoefent. Goede
Goede zoo wel
"uitoefent.
wei als
als flechte
fiechte menfchen
menfchen zullen
zullen uII in
in
",, den
den weg
weg komen,
komen, en
en uw
uwhart
hartkwelling
kwelling aandoen;
a:mdoen; maar
maar verver",, acht
acht daarom
daarom de deugd niet. Slechte
Slechte zoo
zoo wel
weials
ais goede
goedemen.
menfchen zullen
zullen u welduen;
" fchen
weldo~; maar
maar bemin
bemin daarom
Ilaarom de
dllondeugd
ondeugd
niet I
S3
,. nietl
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FONTAINE
A.
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niet! En
UW hart
hart tOt
tot hier
"„ niet!
En bevindt
bevindt gy
gy eindelyk, waaraan
waaraan uw
hier tog
nog f1:eeds
(Leedsnvyfelt,
twyfelt ,hoe
hoeweinig
weinig goed
goed de
de menfchen
menfchen zyn
zyn ,, veracltt
veracht
"99 nag
daarom den
den mensch
mensch niet.
niet. Bedenk,
Bedenk, dat
"• daarom
dat de
de eeuwige
eeuwige wysheid
wysbeid
den mensch
mensch niet verachtelyk
verachtelyk kan
kan vinden, char
d"ar zy
zy denzelven
denzelven
"V! den
fteeds rykelyker
rykelykerzegem.
zegent. Verged
.' fteeds
Vergeet nooit,
nooit,dat
datzelfs
zelfsmanners
mannen
als SOCRATFS
SOCRAITS oak
ook menfcben
menfchen waren,
waren, dat
"• als
dar tot
lOt eene
eelle fchone
fchone barharder muzyktuigen
muzyktuigenbehoort,
behoort, en
fiemmen der
en dat
dat zonder
zonder
"!, monie
monie bet
bet flemmen
mist 'er
'er geen
geen oogst
oogst zou
zou zyn.
zyn. Uwe
Uwehartstochten
hartstoehten zullen
zuBen
"SP mist
ontwaken, , en
" ontwaken
en uu meermalen
meermalen misleiden,
misleiden. dan
dan de
de me/lichen
menfchen
doen zullen;
ellhoogst
hoogstongeonge•
"• doen
zullen; zy
zy zullen
tullen uuhoogst
hoogstgelukkig
gehlkkigen
lukkigmaken.
maken.Te
Te vergeefs
vergeefszou
zou ik
ik uu zeggen,
zeggen, 'er isisgeene
."711lukkig
geene
fmart, 'er
is geene
geene vreugde,
vreugde, gy
gy zult
zult ze
zebeiden
beiden gevoelen;
gevoekn;
"2/ fmart,
'er is
zoo als
als ik
ikze
zegevoeld
gevoeldheb.
heb. Maar,
Maar, jongeling
jongeling., wanneer
wanneer gy
gy
"St zoo
gelukkig , en
gy ongelukkig
zyt, vergeet
vergeet nooit,
nooit,
"• gelukkig.
en wanneer
wanneer gy
ongelukkig zyt,
zyn , ell
en dat
tat gy
gy by
by uw
",, dat
dae vreugde
vreugde en
en fmart
finare verganklyk
vi'rganklyk zyn,
graf (last
rust is. De
n,, graf
ftaat,, waarin
waarin alleen
aileen rust
Deedelite
edelf1:evoornemens
voorncmens
zyn dikwyb
dikwyl. niets
niets anders
anders dan
dan trotsheid, en
en de
de fchitterendite
fchitterendlle
"• zyn
dan verwaandheid.
verwaandheid. Maar
Maar
"„ handelingen
handelingen dikwyls
dikwyls niets
niets anders
anders dan
• desnietteminbefiaat
beitaat'er'ereene
eenedeugd.
deugd. 'Er
"desniettemin
'Er zyn
zyn juwelen,
juwelen,
hoe klein
klein zy
zyook
ookzyn
zynmo*en,
mo.sen,dedewaarde
waardevan
van gehele
gehele
"t! die, hoe
Koningrykenhebbcn
hebben; ;'er
'er zyn
zyn ged
p ehten , aandoeningen,
ged~ehten,
aandoeningen,
"go Koningryken
voornemens, daden,waarvan
niemandiet
iet weet,
weer, en
en die
die echeeb"• voornemens,
daden, waarvan niemand
ter de deugden
ceuwenopwegen.
opwegen. 0,
6, jongedeugden van
van gehele
gehelc ceuwen
Jonge"„ ter
ling, het
is, ongeluk
ongeluk verdiend
verdiend te
te hebben,
"vg ling,
het grootile
grootfic ongeluk
ongeluk is,
gelyk als
de gedachte
gedachte van
van het
het geluk
te zyn
als de
geluk waardig
waardig te
zyn,, het
het
"• gelyk
is. IkIkken
"„ hoogfle
hoogfle geluk
geluk is.
kenbeiden.”
beiden.'·
Zodanige treffende
Zodanigc
treifendc en nuttige
nuttigc zedekundige
zedekundige aanmerkingen
aanmerkingen deden ons
deze Roman
Roman met
met het
bet uitnemendst
uitnemendst genoegen
den
ons ook deze
genoegen ten
tell
einde toe doorlezen;
einde
doorlezen; hoewel
hoewel zy ook,
omkenncn wy
wy niee,
niet,
ook, dit ontkennen
volftrekt nodig
nodig waren,
waren, om
omons
onshet
hethoogst
hoogstonwaarfchynlyke
onwaarfchynlyke in
ill
tit
draaglyk tete doen
doen "inden.
vinden. Zonder
dieverdicht
verdicht verhaal
verhaal draaglyk
Zonder loonfoongelyk
~elyk voedfd
voedfel toch
lOch ware
ware dit
dit geheel
geheel geld/rift
gefchrift ons
OilS een
een niet;
hoewel
l10ewel de
de karakters
karakters goed
goed worden
worden vol
vol gehouden.
gehouden.
Een paar
leven met
met hun gezin
in het zelfde
gezin in
zelfde Dorp;
paar Broeders
Broeders leven
de dochter
worth zwanger,
zwanger, en
en zeer
zeer hard
dochter van
van den
den enen
enen wordt
hard door
door
den vader
vader behandeld;
beh:mdeld; dit
dil gaf
gafongenoegen
ongenoegen tusfchen
tusfchen de
de BroeBroeders,
ders, het
hetwelk
welktoch
tochreeds
reedsopopdedeeerfte
eerfiebladzyden
bladzyden van
van deze
deze
familie-aantekeningen
wordtbygclegd.
bygelegd. In
familie-aamekeningen wordt
In die
die itreken
ftreken woonde
woonde
de
tie Deugniet,
Deugnil1t, zo werd
werd by
hy algemeen
algemeen genoemd,
genoemd, en
en door
door alien
alle~
gefchuwd.
Toch was
by de
de edelite
man; 't
gefchuwd. Toch
was hy
edelfie man;
't isis waar,
waar. KLAARTJE
was
was by hem
hem zwanger,
zwanger, maar
maar zeer
zeer toevallig,
toevallig, en
en zy
zy had
had voor
voor
hem
llem .met
metalle
aile recht,
recht, liefde
liefde en
en hoogachting.
hoogachting. KLAARTJE
KLAARTJe was
weg
werd in
in ante
Wtg;; de
de zogenaamde
zo~enaamde Deugniet
Deugniet werd
ftilte de
devormer
vormer
van
en hart
van den
den zoon
hart van
zoon des
des anderen
anderen BroeBroevan het
het verfiand
veraand en
ders
elers,, en
en deze
deze jongling
jongling werd
werd daar
daar door
door edel
edel en
ell groot.
groot.
Door
de verkering
verkering van
vandezen
dezenleerling
leerlingmet
metzynen
zyncnleermeester
leermeester
D()or tie
raakt
I'aakt de
de Lezer
Lezer achter
~chter KLAARTJES
KLAARTJES geheirn
gehcim en de
deGefchiedenis
GefchiedenLs
van
'YiD den
den Deugniet
Deugniec,, dien men
men beklaagt,
beklaagc,mast
maarwaarlyk
waarlykals
alsenen
eueD
nitwe-
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nitmuntenden, braven, ongelukkigen
vereert. De j01~g
la-itmuntenden,
ongelukkigen diep
diep vereert.
song....
goat zich
zich oefenen
en wordt,
worth, na
. fchool, en
ling
oefenen op
op het
he,t Hoge
Hoge·fchoo[,
ling ga:tt
volbragte letteroefeningen,
letteroefeningen, onderwyzer
onderwyzer op
op een
zyne
een Meisjes.
Meisjes_
zyne volbr:lgte
fchool te
(chool
te Dresden.
Dresden. Hier
Hieronderfcheidt
ondcrfchcidt by
hyene
eneuitinuntende
uitmuntende
leerlinge, en
en wordt
wordt op
op haar
haar in
in ernst
ernstrecht
rechtverliefd.
verliefd. Dan
Jeerlinge,
Dan by
'stet onverwacht
onverwacht wedcrvinden
wedervinden van
van zynen
het
zyneu vroegeren
vroegeren ongelukki.
ongeJukki.
gen leermeester
fchcurt by
by zich
gen
leermcester fehcuft
zich ios
los., en
en trekt
trekt met
met dezen
dezen de
wereld in.
in. Het
wereld
Het fchikt
fchikt zich,
zich, dat
dat deze
deze zich
zich aan
aan zynen
zynen vader
vader
tonen kan
kan zo
zo als
alshy
byis,
is , en
en dat
dat dus
de eerfte
en grote broil
tonen
dus de
eerfte en
bron
van zyn ongeluk
van
ongeluk ophoudt;
o:)houdt;dan
dannuunwas
washet
hetuituitomflandigheomftandigheden zeker
de jonge
jonge geliefde
geliefde eigenlyk
eigenlyk KLAt\R.
den
zeker geworden
geworden,, dat
dat de
KLAAR.
dochter was,
was, en
TIE'S
en moeder
moeder en
en dochter
dochter waren
waren weg.
weg. EindEindTIE' S doehter
lyk worden
coeh gevonden
gevonden; ; en
en om
am de
de Roman
R.oman volko.
volkoIyk
worden deze
deze toch
men te
te maken,
ROELOF, een
een brave
JUen
maken, was
was zekere
zekere ROELOF,
brnve jongen
jongen., die
vrienden eens
eens het !even
de vrienden
de
leven gered
gered had,
had. met
met des
des jonglings
jQnglings zuszus·
ter doorgegaan.
doorgegaan. Ook
Ook dit
ter
dit paartje
paareje viudc
Villdt men
men op
op bet
hetzelfde
zelfde
ogenblik: zo
zodat
daedeze
dezeRoman
R-:>manmet
metdrie
driegelukkige
gelukkigehuwlyken
huwlyken
ogenblik:
eindigt. Een
eindigt.
Eender
derBroeders
Broedersrekende
tekendeieder
iederaanmerklyk
aanmerklyk familievoorval op
op enige
in zynen
op, en
zynell Bybel
Bybel op.
en beval
beval den
deft
voorvaI
enige blade!'
bladen in
Zoon zodanige
vroeg aan:
aan: dit
Zoon
zodanige aantekeningen
aaurekeningen aIal vroeg
die gaf
gaf aan
aan dit
dit
boek den
boek
den tytel.
tyte!.
Om onzen
onzen Leze!
Lezer eehter
echter te
te overtuigen.
overtuigen , dar
dat by,
by , by
Om
by al
al drt
df't
pnwaarfchynlyke. dit boek
boek web
pnwaarfchynlyke.
weh met
met de
dehartlykae
hartl~rkQe deelneming
deelneming
ten elnde
einde toe
toe doorlezen
wy flechts
flechts iets
ices uit
uit bet
het
ten
doorlezen zal, behoeven
behoeven wy
perfle hoofdf1:uk
hoofdfluk af
of re
te fehryven,
fchryven , dat
dat ook
~erae
oak voldoende
voldoende zal
zal zyn
zyn
pm die
die aantekeningen
den Bybel
pm
aantekeningen inin den
Bybel in
in derzelver
derzelver waarde
waarde te
te
doerskennen.
kennen. De
De Broeders
waren in
in onmin
Broeders waren
oumin;; eindlyk
eindlyk konit
komt
doen
1eeen,
een, en
op den
Haan, met
met de
de vraag,
vraag, of
de
en blyfc
blyft op
den drempel
drempeI tlaan,
n1m
of men
ookiets
ietsnaar
naar de
de Stad te zeggen
had? en
ook
zeggen had?
en werd
Illet een droog
draog
werd met
een beandwoord.
p
neen
beandwoord. Nu
Nu vervolgt
vervolgt het
het vcrhaal:
verhaaI:
„
al in
in de
de opene
opene deur, wreef
" Oom
Oom flood
frond nog
nog al
wreef zich
zieh het
het vo0rvoor)loofd
hoofd,, deed
deedvervolgends
vervolgends langzaam
langzaam en
en by
by
)loofd., fcbudde
fchudde bet
het hoofd
tempo's
wedertoe.
toe, en ging nog
~,~mpo's de komerdeur
kamerdeur wedel'
nog langzaamer
langzaamer de
de
twee
twee trapjens
trapjens , die
die voor
voar dezelve
dezelll'e waren
waren., af.
af. Nu
Nu liep
liepmyn
myn vavader
naa de
de deur
deur coe.
toe, rukte
der fchielyk
febielyk naa
mkre die
di-e open,
open, enenbleef
bleefinsins·
gelyks
op den
den drempel
drempelfraan.
Nan. Zoo
gelyks op
Zoo als
als myn
myn oom
oom bet
het huis
huis
wilde
uitgaan , zeide
zeide myn
mynvader:
vader :..„ Gy
's hemel.
Gy hunt
kunt., in
ill's
wilde uitgaan,
„
myn moorkop
lUoorkop nemen."
nemen." Oom
Oom bleef
bleef in
in de
de voordeur
voordeut
" naam
naam., myn
itaan
myn vader
vader den
een trapjen
trapjen af
afhem
hemtetegensoet
gemoet ging.
ging.
ftaan. , terwyl
terwyl myn
Beiden
,Beiden keken
keken elkander
elkander eerst
eerst zwygend
zwygend aan
aan,, enenCoen
tow kwana
kwal1l
oom terug. Vervolgends
Vervolgendsgaven
gaven zy
zynog
nogReeds
fteeds zwygende
zwygende elkan.
elkan..
der
de hand,
hand, en
der de
en gingen nu
nu fpraakloos
fpraakloos uaast
unast elkander
elkander de
de korner
kamer
op en
ols1I1szyzy
omkeerden
en neder
neder,telkens
rel~~t;Is
omk:eerdenelkander
elkanderfieelswyze
fteelswyze
aankykende.
annen uit, ill
aankykende. Eindelyk
Eindelyk breidde
breidde myn
myn vader
vader zyne
zyne annen
welke
myn oom
oom zich
zich met
welke myn
met drift
drift wierp,
wierp, terwyl
terwyl het
her my
my voorvoor·
kwam
als of
of zy
zy beiden
beidenweenden.
weenden. Myne
Myne moeder,
moeder, die
die in
ill trakwam. , als
nen
thans van
vanharen
harenfloel
floe op, en
nen fmolt
fmolt,, fprong
fprong tbans
enreikte
reikte haren
haren
zwager
zyne gewone
gewonepyp,
pyp , die
die reeds
reeds geflopt
gefiopt was
was,, over.
over.
zwager zyne
$,
zal te droog
", Deze
Deze zal
droog zyn!" zeide
zeidemyn
myu vader;
vader; „" flop
flopeene
cene
S4
,.
ta an
an·

$60 A. LA
A IAI
NZ
KAREL
ENGELMAN'
,60
A. FO
LA NT
FONT
NI,
KAREL
ENGELMAN'SS DAGBOEIC.
DAGBOUl.

andere; want
"„ andere;
WlInt die
die 'pyp
'pyp heeft
beeft daar
daar reeds
reeds voor
voor uu geflopt
gef1:(lpt gelegeleflop eene
gen,, zedert
zedert •••• zedert .••• flop
eene andere
andere 1"
„ gen
oom hield
deze pyp,
pyp , en
iet van
" "„ Evenwel
Evenwel, , oom
bield deze
en mompelde
mompelde iet
van
eene vredenspyp.
vredenspyp. (Hy
(Hy had
in Ameriktl,
een~
had een
cen jaar
jaar lang
lang, , in
Amerika, on.
der de
de Engelfche
troepen gedicnd.)
gediend.) By
del'
Engelfche troepen
Byaanhoudendheid
aanhoudcndheid ging
gin&,
myn vader
vader nog
nog langzaam
langzaamdedekamer
kamerop
op en
en neder,
neder, en
lUyn
en men
men kon
kon
nit de
de Ion
lonken,
die hy
by nu
nu en dan
broeder Ooeg,
ken ,die
dan op
op zynen
zynen broeder
uit
floeg, lezen,
dat hy
hy zich
met hem
hem verzoende.
verzoende. Myne
dat
zich thans
thans met
Myne moeder
moeder had
had
nook eene
nooit
eene verzoening
verzoening nodig; zy
zy fchikte
fchikte voor
voorharen
harenzwgger
ZWqger
den leuningfloel
recht ,enenhaalde
haalde
omtetedrinken.
drinken. Oom
den
leuningfioel recht,
ietietom
fond nog
fiond
nogmet
meteen
eengerimpeld
gerimpeldvoorhoofd;
voorhoofd;ongetwyfeld
ongetwyfeldvoelde
voelde
hy, dat
datby
byongelyk
ongelyk had;
had;maar
maarzyn
zynbroeder
broedermoest
moesttoch
toeh het
hee
eerie goede
eerfie
goede woord
woord geven.
geven.
nu myn
mynvader
vader den
den Folio-Bybel
Folio-Bybel van
"„ Stilzwygend
Stilzwygend kreeg
kreeg nu
van de
geldkist :If,
af, vatte
geldkist
vane de
de pen
pen op, doopte
doopte die
die inin den
den inkt,
inkt, en
en bebeCHRISTIAAN!"!" riep
gon te
te fchryven.
fchryven." „ Halt,
Halt, CHRISTIAAN
riep zyn
gon
ZYI1 broeder
broeder uit,
gnat!" Myn
"„ nog
nog een
~en woordjen,
woordjen, voor
voorgy
gyaan
aanhet
hetfchryven
fchryven gaat!"
Myn
vader fchreef
fchreef bedaard
bednardvoon,
voort, tot dat oom
vader
oom nader by hem
hem kwam;
toes fchoof
hy dezen
den Bybel
Bybel toe,
toe, en
en liet
liethem
hem lezen:
lezen:
toen
rchoof by
dezen den
Opden
denagttiendenheb
agttienden hebikikmy
mydoor
doorGods
Godsbarmhartigheid
barmhartigheid met
met
",, Op
mynen lieven
lieven broeder
broeder verzoend.
verzoend. Ik was
was te hard
!I'
hard tegen
tegen hem."
hem."
• mynen
Oom legde
dat waart
Oum
legde zyne
zyne pyp
pyp op
optafel
tafelen
enzeide
zeideaangedaan
aangedaan:: „"dat
waart
CHRIST1AAN! Myn geweten
gy niet,
niet. broer
braer CHRISTIMN!
geweten is thans
lhans fomtyds
fomtyds
",, gy
veel harder
jegens my,
my, dan
dan gy
gy geweest
geweestzyt.
zyt. Ik
Ik had
had ongelyk."
harder jegens
"• veel
Dat bath
_ "Oat
hadt gy,"
gy," antwoordde
antwoordde myn
myn vader
vader op
opeenen
eenen tederen
tederen
toon : „"doch
doch ikikhoopte
toon:
hoopteuuvuurige
vuurige kolen
kolen op
op het
het hoofd;
hoofd;
endat
dat —
- het
het ltaat
fraat wel
weI in
in den
den Bybel',
Bybet'. maar
maar het
het deugt
deugt niet.
niet.
"„ en
had gelyk
gelyk,, maar
maarmoet
moet men
men dan
dan hard
hard zyn
"• Ik had
zyn,, wanneer
wanneer men
men
"„ gelyk
gelyk heeft?"
heeft ?'.Thans
Thansdrukten
druktenzy
zyelkander
elkander harrelyk
hanelyk de
de hanbande verzoening
verzoeningwas
wasvoltooid."
voltoold."- — Nog
dien
den, en
en de
Nogiets
ietsover
overdien
Folio-Bybel: „,,In
In het
Folio-Bybel:
heteerst
eerstfchreef
fehreefik:
ik: dan
dan ofofdan
dan viel
viel 'er
'er een
een
fchuur om, of,
of, een
een formwind
frorm wind woei
woei myne
myne fchuur
of, de
" hagelbui,
hagelbui, of,
floeghier
hierin;
in ;maar
maaraan
aanmyn
myntoom
worn,
die erger
blikfem fioeg
, die
erger was
" blikfem
dan de
" dan
de flormwind
frormwind ,• en
en die
die mynen
mynen butirman
buurman van
van eenen
eeDen gehelen
gehelen
"5, vrolyken dag of
of week
week beroofde,
beroofde, ofofaan
aan myne
myne hardheid
hardheid ,, waar
waar
door ik
ik de
de hoop
hoop van
van een
een arm
arm menscb
mensch te neder
neder floeg,
floeg, —
"• door
„, daar
daar drcht
d~cht ik
ik niet
niet aan.
aan. Toen
Toen ik- eens
en
eens myn
myn been
been brak,
brak, en
weken te
te bed
bed moest
moest blyven
blyven liggen, kwam
;, vier
vierweken
kwam ik tot bekentebekente'dat in
in ons
ons hart, hoe klein
klein het
het ook
ook is
is ,, meer
meer ftormen
ftormen,
" nis
nis,, 'dat
t on.
en wolkbreuken
wolkbreuken plants
plaats hebben
hebben,, dan
dan
"• weders
weders,, hagelbuien
hagelbuien en
den gehelen
grooten hemel.
" aan
nan den
geheJen grooten
hemel. Zedert
Zedert dien
dien tyd fchryf
fchryf ik,
Broeder ; en
en de flormen
",f Broeder;
fiormen,, de
de onweders
onweders zyn
zyn by
by my
my toch
tvch minmingeworden. Aan
•" der
heb ik
ik veel
der geworden.
Aan die
die twee
ewee bladzyden
bladzyden heb
veel te
" dauken
danken 1"
I"
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CZonder naam
naamvan
van Schryver
Schryver of DrukMode; ;eene
Oruk..
De Mode
eeneSatyre.
Satyre. (Zonder
Loo hi.
bl.
ker.)
8vo. 100
ker.) In gr. Svo.
fchynt, om
.ilrekking
11:rekking van
van dit
ditnaamloos
naamloos Gefchrifc
Gefchrift fchynt,
om,, onD eder
der den
den algemeenen
algemeenen naam
naam van
van Mode,
Mode, het
hetfedert
feden eenige
eenige

jaaren in
in het
.hetbeftuur
befruurvan
vanons
onsVaderland
Vaderlandvoorgevallene
voorgevallene,, op
opeene
eene
elegorifche of
of zinnebeeldige
wyze ,voor
voor te
te ftellen.
IlIegot;iCche
zinnebeeldige wyze,
il:ellen. Men
Mea
vindt dus
vindt
dus,, na
na eenige
eenige fcherpe
feherpe trekken
trekken tegen
tegen de
deoverdrevene
overdrevene
en bouworde
bouworde der
der huizen.
huizen,
kleeding als
als huisraad
hllisraad en
Modes, zo in kleeding
terftond een
Tafereel van
van den
den flaat
onzes Lands,
een allegorisch
allegoriseh Tafereel
il:aat onzes
Lands_
teril:ond
in het
onder het beeld
door Ligtzin
onder
beeld van
van de veranderingen
veranderingen, , door
Ligtzin in
herbouwen van
van zyns
zyns Vaders
Vaders huis
huis gemaakt
gemaakt;;alles
alles wordt vervolvervolherl)ouwen
gends zinnebeeldig,
en 'er
'er volgt
voigt eene
eene geheele
geheele geregelde
geregelde Ge.
Gegends
zinnebeeldig. en
'fchiedenis van
van het gene
gene bier
hiertetelande,
lande,federt
fedeneen
eenaanmerkeaanmerke'fehiedenis
is voorgevallen,
voorgevallen, alles
lyk tydvak
tydvak,, betrekkelyk
betrekkelyk het
het .beituur
,beil:uur is
alles
lyk
, %vaarin
hetzelve zich
een zelfde
zelfde oogpunt
oogpuntbefchouwd
befehouwd,
waarin hetzelve
zieh niet
niee
uit een
in het
licht voordoet.
voordoet. Hierdoor
in
bet gunitigile
gunftigfie Heht
Hierdoor wykt
wykt het
het geheele
geheele
Werkjen \'1111
van deszelfs
deszelfstytel
tytelaf,
af, en
en wordt,
wordt, inin plaats
plaats van
van eene
eene
Werkjen
Satyre op
op de
de Mode,
Mode. eene
eeneSatyre
Satyre op
opdedefthatkundige
il:aatkundige bedrybedrySatyre
Yen ,welke
welkeinin ons
ons Land
Land voorgevallen
voorgevallen
zyn. Daar
Yen,
zyn.
Daar men
men op
op
eigenlyk veril:aan
verftaan moest,
twee of
of drie
drieeerfle
eeril:e bladzyden
bladzyden alles
alles eigenlylt
de twee
oneigenlyken en figuurlyken zin opgenomell
opgenomen
een oneigenlyleen
moet hier alles in een
Mode in
worden;
veranderingen der
in denkwyzen
denkwyzen wordell
worden ; en
en de veranderingen
der Mode
worden
doorgaandsinindien
dienallegorifehen
allegorifchenfryfly(
opgegeeven. Zy, die
I opgegeeven.
die
doorgaands
den toedragt
toedragt van
van zaaken
zaakenuit
nit het
het zelfde
zelfde oogpunt met den
den
den SchrySehry.
ver befchouwen
zullendit
dit liukjen,
ftukjen , dat
dat in
in zyn
zyn foort
loon niet
ver
befchouwen,,zuBen
niet on.
on.
leezen. Aileen
opge11:eld is,
is, met
met veel
veel genoegen
genoegen leezen.
Alleen komen
komen
vernuftig opgefteld
ons fommige
fommigealle$orien,
allegorien, en
en wei
wel voornaamlyk
die van
Unica ,
Oils
voornaamlyk die
van Unica.
welke by
by zeven
fatfoenlyke Juffrouwen,
ju,frouwen , die
welke
zeven latfoenlyke
die in
in Compagnie
Compagnie hanhandel drceven
in dienst
dienst geweest
geweest was,
was , als
als allegoric
wat te
iel
dreeven, , in
allegorie wat
ce gegezocht voor.
te plat,
plat ,dat
de dilate
dat de
dikfl:e dier
dier julfrouwen
Tuffrouwen , door
door
zocht
voor. Het
Het is te
hear dwingen
de honden,
honden,die
diehet
heehuis
huisbewaakten,
bewaakten,a/leert
alleelf
beur
dwingen,, dat
dat de
kamer zouden
zouden liggen
Jiggen,, de
de oneenigheid
oneenigbeid onder
onder deze
deze
voor heure
hcure kamer
een eigenlyken
zusters
bewerkt.
allesheeft
heeft,, in
ill een
zusters
bewerkt.
- Dit
Ditalles
zin verftaan
wordende
iets onnatuur!
onnatuurl
yks ,en
en doet
zin
verliaan worden
de , , iets
yks,
doct de
de
oueigenlyke of allegorifche
ooeigenlyke
allegorifehe bedoeling
bedoeJiog tete klaar
klaardoorftraalen
door11:raalen;;
waar
tafereel de
de bevalligheid
bevalligheid eener
eener met kunst
kunst bewimbewimwaar door het tafereel
peIde rede
rede verliest,
verliest, en
men liever
pelde
eo men
liever de zo
io weinig
weinig bedekte
bedekte mee.
meening opeolyk
openIyk voorgeil:eld
voorgefteldlaze;
laze; immers,
immers , waartoe
ning
waartoe toch
tach poogt
poage
men te
te bedekken,
bedekken , als
als men
men eigenlyk
eigenlyk nlets
niers bedekt
bedekt ?7 De
De Sluijer
men
Sluijer
der Allegorie
Allegoricis.
is, onzes
onzes bedunkens,
bedunkens ,hier
hierveel
veelteteyl,
yl, en
en heeft
heat
der
in zig zelven, als
als fluijer,
Iluijer, geene
,eene waarde.
waarde.
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ISUITEN-WANDEL/NGEN.
JUITEW·
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Buitemvandelingendoor
door CHAR
CHARLOTTA
SMITH met
Iittitel1wandelingm
LOTTA SMITH
helfl-e KinIan.
met heure
deren. tilt
tlet-en.
Uithet
hetHoogdu;tsch.
Hoogduftsch. II
II Stukjes.
Stukjes. Met
lIfet Plaaten.
Plaatcn.
Te .thnlielda;n,
by G.
G. Roos.
Roos. In 8vo.
Te
dmfleldam, by
8yo. Te
Tezamen
zatntn 321b1.
321 bl.
et blykt
et
bIykt niet
niet of
ofdit
ditWerkje
Werkjeverder
verdernog
nogza/
zulvoordgezet
voordgezet
B
H
worden, hetgl'en
hetgeen tach
tech niet
is. Het
worden,
niet onwaarfchynlyk
onwaarfchynlyk is.
Het be•
be..
hcort niet tot do eigenlyk gezegde Kinderboekjes; maarvoor

hcort niet tot de eigelllyk gezegde Killderboekjcs; maar voor
aankomende JJongejufFrouwen
vanzekeren
zekeren rang
rang in
in de
ongejuffiollwen. ,van
de we;.
we~
aankomende
reld, is
reid.
is het
het gefchikt,
gefchikt, enenbevat
bevathet
hetzeer
zeergoede
goedeherinneringen
herinneringen
en lesfen.
en
lesfen. Ene
Ene Weduwe,
Weduwe, die
die met
met bare
hr.re Dochters
Dochters op
op een
eell
klein Landhuis
klein
Landhuis., wel
wei enigzins
eni'gzins bekrompen,
bekrompen. maar
maar tech
tach fatzoenfatzocn.
Tyk, leeft.
leeft, neemt
Iyk,
neemt nog
nog ene
ene Nicht
Nicht na
na zich, die,
die, in
in de
de grate
grote
wereld opgevoed,
Zy
wereld
opgevoed, zich
zich bier
hier vry
vry wat
wat moet
moet afgewennen.
afgewennen. Zy
heeft vry goed
flag om
beeft
goed den
dentlag
omdeze
dezemeisjes
meisjes to
te vormen.
vormen. Hare
Hare
Zoontjes , die
Zoohtjes,
die buitenshuis
bUitenshuis worden
worden opgevoed
opgevoed., komen
komen van
vall
tyd tot
oakvoor;
voor;doch
dochvan
vandeze
dezevinden
villden ivy
wy nog
nog
tyd
tot tyd
tyd bier
hieraalt
weinig,gelyk
ook tot nog
tOe van
van den
den Vader
Vader der
der Nicht,
Nicht, die
die
weinig.
gelyk ook
nag toe
zyne Zuster
tan bet
by
by zY!1e
Zuster aan
het Plot
flat van
van bet
het twede
twede Deeltje
Deeltje zyn
zyn intrek
intrek
neemt; waarom
waarOlll wy
wy bet
hetWerkje
Werkjeook
ookmeer
meervoor
voorJongejuffrou}ongejuffrouWen dan
gefchikt houden.
houden. Wylazen
wen
dan wel
wel voor
voor Jongeheeren
}ongeheeren gefchikt
Wy'lazen
bet
bet met
met genoegen.
genoegen. Ene
Ene Gefchiedenis,
Gefchiedenis. hier
hier en
en dear
daar inge.
inge.
vlochten, en
en van
vantyd
lydtot
lOttyd
tydook
ookenige
enigewelgekozene
welgekozene Dichtr
Diche..
vlochten,
regelen veraangenamen
regelen
veraimgenamen deze Samenfpraken
S:lmenfpraken zeer.

De
naakt en
gekleed,
Dichtfluk,
pe Mensch,
naakt
en gekleed,
DichtJlllk,door
door A. L.L.BARBAZ
BARB_4 Z ;
voorgelezeninin de
de Maat/chappy:
iliaatfchappy: Felix
Felix Meritis,
Meritis, den
"Mrge!ezen
den t9
19 van
l'an
TYynniaand 1803.
1803. 1'e
Te "Inilleldam.,
by P.
P. J.
J. Uylenbroek.
lPjllniaand
Amjfeldmn, by
In gr. 8vo.
8vo. 31
31 bl.
bl.
Ziet
Ziethier
hierdedezedeleer
zedeleer van
van dit
dit fluk:
fluk:

Men
geen ydle
ydleproal
praal veri
teren, of
lifen moet
moet gem
vcriieren,
ofvertrouwen;
,'ertrozW'en;
Laat
vaaht, zd
els z37
Laat ons
am de
de menfehen
menfthen nookt,
z6 t:ls
zy zyn,
2yll, befcbcuwen;
be/chouwen;
vangeen
geenlien
liennaar't
naar 't ryk
f,len oordeel'
oordeel' van
ryk of
of arm gewaad:
Men
flet
en't't iaatfie
Het eerjle
enjle voegt
vocgt geen
gem hulde
/tu!de, , UI
laatfle althans
n!thansgeen
gem finaad.
filia/il/.
Men
men nooit
nooit zich
zich in het net
Men blyve
blyl'e,, wil
,ftlmen
tlet zien
:den vangen,
,'angen,
„elan
vorstlyk herme!Jil,
hermelyn ,nod
noc,i't
fergie, hangen.
hangen,
./fan 't't YOl'Stlyk
't boerfche
boer/che /ergie,
Naar
, door
1I1tJfJrzie
zie,
doorgae
gae toteflaan
Jlaan wat
watziel'et:del 'eronder
onderwoont,
'U'OOl1t,
't hart
Of'r
hart een'
een'edolman,
edc!l11'ti/, dan
danwel
}ydeen'
een'fchobbert,
[chobbert, toont.
toont.
Of
Uit
‘lig Leerdicbt
Uit dit
dit vloeijend,
vloeijend, aar
~m,1ig
Leerdicbt., waarvan
waarvan de
de hoof&
hoofd.
maaktden
denMan
Man,"
zaak
is , "de
„ de kleeding
zaak is,
Heeding maakt
," en
ell ook
OGk de
de Vrousv
J7nJtJw,
(want
(want tech
tach

.fien fehoon
De fchoone
kunne is Incest
[choone kunne
must om
om Naar
l'aor verfier
verfierJ!ell
Ji:hoon;;
Dees
fpreuk: „" De
ten tOIl!J,"
toot,"
Dees fpreuk:
Debekker
hakkerfielt
ftc/t zyn
zyn beste
bestc brood
hrood ten
h
van oj
al op
b nicest
meest yan
op hddr
Mdr toepaslyk;)
toepas!yk;)
willen wy
wy enen
enen enkelen
enkelen trek
trek flechts
flechts opgeven.
opgeven.
E
era
Emc
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Eerst worden
wy in
in den
gebragt, en
worden wy
den Schouwburg
Schouwburg gelmgt,
en opgeleicj,
opgeleld
om
' er gecn
om de kieding
kleding weg
weg te
te denken
denken , wanneer
wannl'er 'cr
ge(;u ander
anaer onderonder:
fcheid
der kunne, overig
fcheid,, dan
dan dat
dat tier
overig blyft.
blyft.
.De
fchouwbtog
is ,inin't't klein, de
waereld met
met haar
Naar grillen;
grillen;
De fchouwbll1
g is,
de wf1ereld
liever,, en
Of Hever,
en dit
dit toont
toattt ons
ons VONDELS
VONDELS dicbtpenfeel
dic/ttpenfeel,,
De waereld,
waeretd,wet
wetbefc'souted
befdouwd,,isiszelf
zel{een
eenfpceltooneel.
[peel/oonee/.
Het
kind is
is aan
Het ene
ene kind
aan bet
bet ander
ander by
by de
de gehoorte
geboorte gelyk; doch
doch
fortuin in het
daar het
het fortuin
het feel
[pel komt,
komt, raakt
raakt de gelykheid
gelykheitl weg; en
en
daar
niet zelden
bet waar:
waar:
zelden is het
fchrandre wordt
De domme
domlne wordt geheerd,
geheerd, de
de [chrandre
wordt gekaereld.
Wy ontmdeten
ontmdeten bier
bier enen
enen recht
recht deftigen
deftigen Preekheer;
Preekbeer; die
die
by naakt
naakt daarheen,
daarheen, men
waande ,arm
aan 't zot
- Rep
liep hy
mm waande,
zot gelaat,
gelanI,
—
Hem
op rie
de flraat.
Hem uit
uit het
hetgekken
gekken.• huis
hut's gevloden
gevloden op
jlraat.
En na
na de
de befchouwing
befchouwingener
enerMaskerade
Maskeradeisisde
deaanmerking
aanmerking na•
na.
tuurlyk
tuurlyk::
fioeg't opmerkzaam
-lloeg't
opmerkzaam oog, by
oy 'swaerelds
'swaeretds maskerade,
maskerade,
In plaats van
van bun
hun kleedy,
kleedy, der
del'menfchen
men[chen nasktheid
natlktkeidgade,
gode,
Het zott
ZOlt 'er menigmaal
menigmaal niet
niet beter
beterzyn
zyngegeld
ge/leld::
iVaak
usaakthet
hetkleed
bleedden
denvwst,
varst , den
denprie'Ster,
priester,,d'd' oorlogsheld
oorlogshetd,, enz.
cnz.
I'aak maak!
- - - - Zyn tooifel
tooijel en kleedy,
kleedy ..
o Hemel!
Hemet! dan
dan in
in flaat
jlaattot
totsulk
zulkeen
eentovery!
t(}very I
roept
menigBruidegom,
Bruidegom,als
alshy
bynnar
naar bed
bed moet
moet met
met zyn
zyn Iiefje.
neje.
roept meni~
By
ieder Yolk
Yolk heeft
heeft de
tooikunst hare
By ieder
de tooikunst
hare rechten
rechtea;; laat
lnat het
het maar
maar
eons
Sabbath tyn,
zyn,
cens Sabbath
En't
prokt als
En 'tprullenfmousje
prultenf;n{)flsje ..zelf
ttf !,rtJ41kt
aTsaanzienlyk
annzientyk beer;
neer;
en
deze rechten
rechtengelden
geldenaltyd,
altyd ,van
vanden
dentyd
tydvan
vanCIVILIS
aviLtsaf.
af, tot
en deze
tOt
heden
heden toe.
toc.
Onckleden
wy met
Ontkleden wy
met den
den Dichter
Dichter een
eenLeger
Ieger &Adam]
Soldat,en in
in onze
onze
gedachten
gedachten., wat
wat zien
zien wy
wydan
dan::
Een flof, een
een leest
leest,, een
een huid! Wat
Wat praal
proalons
ommogt
mogt verblinden,
verhlinden,
Egn
De menfchen
gelyk, als
als zy
menfden zyn
zyn gelyk,
zy zich
zich naakt
naoktbevinden.
bevintkn.
Eindlyk
dit Dichtftuk
ons nog
in een
Wasfchenbeel.
Eindlyk brengt
hrengt dit
Dichtfluk ons
nog in
een Was[c!zenbeel.
daar zien
zien wy
wy de voddenkraam,
denfpel,
dellfpel, en
en daar
yoddenkraam, en
en nemen
nemen deze
d~ze opop.
Inerking
met ons,
ons, als
lllerking met
als wy
wy aan
aan de
de ievende
levl:nde menfchen
menfchen denken:
denken:
—
- oeh!
och! hoe
hoe menigeen
menigeen dietdier waschgelyke
waschgelyke fnaken
[naken
inhart met
fcarlaken !!
Bedekt
Bedekt zyn
zY" prullf
pruttmhart
met zyde
zy4e en
en met
met [c'tarlaken

o

Kleine
zeer jonge
jonge Kinde,en,
Kinderen , door
Kleine Gedichtjes'voor
Gedichtjes 'voor zeer
door Mr. P. j.B.c,
J. B. C,
H. Gartman,
1803. In 8vo.
VAN LJER
Amj!erdf1fn, by
by H.
Gartman, 1803_
8vo,
VAN
uEBM.
AA. Anflerdam,
40
40 bl.
'let et
is in
belangryk
, dat
is de
ill daad
de daad
belangryk,
datmen
menzynen
zynenKinderen
Kinderen het
bet
bed fpoedig
afgewent, en
piezelen
in het
piezelen in
bet bed
fpoedig afgewent,
en hun
hun leert
If'ert dit
dit in
in
een
potje te doen; en
Moeder en
een potje
en daar
daardedeiVIoeder
endedeDienstboden
Dienstboden daar
daar
fomtyds
veei mueite
moeitemede
mede bebben,
bebben, is
is bet
fomtyd$ veel
het recht
recht vriendlyk
vIiendJfk van
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de-
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P. J.
J. J.
E. c.
C. VAN
DER
AA,A,
GEDICHTJES.
P.
VAND
ERA
GEDICHTJES.

dezen Dichter,
Dichter,, dat
Echtgenote , en
en nu
nu ook
ook het
het Pu.
dezen
dat by
hy zyne
zyne Echtgenote,
Pa.
bliek, daar
bliek.
daar in te
te huip
hulp komt
komt,, door
doorhet
betvervaardigen
vervaardigen van een paar
paar
versjes, die opzetlyk
versjes,
opzetlyk daartoe
daartoe fchynen
fchynen ingericht
ingericht,, en
en die voorzeker de
de Oechtfle
flechtfleniet
nietzyn
zynuit
uitdit
dicbundeltje:
bundeltje zo dat
dat zich nu
nu ononzeker
ze Vrouwen
met het:
ze
Vrouwen met
Het kan
kan niet misfen,
misfen,
Het
Die veel
veel drinkt,
drinks,die
diemoet
moetveel
veelp p.....1
Die
••••• !
(bet geen
klinkten
en niet
niet zeer
zeerpoetisch
patisch is)
(bet
geen toch
toch wat
wat mislyk
mislyk klinkt
Diet langer
langer Jehoeven
behoeven te behelpen.
niet
Bruikbareralthands
aithandskomen
komenons
ons die
die bedoelde
bedoelde Iiedjes
liedjes voor,
Bruikbarer
dan de
de zodanigen
de Schryver
zich van
van het
het lieve
dan
zodanigen, , waarin
waarin de
Schryver zich
en foortgelyke
bedient ; en
HEERTJE, en
HURTJE,
foongelyke verkleiningswoorden
verkleiningswoorden, , bedient;
en
onzen Kinderen
onzen
Kinderen hebben
hebben wy
wy ook
ook reeds
reeds ernftig
ernftig verboden,
verboden, het
volgende ftukje
ftukje vooral
vooral nooit te
volgende
te zingen
zingen::

Hoer lief
lief Mamatje!
Mamatje hoor
Hog,.
hoor dat aartig
aartig Pietje
Pietje zingen,
zingen.
1k zag
zag het
daar "an'l
van 't een
lk
het daar
een op
op 't'tander
andertakje
takje fpringen,
[pringet1,
Daar zit
jElI daar
Daar
zithet
hetin
in dien
dien boom;
boom; 6 JE
daar vliegt
vliegt het
het heen, enz.
Tot nog
nog toe
toe hadden
hadden wy
wy aan
aan een
een of
ofander
ander klein
klein ftukje
flukje van
vall
VAN ALPHEN
en anderen
men nog
VAN
ALPHEN en
anderen (waaruit
(waaruit men
nog al
al ene
ene ruime
ruime

keus heeft)
onze nog
nog zeer jonge Kindekeus
heeft) genoeg,
genoeg, ook
oak voor
voor ODze
Kindeen vonden
by nog
nog kindcrachtiger
ren, en
kinderachtiger Iiedjes
vanden by
gene behoef.
behoef.
Yen,
liedjes gene

de Schryver,
Schryver. iutusfchen,
iutusfchen, vond
vonddat
datanders
anders;; maar
maar wy
wy zouzoute: de
Zen
den toch
wch niet
nietveel
veeIverloren
verloren hebben,
hebben, zozodeze
dezeftukjes
fiukjeseenvoueenvou·
dig
gebleven , en
en zo
in zyne
zyne familie
familie waren
waren bewaard
bewaard gebleven,
zo maar
maar
dig in
overgegaan
vanvader
vadertot
tot kind:
kind: hoewel
overgegaan van
hoewel wy
wyhem
hem gaarne
gaarne den
den
Jof
lof geven
geven, , dat
dat by
by het
het naar
na4r zyn
zyn oogmerk
·oogmerk voortreflyk
voorcreflyk heeft
beeft
gemaakt;
wantwy
wy zetten
zetten het
het iemand,
gemaakt; want
iemand t nog
nog kinderachtsger
kinderachuger to
te
dichten.
een geheel
~eheel ftukje:
fiukje:
dichten. Ziet
Ziet bier
hier een
DE
DE NACHT.
NACHT.

Moeder!
Mtleder! He
He wat
'IMt isis het
hetclonker,
donker,
'k Zie
Zie een
een kaarsje
kaarsje op
op tafel
tafel fiaan
1111011
Mag ik
aan de
ik wel
wei eens
eens aan
de tafel
tafe!
By
By dat kaarsje
knarsje zitten
zittm gaan
g{um ??
M
1'lI 0 EDER.
EDER.

!Veen,
Neen, '1't is yacht,
1JfJcht.myn
myn lieve
lieve kindjei
leindjd
Leg uw
zachtjes neer
neer,t
uw hoofdje
hOIJfdje zachtjes
Alle
Aile die
die in
inhuis
huiszyn
zyn flaapen,
fla(Jpen,
Korn
myn kindje
kindje jlnap
Asap nu
nu weir:
KOlll myn
weer:
Om
Om dat gy
gy nu
nu eens
eens moest
moest WATREN
WATREN
Stond
moederuit
nit haar
hoar bed,
Stond uw
uw moeder
hed,
Gaa
Caa nu
nu weder
weder STILTJES
STILTJES Jlaapen,
jlaapen,
Moeder
zorgt "oor
voor lieve
lieu yet.
jeff
Maeder zorgt
Heeft
Been de
de Lezer
Lezer genoeg?
genoeg ~

ALGEME
A
L GEM E ENE
ENE

VADERLANDSCHE
VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Praktyk des
des Bybels,
Bybels, of
ofhet
hetZedekundig
Zedekundig Onderwys
Onderwys der
der GeGewyde Schriften.
Schriften. Te
C. Covens.
Covens. IIlde
wyde
Te Amfleldam,
Amjleldam, by
by C.
Jude
500 bl.
498 bl.
bl. In
Deel, 50C)
bl. Vide
Deel,
VIde Deel,
Deel, 498
In gr.
g,'.8vo.
8vo.
oar het Derde Deel deezes Werks, hetgeen het lantfie van allen is in het lieht ver[chenen, heeft de
V
Eel'w.
een kort Vool'bericht gevoegd, waar-

oor het Derde Deel deezes Werks , hetgeen het laatfte van alien is in het licht verfchenen, heeft de
Eerw. VAN
VAN VI.OTEN
VI.OTEN een kort Voorbericht gevoegd, waarvan wy
wy vooraf
vooraf eenig
eenig verflag
verOag moeten
moeten geeven.
geeven. Dus
Dus bevan
gint het:
het: "„ Tot
ontvangtgygy•••••
..... het
het Hide
IIIde
gint
Tot befluit
beflnit ontvangt
over den
Deel van
van myn
"2, Deel
myn praktisch
praktisch onderwys . over
den Bybel.
Bybel.
Gy zult 'er
"2 , Gyzult
'ermeer
meer beknoptheid
beknoptheid in
in vinden,
vinden, ook
ook te
te ge~e
"!, lyk
Iyk meer
meer afwyking
afwykil1g van
van myne
myne gewone
gewone manier;
manier; waar
want
",1 ik
ik my
my anders
andel's altoos
altoos nader
nader by
by den
den text
text hieldt,
hieldt, daar
Qur
heb ik nu
"2, heb
nn fprongen
fprongel1 gemaakt,
gemaakt,alies
aUesmaar
maardoorgelopen,
dool'gelopen,
en hier
, niet
"99 en
hier en
endaar
daarflechts
fiechtseen
eenenkel
enkeldenkbeeld
denl<beeld,
nieteens
eens
altyd de
"/9 altyd
de hoofdzaak
hoofdzaak in
in het
hetverband,
verband , ter
tel'leering
leering aan.
aan..
gedrongen; van
,., gedrongen;
van deze
deze afwyking
afwyking acht
acht ikikmy
myverfchulvcrfchulgeven.” Die
Dieredenen
redenen
digd u reden
reden tete geven."
zynzyn
1°,dat
dat
"„ digd
des
arbeid anders
des Schryvers
Schryvers arbeid
andel's te
te uitgebreid
nitgebl'eid zoude
zoude zyn
zyn
geworden;
dat dat
het het
anders
nietnict
welweI
mogelyk
geworJen; !JP,
andel's
mogelykware
ware
geweest
herhalingenteteontgaan;
ontgaau; 3°, dat
geweest, , de
de flotendfle
fiotendfie hel'halingen
dat
fchriften voor
voor ons
ons van
zeer
veel ill
in de
de Profetifche
zeer veel
Profetifcke fehriften
van dat
dat
gebruik
niet is, het
gebrnik niet
het welk
welk'er'ervan
vankonde
kondegemaakt
gemankt wor•
worden in
in de
zy uitgerven
den
de tyden
tyden,, waarin
waarin zy
uitgegcven werden.
werden. —
Dit laatfte
la:ufie geldt
geldt tetemeer,
meer,daar
daardes
desSchryvers
Schryversoogmerk
oop;mcrk
niet
niet is,
is,dedevervulling
vervuIlingder
del'oude
oudeVoorfpellingen
Voorfpellingen gefchied.
gefehiedkundig
op te
kundig te
te bewyzen
bewyzen,, maar
maar alleenlyk
alleenlyk op
te geeven
gceven het
het
wy, in onze
Zedekundig
Onderwys, hetgeen
Zedekundig Onderwys,
hctgeen wy,
ODze dagen,
dagen, uit
dezelve
dezelve kunnen
kunnen trekken.
trekken.
Op dit
tlawnerkin.
dit Voorbericht
Voorbericht volgen
votgen Voarbereidende
POo)"bereidende Aanmerkin..
gen
K!1J op
op het
he; Leerzaam
Leerzaam Gebruik
Gebruik der
derProfttifclze
Profeti{cho Schriften.
Schrifien.
Terftond
Terftond op
op de
de eerfle
eerfie bladzyde
bladzyde vinden
vinden wy
wy de
de (zullen
(wilen
wy zeggen
zeggen zonderlinge?)
zonderlinge?) verklaaring
verklaaring: : "„ Ik
Ik ontveins
ontveins
9", niet
de de
heeft
der.
niet,, dat
dat ikikininbyna
byna
helft
del'gewyde
gewydeSchriften
Schriften
„
eene ddutonigheid
, en ea
zontwerf
" des
des 0.T......
O. T. •••••
eene eelltolligheid,
zomwerf
LETT.
1804. NO,
„
T
LETT. 1804'
NO! 7.
" onon..
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VAN VLOTEN
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onder ate
"95 onder
alle dedefraaije
fra~ijeuitdrukkingen,
uitdrukkingen 7eene
eenefchraalheid
fchr~albeid
van denkbeelden
vond , welke
welke m'y
my de
"/5 van:
denkbeelden vond,
de moeite
maeire niet bebeloonde , door
door my
my befleed
befl:eed,, om
om de
de oudheidkundige,
oudheidkundige,
"9! loonde,
verbloemde en historifche
, verbloemde
historiCche inkleding
inkledingafteligten
afteligten,, en
enduth
du~
2/
de zaken
:,
zakctll zelve
zelve in
in haren
haren natuurlyken
natuurlyken Chad
frand te bezien."
bezien.'·
„ de
De Schryver
vertrouwt ,dat
dat „
de man
De
Schryver verrrouwt,
"de
man van
vanfmaak
fmaak
„ en ware
"en
warebondige
bondigegeleerdheid
geleerdheid hem
hem deze
deze aanmerking
aanmerking
"„ zal
zal ten
tengoede
goede houderi."
houden." Ook
Ookwy
wywillen
willen dit
ditgaarne
gaarne
doen; wy
fmaak, en
doen;
wy gunnen
gunnen elk
elk zynen
zynen fmaak,
en den
den Eerw. VAN
den zynen,
zynen. Maar
wy oak
ook van
van zy.
zy
VLOTEN
Maar dan
dan denken
denken wy
VLOTEN den
mogenverwachten,
verwachten, dat by
ne befcheidenheid
befcheidenheid tete mogen
by ons
ons wel
wei
zal toelaaten
toelaaten van
van hem
heminingevoelen
gevoelen te
te verfchillen
verfchillen,, zonder
ons te befchuldigen
van "„ in
ons
befchuldigen van
in de
debehandeling
behandeling dier
dier gege.
op den
Theologifchen toon voordtedreunen,
den Theologifchen
voordtedreunen.
"„ fchriften
fchriften op
"„ en
en'er'~rzaken
zakenuittehalen
uittehalen,, die
die 'er
'ernimmer
nimmer in
in tetevinden
vinden
"„ zyn:'
zyn,'Gewillig
GewilIig than
fraanwy
wytoe
toe, ,dat
datniet
nietalles
atles in
in die
die
gefchriftenvoor
voor ons
ons even
even belangryk
belangrykis;
is ; dat
dat wy
gefchriften
wy uit
uit
fommige deelen
deelen derzelve
derzelvezeer
zeer weinig
weinig nuts
nuts kunnen
fommige
kunnen trektrekken. De
len.
DeGeflachtrekeningen
Geflachtrekeningen,, welke
welke voor de
de Jooden
Jooden zo
zo
gewichtig waren
voor ons
ons geese
waarde. De
hebben voor
geelle waarde.
De
gewichtig
waren,, hebben
geheele Boeken
Boeken der
der Chronieken
zouden wy bykans
Chronieken Zol.ldcn
geheele
bykans kunnen
nen misfen
mislen,, indien
indien wy
wyweinige
weinige plaatzen
plaatzenuitzonderen,
uitzonderen,
waarin zy
zy den
eenig licht
\Vaarin
den Boeken
Doeken der
der Koningen
Koningen eenig
lieht hyzetten , ofoffommige
ten,
fornmisedaarin
daarinovergeflagen
overgeflagenbyzonderheden
byzonderheden
aantekenen. Om
, veele
-aftntekenen.
Om niet
niet verder
verder tetegaan
gaan,
veeleplaatzen
plaatzen
der Propheeten
der
Propbeeten zyn voor
voor ons
onsonverklaarbaar,
onverklaarbaar,, en
en zullen
zuBen
bet wel
blyven , daar
het
weI altoos
altoosblyvell,
daar wy
wy de
debyzondere
byzonderevoorvalvoorvallen
, enendedegefchiedelen niet
niet kennen
kennen,waarop
waaropzyzydoelen
doelen,
gefchiedemisfen
der oude
oude Volken
nisfen der
Volkell,, welke
welke zy
zy betreffen
betreffen,, zyn
zyn ververloren
beroemde
gegaan. DeDe
beroemdemicHAELis
MICHAeLIS en
enanderen
anderen
loren gegaan.
hebben
bebben dit
dit bemerkt
bemerkt enenaangewezen
aangewezen;; en
en,, inderdaad
inderdaad,,
het
moet ieder
ieder,, die
diemet
meteenige
eenigeoplettendheid
oplettendheid deeze
deeze
het moet
\\Terken leest.,
van zelve
zclve in
het oog
oog vallen.
vallen. Maar
Maar zeer
zeer
Werken
leest, van
in het
veel
veel verfchilt
verfchilt dit
dit van
vanfchraalheid
fcbraalbeid van;
vani denkbeelden
denkbeelden in
in
de
Werken. Onzes
de Schryveren
Schryverell en
en derzelven
derzelven Werken.
Onzesoordeels
oordeels
heerscht
Boekendes
desO.
O. V•.,
V.,
heerscht vooral
vooral in de
de Propheetifche
Propheetifehe Boeken
waarover VAN
VAN VLOTEN
VLOTEN in
in dit
dit Deel
Deel handelt,
handelt, eene
eene rykrykbeid , eene
11eid,
eene verhevenheid
vel'hevenheid van
van gedachten
gedaehten.,, welke
welke men
men by
by
ongewyde
Schryvers doorgaans
doorgaans te
te vergeefs
zoekt. Doch
ongewyde Schryvers
vergee.fs zoekt.
Doell
bet
ons,
het isis hier
hierdedeplaats
plaatsniet,
niet,enenonze
onzeruimte
ruimteverbiedt
verbiedt OilS,
dieper
in dit
treeden. Ook
dieper in
dit onderwerp
onderwerp tete treeden.
Ook zyn
zyn wy
wy niet
niet
vreemd
te denken,
vreemd vanvan
te denken,
dat VAN
VAN VLOTEN
VLOTEN minder
minder in de
de
zaak zelve,
zelve,dan
danininuitdrukkingen
uitdrukkingen.,, van
van ons
onsverfchilt
verfchilt;; en
en
bet isis niet
nietonmogelyk,
onmogelyk,5dat
dat by
., bynaauwkeuriger
naauwkeurigeronderzoek
onderzoek.,,
al21'
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*Iles op
op eenen
eenen woordenftryd
woordenftryduitloope.
uitloope. Dit
Dit zo
lUes
zo zynde
zynde ,
hebbenwy
wy 'er
'er reeds
te veel
hebben
neds te
veel tyd
tyd en
en papier
papier am
am ver•
ver.

fpild.
De Schryver
geeft in
in deeze
De
Schryver geeft
deeze POorbereidende
Voorbereidende Aanme,..
Ammervervolgens eene
eene zeer
zeer beknopte
kingen
beknopte,, maar, wanneer
wannecr
kingen vervolgens
men den
den zonderlingen
ftyl, hem
hem eigen,
eigen, uitzondert, wel
men
zonderlingen ftyl~
wel
geftelde [cheti
fchets van
van de
geftelde
de lotgevallen
lotgevallen der
del' /fraMeten
Ifra::lieten , van
vall
AlAMMA! af
derzelven Stamvader
of tot op
del'zelven
Starnvader ABRAHAM
op den
den tegenwoor.
tcgenwoordigen toeftalld
toeftand des
digen
des Volks,
Volks, met
metrechtmaatige
rechtmaatigebedenkin.
bedenkingen over Gods
Voorzienigheid, zo
gen
Gods beftuurende
beftuurende Voorzienigheid,
zo blykbaar
blykbaar
en veranderingen
door hetzelaUe ftaatswisfelingen
ftaatswisfelingen en
veranderingen door
hetieIin alle
ve ondergaan.
ve
onderJlaan. Dit
Ditleidt..hem
leidt., hem.tot
toteenige
eenigeaanmerkingen
-aanmerkingell
over de Propheeten,
over
Propheeten, en
en het
hetonderfcheid
onderfcheid tusfchen
tusfchen deezen
deezell
en de gewoone
Leeraars onder
onder het
het Christendom.
Christendom. Want
en
gewoone Leeraars
Want
deezen fehynt
fchynt by te
deezen
te bedoelen
bedoelen (bl. 16)
16) onder
onder den
den naam
naam
van
Profeten desdes
N.N.T.T. In de
de befchryving
befchl'yving der
der plichten
plichtCll
van Profeten
Cenfor van de
van zulken Cenfor
vallzulken
de burgerlyke
burgerlyke maatfchappy
maatfchappy (gelyk
by bl.
hy
bl. 17
17genoemd
genoemd wordt)
wordt) fchynt
[cliyllt de
de Schryver
Schry\'er meer
meer be.
beducht te
te zyn
zyngeweest
geweestvoor
voordedekwaade
kwaadegevolgen
gevolgen,, welke
welke
ducbt
zamenftemming
uit eene
eene al~ltetegroote
groote
zamenftemming van
vanBurgerlyke
Burgerlyke
en KerkeIyke
Kerkelyke Leeraars
Leeraars kunnen
voortvloeien,
Overheden' en
Ovel'heden'
kUnllenvOortvloeien,
dan voor
dan
vaol' de
de uitwerkfels,
uitwerkfels, welke
welke der
derPredikanten
Predikanren bemoei.
bemoei.
nicht met
zucht
met bet
bet flaatkundige
ftaatkundige, , en
en het
het bedillen
bedillen van
van de
de
maatregelen der
der Regeeringe
Regeeringe van
van den
den preekftoel
maatregelen
preekfioel,, moeten
moeten
veroorzaaken. Van
verool"Zaaken.
Van dit
dit laatfte
laatfte vinden
vinden wy
wy weinig;
weinig; ea
en
evenwel heeft
heeft de
de ondervindirig,
ondervinding, ook
evenwel
oak in
in ons
Oll'S Vaderland
Vaderiand ,
meermaalen
duidelykgetoond,
getoond, boeveel
hoeveel kwaads
kwaadsdit
ditbtl
hit
meermaalen duidelyk
veroorzaaken.
veroorzaaken. De
De Eerw.
Eerw. Schryver
Schryver verklaart
ve'rklaart zich
zich on.
on.
dertusfchen
en Met
inet reden
reden (bl.
(hI. x8)
18)tegen
tegen het
hetinvolgeu
involgeu
dertusfchen, , en
van
al te groote
van al
groote hevigheid
hevigheid en
en het
betmaakert
maaken van
van eenen
eencn
aanhang.
2anbang. - Verder
Verdettoonen
'toonen deeze
deeze Voorbereidende
Aanmerkingen des
des Schryvers
Schryvers verwachting
verwachting van
van eenen
eenen
ilanmerkingen
Verbeterden en
en meer
vel'beterden
meer gelukkigen
gelukkigen ftaat
ftaat des
desmenschdoms
menschdol11s
in
in deeze
~eeze waereld
waereld , welke
we1k~ in
inhet
bettoekomende
toekomende zal
zal plaats
plaats
hebben
en waartoe
waartoe de
detegenwoordige
tegenwoordige tyden
tyden den
den wech
wech
bebben,, en
moeten
baanen : zonder
zonder dat
moeten baanen:
dat by
by evenwel
evenwel zich
zichvoordoe
vooidoe
ats
als eenen
eenen dryver
dryver en
en voorflander
voorftander van
van eeti
eel1zogenaamd
zogenaamd
duizendjaarig
Ryk, in
duizendjaarig Ryk,
in den
den ftrengen
ftrengen zin
zin Bier
diel' uitdrukkin.
uitdrukkin.
ge.
wamreer by
gee Of by, evenwel,
evenwel, niet
niet tetever
vel'ga,
ga ,vrnmreer
hy zegt
zegt t~
„
" De
De ware
wtlre reden
reden,, warom
warom men
men de
de Prtfetifche
Profetifche fariftert
fchrifren
" of verwaarloost,
verwaarloost, of
ofzoo
zooonvrugtbaar
onvrugtbaa.rgebruikt
gebruikt,, moot
moct
1,
„
" men
men dus
dus zoeken
zoeken daarin,
daarin, dat
datverre
verrededetheeste
meesteGod.
Godgeleerden afkeerig
afkeerig zyn van
"geleerden
vandedeleerbegrippen
leerbegrippeneenes
el'l1e~
2,
T
„dui.
T a!2
" dl:i.
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duizendjaarigenryks
ryks(*):"
(*):" whim
"9) duizendjaarigen
willen wy
wy gaarne
gaarne aan
aan bet
oordeel van
van kundigen
overlaaten. Om
oordeel
kundigen overlaatelJ.
Om den
den Schryver
Schryver
, moet
recht tete doen
doen,
moetmen
menevenwel
evenwelhiermede
hiermede vergelykert
vergelyken
bet geen
by zegt
geen by
zegt op
op andere
:Uldere plaatzen
plaatzen,, b.
b. v.
v. over
over JES.
JES.
bet
env. LX, bl.
162 env.
LV,
bi. 162
hi. 179
J 79 eu
en elders.
elders.
LV, bl.
Onze ruimte
ruimte Iaat
laat niet
Viettoe,
toe , dell
dell Eerw.
Eerw. VAN
VAN VLOTEN
Onze
te volgen
in het
te
volgen in
het geen
geen by
hy zegt
zegt over
over ieder
iederbyzonder
byzonder
Iloofdltuk der
Hoofdl1:uk
der x6
16 Propheeten
Propheeten,, welker
welker Schriften
Schriften in den
den
bundel van
bundcl
van de
de Boeken
Boeken des
des 0.
O. Verbonds
Verbonds bewaard
bewaard zyn.
zyn.
Wyy zullen
W
zullen daarom
daarom ons
ous vergenoegen
vergenoegen met
met eenige
eenige alge.
alge.
weene aanmerkingen.
weene
aunmerkingen.
In de byzondere
byzondere Opfchriften, geplaatst
geplaatst voor de
de befpie.
befpiegelingen over
over icder
ieder deezer
gelingen
deezer Boeken,
Hoeken, vinden
vinden wy
wy dezelfde
dezelfde
verfcheidenheid, waarvan
verfcheideuhcid,
waarvan wy
wy by
byeene
eeneandere
anderegelegenheid
gelegenheid
hebben gefproken,
gefproken , als
als wy
hebben
wy verfiag
verfiag deeden
dceden van
vim het ilde
rIde
Zedekundig Onderwys
des Nieuwen
Deel van
Deel
van het
het Zedekundig
Onde,'wys des
Nietiwen Testar
Testof'
Leerzame Aanmerkingen
b. v.
v. Leerzame
'I1Ients
Aanmerkingen op
op de RedeRedevents(t):
(f): b.
JESAIAS
voeringen van
'fJoeringen
yan JESAJAS
- - Bruikbare Aanmerkingen
Aanmeddngen op
op de
de
JEREMIAS
Redevoeringen van
van JEREMIAS
RedeYOfringen
- - ilantnerkingen
Aanmerkingen op
op de
de
JEREMIAS Klaagzangen van
Nuttige Waarnemingen
KIt1agzangen
yan JE~EMIAS
lVaarnemingm
van EZECHIEL
EZECHIEL
wit de
Mensch-uit
de Voorzeggingen
Yoorzeggingen 'Van
Mensch· en
Volkskundige/.!anmcdringen
4anrnerkingen
Gezigtenvan
van DArolksktlndige
opopdede Gezigten
NIEL , enz.
l'HEL,
In zyn
de Schryver,
Schryver, zo
zo ads
In
zyn Voorbericht
Voorbericht zeide
zcide de
ats wy
reeds gezien
hebben, dat
dat hy
hy nu
nu m
en dan fprongen
gezien hebbell,
JProlllfen maakmaak·
reeds
I)it is
zin. Waarfehyne•
teo
is waar
waar in
in meer
meer dan
dan 66nen
~ellen zin.
\Vaarfchynete. Dit
lyk
te kennen
geeven, dat
lyk wil by
hy daarmede
daarmede te
kenllen geeveT1,
dat hy
by over
over
veele
veele plaatzen
plaatzen van dit
dit gedeelte
gedeelte der
clerSchriftuure
Schriftuure luchtig
lucbtig
been
heen gelopen
gelopel1,, fommige
fommige zelfs
zelfs geheel
geheel isisovergefprongen.
overgefprongen.
Men
zie, b.
Men zie,
b. v.
v. ,,het
hetzeer
zeer weinige,
weinige, dat
dat bl.
bl. 73,
73,74
74gegezegd wordt
wordt over
over jEs.
JES. XIII—XXIII
XIII-XXIII., over
overJEREM.
JEREM. XIXIsio. over
XXVII—XXXIV , hi.
bl. 227.
X11I., bl.
hI. !lIO.
over XXVlI-XXXIV,
22.7.
Op
KI:AAGL.
KlfAAGL. IV vinden
vinden wy
wy alleenlyk:
alleenlyk: „" Wy
Wywenfchen
wenfchen nog
nog
buiten de
de gelegenheid
blyven , om
om in
in zoort" lange
lange huiten
gelegenheid tete blyven,
zoort„ gelyken toefland
"gelyken
toeiland naar
naar eenig
eenig onderwys
onderwys te
te zoeken.”
zocken."
Over
gezegd, dat
dat "„ zyne
OBADJ A wordt bl.
bl. 388
388 alleenlyk
alleenlyk geaegd,
zyne
Over OBADJA
2,
vpor ons
ons Diets
bruikbaars behelst." En
" Voorfpelling
Vooripelling vpor
niets bruikbaarsbehelst."
En
bykans even
even kort is
is de
deSchryver
Schryver over
over ZEFANJA,
ZEFANJA, bl.
hi. 4589
458,
alwaar
aIwaar by
by evenwel
evenweI erkent,
erkent,datdatdezelve
dezelveaanleiding
aanIeicJjnggenoeg
genoeg
zoude
zoude geeven
geeven om
om over
over de
de vereischten
vereischten eener
eener VolksherVolksher-

vor..
vor-

(it)
(*) Bl.
BJ. 21.
~I.
(t) Alger.
t8o3, bl.
LllgelV. Fader!.
YllrierJ. Letteroef.
Letter'ef. voor
yoor 1803,
bl. 537
531 env.
env.
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vorming nuttige
nuttige dingen
dingen te zeggen
vorming
zeggen;; maar
maar dezelve
dezelve voorvoor..
bygaat,om
omherhaling
herhaling
vermyden.
Zo
bygaat,
te te
vermyden.
Zo kort
kort is
is hy
nogthans niet overal
Ilogthans
overal....t. Somtyds
Somtydstreffen
treffen wy
wy uitgebreide,
uitgebreide,
aanmerkingen aan
aan , waarvan
waal'van wy
wy
en daaronder
daaronder fchoone
fchooneaanmerkingell
gaarne eenige
gaarne
eenige ftaalen
fiaalen zouden opgeeven,
opgeeven, indien
indiell ons
ons beftek
beflek
toeHet ;; doch
doch welke
welke wy
wy nu
nu,, by
bygebrek
gebrck van
van ruimte
ruimte,,
het toeliet
moeten voorbygaan.
moeten
voorbygaan. Tot
Totvoorbeelden
voorbeelden wyzen
wyzen wy
wy den
den
Leezer tot
tot hetgeen
JES. LUI,.
LIII ,• en meer
Leezer
hetgeen over
over JES;
meer andere
andere
Hoofdftukken van.
van dien
dien Prop
Propheet,
beet , gezegd
gezegd wordt.
worJt.
Hoofdflukken
Wy zeiden
dat de
de Eerw.
Eerw. VAN
VAN VLOTEN,
VLOTEN, in sneer
Wy
zeiden, , dat
meer dan
fomtyds [prongen
fprongen doet.
doet. In
tenen
Inzyne
zyneaanmerkinaanmerkinEdnenZil1,
zin, fomtyds
gen fpringt
gen
fpring,t hy
hy van
Tan deezen
deezen.wel
weIeens
eensopopdien
dienperfoon
perfoon ,
van den
,e,enentyd
tydop
op den
den anderen.
anderen. Wy
den ,eenen
Wybedoelen
bedoelen bierbiervan
mede niet,
niet, dat
mede
dat by
hyhet
betgebeurde
gebeurdemet
metfommige
lommigeperfooperfoonen , of in fommige
tyden, toepast
op anderen,
fommige tyden,
toepast op
anderen, of
of ververJlen,
gelykingen maakt
maakt tusfchen
tusfchen de
de omftandigheden
omflandigheden der
der JooJoogelykingen
den en
den
en die
die van
van andere
andere Volken.
Volken. Dit
Dit tete doen
doen,, was
was een
een
der oogmerken
van zynen
arbeid , en
{jer
oogmerken van
zyncn arbeid,
en het
het moest
moest gege.
fchieden,indien
hy, uit
fchieden,
indien hy,
uithetgeen
hetgeen de
de oude
oudePropheeten
Propheeten den
den
Jooden voorgehouden,beloofd,gedreigd
en voorfpeld
voorfpeld hadhadJooden
voorgehonden, bcloofd, gedreigJ en
enzedelyk
zedelyk onderwys
onderwys voor
voor zyne
zyne
den, nuttige
nuttige leeringen
leeringen en
tydgenooten wilde
wilde afleiden.
afleiden. Maar
Maar wy
wyhebben
hebben het
het oog
oo~
tydjrenooten
op het
van onzen
onzen tyd,
tyd,
op
het melden
melden van
van bekende
bekende perfocmen
perfoonen van
ter gelegenheid
van de
tel'
gelegenheid van
de gebreken
gebreken en
en ondeugden
ondeugden der
der JooJooden. Dat,
JES. IV
Dat,inindedeaanmerkingen
aanmerkingen over
over JES.
de klederklederden.
IV,, de
pracht en weelde
tyden gegispt
gegispt worde,
weelde van
van laatere
laatere tyden
warde, vinvinpracht
den wy zeer
den
zeer goed;
goed;dedeaanleiding
aanleiding daartoe
daartoe isis natuurlyk.
natuurlyk.
Maar
behoefde de
de Echtgenoote
Echt~enoote van
van den
deuongelukkigen
ollgelnkldgen
Maar behoefde
worden? Men
LODEWYK DEN
XVI daarby
d:larby gefleept
ge(Jeept te
te -worden?
Men
LODEWYK
DEN XVI
rekene
haar fchuldig
rekene haar
fchuldig aan
a:m den
den deerlyken
deerlyken val
.val van
vanhaaren
haUl'en
zwakken
fchoon goedhartigen
Gemaal ; gelyk
zwakl{en ,, fchoon
goedhartigen Gemaal;
ge/yk wy
wy inderiuderdaad
dat zy
daad gelooven,
gelooven, dat
zy daarvan
daarvan niet
niet kan
kan worden
worden vrygevrygepieit
pleit;; was
was het
het daarom
daarom noodig,
noodig, haar
haar in
in haatelyke
haatelyke uituitdrukkingen
ten tOOll
toon te
te ftellen
het noodig, op
1l:ellen?? was
was het
op zo
zo
drukkingen ten
fchimpende
wyze zyne
zyne twyffelingen
over haar
haar te metfchirnpende wyze
twyffelingen over
melden
gefchiedt :"Zy
„ Zy
den,, als
als inin de
devolgende
volgende woorden
woorden gefchiedt:
tot het
zich zoo
"99 moge
mage tot
het uiterfte
uiterl.1:e toe
toezich
zoofterk
flerk van
vangeest
geest
hebben , dat
dat men
"I/ gedragen
gedragen hebben,
men haar
haar bewonderde
bewonderde, , het
h~t
" blyft de
de vraag,
vraag,ofofzulks
zulkshoogrnoed
hoogmoeddan
dangrootheid
grootheidvan
van
99
zy , ja of
" ziel
ziel geweest
geweest zy,
of't'tgeene
geeneverftoktheid
verl.1:oktheid des
des harhal'''
I!
" te zy
zy geweest
geweest,, om
amniet
nietdoor
dooreen
('engeweten
gewetengefolterd
gefolterd
51
worden ~, het
het geen
geen haar
haarals
alseene
eene eerlie
eertle oorzaak
oorzaak van
van
" te worden
99
"P7 het
het ongeluk
ongeluk van haren
haren gemaal,
p;emaal, van
van hun
hun huis
huis en kokaT 3S
ning"nin,.
,,
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ningryk:lmlklaagde
aanklaagde
(*)?"
"„ ningryk
(*)?"
- Zoude
Zoudemen
menook
oolt wet
wei
denken , dat
dat Koning
FREDERIK te
te pas
by den
denken,
Koning FREDERIK
pas kwame
kwame by
den
Joodfchen Koning
Koning ACHAZ?
ACHAZ ? Hy
Hy wordt
Joodfchen
wordt 'er
'er ten
tenminften
minflen
by te
pas gebragt.,
gebragt, bl.62..
bl. 62. „"Dit
," t. t.w.w.
eigenzinnig
by
te pas
Dit,"
eigenzinnig
op zyne
denkbeeldenteteblyven
blyventlaan,
than, en,
en, fchoon
op
zyne denkbeelden
fchoon men
befpeurt , wrevelig
zyn ongelyk
ongelyk befpeurt.,
wrevelig te worden
worden tegen
regen hem,
hem.,
die het
onderhet
bet oog
oog brengr.,
brengt , "„ dit
die
het iemand
iemand onder
dit isis gewis
gewis
ACHAS een
een kwalyk
geplaatsttrots.,
trots , en
in ACHAS
"') in
kwalyk geplaatst
en toont duidui..
delyk genoeg
genoeg ,, dat
"55 delyk
dar by
by gene
gene genoegzame
genoegzame grootheid
groorheid van
van
ziel bezat;
bezat ; geheel
anders dagt
dagt en
"51 ziel
geheeI anders
en handelde
handelde de
de held
heid
Pruisfen, in den
van Pruisfen.,
" van
den zevenjarigen
zevenjarigen kryg, offchoon
offchoon de
de
godsdienst voor
"55 godsdienst
voor hem
hem nog
nog minder
minder behoefte
behoefre fcheen
fcheen te
te
zyn , dan
koning : FRITS
FRITS hieIdt
Juda's koning:
hieldt zich
"51 zyn.,
dan voor
voor Jtlda's
onder de
de zorgelykite
zorgelyklte tyden
tyden evenwel
evenweI gelaten
gelaten en
en gemoe.
gemoe..
"37 onder
digd ....
juist
cueqeallergroothe
"95 digd
••••enenbyhyzouzou
juist
allergrootll:eonder
onder de
de
helden geweest
geweest zyn.,
zyn, indien
")9 heIden
indien by
hy de
de zuivere
zuivere moraal van
het Ch,.istendom
Christendom op
op zyn
"95 het
zyn eigen
eigen hart
hart had
hadlaten
latenwet.wer")5 ken;; zoo
zoo niet
niet denkende,
denkende., kon
kon by
hy ook
ook tot
tot de
de grootfle
grootll:e
laagheid , de
"15 Iaagheid,
de kruipende
kruipende zelfsmoord
zelfsmoord zynen
zynen toevlugt
toevlugt
enomen hebbell.,"
hebben ," enz.
enz. Wy
"genomen
Wyhebben
hebbendeezen
deezen brok
brok
57 g
bier willen
willen plaatzen.,
plaatzen, liever
in zyn
zyn geheel
geheel hier
Mever dan
dan met
met een
een enenkel wooed
I'el
woord te gewaagen
gewaagen van
van de
detegenftelling
tegenll:elling der
der beide
beide
Vorften tegen
tegen elkander.,
elkander, om
om te doen
Vorflen
doen zien,
zien., dat
datden
den PruisPruisfifchen Koning
lof gegeven
gegeven warde.
worde. En,
En,
fi[chen
Koning geen
geen onbepaalde
onbepaalde Iof
inderdaad , in bet
inderdaad,
het vervolg
vervoIg fchynt
fchynt de
de Schryver
Schryver het
het punt
punt
van tegenftellinge
bykans uit
uit het
van
tegenll:ellinge bykans
het oog
oog tete veriiezen
verliezen,, daar
daar
by ook
van aan zyne
}lY
ook FREDERIK
FREDERIK befchuldigt
befchuldigt van
zyne eigenzin.
eigenzina
nigheid
nigheid een
een groot
groot getal
getalzyner
zynergeoeffendfle
geoeffendfle Soldaten
Soldaten op.
orgeofferd
te hebben, in
geofferd te
in plaatze
plaatze1l van
van gehoor
gehoor tetegeeven
geeven aan
aan
den
rand zyner
Bevelhebberen of,
; of,zo
zo als
als zy
den raad
zyner kundigfte
kundigt1:e Bevelhebberen;
zy
worden, begrysde helden-boofden.
bier
genoemd worden,
heiden-hoofden.
hier genoemd
In bet
het algemeen
algemeen mogen
mogen wy
wy , aanmerken
aanmerken, , dat
dat de
de BeBedenkingen
des Schryvers
denkingen des
Schryvers dikwyls
dikwyls vry clerk
fterk in
in het
het ftaat!taatkundige
kundige vallen
vallen ;; zodat
zodat wy
wy wel
weleens
eensgetwyffeld
getwyfleId hebben,
hebben.,
of zy
zy niet
niet ruim
ruim zo
zo goed
goed den
den titel
titel van
van flaatkundig
jlaatlwndig als
zedekundig
zedekunJig Onderwys
01tdmvys verdienen.
verdienen. Op
Opzeer
zeerveele
veele plaatzen
plaatzen
Itraalt
door dan
firaalt ten minften
minll:en het
het eerfle
eerll:e veelmeer
veelmeer door
dan het
het anandere. Voorbeelden
dere.
Voorbeelden aan
aan te haalen
haalen.,, verbiedt
verbiedt onze
onze ruimte.
ruimte.
Maar
zie flechts
flechtsbl.
bl. 36, 37,
-48,
men zie
37,4242env.
env.,, 45
45-48,
Maar men
57, 66,
65, 69, 93
93 env.
env.,, rot
101 env.,
env., 119,
Il9, 193,
193., 198
198 env.,
env. "
349
349 env., 371,
371, 385,
385.,418,
418 ,446
446enenmeer
meerandere.
andere.
'\Vat
Wat
(*)
(*) BI.
BI. 4e.
43.
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Wat de Schryver
bedoele , wanneer
wanneerhy
hyzegt,
zegt, dat
dat de
Schryver bedoeIe,
de
ttegang ten
door vorJlenvleijers
tbegang
te~ hove
h(Jve eenen
eenen NAHUM
NAHUl\I door
1l0rjlenvleijers en
en
(zie bl.
valfche Proteten
Profeten beletwierd
belet wierd (zic
1IfJ/fche
hI. 18)
18) betuigen
hetuigen wy
wy
niet
niet te vatten.
vatten. Ons
Ons isisin
-indedeBoeken
Boeken des
des 0.
O.V.V.geen
geen
andere
NAHUM bekend, dan
dan de
de Propheet
Propheet,, wiens
wiens gefchrift
gefchrift
andere NAHUM
op dat
dat van
de verzameling
verzameling der
del' gewyde
gewyde Boeken
Boe.ken op
van MIin de
volgt ; en
CRA
en van
van deezen
deezen weeten
weeten wy
wy niet
niet dat
dat erer..
CHA voIgt;
wordt gemaakt.
gemaakt. Maar
Maar in
in dat
pas
~i antlers
andel'S melding
melding wordt
dat gegee
fehrift
komt niets
nietsvan
van dien
dien aart
aart voor.
voor. Doch
1~hrift komt
Doeh,, mismisfchien , ftaat
fc;:hien,
fraat.de
denaam
naamvan
vanNAHUM
NAHUM by
by vergisfing
vergisfing voor
vaal'
dien van
van Amos,
en heeft
de Schryver
het oog
oog op AMOS
dien
AMOS, en
beeft de
Schryver het
AMOS
VII:
VII: 10-13.

Van
Van het
het Zesde
Zesdc Deel
Deel (het
(het Derde
Derde en
en laatfle
laatae over
over de
de
Boeken des
des N. Testaments)
wy flechts
flechts weinig
Boeken
Testaments) zullen
zuBen wy
weinig
zeggen. Het
zeggen.
Het voorige
voorige heeft
beeftons
onsreeds
reedszolang
zolangopgehou.opgehou.den , dat
den,
dat ons
OIlS Beene
geene ruimte
ruimte overfchiet.
overfehiet.
dit Deel
Deel worden
wordendedevolgende
volgende Stukken
Stukken der
del' SchrifSchrif.
In dit
tuure , en
PHIen in deeze
deeze Orde
orde behandeld
behandeld: : De
De Brief aan.
aan PHI..
tuure,
LEMON
(of, gelyk
gelyk de Schryver
~EMON, (of,
Schryver verkiest
verkiest te fpellen
fpellen,, vzFILEMON) de
de Berge
aan TIMOTREUS;
TIMOTHEUS ; aan
aan TITUS;
TITUS ; de
LEMON)
Eerfle (Ian
Tweedeaan
aan TIMOT'HlUS;
TIMOTHEUS; aan
(Weikel' de
aan de
Tweede
de HEBREEN
HEBREeN (welken
Schryver eerder
eerderals
als eene
eene Redevoering
dan als
Schryver
Redevoering, , dan
als eenen
eenen
Brief,
fchynt te
te befchouwen
althans hy
hy geeft
Brief, fchynt
befchouwen; ; althans
geeft 'er
'er hier
hier
den eerstgemelden
naamaan)
aan) de
de Eerfle
den
eerstgemelden naam
Eerfte,, Tweede
Tweede en
en DerDer.
die 'Von
van JACOBUS;
jAcoaus ; de
JOANNES ; die
de van
de
van JOANNES;
de beide
beide Brieven
PETAUS ; die
die 'Van
van PET:RUS;
van JUDAS,
JUDAS , .en
en eindelyk
de OPEN..
OPEN
van
eindelyk de
BAARING.
BAARING.
is de
de Schryver in
Allerbreedvoerigst
Allerbreedvoerigst is
in zyne
zyne AanmerkinAanmerkinHEMMEN , den eerften
gen over
over den
den Brief
Brief aan
aan de
de HEBIlEeN,
gen
eeraen van
van
Van de
en de
de Ol'ENBAARING.
jOANNES~ , en
OPENBAAR.ING. Van
JOANN£S
de 497
497 bladzybIadzy;.
den, welke
den,
welke het Bock
Boek bevat, worden
worden 337
337 aan
aan deeze
deeze drie
drie
befteed.
Nog
wy van
van den
Nog nooit
nooit hebben
hebben wy
den Eerw.
Eerw. VAN
VA1'J VLOTEN
VLOTEN
lets met
iets
met meerder
meerder vermaak
vermaak,, en
en wy
wydurven
durven wel
weI zeggen
zeggen
met meerder
nut voor
met
meerder nut
voal' onszelven
onszelven gelezen,
gelezen ~ dan
dan even
even dit
die
en zouden
laatfle Deel
Deel van
van zyne
zyne Praktyk
laatfte
Pralttyk des
des Bybels
Bybe/s, , en
zonden
gaarne eenige
eenige ftaaltjens
gaarne
fiaaltjens zyner
zyner Aanmerkingen
Aanmerkingen opgeeopgeeware. Al•
yen , indien
..en,
indien onze
onze ruimte
ruimte niet
niet 'te
!te bepaald
hepaald ware.
AI..
tons
toos hebben
hebben wy
wy ininhem
hemden
denzelfdenkenden
zelfdenkenden Man
lVljln gevongevonden , wel
den,
weI veeltyds
veeltyds zonderling
zonderHngininzyne
zynegevoelens
gevoelens,, maar
maar
eenen yverigen voorftander
eellen
voorftander van
van eigen
eigen onderzoek.
onderzoek.De
Deklachklach.
te over
over de
de duisterheid
duisterheid van
.vanzynen
zynenala1teteingewikkelden
ingewikkelden en
en
dikwyls verwarden
verwarden fryl
flyl heoben·
hebben wy getueen
dikwy1s
ge~een met anderen,
anderen,
zelfs met zodanigen,
zelfs
zodanigen, welken
welken door
doorperfoonlyken
perfoonlyken omgang
omgang
ge'1'
4
ieT4
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gemeenzaammet
methem
hem bekend.
bekendzyn.
zyn (*)•.
(*). Met
gemeenzaam
l\o'1etgenoegen
genoe,gen
kunnen wy
wy verklaaren
kunnen
verklaaren, dat
datdie
dieduisterheid
dUlsterheld ons
ons inin geen
geen
zyner Werken
zo weinig
heeft gehinderd,
gehinderd , als
als in
in dit
zyner
Werken zo
weinig heeft
dit
laatile
Deel. De
laat~e Deel.
Dezinfneden
zinfneden zyn
zyn doorgaans
doorgaans korter,
korter, beter
beter
afgedeeld, en
en loopen
ronder af,
af, dan in
loopen ronder
in de
de voorige.
voorige. Van
Van
afgedeeld,
harte
harte wenfchen
wenfchen wy,
wy, dat
datdeeze
deezeverhetering
ver1?eteringmoge
mage Rand
ftand
houden
in alles,
alles , wat
wat de
de Schryver
Schryver nog
nog verder
verder zal
zal in
in het
houden in
licht geeven.
licht
geeven. Inderdaad,
Inderdaad, by
hy mag
mag met
met reden
l'eden aandacht
aandacht
vorderen
van zyne
zyne Leezeren
Leezeren;; maar
maar zyne
zyne Leezers
Leezers ook
oClk
vorderen van
van
van hem
hem,, dat
dat by
hyhunne
hunneaandacht
aandachtniet
nietop
opdedepynbank
pynbank
legge.
(*) Zie
Zie Bibliotheek
(*)
Bibliotheek van
""n Theologijohe
Theologi[clJe Letterkunde
LetterkunJe voor
voo1' het
bet
Jaar 1804,
1804, NO.1,
No. 1, bl.
120 en
en elders.
Jaar
bl. 88,
88, 117,
Il7, 1110
elders.

Lenige
Emige Bybelfehe
Bybelfthe Tafereelen
Tafereelen van leerzaame
leerZtlame fterfgevallen
fterfgevt111en
en uiteinden
en
uiteinden,, voorgefield
voorgefteld in eene
eene proeve
proefe van LeerredeLeerredeDERROEST,
ROEST Evangelienen, door
dienaar te
nen,
door J.j. VAN
VAN DER
Evangelie. dienaar
Haarlem.
Stuk. Te
Saar/em. ade
~de en
en laatfle
laatfte Stuk.
Te Haarlem,
Haar/em, by
by J.
J. L.
Augustini.
265 U.
Augustini. In
In gr.
gr. Bro.
8ro. 265
hi.

eze Leerredellen zyn in den zelfden predikt1'ant
eze
opgeil:eld, als de voorgaanden, waarvan wy by
D
In de eerjle ..
derzeIver uitgave verflag gedaan 'hebben

Leerredenen zyn in den zelfden prediktrant
opgelleld, als de voorgaanden, waarvan wy by
derzelver uitgave verflag gedaan'hebben(*).
(*). In de eerfie „
over 2
Leeraar, uit
uit 't
't
over
2 Chron.
Chron. XVI:
XVI: za
I2,, 13,
13, neemt
neemt de
de Leeraar,
geen daar
geen
daar bericht
bericht wordt
wordt van
van de
deafneeming
afneeming der
del' eerst
eerst
veel beloovende
vee!
beloovende Godsdienfligheid
Godsdienil:igheid van
van Afa
Afa,, gelegenheid,
geIegenheid ..
om te
te fpreeken
fpreeken over
over de
de ongelukkige
ongelukkige gevolgen,
gevolgen, welke
welke de
de
afwyking van
afwyking
van den weg
weg der
del' Godzaligheid
Godzaligheid heeft,
heeft, wanneer
wanneer
melt zich in
IneH
in ongelegenheid
ongelegenbeid bevindt
beviudt,, en
en zyn
zyneinde
einde nana·
dert. In
over '2.I Kon.
Ron. XXIII:
XXIII:29,
29, wol'dt.
wordt, nit
tweede, over
In de
de tweede,
uit
dert.
van het
de gefchiedenis
gefchiedenis van
bet vroegtydig
vroegtydig en
en treurig
treuriguiteinde
uiteinde
van Jofia,
Jofia, aanieiding
aanIeiding genomen
genomen,, om
om die
diemengeling
mengeling van
van
duisternis en
en licht
Hcht te
te doen
doen berchouwen
befchouwen. , welke
welke wy
wy niet
niet
duisternis
Zen
meeste
hemelfche
~Ueeninindede
meestedaaden
daadenderder
bemelfcheVoorzienigVoorzienigheld
heid,, maar
maar inzonderheid
inzonderbeid in
in zeer
zeerveele
veelefterfgevallen
flerfgevallen aanaantreffen.
derde , over
over Hand.
Hand. VII:
VII:55-60,
55-60, wordt
In de
de derde,
wordt
treffen. In
bet
uiteinde van
van Stephanus
Stephanus voorgefteld
voorge~eld, , als
aIs een
een uitneeuitneehet uiteinde
mend
mend bewys
bewys van
van die
diebuitengewoone
buitengewooneonderfleuningen
onderil:eunillgen en
en
vertroostingen
vertroostiugen,, welke
welke de
deverheerlykte
verbeerlykteZaligmaaker
Zaligmaaker aan
aan
zyne flervende
zyne
flervende heiligen
heiligen kan
kan mededeelen
mededeeIen,, en
en van
van.dien
,dien
heer(.4) Lettsrlef. 1802, bl. 487.
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heerlyken
heerlyken invloed, welken
welken zyne genade
genade op hunne
hunne harten
hartell
kan
oefenen, zelfs
zelfsinindedemeest
meestverzwaarende
verzwaal'endeen
engeduchtgeducht..
kanoefenen,
fie
fte onillandigheden
om!l:andigheden,welke
welkehun
hunuiteinde
uiteinde kunnen
kunnen verzelverzel.
Hand. IX:
IX: 36-41,
36-41, worden
len.
In de
de vierde,
-vierde, over
over Hand.
worden uit
uit
len. In
het fchoon
[choon en
en treffend
treffend voorbeeld
voorbeeld van
vall uitneemend
uirneemend wet
weI
beauurde en
ellbuitengewoon
buitengewoonheerlyk
heerlyk bekroonde
bekroonde ChristeChriste..
lyke
lyke weldaadigheid
weldaadigheid, , 't welk
welk ons
ons de
degerchiedenis
gefchiedenis van
van
Dorcas zoo
zoo fterk
fterk aanpryst,
aanpryst,gepaste
gepasteaanfpooringen
aanfpooringen afgeafg~
/cid
kid tot
totmededeelzaamheid
mededeelzaamheid en
en barmhartigheid
barmhumgheid omtrent
omtrent
behoeftigen
en. elendigen.
elendigen. In de
behoeftigen en
de vyfde
vyfde,, over
over Hand. XII:
XU:
4o-23,
s:&o-~3,Wordt,
wordt,ininhet
hetuiteinde
uiteinde van
van Herodes,
Herodes, het
het diep
diell
vernederende
dier lotwisfeling
vernederende dier
lotwisfeling vertoond
vertoond., welke
welke god.
godloozen
loozen by
by den
.den dood
dood ondergaan,
ondergaan, inzonderheid,
inzonderheid, wa,ineer
wa.meer
zy op
op de
de aarde
aarde ininaanzien
aanzien en
en hoogheid
hoogheid waren
waren gelled,
gefteld,
en
gezegend. De
De zesde
eli met
met een
een groot
groot vermogen
vermogen g;ezegend.
zesde en
b , bevat
laatfte
laat!l:e., over Matth.
Matth. XXV:
XXV: 46
46b.
bevat,, by
bywyze
wyze van
van
Aanhangfel
eene berpiegeling
befpiegelingvan
vandien
dien(1:aat
Nat van
Aanhangfel, , eene
van volvolkomene
komene en eindelooze
eindelooze gelukzaligheid
gelukzaligheid., welken
welken de
de geloogeloovige te verwachten
verwachten heeft
heeft in
in de
detoekomeildq
toekomehde wereid.
wereld. —
_
vige
Deze
zyn veel
dan de
Deze Leerredenen
Leerredenen zyn
veel uitvoeriger
uitvoeriger d:m
de voorvoorgaanden. De
VAN' DER
DER Roza
ROEsr zegt,
zegt,inineene
eene kora
kor..
gaanden.
De Eerw.
Eerw. VAN
te Narede,
Narede, dat
dat ze
zedie
die uitgebreidheid
uitgebreidheid,, onder
onder het
het overoverte
fchryven, hebben
hebben gekreegen,
gekreegen, waarover
waarover by
hyverfchooning
verfchooning
vraagt.
vraagt. Men
Men zal
zal hem
hem die,
die, vertrouwen
vertrouwen wy,
wy,uit
uithoofde
hoofde
van de
de belangrykheid
belangrykheid der
der verhandelde
verhandelde onderwerpen
onderwerpen , gege..
reel1elyk toeItaan.
toeftaan.
reedelyk

Opwekkingsrede tot
tot eene
eene p/egtige
plegtige hulde
hulde nan
aan onzen
Opwekkingsrede
onzen aanbid..
aanbiddelyken Ver/osfer:
Perlosfer : uitgefp"oken
uitgefprokeninin de
de Walfche
de/yken
Walji:he Kerk
Kef k te
te
Rotterdam by
VergaderingvIm
van het NaRotterdam
by de
de Algemeene
Aigemeene Pergadcring
N~
derlandsch Zendelinggenootfchap
derlandsch
Zendelinggenootfchap, , gehouden
gehouden aldaar
aidaat· don
dm
VAN OORDT.
OORDT, Predikol1t
Predikant
GABRIEL VAN
II
i8o5, door
door GABRIEL
Aug. 180S,
II /lug.
Vosmaeren
enZoonen.
Zoonen. III
Ie
In 's'sHoage,
te Hnar/em.
Haarlem. In
Haage , by
by Vosmaer
In
3 8 bl.
hi.
gr. 8vo.
8vo. S8

ftof voor deze
Dewoordell:

Opwekkingsrede is
is ontleend
lit de
ontleend uit
de
e flof voor deze OpweHingsrede
zyt ge/lacht
geflacht , en
enhebt
hebtons
onsCode
Gode ge
ge·•
Cy zyt
woorden : Gy
kocht met
met uwen
uit alien
en tale,
tale, en
kocht
uwen bloede
bloede, , uit
alien gejlachte
geJlachte, , en
e1Z
Openb. V:
V:9.
9. De
~olke,
natie!! Openb.
De inhoud
inhoud wordt
wordt eerst
volke, en
en natie
aangetoond , welken
kortelyk
welken indruk
dan aangetoond.
kortelykverklaard,
verklaard, en
en dan
deze
ons behoort
behoort te
te maaken:
maaken: te
te weeten,
weeten, dat
dat
deze lofzang
lofzang op
op ons
wy met
met dien
dien lofzang
lofzang famenftemmen
famenftemmen, , en
en ons
ons vereenigen
vereenigen
met de
de hulde, Welke
Christus hier
hier wordt toemet
welke aan
aan Tefus
Jerus Christus
toe-
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V ANOORDT,
00 R D T,
OPWEKKINGSREl>E.

zoo regtmaatig
regtmaatigtoekomt;
toekomt; dat
dat Wf
gebragt, en
Hem zoo
O'cbragt,
en aan
aan Hem
wy
wenfchen, dat
~venfchen,·
dat daaraan
daaraan,, zoo
zoo veel
veel mogeiyk
mogelyk,, voldaan
voldaan wor.
worde; dat
dat het
hetons
onseene
eenegereede
gereedevanzelfsheid
vanzelfsheid,, en
ver"
en de
de very
eerendfte en
en aangenaamfte
bezigheid zy,
zy,, voor
eerendfte
aangenaam1l:e bezigheid
vaor Jefus
Jefus en
ell
zyne zaak
zaak wat
zyne
wat te
te mogen
mogen doen
doen;; en
en dat
dat wy
wyverlangen
verlangen en
en
werkzaam zyn,.
zyn, dat
werkzaam
dat Jefus
Jetus overal
overal over
over de
deAarde
Aarde aigemeen
algemeell
Eindelyk :wordt
wordt met eenige
geeerbiedigdword.e.
worde. Einclelyk
eenige beflua.
be!luu..
geeerbiedigd
ringen en
en opwekkingen
naar het oogmerk
ringen
opwekkmgen,. , gefchikt
gefchikt naar
oogmerk der
famenkomftevan
van 't Zendeling-Genootfchap
Zendeling-Genootfchap, , befloten:
beHoten:
famenkomfte
1) De
De illdruk
indruk van
van het verplichtende
en zalige
zalige der
der hulde,
I)
verplichtende en
aan den
Jefus verfchuldigd, behoort
aan
den Heere
Heere Jefus
behoort by
by ons
ons plaats
plaat'
van 't geen
te hebben
te
hebben·,, met
met erkentenis
erkentenis van
geen cens
eens algemeen
2) Wy moeten
gefchiedenzal.
zal. !l.)
gefchied~n
1?oetell door
door Gods genade
genade dien
dies
indruk III
in onszelven
en in
en ver.
ollszelven en
In anderen
anderen opwekken
opwekken en
verindruk
fierken. 3)
dat God
Herken.
3) Wy
Wy moeten
moetell veel
veel bidden
bidden,. , dat
God zelf,
door de
van zynen
door
de genade
genade van
zynen H. Geest,
Geest,. krachtig
krachtig in
in ons
ons
werke ,, ter
en die
die van
van anderen.
anderen. 4)
werke
ter onzer
onzer opwekking
opwekking, , cn
4)
Wy moeten,
van, en
\ry
moetcn, in afhanging
afhanging van,
en met
met opzien
opzien naar
naar den
den
H. Geest,.
Geest, den
den Geest
Geest des
des verhoogden
verhoogden
invloed
den H.
invloed van
van den
Verlosfers , dien
dien indruk
indruk cenvoudig
eenvoudigvolgen.
volgen. Iliertoe
Verlosfers,
IIiertoe bebehoort , op
hoort,
op Gods
Gods gebod
gebod en
en onzen
onzen plicht
pHcht te zien,
zien, zon.
zan..
der ons door
der
door bedenkingen,
bedenkingen, door
door betiordeelingen
beoordeeHngen,, of bebe..
lemmeringen ,tete laaten
laaten afr~hrikken,
affchrikken, of
of terug
terug houden;
houden;
lemmeringcn,
door geene
door
geene menfchelyke
menfchelyke plannen
plannen,., door
door geene
geen.e inzichten
in~ichten
en uit
uit ons
of redenen
redenen,, die
die vleefchelyk
vleefchelyk en
ons ontleend
ontleend zyn,
zyll,
ons te
ons
te laaten
laaten leiden
leiden,, maar
maar acht
acht tete geeven
geeven op
op de
de aan.
aan-.
wyzingen
die God
God ons
en die,
die, op
op elken
elken flap,
!lap,
wyzingen, , die
ons geeft,
geeft, en
als by
, wat
als
by den
den voet
voet volgen;
volgen;enendaarin
daarinalles
aIles,
watonze
onzehand
hand
vindt
vindt ~, om
om te doen
doen,, met
met alle
aIle onze
onze magt
magt doen
doen:: waanoe
waaj:toe
het niet
niet ontbreekt
ombreekt aan
aan redenen
redenen tot
totaanmoediging.
aanmoediging.
Men heeft
heeft reeds
reeds verfcheidene
vcrfcheidene Leerredenen
Leerredenen,, by zoodazooda..
nige
uitgefproken ,inin 't
't licht
nige gelegenheid
gelegenheid uitgefproken,
licht gegeeven.
gegeeven. DeDe..
OORDT befchouwd
ze
in den
ze van
van den
den Predikant
Predikam VAN
VAN OORDT,
befchouwd in
den
denktrant der
der Voorftanders
van 't Zendelingwerk
Zendelingwerk, , is
is
denktrant
Voorft:mders van
geenzins van
van de
de min!len.
minflen. Zy
geenzins
Zybevat
bevatook
ookeene
eeneaandoeneaandoenelyke aanfpraak
lyke
aanfpraak aap
a:y1 den
den Zendeling-Broeder
Zendeling. Broeder RICHER=
KICHERER,.,
van den
den Zuidhoik
Zuidhoekvan
vanAfrika
Afrikavoor
vooreen
eenwylen
wylen °verge.
overge.komen
uitfpreeken
komen,., en
en by
by't 't
uitfpreekendezer
dezerRerkelyke
Kerkelyke RedevoeRedevoe..
ring tegenwoordig
tegenwoordig, , met
met drie
drie door
doorhem
hemmedegebragte,
medegebragte,
en
tot het Christendom
Christendom bekeerde
bekcerde,
en door
door zynen
zynen dienst
dienst tot
Hottentotten.

Ove.

OVERDENKINGEN.
OVEllDENKINGEN..

Overdenkingen over
over belangryke
belangryke onderwerpen.
onderwerpen. Te
Overdenkingen
Te Amjier4
dam, by
W. Brave,
Brave, 1803.
1803. In
94 bl.
N.
dam,
by W.
In gr..8vo.
gr.. 8vo. 94

Denen

zelfden
als de
de vroeger
vroeger uitgegeevene,
uitgegeevene, ade•
ade.
zelfden geest, als
men
van den
den Heere
Heere pt.
men deeze
deeze Overdenkingen
Overdenkingen van
PI..
GEAUD dengeest
den geest van
van welmeenendheid
eene lofGEAUD,
welmeenendheid, , en van eene
lof·
lyke zucht, om
lyke
omter
terftigtinge
rtigtingevan
vanzynen
zynenMedechristen
Medechristen
jets te
iets
te mogen
mogen toebrengen.
toebrengen. Indien
Indien derhalven
derhalven het in magnis
magnis
voluisfeJet
fat est,
'JIoluisfe
est, het
bet gebrekkige
gebrekkige van
van redeneertrant
redeneertrant en bebevallige fchryfwyze
kan bedekken,
bedekken , zal
zal de
vallige
fchryfwyze kan
de Schryver
Schryver by
by
dezulken, die
die met
dezulken,
met hem
bern in manier
manier van
van denken
denken overeenovereen.
ftemmen, dank
dank behaalen.
behaalen. Eenigzins vreemd
vreemd moet
moet het
het met
met
reden
reden voorkomen
voorkomen, , dat het
hetGefchrift
Gefchrift zelf
zelfby
by het
hetVoor«
Voorbericht, ten
ten aanzien
aanzien van
van ftyl
fryl en taal,
taal, merkelyk
merkelyk ten
tenDa«
nadeeleafLl:eekt.
affteekt. Cevoe!
deele
CDdsnienGevoeldes
des Leevens;
Leevens; De
De waare GodsdienJlige;
lyden,de
deweg
weg tot
tot wallr
waar geluk; Over
jiige; Tegenfpoed
Tegenfpoed enenlyden,
Ove,.
den
van kleinigheeden
zaaken van
van groat
den invioed
invloed van
kleinigheedet1 opop ZIIaken
groot bebetang; Briev
, over
lang;
Briev,
over de
de eerfle
eerjle Op/landing
Opjlanding,, Openb.
Opellb. XX.
XX.
13 en
rerhandeling
over P.Alm
en 14.
14. Kort
Perhandeling over
Pftlm CXXX1X:
CXXXlX: 13
Kort
deeze zyn
overzicht , over
overhet
het verhandelde
verhandeldeinindit
dit Werkje:
Werkje: deeze
overzicht,
de onderwerpen
aan welke
de Heer
de
onderwerpen, , aan
welke de
Heer PlGEAUD
PlGEAUD zynen
vlyt befteed
heeft. Gedagtig
bef1:eed heeft.
Gedagtig aan
aal1 een
een Fransch
Fransch Werkje,
Werkje 9
des grands evenemens
par des
getiteld : des
getiteld:
evenemens par
des petites
petites caufts
eaufes,, 't
welk wy ons herinnerden
herinnerden",, in
in onze
onze jeugd,
jeugd,met
met vermaak
vermaak to
te
ebben geleezen,
geleezen ,fioegen
floegenwy
wymet
met eenige
eenige gretigheid
gretigheid de vier.
'ebben
vier..
op , in
de Overdenking
de
in de
dehoop
hoopvan
vandedevoorbeelden
voorbeelden 9
Overdenking op,
aldaar aangevoerd,
met nieuwen
aldaar
aangevoerd, met
nieuwen voorraad
voorraad te zullen
zullen ver.
ver.
meerderd
vinden; waar
waar toe
toe ook in
meerderd vinden;
in de
de daad
daadgenoegzaame
genoltgzaame
itoffe voorhanden
voorhandenis.
is. Doch
fioffe
Doch bier
hier omtrent
omtrent vonden
vanden wy
wy in
in
onze verwagting
ons bedroogen.
bedroogen. Wel
onze
verwagting ons
WeIbewyzen
bewyzen verver·
fcheide voorbeelden,
voorbeelden, dat uit
fcheide
uit de
dezamenvoeging
zamenvoeging van
van eene
eene
menigte
kleine deelen
deeleneen
een groot
groot geheel
menigte kleine
geheel kan ontftaan
ontf1:aan;;
maar
maar niet
niet,, 't'tgeen
geenons
onsdunks
dunkrdedebedoeling
bedoelingdeezer
deezer ftelfiellinge to
Hnge
te zyn,
zyn,dat
datmen
menzomtyds
zomtydsvoorvallen
voorvallen ziet
ziet gebeugebeu..
ren
ren,, die, tot
totdedeeerfte
eerfteaanleidende
aanleidende oorzaaken
oorzaaken zynde
zynde to
to
rug gebragt
gebragt,, met
met dezelve
dezelve weinig
weinig of
of geen
geen verband
verband fchyfchy.
nen te hebben.
Den
hebben. Van
Vandien
dienaart
aartisishet
hetwedervaaren
wedervaaren van
van
PIGEAUD met
jOZEF,, door
door den
den Heer
Heer PIGEAUD
met regt
regt aangevoerd,
aangevoerd ~
jozEF
't welk
't
welk met
met veele
veele andere
andere focirtgelyke
foortgelyke voorbeelden
voorbeelden zou
zou
kunnen
vermeerderdworden.
worden. Intusfchen,
Intusfchen, om
kunnen vermeerder-d
om des
des" SchrySchryvers ftigtelyk
ftigtelyk en
en godsdienftig
godsdienftig oogmerk,
oogmetk ~ willen
Willen wy
wy deeze
deeze
leemten gaarne
gaarne over
over 'r't hoofd
andere leemten
boofd zieu.
en andere
,Rer.
R8-
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P. SANDER
P.
SANDER

Redevoering, gehouden
op den
van den
Redevoet-ing,
gthouden op
dm Avond
Avond van
dm Bededag,
Bededag.
in de
Kerk te
te Rotter.
den
Maart 1804,
de Lutherfche
Lutherfthe Kerk
Rot/et-·
1804, in
den 7 Maart
der LuCAREL PHILIP
PHILIP SANDER,
dam.
doo'- CARl.L
SANDER, Leeraar
Leeraar der
dam, door
therfche Gemeente
Gemeentealdaar,
aldaar,, enz.
therfthe
enz. enz.
enz. Te
TeRotterdam,
Rotterdam, by
by
bl.
Hofhout en
en Zoon,
Zoon, 180+.
1804.. In gr. 8vo.
J.J. Hofhout
8vo. 39 hi.

H et

is in
„
et is
indededaad
daadbedroevend
bedroevenden
enbyna
byllaongelooflyk
ongelooflyk.
dat in
wegen
in de
de Stad
Stad Rotterdam,
Rotterdam, -van
van
wegendedewaakwaak.
dat
zaame zorg ddel'
r Politie
Politieenengoede
goedeadtniniftratie
adminillratieder
del'Juftitie
Jufiitie
zaame
anders met
andel'S
met recht
recht zo
zo geroemd,
geroemd, —
- en
endat
datniettegenftaanniettegenfiaan.
en waarfchynlyk
waarfchynlyk meermaalen
de
de openlyke,
openlyke, en
meermaalen herhaalde,
de de
waarfchuwingenen
en poogingen,
poogingen, onder
onder anderen
anderenook,
ook, van
van
waar[chuwingen
SANDER, -•-• de zedeloosheid en beestachtige
den Leeraar
beestachtige
den
Leeraar SANDER,
wellust tOt
tot zulk
hoogte geklommen
gekiommenis,
is,
zulk eene
eene verbaazende
verbaazende hoogte
wellust
wy hier
als wy
'lIs
hier inindit
ditboekje
boekje leezen
leezen:: zo
zo dat
datwy
wygroote
groote
vreeze hebben,
hebben, dat
men binnen
binnen kort
kort het
het geeerd
gecerd Publiek
Publiek
vrceze
dat men
tegen decze
deeze aanzienlyke
aanzienlykeStad,
Stad, als
als het
het grout
grootenenalgemeen
aigemeen
tegen
Hoerhuis der
Hoerhuis
del' Bataaffche
Hataaffche Republiek
Republiek, , zal
z:l.l moeten
moeten waarwaar·
fchuwen. Volgens
geen bier
hieraangetekend
aangetekend wordt
wordt ,
fchuwen.
Volgens het
het geen
Lan men
men toch
toch voor
voor de
de Hoeren,
};an
HoerC11, die
die by
by nacht
nacht en
en ontyd
olztydover
over
de Onderdeuren
liggen , niet veilig
de
Onderdeuren IiggetJ,
veilig over
over de
de firaat
fi,·aat gaan
gafJn ,,
zonder aangerand
aangerandIete worden;
worden ;en,
en, niettegenfiaande
niettegentlaande zulk
zomler
eene gemaklyke
cene
gemaklyke en overvloedige
overvloedige gelegenheid
gelegenheid ter
tel' voldoe.
voldoe..
Ling van
van den
den dierlyken
dierlykenlust,
lust, ftaan
liing
fia:m de
de jonge
jonge vrouwen
vrouwen
en SANDER
SANDER vermaande
op glad ys
vermaandehaar,
haar, op
op
ys,, en
op den
den jongstjongst.
om den
verloopenen Bededag,
Bededag, openlylr.,
openlyk, om
HUNKERENDEN
den HUNl{ERENDEN
verloopenen
of te
HENGST af
HENGST
te wyzen,
wyzen, gelyk
gelyk hy
by vooral
vooral ook
ook de
de jonge
jonge
mannen wel
wel ernilig
ernllig opwekt
opwekt om
om hunne
hunnejonge
jongevrouwen
vrouwen
mannen
te bewaaken.
VEELE vaor
bewaaken. Overfpel
voor een
eenfluk
fink van
OverJPel houden
houden VEELE
te
welleevendheid. SANDER
SANDER zeide
zeide 0penlyk,
openlyk, el1
en laat
wellee}'endheid.
laat het
het nu
nu
ook drukken:
drukken :"Eene
„ Eene zogenaarnde
ook
zogenaamde galante
galante Opvoeding,
Opvoeding t
ontfangen
, die
IJntfangen ook
ook de
de Kinderen
Kinderen van
vanhen
hen,
dienaatswlyks
naattwlyks voor
voor
dezelvebt·ood
broodhebben,
hebben ,en
en zelfs
zelfshy,
hy, die
dezeh'e
die met
met zyne
zyne handen,
ha1Jden,
het voedzel
voorzich
zich en
en de
de zyne
het
voedzel voor
zyne meet,
mfJet, en
ell ter
tet·naauwer
naauwer
mod kan
mod
lean verdienen
'j-'e,dienen,, en
en van
van de
de guns:
gumt zyner
zynerilledeburMedeburgeren
Jeeyen,, kleedt
Irkedt zyn
zyn Kroost
Kraost in
in eene
eene zulke
zulke Pracht
PI;acht en
en
germ hewn
zy nitt
niet alleen
Staat
Staat,
oat zy
aileen met
tnet de
de Kinderen
Kindel·en tier
del' aanziene.
aanziem:·
lykfle en
en rykfle
'loan, maar
rykjle gelyk
gelyk flaim,
maarhyhyook
ookduidelyk
duidelykgenoeg
gmoeg
iykfte
te kennen
geeft , dat zyn
00GMERK
Ie
kennen l:eeft,
zyn OOGMERK
zy, , zyne
zyne Zoons
Zoom tot
tol
HOE..
lediggankers ofofSaletjonkers
Ledi~gant:e,.s
Saletjonkers,, en
en zyne
zyne hochters
Dochters voor
voor HOEREN oj>
op Ie
te llweekm."
kweekin." Hy zou
IlEN
zou 'er
'ernog
nogmeer
meer van
van kunneu
kunnel1
zeg.
zeg-

REDEVOERING.
R£DEVOERING.

~'t
911'

seggen ,maar
maarby
by durft
durft niet,
niet, want
2eggen,
want zyne
zyne vyanden
vy(Zndm zoudett
zouden
Legio worden.
worden.
Wy meenen
dat het
het de
de Stad
de Stad
Stad zymeenen, ,dat
Stad Rotterdam, de
ner wooning
bier bedoelt,
bedoelt als
is,die
diedeeze
deeze Leeraar
Leeraar bier
ais
ner
wooning, is,
waarmede hy
hy weI
wel het
zal zyn, en
waarmede
het meest
meest bekend
bekend zal
en waar
waal'
de Hoeren
de
Hoeren hem
hem zo
zo lastig
lastig vallen
valIen (gelyk
(gelyk wy
wy dat zo
zo aan.
aanitonds met
ftonds
met zyne
zyneeigene
eigenewoorden
WOOl'den hebben
hebbel1 opgegeeven);
opgegeeven);
en dit te
en
te meer
meer,, daar
daar wy
wyhem
hemverzekeren
verzekeren kunnen,
kUl1uen, dat
dat
van ons
ons gewest,
in veele
veele andere
andere Steden
Steden en Plaatfen
Plaatfen van
gewest, by
by
alle te recht
aUe
recht beklaagde
beklaagde losheid van
van zeden
zetlen,, toch
toch nog
nog geene
geene
klachten , maar
redenen voorhanden
zyn tot zodanige
redenen
voorhanden zyn
zodal1ige klachten,
maar in
tegendeel nog
nog zo
tegendeel
zo veel
veel gevoel
gevocl van
van eerbaare
eerbaare fchaamte
fchaamte isis
overgebleeven, dat
dat iemand,
iemand , die
die zich
zich veroorloofd
overgebleeven,
veroorloofd had
had zulk
zulk
eene taal
taal van
eene
van den
den Christlyken
Christlyken leerftoel
leerfioel te
te voeren,
voercn, wet
wel
verzekerd kon
kon zyn,
verzekerd
zyn,nu
nuvoortaan
voortaan geene
geeneenkele
enkele fatzoenfatzoenlyke Vrouw
te zien.
lyke
Vrouw meer
meer onder
onder zyn
zyn gehoor
gehoor te
zien. Getyle
Gelyk
ook menig
ook
menig Man
Man van
van Godsdienflig
Godsdienfiig gevoel,
gevoel, hoezeer
boezeer out:
ook
Geldheffingen van
van deli
gedrukt door
door den
den last
last del'
gedrukt
deil tegentegender Geldheffingen
woordigen tyd,
tyd , voorzeker
niet van
woordigen
v00rzcker niet
van zich
zich zou
zou kunnen
kunnen
yerkrygen , om
verkrygen,
am die
diezogenoemde
zogelloernde Godsdientlige
Godsdienfiigevergadevergadcring by
by tetewoollen,
woonen,waarin
waat'in de
de Leeraar
Leeraar op
opzodanig
zodanigeene
eene
hier doet, verkoos
wyze , als
als de
de Heer
Heer SANDER
SANDER hier
wyze,
verkoos te
te praapra:l·
ten
van gewoone
gervoone, buitengewoone
bujteng~woone,, enenoverbuitengewom?
overbuite1lgc~rool!,?
ten van
van onzen
omen plicht
ititgaven; van
uitga'Ven;
plicht als
als illenfchen,
Mmfchm, als
als Christenen
Christmelt
na in
en als
en
als Burgers;
Burgers; en
en na
in het
het bezwaard
bezwaard gemned
gem ned het
het gege~
voel, dat
.kans ziet
voel,
dat men
men geen
geenkans
ziet (anger
tonga" een
een Ectlyke
Ecr I:YA~e Man
111all
Ie blyven,
blyven, opgewekt
verflerkt te hebben,
hebben, zyne
/,yne Christte
opgewekt en
en verfterkt
G OD
lyke Toehoorers
Toehoorerswegzendt
wegzendt
eenvoudig
tyke
eenvoudig
metmet
eeneen
,9 GOll
1" zonder eenige
IlELP
U I"
eellige vermaaning
\fel'maaning , bemoed;ging
bemoedigir.g,, troost
troost
IIELP 1.1
(zegt hy)
hy) ik heb
Qf
beftier.„,. Anne
Anne Zielen
Zielen !l (zegt
heb mcdelyden
mcdelydm
of
met uwen
uwen toejland,
toegand, want
met
want ook
oak myn
m,,;n Hart
Hart word
worddoor
door daze
{kze
Gedachtengefotterd,
gefolterd -, —God
God
raade
Ik fla
/la aan
Gedachten
1"Iltlde
tt!u!- —lk
aan den
dm
mag waarlyk
wet
Grenspaal van
Amt." —
O,·mspaal
van myn
mYf1 Amt."
- SANDER
SANDER mag
w3urlyk wel
eens nadenken,
nadenken , hoe
hoe11y
by zo
zo iets
lets in zyne
eens
zyne betrekking
betrekking als
als
en dat
als Christen
Christen eu
ea als
als Burger
JJ!ensch, als
Burger, - , en
dat in
in eenen
eeuell
Jllensch,
tyd, waarin
tyd,
waarin de
deBurgerlyke
nurgerlyke Overheid,
Overheid,die
diedeezen
deezeu Bededag
Bededag
uitfchreef, nog
nag zo
zoonlangs
onlangs het
hetverdubbeld
verdubbeldvorderen
vorderen van
vall
den Eed
den
Eed,, om
am redenen
redenen die
die niet
lliet duister
duister zyn,
zyn,by
bygelegclegenheideener
eenerGeldheffing
Geldheffingnoodig
noodighield,
hield,-— vooral
vooral ook
genheid
ook
voor God
voar
God en
enzyn
zyngeweten
gewetenzal
zalkunnen
kunnenverandwoorden.
verandwoorden.
Dan ons gevoel
Dan
gevoel deed
deed ons
ons ttilftaan
fiilfiaan by
bybyzonderheden,
byzonderheden,
en wy
wy moesten
moesten toch niet
niet vergeeten
vergeeten dat wy aan
aan onze LeeLeezers verflag
2ers
verOag van
van geheel
geheel de
de Leerreden
Leerreden en
en ()us
OilS oordeel
oordeel
over dezelve
dezelvefchuldig
fchuldigzyn.
zyn. "E~fpeCt"t
9 , Exfpeetat judicial);
over
judicium l,L'2.1
daardnar-
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SANDEll

JEREM. LI: 13
daarmede konden
konden wy alles
alles afdoen.
afdoen. JEREM.
daarmede
23 en
en 14
24 is
de text.
de
text. Het
Hetfchynt
fchynt den
denLeeraar
Leeraar niet
nietinindedegedachten
gedachten gege.
komen te
te zyn, dat
LUTHER:" „ Gy,
komcn
dat de
de overzetting
overzetting van
van LUTHER:
die aan
die
aan groote
groote wateren
wateren woondt
woondt,, en
ell groote
groote fchatten
[chatten hebt
hebt,, uw
uw
elude is
is gekomen,
gekomen, en
en tlwe
uweGierigheid
Gierigheidisisuit.
uit. De
De HERRE
eillde
HEERE Ze..
Ze.
menfehen ver.
ver•
baoth heeft
beef: by
byzyne
zyneziel
zielgezwooren:
gezwooren:1k
Ik zol
zal uIS met menfl:hen
vullen, als
zin.
'Pullen,
als waren
waren het
hetA'eevers:
keevers: die
die zullen
zullen u een
een Liedje zin"
bet fchynt
gm;
" het
fchyllt,, zeggen
zeggen wy,
wy, den
den Leeraar niet in
in de
de gegegen ;"
dachten gekomen
dachten
geIwmen te zyn,
zyn ,dat
datdeeze
deezeoverzetting
overzetting misfchien
mis[chien
wel niet
zy; en
en echter
weI
niet geheel
geheel naauwkeurig
naauwkeurig zy;
echtel' loopt de
de verver..
klaaring van
van den
den text
bladzyde.- — De
klaaring
text tot
tot de
de afi(le
!281l:e bladzyde.
De
verklaaring ! en
en dat op
verklaaring!
op eenen
eellen Bededag!
Bededag! —
- De
Deverdeeling
verdeeIillg
is reeds
zeer opmerklyk:
opmerklyk:I)t) De
del'
reeds zeer
beRedevoering is
De be.
der Redevoet'ing
dreiging van
ondergang. a)
dreiging
'f,'on Babels
Babels ondergang.
.z) De
Deondergang
ondergang zelf,
ze/j,
of hoe
hoe hy
by zoude
zoude bewerkt
bewerktworden.
worden. 3)
3) Nedrland
Neirland ter
ter waa1'·
war.
of
[chuwing.
het eerIle
eerfie en
en tweede
tweede deel
deeI wordt
wordt Babel
Babel vry
vry
fchuwing. In bet
uitvoerig be[chreeven,
befchreeven ,en
en krygen
krygen wy
uitvoel'ig
wy onderricht
onderricht nopens
nopens
de gewoonten,
toefland van
van het volk,
y olk, en
de
gewoollten, den
den zedelyken
zedelyken weiland
en
deszelfs vroegere
en laatere
deszelfs
vroegere en
laatere gefchiedenis.
ge[chiedenis. In
In het
het VoorVoorbericht , echter,
bericht,
echter,verzoekt
verzoekt de
deLeeraar
Leeraarverfchooning
verfchooning voor
voor
de onnaauwkeurigheid
in het ge[chiedkundige
gefchiedkundige vaoral
vooral,, al.
de
onnaauwl, eurigheid in
aI·
zo by
zo
hy daar
daariningebruik
gebruikmoest
moestmaaken
maaken van
van de
de Berichten
(Trouwens , men
van
andere. (Trouwens,
men mogt
mogt anders
andel's meenen,
meenen, dat
dat
van andere.
hy dat
0 Hy
hy
dat alles
alles had
hadbygewoond
bygewoond en
en beleefd
beleefd!)
Byfpreekt
[preekt
en ander
een en
toch
van het
het eell
ander met
met veel
veel vertrouwen
vertrouwen,, en
en
toch van
vergeet ook
vergeet
oak niet
niet reeds
reeds nunuvergelykingen
vergelykingen en
elltoepasfintoepasfin..
gen op
op ons
maaken:
gen
ons Vaderland
Vaderland tetemaaken:
b. b.v.v. „" Aan
Ann den
den
"„ vinger
yinger hadden
hadden zy
zy den
den kostbaaren
kostbaaren Ring,
Ring, en
en hunne
bunlle
lighaamen
zalfden zy
zy geheel
"51 lighaamen
zalfden
geheel met
met welriekende
welriekende watewate..
t•
"„ ren
ren;; welke
welke gewoonte
gewoo1Jte ook
ook onze
onze Yonkers
Jonken en
en veele
veele onzer
onzer
"„ hedendaagfche
hedendaalffche Vrouwen
VrOllwen en
enjonge
jongeDochters
Dochtershebben
hebbenoverovertekenthy
by op
" genomen. "> Veele
Veele merkwaardigheden
merkwaardigheden tekent
op,,
b.
b. v.
v. dat
dat men
men den
den wyn
wyn daar
daar NeElar
NeCtar noemde;
noemde; —
- dat
dat
Babylonisch tapyt
een
tapyt in
in een
cen fpyskamer
fpyskamer te Rome
Rome meer
meer
een lJabylonisch
$C000 kostede
dan ff 50000
dan
kostede; ; —
- dat
dat c.xTo
C.\ TO te
te Rome
Rome van
van zyne
zyne
overrok erfde,
erfde , dien
voorouders
voorouders eenen
eenen Babylonifehen
Babylolli[chen oven'ok
dien hy
by
verkocht
by hem
verkocht, , dewyl
dewyl by
bern om
om zyne
zyne kostbaarheid
kostbaarheid niet
niet
durfdeaantrekken.
aantrekken.
noemt
onsdedeplaats,
plaats, waar
waar
durfde
- HyHy
noemtons
de Wilgen
Wilgen groeiden,
groeidell, aan
aanwelke
welkededeweggevoerde
weggevoerde Jooden
Jooden
hunne
hunne harpen
harpen konden
konden ophangen
ophangen; ; en
en geeft
geeft ons
ons meer
meer
foortgelyke
belangryke en
en op
foortgelyke belangryke
op eenen
eenen Bededag
Bededag vooral
voora! zeer
doelmaatige
opmerkingen!!
doelmaatige opmerkingen!
! -— Hoe naauwkeurighy
naauwkeurig hy in
in het
het
verklaaren
vanden
dentext
text te
te werk
verklaaren van
werk gaat,
gaat, moge
mogehet
hetvolgende
volgende
gierigheid;sisuit,
uit, of eigentlyk:
fiaaltje
fiaaltje bewyzen:
bewyzen: 9,
" Uwe
Uwe gierigheid
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, ofdedeE/
El,
het,mllat
Oda van
~, de Elleboogslengte
EOebcfJgsJetJgte, of
'J het
vall uwe
we Giet.
Gi"",
51
en .magerechtigheid is
is gerigheid of
of van
van uwe
uwe win/ten
winftenen.ongerechtigheid
ge„" righeid
dat is
f' komen.
kome11. De
De Elleboogslengte,
EliebDogs/engte ,dat
IS,, de
de lengte
lengte van
van den
den
t,
tot aan
" top
top des
des middenften
middenfien Vingers
Vingers tot
aan den
den Elleboog,"
Elleboog't-"
If
enz. —
derde
. -InInhethet
derdedeel,
deel,waar
waarboven
hovenmet
metgroote
grooteletletters Toepasfing
Toepasftng gedrukt
gedrukt ftaat
fiaat,, wordt
wordtnu
uugenoegzaam
genoegzaam al
at
ters
bet
en op
op ons
bet voorige
voorige over4enomen
over!;cnomen en
ODS Land toegepast,
toegepast, —
_
aangeweezen, of liever
liever gezegd,
gezegcJ, dat wy
wy in
ill alles
aUes aan
aao BaBa_
aangeweezen,
bel gelyk
gelyk zyn:
,. Ook
Ook ons
ons Land
Land ligt,
Jigt, en wy
wy woo.
woobel
zyn: b.
b. v.
v. ,,
~, nen
nen aan
aan groote
groote Waleren.
Noorden en
en Wester/
\Vestell
,,
Wateren. Ten Noorden
wy aan
aan de
de Noordzee,"
Noordzee," enz.
enz. SANDER
,. grensfen
grensfen wy
SANDER. volgt
voIgt
den text,
text, alles
:tIles wat
wat hy
hy over
over den
den text
text gezegd
gezegd had;
had; vindt
vindt
den
alles
byons..
ons , en
niles eveneens
eveneens by
en· zegt
zegJ: dat
dat alles
aUes ook
ook juist
juist zo
zo
als het
mond kwam,
het hem
hem voor
voor den
denmond
kwam t gelyk
gelyk de
de Leezer
Leezer uit
de opgegeevene
ftaalen genoegzaam
genoegzaamreeds
reeds heeft
opgegeevene ftaalen
heeft gezien.
gezieoe
onze Overheden
Overheden heeft
heeft hy
'hy intusfchen
intusfchen zeer
zeer goede
goede gegeVan onze
dachten ;; deeze
deeze vergelykt
vergelykt by althands
althands met
met de
deBahyloniBabytonidachten
fche
en Grooten
Grooten niet,
niet, maar
•egt zelfs
fthe Vorften
Vorften en
maar .zegt
zelfs met.zo
met· %0
veele
veele woorden
woorden,, ten
ten bewyze
bewyze dat
dat hy
hyhen
beninintegendeel
tegendeel voor
voor
geoefend in,
en gehoorzaam
~ehoOf'zaam ann.
lesfen der H. Schrift
Schrift
gdefend
in, en
aan, de lesfen
houdt, (voor
derbalven in leer
leer en praktyk):
(voor rechtzinnig
rechtzinnig derhalven
"19'lk
vertrouw ~, dat wanneer
wanneer de
de hooge
hoogenoodzakelykheid
noodzakelykbeid
lk vertrouw
" zulks
zulks niet
niet eischte,
eiscbte, onze
OllzeOverheden,
Overheden ons
.on5 niet
niet met
met herherhaalde of
of geduurig
geduurigafwisfelende
afwisfelendeGeldheffingen
Geldheffingen zouden
zouden
",9 haalde
Salomon zegd:
drukken, als
,als zeer
zeerwel
weiweetende
weetende dat
dat SalOfflfJft
"!I drukken
Wie de
de Neus
te hard
Spreuken XXX:
33.33. Wie
Neus te
hard fnuit,
(nuit,
"// Spreuken
XXX:
doch daar
",3 cJwingd
daa.r de
deNood
Nood dreigd,
dreigd,
dwingd 'er
'er Bloed
Bleeduit;
uit; doch,.
in Nederland
levers 1I1
De Kevers
Nederland noemt
"If zwygen
zwygende
deWetten."
Wetten." De
Liedje , dat
dat men
zingt,
van het
bet Liedje,
men ons zingr,
by
duidlyk, en
en van
niet duidlyk,
by niet
komtaIles,
alles, wat
wat by
by zegt,
zegt, hier
hier op
op ne~r:
near: .,„ Het
kornt
Het is niet
hoe wy in Buitenlandfche
word";
te gelooven,
gelooven, h,oewy
Buitenlandfche Gefchriften
Gefchdften. ,wort!eP
ten toon
toon geJ/eld,
gefield , etl
en hoe
hoe men
men111£1
met011S
onsden
denSpot
Spotdryft.~'
drft."
ten
Het flat
Clotder
der Leerreden
Leerreden werd
werd misfchien
Het
misfchien reeds
reeds in vro&
vroe,.
gere
vervaardigd om by
by iedere
iedere Biddags=
Biddags,;;,
gere dagell
dagen opzetlyk
opzetlyk vervaardigd
leerredenenen by
by elken
te worden;
worden; het
het is
is
leerreden
eiken text
text gebruikt
gebruikt t~
byzonderheden: I)
t) Erkentenis
5 byzonderheden:
eene
Erkentenis
eerie bioote
bloote opgave
opgave van
van 5
voor, misbruik
van
naamelyk ondankbaarheid
ondankbaarheid voor,
mishruik
van zonden; naamelyk
zegeningen , en
en alle
'Von,
aUe overage
overige zonden; a)
2.)ftheeking
fmeeking
van , zegeningen,
tot God,
van plaagen
ver.
tot
God, om
om vergeeving,
vergeeving. afwending
afwending van
plaagen,,en
en ver4) het
het honden
'nieuwd
g)belofte
beteting; ; 4)
hOlid~
genot; 3)
belofte van
van betering
•nieuwd genot;
van zodanige
belofte; 5) en
van
zodanige belofte;
en eindlyk
eindIyk de
de verzekering
ver~ekering dat
dat
als dan
met ons en
God
dan voortaan
voortaan metons
en ons
ons Land
Land zal
zal zyn.
zyn.
God als
Dit
alles bedraagt
bedraagt omtrend
waarop het
bet
Dit alles
omtrend ~tlle
acne bladzyde,
bladzyde, waarop
juist
juin
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genoegzaame gelegenheid
Iwintigmt1411 gedrukt
gedrukt ENZ.
ENZ. genoegzaame
gelegenheid
juist twintigmaal
overlaat tot
tot jaarlykfche
jaarlykfche afwisfeling.
afwisfeling.
()verlaat
By
enherleezen
herleezen van
vandeze
dezeRedevoering
Redevoering
By het
het leezen
leezen en
SANDER zich, wat
imam
het ons
ons voar,
voor, dat
kwam het
dat Ds.
Ds. SANDER
wat zyn
zyn
perfoon
perfoon betreft
betreft,, ten
ten onrechte
onrechte beklaagen
beklaagen zou over
over eene
cene
als Leeraar
Godsal te
te geringe
geringe bezoldiging,
bezoldiging, ,als
Leeraar van
van den
den Godsdienst
zou men
dienst
: "„ Feel
reel Bever
Never zou
men den
den Leeraar
Leeraar van
van
-het Euange/ium
Euangelium Inaten
laaten verhongeren,
dan dat
.lzet
verhongeren, dan
tint men
men hem
hem
by een
ontoereikend
Inkomen
onderfieunde
; inby
een ontoereikend'
Inkomen
ol1derfteunde;"
in.
dien althands
dien
althands zyne
zyne gewoone
gewoone Leerredenen,
Leerredenen, die
die by
by niet
niet
gewoon is
is te fchryven
niet beter
beter zyn
fchryven, , niet
zyn dan
dan die,
die, welke
welke
gewoon
thands
thands voor
vaor ons
ons ligt
Jigt;; want
want hoe
hoe gering
gering zyn
zyn Tradement
Traetement
ook weezen
mogt, het
het zal
ook
weezen mogt,
zal toch
toch meer
meer dan
dan den
den halven
Predikatie beloopen,
beloopen , welken
welken wy
wy zo.
ftuiver voor
voor iedere
iedere Predikatie
zofluiver
danige ftukken
danige
i1:ukken,, in
in gemoede
gemoede,, nog
nagnaauwlyks
naauwlykswaardig
waardig
zouden
en dan doet
doet het
het ook
ookden
dengoeden
goedenfmaak
fmaak
zouden rekenen
rekenen;; en
onzer Rotterdamfche
Rotterdamfche Landgenooten
L:mdgenooten waarlyk
waarlyk geen
geen oneer
oneer
(waar hy
aan , dat
dat"„ de
de Godshuizen"
Godshuizen" (waar
hy prediken
prediken moet)
moet)
-aan,
ledig flaan
" xotntyds
;;omtyds ledig
flaan,, terwyl
terwyldedeTooneelfpellen
Tooneelfpellen van de
de
opeengepakte
menigtedreigen
dreigenteteberflen;
berJlen;-— en
opeengepa,~te mmigte
en dat
datmen
men
reel liever
."eel
lieyer met grof
g1·0Jgeld
geldhet
hetvermaak
yermaakvan
'vtlnden
denSchouwburg
Sehouwburg
koopt , en
en door
daar uuren
dan dat
loopt,
uuren Lang
lang doorbrengt
doorbrengt,, d'fn
dat men
men den
een
of twee
twee uur in
in het
het Godshuis
Godshuis is,
is,daar
daarmen
menvoor
voorEhnen
eenen duit
dui&
over beklaagt
hy zich
han klaar
klaar,raaken."
raaken." .'Hier
lam
Hier over
beklaagt hy
zrch echter;
echter;
lsmecie.d:n
dat men
men in
in den
de herhaaling van
den Schouwburg
Schouwburg de
:alsrnede;
een of ander
een
ander Stuk
Stuk niet
niet zelden
zelden begeert
begeert, ,"„ terwyl men
men
het
het den
den Prediker
Prediker van
vanGods
GodsWoord
Woordkwalyk
kwal5kneemd,
neemd, wan•
wan.
neer
als men
zich uitdrukt
hy zyne
z,yne Redevoeringen
RedevoeringclI, , zo
zo als
men :dch
uitdrukt,,
mer hy
Zodanig eene
opwarmd."
eene Redevoering
Redevoering denmaal
eenmaal tea
ten
opwarmd."
einde toe
toe te moeten
en dat
dat weI
wel met
met een
een ernerneinde
maeten aanhooren,
aanhooren, en
als dat
in de
/dig
gelaat , zo
flifj gelaat,
zo als
dal'in
de Kerk
Kerk toch
toch voegt, zou
zou waarwaarlyk ook voor
lyle
voor ons
ODS meer
meer dan
dan genoeg
genoeg zyn.
zyn.
OMMENOMMNIONIMEN.

Zamenhang
Zamenhang,, tusfchen
tusfchen alle
aile,, op
op laatstgehouden
laatstgehouden DankDank- en
en
Bede
dag , gepredikte
gepredikte Texten,
Texten , enz.
Bede --dag,
enz. met
metToepasfing
Toepasjing op
o/J
het
van Nederland,
Nederland , enz.
enz. Alom
het Volk
Polk van
A/om te bekomen.
bekomen. In
In
gr. 8vo.
Ct·.
8yo. 24
!14 bd.
bl.
y hebben
de Korte
Verklaaring en
en Uitbreiding
'Vly
hebben de
Korte Vet-klaaring
Uitbreiding der
der
\'V Proclamatie
Proclamatie,, behelzende
behelzende de
de uitfchryving
uitfcht'yping van
'Win den
den
laatstgehoudenDankDank-enen Bede-dag,
Bede-dag, van
'aatstgehouden
van dezelfde
dezelfde hand,
niet
waartoe ons
ons ook, door
niet geleezen
geleezen; ; waartoc
doordeze
deze ininzekeren
zekeren
gebragte lyst
~amenhang gebragte
lyst van
vanonlangs
onlangsteteAmiterdam
Amfierdaul ver.
ver.
zamenhang
han..
han-
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bandelde Biddag-texten,
Biddag-texten , met ingevoegde
bandelde
ingevoegde aanmerkingen,
aanrnerkingen,
de lust
lust niet
is opgewekt.
de
niet is
opgewekt. 'Er
'Erisisweinig
weinigfchranderheid
fchranderheid
noodig, om
in dier
vullen. De
noodig,
om 24
~4 bladzyden
bladzyden in
dier voege
voege tete vullen.
D~
Zamenhangfchryverbehoort
behoort tot
tot de groote menigte
Zamenhang
- fchryvel'
menigte van
van
misnoegden over
over de
de groote Staatsomwenteling
van 1795,
misnoegden
Staatsomwenteling van
en de
de gevolgen
derzelve. 't Naleezen van de gedrukte tex•
en
gevolgen derzelve.
textehlyst gaf
gaf hem
hem aanleiding,
aanleiding, om
om zyne
zyne gevoeligheid
gevoeligheid over
over
tenlyst
verfcheidene gebeurde
gebeurde zaaken
zaaken eens
eens op een
verfche1dene
een fcherpen
fcherpen toots
tOOl1
uiten. Men
Men wint in
te uiten.
in de
dedaad
daadweinig
weinig voor
voor zich
zich zelven
zclven;,
en doet
en
doet aan
aananderen
anderen geen
geen voordeel
voordeel,, met
met zoodanige
zoodanige gegecluurig herhaalde
herhaaldeklachten
klachten en
en fchitnpredenen
duurig
fchilnpredenell over zaa•
zaa·
ken, die
die toch
toeh niet
niet tete herdoen
herdoen zyn.
zyn.
GeneeskundigMagazyn,
Magazyn , door
door A. VAN
Genmkundig
VAN STIPRIAAN
STJPRIAAN LUIS..
LuisCIUS
&c. IUm
fides: Deets
DeetsMe
3deStule.
Stuk. In
CIUS
&c.
In den
den Hage
Hage,, by
bJ

Leetweityn 18°3_
1803. In
In gr. 8vo.
J. C.
C. Leeuweflyn,
8vo. ~84
a84 bl.

itit Stuk van het Geneeskundig Magtzya begint met
een gedeelte eener uitvoerige VerhandeIil1ge van
D
den Heel'
welker hoofdoogmerk is de daarflel-

Stuk van het Geneeskundig Magazyn begint met
een gedeelte eener uitvoerige Verhandelinge van
den Heer ONTYD,
ONTYD welker hoofdoogmerk is de daaritelling eener
eener vergelyking
vergelyking van
van dedebetrekkelyke
betrekkelykevermogens
vermogens
der Digitalis
middelen, die, in
del'
Dit;italis purpurea
purpurea en
en van
van andere
andere middelen,
in
de
zoortendel'
der Longteering,
Longteering, worden
de verfchillende
verfehillende zoorten
worden aananngepreezen.
zal beitaan
gepreezen. Deeze
Deeze Verhandeling
Verhandeling zal
beflaan uit
uit negen
negen
Hoofdftukken
waarvantot
tot dus
dus verre
Hoofdflukken, , waarvan
verre alleen
aileen de
de drie
drie
eerfte
het licht
eerfle het
lieht zien
zien:: tete weeten
weeten,, het
heteerfte
eerfle,, over
over de
de
Longteering
Longt~ing in 't't algemeen,
algemeen, derzelver
derzelvervoornaamfte
voornaamfle aanaanleidende
en opwekkende
opwekkendeoorzaaken,
oorzaaken ,en
en de
de naaste
Jeidende en
naaste oor001'·
iaak
zaak en
en natuur
natuur deezer
deezer ziekte
ziekte;; het
het tweede
tweede,, over
over de
de
verfchitlende
tekenen, , welke
welke de
verfchillende tekenen
de aannaderende
aannaderende LongteeLongtee.
ring voorfpellen;
voorfpellen; alsmede,
alsmede') over
over de
defoortlyke
foortlyke kentekenen
kentekenen
deezer
ziekte, of
deezer ziekte,
of de
de zodanige
zodanige,, welke
welke de
de Longteering
Longteering ,,
in alie
aUe tyden
tyden,, vergezellen;
vcrgezellen; en
en eindelyk
eindelyk het
het derde
derde,, over
over
de verfchillende
zoorten der
verfehiUende zoorten
del' Longteering,
Longteering, dedetoevallen
toevallen,
welke
aan ieder
welke aan
ieder derzeive
d.erzelve inin 't'tbyzonder
byzonder eigen
eigen zyn
zyn.,
haare
tydperken , en de
haare onderfcheidene
onderfeheidene tydperken,
de byzondere
byzondere ken.
ken..
tekenen
die deeze
tekenen, , die
deer;e aanduiden.
aanduiden. Tot hiertoe
hiertoe bevat
bevat dit
dlt
Stuk zeer
veelt;uitmuntende
uitmuntende enenleerzaame
Ieerzaameaanmerkinaanmel'kinzeer veele
vervolg met
gen,
gen, en
en wy
wy zien
zien het
hetvervoIg
met verlangen
verlangen te
te gemoet.
gemoet.
Het
Het volgend
volgend Stukje
Stukjebevat
bevatdedewaarneemingen
waarneemingen van
van den
den
beroemden
beroemden Groninger Hoogleeraar
Hoogleeraar THOBIASSEIV
THOMASSEN A
TIiU£S.
A THUES.,
SINK
5INK, , over
over de
de Koepokken.
Koepokken. InIndeeze
deezeVerhandeling
Verhandeting kokomen veele
veele gewigtige
gewigtige aanmerkingen
aanmerkingen voot,
die cell
cell holder
hclder
men
voor, die
LETT.
IU04. NO,
V
LETT. 1804.
Jofo. 7.
7V
licht:
licht
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licht verfpreiden
wet,
lieht
verfpreiden over
over eenige
eenige eigenfchappen
eigellfchappen deezer
deezerwe~
daadige Konstbewerking.
daadige
KOllstbewerking. Ten
Tenalgemeenen
algemeenen nutte
nutte zullen
zullen
wy daaruit
daaruit affchryven
affehryven de
de volgende
volgende.kenfchetzende
kenfchetzende be.
be..
fchryving clcr
tier echte
fchryving
echte Koepokken,
KoejJok kCll, om
om dezelve
dezeive needs
f1:eeds van
vall
de valfche
de
vaJfche to
te kunnen
kUllnen onderfeheiden.
ondcrrcheiden.
zyn de
WELKE -:.:.yn
",, WELKE
de kenmerken
kenmerken (vraagt de
de Hoogleeraar)
Hoogleeraar)
Het is
der Koepokken
der
Koepol.·ken? ? Het
is voor
vaor ons
ons zeer
zeerbelangryk,
belangryk, dat
dat
wy de
wy
de kenmerken
kCI1ll1erken vastaellen
vastltcllen, , waaruit
waaruit wy
wy weeten
weeten
kunnen dat
kunuen,
datiemand
iemandwaare
waareKoepokken
Koepokkcn gehad
gehad hebhcbbe. en
en zich
zichdus
dusals
alsvolkomen
voJkomenveilig
veilig voor
voorde
demenfchen,
menfchen..
pokken houden
houden kan.
kan. Wanneer
pokken
Wanncer wy
wy het
het beloop
beloop der
del' Koe.
Koe.
pokken nagaan
wydaarin
daarindeeze
deeze vaste
vaste kenteke.
kel1teke..
pokken
nagaan,, zullen
wHen wy
nen kunnen
nen
kunnen ontdekken,
ontdekken, welke
welke ons
onsalle
aUemogelyke
mogelyke zekerzeker.
heid , voor
heid,
Vaal' het
het toekomende,
toekomende, geven
geven kunnen.
kllnnen. De
De twee
twee
eerfle dagen
zal men
eerll:e
dagen zal
men zelden
zelden eenige
ecnige verandering
veranderiug aan
nan het
het
inentingswondje kunnen
kunnen befpeuren
dan reeds
reeds op
op den
den
inel1tingswondje
befpeuren;.; .dan
derden of vierden
derden
vierden dag
dag zal
zal men
men duidelyk
duidelyk een
een hard
hard en
en
rood knopje
worden , hetwelk
rood
knopje gewaar
gewaar worden,
hetwclk ik
ik nooit
nooit gezien
gezien
hadden. De
heb, ten
ten zy
zyde
'deKoepokken
Koepokken waarlyk
waarIyk gevat
gevat hadden.
De
volgende'dagen
'dagenwordt
wordt dit
dit puistje
volgende
puistje grooter
grooter,, krygt
krygt eene
eene
roode bafis
I'oode
bafts, , verheft
verheft zich
zich boven
boven de
de oppervlakte
oppervlakte der
cler
buid , maakt
huid,
maakt een
een plat,
plat..ingedrukt,
ingedrukt,cirkeirond
cirkelrond blaasje.
blaasje.
Den agttlen
Den
agtllen dag
dag,, zoms
zoms ook
ookden
dennegenden
negenden ofoftienden
tienden
dag, vertoont
vertoout 'er zich
zich rondsom
rondsom dit blaasje,
bJaasje, 't welk
welk nu
nu
weer verheven
boven de
meer
verheven boven
de huid
huid uitkomt
uitkomt,, eene
eene groote
groote
roode carmofynroode
ronde
carmofynroode kring
kring,, welke
welkegemeenlyk
gemeenlyk ontftooomfloozich vertoont,
ken, verbolgen,
verbolgen, hard
hard en
en gezwollen
gezwollen zich
vertoma, niet
niet
zelden
zelden zich
zich Over
over een
een groot
groatgedeelte
gedeelte van
van den
den arm
arm vervcrfpreidt , en
fpreidt,
en nu
I1Uvierentwintig
vicrentwintig,, dan
danagtenveertig
agtenveertip; nuren
uuren ~
ja by
by wylen
wyIen drie
drieofofvier
vier,dagen,
.dagen,doch
doehmet
mctmindere
mindere vimvuurigheid
duurt. Gewoonlyk
vullenzich,
zich, op
op dien
lien tyd,
tyd ..
Tigheid, , duurt.
Gewoonlyk vuHen
de Koepokken
met een
Koepokken met
een dun
dUll helder
helder vogt, 't'twelk
welkvooral
vooral
de
midden
de randen
randen opzet
opzet,terwyl
terwyIin inhethet
middeneen
eenindrukzel
indrukzel
overblyft.
ovel'blyft.
en dan
d:111 heb
heb ik
ik gezien
gezien,, dat
dat de
de Koepok
Koepok rand
rond
"59 Nu en
en
was ; dan
ik , die
en wel
weI gevuld
gevuld was;
dan in
in het
het algemeen
algemeen heb
heb ik,
die
op dit
dit tydflip
tydftip openende
vpenende,, maar
maar zeer
zecr wciuig
weinig heldere
heIdere ftof
ll:of
daaruit kunnen
ontlasten. Van
kUlluen ontlastcll.
Vandit
ditoogenblik
oogcnblik aan
nan vormt
vormt
zich op
bruine karst,
korst , welke
op de
de oppervlakte
oppervlakte eene
cene bruille
welke zeer
zeer
fang
daarvan
lang op
01' den
den arm
arm blyit
blylt:zitten,
zittcn,en,en,
daarv:l1lafgefcheiden
afgefcheiden
wordeude
wordeude,, voor
voor dat
datzyzy.van
vanzelven
zelvenatValt
afvalt,, dikwyls
dikwyls eene
cene
verzweering
nalaat. \Vil
verzweering nalaat.
"Vil men
men nu
llUweeten,
weetlW,ofofiemand
iemand
waare
gehad hebbe,
hebbe, dan
dan kan
kan men
mcn dit
dit alleert
aHc~
waare Koepokken
Koepokken gehad
Uit
opmaaken. 'Er is
uit het
het geheel
gehed beloop
beloop deezer
deczer ziekte
ziekte opm:lakel1,
is
geen
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geen enkel
enkelteken,
teken , waaruit
waaruit men
men dit
dit befluiten
kan. Het
geen
befluiten ]{an.
Ret
thans genoeg
genoeg beflist,
beflist , dat
is door
door veelvuldige
veelv111dige ervaaring
ervaaring thans
dat
de koorts
is. Veele
de
koorts tot
tot deeze
deeze ziekte
ziekte niet
niet noodzaaklyk
lloodzaaklyk is.
Veel~
hadden byna
van myne
myne ingeenten
ingecnten haddell
byna geene
geene algemeene
aIgemeene on.
ongefteldheid of
of Iworts;
koorts ; terwyl
gef.l:eldheid
terwyl andere
andere den
den derden
derden,, zese
zesdag, ja
den, agtften,
agtf.l:en, negenden
negenden,, tienden
tienden dag,
ja zelfs
zeIfs laater
laater,,
uanmerklykkoorts
koortshadden.
hadden. Depyn
De pyn onder
uanmerldyk
onder de
de okfelen,
okfelen,
welke , van
welke,
van zommigen
zommigen ,, voor
voor een
een zeker
zeker teken
teken van
van de
de
waare Koepokken
gehoudenwordt,
wordt , hebbell
hebben veelcll,
veelen, en
waare
Koepokkell gehouden
en
ook ik zeive,
ook
zelve, zelden
zelden befpeurd.
befpeurd. Onder
Onderalle
aUe de
dekenmerkenmerken wordt 'er
'er geen voor zekerder
zekerqer gehouden, dan
dan de
de roode
roode
kring , op
kring,
op den
den agtften
agtf.l:en ofofnegenden
negenden dag
dag,, welke
welke zeer
zeer
veel verfehilt
van de
veel
verfchilt van
de roode
roode grondvlek
grolldvlek der
del' Koepok
Kdepok zelzel~
ve, en
ve,
enaltyd
aItydeene
eene zeer
zeergroote
grooteuitgebreidheid
uitgebreidheid,, eene
eene kar!mrinofynroode kleur
kleur heeft,
heeft, en
mofynroode
enmet
ml:teene
eeneaanmerklyke
:tal1merklyke hardharden gezwollenheid
derhuid
huidgepaard
gepaardgaar..
gaar. Ik heb
en
gezwollenheid der
heb nooit
nooi~
Koepokken zonder deezen
Koepokken
deezen rooden
rooden ontilokenen
ont£l:okenen kring
kring ge
ge:.■
zien , en
zien,
en ikikzou
zougeene
geeneinenting
inentingvan
vanKoepokken
Koepokkcl1 durven
durven
vertrouwen , 'waarin
'waarin ik die
vertrouwen,
die niet
niethad
hadwaargenomen.
waargenomen. Zorn•
Zommigen hebben
hebben opgemel'kt,
opgemerkt , dat
dat deeze
migen
deeze kring
kritig by
by volwasvalwasfenen veel
veel kleiner
is de
de Koepok
grooter , en dat
fenel1
kleiner is,
Koepok graater,
dat over
over
het geheel
geheel by hun
hun de
deziekte
zieKtenog
naggemaklyker
gemakIyker alloopt.
lj.flqopt.,
die ik
ik ingecl\t
ingant
In drie
drie of
of vier
vier gevallen
gevallen van
van volwasfenen
volwasfenen, ,die
heb, vond
beb,
vond ik
ik dit
dit ook
ook bevestigd."
bevestigd."
Op de
Op
de vermelde
vermelde uitvoerige
nitvoerige Verhandeling
Vcrhandeling volgt
voIgteene.
eene,
korte van
kOl'te
van den
den Heer
Heel' Ltfiscius
LU'iSCIU~,I die
het flot
flot is
is van
van reeds
reeds
die het
voorheen
Waarneemingen , over een
voorheen medegedeelde
medegedeelde Waarneemingcl1,
cen gegeilooten
flooten Aars
AaI's;; met
met eene
eenekoperen
kopcren Plaat
Plaaten
enderzelver
derzelverver0
vel'''
klaaring.
Hierop
de Uitgeevers
mede 11et
bet Vervoig
Hierop deelen
deeIen de
Uitgeevers mede
Vervolg der
det
Waarneemingen
vanden
denHeel'
HeerJ.j. Dom:L,
BODEL wegens d~
Waarneemingen van
Ziekten
die to
Zickten, , die
te Dordrecht
Dordrecht hebben
heboen geheerscht.
geheerscht. Deeze
D~cze
Verhandeling
loopt over
over de
Vel'handeling loopt
de jaaren
jaaren 1796
I7¢ en
en T797.,
f.797. en
en
bevat veelerleiie
Waarneemingen, zo
zo over
veeIerleiJe Wnarneemingen,
over de
dealgemeene
algemeell~
krankheden
dier jaaren
tusfchenkomend'e
l<rankheden dier
jaaren,, als
:tIsover
overdedc
tusfchenko111Cl1dc
(11forbi lntercurrentcs.)
Intercurrentes.)
ziekten
ziekten,, (Morbi
Vervolgens
Vervolgens wordt
wordt 'er
'ereen
eenuittrekzel
nittrekzelmedegedeeld
medegedeeld nit
nit
bet Engelsch
Genees- en
en Natuurkundig
NatuUl"kundig fournaal.
Journaal. Onder
Onder
Engelsch Geneesde menigvuklige
menigvuldige,, meer
meer of
of min
min gewigtige
gewigtige,, dikwyls
dikwyIsook,
ooit
geheel
raadgeevingen , welke
welke dil'
dit ftuk
geheel onbeftaanbaare
onbel1aallbaare raadgeevingen,
fiuk behe.
aanmerkenswaardig, wa12l'in
waarinde
de Heel'
tied
vat, is de eerfte
eerf.l:e zeer aanmerkenswaardig,
vat,
CUR,RIE handelt
bandelt over
over het
betuitgebreide
uitgebreide nut
nutder
del'begieting
begieting
CURRIE
met
met koud
koud water
water,, ininden
denTyphus
TyphUSenenandere
anderekoortzige
koortzig~
ziekten
, Keelziekte
ziekten,alsalsScharlakenkoorts
Scharlakenkoorts,
Keelziekte &c. 'Ondev
'Onder
V z~
,m..
V
MP+
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anderen worden
worden hier
anderen
hier medegedeeld
mede~edec1d de
de veel
veclbeflisfende
beGisfende
proevenvan
van.Mr.
Mr. MARSHALL,
MARSHALL , Chirurgyll
proeven
Majoor van
van
Chirurgyn Majoor
het Regiment
Landmilitie van
van Chesl1ire.
Cheshire. Dezelve
het
Regiment Landmilitie
Dezelve mask.
maak.
to van
te
van gemelde
gemelde begietingen
begietingell gebruik,
gebruik, inineene
eenebefmettebefmett~
lyke Koortsziekte
in welke
welke de
de Portwyn
Portwyn en
en de
lyke
Koortsziekte, , ill
de verdere gewoone
<Iere
gewoone rniddelen
middelen van
vall geene
geelle uitwerking
uitwel'king waren.
waren.
Van bet
van July
July tot
tot het
Van
het laatst
laatst van
het laatst
laatst van
van Oftober
Oaober
wierd deeze
wierd
deeze proef
proef genomen
genomen met
metvierenzestig
vierel1zestig Lyders
Lyders ~
met dit gevolg,
met
gevoIg, dat
dat 'er
'erzestig
zcstigdoor
doorwierden
wierden behouden.
behouden.
Doorgaans begon
begon men
men met
met de
op den
Doorgaans
de begietingen
begietingen op
den tweetwee.
den dag
, enenzelden
den
dllg der
der ziekte
ziekte,
zeldellhad
hadmen
menhet
hetherhaalen
herhaalen
deezer begictingen
begietingenmeer
meerdan
dandrie
driekeeren
keerennoodig.
noodig. By
deezer
By
de vier
de
vier overigen
overigell was
was men
men niet
niet zo
zo fpoedig,
fpoedig, als
als by
by de
de
anderen, in
in flat,
-anderen,
ll:aat,dedeziekte
ziektetetebeteugelen;
beteugelen; doch
doeh zulks
zulks
gelukte echter
echter nog
nog ten
gelukte
ten laatften.
laatll:en. Verder
Verderbepaalt
bepaalt de
de Heer
Heer
CURRIE naauwkeurig,
naauwkeurig , in
iu welke
CURRIE
welke tydperken
tydperken der
del' heete
heete
Ziekten , en
Ziekten,
en ininhoedanige
hoedanigederzelve,
derzelve,deeze
deezebegietingen
begietingen
voornaamelyk te
te pas
voornaameIyk
pas komen.
komen.
Het volgend
volgend flukje
aukje isiseene
eeoeuitvoerige
uitvoerigebeoordeeling
beoordeelingvan
van
een Werkje
van Dr.
Dr. J. E.
A NYEHOLT
een
vVerkje van
E.LYKLAMA
LYKLAMA A
NYEHOLT , , over
eene inenting
inenting van
van Koepokken
eene
Koepokken s, die
die door
door de
dewaare
waare KinKinderziekte wierd
wierd gevolgd.
gevolgd. Deeze
derziekte
Deeze beoordeeling
beoordeeJing is
is opgeopgeReld door
field
door den
den Heer
Heer owryn
ONTYD,, die
dieinindezelve
dezelveniet
nietalleen
alleen
bewyst, dat
de nitbotting
bewyst,
dat,, de
uitbotting s, door
door dien
dien Heer
Heel' voor
voor echte
echte
Koepokken aangezien,
aangezien , volkomen
Koepol<ken
volkomen valfclie
valfclle zyn
zyn geweest
~eweese ,s
maar ciaarenboven
daarenbovcn verfcheidene
verfcheidel1e gewigtige
gewigtige aanmerkingen
aanmerkingel'l
mededeelt
betreffendede
de Koepokinel1ting,
Koepokinenting, en
medcdeelt, , betreffende
en eene
eene wewederlegging van
van een
derlcgp;ing
een aantal
aantal tegenwerpingen
tegenwerpingen tegen
tegen deeze
deeze
Konstbewerk ing.
l{onstbewerking.
Hicrop
volgt een
een berigt
berigt en
en beoordeeling
beool'deeling van
v:m twee
twee
Bierop voIgt
Geneeskundige Verhandelingen
Verhandelingenvan
vanDr.
Dr. HODENPYL,
nODENPYL, wier
Geneel'kundige
eene handelt
eene
handelt over
over een
een gewigtig
gewigtig voorbeeld
\'ool'beeld van
van eene
eene
Geelzticht; terwyl
terwyl de
de laatfte
laatfteloopt
loopt over
over de
de vraap;e.
vraage , of
Geelzueht;
uit het
de Jichtziekte
Jichtziekte haaren
ham'en oorfprong
oorfprong neemt
neeIDe uit
het Piszuur
Piszllur
(Acidum Uricum)?
Uricum)? Deeze
vraag werde,
wcrdt, door
(Acidum
Deeze vraag
door den
den SchrySchry..
ver,
vel', bevestigend
bevestigend beantwoord
beantwoord,, en
en onder
onder anderen
anderen met
met de
de
twee
tWee volgende
volgende voorbeelden
voorbeelden zeer waarfchynelyk
waarfchynelyk gemaakt:
,, De
-',
De eerfle
eerae is
is van
van een
een man, (zie
(zie p.
p. a53)
2.53) in
in wiens
wiens pis,
pis,
zedert
2edert verfcheiden
verfcheiden jaaren
jaaren,, een
een overvloedig
overvloedig bezinkzel
bezinkzel zich
zich
riederzettede
en die
die door
door hevige
hevige pynen
pynen wierd
wierd aanaannederzettede, ,en
gedaan
gedaan. , zo
zo dikwyls
dikwylshetzelve
hetzelveminder
mindel' dan
dangewoonlyk
gewoonlyk
was.
was. By
By de
de proeven
proeven bleek
bleek het
het., dat
dat hetzelve
hetzelve., voor
voor een
een
zeer
gedeelte, nit
uit (Acidum
2eer groat
groat gedeelte,
(Acidum Uricum)
Uricum) Piszuur
PiSZllHr bebegond.
is van
tweedewaarneeming
waarneeming is
van een
een Jichtzieke J,
tlond. De
Detweede
in
iu
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in Wiens
pis , wanneer
in
\Viens pis,
wanneer by
hy door
door(ten
Clenhevigen
hevigen aanval
aanval
van jicht
van
Jicht wierd
wierd aangetast,
aangetast, het
het vry
vry Phosphorzuur
Phosphorzuur wierd
Wierd
waargenomen , en
en flegts
waargenomen,
flegts eene
eene zeer
zeergeringe
geringehoeveelheid
hoeveelheid
Piszuur."
Jaatlle ftukje
fiukje isiseene
eenevry
vryfcherpe
fcherpebeantwoording
beantwoording
Het laatfie
aan den Uitgeever
eens briefs
briefs van
van Dr.
Dr. J. E.
eens
E.DOORNIK
DOORNIK aan
Uitgeever
van bet
van
het Magazyn
Magazyn voor
voor de
-de Critifche
Critifche Wysgeerte
Wysgeerte en
en de
tie
gefchiedenisderzelve.
derzelve. In een
gefchiedenis
een voorig
voorig Stuk
Stuk van dit
dit GeGeeene ongunfiige
ongunftige beoordeeling
neeskundig Magazyn
Magazyn was
was eene
neeskundig
beoordeeling
geplaatstvan
van het
het Werkje
van Dr.
Dr. DOORNIK,
DOORNIK, over
geplaatst
Werkje van
de
over de
Levenskragt. De
Levenskragr.
Dezyns
zynsachtens
achtensbeledigde
beledigdeGeneesheer
Geneesheer
plaatile hier
in het
het Cri•
plaatll:e
hier op
op eene
eenefchampere
fchampere wederlegging
wederlegging in
Critisch Magazyn,
die bier
hier op
op nieuw,
nieuw, niet
nietzeer
zeervriendevriendetisch
Magazyn, die
iyk, wordt
]yk,
wordt beantwoord.
beantwoord.
Ten flotte
Genees- en
en NaTen
Ootte zyn
zyn hier
hierverfcheidene
verfcheidene GeneesNa.tuurkundige waarneemingen
waarneemingen en berichten
berichten bygevoegd.
bygevoegd.

Nieuwe
der Natuurlyke
Nieuwe Katechismus
Katechismus der
Nlltuurlyke Gefchiedenis
Gefchiedenis, , in
in
MARTINETS Katechismus
den [maak
fmaak 'PtI11
van MARTINETS
derNatuur,
Natuur,
den
Katechismus der
vaneenen
eenenPm/e1'
fader met
of Gefprekken
Gefprekken 'Pan
met *f
vyfKinderen
Kinde1'en,,
over de
de vaornaamlie
uit de
oyer
'IIO'OrnIJamfte 'onderwerpen
-onderwerpen uft
de Natuurlyke
Natuurlyke
voor min
min en meer
meer gevorderden.
gevorderden. Door W.
Historie, '11001'
w. GOEGOE.
DE , lV'isten
KristenLeeratl1'
LeeraartetoRotterdam..
Rotterdam. Ifte
file Deel.
Deel. Met
DE,
Met
agt Platen,
Platen,waarop
Wafl1'opvyfien-tagtig
'IIyfen·tagtigvoorwerpen
'IIoorwerpenafgebeeld.
afgebeeld.
H. C. A.
Te Zutphen
by H.
Te
Zutphen, , by
A. Thieme
Thieme, , 1804.
1804. In
In gr.
BYO.
Bvo. 253
2.53 bl.
bI.

c.

l wederom een boek voor kinderen, en weI over
een onderwerp, 't welk , _immers in zyne meest
A
belangryke byzonderheden, zoo goed als uitgeput

l wederom een boek voor kinderen en wel over
een onderwerp , 't welk , immers in zyne meest
belangryke byzonderheden , zoo goed als uitgeput
mag
mag heeten,
heeten, in
in de
de waereld
waereld gezonden
gezonden onder
onder fchut
fehut en
en
fcherm
aanpryzing van
van des
feherm der
der veelvermogende
veelvermogende aanpryzing
des zaza·
met welke
ligen
ligen MARTINETS
MARTINETS Methode;
Methode; met
welke het, egter,
eg~er, niet
niet
meer
heeft , dan
dan in
meer overeenkomst
overeenkomst heeft,
in den
den dialogifchen
dialogifchen
fchryftrant
, byzonderlyk
fchryfrrant, , die
die,, inindedelaatile
laatfiejaaren
jaal'en,
byzonderlyk in
in
de
de mode
mode is gekomen.
gekomen. Volgens
Volgens het berigt
bel'igt van
van den
den Eerw.
Eel'w.
GOEDE
GOEDE, moet
moet dit boek
boek ais
als een
een oud,
oud,immers
immel's reeds
reeds bebekend
kend Werk, °Her
obdereen
eennieuwen
nieuwen titel,
titel,befchouwd
befchouwd worworden
als zynde
zynde niets
niets anders
andersdan
daneene
eeneomgewerkte
omgewerkte,,
den;; als
iets
in de
iets vermeerderde
vermeerderde enen in
de gedaante
gedaante van
van &men?Amenfpraaken
gebragte vernieuwde
vernieuwde uitgave
uitgave van
van de
fpraaken gebragte
de kleine
kleine Na.
Ng.
V 33
MUTIlIur-

~8()
186

W. GOEDE,
w.
GOEDEtNIEUWE
NIEUWEKATECHISMUS.
KATECHISMUS.

tuurlyke Gefchiedenis
Gefchiedeniswor
IvordedeJeugd,
Yeugd, a1
al voor
voor etIyke
etlyke jaa..
jaa.
tuurlyke

ren , uit
fen,
nit den
denvrugtbaaren
vrugtbaaren1Vinkel
'Winkel des
desBoekhandelaars
Boekhandelaars
voortgekomen.Dat
DatDs.
Ds. GOEDE,
TIIIEME voortgekomen.
GOEDE ,in
THIEME
in zyne
zyne manier
manier
van behandelinge
van
bebandelinge, , zich
zich aan
aanBeene
geenefyftematifche
fyftematifche orde
orde
heeft gehouden
zoo als
was s,
beeft
gehonden, , zoo
als eerst
eerst zyn
zynvoorneemen
voorneemen was
zal ftraks
zal
fil'aks by
by het
het gezigt
gezigt van
van de
de Plaaten
l>laaten en
en de
de daar
daar op
afgebeeldevoorwerpen
voorwerpen
blyken.Ziet
Ziet bier
afgebeelde
blyken.
hier ten
ten voorvoor..
beelde Oegts
flegtsPlaat
PleatI.I. Aop,
Zap , At"end,
ilrend Ekfler
beelde
Ekfter, Appel,
Appel ~
AI of
of Paling,
Paling , Korenaren
Aol
K01"enaren,, Abrikoos
Abrikoos,, Mier,
Mier, Meerle
Meerle s
Gelykfoortig met
met die
ylurikulaar
Aurikulaar,
Zeifel. , Gelykfoortig
die der
del' eerfte
eerfie ,
is de
de orde,
orde, ofofliever
Hevel'wanorde,
wanorde, der
del'zeven
zeven overige
overige Plaa.
PIaa..
ten. Of
van onderwerten.
Of zulk
zulk een
een rudis indigeflaque
indigeftaque moles
moles van
onderwertak , het
pen, zulk
zulk een
een fpringen
fpringen van
van den
den hak
hak op
op den
den tak,
het
rechte middel
rechte
middel zy, om
omder
del'jeugd
jeugdzamenhangende
zamenhangende denkdenkbeeldeninin te
te boezetnen
beelden
boezemen, , isis by ons
ons twyfelagtig.
twyfelagtig. De
De
Heer GOEDE,
GOEDE vermoeden
vermoedenwy,
wy, zal
zal zich
zich in
in het
Heel'
het geval
gevat
hebben bevonden,
]lebben
bevonden, waarin
waarin ook
oak wel
weI anderen
anderen zyner
zyner corncompileerende beroepsbroederen
verkeerd hebben:
pileerende
beroepsbroederen verkeerd
hebben: een
een boek
boek
te hebben
hebben willen
willen fchryven,
fcbl'yven, om
om ten
tenvoertuig
voertuig van
van reeds
reeds
voorheen vervaardigde
Plaaten of Afbeeldingen
voorheen
vervaardigde Plaaten
Afbeeldingen te die.
die..
nen.
, ofof
eenig
nen. Iets
letsnieuws
nieuws,
eenigvoorheen
voorheenniet
nietreeds
reeds dikdikmaals befchreeven
befclireevenvoorwerp,
voorwerp ,uit
uit het
het Ryk
Ryk van
maals
van DieDieren of
ren
of Planten
Planten,, hebben
hebbell wy
wy bier
hier niet
niet ontmoet
ontmoet; ; dit
dit
befpaart ons
van 't
ons de
de moeite
mocite der
deroverneeminge
overneeminge van
berpaart
't een
een of
ander ter
:l.llder
ter proeve.
proeve. Geheele
Geheelebrokken
brokkenontmoet
ommoet men
men bier
bier
wyders,
uit, en
wyders, woordelyk
woordelyk overgenomen
overgenomen nit,
en alzoo
alzoo eenen
eellen
herdruk
van de
de kleine
Natuurlyke Gefchiedenis.
Gefehiedenis. Volherdruk van
Heine NntulIt"!yke
gens
Ds. GOEDE 't
gens aankondiging
aankondiging van
van den
den werkzaarnen
werkzaamen Ds.
zal dit
dit eerfte
eerfl:e van
van nog
nogdrie
drieDeeltjes
Deeltjesgevolgd
gevolgd worden.
worden.
Indien
Indicn fchraale
fchraale aftrek
aftrek zyn
zyn plan
plan niet
nietdoe
doemislukken
mislukken.,
zullen
wy in
zuBen wy
in 't'tvervolg
vervolg,, by
bynadere
nadere vermeldiug
vermelding:l, wel
weI
lets ter
terproeve
proevemededeelen.
mededcelen.
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Gefchiedenisvan
van den
den Opkomst
en de Lotgevallen
der drie
Gefchiedenis
Opkolllst en
Lotge'lallen der
£iris
Heivetifthe
Cantons, Schweitz,
Schmitz, Uri
Hehetifche Cantons,
Uri en
en Unterwalden;
Unterwalden; en
en
derzelver
rampen in het
der:t.elver geledene
lJeledene rampen
het manmoedig
manmoedigverdedigen
yerdedigen
hunner
hunner Vryheden
Vryheien en
en Voorrechten,
Yoerrechten, inzonderheid
inzonderheid op
op het
hef
einde
der XVIII
einde tier
XVIII Eeuw.
Eeuw. Het
HetHoogduitsch
Hoogduitsch van
van HEIN..
HEINRICH
van het
RI~H ZSCHOKKE,
ZSCHOKKE, Regeerings-Stadhouder
Regeerings Stadhouder van
hef CanCanen de
de FranjChe
Franfche Venaaling
Vertaaling van
van J.
j. B.
ton Bafel; en
B. BRIATTE,
Gezantfchaps- -Secretaris
SecretarisVf111
van de
de Helvetifehe
GezantjChaps
HelvetZ(che Republiek
Republiek
te Parys,
Parys, vry
V''Y gevolgd,
geyolKcl, door
door A. BRUGGEBIANS.
BRUGGElIIANS. Te
Dor·
Te Dordrecht
en Zoon,
Zoon 1803.
drecht, , by
by A.
A. Blusfd
Blusfe en
1803. In gr.
gr. avo.
8vo.
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Z

elden
dienen de
de flotregeis
flotregels eens
eens 'Verks
Werks ten
elden dienen
ten aanvange
aanvange
van
de Beoordeeling
Beoordeelingvan
van
zelve ; dan
dan bier
van de
't 'tzeIve;
hier kunkun.
nen wy
,nen
wy niet
niet voorby
voorby,, dezelve
dezeive .te
le seder
neder tetefchryven
fchryven ::
"„ Europa
Europtz heeft
heeftden
dencooed
moeelder
derHelvetifche
HelvetifcheBergbewoonders
Bergbewoonders
bewonderd,
en betreur:
betreurt hunne
rampen!"
bewfJnderel, en
hUlme rampen!"
De
pen van
De bekwaame
bekwaame pen
van den
den Zwitfer
Zwitflr ZSCHOKKE
ZSCHOKI\E ftelde
fieide
dit Werk
Werk op
op uit
uitde
deoorfpronglyke
oorfpronglyke Archiven,
Archivell, en
en uit
uit de
de
berichten
van thans
ooggetuigen. Geberichten van
thnns nog
nog leevende
leevende ooggetuigen.
Gedeeltlyk
ftelde zyn yry
vry lang
deeltlyk fteldezyn
lang verblyf in het
het Canton
Canton Waldflatten
Cantons Schweitz,
Zug, Uri
/latten (de voormaalige
voormaalige Cantons
Schweitz, Zug,
Uri en
en
Unterwalden,)werwaards
door het Belvetisch
Unterwaldm
,) werwaards by
hy door
Helvetisch Bewind,
als
in den
als deszelfs
deszelfs Regeerings-Commisfaris,
Regeerings-Commisfaris,in
den jaare
janre1799
1799
gezonden
vriendfchap,
gezonden werd —
- gedeeltlyk
gedeeltlyk de
de perfoneele
perfoneele vrielldfchap,
door
door hem
bern,, reeds
reeds lang
lang vOOr
v66r de
de Omwenteling
Omwenreling,, met
met
eenigen der waardigfle
Mannen in
in die
eenigen
waardigfle Mannen
die Cantons onderhou.
onderhou.
den,
hemininflaat
fiaatom
omlets
ietsvolledigs
volledigsteteleveren
leveren ter
ter bydraage
bydraage
den, hem
van de
Staatsomwenteling. En
de Gefchiedenis der Zwitferfche Staatsomwenteling.
dewyl, onder
alle de kleine
kleine Cantons, Schweitz de
de ziel was
onder alle
der onderneemingen
tegen de
de overmagt
overmagt der Franfcken,
.der
onderneemingen tegen
Fral1fc1Je1J, en
wel
, dan
weI meer
meer door
door Magt
l\1agt,
dandoor
doorEedgenoottchaplyken
EcdgenoorfChaplyken
Rang
in het
het verhaal
Rang;; alsmede
alsmede om
am de
de eenvormigheid
eenvormigheid in
verhaal te
te
kunnen
kunllen behouden;
behouden; bepaalde
bepaalde by
hy zich
zich meer
meer byzonder
byzondel' tot
tot
eene
van dit
dit Canton
eene fchets
fchets van
Canton,, en
en hegtte
hegtte aan
aan den
den loop
loop
van
daaden dien
dienvan
van de
van deszelfs
deszeJfs daaden
de daaden
daaden zyner
zyner NaNabuuren.
bunren.
Schryvers pen is recht
Des weI
wel onderrigten Zwitferfchen
Zwitferfchm Schryvers
voor de
gefneedengeweest,
geweest, en
en heeft
de Gefchiedenis
Gefchiedenis gefneeden
heeft by
hy in
in
den 1-leere
ANS ,een' bekwaamen
.den
Heere BRUGGENI
BRUGGEMANS
bekwaamen Nederduitfchen
NederduitjC,1e11
Vertolker
aangetroffen. Zyn
Zyn voorneemen
voorneemenwas,
was, „"eene
eene
Vertolker aangetroffen.
befchryving
te geeven
geeven van
van den'
den' ongelyken
ongelykeu firyd
itryd van een,
befchryving te
ee~,
in
V
4
V4
III

~S8
288

H. ZSCHOKRE
11.
UCHOE.RE

HelvetifcheAlpen
Alert gelegen,
in den
de Helvetifche
in
den fchoot
fchoot van
van ,de
kleitl
gelegen , klein
voerde voor
dien hetzelve
hetzelvevoerde
vaor de
de van
van den
den VadeGemeenebest, dien
eene groote
groote nabuurige
nabuurige overoverren geerfde
geerfde Vryheid,
Vryheid, tegen
tegen eene
mgt. Geen
, geene
Geenuitgebreid
,uitgebreidgrondgebied
grondgebied,
geeneontzaglyke
ontzaglyke
magt.
krygsmagt , geen
invloed op
op het
geen vermogende
vermogende invloed
het noodlot
noodlot
krygsmagt,
der wereld,
van het
het Volk, welks
waren de voorregten
voorregten van
welks
der
wereld, waren
rampen ik gaa
gaa fchetzen
fchetzen;; maar
maar deszelfs
deszelfs deugden
deugden,, moed
moed
rampen
en dapperheid
en
dapperbeid maaken
maaken het de
de pen
pen des
desGefchiedfchryvers
Gefchiedfchryvers
en de
en
de opmerking
opmel'king des
des Wysgeers
Wysgeers overwaardig."
overwaardig."
bedoeldefchets
fchetsdeezer
deezerGebeurtenisfen
Gebeunenisfen
Eer by
hy tot
totdedebedoelde
overgaat , geeft
geeft by,
by , in
in het
het eerfte
eerf1:e Boek
Boek,een
eentafereel
tafereel
overgaat,
van dit Gemeenebest
zo als
van
Gemeenebest, , zo
als het
het was
was,, v6Or
v66r deszelfs
deszelfs
vernietiging. Hoe
veel fchoons
fchoons,, hoe
hoe veel
veeluitlokkends
uitlokkends
vernietiging.
Hoe veel
doet zich
op!!Twee
Tweegewyde
gewyde zaaken
zaaken worden
worden door
(loet
zich hier
hier op
bovenal geeerbiedigd:
geeerbiedigd: rryhetd
Schweitz bovenal
Yolk van
van Schweitz
het Volk
Vryheid en
Hun yver
Cor/sdiemt.
yver voor
voor beiden
beiden zien
zien wy
wy hier
hier gege.
Codsdienst. Hun
ltaafd ; voor
Haafd;
voor beiden
heidenvatte
vattehetzelve
hetzelvemeermaalen
meermaalen de
de wawapens op, en
pens
en ook
oak in
in onze
ouze dagen.
dagen. Het
Het eerfte
eerf1:e Boek,
Bock, in
in
Xl Hoofdflukken
hangt 'er
XI
Hoofdf1:ukken gefmaldeeld
gefmaldeeld, , bangt
'er tafereelen
tafereelen van
van
op, met
op,
metechte
echtekleuren
kleurengefchilderd.
gefchilderd.
Het tweede
Boek ontvouwt,
ontvouwt , hoe
hoe Zwit[erlontJ,
tweede Boek
Het
Zwitferland , en
ook dit
Omwentelingsftorm
oak
dit gedeelte
gedeelte,, ininden
den
Omwentelingsf1:onn aandeel
aandeel
kreeg. InIn't 'talgemeen
ZSCHOKKK zich
kreeg.
algemeen verklaart
verklaart de
de Heer
Heer ZSCHOKKE
deswegen :"Het
„ Het Helvetisch
Helvetisch Eedgenootfchap,
Eedgenootfchap , onza•
dellwegen:
Qnzamenhangendinindeszelfs
deszelfsdeeIen,
deelen , en
en reeds
lang ryp ter
menhangend
reeds lang
tei'
ontbinding zag
zagzyn
zyneinde
eindenaderen.
naderen. Menigvuldige
Menigvuldige inino.ntbinding,
wendige
verdeeldheden, de
de kreet
kreet der
der burgers
burgers om
wendige verdeeldheden,
om eene
eene
Vryheid,
Vryheid, van
van welke
welke zy
zyden
dennaam
naamzonder
zonder het
hetgenot
genot hadhad...
den
den,, de
detrotfche
tTotfcheverzetting
verzettingder
derRegenten
Regentendaar
daar tegen
regen,,
de wederzydfehe
yverzucht der
der Cantons
Cantons tegen
tegen elkandeelkande..
wederzydlche yverzueht
ren
Ten,, alles
alles liep
Hep tetezamen
zamen en
en dreigde
drcigde eene
eene op
op handen
handen zynzynde
de verwoesting.
verwoesting. Frankryk
Frankrylt zag
ng met
met vermaak
vermaak de
de onon..
eenigheden
der Bondgenooten,
Bondgenooten, verwylde
verwylde niet
niet zyn vooreenigheden del'
voordeel
daar mede
medetete doen,
doen , f1:ookte
ftookte het
het twistvuur
deel daar
twistvuur verder
verder
aan
a:tn,, onderhieldt
onderhieldt den
den haat
haatenenhoop
hoopder
deFonderfcheidene
onderfcheidene
partyen hitfle
open
en
hit11:e de
de Cantons
Cantons tegen
tegen blkanderen
elkandereo op,
oj),
ell
}1artyen,
bereidde
bereidde dus
dus de
de Omwenteling
Omweijtelinlt,, welke
welke weldra
weldra in Helve..
uitharften."-— Hoe
Waadlanderss daarin
tien moest
moest uitbarf1:en."
Hoe de
de Waadlanders
lien
deelden
ontvouwd, alsmede
het lot van
deelden ,, words
wordt ontvouwd,
alsmede het
van Schweitz
Schweitzr
der dlipifcha
in 't't byzonder.
byzonder. De
De Fcederalistifehe
Frederalistifche neiging
neiging der
.Alpifthf)
Volken
werktehier
biergrootlyks
grootlyksonder.
onder. De
De Kryg,
Kryg, hier
Volken werkte
hier uit
uit
oorfpronglyk
het berigt
berig~
oorfpronglyk, , worth
wordt be,fchreeven
be,fchreeven, , volgens
volgens het
van
vall een
een ooggetuige,
oogg-etuigc, die
die denzelven
denze1vel1 bywoonde;
bywoonde; vd1
vol tret.
tref...
fondle
byzundahtden.
ftnde by21Quderheden"
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Het derde
Het
derde Bock
Bock ontvouwt
ontvouwt,, op
op geen
geen gunflige
gunrtige wyze
wyze
Franfchen , het
het voortvoort· en
en doorzetten
doorzerten der
der OmOmvoot
voor de
de Franfchen,
Zwitferland; 't geen
geen die
die van
wentelinge in ZWitjer/and;
van Uri, Schweitz,
wentelinge
Scl'lweit:t:.
Glarus op
en Glarus
op nieuw
Unterwalden ,Zug
Zug en
Unterwalden,
nieuw aanzet
aanzet om
om de
de
kragten tegen
Franfchen te
de groote
groote overmagt
overmagt der
der Fnmfl;lten
bekragten
tegen de
te be.
proeven , -— het befluit
te neemen
neemen om
om eer
eer alles
alles op te
te
proeven,
benuit te
offerendan
dandedeoude
oudeVryheid
Vryheid
te derven."Zy
„ Zy boorofferen
te derven.
hoar..
den,"
tien
," isis het
hetwoord
woordhuns
hunsGefchiedboekers,
Gefehiedboekers, „" flegts
f1egts de
de
item des
welke hun
hun toeriep
Rem
des Vaderlands
Vaderlands ,, welke
toeTiep alles
alles voor hethet..
zelve te
te waagen.
zelve
waagen. Deeze
Deezeedele
edeleverknogtheid
verkl10gtheid zal
zal door
door
den tydgenoot
den
tydgenoot niet
niet near
naal" waarde
waarde erkend
erkend worden;
worden; dock
doch
de nakomelingfchap
zalbillyker
billykerzyn,
zyn, en
en het
de
nakomelingfehap zal
het is aan
aan dee.
deeze om
~e
om het
het gedrag
gedrag van
van dit
dit dapper
dapper Volk
Volk tetebeoordeelen."
beoordeelen"·
Aandoenlyke , treffende
treffendetooneelen
tooneelenhebben
hebbenwy
wy'er
'er in
in aan.
Aalldoenlyke,
en tevens
tevens treffend
treffend befchreeven.
befehreeven. Men
Men leeze.
leeze. getroffen, en
Schweitz was
was buiten tegenfpraak
tegenfpraak de ziel des
"„Het
Het Canton
Canton Schweitz
nieuwen Bondgenootfehaps,
Bondgenootfchaps, en het middelpunt der Krygsgeenebefluiteloosheid
befiuiteloosheid in
in de
de
toerustingen. Hier
Bierheerschte
heersehtegeene
keuze tusfehen
tusfchen dood
dood en
en fchande;
fchande; bier
keuze
hier kende
ken de niemand
niemand de
de
vrees , noch
vrees,
noeh den
den fchrik
fchrik,, welken
welkende
de naam
naam alleen
aileen der
der P,'an[chen
Franfehen
aardbol inboezemde;
inboezemde; bier
den halven
halven aardbol
hier berekende
berekende niemand
niemand
de magt
de
magt zyns
zyns vyands,
vyands ~maar
maarbefchouwde
b~fchouwde alleen
alleen deszelfs
deszelfs
onregtvaardigheiden
en trouwloosheid.
trouwloosheid. leder gevoelde
gevoelde dat
dae
onregtvaardigheid
het recht
het
recht aan
aan zyne
zyne zyde
zyde was,
was, en
enzag
zagniets
niets anders
al1ders dan
dan
den hoon,
boon , zyn
den
zyn beledigd
beledigd Vaderland
Vade'rland aangedaan.
aangeda:m. Indien
Indien
dezelfde Heldengeest,
Heldengeest dezelfde
dezelfde
dezelfde eensgezindheid
eensgezindheid alle
aUe de
de
Eedgenooten
bezield hadden
hadden, , zouden
SCHAUENBURG
Eedgenooten bezie1d
zouden SCHlIUENBURG
en
en zyne
zyne Amide
Annee ongetwyfeld
ongetwyfelrl bun
hun graf in
in de
de illpen
Afpen gevonden
hebben. -— Doch
vonden hebben.
Dochzelfs
ze1fsniet
nietBens
eens alle
aIle die
die CanCan..
tons
tOllS en Landfchappen,
Lnndfchappcn ~ die,
die, nog
nog maar
maar weinige
weinige dagen
dagen te
to
vooren
vooren, , aan
aan Schweitz
Schweitz de
de plegtigae
plegtigfl:e beloften
beloften van
van byftand
bvfl:and
in nood
nood en
en dood
doodgedaan
gedaan hadden
hadden,, bleeven
bleeven hun
hun woord
woord
getrouw.
en
getrouw. Eigenbelang
Eigenbelang,, ieverzugt
ieverzup;t,, vooroordeelen
vooroordeelen, , en
aile andere
van het
alle
andere erfgebreken
erfgebreken van
het Fcederalismus
Fcederalismus,, verdeelverdeel..
den
en Canton
Canton~ , find
find en
en ftad
den Canton
Canton en
fiad,, dorp
dorp en
en dorp.
dorp.
Viet
van SCHAUENBURG,
SCHAUENBURG, maar
de brigaden
brigaden van
maar het
het gebrekgebrekNiet de
kige
Jdge van
van het
hetbondgenootfchaplyk
bondgenootfchaplyk fleIzel
fielzel,, bewerkte
bewerkte de
de
verwoesting
des Eedgenootfchaps:
Eedgenootfchaps: ook
ook zonder
zonder Frankryks
verwoesting des
Frnnkrykt
toedoen
toedoen was deszelfs
deszelfs ondergang
ondergang onvermydelyk."
onvermydelyk."
By
den aanvang
aanvang des
des flryds
firyds tusfchen
tusfchen de
de Franfchen
Frlln[chm en
ny den
de afftammelingen
van WILLIAM
affiammelingen van
WILLIAM TELL
TELL, gevoelden
gevoelden de
Eedgenooten
die getrouw
getrouw gebleeven
gebleeven waren
waren,, hunne
hunne
Eedgenooten, , die
zwakheid:
de moed
~wakheid: „"de
moedvan
vanenkele
enl,eleperfoonen
perfoonen moest
moest het
het
gering
getal hunner
gerinp; getal
hunner ftryders
firyders,, de
de geestdrift
geestdrift het
het gebrek
gebrek
aan
de onkunde
l1~n wapenoefening,
wapenoefening, en
en vermetelheid
vel'metelheid de
onkunde in de
de
V5
krygs.
5
krygs..
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krygskonst vergoeden."
vergoeden." Men
Men liet
liet niets
niets agterwege,'t
agterwege 't welk
krygskon.it
diende omwraak
wraaktete doen
doen ademen
ademen, , en het
het verlangen
verlangen,,
diendeom
om vOOl'
voor het Vaderland
om
Vaderland te fterven
fierven,, in te
te boezemen.
boezemen. De
De
Priesters fpeeldell
fpeelden'er
'er onder,
onder, met
metbanblixems
banblixems tegen
tegen de
Priesters
Franfehen te
te flingeren.
Franfthen
flingeren. Woedend
Woedend was
was·het
het gevegt:
gevegt:
zy vermeesterden
Luzern , waar
zy
vermeeSterdell Luzcrn,
waar zich
zich een
een tooneel
tooneel van
vall
Godsdientligheid , gevolgd
ongebondenheid,, ververGodsdien1l:igheid,
gevolgd van ongebondenheid
toonde. Welhaast
krecg,, door
door dedeaannadering
aannadering der
der
toonde.
Welhaast krecg
alles eene
Franfthen, aUes
Frnnfchen,
eene andere
andere gedaante.
gedaante.
floe dit
bet vicrde
vierdeDoek.
l3oek. "Het
„ Het
lloe
dit toeging,
toeging, ontvouwt
ontvouwt ,het
Volk del'
der Zwit[etjche
Zwitferfehe valleicn,"
valleien," dus
Volk
dus drukt
drukt zich
zich onze
onze
Schryveruit,
nit, „" flechts
lgeboden der
der Kerk,,
t1echts aan
aan de
de,geboden
Kerk" met
Schryver
eene kinderagtige
kinderagtigegehoorzaamheld,
gehoorzaamherd, onderworpen',
onderworpen, doch
eene
buiten dat
dat trotsch
l;Juiten
trotsch,, moedig
moedig,, koelbloedig
koelbloedig in
in gevaaren
gevaaren ,,
fomtyds Iosbandig,
losbandig , tot
tot bier
toe nicer
meer door
door zeden
zeden en
en
fomtyds
hier toe
gebruiken dan
dan door
door wetten
wetten inin bedwang
bedwang gehouden
gehouden,,
gebruiken
hoorde de
de woorden
woorden van
van SCHAUENBURG
SCHAUENBURG met
de diepfte
di'epfl:e
hoorde
met de
verontwaardiging
aan.- — Wie
veroDtwaardiging
aan.
\Viehet
hetroemryk
roemryk acht
acht in
in
den ftryd
rechten te
te fneuvelen,
fneuvelen, voor
voor dien
dies is
den
1l:ryd voor
vaor zyne
zyne rechten
js
geen vyand
geen
vyand,, geen
geen gevecht,
gevecht,geen
geennoodlot
l100dlotmeer
meer verfchrikverfchriklyk." Zulk
eenftryd
fl:rydwordt
wordtbier
hiermet
metleevendige
Ieevendige ververlyk."
Zulkecn
wen gefchilderd.
wen
gefchilderd. Zwakke
Zwakke grysaarts,
grysaam, weerlooze
weerlooze kindekinde..
ren wilden
wilden deelen
deelen in den
den roem
roem van
van niet
niet dan
dan met
met het
het VaVaderland te
clerland
te bezwyken
bezwyken;; Vrouwen
Vrouwen,, jonge
jonge Dogters
Dogters Ileepten
t1eepten
gefchutaan.
Mannetaal
vloeide
gefchut
Mallne.taaI
vloeidenit
nitden
denmond
mond van
vall
den Aanvoerder:
Aanvoerder: de
de Jeus
lens was:
was: wy
den
maarwyketz
wyken
Ivy ftct'ven
fierven ;; maar
Zwitfers ftreeden,
De Zwitfers
ftrceden, niet
niet!
fliet! De
niet als
als Herders
Herders,, die
die van
vall
waren , maar
maar als
de
de Alpen
Alpen gekornen
gel<omen waren,
als in
in het
het krygsberoep
krygsberoep
itrys
Soldaaten. Verraad
v.rys gewordene
gewordene Soldllaten.
Verraad van
van een
een Priester
Priester
fleekt
leelyk of
af by
by den
den moedigen
moedigen ftryd
fhyd der
der getrougetrolifleekt frier
bier lee1yk
wen
wen,, die
die,, afgewaakt
afgewaakt en
en afgevogten
afgevogten. , den
den vierden
vierden nagt
nage
in fombere
fombere ftilzwygenheid
fl:ilzwygenheid doorbragten,
doorbragten, in het
het bepeinzen
bepeinzell
van den
onvermydelyl<en oudergang,
ondergang, hun
hun befchooren.
be[chGoren.
den onvermydelyken
In deezen
deezen toeftand
toefl:and kwam
kwam eene
eelle Capitulatie
CapituJatie in
in overoverweeging, door ecnigen
eenigen met
mer diepgaande
diepgaande verontwaardiging
verontwaardiging
verworpen
anderen met
met koelzinniger
koelzinniger beraad
beraad in
ill
verworpen, , door
door anderen
overweeging
genomen en
en aangepreezen
aangepreezen;; een
een gevoelen
gevoelen ,
overweeging genomen
door
de meerderheid
meerderheid omhelsd
omhelsd,, van
van het
het verzoek
verzoek eene
cenll
door de
Wapenftilflands
gevolgd. Staatlyk
'\Vapenfiilfl:ands gevoIgd.
Staatlyk,, Godsdienflig
Godsdienfl:ig gaat
gaat
de beraadflaaging
toe. Men
Men moet,
moet, in 't'tWerkjc
beraadOaaging toe.
vVerkj:: zelve,
zelve.
de laatne
laat1l:e ftuiptrekkingen
fiuiptrekkingen leezen
leezen van
van een
cen meer
meer dan
dan driedriehonderdjaarig
Staatslichaam , het
het welk
welk naby
nabydeszelfs
deszelfs
honderdjaarig Staatslichaam,
ontbinding
was. Men
Men kwam
kwam tot
totde
deCapitulatie
Capitulatie,, den
den
()ntbinding was.
vierden Mey
Mey 1798
1798getroffen.
getroffen.
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Ingevolge
van de
de geflootene
Capitulatie trokken
IngevoIge van
geflootene Capitulatie,
trokken de
de
Franfclzen
Franfchen van
van de
de grenzen
grenzen van
van het Canton
Canton Sclzweitz
Schweitz terug
opdat
wywy
dit dit
noglJOg
overneemen
rug,, „"en,"
en,"
opdat
overneemenuit
uiteen
een
Werkje,
Werkje, 't'tgeen
geenzozoveel
veeIoverneemenswaardigs
overn~emenswaardi6s aanbiedt
aanbiedt,,
weI verre
verre van
van eenigen
eenigen wrok
wrok of
ofverbittering
verbittering tegen
tegen
"1, wel
deeze Bergbewoonders
Bergbewoonderstetevoeden,
voeden ,deeden
deedenzy,
zy, in tegen.
deeze
tegendeel , hulde
dapperheid. SCHAUENBURG
deel,
hulde aan
aan derzelver
derzeIver dapperheid.
zelf, die
die inin,den
.den aanvang
aanvang niet
niet anders
anders dan
dan met
met veragting
veragting
van
van hen
hen gefprooken
gefprooken, en
en hunne
hunne Opperhoofden
Opperhoofden, , op
9P ververbeurte
beurte van goed
goed en
ell leeven
leeven,, voor
voor alle
aIlegevolgen
gevolgen van
van tetegenitand verantwoordelyk
verantwoordelykgef1:eld
gelleldhadt,
hadt, was
genfland
was ten
ten laatften
laatflea
gedwongen , hen
gedwongen,
hen zyne
zyne ongeveinsde
ongeveinsde achting
achting te betuigen.
betuigen.
Fly
deedt dit in
die naderhand
openbaar zyn
zyn geHy deedt
in Brieven
Drieven,, die
naderhand openbaar
geworden
worden,, en werd
werd een
een Vriend
Vriend van
van ALOYS
ALOYS REDING,
REDING, den
Veldheer
van een
een Leger
Leger van
van Herders,
Herders, welken
Veldheer van
welken SCHAUENSCHAUEN■
BURri nimmer
nimmer hadt kunnen
kunnen overwinnen."
overwinnen."
BURG
Wy
by het
hetdigtflaan
digtfiaan van
vandeeze
deeze GefcbieGefchie.
\Vy verlangden
verlangdell,, by
denis , het
Cantons , door dezelfde
het lot dier
dier Helvetzfihe
Helveti[che Cantons,
dezelfde
denis,
meesterlyke
pen,~ befchreeven
Dleesterlyke pen
befchreeven te zien.
zjen.
Leven
Gemalin des
des Eerflen
Eerjlen Konfuls.
Leven van Mevrouw
Mevrouw BONAPARTE,
BONAPARTE, GmlDlin
Konruls.
Uit het
vertaald, noar
naar den
druk. Met
Uit
het Fransch
Fransen "crtnold,
den derden
dera"endruk.
Met
haar
naam van
van Drukker
hoar Afbetldzel. Zonder
Zonder naam
Drukker of
of Uitgeever.
Uitgeever.
175 M.
In gr. 8vo.
8vo. 175
hI.
en tevens
nder de
de vermaakelykile
vermaakelykf1:e, ,en
tevens zeer
zeer nuttige
nuuig-e Boeken
Boeken,,
Onder
behooren
ongetwyffeldde
de waare Levensverhaa!en
Levensverhaalen van
van zulbehooren ongetwylfe!d
zulw~are

ken
die , door
ken onzer
onzer Natuurgenooten
Natuurgenooten ~ , die,
door hunne
bunne uidleekende
uirf1:eekende
verdienften,
nand, vernufe
vernuft of
en door
verdienfren, frand,
of daaden
da~den , en
door den
denbyzonderen
byzonderen
omftandigheeden~ ,hoven
boven het overige
famenloop van
flImenloop
van omf1:andigheeden
overige gedeelte
gedeelte
van
verbevenzyn,
zyn, en
van het
het Menschdom
Menschdom verheven
en dus,
dus, als
als over
overhetzelhetzelye
ve ultfleekende,
uitfl:eekende, alley
aller oogen
oogen trekken
trekken,, en
en het
het onderwerp
onderwerp der
der
gefprekken van
van hunne
gefprekken
hunne tydgenooten
tydgenooten nitmaaken
uitmaaken:'Einar
"Ollar inzoninzonderheid zyn
en nuttig,
derheid
zyn die
die Levensverhaalen
Levensverhaalen vermaakelyk
vermaakelyk en
nllnig.
wanneer
ze tot
wnnneer ze
tot dedegeringfte
geringfteomilandigheeden
oml1:andigheeden,, welke
welke zulke
zulke
perfoonen
betreTen, doordringen,
doordringen, en
en dus,
dus, in
in die groote
perfoonen betrelfen,
groote voorvoorge,
werpen
eenige ,anders,
anders, met
met betrekking
betrekking tot
tot bun
hun groat
groat Rewerpen, , eenige,
die zy met
bee!, geringe,
gerfnge, toevalligheeden
toevllllighecden, , die
met ons
ons gemeen
gemeen ht'obeef,
ben,, uitvoerig
uitvoerig befchryven.
befcbryvcn. Deze
Dezelaatstgenoemde
laatstgenoemdevermaakevermaakcben
ondertusis ondertns.
lyke en
lyke
en nuttige
nuttige zyde
zyde der
derLevensbefchryvingen
Levensbefchryvingen is
fchen die, welke
Gefchiedverhaalen
fchen
welke men
meninindede
Gefchiedverhaalendoorgaands
doorgaands
het minst
minst uitgewerkt
riitgewerkt aantreft;
aantreft; dear
daar elk
elk Schryver
Schryver bet
hetgroote.,,
groot~
het
oog
het in
in 't't·
oogvallende,
vallende,bethetalgemeene
algemeenevan
vanzyn
zynonderwerp
onderwerp
voornaamlyk
voor den
den geest
geest hebbende,
hebbende , over doze
voornaamlyk voor
deze geringere
geringere

byzonderheeden
doorgaands heenen
heenen ziet
ziet t, of
byzonderheeden doorgallnd$
of'wel
'wel zyn
zyn Werlc
Werk
.
a~
at-
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LEVEN
LEVEN

°pileIt, en
211eenlyk uit
uit algemeen
algemeen bekende
b~kende berichten
beriehtell opllelt,
elt,, door
door
alieenlyk
gebrek
met het
gebrek aan
aan perfoonlyken
perfoonlyken omgang
omgang met
het voorwerp,
voorwerp, waar.
waarover by
by fchryft
febryft,, geene
geenehuisfelyke
huisfelyke aanteekeningen
aanteekeningen van
van hetzel.
hetze{.
e kan
kan mededeelen.
mededeelen.
yve
Het Werkjen
Werkjen,, welks
welks tytel
tytel wy
wy bier
hierboven
bovenopgaven
opgaven,, yen.
verdient
uit hoofde
der micrologifehe
diem,, derhalven
derhalven. , uit
hoofde der
micf%gi[che anecdoten
anecdoten.,
welken
, betreffende
welken men
men ininhetzelve
hetzelve.
betreffende den
den beroemden
beroemden BONABONAPARTE en deszelfs
deszelfs Gemaalinne,
Gemaalinne. aantreft,
aaDtreft, boven
hoven veele
veele andere
andere
PARTE
Levensverhaalen
van groote
groote Perfonagien
Perfonagien eenige
eenige uitzondering,
uitzondering"
Levensverhaalen van
daar het
het den
den Leezer
Leezer met
met het
het huisfelyke
hUis[elyke Leven
/even dier thands
thands,, voor
voor
daar
geheel
zo belangryke
belangryke Echtgenooten
Eehtgenooten ,, in
in verfeheiverfcheigeheel Europa, zo
dene
maakt. De
dene opzichten
opzicbten, , bekend
bekend maakt.
De berichten,
berichten, welken
welkell de
Schryver
daaromtrent geboekt
geboekt heeft,
heeft, hebben
Schryver daaromtrent
hebben,, naar
naar ons
ons ininzien
voorkomen der
der waarheid,
waarheid. wyl
wyl zy
zy niets
niets opleveren
opleveren
zien,, het voorkomen
dan
dan het
het gene
genemet
metdedewaarfchynelykheid
waarfehynelykheidovereenkomitig
overeenkomflig is.
is.
Men heeft
heeft 'er,
eehter, noch
noeh den
den naam
naam des
des Schryvers,
Sehryvers. noch,
noeb"
Men
'er,, echter,
in deze
Drukkers voor
deze Vertaaling
Vert:laling., den
den naam
naam des
dea'Drukkers
voorgeplaatst
geplaatst i;
welligt
welJigt om
om zich
zichvoor
voorfommige
fommigebyzonderheeden
byzonderheeden niet
niet verandverandwoordelyk te
te fteHen.
woordelyk
Eenige der
der meest
meestbelangryke
belangryke aanteekeningen,
lI:mteekeningen, betreffende
betrelfende
Eenige
den
beide de
een aart
aart en
en omgang
omgang van
van beide
de onderwerpen
onderwerpen dezer
dezer Le.
Levensbefchryving,
zullen , onzes
onzes oordeels
oordeeIs,, by
by wyze
wyze van
van een
een
vfllsbefcbryving, zullen,
uittrekfel,, onzen
onzen Leezeren
Leezeren niet
niet ongevallig
ongevaHig zyn.
zyn.
kort uittrekfei
BONAPARTE, die
die van
van
Eene korte
kone levensfchets
levensfchets van
van den
den Held
Held BONAPhRTE,
tot op
1769, tOt
Aug. 1769.
zyne
den 15
op zyn
zyn huwelyk
huwelyk
zyne geboorte,
geboorte , op
op den
15 Aug.
vervolgd worth,
met
wordt, doet
doet ons
ons den
deR
met JOSEPHINE
JOSEPHINE DE
DE BMUlIARNAIS
BEAUHARNAIS vervolgd
van de
de Heldin
Heldin dezer
dezer Gefchiedenis
Gefchiedenis by voorbeminden Echrgenoot
Echtgenoot van
en bericht
bericht ons eenige
byzonderheeden,welkennen,, en
eenige byzonderbeeden,
welraad nader kennen
zyn ingebooren
ingebooren aart,
aart en uiterlyk
ke
uirerlyk daarmede
daarmede niet
niet ongeongeke ons
ons zyn
Iyk
voorkomen doen
doen kennen
kennen,, en
en hem
hembefchryven
befchryven als
als van
van
lyk voorkomen
fchraale gellalte;
terwyl echter
eene
kleine., onaanzienlyke
onaanzienlyke,, fehraale
eene kleine
geftalte ; terwyl
zyne welgefpierdheid
getuigtvan
van de
de kracht,
kracht , die
die in
in alle
zyne
welgefpierdheid getuigt
aile zyne
zyne
daaden
zynde voords,
volgends het
bericht van
van
daaden blykbaar
blykbaar is;
is; zynde
voords, volgends
het bericht
dezen Schryver,
dezen
Schryver, zyne
zynegelaatskleur
gelaatskleur bleek
bleek en
en zeer
zeerafiteekende
afl1:eekende
by zyne
zyne kort
kort afgefnedene
afgefnedene zwarte
zwarte hairen
hairen,, zyne
zyne oogen
oogen zwart
zwart
en
die}) in
liggende, , zyn
zyn voorhoofd
voorboofd breed
zyn
hoofd liggende
breed ,, zyn
't hoofd
en diep
in 't
gang
byna ylende
ylende,, echter
echter niet
niet huppelende
huppelende of
gang zeer
zeer fnel
fnel en
en byna
zweevende, mar
zweevende.
maarmet
metmannelyke
mannelykewelvoeglykheid
welvoeglykheid verbonden.
verbonden.
Zyn character
charatl:er itemt
fiemt met
met deze
dezeuiterlykheeden
uiterlykheeden volkomen
volkomen overovereen : van
van der jeugd of
een:
af was
was hy
hy vlug
vlugvan
van begrip
begrip,, doordringend
doordringend
van oordeel,
oordeel, peinzend, en een
van
een vyand
vyand van
van beuzelachtige
beuzelachtige fpe.
fpelen ; terwyl
len;
terwyl by
hy zich
zich meest
meest bezig
bezig hield
hield met
met bet
het leezen
leezen van
va.l1
oude Schryvers,
Schryvers, inzonderheid
inzonderheid zulken,
zulken , welke
welke de
de Gefchied.
Gefchied. of
oude
Krygskunde betroffen:
betroffen : deze
deze zyne afgetrokkenheid
Krygskunde
afgetrokkenheid iteeg
fieeg romComwylen tot flugheid
wylen
fiugheid en
en gemelykheid,
gemelykheid, waardoor
waardoor hy dikwyis
dikwyls in
groote moeijelykheeden
groote
moeijelykheeden verviel
verviel met
met zyne
zyne medeleerlingen
medeleerlingen in
in
waar heenen hy
by gezonden werd
Brienne, waar
bet
het Militaire School te Br;enne.
usaBonoF,I welke
DF, ~AllBO.tVF
~£lor
vall den
den Marquis
.Marquis D£
welke te
te diet.
diet
toedoen van
.00r toedoel1
tyd
tyl'l
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Gouverneur van
van Corjictl
Corfica was,
lyd
was, en
en met
met zyne
zyne Ouders
Onders een'
tyd Gouverneur

gemeenzaamen omgang
qmgang onderhield
onderhield ;; waaromtrend
waarommmd de SchrySchryzeer gemeenzaamen
ver
van dit
dit Werk
Werk aanmerkt,
aanmerkt, dat
dat eenigen
eenigen willen,
willen, dat
dat by
by zyne
zyne
ver van
geboorte veeleer
aan dien
dien Marquis,
Marquis, dan
dan wel
weIaan
aanden
den Prom..
Procu.geboorte
veeleer aan
CARLO BONAPARTE,
BONAPARTE , verfchuldigd
rator
zoudezyn.
zyn. Uit
verfchuldlgd laude
Uit deze
deze
rator CARLO
Militaire
terf1:ond op
op de
de glorieryke
glorieryke looploop.
Militaire School
School geraakte
geraakte hy terftond
bean,
welke by
hy zo moedig
moedig,, tot het
het toppunt
toppUllt van
van aanzien
aanzicll en
en
baan, welke
vermogen
en van
van welke
doorgeltreefd, , en
welke wy
wy ook
ook in
in dit
die
vermogen, , isis doorgeltreefd
Werkjen
Werkjen een
een beknopt
beknopt bericht
bericht vinden.
vinden. Zyne
Zyneeerfte
eerf1:evryheidsvryheidszucht fcheen
fcheen 1hy
hyvoornaamlyk
voornaamlyk in
in zyn
zyn Vaderland
Vaderland,, door
dooi' zich
zich
near
het voorbeeld
van zynen
zynen LandLand- en
en Tyd-genoot
Raar het
voorbedd van
Tyd-genoot,, den
den
Generaal PAOLI,
te hebben
PAOLI, te vormen,
vormen, verkreegen
verkreegen te
hebben., en
en deed
deed
Generaal
dezelve, by
in Frankryk
dezelve,
by het
hetuitberften
uitberften der
der onlusten
onlusten in
Frlln/erylt, , onbe•
onbe.
fchroomd en
en onbewimpeld
ten fterkften
blyken. Zyn
onbewimpeld ten
f1:erkften blyken.
Zyn 0,mn
~Oll1
fchroomd
SALICETTI maakte
SALICETTI
maakte hem
hem met
met den
den Krygscommisfaris
Krygscommisfaris BARRAS
BARRAS bekend
kend,, en
en aan
aan dezen
dezen had
had byhyzyne
zyneeerfte
eerfteverheffing
verheffing tot
tot den
den
van Officier
Officier der
der Artillerie.
Artillerie , en
en dus
tins ill
in zeker
rang
rRng 'Ian
zeker opzicht
opzicbt de
de
gelegenheid te
te danken
gelegenheid
danken,, waardoor
waardoor by
hy zynen
zyncn krygsroem
krygsroem tot
tot
zulk eene
zulk
eene verbaazende
verbaazende hoogte
hoogte heeft
heeft kunnen
kunnen doen
tloen flygen.
f1:ygen.
Geduurendezyn
zyn.verblyf
verblyf te
te Parys
hy kennis
Geduurende
Parys maakte
maakte hy
kennis met
met de
de
Weduwe
van den, ender
Wedulve vall
~nder het
het Schrikbewind
Scbrikbewind van
van ROBESPIERRE,
ROBESPIERRE.
geguillotineerden Hertog
Hertog DE
leven , of
geguilIotineerden
DE BEAUHARNAIS
BEAUHARNAIS, wier
wier leven.
of
liefst
trekken uit
uit heur
Iiefst eenige
eenige voornaame
voarnaame trekken
beur huisfelyk
huisfelyk leven
leven,,
eigentlyk het
het hoofdonderwerp
eigemlyk
hoofdondarwerp van
van dit Werkjen
Werkjen uitmaakt.
uitmaakt.
JOSEPHINE
JOSEPH~NE DE
DE BEAUHARNAIS
Bf:AUHARNAIS (immers heur
heur eigen
eigen Geilachtnaam
Gefiachtnaam
worth
wordt in
in het
het Werkjen
Werkjen niet
niet gemeld)
gemeld) is
is eene
eene rimericaane,
Ameri,aane, en
geboortig van
geboonig
vall St.
St. Domingo;
D~mingo; heur
beur Vader
Vader was
was een ryke Planter
Planter
en heure
Moeder is
nog in
in leven.
!even, en
heure Moeder
is thands
thands nog
en op
op het
hee
aldaar,, en
Eiland
Eiland Martinique
MartiniquI woonachtig.
woonachtig. Zy
Zy worth
wordt inindit
ditWerkjen
Werkjell
wel
weI niet
niet als
als eene
eene Schoonheid
Schoonheid befchreeven
befchreeven; ; doch
doch heure
heure
bevalligheid
opgeruimd humour
ell
bevalligheid, , opgeruimd
humeur, , vrolykheid
vrolykheid., losheid
losheid en
gcestigheid
vergoeden dat
dat gene
geestigheid, , vergoeden
gene,, wat
wathaar
haaraan
aanvolkomene
volkomene
lighaamlyke
fchoonheidontbreekt.
ontbreekt. Heur Vader,
Vader, die zeer
Iighnamlyke fchoonheid
zeer ryk
rylt
was,
eene opvoeding,
opvoeding, welke
was, gar
gaf haar
haar eene
welke haar
haar van
van der
der jeugd
jeugd af
af
de verkeering
aan
pracht en overvloed
overvloed gewende
gewende, , en
haar tot
tot de
verkeering
aan pracht
en haar
in de
de Groote
Groote Waereld
Waereld bettemde.
bellemde. By
Bydeze
dezegewoonte
gewoomeen
en zucht
zucht
tot
eene prachtige
tot eene
prachtige levenswyze
levenswyze behield
behield zy
zy niettemin
niettemin een
een na.
lIa~
tuurlyk
tlJurlyk gezond
gezond verftand
verf1:and en
en een'
een' zuiveren
zuiverenfmaak
fmnak voor
voor het
hetgoegoe·
de en fchoone
en gevoelig
gevoelig hart
hart,f te
de
fchoone;; terwyl
terwyl heur
heur aandoenlyk
anndoenlyk en
te
midden
ie tde vermaakelykheeden
midden in het
het geruisch
geruisch der
der ver(trool
verfrrooii'!nde
vermaakelykheeden,
door de
door
de ellende
ellende hearer
hemernatuurgencaten
natuurgen(.oten dikwyls
dikwyli zo
zo fterk
f1:erk ge.
ge.
troffen
werd, dat
~rotTen werd,
dat zy
zyeensilags
eensfings alle
aIle heure
henrenatuurlyke
natuurlyke blygeesblygees.
tigheid
verloor , ftil
itil en
en peinzende
werd , ja
tigheid verloor,
peinzence werd,
ja zelfs
zelfs traanen
traRnell
florae, wanneer
11:onte.
wanneer heur
heur fyn
fyn gevoel
gevoelhaar
haar aan
aan ongelukkigen
ongelukkigen herher.
innerde.
Zy
Zy was
was van
van der
der jeugd
jeugd af
afeerzuchtig,
eerzuchtig. beleefd,
beleefd, gedienflig,
gedien!l:ig f
voorkomend , beminde
beminde inzonderheid
inzonderheid de
de danskunst
'foorkomend.
danskunst,, waarin
waarin zy
Ouders •,
groote vorderingen
maaktei ; waarna
waarna zy
zy door
,roote
vorderingen maakte
door heure
heure Ouders
volvol.
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volgends heur
gezonden werd.
volgends
beur vuurlg
vuurlg verlangen
verlangen, , naar
naar Parys
Parys gezonden
zy , door
door heure
beure bevallige
bevallige zeden,
zeden, ininkennis
kcnnis met
met
Hier geraakte
geraakte zy,
DE BEAUHARNAIS
aan welken
BEAUBARNAIS, aan
welken zy dan
dan ook
oak huuwde
huuwde,,
den Hertog
Hertog DE
dezen heuren
heuren Echtgenoot
Echtgenoot op
opde
devoorgemelde
voorgemelde ongelukkige
ongelukkige
en dezen
wyze verloor.
Nadeszelfs
deszelfs dood
dood begaf
begafzyzyzich
zichmet
metheure
heure
wyze
verJoor. Na
op het
HORTENSE op
DARRAS, met
het Buitengoed
Buitengoed van
van !lARRAS,
Dochter
Dochter HORTENSE
met wien
lange eenen
eenenvriendfchaplyken
vriendfchaplykenommegang
ommegangonderhouden
onderhouden
zy reeds
reeds lange
BONAPARTE haar
had. Daar
was b~t,
het, dat
haar het
het eerst
Daar was
dat BONAPARTE
eerst aantrof,
aantrof,
had.
en terftond
en
terllond,, ondanks
ondanks heur
heur luchtIg
luchtlg en
en los
los gedrag,
gedrag,hetwelk
hetwelk
20 zeer
zeer met
met zyn
zyn aangebooren
aangebooren ernst
ernst en
envast
vastmanlyk
manlyk character
character
contrafteerde , eene
eene llerke
flerke genegenheid
genegenheid voor
voor haar
haar opvatte. Zy
Zy
contralleerde,
was
ook , van
was hem
hem ook,
van het
het eerfle
eerile oogenblik
oogenblik,, dat
dat zy
zy hem
hem zag
zag,,
grootelyks genegen,
genegen , alhoewel
grootelyks
alhoewel zyne
zytle fomberheid
fomberheid en
en afgetrokafgetrokkenheid haar
bevielen; doch
doch BARRAS
BARRAS deed
baar weinig
weinig bevielen;
hem haar
haar
kenheid
deed hem
welhaast in
in zyne
zyne eigene
eigene waarde
waardekennen:
kennen:terwyl
terwyl deze
deze Held,
welhaast
Held,
door het
het vermogen
vermogen der
der liefde
Hefde gedwongen
gedwqngen,, zyn
zyn gedrag,
gedrag, zo
zo
veel hem
was, naar
veel
hem mogelyk
mogelyk was,
naar dat
dat van
vanzyn
zynbemind
bemindvoorwerp
voorwerp
trachtte te
te vormen,
vormen, zelfs
zelfstot
totininzo
zo verre,
verre, dat
dat hy,
by,, om
om haar
haar
trachtte
believen , de
de danskunst
danskunst begon
begon te
te leeren
te
leeren,, en
en het
het kaartkaartte believen,
by anders
anders eenen
eenen natuurlyken
natuurlyken weerzin
weerzin ge.
gee
fpel, waartegen
waartegen by
voelde , zo
zo veel
voelde,
veel deze
deze zyn
zyn afkeer
aCkeer tegen
tegen hetzelve
betzelve toeliet
toeHet,, alat
mede haar
haar ten
ten gevalle
gevaJlebegon
begonteteoeffenen;
oeJfcnen;welke
welkeinfchikkelykinrchikkelyk~
held
heid ten
ten haaren
baaren opzichte
opzichte ook
ook heure
heurekeuze
keuze tot
tothem
hembepaalde
bepaalde,,
en een
ten gevolge
gevolge had,
had , dat
dat met
en
een Huwelyk
Huwelyk ten
met alle
aIle mogelyke
mogelyke
voltrokken werd.
luister te Parys
Parys voltrokken
werd.
pracht
pracht en
en luister
Weinige dagen
BONAPARTE Pa.
Weinige
dagen na
na deze
deze plegtigheid
plegtigheid fnoest
moest BONAPARTE
Paverlaaten , oln
om die
die daaden
in Italien
"ys
daaden in
Italicl1 te verrichten
verrichtell,, welke
rys verlaaten,
hem tot
tOt den
denmededinger
mededinger van
van de
de voornaamfte
voornaamll:e Heiden
Heiden der OudOudheid gevormd
heid
gevormd hebben.
hebben. Als
Alszodanig
zodanigweder
wederteruggekeerd
teruggekeerd,,
was zyne
die nit
was
zyne Gemaalinne,
Gemaalinne, die
uit den
den aart
aart zeer
zeer eerzuchtig
eerzuchtig is,
is,
nog te
nog
te meer
meer voIdaan
voldaan over
over heure
heure keuze;
keuze; en
en hy,
by,, van
van zynen
zynen
deed haar
haar alle
ailededeaangenaamheeden
aangenaamheeden en
en glans
glans des
des leIekant, deed
Arens ,welke
welke thands
thands met
met zynen
vens,
zynen rang
rangovereenkomitig
overeenkol»ltig waren
waren,,
HORTENSE BEAUHARNAIS
BEAUHARNAIS bleef nog beftendig
bellendig de lieIiegenieten.
genieten. HORTENSE
velinge van
velinge
v:m heuren
hel1ren heldhaftigen
heldhaftigen Schoonvader
Schoonvader , , en
en decide
decide
hartelyk in
in zyn
zyn geluk
geluk en
en roem.
roem. Van
BEAUHAR.
Vanden
den Zoon
Zoon van
van llEAUUA!t...
hartelyk
NAB wordt
worth geene de
:NAIS
de minfte
minile melding
meldiHg genmakt.
gemaakt.
Na de
vorderingen van
van beuren
heuren Gemnal
Genial verde voorfpoedige
voorfpoedige vorderingen
ver·
nomen
BONAPARTE naar
nomell te hebben
bebben,, verlangde
verlangde Mevrouw
Mevrouw IlONAPAlll'E
naar zyn
ZYll
en werd
byzyn
byzyn; ; zy
zy begaf
begaf zich
zich derhalven
derhalven naar
naar Italien,
Italicl1, en
werd
waar heur
yond ,
Florencen. , waar
heur Echtgenoot
Echtgenoot zich
zich Coen
toen be
bevond.
te
te Florencen
op de
de luisterrykIle
luisterrykile wyze
wyze ontfangen
olltfangen;; terwyl
terwyl heure
heure eigene
cigene
prachtige
levenswyze de
de Inwooners
Inwooners tot
tot bewondering
bewollderillg noodnood.
prachtige levenswyze
en fommigen
fommigen in
in nyd
nyd ontilak
omllak;; anderen
allderen weder
weder vereervereer.
zaakte, en
den haar
eener Heilige,
dell
haar met
met den
den bynaam
bynaam eener
Heilige, haar Notre Dame
Dame des
du
wekte zy
noemende. In
In Cet1ut1
Genna wckte
nftoires
zy insgelykt
insgelyk~ ieders
ieders
riaoires lloemellde.
verbanzingen
en veeler
veelerwongullst
wangunstop.
op. Men
Men gaf
Yerbaazing
gaf haar
haar ter
ter eere
eere
een Bal,
Bal, en
ell had
had niets
Diets gefpantd
gefpaa~ om
om hetzelve
hetzelve zo pracli.
praclto
aldaar
aldaar een
inzonderheid deeen inzonderheid
mogelyk le
te maaken;
tig
fchitterend mogelyk
luaaken; en
dee.
tig en fchitterend
den
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heur uiterfte
.n haar in
in praeht
-den
Dames heur
uiterfte best, cr.
omhaar
prneht en
en opop..
den de Dames
fchik voorby
daarom aldaar
aldaar in
in zulk
zulie
fchik
voorby te
te ftreeven.
ftreeven. Zy verfeheen
verfcheen daarom
een'
glans, dat
datzyzyalles
allesrondom
rondomzich
zicb,heen
,heenverduisterde;
verduisterde; heur
heur
ten' glans,
opperkieed aIleen
alleen kome
kostte tachtig
ducaaten, en
opperkleed
taehtig dueaaten,
en werd
werd op
op dien
di.en
avond door
en voor het
$vond
door bet
het danfen
danCen ten
ten eenemaal
eenemaal bedorven
bedorv:en en
het
vervolg onbruikbaar
onbruikbaar gemaakt.
gemaakt.
in Milaan
begaven zich de
By heure
henre aankomst
aankomst in
MUaan begaven
de aanzienlykaanzienlykfte Dames,
{le
Dames, prachtig
prachtig uitgedoscht
uitgedoseht,, naar
naar heure
heure wooning,
wooning, om
om
heure
by Naar
te maaken.
heure opwachting
opW2chting by
haar te
maaken. Zy
Zy werden
werden aange.
aanga.
BONAPARTE , welke
welke vermaak
meld; doch
doeh Mevrouw
Mevrouw BONAPARTE,
vermRak fcheen
fcheen te
'het vernederen
11ebben
vernederen der
der trotschheid
trotschheid van
van andere
andere Dames
Dllmes.,
hebben in bet
, liet
en in
in heure
heure meerderheid
meerderheid aan
aan dezelven
dezelven te doen
doen gevoelen
ge!Toelen ,liee
haar eenigen
haar
eenigen tyd in
in de
de voorkamer
voorkamer wachten, en
en eindelyk
eindelyk zegzeggen, dat
was. Dit,
~e\l,
dat zy
zy niet
niet.te
te fpreeken
fpreeken 'Was.
Dit,met
met heur
heur tetevooren
voorell
minzaam, verpligtend
als
verpligtend en
en beleefd
beleefd befchreeven
befe,hreeven character,
char.acter.
els minzaam.
zeer weinig
z.eer
weinig ftrc)okend
ftrookend gedrag
gedrag pryzen
pryzen wy
wy hier
hier der
del'bevallige
bevallige
Sexe juist
navolging aan;
aan; doch
Sexe
juist filet
niet als
als een
een voorbeeld
voorbeeld ter
ter navolging
do.ch 'er
'er
-Mevrouw'nONAPARsullen welligt
?,ullen
weIligt in
inde
deomflandigheeden
omftandigheeden van
van Mevrouw
'nONAPAR,.
Genueefche Dames
en in
in het gedrag
der Genueefche
Dames ten·
ten heuren
TE, en
gedrag der
heuren opopzichte , redenen
~chte,
redenen pinata
plaars gehad
gehadhebben,
hebben,welken
weikendezen
dezenheuren
heurcn
fchyn van
fellyn
van onwelleevendbeid
onwelleevendheid rechtvaardigden.
reclltlraardigden.
naar Toulon.
Toulon , om de groote
BONAPARTE naar
Yervolgends vertrok
vertrok BONAPARTE
Ye.rvolgends
groot~
te onderneemen;
Expeaitie
tegen Egypten
Egypten te
onderneemen; geduurende
geduurende welke
welke
Expeditie tegen
van heuren
heuren Gemaal
Mevrouw BONAPARTE
BONAPARTE van den
•.{w.ezenhcld
Gemaal Mevrouw
afwezenheid van
LECOULTRUX bet
Hankier
het fchoone Landgoed Maltnaifon
Maltnailim kocht,
Baakier LECOULT&tJX
en hetzelve
op de prachtigfte
wyze liet inrichten,
het,Zelve op
praehtigfte wyze
inriehten, ten,
ten. elude
eiude
fn
den tyd
.aldllar
tyd van
van zynj
zynj afzyn,
afzyn,ininverftrooijende
vertlrooijendegezelfchapgezelfchap~
aldaar den
bals en fees
ten , zo
pen,
ptn, bals
f~sten,
zo veel
veel mogelyk,
mogelyk, voor
voor haar
haardraagelyk
draagelyk
waken.
ie
le maaken.
Dit Lusthuis
Dit
Lusthuis is thands
thands nog
nog het
het geliefdst
geliefdst verblyf
verblyf van
van den
dell
field, waar
Held,
waar by
hyzyne
zyne weinige
weil1ige ultfpanningen
ult[palluingen in gezelfchap
gezelfchap zyzy.
ner door hem
ner
hem teder
teder beininde
beminde Gade
Gade en,
en.Schoondochter
Sehoondoehter nor,lI01\.TENSE
voorkeur genier.
genier.
TENSE by voorkeur
Zo prachtig
prachd,g Mevrouw
lYfevrouw BONAPARTE
cenvouwdig en
ell
BONAPARTE leeft, zo eenvouwdig
maatig lecft
leeft hem
heur Gemaal.
maatig
Gemaal. Hy
Hyarbeidt
arbeidtdoorgaands
doorgaands veertiea
vcenicll
zeer maatig
onafgebrolteneuuren,
uuren , eet
6nafgebrokene
maatig en
en fchielyk
fehielyk. , dock
doclt
eet zeer
arbeid.
zirinkt gaarne
.drinkt
gaarne kaffy,
kolfy,, en
en vooral
voornl des
des nachts
nachts onder
onder zyn'
zyn' arbeid•
Eene
.E
ene wandeling
wandeling in
in het park van Malmaifon,
Ma/maifon, of het
het balflann
bali1aan,,
zyn zyne
eenigfteuit[panningen.
uitfpanningen.
zyn
zyne eenigfte
- — Men
Men zorgt
zorgt op
opalle
aUemomoe.elyke
De Lieutenant
Lieutenallt de Po.
Pogelyke wyze
wyze voor
voor zyne
zyneveiligheid.
veiligheid. De
lice , FOUCHe,
Foucne , bewaakt
hem als
lice,
bewaakt hem
als zynen
zynen befchermgecst.
be[chermgecst. In
1ft
iederen grooten
iederen
grooten Schouwburg
Sehouwburg isis een
een afzonderlyke
afzonderlyke deur
deur
voor
hem ten
ten uituit- en
en ingang
ingang gemaakt
gemaakt:: 25
2S man
man Gerdes
Gllrdes te
tit
aroor hem
paard
verzellenhem
hemoveral,
oven', waar
paard verzellen
wanr by
hy in
in het
het publiek
pubIiek verfchynt;
verfchynt,
gaat met
met ci4
en
toegang tot
Mnlmaifon gaat
ci~
de toegang
tot een
een bezoek
bezoek op
op Malmaifon
en de
grootfle moeijelykheeden
moeijelykheedengepaard;
gepaard;wyl
wylhybyelk.
elk, dien
dien by
glio.otfie
by aldaar
ald~ar
fpreeken wil,
wil, tetevooren
fpreeken
vooren met
meteen.
een. door
door zyn'
zyn' Secretaris
Secretaris onderondertekende kaarc
kaart laat noodigen.
tekende
noodigen.
Hy leeft met
met zyne
zyne Gemaalin
Gemaalin op den
den vertrouwlykften
vemouwlykflell voer,
vnet.
dear
dart!'
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dear zy
daar
zy elkander
elkander doorgaands
doorgllands op
op de
degemeenzasmite
gemeenzasmne wyze
wyze by
by
elkanders naam
naam nocmen,
noemen, en
en met
tu, in
in de
elkanders
met bet
bet woordjen
woordjen tu,
de
pleats
plaats van
van het
bet oude
oudeenellander
onderaan'zienlyke
aan'zienlyke lieden
Heaen gebruikelyke
gebruikelyke
Yews,aanfpreeken;
aanfpreeken;
ook, geheel
geheel tegen
bet Fransch
"ous,
zozoalsalszyzyook,
tegen het
Fransen
gebruik, inin een
cengemeenlchaplyk
gemeenfchaplyk bed
bed 1/aapen
fiaapen;; en dewyl
dewyl men
men
(gelyk de
'er niet
byvoegr) in
in Parys
(gelyk
de Schryver
Schryver 'er
niet onaartig
onallrtig byvoegt)
Pnrys Me.
Mevrouw
BONAPAIl.TE geduurig
gcduurig tot een
een voorbeeld
voorbeeld van
van goeden
goeden
vrouw BONAPARTE
Loon en
en fmaak
narn , bebben
hebben reeds
loon
fmaak nam,
reeds verfcheiden
verfcheiden Dames
Dames ook
ook
Merin
heure levenswyze
levenswyze
nagevolgd.
bierin heure
nagevolgd.
- Dikwyls
Dikwylsfluit
fiuit ook
ook
BONAPARTE
JlONAl'ARTE zyne
zyne Gemaalin
Gemaalin in het
het grootite
grootfre gezelfchap
gezelfchap met
met alle
aIle
tederheid
in de
tederheid in
de armen
armen en
en kuscht
kuscht hear.
haar.
Hunne
Hunne dagelykfche
dagelykfche middagmaaltyd
middagmaaltyd beitaat
bellaat uit 25
25 converts.
couverts.
BoNA
pArrt mat
DOl\lAPARTE
Inat de
de zorg,
zorg, om
om de
de eer
eer der
der tafel
tafel op
op tetehouden,
houden,
aan zyne
:lan
zyne Gemaalin
Gemaalin over,
over, enenbybydedegezelfchappen
gezelfchappenenenasfemasfembides
blees verfehynt
verfchynt by
hy veeleer
veeleer als
als gist
gastdan
danals
alsgastheer;
gastheer; zynde
zynde
gemeenlyk altyd
altyd ernitig
gemeenlyk
ernfiig en
en fomber
fomber en
en met
met zyne
zyneontwerpen
ontwerpen
bezig.
Bydedekleine
kleineConcerten
Concerten zyner
zyner Gemaalinne
Gemaalinne that
fraat by
hy
bezig. By
gewoonlyk inin een'
een' hoek
hoek van
van het
het vemek,
vertrek , en
en is
gewoonlyk
is geheel
geheel oor
oor
voor de
de muziek.
muziek.
Sedert eenigen
dikwyls zyn
Sedert
eenigen tyd verwisfelt
verwisfelt BONAPARTE
BONAPARTE dikwyls
'lyn klein
klein
Slot van
van St.
fiil
Malmai[on met
met bet
het fchoone
fchoone Slot
St. Cloud.
Cloud. Van
ftil Malmaifon
bier
it
bier dat
dat eenige
eenige !potters
(potters zeiden
zeiden: : de
de St. Cloud
Cloud aaVerfailles
Yer[ailles il
n', a qu'un
Iju'un pas!
pas!
n'y
Sedert de
Sedert
de verbefling
verheffing van
van heuren
heuren Gemaal
Gemna! heeft
heeft Mevrouw
Mevrouw
alles om
om zich been
BONAPARTE
l\ONt.PARTE alles
heen met
met nog
nogmeer
meerpracht
pracht en
enfmaak
fmaak
ingericht dan
dan te vooren.
ingericbt
vooren. Heure
Beure meubilen
meubilen zyn
zyn van
van zeer
'leer groogroote waarde;
en brons.
brons. Heur
de meesten
meesten van
van mahognyhout
mahognyhout en
Henr rydryd..
waarde; de
tuig is
[uig
is wel
weI eenvouwig, doch
doch met
met grooten
grooten fmaak
fmaak ingericht; en
ell
Jockei beet
hellft zy
zy een'
een' kleinen
kleinen Mameluk,
Mameluk, dien heur
heur Gemaal
Gemaal
tot yockei
en haar
\lit Egypten
Egyptm medegebragt
medegebragt ell
haar ten
ten gefchenke
gefchenke gegeeven
gegeeven
tiit
beeft, welke
lIecft,
welke haar
haar over
over tafel
tafel bedient.
bedlent. Heur
HeurHoffloet
Hoffioetbeitaat
befraat
thands
thands uit
nit enkel
enkel voormaalige
voormaalige adelyke
adelyke Dames.
Dames.
BONAPARTE
in zynen
BONt\PARTE blyft
blyft inmiddels
inmiddels onvermoeid
onvermoeid in
'lynen arbeid.
arbeici.
Net isis niets
!let
niets ongewoons
ongewoons,, dat
dat by
hy de
denachten
nachten tot
tOtzyn
zynoverladen
overladen
werk
werk te huip
bulp neemt,
neelnt, en
enook
ookbet
hetzelfde
zelfdevan
vanzyne
zyneSecretarisSecretarisfen vordert, van
fen
vanwelken
wei ken byhyinsgelyks
insgelyksden
denonafgebrokenften
onafgebrokenfren
yver
yver vordert,
vordert, waar
wanr door
door zy
zy zich
zlchook
ookalleen'
aileen'van
van zyne
zynegenegenegenheid en
en gunst
genhcid
gunst kunnen
kunnen verzeekeren
verzeekeren:: wat
wat by
by hun
hun eenmaal
ecnmaal
ter
ter taake
taake geeft, moet
moet voltooid
voltooid warden.
worden.
By
ziet hy
by gnarne
By deze
deze drukke
drllkke bezigheeden
bezigheeden ziet
gaarne,, wanneer
wanneer de
de
andlandigheeden znlks
zulks toe!aaten
toe/eaten,t dat
omllandigheeden
dat zyne
zyne Gemaalin
Gemaalin hem
hem van
de opwachtingen
opwachtingen der
der Vreemdclingen
Vreemdclingen , en
en de
dewaarneeming
waarneemingder
der
honneurs
bonneurs in dergelyke
dergelyke gevallen,
gevallen, ontlast
ootlast;; van
van welken
welken post
POSt zy
zy
zich
, met
zich ook
ook,
metalle
ailededehoedanigheeden
hoedanigheeden van
van eene
eeneDame
Dame van
van
hoogen
wyzekwyt:
kwyt: zy isis alsdan
hoogen rang, op
op de
de voldoenendfte
voldoenendfte wyze
alsdan
airyd opgeruimd,
opgeruimd,enenrekent
rekenthet
hetzich
zichtot
toteen'
een'pligt,
pligt, om
om elk,
altyd
met
met wien
wien zy fpreekt
fpreekt,, heusch
heusch en
en gevallig
gevaJIig re
te bejegenen
bejegenen t , en
ea
zich voor
voor hem
hem van
van heure
heure voordeeligite
voordeiIigfte zyde
zyde te
te vertoonen.
vertoonen.
int
Vic

VhV MEVROUW
VIl'"
;UEVROUW BONAPARTE.
BONt\PARtE.

297

tit deze
Vit
dezeweinige
welnige trekken,
trekkcn, welken
welkcn wy
wy uit
ult dit
dit Werkjen,
Werkjen, zt)
21)
verre ons
ons beflek
verre
bell:ek zulks
zulks duldde,
duldde. overgenomen
overgenomen hebben, zal
zal men
melt
den onderhoudenden
dcn
onderhoudenden inhoud
inhoud genoegzaam
genoegzaam kunnen
kunnenbeoordeelen6
beoordecJet1.
De Vertaaling
41 zeer
De
Vertaaling isisinin l1:yl
zeer vloeijend,
vloeijend, doch
cioch bier
hier en
ell daar
dllar in
ill
fpelling voor verbetering
fpelling
verbctCling vatbaar.
vatbaar.
taco DE
DE GROOTS
GROOTS F"ergl'!yking
Register op
Vergelyking der
Register
op HUGO
eer Gemeenebesten,
Gemeenebesten t
gevolgd door
door een!!
eeneNardI',
Narede, gelyk
gevolgd
gelyk suede
mede door
door .4tbenen
Athencl1 onder
onder
eene Verhandeling
Verbandefing over
van !.!lIS6
CLEO,
oJ'tr het
h::tToo...Tee/die/it
To,::Jee/dicht van
CLEO, of eefle
Arose
als Bylage
Bylage tot
tot bet
ToPnAN71 , als
TOPHIIN~S,
het Hoofddeel
Hoofddeel der
der Vryheid
Vryheid en
en
Slaaverny; door
501:IAN MEERMIIN
MEERMAN, , Heer
Heer 1'1111
van Dalem
S/aavcrn:v;
door Mr.
IIfr. JOT-JAN
Do/em en
en
Vuren. Te
Te Haar/em,
Haarlem, by
by A.
A.Loosjes
Pz. Te
Te zamen
zamen 361
Vuren.
Loosjes Pz.
biz.
361 hI'lJ.
In gr.
111
gr. 8vo.
anheet wy
wy het
bet bertie
nerde eh
en bathe
Wanrteel'
butUe Deet
Deeidesopgethelciert
des opgemelden
Werks, met
met den
den daar
daar aan
aan toegevoegden
toegevoegden arbeid
arbeld des
des Hee,
HeeWerks,
MEERMAN aankundigden
aankundigdenen
en beoordeeldeh,
reti MEERMIIN,
beoordeeklen, Mogten
ren
l110gten wy
wy
vertnelden , dat
van Wolin.%
vennelden,
dat ons
ons een
een zeer
zeet gewenscht
gewenscht Register
Register "an
Woor"
den en
te wagten
flondt, en
en d:lt
dat die
dieHeer,
Heer, zo het
den
en Zaaken
Zaaken te
wag ten ll:ondt,
het gege·
heel nog
*
heel
nog eenlge
eenlge verbetering
verbeterlng ofofvervolkomening
vervolkomenin~behoefde
behoefde.
zulks ook
ook zynen
zou nanbieden
(*). Aan
tulks
zynen Landgenooten
Lalldgenooten zou
aanbicden (*).
Ann dee‘
dee~
ze belofte
bier voldaan
door een
zeer l1itvocrig
nitvoerig Re.
Re'
te
belofte words
wordt hier
voldaan, , doot
een zeer
gister, met
den Heer
HeerJ.j. hit.r.*
gistet,
met de
de meeste
meeste zorgvuldigheid
zorgvuldigheid door den
BRILL.
Leyden, vervaatdigd;
vervaardigd ; een
een Register,
Register , 't't wells
te Leyien,
te
welk den
den zoeker
zoeker
niet verlegen
verlegen zal
zal !amen
laaren,, 171
171 bladzyden
bladzyden beilaande.
be!1aande.
MEERMAN, dien
De Heer
dien wy
De
Heer MEERMIIN,
wy meermaalen
meermaalen aanmerkingen
aanmerkingen oIJ
op
en verbeteringen
van zynen
en
verbeteringen van
zynen arbeid
arbeid zagen
zagen maaken
maaken,, voldoet
voldoet
desgelyks aan
aan zyne
zyne toezegbing,
toezegging , in
in eerie
eene Naredr:.
In!ondfche
desgelyks
Narede. Inlandfebe
journaalen, aanmerkingen
nanmerkingen doot
door kundige
en Hoogduitfcbe
Hoogduitfc'te :rourl1{/alell,
kundige liedert
lieden
in
hem medegedeeld
en 0:gen
in ons
ons Vaderland
Vaderland hem
medegedecld, , en
c1~en nader
nader onder,
onder..
hem daartoe
de floffe
aan de
de hand.
hand. Hy
zoek,
ri ven hem
20ek, g-aven
daanoe de
ll:oJfe :;:;n
Hy door.;
door..
en verhererende
pen de drie
loopt
met eene
loopt met
eene ophelderende
ophelderende en
ve!'heterende t'en
drie
voorige
Deelen, , en
en maakt
maak. zich
zich de
degemaakte
gemaaktenanmerkingen
aanmerkingen
voorige Deelen
ten
ten nutte,
nutte. ofofgeeft
geeftreden
redenvan
vanderzelver
derzelverefwyzing:
:;fwyzing:Mies
niles met
met
eene
heurche bercheidenheid
eene heufche
befcheidenheid, , wenschlyk
wenschlyk aan
aan te
te rrefferi
treJfed by
by
mile
Schryvers, die,
die, hunnen
aile Schryvers,
hunnen arbeid
arbeid beoordeeld
bcoordeeld vindende, van
van
die beoordeelingen
benordeelingen gewangen.
gewaagen. De
De verbeteringen
verbeterlngen en
en opheldeophelde.
ringen
zyn voorts
ringen zyn
voons., de
deeerie
eenezeker
zekerbelangryker
belnngryker enengewigkiger
gewigdgel'
dan
de andere,
dan de
andere, van
van dien
dien anrt,
aart, dat
dat het
hetWerk
Werk 'er
'ereerie
eenedaa&
daad.
lyke
door kryge,
kryge, en
Iyke verbetering
verbetering door
en zoms
zoms doorvlogten
doorvlogten ter
meteerie
eerte
en andere
byzonderheid, op het
andere weetenswaardige
weetenswaardige byzonderheid,
het verhandelde
verhandelde
in het
het Werk
Werk patsfende.
pasfende. Met
Metdit
ditmiles
alles maakt
maakt deeze
deeze Narede
Ntlrede
niet meer
meer dan
dan 36
36 bl. ult.
nit.
Hoe
eh Register
Hoe zeer
zeer voegende
voegende en
Register en
ell Narede
Narede ook
oak by
by het
het
Werk
Werk waren
waren,, zal
zal elk
elk bekennen
bekennell inoeten,
moetel1, dat
datdezelve
dezelvevan
Villicede
celie

W

oi1~
att

(*) Zie
~ie onie
onze Traderl.
Pader!. Leneroele.
Letteroif. voor
yoor an,
1803. M.
bI. ;MA
il44&
LETT:
18Q4. NO.
X
LETT. 18°4~O_ 7.
7X
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vergezeld gaan.
gaan. Deeze
onvermydelyke
droogheid vergezeld
Deeze heeft
hee(c de
de
onvermyde l yke droogheid
eenigermaate willen
willen vergoeden
vergoedendoor
door eene
eene ByMEERMAN eenigermaate
Heer
Beer MEl!ItMtlN
Athenen onder
onder CLEO.
ct, E o, of
von 154
bladzyden , getyteId:
getyteld: Athentn
laO'e
154 bIadzyden,
lage van
Verhandelingover
overhet
het Tooneel-dieht
van ARlSTOPHANr:S:
tiRisvonnAstEs: DE
"";rhtmdelillg
Tooneel. dicht van
BIDDERS.
Reeds
hadt
vangewaagd
gewaagdininhet
hetI ID.
D.hIbl Z!%9.
229,
lUDDERS.
Reeds
hudt
hyhy
'er'ervan
Gottingfchen Haagmet vermelding
van den
den Gottingfchen
vermelding der Verhandelinge
Verhandelinge van
Hoogin den
onder den
den tytel:
HEYNE , in
leeraar
den Jaare
Jaure 1793
1793 opgefleld
opgefleld,, onder
leeraar HhYNE,
Libertatis &
LiberIa/is
& Aequalitatis
Aequalitatiscivilis
civilisininAthenienflym
AthenienJium Rep.
Rep. delide/iDeeze arbeid
arbeid van
van HEYNE
IIEYNE gaf
veatio ex
ex Ariflophane(*).
gaf MEErtMEER.
nea/io
ArifJophalie (*). Deeze
aanleiding, om
NAN
am bet
het zonderlinge
zander linge Tooneelfluk,
TooneeH1:uk, tlE ~ IDOERS,
!IAN aanldding,
meer van
wat
van naby te
Ie onderzoeken
onderzoeken ,, en
en Vertaalers
Vertaalers en
en Uitleggers
Uitleggers
wat meer
met het
vergelyken. fly
met
het oorfprongiyke
oorfpronglyke tete vergetyken.
By hadt
hadt niet
niet alleen
aileen
zich reeds
zich
reeds voorgeuomen
\'oorgenomcn, om
om., met
metbyvoeging
byvoeging van
Vlll1 korte
kone
Nederdnitfehe Verzen.
NOOtell , DE
Verzen, omtrent
Nooten.
DE !UDDERS
RIDD£RS inin Nederduitfc,'te
omtrent van
valt
dezelfde lT,aat
moatals
als die
die des
des Tooneeldichters,
over te brengen,
c:lezclfde
Tooneeldichter3. over
brengen,
mar zelfs
lTIaar
zelfs bevondt
bevondl by
hy zich
zicb reeds
reeds byna
byna met
met een
een derde
derde gegedeelte von
het geheele
Stuk gereed.
gereed. Dan
deelte
vrn bet
gebeele Smk
Dan,, by
by eene
eene nadere
nadere
en bedaarde
overweeging , zag
zagby
by van
van dit voorneemen
af,
'en
bedanrde overweeging.
voomeemen af,
zich tot
en bepnalde
bepnaldc zich
lot eene
eelleuitvoerige
uitvoerigeeneaberedeneerde
beredeneerde fehets
fchet.
von het
van
het Stuk
Stt!k,, met
met zo
zoveele
veeJevoorbeelden
voorbeeJden uit
uit hetzelve
hetzelve., als
all
by meende
meende dot
dat bet
hel belong
belang zyner
zyner Leezeren
Leezereneenigermaate
eelligermaate zoo
ZOll
kunnen vordeien
en met
kUllnen
vorderen; ; en
met de
de voile
volle overtuiging,
overtuiging. dot,
dat, voor
voor
wat hy
;;iles, wal
by wegliet,
wcgliet, of
of niet
niet met
met de
de woorden
woorden des
des Schry..
Schry.
vers mededeelde,
de Leezers
vers
rnededeclde, de
Leezers hem, indien
indien zy
zy zich
zich de
de moeire
moeit~
vvillen geeven
geeven om
om het
het oorfpronglyke
willen
oorfpronglyke door te
te leezen
leezea.oneer
meer dank
dank
clan oudank
ondank zullen
dan
zullen weeten.
weelen.
Zonder dit doorieezen
MEHtMAN
Zander
doorleezen,, zu'len
zu'leneenige
eenigewenken
wenkenvon
vanstErnolistt
zelven , hier
:zelven,
hier gegeeven
gege,"ven, , elk
elk des
des verzekeren.
verzekereil. Hy
By fchryft
fchryft des.
des..
wegen dit zeer
wegen
zeer overneemenswaardige:
overneemenswaardige: "„ hinters,
Immers, niettegen.
niettegenfloande :11al het
het belangryke
ten Mien
fl:1:lncle
bel:1ngryke. ,'t't weik
welk bet
het &rano
danrna ten
Vf·Jlcn blyh)yDE RlD1RRS,
EIDI RRS van
ken
zal, dot
van meer
dine zyde
dat DE
meer don
dan cene
zyde befchouwd,
bcfchouwd,
ken zal,
in zich
zich bevrttcn,
bevntcn, zoude
zoude ik
ik het
hetbeneden
beneden my
my geacht
geacht hebben,
hebben,
om ook
morsfigheden
()m
oak don,
dan, wanneer
wanneerikikdede
morsfigbedenvan
vanher
herallergrof:1llergrofite had
geloaten
, die aoneenfchalteling
.fie
foononvertaald
had onvertaald
grla:lten.
die aaneenfchakelingvan
van
lafheden, die
die zich
zich in
in zulk
een ruimen
overvioed in
lafheden,
zlllk een
mimen overv)oed
in betzelve
hetzelv~
bevinden, in
gedannte vaar
voor te
te iteHen.
ftellen. Hoe
in hoore
b3aH~ woare
wnare gedaante
Hoe zeer
zeer
ook een
der Ouden
wanneerzy,
zy, gelyk
een bewonderoor
bewonderaar da
Ouden, , wanneer
gelyk zy
'ly het
het
()ok
in der
der daod
daad ininzeer
zeerveele
veeleopzichten
opzichrendoen,
doen.bewondering
bewondering verdie.
verdie..
nen,
nen, kan
kan ilc
ik echter
echter niet
niet van
vnn my
myverkrygen,
verhy~en.olleen
aileenomdac
omdat her
het
tweeentwintig eeuwen
eeuwen geleden
geteden isis dot
tweeentwinrig
dat een
eer. Schryver
Schryver bloeide,
&leen omdar
omdat hy
by de
aileen
de toeluiching
roejuiching van
van bet
het befchaafd
belchaafd Athenen
beeft weggeeraagen,
iets gl;estig.
geestigsof
of fchoOilS
fchoons tete vindell
vinden,
weggedraagen. iets
• of,
of.
013
01'
(1)
(*) Wy
Wy hebben
hebben 'er eene
eene Nederdultfthe
Nedel'duitfehe Vernaling
Vertaaling van
van,, onder
onder den
de.
tytel:
Verhandeling over
over de
lylel: Verhandeling
de Fryheid
FryheidenenGelykheid
Ge/ykheidinj~dedeRepubliek
RepublieTt:
de,
de' Athenienfrn
Athe,uenjen,, toegepast
loegepast op
op die
die van
van Frankryk,
Frankryk, door
door den
den Heer
HofHeer Hofroad PRY
'road
\'EY . L I. Uit het
htt Boogduitsch
Hoogduitsch vertaidd,
vertaald, benevens
benevens erne
une Voorreden
Voorrtdell
en
vanden
denPerUlalt:r,
Vertaaler, Zie
Vaderl. Letteroef.
In Byvoegzelen
ByvoegzeJen van
Ziie ooze
opze Varied.
Let1l:roej[. weir
VllOI'
~794'. bi.
bl. 470.
470.
3794
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tUltliSTElt,, NAREIDE
NAItEDE El't
VERllANDEtING.

299
299

bp
"'p"het
'het Voetfpoor
ttoetfpoor der
det Comtnentatoren,
Comtnelltatotel1, hem
bem te/ken
telkensg het
het facefacetoe te
de plompplowte.' lepide!
lepide! en
en dergelyken
dergelyken toe
te roepen,
rocpcn, wanneer
wanneer de
te!
:lie
:ftc of
ofzoutelooste
zoutelooste boerteryen
boerteryel1 het
het Btyfpel
Blyfpel tot
tot eene
eene Klucht
Klucht
Van
het allerplatfte
allerplatfte foort
foort vernederen;
vernederen; wanneer
wanneer 'cr
'er by douzynen
\Jan het
douzynen
repels
regels achter
achter elkaar
elkaar geen
geel1 mond
mond tot
totlagchen
lagchen doen
doen vertrekken;
vertrekken;
ja
ja wanneer
wanneer byna
byna geheele
geheele bladzyden
b!:ldzyden naauwlyks
naauwlyks of
ofteteleezen
leezen Qt
aau
'aan tehooren
te hoot"en zyn.
zyn. En
En ik
ik heb,by
heb, byhet
hetbettudeeren
belludeeren der
der RIMERS*
RIDDERS l>
bonderd
maalenteterug
ruggedacht
gedachtaan
aan't't geen
geen ik
ik eens, by
llOnderd maalen
by eene
eene
gelegenheid t, van
:nndere gclegel1heid
van de
deOpera
Opera BufFas
Buffas in
in italten
[talien ,, waar
waat :tea
me"
:nndere
tie,, in
zeker derde;
het oude
oudeBlyfpel
lllyfpel wel
weieenige
eenigegelykheid
gelykheid
eft
in zeker
derde, bet
/weft,
dntde
dePoppen
Poppenininonze
onzeDrIe•
Drle"kroon-fpelleti
kroon - fpelleti
'beeft; gezegd
gezegd heb:
heb:dat
fchanrrien zouden
,. tulken onzin
onzin aan
a:m haare
haare Toehoorde'roehoorde..
rich
zouden
tich fchaamen
ten voor
Voor te
te houden.
'houden. Men
Menverberge
verberge zich
zich zoo
zooVe
veel
mcn wit
wit
ren
gl men
achter de
de zinfpeelingen
zinfpeelingen op
zaaken. , die
die de
de tyd
tyd
achter
op perfoonen
perfoonen of
of zaaken
ons verlooren
vetlooren heeft
heeft doen
doen g,aan
gaan;; nit
uit het geen
geen men
men ons
ons daat
daar
'voor
voor ons
van
wy genoeg,
'\Tan verklaard
verklaard heeft,
heeft, weeten
weetenwy
genveg. wat
wat alal hecft
heeftmedemede..
gewerkt am
Atkeen/eke Volk
Yolk te
te vermaaken.
vermaakel1. VuiligheVuilighegewerkt
om het
het Atheenfche
den
den althans,
lllthans t die
die onder
onder ons
ons anti
aan LAISSEN
LAISSEN zelve
zclve de oogen
oogen zone
fDU"
den
nederflaan ;woordwoord-ellen letter.
letter-fpellen
den doen
doen n€derflaan;
fpellen , die
die telkens
telkens
wederkotnen
en die
die op
op onze
onze Tooneelen
Tooneelen het
het gefluit
gefluit onafge.
onafge..
wederkomen. ,en
broken
zouden doen
broken zouden
doen voortgaan
vOortgll:m;; de
de grofde
grome fcheldwoorded
fclJeldwQorden
en verwytingen
verwytingett van
van allerlei
allerlei ondeugden,
ondeugden, op
opaanweezentien
aanweezenden ed
eit
afweezenden
met volle
voile handen
handen uicge!l:ort;
uitgeflort; en,
en, wat
\Vat nog
nog byna
byna
llfweezenden met
van dingen.
dingen , die,
is, , de
de menigte
menigte van
die.
duldeloozer dan
duldeloozer
dan dit
dit alles
alles i8
indien
indien ik my
my zo
zo ping
maguitdrukken,
uitdrukken, geene
geenebetekenis
betekenis,, ten
ten mini
min..
ften gecnen
geenenzamenhang
zamenhang
altoos
hebben.En
En het
ften
altoos
hebben.
het heeft
heeft tel.
tel..
naar 't
kens myne
getrokken, , hoe
hoe een
een Volk
kens
myne verwondering
verwondering gecrokken
Volk t, naar
welk het
het Attifche
zout zynen
ctraagt; een
een Volk
welk
Attifche zoUt
zynen naam
naam draagq
Volk,, dat
dat
finaak von
vondt,
in
de Treurfpellen
Treurfpellen van
van EURIPIDES
de , en
en waar
waar de
de
EURIPIDES fmnak
In de
Weetenrchappenen
enfraaie
fraaieLetteren
Lettereninin der
der daad
daad op
op hooged
WeetenCchappen
hoogel1
4thenen in
in de
prys
/londen; ;met
de eetdv
eeU\v
prys flonden
meteen
een woord.
woord , hoe
hoe Athenen
zulke voorftettingen
heeft kunnen duiYan
voorfiellingim heefe
dulPLATO zulke
SOCRATESen
en PLATO
Tan SOCRATES
den, en
en zich
zich van
van al
al het
het walchlyke
walchlyke,, daar
daar zy
zymede
medevergezeld
vergezeld
gingen , door
en :Indere
andere bykomende
bykomende mann.,
omilau,,!
gingen,
door perfonaliteiten
perfonaliteiten en
1k weet
weet wei;
wel,
digheden,
heeft 'laaten
fch~del()os ftellen.
lleBen."" lk
, laaten fchndeloos
digheden , heeft
dat oak
ook onder
dat
onder ons
ons het
het gemeen
gemeen tot
tot vertooningen
vertooningen been
hef'n loops„
loopt.
plompe boerteryen
waat
boerteryen., met
met meet
meerdan
dandubbelzinnighedett
dubbelzinnigheden
waar plompe
vermengd , zyne
zyne grove
vermengd,
grove lachIpieren
lach(oieren in
in beweeging
beweeging brengen;
brengen;
doch ik
ik weet
weet ook
ook tevens
tevens,, dat
dae men
men de
detenten
tenten ofoffteliagien*
ftellagien;
doch
waar
Toowaar deeze voorftellingen
voorftellingengefchieden.
gefchieden ,niet
niet met
met het goede Tooneel
vermengen; ; dqe,
zo onze
onze Overheid
Overheid by
by Nationaate
Nationaale
fleet zal
zal vermengen
cht , zo
reesten eens
vertooningen zou
zou willen
wilten doen
doen plans
Feesten
eells openbaare
openbaare vertooningen
pla:1tS
grypen ,waartoe
waartoe!'let
hetganfche
ganfche(folk,
Volk,am
onszo
zo te fpreeken
fpreeken,; zamengrypel1',
Zaniengeroepen werd,
werd, zy
geroepen
zy zeker
zeker tot zulke
zulke Drames
Drames de
de toevlugt
toevlugt niet
niet
*
20U
!leemen; ; en
tWYfele", grootlyks, veronderdeld
vetonderfteld eens
eens.
ik twyfele
en ik
rou neemen
dat men
men over
duizend jtiaten
Oaten nog
nog ergens
dat
over een
een pant*
paar duizend
ergens de
de Neder.
Neder.
of men
dad de
debew)'..
boil.
beoefende, of
Guitfche
Welfprcekenheid beoefende;
men dan
aditfche Welfpreekenheid

X iI
X
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MEERMAN
]. M&ERI\lAN

zen van
van OI1Zett
oaten geest
geest oneicenen
ontleenenzou
zounit
uit de
de !otternyen,
zotternyen, Watt'
wan'
zen
van onze
van
onze KermisKermis· fpellen
[pellen weergalmen."
weergaimen."
Naa-het
her een
een en
Naa
en ander,
ander., nogthans
nogthans, , ten
ten voordeele
voordeeJe van
van dit
Spel , uit
gezegd te
te bebben,
hebben , is
Spel.
uit zeker
zeker oogpunt
oogpUnt befchouwd
befchouwd.# gezegd
zyne taal:
taal: dat,
hoe
zeer
ook
in dit
Tooneell'cuk
in dit
Tooneeillukalles
atlesoveroverzyne
" dat.
hoe
zeer
ook
dreeven wordt
worth voorgetleld
hoe zeer
zeer oak
ook DE
dreeven
voorgefleld. , hoe
RIODERS meer
DE BIDDERS
voor eene
voar
eene caricatuur,
caricatuur,, dan
dan voor
vaoreene
eenegetrouwe
getrouweafbeelding
afbeelding van
van
het At!;eenfche
Atheenfthe Volk.
Volk, gehouden
gehouden moeten
moeten word
worden
en ,, dit
dit Stuk
Stuk ons
ons
bet
evenwel
met de
't zelve
wei genoegzaam
genoegzaam met
de grondtrekken
grondtrekken van
van 't
even
zelve doee
doet
gemeenzaamworden,
worden ,en
eninin den
den geest
geest dier
dier tyden
tyden inleidt."
inleidt." gemeenzaam
MEERMAN voegt
voegt'er'erby:
by :"„ DE
De RIDDERS
RIDDRRS zyn
zyn van
MEERMAN
van het
bet begin
begin
tot bet
op CLEO.
den Demagoog
een hevige
hevigc Satyre
Satyre op
Demagoog en
ell
tot
het einde
einde een
CLEO , dell
Redenaar, die
oor van
meeste het
het oor
Reden2ar,
die toen
toen het
het meeste
van 't't Volk
Yolk hadt
hadt,,
en daar
daar door
door tete gelyker
gelykerIyd
tydop
op't't Atheenfche
titieenfce Volk
en
zelve,'"
Volk zelve."
Dien CLEO
CLEO leen
leert by
hy ons
ons nader
nader kennen
kennen —
- van
van eene
eene zeer
zeer
Dien
onguntligezytle
zyde kennen.
kennen Alles
ongunfiige
Alles werkte
werkte mede
mede tot
LOt het
bet zetten
zettell
van eene
veete tllsfchen
tusfchen CLEO
ciao en
en den
den Dicbter,
Dichter.
vall
eene perfoonlyke
perfoonlyke veete
die hem
ten tooneele
voerde. In
die
hem zo
zo ongenadig
ongenadig tcn
woneele voerde.
In een
een der
der
oude Berichten
of korte
der RIDDERS,
oude
Bericbten of
korte Inhouden
Inhouden der
de UitVit..
RIDDERS , in
in de
gave van
van llRL'NCK,
BRUNCK wordt
wordt verhaald,
verhaald , dat,
dat, toen
gave
toen niemand
niemand de
de rol
CLEO fpeelen
van CLE.O
fpeelen wilde.
wilde , de
de Dichter
Dicbter 'er
'ereersc
eerst mede
mede toefde
toefde ,
van
doch daarna
zynepnrty
party koos,
koos , en
de Hoofdrol
en inin perfoon
perfoonde
Hoofdrol
doch
daarna zyne
op zich
or
zich nam.
nam.
De Heer
MEERMAN dien
dies wy,, als
De
Heer nIEERMAN,
ais zeer
zeeruitweidensgezind,
uitweidensgeziod.
te meermaalen
meermaalenaantroffen.
aantroffen ,geeft
geeft ons
ons te
te
re deezer
deezergelegenheid
gelegenheid
over bet
bet iltkeenfche
Mneel, waar
zyne asumerkingen
aallmerkingen over
/lthcenfche 'tOoncei.
in by
hy
waar in
drukt van
de voetftappen
voetll:tppcn drukt
van den
den Schryver
Schryver der
der Reizen
de"
Reizen van
van den
jengen
BARTHELEMI.
jOJJlfen iinachalfis
/lntlcharjis - BJ\RTHP..f.EMI.
Eene nadere
van DE
Eene
nadere en
en breede
breede ontwikkeling
ontwikkeling van
RlDDERS, , de
DE BIDDERS
groote
, volgt:
groote zaak
zaak in
in deezen
deezen.
voIgt:wy
wymoeten
moerendeeze
deezealgemeene
algemeene
bedenking
Demus.
bedenking niet onvermeld
onvermeld laaten:
laaten: „" Niettegentlaande
Nieetegenftaande Demus,
in ons
of het
her Volk,
rolk, in
ons Blyfpel
B!yfpel eeoe
aJlerzotlle ro!
zoo
eene allerzotfte
rol fpeelt,
fpeelt,'\zoo
begrypt
ligtelyk , dat
dat ARISTOPHANES
niet zoo
men ligtelyk,
ARISTOPHANES bier
bier mede
merle niet
begrypt men
zeer de
de Natie
Nalie heefc
heeft willen
willen ten
ten toon
LOon ftellen
llellen,, als
als wel
wei het
het gegemeen
meen., 't'r geen
geen evenwel
even weI de
de meerderheid
meerderheid dier
dier Natie
Narie uitmaakte,
uirmaakte"
en
en 't't geen,
geen,federt
[eden dat
dat alle
aBe inrichtingen
inrichtingen vin
v-an SOLON
SOLON vernietigd
of
of in
in oubruik
oubruikgernakt
geraakt waren
waren,, een
een onbeperkt
onbeperkt gezag
gezagvoerde
voerde ,, en
zich
doorzyne
zynedriften,
driften ,of
ofJiever
lieverdoor
doorhun.
bun die
zich alieen!yk
lllleenlyk door
die
dezelve
liet leiden.
beweeging wisten
wistcn te
re brengen
brengen,, liet
leiden. Myne
Myne
dezelve in beweeging
Leezeren
mi~fchienmet
metFowri.NELL
FONH NELLE:
verwonderen.
Leezeren zullen
2ullenzich
zichmisfchien
E verwonderen,
slat
Volk gedoogde,
gedoogde,dat
datmen
menhet.
het, op
ap zulk
zulk
dat dit
dit alvermogend
alvermugend Volk
eene verregaande
wyze,, op
op het
hetTooneel
Tooneelbefpotlyk
befpotlyk maakte.
maakte..
verregaande wyze
Doch
LIMOY op deeze
Doch ik
ik kan
hn het
het antwocrd
llfltwocrd van
Van Bit
BIWMOY
deeze zwaarigzwa~rig.
overneemen: dat
dat naamlyk
naamlyk dit
slit Volk,
Volk, of
beid gerustlyk
gerustlyk overneemen:
ofliever
liever
dit Gemeen
aan het
betaanzienlyiter
annzienly~er gedeelte
gedeelte der
del' Natie
Natie
Gemeen,, (want
(want aan
konden
de waarheden,
waarheden, die
die bier
bier gezegd
gezegd worden
worden,, niet
nietanders
anders
konden de
clan
aangenaarnzyn
zyn,)
door bet
her fraaije
fraaije der
der Poi!fie
Palle en
dan aangenaam
,) door
enVertooVenooMug
nin,.
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van zoo
Ding , door
van ten
zoo veele
nfng,
door het
bet vermaak
vermaak van
ten koste
koste van
veele perfoonen , die
die het
het ten
ten tooneele
tooneelezag
zag voeren,
voeren , te
te lagchen
foonen,
lagchen., door
door
de morsfigheden
eindelyk, zoo
zoo wel
de
morsfigheden eindelyk,
weI als
als om
om verfcheiden
verfcheiden andetndere comique
betrekkingen,die
die het
het 'er
'er zoo
zoo ryklyk
hoorde of
of
re
comique betrekkingen,
ryklyk hoorde
tag , verleid
%ag,
verleid wierd
wierd,, her
hetgeheele
geheelemet
metgenoegen
genoegen te
te aanfcbou.
aanreltou_
weir. En
well.
En kan
kan ik
ik hier
hiernog
nogdes
desnoods
noodsbyvoegen,
byvoegen, dat
dat eene
eene
befpotting, die
befponing.
die over
over zulk
zulk een
een heir
heirvan
van menfchen
menfehen gaat,
gaat, en
en
door die
door
die alien
allen eenpaarig
eenpaarig gedraagen
gedraagen wordt, de
deOndeelbaaren
Ondeelbaaren
dikwyls in
in die
die zelfde
zoo veel
veel te
te minder
minder treft;
trdc;
dikwyls
zelfde evenredigheid
evenredigheid zoo
vooral wanneer
zy 'er
'er op eene
vooral
wanneer zy
eene andere
andere wyze
wyze ten
ten overvloede
overvloede
wegens vergoed
vergoedworden.
worden.En
En dit
dit alles
alles bclettede
belettedeniet,
niet , dat,
dat,
wegens
op den
CLEO op
wanneer
den Schouwhurg
Schouwburg hartelyk
h3rtelyk gegewanneer men
men over
over CI.EO
lagchen badt,
hadt, men
voor zyne
Jagchen
men zich
zich teritond
terftond daarna
daarna wederlals
wederlnls voor
voeren ging
'Yoeten
ging nederwerpen."
nederwerpen."
De overgenomene
overgenomene itukken
frukken uit
nit dir
dit Blyfpei
B1yfpel regtvaardigen
regtvaardigen de
de
over 't geheele
MEERMAN , over
aanmerking
geheele Stuk
Sruk gemaakt,
gemaakt, ten
tell
aanmerking van
van MEERMtlN,
vollen; en
vollen;
en men
men moet
moet zich
zich aan
aan de
de behoudene
behoudene lafheden
lafheden erge.
ergesen. De
reno
Degedeelten,
gedeelten, die
die duister
duister zyn,
zyn, worden
worden toegelicht.
toegelicht.
Wy neemen
nog flegts
ilegts over.
over , dat
Wy
neemen in
in onze
onze Aankondiging
Aankondiging nog
dar
HYPAREOLUS , of wie
CLEO,weI
wel verre
verrevan
van door
door een
een HYPERIlOLUS,
CLEO,
wie bet
bet ook
ook
anders zyn
zyn magt
mogt ,, veel
anders
veel min
min nog
nog door
doorde
defpotternyen
fpotternyen van
van
uit zyn
, uit
zyn oppergezag
oppergezag geflooten
gefrooten te won.
wor..
eenen
ARISTOPHANA$
eenen ARISTOPHANRS
den •, zich
den
zich in
in tegendeel
tegendecl hier
hier inin zodanig
zodanig gefterkt
gefrerkt zag
zag,, dat
dat
hem
lang daarna
het bevel
bevel over
over het
het Atheenfche Leger
hem,, vier
niet lang
daarua, , het
tegen
der Spartaanen
regen den
den geoefend(ten
geoefendfl:en Veldheer
Veldheer der
Sparttlanen wierdt
wierdt toetoe·
op deezen
is op
vertrou wd; ;en
deezen krygstogt
krygstogt., dat by
hy fneuvelt;
fneuvelt;
vertrouwd
en't't is
en niet
by de
de Poort
en
niet in
in de
de Kraamen
Kraameu by
Poon der
der Hoofdltad,
Hoofdll:ad, dat hy,
hy.
in 't't dryven
dryven van
van het
het laagfte
laagfie beroep,
beroep, het
hetoverige
overige zyns
zyns leevens
leevens
verflyt.
verOyt.
Dit
Dit Stuk
Stuk wordt
wordt ook
ookafzonderlyk
afzonderlyk by
by den
den Drukker
Drukker Looms
LOOSJ!!.
uitgegeeven.
Cedichten
en Redevoeringen
van Mr.
Mr. H.
Ctrlichten en
Retievoeringen van
H. A.
A. SPANDAW.
SPANDAW. Te
ihnfleldam
Amfteltiam,, by
by P.
P. J. Uylenbroek.
Uylenbroek. In gr.
gr. 8vo.
8vo. 208
2.08 bl.
hi.
veel
hebben wy
wy dit
dir Werk
Werk geleezen,
geleezen, zoo
veel genoegen
genoegen hebben
M etdedezeerGedichten
als de
de Redevoeringen•.
Redevoeringen. De
De Heer
en Mr.
Gedichten als
Heer en
Mr.
toont voor beiden

SPANDAW
SPANDAW toone voor beiden te
te zyn
zyn berekend
berekend. , zoo wel
weI In
in
maatloozen
voordragt als
als in gebonden
maatloozen voordragt
gebonden Ityl
fryl de
de pen
pen tetekunnen
kUllnen
voeren
voeren ':hoedanigheden
hoedanigheden,, die
die wy
wybybymannen
mannen van
van kunde
kunde en
en
fmaak
niet altyd
vinden. Van
fmaak niet
altyd vereenigd
vereenigd vinden.
Vande
deGedichten
Gedichten zyn
zyl1
veelen
aan de
de Liefde
Liefde gewyd;
gewyd; althans
althans weet
weer de Dichter,
veelen aan
Dichter, meestmeestal,
ai, Liefde
Liefde en
en Meisjes
Meisjes mede
mede tea
telt tooneele
tooneele te
te doen
doen verfchynen,
verfchynen t
hoewel
hoewel het
het onderwerp,
onderwerp,althans
althans zulke
zulkeleevenclige
leevefldige beelden,
beelden. als
als
de Dichter
Dichter teekent,
teekent, niet
niet noodzaaklyk
noodzaaklyk vereifche.
vereifche. Met
Met dat
dae
alles
:lIles worth
worde der
der zedigheid
zedigheid en
en kuischheid
kuischheid immer
immer huide
huldegedaan,
gedaan t
en
misbruikt,om
om in
in het
bet hart
p ROWS
nOQic de verbeeldingskragt
Yerbeeldinglkragt mbbruikt,
bart der
X
LeoX 33
Leo-
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Leezeren een
een onheilig
onheilig vunr
vuur tetoltooken.
Itooken. De
Leezercn
De dichtl1:ukken
dichtftukken zyn.
zyn,
Theestal kort,
kort , uitgezonderd
het eerae
eerfieenenhet
hetlaatlle;
laatfte het
meestaI,
uitgezonderd het
hee
een op het befoemde
befoemde Groninger In!tiwut
Inftituut am
een
omDowen
DoovenenenStammen
Stomas
het ander
orderwyzen- — het
op den
den .dJgemeenen
4lgemeenenYrede.
Yrede. Vaol
Ie of/derwy:;;en
ander op
Voor
(le plaatzing
plaatzingvan
van
als reeds
voor
de de
uitbarfting
~e
hethet
laallle,
aIs reeds
vaar
uilbarfiing van
van
den tegenwoordigen
dell
tegenl\Joardigen Oorlog voor
voor de
de drukpers
drukpers gereed
gereed geweest
geweest
Zypde, verzoekt
verzoekt de
de Heer
Heer SPAlIlOAW
SPANDAW vcrfchooning;
verfchooning;die,
die , hoe
iynde,
hoc
ontydig oak
ook het
omydig
bet Gedicht
Gedicht ten
tcn voorfchyn
voorfchyn treede,
treede, vertrouwen
vertrouwen
wy, nit
uit hoofde
hoofdevan
vandeszelfs
deszelf! innerlyke
innerlyke waarde
waarde en
en menigvul..
menigvul,
dige fchoonheden
by aIle
alle onpartydigen,
d,ige
fchoonheden , , by
onpartydigen. hem
hem gereedlyk
gereedIyk zal
' c gcheeJ
geworden, Over
geheel genomen.
genomen , en
gewor9~n.
Over 'c
en met
met uitzondering
uitzondering van
eenige, en
en die,
die, inderdaad
inderdaad,, zeer
zeerweinige
weinige flootingen,
fiootingen, mag
mag de
de
Beer treseiu,sw
lieer
llPANDdW, , om
om,, de gemaklyke
gemaklyke verfifikatie
verfifikatie en het
het zags.
zage.
vloeiende, onder
Dichters van
Vloeiende,
onder de
de beste
besteDichters
van den
den tegenwoordigen
tegenwoordigea
tyd wel
worden Ter
wy hiel'
~yd
wei gerangfchikt
gerangfchikt worden
Ter proeve
proeve willen
willen wy
bier overneemen het Gedicht, 't't welk
welk tot
totopfchrift
opfchriftdraagt
draagt
neemen
DE GELUKKIGE
LANDIVIAN.
DE
GELU K K!G ELAN
DMAN.

De boer
De
boer heeft
beeft een
een gelukkig
geIukkig lot;
Zyn Rand
is waarlyk
waarlyk vry:
Zyn
fiand is
vry l
Hy werkt
werkt en
en zingt
zyn' Go~l
God
By
zingt en
en dankc
d3nkt zyu'
genot,
En fmaakt
fmaake het
het zaligfte
zaliglle genot.
Is vergenoegd
Is
vergenQegd en bly,
bly.
Een wyfien,
wy f l en , eerbaar,
eerbaar, lief
lief en
en goed,
gaed t
Een
Zyn [roost
Zyn
troost in
in Iced
Jeed en
en druk,
druk.
Die met
met hem
hem deelt
deck in
in zuur
Die
zuur en
en zoet,
zaer.
In armoede
en in overvloed,
In
armoede en
overvloed.
Vermeerdert
zyn geluk.
Vermeerdert .zyn
geluk.

En
kind'ren, vrolyk
vrolyk en
en gezond,
gezond.
En kind'ren,

in de
de onnone
onnoz'le jeugd,
jeugd.
-- Die, in
Gehoorzaam
zyn met
met hart
hart en
en mond,
Gehoarzaam zyn
mond.
Volmaken
VoImaken vaders
vaders levensflond,
levensllond,
En volgen
volgen moeders
mocders deugd.
deugd.
Zyn
door geen'
Zyn hart
hart wordt
wordt door
geen' vrces
vrees gekwehil
gekweld t
aan Gods
Godsbefiuur
belt=
't Geloof
Geloof aan
Verdryft
de zorg,
zorg, die
die 't hoofd
boord ontflelt;
ontfielt;
Verdryft de
fly
fiy ziet
ziee alleen
aileen in
in 't't vrye
vrye veld
veld
De fchoonheid
der Natuur.
-De
fcboonbeid cler

Hy
By- hoort
boort der
der vog'len
vog'!en morgenlied,
morgenlied.
Hoe
Hoe 't
't,, bly,
bly, Gods
Gods lof vermeldt;
vermeldt;
Terwyl
boven ziet,
ziet,
Terwyl zyn
zyn oog Haar
naar boven
gp
zt veel
~n 't hart,
hart, dat
dat z6
vee! vreugd
vreugd geniet,
ieniet f
vomit,
Dien
Dien dankb'ren
danl\b'ren gang
iang verze!t.
Uy
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fly
ziet, hoe
boe alles
alles minnen
minnen moet
moet
Hy ziet,

Door werking
werking der
der Natuur:
' t vischjen
In
fpart'lendeinin den
den vloed.
vloed,
In 't
visch jen. , fpart'lende
In 't't duifjen
duifjen., kirrende
kirrende van
van gloed,
glQed,
Befpeurt hy
by 't
't eigen
13efpeurt
eigen vuur.
vuur.

Hy
Hy ziet
ziet de
de plant,
plant, die
die welig
welig groeit,
groeit,
Het
van het
het vee,
grazen van
Het grazen
Deu
Den dauw, die
die land
land en
en tuin
tuin befproeit,
befproeit,
Den
Den Ilroom,
Jlroom, die
die door
door de
de velden
velden vloeit,
vloeic,
In ongeftoorde
ongeftaorde vree.
vre!.
Als
Als zich
zich Natuur
Natuur ter
ter rust begeeft,
begeeft,
Verzelt
de vreugd
vreugd zyn'
zyn' treen.
man.
Verzelt de
Als
Als 'ttgonzend
't~gonzend mugjeu
mugjen om
am hem
hem zweeft,
zweeft,
En 't'tbrommend
brammend bytjen
bytjen celwaards
celwaards itreeft,
Jlreeft,
Geniet by
hy zaligheen.
zRlighe~n.
Geniet
Te huffs
vindt by zyn'
buis vindt
zyn' zielsvriendin
zielsvriendin
En lieve
lieve kind'ren
kind'ren weer:
Wlar:
Eerst zegent
zegem by
hy zyn
zyn huisgezin,
huisgezin,
Dan
Dan dankt
dankt by
hy God
God en
en fluimert
fluimert in.
in.
Hy heeft
heeft geen'
geen' wenfchen
wenfchen meer.
meer.
Lets van
van dat fchilderagtige,'t
lets
fchilderagtige, 'twelk
welkden
denVaderlandfchen
VaderlandfchenZanZan~
ger Poor
ger
POUT kenmerkt
kenmerkt, , zal
zal de
de Leezer
Leezer nevens
nevens ons
onshier
hierhebbea
hebben
opgemerkt.
't welk
Het
waar en
en zagt
Het waRr
zagt gevoel
gevoel, , 't
welk het
het volgend
volgend Stukje
Stnkje
admit , beviel
wy on.
ademt,
beviel ons
ons ongemeen;
ongemeen; ongetwyfeld
ongetwyfeld vermaaken
vermaaken wy
ze
ole Leezers met de mededeeling.
mededeeling.
VROUW, OP
AAN' MYNR
MYN~ '/ROUW,
OP DE
DE VERJARING
VERJARINQ VAN
VAN ONS
oN'S
AAN
HUWLYK
EN KIND.
H U W L Y KEN
KIN D.

Zoude
Zoude ik dezen
dezen dag
dag nlet
niet vieren,
vieren,
Die
Die my
my dubb'le
dubb'le vreugd
vreugd bereidt?
Zou myn
myn oog
oog geen
geen traantjen
traantjen fchenken
fcbenken
Aan
Aan het
bet ftrelend
Jlrelend zoet
zoet herdenken
herdenken
Van
Van genoten
genmen zaligheid?
zaligheid?

't Is nu
nu twee
twee paar
paar jaar
jaar geleden
geleden,,
Wyfjen
lief! dat
Wyfjen lief!
dat wy
wy elkaer
elka!!r
Harten, van
van verrukking
verrukking dronken,
Harten,
Harten, vol
~ol van
van liefde,
Hefde, fchonken,
fchanken,
Trouwe
zwoeren veer
voor 'c
't altaar.
Trouwe zwoeren
altaar.
X
4
X4

't Is
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't Is
Is twee
twee jaren
jaren nu
nu geleden,
gel eden ,
Dat
Dat uit
uit uwe9
uwen vruchtb'ren
vruchtb'ren fchoot,
{choat.
Moeder
MoedeI'., zich
zich heeft
"heeftiosgefparteld
losgefpaneld
't Knaapjen,
Knaapjen, dat
dat daar
daar floeit
fioeit en
en dartelt,
dareelt,
Dat
Dat gy
gy my
my dien
dien jongen
jongen bood.
bood.
Zie den
den frisfchen
frisfchen knaap
knaap eens
eens lachenI
lachen!
Vreugd
op 't
't gelaat
gelaat verfpreid;
vcrfpreid;
Vreugd isis op
Rozen
bloeienop
op zyn'
zyn' konen
konen....
••••
Rozen bloeien
' t harte
God! doe
harte wonen
wonen
God!
doe ook
ook in
in 't
Deugden
Deugden en
en rechtfchapenheid!
rechtfchapenheid!

't
flechts twee
twee paar
paar jaar
jaar geleden,
gel eden ,
't IsIs flechts
Wyfjen
lief! dat
wy elkaer
elkaer
Wyfjen lief!
dat wy
Harten,
Harten, van
van verrukking
verrukking dronken,
dronken,
Harten,
Harten, vol van
van liefde,
liefde, fchonken,
fchonken,
Trouwe zwoeren
zwoeren voor
voor 'c't altaar.
altaar.
Maar
in die
die wein'ge
wein'ge jaren
jaren
Maar ook in
Heeft
de rampfpoed
rampfpoed ons gedrukt,
gedruk~.
Heeft de
Toen
Toen de
de dood
dood ons
ons harte
harte griefde
griefde 't Eerfle
't
Eerlle vruchtjen
vruchtjen onzer
onzer liefde
Hefde
In den
den bloei
bloei wierdt
wlerdt afgeplukt.
afgeplukt.
Vrouw!
! Moeder-tranen
Vrouw! gy weent
wee!lt ...
•••6(,!
Moeder·tranen
Vloeien
nit ene
Vloeien uit
ene eine
ed'iebron
bran1I
Liefde
in uw oog
DOg te
te lezen
lezen ••••
Liefde is in
zy
zy zou
zou geen
geen moeder
moeder wezen,
En een kind
/rind vergeten
vergeeen kon.
Die een
Denk:
Denk: God
God nam, om
am wyze
wyze reden,
reden.
Ons
Ons het
het eerfle
eerlle pandjen
pandjen of
af ••••
Maar de hand,
band, die
die fmart
fmart kon
kon te/en,
telen,
Wist ook
weer te
te helen,
oak wonder:
wonden weer
Daar
ze een
Daar ze
een pandje
pandje ons
ons weder
wedel' gar.
gaf.
En zie
ziedaar
daar uw'
uw' lieven
lieven jongen
jongen:
vleit, by
by laeht
lacht uu aan
on!I
Zie - by
by vleit,
Reeds
Reeds is al
al uw
uw fmart
fmart geweken,
geweken,
En de
de traan
traan,, dien
dieu gy
gy doet
doet leken
leken ,
Is een
een dankb're
dankb're vreugdevreugde-traan.
traan.
a! wy
wy mogen
mogen tranen
tranen florten
fioreen •••
JJa!

Maar ons voegt
voegt geen
geen droef
droefgeween1
geween I
Wie
Wie niet
niet voelt
voelt den
den huwlykszegen,
huwlykszegen,
geluk, in
'c Waar
Waar geluk,
in d'echt
d'eebe geleden,
gele~en.
Is voor zyn
zyn geluk
gel uk te
te kleen.
kleen.
6 Vol-
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~ Volzaat'ge
Volzaal'ge huwlyksliefde
huwlyksliefde II
Heil'ge Cnoer,
fnoer, die harten
harten bindt!
bindt!
Heil'ge
Schin'rend
goud doe
doe vorflen
vorllen pralen
pralen —.
_
Schitt'rend good
Niets kan
kan by 'c't genoegen
genoegen halen,
halen,
fluaakt door
door vrouw en
men fmaakt
en kind.
kind.
Dat men

o6 Hoe
Hoe ellen
elfen wordt
warde ons
OIlSLeven,
leven,
Als
Als een
een vrouwenhand
vrouwenhand ons
ons leidt!
leide!
Dreigend leed
feed doet
Dreigend
doet mannen
mannen klagen,
klagen t
Vrouwen
Vrouwen lyden
lyden en
en verdragen
verdragen Vrouwen tov'ren
Vrouwen
tov'ren zaligheid.
zaligheid•
En —
.En
- zien
zien wy
wy ons
ons zelv'
zelv' herleven,
herleven,
En
in 't kind
...
En ons
ons beeld
beeld in
kind geprent
geprem •••
Dan is
is 't heil
...
Dan
heil ten
ten top
top gerezen
gerezen •••
Dan ••••
.... Doch
Dan
Dochvader
vader moet
moet men
men wezen,
wezen,
men vaderliefde
vaderliefde kent.
kent.
Eer men
Dierbaar wyfl
wyfl ik voel
voel uw
uw grootheid,
grootheid,
Dierbaar
Dankbaar, vol
Dankbaar.
vol erkentenis!
erkenrenis!
VSchoonfle
't
-Schoon fie pronkbeeld
pronkbeeld op deze
deze garde,
aarde.
't Meesterfluk,
't
Meesterf1:uk, dat
dat de
deAlmagc
Almagt baarde,
baarde,
Is een'
een' vrouw,
vrouw J die
die moeder
moetler is.
Zoude
ik dan
dan deez'
deez' dag
dag niet
niet vieren,
vieren,
Zoude ik
Die z6
z6 zeer
zeer myn
myn hart
hart verblydt?
verblydt?
ik mogt
magt dit
dit liedten
HedJen kwelen
kwelen —
Ja! ik
't Zy,, by
'c
by deze
deze feesctonelen,
feesetonelen,
Aan
Aan myn
myn wyfjen
wyfjen toegewyd!
toegewyd!

me

Niet ongelukkig
flaagt ook
ook de
de Heer
in die
die foort
Heer mum/1w
SPANDAW in
ongelukkig Oaagt
van
korte dicbetlukics,
dichatkies, die
van kone
die?t in
in weinige
weinige regels, veel
veel zeggen.
zeggen.
Zie bier
Zie
hier een voorbeeld.
voorbeeld.
HET HUWLYK.
HET
HUWLYK.

Het huwlyk
is een'
Het
huwlyk is
een' wyde
wyde zee:
zee:
Slechrs hy
by komt
een' veil'ge
veirge rea,
ree,
Sleches
kome non
aan een'
deugd tot lootfen
Die liefde
liefde en deugd
lootfen heeft,
beefe,
'c roer
En Pallas
Pallas 'c
roer in
in hander
handen geeft.
geeft.

in het Groninger
De Redevoeringen
De
Redevoeringen, , alien
allen uitgefproken
uitgefproken in
Groninger
Tot Nut
Nut van
't
Departement
der Bataaffche
Bataaffche lVlaatfchappye:
Maatfchappye : Tot
'Van 'r
Depanement cler
Algemeen
zyn drie
Algemeen, , zyn
drie in
in getal
getal ,, getiteid
getiteld: : PUBLIUS
PUllLlUS VALERIUS
VALERIUS
POPLICOLA
overhet
het Natuurlyk
Natuurlyk Kwood;
Kwaad; BepOPLrCOLA; ; Aanmerkingen
Aanmerkitlgen over
toog
dat de
toog' , , i/ot
debeletfelen
beletfelen enentegenwerkingen
tegenwerkingen,, dien
diendedeYolksYolksverlichting
tot dus
Jlerlicnting, , tot
dus verre
verre,, ondervindt
onderYinrlt,, voor
'Yoor een
len groot
groat gegerleel.
(feel-
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eleelte , zyn
,tedfe,
zyn toe
toe te
Ie fchryven
fchryven aan
aanene
enevalfche
valfcheveklichting,
verlichtlHg
Zy verkondigen
den Man
Zy
verkondigen den
Man van
van oordeel
oordeel en
en gezond
gezond verftand
veriland:
en die
en
die het
het met
met de
dezaak
zaak van
vanredelyken
redelykenGodsdienst
Godsdienst en
en man.
man.
nelyke deugd
deugd wei
welmeent.
meent.-—
-De
DeAfbeelding
Afbeelding van
van den
den Heere
Heere
nelyke
ovijor bekleedt
GUIJOT
bekleedteene
eene voegzaame
voegzlIame plaats
plaats in deezen
deezen Bondel.
Bondel. Nail`
NaIf
de volgende
volgende regel
regel nit
uit het
het Byfchrift
van WITSEN
is
Byfchrift van
GEYSBE~K.
WITSEN GEYSBE4K.
is de
Out fait
fait parle
QlJi
parle'y les
les doigts
tloigts et
et scouter
ecout er les
les yewx.
yellx.
de Ede!moedige
Edelmoedige
Goochelaar.InInI!IIDee/en.
Deelen. Zynde
]om-lSON
Goochetaar.
Zynd~
J OHNSON of de
SCHILLERS
een Vervolg
van SCBlL
Geestenziener , utI.
nit de
eell
Yervo/g vall
LERS Geestenziefler.
de papieren
papferen
van den
,'em
den Graaf
Graafvan
van 0**,
0 * *,enendoor
doordenzelfden
dellzelJden Schryver.
Schryver. Uit
Uft
het Hoogduitsch.
Hoogduitsch. III
In den
Haage , by
J. C.
C. Leeuweityn.
Leeuweityn. In
llet
defl Haage,
by J.
gr. 8vo.
WO.
8vo. 580
580 bl.
hi.
Vert
ook voor
enaangenaam
aangenaam gefchenk,
gefchenk. ook
va or zulke
zulke Lezers,
Lezers, die
die den
delt
E
Geestenziener niet
niet kellnen,
kennen, daar
Geestenziener
daar deze
deze Gefchiedenis
Gefchiedenis toch
toclt
een op zichzelven ftaand geheel uitmaakt: ene Gefchiedenis

een op zicbzelven l1:nand geheel uitmaakt: ene Gefcbiedenis ,
intusfchen, zo belangryk
intusfchen,
belangryk. , zo vele
vele byzonderheden
byzonderbeden bevattende,
bevattende,
en zo
zo aanecngefchakeld
echter dat
, dathet
het ons
ons nict
niet doenlyk
en
aaneengefcha keld echter,
fchynt , enigzins
fchynt,
enigzins ter
ter voidoening
voldoening onzer
onzer Lezeren
Lezeren,, het
het geheel
geheel
het kort
kort op
in
op te
te geven
geven;; en
en waar
waar uit
uit wy
wy ook
ook moeilyk
moeilyk een
een
in bet
afzonderlyk auk
auk kunnen
om den
den
llfzonderlyk
kunnen nemen
Ilemen,, voldoende
voldoende genoeg
genoeg am
Lezer te doen
Lezer
docn oordelen
oordelen over
over de
61e waarde
waarde van
van deze
deze Roman.
Roman.
Wy hopen
Vly
hopen dus
dus., dat
datons
onsgunftig
gunfiiggevoelen
ge'loelen genoegzaam
genoegzaam zal
zal
zyn om
om dit
Lezerstete winDen.
winnen. JOBJ\SON
jOHI\ SON is
is in.
dit Werk
,Werk vele
vele Lezcrs
in..
zyn
ciedaad meer
meer dan
dan ede!mocdig;
edelmoedig; een
dednad
een grout
grOat man
man,, Wiens
wiens verfland
verfiand
en hart
uitkomt ; —
hart op
op ledere
iedere bladzyde
bladzyde zeer
zeer voordelig
voordelig uitkomt;
- een
eell
elr
Gochdanr, maar
Gochelaar.
maar uit
uitdedeedelfte
edelf1:ebeginfelen;
beginfden; redder
redder van
van ieder
ieder
mensch,
mensch t daar
dan by
hy kan
kan of
ofmag;
mag;weidoener
weldu~nervan
van alien,
allen, waarop
waarop
by Werken
kan; onvermoeid
to weldoen
hy
werk~n kan;
onvermoeid In
weldoen; ; vriend
vriend en
en redder
redder
voor
en geflachten
voor byzondere
byzondere pe.rfonen
perfonen en
gefiachten, , your
voor een
et'n geheel
geheel
olk, en
volk.
eneen
eenzegen
zegenvoor
voorhet
hetmenschdom.
m~nschdom.
y
Hier of
of daar
daror wordt
wurdtde
dewaarfehyrnytheid
waarfchynJyl~heid wel
weI eens
eens te
te buiten
bUitett
gegaan
ons oog;
oog; doch
gegaan inin ons
doch wy
wy vonden
vonden niets,
niets. dat
d:,t toch
ruch niet
nief:
mooglyk
mooglyk was;
\'J:lS; en
envan
vanwegen
wegende
deaandoenlyke
aandoenlyke opwekking
opwekking van
van
ons
en edei
ons gevoel,
gevoel, en
en de
de!lemming
!lemming tot
tot al
al wat
w:u good
goed en
edcl is, door
door
de lezing
nu en
lezing van
vm dit
dit verfterd
verfierd verhaal, kunnen
kunnen wy
wy getnaktyk
gemaklyk nu
dan
overhet
hethoofd
hoofd zien.
zien. Gedan ene
ene kleine
kleine onwaarfchyniykheid
onwaai'rcbynlykheid over
Ge.
lyk
ene Roman.
Roman , zu
zo is
lyk het
het betaamlyk
betaamlyk isis inin cne
is de
de head
he:d van
van het
by zyne
fink ook
en past
fiuk
ook minnsar,
minnaar, en
post varios
1'arios cafus
Cflji'S verkrygt
verkrygt hy
zyne be•
be..
minde, en
en wordt
wurdt can
aan het
het eind
eindvan
vanhet
hetfluk
llukgelukkig
gelukkigechtgeechtge.
boot
nOot en
envader.
vader,
Enen
als JOHNSON
Enen Gochelaar
Gochelaar als
JOHNSON kan
kan men
men dulden
dulden niet
niet alleen;
aileen ~
~utldus vult
1'ult decipi;
decipi; maar, daar
daar de
de booste
booste mensch
mensch niet
niet zelden
zelden
mundus
ook de
is, zo
JoinNsoar
de bygelovigfle
bygelovigile is,
ZO waren
waren Mannen
Mannen aI,
JOHNSON zeer
zeer
te wenfchen,
wenfchen, opdat
opdat men
men de
de boosheid
boosheid met
nJetzodanige
zodanige wapenen
wapenen
befiryden
bedwingenmogt.
mogt. Wy
befiryden en
en bedwingen
Wy wenfchen
wenfchen iederen
iederen GocheGoche·
laar
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verfiand, JOIINSONS
JOIINSONS hart; dan
Uaf
J011NSONS verfland,
dan zullen
zullen deze ManMan..
ifiar JOHNSOINS
nen meer
doen , dan
!len
meer doen,
dan op
op de
de Kermisfen
Kermisfell rondreizen;
rondreizen; en Ills
aIs zy
zy
hunne kunst
kunst gebruikell.
gebruiken , zullen
zullen wy
wy dezelve.
dezelve, in
yohnfon hunne
it fa
ill
la Johnfon
enige jaren
jaren althands
althands nog,
nog, niet
enige
niet onder
onder de
deydele
ydele kunften
kuufren rangrangfchikken; en ene
fchikken;
eue Kermis
Kermis., waarop
waarop vele
vele Gochelaars
Goehel::ars verfchyverfchynen , wordt
words dan
dan voor
nen.
voor den
den bozen
bazen een
een fchrik,
fchrik. macr
ma~r voor
voor den
dea
deugdzameneen
eenaandoenlyk
aandoenlykfeest.
feest. Pia defideria!
deugdzamen
defideria! Illtusfchen
Intusfchen
moeten wy
wy ons
ons tot nog
moeten
nog toe
toe met
met zulk
zulk een
een Man
Man in
in een
een Bock
Boek
behelpen.
van eenen
eenen Gierigaord
Gierigaard ,• gelyk
Merkwaardige Byzonderheeden
Byzonderheeden van
gelylt
men tot heden
vindt : zynde
men
heden weinig
weinig voorbeelden
voorheelden vindt:
zynde de
deLevensLevens..
JOHN EI.WJ!S
ELWESMEGGOT.
MEGGOT, Esq.
Esq. Een
befchryving van
van JuHN
Een Man,
Man, die,
he[chr.'Yving
die I>
met een
een Rykdo1/1
Rykdomvan
vanAgt
rlgt Millioenen.
Millioenen , een
een Kraaijen-Ncst
met
Kraaijen ·Nest
tot zyne
zyne verwarming,
verwarming. een
eet'J hard
hard Ei
Ei tot
totzyne
zynefpyziging
fpyziging slam;
nam;
doch, met
eoch,
met de
de zondetlinglie
zonderlingfle tegenfirydiOeid
tegenflrydiglzeid,, dwaaze
dwaaze Per•
J7er..
kwisting
met onbegrypelyke
Kaarigheid
paarde. Uit
Uit het
/twisting met
onhegrypelyke Kaarigheid
paarde.
het
Engelsch.
Te Rotterdam,
Rotterdam , hy
by W.
W. Locke
Engelsch. Te
Locke en
en Comp.
Compo 1803,
1803.
bl.
8vo. 103
In
In 8vo.
1°3 bl.

e Tytel
Tytel geeft
geeft het
hetrechte
rechtedenkbeeld
denkbeeld reeds
reeds van
van deze
deze Leo
LeD
vensgefchiedenis. Het
vensgefchiedenis.
Het fchieten
fchieten van
van verbazende
verbazende geldfomgeldfommen aan
men
aan Projeatuakers,
ProjeCtmakers, en
en op
opYzerwerken
Yzerwerken,, die
die nergens
nergens bebeftaan
naan. , en het
het wagen
wagen van
van grate
grote fommen
fommen in
in het
bet Spel,
Spel, laat
laat zick
zicl1
zeer wet
wei met
metdien
dienhogen
hogen trap
trap van
vanGierigheid
Gierigheidvereffenen,
~'ereffcncn,waar.
waartoe deze
toe
deze Man
Man., wiens
wiens gelyke
gelyke wel
weInimmer
nimmer beflond,
beilond, was
was ge.
ge..
klommen; maar
klommen;
maar onbegryplyk
onbegryplyk isis het, dat
dat hy
hyaanzienlyke
aanzienlyke fommen aan
, Coen
men
aan zyne
zync medeleden
medeleden in
in bet
hetHuis
Huisder
dfrGemeenten
Gemeenten.
toell
hy
, zonder
hy van
van hetzelve
hetzelvc lid
lid was
was.
zonderenige
enigezekerheid
zekerheid te
te ververlangen, heeft
en naauwlyks
naauwlyks kunnen
kunnen wy
w'y geloven
gelovell
heeft opgefchoten;
opgefcboten; en
ene
ene daad
da~d van
van edelmoedigheid,
ed~lmoedigheid, bier
hieralmede
almede aangetekend,
aangetekend, —
_
het
het ongevergd
ongevergd uitreiken
uitreiken,, namentlylt,
namentlyk, van
van ene
eue goede
goedefamine
fomme
gelds
aan enen
gelds aan
enen Officier
Officier. , alleen
aileen omdat
omdat deze
deze de
de Vriend
Vriend was
Wll3
van
zynen Zoon,
Zoon, en
beviel. Maar
van zynen
en deszelfs
deszelfs voorkomen
voorkomen hem
hem beviel.
Maar
plus ultra
ultra van
oak
ook in
in een
een ander
ander opzicht
opzicht bewyst
bcwyst dit
dit non
non plus
Gierigheid
dat de
Gierigheid. , dat
de Mensch
Mensch voor
voorden
denMensch
Menscheen
eenraadrel
raadrel
is
is : by
hy was
was niet
niet alleen
aileen ftrikt
frrikt rechtvaardig
rechtvaardig en
en eerlyk
eerlyk,, onbinonomkoopbaar
koopbaar. , en
en een
een man
man van
van geweten
geweten inin elle
ailegevallen,
gevallen,maar
maar
yverig
en nuttig
nuttig in
in zyncn
zynen post
yverig en
post,, en
en ininhet
hetLager-Huis
Lager·Huis een
een
nuttig
medelid ; en
en toch
nuttig en
en werkzaam
werkzaam medelid;
toch was
was Geld
Geld zyn
zyn enige
enige
behoefte
en geheel
geheelenenalalzyn
zynGod.
God. Een
behoefte en
Een Man
Man van
van zulk
zuik
een
rykdom, als
de Tytel
Tytel bericht
bericht doet,
doet, voedt
een rykdom,
als waarvan
waarvan de
veedt zyn
zyn
Paard
llaard met
met bet weinige
weinige hooi,
hooi, dat
dat toevallig
tOevallig aan
aan ene
ene beg
beg bleef
bleer
hangen,
hangen, omdat
omdat bet
het geen
geen geld
geld kostede
kostede,, en
en waagt
waagt zyn
zyn Leven,
leven.
om
uit Iete winnen
winnen aan
aaneen
een tolhek;
tolhek; en,
om den
den halven
halven ituiver
fiuiver uit
en, by
een
gevaarlyk en
en fmartlyk
ongemakaan
aan zyn
zyn been,
een hoogst
hoogst gevaarlyk
fmartlyk ongemak
been,
zogt
dien hy
by vinden
zogt by
hy den
den goedkoopften
goedkuopfien Heelmeester
Heelmeester. , dien
vinden kon,
kon,
dingt
vooraf,uit
uit en
en daar
dingt vooraf,
daar na, over
over het
het loon,
loon, en
en kort
konhem;
hem.
na
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na de gelukkig
genezing, nag
nog enige
na
gelukkig Volbragte
volbragre genezing,
enige weinige
weinige nut,
!lut..
vers af,
af, —
vers
- enenatatmet
metfinaak
Dnaakden
denkleinen
k!einen Snoek,
Snaek, die
diereeds
reed~
door even
door
enen groten
graten gegeten
gegetefi was!
was!
Meer andere
mag
Meer
andere fialen
fialen van
v~n Gierigheid
Gierigheidbeaten
buitenvOorbeeld
voorbeeldmag
de Lezer
zelve opzoeken;
opzoeken ; terwyl
in deze
deze Gefchiedenis
Gefchiedenig zelve
terwyl wy
wy
de
Lezer in
ons vergenoegen
met nog
ons
vergenoegcn met
nog enig
enig verflag
verflag te
te doen
doen van
van de
de werk=
werk.
des Heren
Heren ELWES
ELWEs Knecht;
zaamheden van
van des
zaamheden
Knecht;inin de
de hoop,
hoop, dat.
dat,
in de
in
de tegenwoordige
tegenwoordige dagen
dagen van
van hezuiniging,
bezlIiniging, ooze
ooze DienstboDienstboden aan
aan hem
hem wel
weI een
een voorbeeld
voorheeld zullen
zul1en willen
willen nemen.
l1emeil.
den
",, Des
Des oebtends
oc:llten,ls ten
ten vier
vier uuren
umen,, begun
began zyn
zyn arbeid
arbeid met
illet bet
Ilet
melken der
dan her
het dejeuner
djjeuner gereed
• melken
~,
di:r koeijen
koeijen, dan
maaken,,
gereed maaken
daarna de
de groene
u• daarna
groene niet
nlet gebeel
geheel nieuwe
niellwe livrey-rok
livrey - rokannge.,
aange..
trokken , wanneer
by naar
"• trokken,
wanneer hy
naar de
de fiat
fial flapte
l1apte,, de
depaerden
paerden
roste , tuigde
..
ruigde en
en zadelde
zadelde,, vervolgens
vervolgens op
op de
de honhong, roste,
, die
",, den
den los
los,
diebehoorlyk
behoorlykgereed
gereed gemaakt
gemaakt en
en door
door hem
bem nit
nit
de hokken
hokken te
te voorfchyn
wierden, in
in welken
voorfchyn gebracht
gebracht wierden,
welken tus.
tus..
"99 de
fchentyd zyn
zyn mcester
wester zich
"99 fchentyd
zich,, met
methet
hetgezelfchap
gezelfchap wanneer
wanneer by
hy
zulks by
by zich
" znlks
zich hadt,
hadt,gereed
gereedhadt
hadtgemaakt
gemaakten
endan
dan een
een zoodanigen fpocd
fpoed maakte
maakteom
omoaar
naarhet
bet veld
veld te
te komen,
kotnen, dat
dat den
" danigen
den
armen drolTJmel
drommel oaauwlyks
naauwlykstyd
tydhadt
hadtom
omzich
zich te
te ontnuchteren
"
9 , armen
na het
het eindigen
der jacht,
jacht,
"„ en
en eenig
eenig voedzel
vocdzeI te
te gebruiken:
gebruiken: na
eindigen der
waarvan hy
by [omtycts
fomtydszoo
zoo vermoeid
vermoeid terug
terug kwam,
kwam, dat
dat hem.
hem,
"15 wa2rvan
als het ware
"I! ais
ware,, de
de tong
tong uit
uitde
de mond
mond hing
hing,, moest
moest by
hy weder
weder
diner dek.
",, aan
aan het
het paerden-rosfen
paerden - rosren,, dan
dan de
de tafel
tafel vour
your het
het diner
ken , bet
" ken,
het eeten
eeten opfjouwen
opCjouwen en
en gezwind
gezwind achter
achrer de
de tafel
tafel
hun te bedie.
flaan , am
am oaar
rear de oogen
"99 f1:a<:n,
Dagen<. der
der aanzittenden
aanzittenden bun
bedie..
nen : ter
ter loops
" nen:
loops na
na het
her eindigen
eindigen van
van zyn
zyn oppasferfchap
oppasrerfchap een
een
"„ brok
brokininde
demond
mondfleekende,
~eekcnde,moest
moestfinjeur
finjeur alweer
alweernaar
l1aarhet
hetItal.
flal
cm de
de paerden
paerd,:n tete vocden
voeden,, wasrna
waarna de
detyd
tydwederom
weaerom ver"• om
ftreeken was
was dat
dat de
"fl:reeken
de koeijen
koeijenmoesten
moesten gemolken
gt:molken worden,
worden.
de honden
"• de
honden gevoed
gcvoed en
en agt
agt paerden
paerdell naar
naar de
de jacht
jacht fiat
fial ge.
Releid, die
"9 , leid.
diedear
da~r cite
alle nachten
ll:lchten,, even
<Oven als
als de
depiquetpiquet -paerden
paerden
, bed
",, by
by de
deCavallerie
Cavallerie,, in
in order
ordermoesten
mo~sten (lean
flaan,, zoo
zoo dat
dar,
be., halven
halven nog
nag veel
veel huiswerk
huiswtrk,, als
:lIs klederen
klederen uitkioppen
uitkloppen , , 'er
annnaaijen, , \Vanneer
wanneer die
die af waren
"• knoopen
knoopen :Jannaaijen
WHen gevailen
gevallen., na.
na.
alsdie
dienit
uitwaren
warengefcheurd,
ge[cheurd. fchoenen
fchoenen
"„ den
den dicht
dichtmaken
makel1,, als
,, en laarfen
"en
laarfen poetzen
poetzen,, zyn
zyn meester
meesrer de
de baerd
baerd affcheeren,
afCcheer~n.
"„her
het bar
hdr rangeeren
l'angeeren,, zyn
zYIl bed
bed febudden,
[cbudden,paercietuigen
pacl'detlligen Ichun.
fehun, honden
hokken fchoon
",, ren,
ren,fialien
Hallenfchrobben
fchrobben,
honden- <hokken
fcholln maaken,
m~aken, in
itt
kortt , tot
tot het
" ''G
e< kart
het verrichien
vcrrich,en van
V2:J al
al dat
dar werk,
wcrk, waartoe
waartoe men
vier perfoon;"n
perfoonaltzoude
zoudegebruila:n,
gebruiken ,enenby
by al
al dat
"andel's
dat
9 , antlers vier
en tobbell
tobben kon
"llooven
kon de
de mine
mme fukkel
[uk kd nog
nag geen
g<een dank
dank
„ flooven en
mar wierdt
miIde mees.
mees.
behaalen, maar
wierdt door
doorzyn
zyngenadige-en
genadige ·enmilde
•" behaalen,
,,
eernog
nogzees
zeei'dikwyls
dik wyls met
mee den
den naam
naam van
van luien
/uien bond
hond vereerd,
vereerd.
" ter
,,
" vooral
vuoral wanneer
wauneer het
hee tyd
tyd was
was om
om hem
hem zyn
zyn gering
gering loon
loon toe
tott
,,
" te
te tellen,
cellen, dan
dan was
WflS bet
het gemeenlyk
gemeenJyk: dies
dien fchelm
fchelm van
vall een
een
I"
,,
g ard wil
luHiard
wil voor
voor Diets
niets te
te doen
docn nog
nag betaald
heeaald worden
worden!"
" lui
Deze
zyn om
am te
Deze proeve
proeve zal
z21 ook
ook genoegz,7an.
genoegz~am zyn
ce bewyzen,
bewyzen; dat
cine
de Vertaling
Vertaling juist
juist niet
nietonder
onderdedeuitinuntendfle
uitmuntelldfre kan
kau serekend
gerek~nd
worden.
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rerbetcf'de en
en vet-.
ver..
tneerderdeUitgafl[.
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thane onze
waarmede wy
ivy than!!
et Werk, wanrmede
ol1ze Leezers
Leezers bekend
bekelld
maaken , draagt
blyken van
van den
den yver,, de
maaken,
draagt allezins
allezins blyken
de
belezenheid en
en oordeelkunde
des Sehryvers.
Schryvers, De
belezcnheid
oordeelkunde des
Demoeite
moeita
van veele
bouwdoilen zo
in het
het verzamelen
verzameJen van
veeIe bouwlioffen,
zo wel
weI uic
den ryken
den
ryken voorraad
voorraad van
van de
degerienkflukken
gedenkll:ukken der
del' oudheid
oudheid,
als uit
dien van
van laatere
laatere tyden,
tyclen, en
en de
dewyze,
wyze,waarop
waarop
als
nit dien
dezelve verwerkt
verwerkt zyn,
zyn , kUlInen
kunnen hiervan
hiervan getuigen.
getuigen. On.
dezelve
On..
gemeen veel
veel vinden
gemeen
vinden wy bier
hier als
nls opcengepakt
opcengepakt,, en
en ech*
eeh.
ter genoegzaam
om een
genoegza9111 uiteengezet
uiteengezet om
een goed
goed geheel
geheel te
te Ietel'
veren. De
Schriften , in+
veren.
De aanwyzing
aanwyzing van menigvuldige
meni~vllldjge Schriften,
in.
zonderheid vervaardigd
Rei~igers;
zonderheid
vervaardigrl door
door gelnofwaardige
gdoofwaardige Reizigers,
geeft den
geeft
den onderzoeklievenden
onderzoeklievenden geduurig
geduurig gelegenheid,
gelegenheid. tot
vel'gelyken van de
de oude
oudeberichten
beriehrenmet
met laatere
laatere waar.
nader vergelyken
neemingen; en
en het
licht, 't welk
l1eemingen;
het Heht,
welk , in
in 't't voorbygaan,
voor1>ygaan, over
over
veelvuldige , itizonderheid
Bybelrc~il gezeg+
gezegveelvuldige,
itIzonderheid figuurlijke
fignurIijke Bybelfche
den, verfpreid
den.
verfpreid worth
wordt,, isis van
vangrooten
grooten dienst
dienst tot
tot goed
goed
Niet alleen
verfland der
verfiand
der geheiligde
geheiligde oirkonden.
oirkonden. Niet
alleen voor
voor
Geleerden , maar
maar ook voor
voor minder
minrler geoeEnden
geoeffcnden onder
onder
Geleerden,
onze Landgenooten.
Landgenooten,isisdit
dit Werk,
Werk, van
ODze
van daar,
daar, nuttig;
nuttig;
mogen het
hetranglchikken
rang(chikkenonder
onderdedegepaste
gepastehulpmidE
hulpmid.
zy mogen
delen , tel'
ter bevordering
der waare
bevordaing der
waare Bybelkennis;
Byhelkennis; en
en zy
z'/
delen,
zullen van
van hetzelve,
zullen
hetzelve, met
met vrucht,
vrucht, zich
zichkunnen
kunnen bediea
bedj~
nen,~ die
nen
die gewoon
gewoon zyn
zyn,, met
mptdat
datlofiyk
lofiykoogrn..rk
oogm:'rk,, de
de
oorfpronkelyke voortbrengfels
voortbrengfels van
van eeDen
eenen \TAN
oortpronkelyke
\TLOTENt
VAN VLOTEN)
VAN HAMELS
VELD , MUNTINOHE
en anderen
VAN
HAMRLSITr:LD,
l\IUNTINGHE en
anderen, , in
in onze
on.z~
taale , te gebruiken.
taate,
~ebruiken.
..
.
Het VOOrbe1"icht
Voorbericht levert eene
eene oordeelkundige
oordeelkundige fehets
fchetsVntt
van
Ret
de bronnen.
bronnen, waaruir
de
waaruir men, ten
ten aanzien
aanziell der
del'.heilige
heilige Oud.
dud.
twen kan
heden , fcbe
en moet.
moet. De
lybel is de
heden,
feherpen
kiln en
De J}ybet
de· rykfte
rr.kfte •
LETT. 1B04.
LETT.
IBCl+.
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te bunen,
en, om
am zich
zich den
den rechten
recl-tten weg
weg tot
tot dezelve
dezelve te
baanen is
de kennis der
dekenllis
del' gezamentlY,e
gezamently';e Oosterfche
Oosterfche taalen
taalen en ver.
ver.
fcheidenecude
oude overzettingen
overzettingen l1oodzaaklyk.
noodzaaklyk. Het
fchddene
Het getuigetui.
p uus komt
en josz
PIIILO en
genis
JOSEPHUS
kamt voorts
vaorts in
in aanmer.
anomergenis van
van PUILO
king , wanneer
het geen
king,
wanneer het
~een ten
ten hunnen
bunnen tyde
tyde gebeurd
gebeurd is
de aandacht
de
aandacht bezig
bezig houdt;
houdt; terwyl
terwyl men
men hen
hen niet
niet hooger
haoger
dan als Uitleggers
Lan rckenen
rekeneninin zaaken,
zaaken , die
die v66r
v66r de
dan
Uitleggers tan
de
Babylonifche Gevangenis gebeurden.
Babyloniiche
gebeurden.
Kornt, in het
Schryvers, by de
Komt,
het gebruik
gebru ik deezer
deezer Schryvers,
de Jood.
Jood.
de Kritiek
fche Oudheden
te pas
fche
Oudhcdell, , d~
Kritiek te
pas,, dezelve
dezrIve moet
moet tot
den horgflen
den
hOr'gfien trap
trap gedreven
gedrevcn worden
wurden ten
ten aanzien
aanzien van
van
Schryvers, voor
voor zo
zo verre
Cri-kfche eo
en Latynfehe
aUe
Ltllynfc1re Schryvers,
alle Cri~kfthe
en daar
daar eenig
van de
die ook
hitr en
die
ook hier
ecnig naricht
lIaricht geeven
geeven van
de He..
Heen van hunne
bners,
hl1nne gebruiken
gebruiken en
en lotgevallen.
lotgevallen.
keirs, en
verklaart veele
De
veele duistere
duistere gebruiken,
gebruiken, doch
doeR
Talmud verklaart
De T(,/mud
velleldt ons
'Ve:leldt
ons ouk
OlJk di'di'werf
werfdoor
doorgrove
grovemisflellingen
misllallingen en
Jaffe fabelen,
fabelen , vaoral
vooral ten
ten aanzien
Jaffe
aanzien van
van de
de overoude
overoude zeden
zeden
der Ilebreirs.
der
Hcbrcers. Buiten
Buite:lden
denBybel,
Bybel,waren
waren het
hetflechts
flechts
mondelyke overlevetingen,
mondeIyke
overlevetlngen, welke, naa
Jlaa de
deBabylonifche
Dabylonifche
Ballingfchap ,en
en in
in laatere
laatere tyd€ll,
tyden , zedert
Ballingfchllp,
zedert den
den opbouw
opbouw
en de vertlooring
en
verfiooring des
des twecden
tweeden Tempels,
TempeIs, de
de berichten
berichtell van
van
oude gebruiken
oude
gebruiken en
en inftellingen
inftellingen der
der Jooden
Jooden bevatteden.
bevatteden.
Hieruit omaond,
ontftond , ten
ten tyde
tyde van
van Keizer
Keizer ANTONINUS
Hieruit
honderd jaaren
PIUS,
de Mischna,
Mischna, of de
de tekst;
tekst; handerd
jaaren
Plus, de
Gemara , of de
laater werdt
werdt de
de Gemat"a,
de u0egging
uitlegging van
van diem
dien
laater
beide vormden
den yerufalemfehen
tekst, geboren
en beide
tekst,
gehoren;; en
vormden den
Jerufa/emfchen en
Babylonifchen
Talmud.
Zouden nu
nu wei
wel in
in dit Werk
Babylonifthen Tn/mud.
Zouden.
WeI'\:
de oude
der Hebreers
de
oude gebruiken
gebruiken del'
Hebreers onvervalscht opgegeven
opgegeven
zyn7—Voorbeelden
ZVIJ?
- Voorbeelden van
van het
hettegendeel
tegendeel worden
worden 'er
'er gevongevon.
den ; en
den;
en 't'tverfchil
verfchilvan
vanzeden
zedenderderAartsvaderen
Aartsvaderen en
Ifraelieten , met
met die
lfraelieten,
die in den
den Talmud
Talmud aangeprezen
aangeprezen of
of vet..
verboden zyn
beneemt aan denzelven,
denzelven, v66r
v66rde
deBabylonifche
Bahylonifche
zyn,, beneemt
Gevangenis,alle
allegezag.
gezag. WOLF,
maar vooral
WOLF, maar
Gev3ngenis,
vooral LIGHT.
LIGHTwaren voorflanders
een verachter
VOSSIUS een
FOcT
voorfianders, , VOSHUS
verachter van
van
PO( T waren
den Talmud.
Talmud. Aan
den
Aanweerszyden
weerszyden overdrevenheid;
overdrevenheid; doch
doch
1kende, , dat
bedenkende
dat men
men doorgaands
doorgaands,, in de
de Rabbyniche
Rabbynfche
bedel
f(
hritten , , uit
eellen grooten
gl'ooten hoop
hoop onzin,
oozin, flechts
fiechts e6n
een
fchriften
uit eenen
korreltje wy~heid
wysheid verzameIr,
verzamelt , zal
zal 't'r niet
korreltje
niet moeilyk
moeilyk vallen
vallen
te befhsfen
befli~ren., wie
wi'e het naast
ll:l:lst aan
aan de
de waarheid
waarheid zy.
Dc fchriften
der Arabiers,
vooral hl1nne
hunne Gedichten
Gedichten en
De
fchriften del'
Arabit,rs, voor:l1
leveren lllilde
mildebronnen.
bronnen. liebreers
Koran, leveren
Hehrecrs en
en Arabiers
Arabiers
.Koran,
waren nnrfpronkelyk
waren
norfpronkelyk den
een Volk
Volk,, hadden
haddeneenerlei
eenerlei Zeden
Zeden
en Gebruiken.
der BPdouinen
komen
en
Gebruiken. De
De gebruiken
gebruiken del'
Bpdouinen komelt
vooral zeer
vootal
zeer 'naauwkeurig
'naauwkeurig met
met de
de aartsvaderlyke
aartsvaderlyke overeen.
overeelJ~
Ira
III
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In het bintenfte
tn
bintlenfte van
van Arabien
Arabien zytt
zyl1 de
de zeden
ieden meet
meet on.
onVeranderdgebleven
gebievendan
dan aan
aan de
veranderd
de zeekusten.
zeekusten. De
De eerften
eeraen
zyn Reeds
geweest. ALEXANDER.
zyn
fl:eeds onverwinbaar
onverwinbaar geweest.
ALEXANDER DE.
DE
de Perfiaanen,
de Rotneinen
de Ttlrken~
Turken, help.
GROOTE,
Perfiaaner., de
Rotneinen, , de
heb"
GROOTE , de
ben hen
hen nook
nooit kunnen
kunnen overheeren;
overheeren; fcboon
fclloon de
de laatfteit
laatfl:etl
ben
zuiks nog
ten dage
zlIlks
nag heden
heden ten
dage voorwenden.
voorwenden. By
By deeze
deeze vry,
vryheidminnende Arabieten
Arabieten zyn
cene menigte
menigre
heidminnende
zyn voorwenden
voorhauden eene
Gedichten , wier voornaame
over het
het recht
recht der
Gedichten,
voomaal11e inhoud
iuhoud ~„ Over
gastvryheid de
de bloedwraak
bloedwraak ~y liefde
liefde en
en dappetheid
dappe/heid loo.
loagastvryheid,
pende; voor
peude·~
voor de
deHebreeuwfche
Hebreeuwfche Oudheden
Oudheden gewigtig
gewigtig is:
is.
Liefhebbers zyn
zyn de
de Arabieren,
Araoiere\l1, daarenboven,
daarenboven, van
vart
Liefhebbers
Spreuken , die
die fume.
Spreuken,
hunne denkwyze'
denkwyze' en zeden
zeden doen
doen kentert.
kenheI1•.
A. SCHULTENS
heeft deswegen,
deswegen, door
door eene
eene kleine
kleineproef
prod
II:
SCHULTENS heeft
H. A.
nit de
van MEIDANI'S
MEIDANI' S fpreekwoorden,
de verzameling
verzameling van
fpree'kwoorden, ceti
uit
een
kostbaar gefchenk
gefchenknagelaaten.
nagelaaten.- —In
In den
kostbaar
den Koran
Koran vindt
men veele
tilen
veele Gebruiken,
Gebruiken,die
-diegeheel
gebeelovereenfteMmen
overeenrterilmen Met
l11et de
de
Fiebreeuwfche 3EO
zo zyn
zyri ook
ook de Burgerlyke Wetten met
Hebreeuwfche:
met de
d~
Gebruiken der
Gebruiken
del' Arabiers
Arabiersovereenkomftig.
overeenkomfl:ig.
Offchoon men,
men, eindelyk,
zyn moet
in het
Offchoon
eindelyk, behoedzaam
behoed7.aam iyn
ilioet in
gebruiken , verdienen
de laatere
laatere Reisbefchryvin.
Rei&befchryvin"
gebruiken.,
verdienell echter
echter de
gen eene
aanzientykeplaats
plaats onder
onder de
de bronnen,
gen
eene aanzienlyke
btonnen, waarnit
waaruit
men opheldeting
men
opheldcring van
van de
de Joodfche
loodfche Oudheden
Outlheden ontleenen
ontleeneii
verdienen hier
bier de voorkeur
kan. 13ovenal
Bovenal verd\enen
voorkeur zulke
zulkenarichten
l1arichten4j
die ons
die
ons bekend
bekel1d maaken
maaken met
met Arabien. Van
Vanongemeenert
ongemeenen
dienst kunnen
zyn , wanneer
dienst
kunnen vandaar
vandaal' zyn,
wanneel' zy
zy met
met oordeei
ool'deet
gebruikt worden,
worden , de
de vruchren
gebruikt
vruchten der
del' nafpooringen
nafpooringen ~ to
tc!
werk
-door cen
een ARVIEUX
werk gefteld
ge/l:eld -1ioor
ARVIEUX, , NIEBUHR
NIEBUHR, RUSSEL'i
RUSSET.';
SHAW, TOURNEFORT,
MAILLET
MAILL1!:t, NORDEN,
NORDEN, SHAW,
TOURNEFORT, POCOCKE;
pococi\.E;
MAUNDRELL
TAVERNIER ,SCHULTt
SCHULTZ
MAUNDRELL, ,TAVERNIER,
" KORTE
KORTE en )art‘
>an'
deren.
tilt dit
Vit
ditkort
kortnittrekzel
nittrekzeldes
desbreedvoerigen
breedvoerigen Voorbe.
Vootbe..
richts
tlchts ziet
ziet men
men ten
tenoveryloede,
overvloed~, uit
uitwelke
weIke~bronnen
bronnen on.
onze
hetzamenflellen
zamenfl:ellen des
,des
ze Schryver
Schryver geput
geput heeft
heeft.,, inIIIhet
Weeks
Werks,, van
van welks
welks hoofdinhoud
hoofdmhoud wy
wy nu
nu verflag
verflag tithed
tullcti
geeven.
, ..
..
Over het
het woonen
Penten wordt in
woonen inin Tenten
in het
heteerfte
eel'fie Hoofet,
Hoofd..
Over
ftuk gefproken
en' aangewezen
dat dit
Ruk
gefproken, , en
aan~ewezeI1 dnt
dlt het
het allerotidst
allel'otidsf
gebruik
was , en
zeer aanzienlyk
envoor
voorzeer
aanzienlykwerdt
werdtgehondeti
gehouden
gebruik was,
nitvinder was
was -— die;
--- waar
waal' van
van JABAL
}\BAL de
de eerite
eerfie uitvinder
die;
byeenverzatneld,
het aao7.ien.
aanzien van
van Oorpen
Dorpen hadden
hadden ~
—
byeenverzatneld, het
waarfchynlyk 04; • tekwyt
tit grove
grnvezwarte
zwal'teftoffe
f1:()ffebeflonden
befl:oriden;'
terwyl
die
die der
del' aanzienlyken
aan7ienlyken verfcheidene
vel'fcheidene overdekzets
ovel'dekzets haddett
had<ieti;
en in onderfcheidene
door vool'hangiels
voorhangtels \fer·
onderfcheidene Vertrekken
vt'rtrekken. door
Welker ingani
ingang men
men iewoon
gewoon Wit&
deeld
deeld waren
Wllren ...... Moor
voot welker
WI:J.
1{ i
II.
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een boom
een
boom to
te planten
planten ,, onder
onderwelks
welks fchaduw
fch:1duw men
men 2ich
zich
XXIV:~6.
26. Richt.
(Gen. XVIII:
verlustigde (Gen.
verlustigde
XVIII: 4.
4. jeof.
Jof. XXIV:
van waar
II); van
IV:
waur ook
ook dikwyls
dikwyls de
de fpreekwyze
fpreellwyze ontontIV: 5,
5, II);
to. XCII:
leend is,
LII: 10.
14; -— in
leend
is, voorkomende
voorkomende Pf.
Pf. LII:
XCII: 14;
welke Tenten
Tenten niet
welke
niet veel
veel huisgeraad
huisgeraad was
was;; waarin
waarin men,
men,
Oostersch gebruik
11aar
gebruik, , zich
zich op
op den
dengrond
grondnederzetnederzetliaar Oostersch
tede
tede,, die
die of
ofmet
meteen
eenkostbaar.
/kostbaar. tapyt
tapyt,, ofofook
ookflechts
flechts
met een
een fluk
l1uk leder,
leder,ofofmet
meteene
eene ftroomat,
il:roomat, welke
welke voor
voar
tuet
is (*).
(*). Op
Op die
tafel, floel
fioel en
en bed
bed dient
dient,, bedekt
bedekt is
die wyze
wyze
was
NI,BUC ADNEZARS
ADNEZAR'
was ook
ook het
het vloeikleed
vloerkleed, , waarop
waarop NIiBUC
(per. XL. to.)
throon
thro011 geplaatst
gepJaatst werdt
werdt., gefteld.
gefteld. (Jer.
10.) WaarWaarfchynlyk behoort
ook hiertoe
fchynlyk
behoort ook
hiertoe de
de plaats,
plaats, Richt.
Richl. 1IV:
V: 8.
Bet vertrek
JESUS
Het
vertrek,, waarin
waarin JES
us het
het Paaschfeest
Paaschfeest Meld,
hieId, was
was
(Mark. XIV:
15. Luk.
ispegevov,
E·{p~p.evov, , met
met een
een tapyt
tapyt bedekt
bedtkt (Mark.
XIV: 15.
US ook
XXII: II.
I~. 10
befchryven ons
ookARVIEUX
ARVIEUX,NIEBUHR
NIEBUHR
70 befchryven
XXII:
snAw
Arabifche tenten
tenten zonder
zonder huis..
huis.
en
W de
de hedendaagfche
hedendaagfche Arabifche
en SH....
Sardinien, by(t). Zelfs
in Safdinien,
geraad'
Zclfsbybydedeaanzienlyken
aanzienlyken in
geraada (D.
zonder op
het land
zonder
op het
land,, vindt
vindt men
men geene
geene &den
ftoeJen,, maar
maar de
de
Adelyke
Dames zetten
zetten zich
zich reeler
op den
den grond
Adelyke Dames
peder op
grond (1).
C+J.
Op deeze
deeze wyze
wyzebevat
bevatelk
elkHoofdfluk
HoofdHukverfcheiden
verfcheiden AfAf.
deelingen, en
en iedere
iedere Afdeeling
AfdeeJing veele
veele byzonderheden,
byzonderheden, die
die
ongemeen kort,
kort , doch
ongemeen
doch duidelyk,
duidelyk, en
en meest
meest derwyze
derwyze byby..
eengevoegd zyn
zyn ,, dat
eengevoegd
dat zy
zy ter
teropheldering
opheldering tevens
tevens van
van by*
by.
zordere
firekken. Gelyk
ZOI1dere Eybelplaatzen
Bybelplaatzen ftrekken.
Gelyk de
deBybeiplaat.
BybelpJaat.
men, waarin
waarin de
zen,
de Oudheden,
Oudheden, waarvan
waarvan gefproken
gefproken wordt,
wordt.
voorkomen
naauwkeuriginin den
voorkomen, , naauwkeurig
den tekst
tekst vermeld
vermeld wor.
wor.
den, even
en uitvoerig
uitvoerig tevens,
tevens, vindt
vindtmen
men
<len,
,,'en naauwkeurig,
naauwkeurig, en
man den
den voet
':lan
voet der
der bladzyden
bladzyden dedeaanhaalingen
a~nhaalingen uit
uit vroevroegere en
en laatere
Schryvers ; gelyk
laatere Schryvers;
geIyk uit
nit het
het nu
nubygebragte
bygebragte
gere
genoegzaamblykbaar
blykbaaris.
is. Zeer
genoegzaam
Zeer weinige
weinige bladzyden
bladzyden worworden in
den
in dit
ditveelbevattend
veelbevattend Werk
vVerk gevonden
gevonden,, die
die zulke
zulke aanaan..
haalingen misfen.
misfen.
Op
01'
(*) Koran
Sur. II.
so. Verge].
(ll<)
Koran Sur.
Verge!. LV. 54.
54.
II. 20.
,I.p. 2".
ft) AuvrEux,I.
aig.
(t)
ARVIEUX, I. p.
p. 208.
~o8. III. p.
p. 166. DE
DE LA
LA PORTE
I'ORTE,J.p.

127.
n. p.
p. 4!24.
HOST,, Nachrichten
Nochrichten von
yon Marokos
Ml1rokos and
undFes
Fes,, p.
p. B7.
4s4. Borr

~l: JrUHll,
R6is~. I. bl.
bl. 233.
233. II. 273.
273.
VI:
unit, Reisb.
6o.
IN
p. 60.

Befchreibung
von Arab.
Befchreihung yon

Ostindifehe Mis,
Mis.
(.1.) B.lOIlNSTAL,
ByontsTAL, Briefe, III. p.
(.I.)
p. 3.
3. Verg.
Verge Ostil1difche
TegenwoordigeStoat
Staat van
ionsberkhte, 11.
II. p.
fiotlSherichte,
p. 62c.
62C.SALMON,
SIlLMOl\l. Tegenwoordige
yan
f
168. De Vrouwen
yapan,H.
Barb. f.f. 168.
japan, H. S. DAPPER
DAPPER., Befch.
Berch. d.d. Barb.
Vrouwen in
in
Noord-Ysland
zitten niet
niet op floelen
!'JoordYsland zilten
fioelen en
en banken
banken., maar,
maar, naar
naar
de Oosterfche
mat, of
Oosterfchewyze,
wyze, op
op den
den grond,
grond, op
de
op eerie
eene mat,

fcbaapsvel. Zo
fchupsvel.
Zo doeu
d04l11 inzgelyks
inf,jielyka de Laplanders.
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Op de
de vermelde
vermelde byzonderheden
byzonderheden wegens
wegens het woonen
woonen in
Tenten volgt
voIgt een
een verflag
verflag van den
den aart
aan der
del' leefwyze
leefwyzein
in HoHo.
onedelwas,
was, als
zo onedel
len,
welle zo
als het woonen
woonen in Tenten
Tenten
len, 't't welk
en van
van welke
welke leefwyze
leefwyze reeds vroeg
aanzienlyk geagt werdt ; en
gewag is,
is, ter
(Gen. XXXVI.
20) waar
tel' plaat;e
plaat~e (Gen.
XXXVI. 120)
waar van
van een:
een
gewag
Volk
waarmede ESAU
ESAU zich
vel'zwa..
Volk gefproken
gefproken wordt, waarmede
zich verzwaII. 22.).
gerde
~el'de (vergel.
(vergel. Dent.
Deut. II.
De Enakieten
Enakieten waren
waren ook
2 2.) De
fpelonkbewooners. De
De Raphaim
even al.s
als de
Raphaim woonden
woonden, , even
de
fpelonkbewooners.
en van
van zulke
ilmorieten,
Amorieten, in holen;
holan; en
zllike holen
holen werdt
werdt 'er
'er eene
eeno
menigte in Palestina
melligte
PalrestiJla gevonden
gevonden,, enz.
enz.
woonenin
in Huhen
Huizen is het
Het woonen
het onderwerp,
onderwerp, in het
bet derde
derde
Het
floofdauk verhandeld.
Hoofdll:uk
verhandeld. Naar
Naar 's 'sSchryvers
Schryvers gevoelen
gevoelen
bloeide
bouwkunst
Hebrths
niet."Wit
„ Wil
byby
dedeHebreers
Iliet.
bloeide dedehouwkunst
men,"
by , "„ zich
SALOMO'S Tempel beroemen,~' zegt
zegt by,
zich op
op SALOMO'S
beroe..
, hoe
",, pen
pen,
hoeklein,
klein,flecht
flcchteneneenvoudig
eenvoudig is
is hy!
hy! volgens
volgeTls
"„ 't'toordeel
oorded van
van VOLTAIRE
VOLTAIRE, , 't welk
welk met
met den
den ByByfommigen
bel inftemt."
inil:emt." Dit
Ditzalzal
fommigenvreemd
vreemd voorkovoorko.
"75 bel
men
men,, en
en niet
niet volkomen
vollwmen fchynen
fchynen to
te ftrooken
{hooken met
met het
het
Been H.
H. VII. §.
S. 23.
23. vermeld
geen
vermeld is, ook ten
ten aanzien
aanzien van
van den
den
muur van
van vierhonderd
vierhundeJ'd ellen
ellen hoogte
hoogte,, welke
welke ten
tenalien
allen
muur
tyde
is bewonderd.
Bch tot
bewonderd. DD)ch
totnag,
natyde door Bouwkundigen
Bouwkundigen is
der veritand
op J.
J. D.
del'
verftand wordt
wordt gewezen
gewezen op
D. MICHAELIS
MICHAELIS, , VerVer~
toog ,, de
architeEturae parut1J
parunt
de .7udaeis
toog
Judaeis Salomonis
Salomonis tempore
tempore,, architeCturae
en op
Ve,rfucheaus
ans der
der Litperitis;; en
op 's'sSchryvers
Schryvers eigene
eigene Vetfuche
peritis
teratur , Weltweisheit
leratur,
Weltweisheit and
undden
denfthOnen
fchiinenWisfenfchaften
Wisfenfchafien ,
T. I.
T.
I. f.
[. 42.
42. -7--..- De
DeHuizen
Hllizender
del'Hebreers
Hebreers waren
waren niet
l1iet
ten , welke
wat hout
van
van hout
hout,, maar
maar van
van iteer
Heellen,
welke l11e'! wat
h0l1t ingewerkt wierden.
wierden. In
gewerkt
InPalmstina
Palrestina was
wasgroot
grootgebrek
gebrek aan
aan
bout.
hout. De
Debouwfloffen
bouwl1:offen waren
waren Jleenen
fteenen met hout
lJout verbonden,
yerbonden,
door de
de flerke
hitte der
of tichelfteenen,
l1:erke bitte
der Zon
Zon, , of door
door
tichellleenen, door
gebrand , enz.
enz. enz.
enz. -— De
hulp des
des Vuurs,
DeHuisHuishulp
hours , gebrand,
deuren en
deuren
en Stadspoorten
Stadspoorten waren
waren gemeenlyk
gemeenlyk met
met opfchrif•
opfchrif.
in 't
ten
verzierd.
De Plaats
Plaats was
was doorgaands
doorgaands in
ten verzierd.
- — De
midden
derHllizen:
Huizen : van
van daar
midden del'
daar dikwyls
dikwyls blootelyk
blootelyk Tri
!1,n
29) in
12. Richt.
het
midden (Deut.
XXI. I~.
Richt. XVI.
XVI. ~9)
in het
liet
het midden
(Dent. XXI.
II. 4. Luk. V.
(Mark. II.
p'eooo'l (Mark.
V. 19.) genoemd
genoemd (*).
Grieksch ;Lam
De plaats,
plaats, of
ofhet
betBinnenhof
llinnenhof,, meest
meestvoorzien
voorzien van
vaneene
eene
groene plek
groene
plek,, doorgaands
doorgaands ook
ook van
van een
een waterbak
waterbak.of
of
kom
, gehoorgeeving
kom,diende
diendevoor
voortalryke
talrykebezoeken
bezoeken,
gehoorgeevmg
(Esth.

(*)
Byde
deRomeinen
Romeinen was
was het Itnpluvium
I111pluvium op gelyke
gelyke wyze
wyze ini~
(*) By
Sc. ll.
2. Cic.
Orat. Phil.
gericht.
Aft. II. Sc.
Cleo Ornt.
Ph,l.
PLAUTI Mil. 810r. Ott.
ericht. PLAUT!
GELLIINo{l.
Not?.Attic.
Attic. L. X. C.
i.U.
c.
c. 15.
IS.
C.45.
45. GELLIl
L. .
Y3

Ys
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Ir. E.
H.
E. WARNEKROS
WARNE~ROS

V. I1 , 2.
(Esth.
~. VI.
VI.4)4)onthaaling
onthaalillg der
dergasten
gasten en
en den
den
(Esth. V.
middagflaap ,ook
ook am
om zich
zich te
to verh!sti?:cll.
verlustigen. Een
Eell overge.
overge..
middagfIaap,
fpanuen k!ced
kleed weerde
f.panuCll
weerde den
den invloed
illv!~e? de,
de, zonneftraalen.
zonnerlr~~lel1.
Deezc Itleeden
met Hn!mcn
ilrikken aan
" Deczc
klccdell Louden
konclen met
aall de
de leuningen
!cunlllgell
uitgefpannen
",, van
van bet
hetdak
d:'.l{zanier
zamcngerold
geraldenen
ultgefpannenworden.
worden.
"„ I-let
Het eertte
ccrl1:e gefehiedde
geCchiedde by gelegenheid
gdegenheid dat
dat de
de geraakte
geraakte
van het
oak in
ill het
hethinnenh4
Billllenh'lfnedergelaten
nedcrgclaten werdt
werdt,
"1 , van
het dal:
11:1(ifk.
~; IJfa/"k.
1L 4. CO."
(*)." —
- De
DeRebrcêr.vondt
Hebrciir. vondt grout
grout vervel'm.,ak in
in Tuinell
II. 5.
g. Hoag!.
'hog/. IV.
Tuinen(Pml.
(Fred. II.
IV. 16.)
i6.) In
~.,ak
In 't
algemcen wordr
worth alks,
alles, wat
:tlgemccn
wat bekoortyk
l)(,:lworlyk is, met
met hoven
hoven en
en
lumen veri4eielten
(Ezech. XXVIII'13.
XXVIII, 13. XXXV!.
XXXVI. 35.
35. Jod
tuinen
vcrp;deken (Euch.
lod
II. 3.)
3.) De
Arable,. Helt
Itch zich
II.
De Arabler
zich bet
het eeuwig
eeuwig leeven
lecvcn voor
voor,,
under bet
onder
het beeld
becld van
vall een
een ryk
rykbewaterden
bcWaterdel1 hof,
hof, enz.—
enz. - Aan
Aan
de huizcn
waren Yom·hoven.
Voorhoven. De
de
huizcll waren
vreculde gaat
gaat niet
niet in
De vreemde
huis, mar
marblyft
blyft'er
'erbuiten
huiten f}aan.
flaan. De
De Beet
Heerdes
des huizes
huizes
gait tot
NA\MAN
MANen
en ELIZA
ELIZA rlrekken
gallt
tot hem
hem na
oa buiten.
buhen. N,I
ftrekken
hiervau ten
ten vonrbeelde
Kon. V.
vo p rbeelde, , !l.2 Kon.
J I. verge].
verge], Gm,
hiervan
V. II.
Gen,
XLIII. 16.
XLIII.
16. —
- van
van welke
welke gewoonte
ge""oonte,, door
door den
den Schry.
Schry.
yer,, dl~
de voornaam11e
voornaamtle reden
reden in
in de
de jaloerschheid
der Oos.
vel',
ja](Jerschheid der
Oosrs moeten
terlingen gezocht
gezochtwordt.
worth.-— Glazen
Glazen'Vet1fle
milers
terlingen
moeten in
het Onsten
bet
Oosten niet
niet gezocht
gezocht worden
\Vorden,, offchoon
offchounhet
hetglas
glas reeds
reed~
ryd uirp:evoJ:den
uitgevonden \V8S,
teas, (Exod.
in MOSES
I\f0SEB ryd
])eut.
(Exod. XXIV.
XXIV. 10.
I0..0eut.
yob XXVIII.
XXVIII.17.)
i7.) 't't was, echter,
XXXIII.18,
i8, 19.
XXXIII.
19. ,Job
echter ~, zeer
zeer
ede:getteelltein
hl eenen
zeldzaam , en
en met
C!6tiell rang.
met ede:gefl:eente
Glazell
zeld.t.lam.
rang. Glazen
venfters zuuden
venfl:ers
zOllden,, daannboven
daar"l1bIJven., in
in heete
heetelanden
landen onge.
ongezyn ~e\Vecst.
I.T eweest , 0111
om de
de belem.
de zonneflraalen
ZODllertraalen., en
en de
belemfrhil, t zyn
mering
der k'lcle
Lock lucht.
Iucht. T't,fim
Ti alien 'Ven/lers
vengers (Spreuk.
(Spreuk. VII. 6„
mering del"
6
.Foogl.
28 Yerem.
4. Dan.
flooK!' II.
n. 99 Richt. V.
V:28
Jel·em. XXII.
XXII. ,'4.
J)an. VI. Ion
10•
•"oil
?oel H. 9.) (t)
(t)vervingen
vervingcll derztiver
derulvcr plants.
plaats. De
DeSpiegels
Spiegels
iverden
niet van
werden l.ict
van gins
glas.maar
maarvan
vanmetaal
metaalvervaardigd,
vervaardigd,
niet
tot opfehik
opfchik voor
voar de
de Lamer
\;amer ,, maar
maar voor
voor den
den prank
pronk
niet tot
der
geloofde ecbter
echter het
bet eerfie
eerfte (ver
(ver.
(leI' Vronwen.
Vj"01l\WIJ. t;ctiPODErt
:~CIIPOJ)£R gd'1ofde
getylt
ge1yk Exod.
Exocl. XXxVIII.
XXXVIII. 8.8. 1J Kor.
Koy. XIII.
XU. 2.
~.
XIII, 12.
12. Sir.
Sir. XII.
oek dfl"
der Wysh.
~oek
Wysh. VI/.
VII. a6.)
2.6.) By
Byeen
eenplaveizel
plaveizel van
van een
een
groot huis
hUls en
en paleis
palds, werdt
werdt glas
glas en
ell kristal
kristal tot
tot lieraad
fierand
0

Q

geSietvip.p. 274274. I-I8sr
e) Sn.\W
HOST Arachricht
Nac1ificlu von
VO;J Mar.,
1I1ar. und
undFes
Fes*~
p,
,~ 264.
'264.
(f)
Marok. und Fes, p. 265.
(t) Iiiisi,Nachricht
HOST, Nadrichl 'von
,'on Marok.
265. LA
LA ROQUE,
ROQUE.
LE VlFIL
VIM, Kunst
p.
Ito. PLTEti
,. no.
P!'..TE~ LE
Kunst oufs
T. I.
J.
aufs Gles
Clas :w
zu mahlen.
inablen, T.
Van
LACTANTIUS
k,
3. bewyst
k~ •'3.
bev.'yst tilt
ui~ twee
nveeplaatzen,
p\2!ltzen,
van
LACTANTIUS en int,noivy..
HIFRONY~
derdeceulV
cent gias
MUS,, dn
ant eerst
eerst ongeveer
ongcveer tegen
regen het cinde
dnde der
del' derde
gIns
tot veufterrsamen
WlJl1errnamcn is
is gebruikt
gt'bruikt geworden.
geworden~ verb;,
Verb- WJI'iI\l!.]"l\'I~N!.(S.
cVe an
~r;~f"
<111 fella
feitlc Filunde,
l;'reum!c, p. 35.
.
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gebruikt
(lob XXVIII.
a,
gebruikt (Job
XXVIII. x8.
18. Ezech.
E-~eck. I.
I. !2~.
Hand. 1V.
IV. ~.
n. Hand.

van dit
dit Hcofdlluk
Hoofdftukworllt
wort
(*). -— In
In de
de volgende
volgende 5§
§§ van
55)) (*).

pergehandeld
van de
gehandeld van
de Schoorlieenen
Schoorfleenen,, Bakovens
Bakovens,,VrouwenVrouwen •vertrekken,
tl"ekken, Daken
Daken,, Huisgeraad
Huisgeraad,, en 't't geen,
geen, daartoe
daartoe bebetreklyk
treklyk,, aan
aan en
en inineen
eenHuis
Huisgevonden
gevonden worth;
wordt; terwyl
terwyl
dit
dit Hoofdftuk
Hoofdftuk befloten
beOoten wordt
wordt met
metaanmerkingen
aanmerkingen over
over
het
omringen der
del' wooningen
wooningen met
met eenen
eenen muur, 't'twelk
welk
het omringen
CAlN (Gen.
(Gen. IV. i7)
17)het
heteerst
eersttetewerk
werk fleide
1l:elde;; en
en aizo
aizo
cAltsr
het ontftaan
ontftaan van
van fieden
peden en
en dorpen
dorpen, , die
die nog
nog in
in mol\Hj.
over het
geweestzyn,
zyn , „,
SES tyd
tyd zeer
zeer klein
klein moeten
moeten geweest
'" om
om dat
dat
SES
iteden , onder
" agtenveertig
agtenveertig fiedell,
onder welken
welken zich
zich eenige
eenige der
der
9,
„
en grootile
in Palestina
voornaamfl:e en
grootfl:e iiI
Palestina, , als
als Sicken;
Sichem ,t
" voornaamfte
Hebron,, Hesbon
Hesbon, , Ramoth
Ramoth bevonden,
bevonden, den
den Levieten,
Levieten t
9", Hebron
" wier geheel
geheel getal
getal van
vanhet
hetmannelyk
mannelyk geflacht
geOacht flechts
flecht.
" 22600
~!2600 beliep, ter
terwooning
wooning'werden
werden ingeruimd
ingeruimd (Num.
39.)"
enz.
" III.
Ill. 39,)"
enz.
- De
De Oosterlingen
Oosterlingen ftelten
ftellen zich de
de
Steden
als on.
Steden voor
voor als
als Vrouwen
Vrouwen,, onveroverde
onveroverde Steden
Steden als
ongerepte
gerepte Maagden, veroverde
veroverde als
als gefchondene
gefchondene Vrouwen,
Vrouwen,
Steden als
als Dochde Hoofdftad
als Moeder,, de
Hoofdftad ais
de kleinere
kleinere Steden
Doch.
12. 22 Sam.
ters.
at. .7ef.
lers. (2
(It Kon.
Kon. XIX.
XIX. ~I.
Je[' XXIII.
XXlIl. U.
Sam. XX.
XX. 19.
19'
Num. XXI. 12.5', enz.)
Num,
Uit
Vit deeze
deeze opgave
opgave van
van den
den inhoud
inhoud der
der drie
drie eerfte
eerrtc
Hoofdftukken
zal den
Hoofdftukken zal
den Leezer
Leezer genoegzaam
genoegzaam kunnen
kunnen blyblyken de
de train,
ken
trant, waarop
waarop de
deSchryver
Schryver zyne
zyne taak
taak bewerkt.
bewerkt.
Deeze drie
drie Hoofddeelen
Hoofddeelenbevatten
bevatteng8
Deeze
38 bladzyden;
bladzyden; het
het gegeheele Werk,
Werk , groat
groot 7;0,
7..x) , is
is in
beele
in LV
LVHoofdaukken
Hoofdflukkcn verver·
der voorRegister del'
deeld,
voorzien van
van een
een breed
breed Re{§ister
deeld , en
en voorzien
naamfte Zaaken;
Zaaken ; waarby wy
naamlle
wy gaarne
gaarne gewenscht
gewenscht hadden
hadden
een drrgeIyk'
dergelykRegister
Registervan
van de
de Schriftuurtekften,
een
Schriftuurtekften, die
die in
dit Werk
'Verk opgehelderd
opgehelderd worden.
worden.
Een onmatige
onmatige lengte
lengte_zoude
zoude ons verflag
Een
verflag bekomen,
bekomen, in.
dien wy
dien
wy wilden
wilden voortgaan
voortgaan met
met een
een beknopt
bekllopt uittrekzel
uittrekzel
van alle
leveren. Wy
van
aUe de
de AfdeelingenAfdeelingen· tete level·en.
\Vy moeten
m,leten ons
ons
nu vergenoegen
met de
de opgave
nu
vergenoegen met
opgave van de tytels
tytels der
der Hoofd.
Hoofd..
ftukken.
V. Bronnen,
Bronnen, Putted
Veefbkkery. V.
Hoofdll.
PutteB
Hoofdtt. IV.
IV. Van
Van de
de Yeefokkery.
VII. AUerbouw.
en Rovery.
"'agt en
VI. Jagt
Akkerbouw.
en
Rovery. VII.
Waterbakken. VI.
en Waterbakken.
IX. Geeste~ike
Geestelyke Pc,..
PerVIlI.
d~r Godsdienstoefening.
Godsdienstoelfening. IX.
VIII. Plaatzen der
lnkomfiende,.
der Priestet·s
Priestersen
enLevieten
Levieten X
Ofen.
XI Offe~
flonen.
X. Inkomflen
foonen. X.
ReiniAfgodsdienst. XIV.
XIV. Reini·
andm.
XII. Feestdagen. XIII• .dfgodsdienst.
anden. XII.

gin.
gin-

dirtificialia
MICHAELIS Artift.illlill
I. k.
k.3.3. MICHAeLIS
(.)
bov. T.
T. Y.
als boy.
MIL als
0 Lit
La VIEIL
enz. enz.
Yo
CDrIJm U/ujiratll,
Y. T.T. 'Of
es Corano
Wolfram, enz.
Y4
Y4

i lG

WARNEKROS
H. E.
E. WAIlN:!KIlO'
H.

XV. Eeden,
gingen en
Eeden , Verhonden
to Oelofglngcn
en Onreinheid.
Onreinheid. XV.
Vcrbonden In
Cele:,
t en, XVI. De
van Palestina.
Palestina. xVfI..
1m.
Denatuurlyke
natuurly1ce Gelieldbeid
Gelteldlzeid van
XVII.
XVIII.
Staatsinrichting. X
XIX. Stra(fen.
Strafe. XX.
Koningen. XIX.
SttllltsinrichtilJf'
VUl. Koningen.
XXI. Oor/og
Oorlog en
en het Krygswezen.
Vrygeden. xx.
XXII. Lyfe,'4
YryfJeden.
K1·ygswe~en. XXlI.
Lyfei.
XXIII. Koophttndel.
Koophandel. XXIV.
XXIV. Geld.
pendom. XXUI.
Geld. XXV
genrlo111.
XXV.. GewigGewig-.
7en ,1Ifaaten
Elle. XXVI. Groeten
ten,
Maatelz, ,Elle.
Gfo'eten en
en Eerbewyzen.
Eerbewyzen. XXVII.
XXVIII. Gastvryheid.
Gastvryheid. XXIX,
Gefchenken. XXVIn.
Cefchenl..-en.
XXIX. Vermaaken.
Yermaaken.
XXX. Spyzen.
XXXII. Amulelen
Amuleten en
en OpOp.
XXX.
Spyzen. XXXI. Kleeding.
K!eeding. XXXH.
XXXII'.rS!uier.
Sluier. XXXIV.
XXXIV. Blanketten,
Blanketten, Verwen
fchik.
fshik. XXXI!I.
P'erwen en
en
XXXV. Sc~loenen.
Schoenen. XXXVI.
XXXVI. Vrouwen.
jnbranden. X.XXV.
Vrouwen. XXXVU.
XXXVII.
'lnbranden.
XXXVIII. Leviraathuwlyk.
Trouwplegtigheden. XXXVllI.
Leviraathuwlyk. XXXIX.
XXXI K.
Trouwp!egtigheden.
XL. Vruchtbaarheid
Veelwyvery, Bywyven.
Vruchtbaarheid der Huwlyken.
Veelwyvery,
Bywyven. XL.
HuwlykeH.
Voorrechten
Eerstgeboornen,
XLI. P"oorrechten
XLI.
derder
Eerstgeboornetu
XLU. Pligten
Pligten der
der
Ouderen jegens
jegens de
de Kinderen.
Kinderen , en
en der
Ouderen
der Kinderen
Klnderen jegens
jegenr de
d~
XLIII. Vaderlyke
VaderlykeMagt,
Nagt ,en
enhet
het/lraffen
green der
Ouders. XLIII.
Ouders.
der Kin.
XLIV. rerboden
Hverery en
Verboden Huwlyken.
XLV. H<Jerel"y
deren. XLIV.
Huwlyken. XLV.
en
deren.
XLV
Egtftheiding. XLVU.
XLV II. Hebreeuwfche
.Egtbreuk. XL
Hebreettwiche
.Egtereuk.
VI.I. Egtfi:heidi~t;.
Taal en
XLVIII. Opvoeding
"7;'aal
en Geleerdheid
Geleerdfzeid inin 't algemeen.
algemeen. XLVIII.
en de
der Profeeten.
XLIX. Dicktkunst.
Dichtkunst. L.
en
de Schoolen
Schoolen der
Pt·ofteten. XLIX.
LI. TydrekenTydreken- GeJlachtfeken.
Geflachtreken- etl
en Rede
Muziek. LI.
Muziek.
Redo·• kunde.
kunde.
Sterrekunde eJ1
en Verdeeling
.7aars. Dag
LII. Sten:ekun.rle
LII.
J7errlee/blg des
des Jaars.
Dagen
en Nacht.,
Nacht.
Bczweerders ,W'arzegl!crs
Warzeggers en
LIII. ntzweerders,
LIlt
en waare
waarePropheetenk
Propheeten..
lllechanifehe Kunjten,
Kungen, Handwerkers
LIV. Mcchanifthe
LIV.
Handwerkers en
en Daglooners.
Dag/ooners.
LV. Itouw
Rouw en
LV.
en Begraafenis.
Begt·aafenis.
Schryver in
in dit
dit Werk
Zoo veel
veel heeft
hcefc de
de verdientletyke
vercHenIlelyke Schryvel'
vVerk
verhandeld, en
verhandeld,
en wet
weI op
op eene
eene wyze, dat
dat hetzelve
hetzelve en
en veel•
veel..
bevattend en
\levattend
en tetegelyk
gelyk beknopt
belmoptmag
maggenoemd
genoemd worden.
worden.
fluitten wy
wy wel
het doorleezen
doorleezen fiuitten
weI eens
eens op
op uitdruk.
uitdruk.
Onder het
kingen,
~ingen, die
die of
of hadden
hadden kunnen
kunnen wechgelaaten,
we~hgelaaten, of wat na.
na.
te worden.
der hadden
de.r
uadden dienen
dienen gettaafd
geIlaafd te
worden. In
In het
hetHoofd..
Hoofd..
de Ojferanden
Oferanden b.
ituk over
ftuk
over d¢
b. v.
v. wordt
wordt van
van derzelver
derzelvcr cart
aart
gefproken , en
engezegd
gezegddat
datDankoffers
DankoffersGode
Godeaangenaa.
aangenaa~
gefproken,
dan Zo.ndoffers;
Zondoffers;"„ doch
dock claar
daar deeze,
deeze, wan.
Xi er waren
llle.r
waren dan
wan..
"3, neer
neer zy Hem
Hem in
in oprechtheid
oprechtheid gebragt
gebragt werden,
werden, de
de ververgeeving met
met zi<:h
zich voerden,
voerden, en
~n een
een voorbeeld
voorheeld van
van het
het
"3, gt:eving
groot offer
offervoor
voor de zonden
zouden der
del'gantfche
gantfch~
"5/ toekomend
toekomend groat
zyn moesten
",, waereld
waereld zyn
moesten,, zo
zo waren
warenzyzynoodzaaklyk
noodzaaklyk ,,
en hadden
een heilzaam
heilzaamoogmerk."
oogmerk."- — Hier
hadden een
Bier had
had,,
"95 en
vooreerst,
vooreerst, onderfcheid
onderfcheid kunnen
kunnengemaakt
gemaaktworden
worden tusfchen
tusfchct!
kwytfchelding
van bur~erlyke
burgerlyke firaf,
ftraf , en
en 't't Been
geen wy
wy nu
kwytfchelding van
gewoontyk
met aanwyzing,
aanwyzing ~
:ewoonlyk door
door vergeeving
vergeeving verftaan
verf1:aan,, met
tivelk
denkbeeldhier
hiergelclen
gel4en
moet.
welk denkbeeld
111oet.
- — Maar, ten
ten an.
anderen
dercn,, had
had de
de Schryver,
~chryver. by
byzyne
zyneuitdrukking
uitdrukldngwegens
wegens
het
der wettifche
wettiiche Zoenoffers
het vooraffchaduwencle
vooraffchaduwende der
Zoenoffers ,, ten
tn
min-
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minften eenen
eenenen
en anderen
anderen Tekst
Tekst dienen
minf1:en
dienen by te brengen
brengen ~,
volgens zyne
volgens
zyne doorgaande
doorgaande gewoonte
gewoonte,, waaruit
waaruit blyken
blyken
niet tot
tot de
de bloote
bloote Hy.
flykon, dat
dat dit
dit vooraffchaduwende
vooraffchadl1wende niet
pothefen van
zamenflellenbehoorde.
behoorde. Beter
pothefen
van Godgeleerde
Godgeleerde zamenf1:ellen
Berer
ware het
in een
een Werk
Werk van
van deezen
deezen aart, als
als
ware
het misfchien,
misfchien, in
alleen Gefchied.
Gefchied-enenOudheid-,
Oudheid-,en
en van
van deezen
deezen kant
kant UitalIeen
Uit.
foortgelyke uitdrukkingen
uitdrukkingen te
ce vermyden.
vermyden.
leg- kunclig
kundig, , foortgelyke
Bl. 170
170leezen
leezen
wy;"„ Zondoffers
Zondoffers n'NOn
(moet zyn
mon (moet
BI.
wy:
zyl1
rngun) bragt
" n'Ni:Jn)
bragtmen
menbybyhet
hetbegaan
begaan van
vanzonden
zonden,, wanwanneer men,
men, uit
"19 neer
uit dwaling,
dwaling, tegen
regen een
een verbod
verbol des
des Heeren
Heeren
gezondigd had."
had." Voorts
" gezondigd
Voortswordt
wordtderzelver
derzelververdeeling
verdeeling
vermeld ill
in grootere
groorere enz.
enz. terwyl
wy §§ ao
vel'meld
terwyl wy
zo des
des zelfden
1ioofddeels gewaagd
gewaagd vinden
vinden van
van Schuldolfers,
Schuldoffers , rm~e'N
rocem ,
Hoofddeels
die gebragt
gebragt werden
,.
werden wegens
wegens verzuim
verzuim of
of nalaating
nalaating van
van
911 die
eenGebod."
Gebod."- Bekend
is de
moeilykheid
"19 een
Bekend
is de
moeilykheid om
om de
de
juiste onderfcheiding tusfchen Zondoffers aan
Zond. en
en Schuld
Schuld·offers
aatl
te wyzen.
wyzen. Van
Valldeeze
deezemoeilykheid
moeilykheid rept
rept de
de Schryver
Schryver
geen woord
woord-onderfcheidt
geen
onderfcheidtdedelaatile
laarf1:evan
van de
de eerfte
eerfte,, op
op
van anderen,
het voetfpoor
voetfl'oor van
andcren, ten
tell aanzien
aanzien van
van de
de gelegengelegellheden , by
werden en
by welke
welke dezelve
dezelve geofferd
geoffad werden.
endaarendaarellheden,
zeer mange
firaf te noemen.
de laatfte
laadte eene
eene zeer
matige f1:raf
noemen.
boven, door
door de
Doch in het
vande
degevallen,
gevallen, waarin
waarinbeiderlei
beidcrlci
Doch
het optellen
optellen van
offers moesten
vinden wy
wy by onzen
offers
moesten gebragt
gebragt word.en,
worden, vinden
all zen
Schryver dezelfde
Schryver
dezelfde aangehaald
aangehaald, , en zelfs
zelrs met
met denzelfden
denzelfden
Schriftuurtekst zo
, zowei
welvoor
voorde
de Zond·
Zond als
als voor
voor de
de
Schriftuurtekst,
offers ;b.b.v.v. §§ 19.
19. 't ZontlZond-offer
Schuld offers;
werdt ook geSchuld·
offer wenit
gevorderd
vorderd, , „" I°.
1°.Wanneer
Wauueereen
eenVrouwsperfoon
Vrouwsperfoon van
van een
een
gereinigd was,
was , bragt
"„ lang
lang aanhoudenden
aanhoudenden bloedvloed
bloedvloed gereinigrl
bragc
een tortelduif
tortelduif of jonge
duif. (Lev.
(Lev. XV. 115-30)'·
" zy
zy een
jonge duif.
en in
in §§ 21. Een
gebragt ," „ 10.
ltn
Een Schuld-offer
Schuld-offer werdt
werdt gebragt,
iQa
"9 9 Wanneer
\Vanneer een
een Vrouwsperfoon
VrouwsperfOOll van
van een
een lang
lang aanhouaanhou.
gereinigdwas,
was , bragt
bragt zy
zy cen
een torden den bloedvloed
bloedvloed gereinigd
"„ denden
duif. (Lev.
(Lev. XV.
"„ telduif
telduif of jonge
jon~e duif.
XV. !l5 -30.)" - Dit
moet
Leezer in
in de
moet den
den naauwkeurigen
naauwkeurigen Leezer
de war
war helpen
helpen,, en
en
doen vraagen,
doeu
vraagen, welk
welk dan
dan dear
daarter
tel'plaatze
plaatzehet
hetonderfcheid
olldetfcheid
tusfchen
het Zond.
zy. Doch
en Schuld-offer
Schuld-offer zY.
Doch hier
hier isis
tusfchen het
Zond. en
eene rnisfl:elling
misflelling, , naardien
eene
naardien Lev.
Lev. XV.
XV. so
30 niet
niet van
van een
een
van een
gewaagd wordt,
Schuld- maar
maar van
een Zond-ofer
Zond-o.ffer gewaagd
wordt. En
Schuldover
't geheel
over 't
geheel had
had hier
hier behooren
behl)oren vermeld
vermeld te warden
worden de
de
moeilykheid
oin in
in de
moeilykheid, ,OlD
de plaatzen
plaatzen der
del' wet
wet,, waar
waal' van
van
Zondwordt , altyd
Zond- en
en SchuldSchuld· offers
offers gefproken
gefproken wordt,
altyd de
naauwkeurige
fchiftingtete maaken;
maaken; waarvan
l1aauwkeurige fchifting
waal'van onder anan·
dienenkan;
kan; om
dere Lev.
Lev. XtV,
XlV. ten voorbeelde
voorbeelde dienel1
om nu
nu niet
nier
dere
.

.

XV. 25-30)"

21.

C.I,5 —30.)”
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Kan te
te haalen
2an
hulen de verfchillende
verfchillende gevoelens
gevoelens,, welke
welke deswe•
deswegen door
door OUTRAM,
OUTRAM MICHAELIS
gen
l\UCHAELlS en
anderen,, bygebygeen anderen
bragtt zyn.
brag
zyn,
1
Met van
gewaagdheid fchynt
fchynt ook
ook te kunnen
Nlel
van gewaagdbeid
Imnnen vrygepleit
wordeuht:t
het gt'zegdc
gezegdebLbl 198.
198. „"WaarfChynlyk
Waarfchynlyk is
is de
de
woraell
oorfprong del'
der gruwzaame
gruwzaame menfchenoffers
menfchenoffers uit ABRA" oorfprong
ABRA(Gen. XXII.)
XXII.) af
of te
"„ hAbis
hAMS GelchieLlenis
GelclJie,lenis CGen.
te leiden
leiden ,, en
en
nadcihaud
haild
door JEPHT.\'S
JEPHTA 'S opoffering
opofferingzyner
zyner dochter
docker
" nadel
, door
„ (Richt,
(Richt. XI 31, 39,
4')." -— Van
n
39/verfterkt
vcrllerktgeworden
geworden (("')."
waar dit betluit
geenmenfchenoffers
menfchenoffers
waar
bclluit:: wyl
wyl 'er
'erdadelyk
dadelykgeen
in die
Godewerden
werden
toegebragt
die gevallen
gevnllen Gode
toegebl'agt
.- immers
immel'S
in
ABRAHAM niet;
door ABHilHAM
niet ; en
nu nog,
door
en wie
wie beweert
beweert nu
nog, dat
dat de
de
I)ochter van
in een
l)uchter
van jp.pnTA
J!'. PUT A, in
een eigentlyken
eigemlyken zin,
zin, geofferd
geofferd,,
'
altaaromgebragt
omgebragt
verbrand
of op
op een
eell altanr
enen
verhrand
is?is?
- — Van
Van
dan ook
ook de
de Aigodendienaars
Algodcndienaars , vdidr
v66r de Hebreeuwen
Hebreeuwen,,
waar dan
die afgryzelyke
gewoonte omleend
ontleend heb~en;
heb' en ; zeker
zeker is
is
die
afgryzelyke gewoonte
het, dat
het,
datdedeHebrars
Bebrecrshet
hetofferer
offerender
del'Kinderen
Kinderen aan
aan den
den
Moloch van
van de
de eerflen
eerllen geleerd
geleerd hebben.
hebben.
Geen algemeenen
byval zal
algemeenen byval
zal wyders
wyders vinden
vinden de
de flellige
ftellige
Geen
vcrklaaringbl.
bl. !1I6.
216. „" Tegen
vcrklaaring
Tegenhet
hetdoen
doen van
van Eeden
Eeden in
in
den daaglykfchen
JESUS (Matth.
daaglykfchen omgang
omgang yverde JESUS
" deu
(Matt& V.
doch verbood
" 33-37.) doch
verbood op
op geene
geene plaats
plaats het
het gebruik
gebruik
van den
, diedie
in in
desdes
1-leilands
"/1 vall
den Eed." Zy
Zy,
I-Ieilands woorden
woorden ,
even gelyk
gelykin
in die
die dezelve
dezelve voorafgaan,
voorafgaan , eene
eene duidelyke
duidelyke tegentegen.
ftelling vinden
vinden ,, zuBen
zullen dit
dit niet toell:emmen
toellemmen ,, -— nog minder
minder
fielling
PAULUS in
echter crkennen
erkennen"„ dat
dat PAULUS
in zyne
zync Brieven
Brieven plegtige
plegtige
echtel'
Eeden gedaan
gedaan heeft"
heeft" (Rom.
IX. 1-5.
1-5. 2
(Rom. IX.
2 Kor.I.
Kor.1. S3;)
"17 Eeden
230
welke
met de aangehaalde
welke verzekering
verzekering, , met
aangehaalde plaatzen
plaatzen uit die
die
geen lleek
Reek zal
:Brieven
vergeleken, , geen
zal houden
houden in de
de oogen
oogen
Brieven vergeleken
van
hun,, die
die den
den Eed
Eed in
in de
de Christelyke
Christelyke °economic
Oeconomie zo
van bun
ongepast
houden , als
gepast was
was in
in de Mofaials dezelve
dezelve gepast
l.Wofa;ongepast houden,
fclre
fche Bedeeling.
f3edee/in~.
In
IX Hoofdlt.
Hoofdft. over
de Dicneku11St,
Dichtkunst , §
In bet
het XL
XLIX
over de
zal
§ 3, 221
het
in de
flellige in
de nitdrukking:
uitdrukking: ",, MOSES
l\TOSES Heldendicht
Heldendicht,,
het tiellige
! hoeregelmatig!"
regelmatig-!" daar
"„ JOB,
JOB, hoe
hoe voortreffelyk
voortreffelyk I hoe
daar dit
dit
toch zo
niet wordt
worth toegekend
toegekend —
zoalgemeen
algemeell aan
aanMOSES
MOSES niet
minder
mindel' over
over 't't geheel
geheel,, oozes
ollzes agtens
agten~,, bevallen
bevallen,, dan
dan het
het
beknopte
en fraaje
tevens, 't welk
fl':l:lje tevens,
welk nopends
nopends bet
het CharakCharak.
beknopte en
teritlieke
in deezervoege
leezen ftaar:
Nat:
terillieke der
der Profeeten
Profeeten in
deezervoege tete leezcn
en den
" Wiilen
Willen de
de Profeeten
Profeeten een
cen groot
groot ongeluk
ongeluk,, en
den onon.
,'
, dergang
dergallg eens
cells Yolks
Volks befchryven
befchryven,, dan
dan heffen
heffen zy
zy den
den
19
vooral
JESAIAS
,: klaagtoon
klaagtoon aan, 't 'tgeen
geen
vooral
JESAIAS en
en JEREMIAS
17
„
H doen.
Euangel. Prop.
Prop. IV.
IV. C.
e) HUETH
HUETn Dem.
Dem. EURneet.
c. 3. § 2.
J.
CO
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een verha:tlellde
verhallendedichter.
dicker.JoeI.
jar.
" doen.
doen.
HOSEAS is
is meer
meer een
. HOSEAS
"9/ be=
beziteene
eene Berkemaate
fterke maatevan
vanverbeeldingskracht,
verbeeldingskracht, en
en
rykdom van
van fchoone
"2) eenen
eenen rykdom
fchQone gedachten
gedachten, , welken
welken hy
hy
"„ met
md een
een.,fyn
fyn pinfeel,
pinfeeI,.doch
doeh fomtyds
fomtyds jets
iets overdreven,
overdreven.
„ fchetst. In
"fchetst.
In ADIOS
AMOS vindt
vindt men
men geene
geene hooge
hooge vlucht
vlucht
"2, van verrukking
verrukking,, maar
maarevenwel
evenwelfraaje
fraaje tekeningen
tekeningen en
en
"„ gelykenisfen
gelykenisfen,, welke
welke hem
hem het
hetherderleven
herderlevell aanboodt.
aanboodt.
geheelgeen
geendichtvuur.
dichtvuur. MICHA
",, OBADJA
OBADJA heeft
heeft geheel
MICHA is een
een
" koude
koude navolger
navolger van den
den vuurigen
vuurigen JESAIAS.
JEsAIAs. NAHUI
NAHmr
"„ wederota
wederom een
een vuurige
vuurige Zanger,
Zanger,vol
volverheeven
vel'heeven fchoofchoonu eens
„
ll' ne
ne beelden.
bee1den. ZEPHANJA
ZEPUANJA flemt
ftemt zyne
zyne Tier
lier nu
eens tot
tot klaagende,
klaagende.zachte
zachteenenfmeltende
fmeltende
"99 fchrikkelyke,
fehrikkelyke, dan tot
HABAKUK'S
ftyl is
"tonnen.
ABAKUK'S fryl
is uitnemend
uitnemend fchoon;
[choon; trou'trou,, toonen. H
wells hy
hy had
had JESAIAS
JESAIAS tot zyn
zyn groot
groot voorbeeld
voorheeld geko.
geko.
"„ wens
,, zen,
eene
luisterryke
;,
zen. InInzulk
zulk
eene
luisterrykefchoonheid
fchoonheid prykte
prykte de
de
Dichtkunst voor de
"1 , Hebreeuwfche
Hebreeuwfche Dichtkunst
de Babylonifche
Babylonifche bal.
bal"„ lingfchap,
lingfchap, doch
doch naa
naadeezen
deezentyd
tydverloor
verlaorzy
zyallengsallengsen verheevenheid.
"„ kens
kens haare
haare pracht
pracht en
verheevenheid. DANIEL
DANIEL is wet
wel
"1, ryk
ryk in
in beeldtenisfen,
beeldtenisfen, welke
welke met
met geleerdheid
geleerdheid en
en knnst
knnst
zyn ; evenwel
,. uitgedrukt
uitgedrukt zyn;
evenwe1 behaagt
behaagt ons
ons zyne
zyne taal
taal en
ell
"22 toon
toon niet; en
ennog
nogminder
minder bekoort
bekoort ons
omi de
defchryftrant
fchryftrunt
ZACHARIA,
HAGGAI
"van
ZACHARIA.
HAGGAI heeft
heeft geen
geen vlucht
vlucht van
van
99 van
maar verhaalt
" verbeeldingskracht
verbeeldingskracbt, , maar
verhaalt geheel
geheel zinnezinnolyk; ; en
en DIALEACHI
MALEACHI bemint
bemint meer
meer den
den onderwyzenonderwyzen"22 lyk
den
toon.”
;,
den toon."
19
Zonderling
de aanhef
Zonderling is buiten
buiten twyffel
twyffel de
aanbef van
van het
het Little
LIme
floofdftuk:: „"Indien
Indien men
!loofdC1:uk
menmet
metzekerheid
zekerheidbepaalen
bepaalen konlwn(Gen. I:
vier16.) op den
"„ de,
de, dat
datde
defterren,
i1erren, welke
welke (Gen.
I: ]6.)
den.vier"„ den
den dag
dagvan
vanGod
Godgefchapen
gefchapen werden
werden,, ook
ook de
de vaste
vaste
fterren rude
"11, 1l:erren
mede inflooten
inflaoten,, dan
dan hadden
hadden natuurlyk
naruurlyk,, volvol"„ Bens
gens Aftronomifche
A1l:ronomifche regelen
}·egelen,, de
de eerfte
eer1l:emet-lichen
menlchen
"2, zich
zich , atalfpeelende
fpeelende,, eene
eenegroote
grootekennis
kennisdes
desHemels
Hemels
verkrygen doch
"22 moeten
moeten verkl'ygen:
doch wy
wy vinden
vinden by
by hun
hun van
van
"„ deeze
deeze wetenfchap
wetenfchap niets
niets opgetekend,
opgetekend, en
en over
over het
het gege"95 heel
heel lag
de HebreErs
Hebreers in eene
eene groote duisternis.”
dllisternis:~
lag zy by
by de
Wy moeten
moeten bekennen
bekennen,, in
in deeze
deeze redeneering
redeneering van
van den
den
ook eene
Heel' WARNEKROS
Wi'lRNIl:KROS ook
e'ene groote
groote duisternis
duisternis to
te ontOt1tBeer
waaren,
\vaaren. Zou
Zou by
by dan
dan twyffelen,
twyffelen, of, wyl
wylde
deoutte
oUlle HeHebreers
geene Aftronomisten
waren , de
breers geene
A!1:ronomisten waren,
de vaste
vaste Sterren
Sterren ,
't zy
zy dan
dan op
opden
denvierden
vierden dag,
dag,ofofvroeger;
vroeger,.gefchapen
gefchapen ,
voor
bewooners deezer
deezer Aarde
voar de vroegfte
vroeg!1:e bewooners
Aarde zigtbaar
zigtbaar gegeweest
weest zyn?
Ook zal niet
Ook
niet zonder
zonder opmerking
opmerking gelezen
gelezen worden
worden de
de
op
5
4
des
zelfden
Hoofdflults;
in
Hoot
No.6,
§
4
des
zelfden
Hoofdfruks;
in welke
wcIke §§
No.
6a
Noot
door
JOODSCHE
JOODSCHE OTJDHEDEN,
OVDHEDEN.

SSG H.
R NE
JOODSCHt
~,o
H.E.E.WA
WAR
N EKROS
K R 0 S,
JOOD!JCHEOUDHEDEN.
OUDHEDEN.
WARNEKROS beweerd
door WARNEKROS
beweerdworch,
wordt, "„ dat
door
dat trg,
e''!l,ander*
ander.
(;fob
gefchreven
ook
tpy
XXXVIII:
32),
de Groot~
Groot
"99 .oak ~'1 gefchreven (Job XXXVIII: 3~), de
betekent , of
of den
den Wagm."
Wagen." In
Beerin betekent,
." Beerin
de bedoelde
bedoelde
In de
zegt de
de Heer
WARNEKROS tel'
ter opheldering:
„Men
naot
Heer WARNEKROS
opheldering: ,,~len
soot zegt
in de
"„ moet
moet zich
zich bier
hier byzonder
byzonder verplaatzen
verplaatzen in
de flreeken
ilreeken
Damascus 1 en
en in
van Damascus,
MOSES , toen
"92 van
in den
den tyd
tyd van
van MOSES.
de
toen de
Groote Beerin
Beerin nader
naderaan
aande
de pool
poolfiand,
fond,den
"39 Groote
dlIl Itegen..
woordig." Deeze
noot had, onzes
"9/ woordig."
Deeze noot
anzes agtens,
agtens, nog
nog wel
wei
eene opheldering
ophelderingof
of redengeving
redengeving van
van het daarin
eene
daaJin geflelde
geftelde
kunnen lyden.
knnnen
lyden.
Eindelyk trok
trok on~ze
onze aandacht
aandacht het
bet gezegde
gezegde op
op bl.
bl. 669,
Eindelyk
669,
Zomtyds werdt
S 17.
17· ,,"Zomtyds
werdtden
dengeftorvenen
geftorvenen ter
tel' eere
eere een
een
opgericht (Gen.
(Gen. XXXV:
Grafteken opgericht
XXXV:
"„ Grafteken
~O.enz.)
enz.)en
envan
van
die fooft
foort was
"$9 die
was ook
oak het
het Monument
Monument van
van Zoutflukken,
Zoutfl:ukken,
LOT , (welke
(welke Zoonen?)
Zoonen?) die
"„ het
het welk
welk de
de Zoonen
Zoonen van
van LOT,
"„ aan
aan den
den oever
oever der
del' zoutryke
zoutryke doode
doode Zee
Zee woonden,
woonden,
hunnedoor
door't 'tvuur
vuurverbrande
verbrandemoeder
moeder oprichteoprichte..
"„ voor
voorhunne
XIX: '2.6)
26) Wy
den." (Cm.
(Gen. XIX:
" den."
Wy voor
vaal' ons
ons kunnen
kunnen dit
dit uit
uit
de aangehaalde
plaats niet
niet opmaaken,
opmaaken , en
en bezitten
de
aangehaalde plaats
bezitten het
het
HERM. v.
D. HARDT
v. D.
'Verk
HARDT Ephem.
Phi/a!. Disc.
Disc.
Ephem. Philol.
Werk van
van HEIUI.
IV. p.
, 't welk
aanaan
den
IV.
p. niet
70. niet,
't welk
denvoet
voetder
del'bladzyde
bladzyde gecigeciteerd wordt
teerd
wordt,, om
am zulks
zulks daarin
daarin verder
veroer tete kunnen
kunnen nazoeuazoeken. Misfchien
Misfchien zullen
zullen 'er
'ergevonden
gevonden worden
worden,, die
die deeze
deeze
ken.
WARNEKROS willen
gedachteV:lll
van .ten
den Heer
willen geplaatst
gedachte
Heel' wARNEKROS
geplaatst
bebben onder dergelyke
dergelyke vreemdigheden,
vreemdigheden, als
als,~ ten
lJebben
ten aanzien
aanzien
onder andere,
andere , tete leezen
leezen zyn
zyn in
in het
Zoutpilaar , onder
clier
het
dier Zoutpilaar,
SAUBERTUS
Werkje van
facrifi'ciis vetcfum,
veterum, ter
'Werkje
van SA
UBER TUS de
de facfificiis
tel' plaatfpreekende , by
by de
ze ,waar
,waar hy,, van
l.e
van het
het zout
zout fpreekende,
de offers
offers gegebluikt,
brllikt, zich
zichover
over Lots
Lotsvrouwe,
vrOllwe,ofofden
den Zoutpilaar
Zoutpillml',,waarwaarGen. XIX:
van Gen.
XIX: 26 melding
melding is,
is, eene
eenetamelyk
tamelykbreede
breede. nitvan
welding
weiding veroorlooft.
veroorloofr.
Dan
Dan het
het wordt
wordt tyd
ryd of
af te
te breeken.
breeken. InInweerwil
weerwil van
van de
de
nu
wy het
het Werk,
Werk,
nn geopperde
geopperde aanmerkingen,
aanmerkingen, befchouwen
befchouwen wy
over 't
't geheel
als van
van dien
dien :tart,
aart, dat
over
geheel, , als
dat wy,
wy,ten
tenbefluite,
be!luite,
ons
rekenen inindedeeerfte
011S verpligt
verpligt rekellen,
eerfl:eplaats
plaats den
den Schryver,
Schryver,
maar
maar ook
ook nevens
nevens hem
hem den
den Vertaaler
Vertaaler en
en Uitgeever
Uitgeever dank
dank.
te betuigen
betuigen voor
vaor het
het geen
geen zy
zy ons
ons inindit
ditvoortreflyk
voonreflyk
Werk
Wcrk,, ter
tel' bevordering
bevordering van
van de
de kennis
kennis der
del'Joodfche
Joodfche

Oudheden, gefchonken
gefchonken hebben.
hebben.
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Perdeediging van
rerdeediging
van den
den Geopenbaarden
Geopenbaarden Godsdienst
Godsdienst,, tegen
tegen
deszelfs hedendaagfi:he
hedendaagfcheBeflryders,
Befiryders ,door
doorJ.J. H. REGENB0-•
dm:.eJfs
REGENBOProf.;n
in de
de H.
Godg.
's Lands
GEN,
Dr. en
en Prof.
Godg.enz.
en...aan
aan's
Lands
GEN , Dr.
1-looge
School
Franeker.lIde
Ilde Deel.
Deel. Gedrukt your
Hooge School
te te
Franeker.
voor
reekeningvan
vanden
denAuCl:eur.
Audleur. Te
reekening
bek.oomen tcte Francker,
Te bekoomen
Franeker,
D. Romar,
Omar, 1803.
by
1803. In
/11 gr.
gr. 8vo.
8yo. 410 bi.
bl.
by D.

e arbeidzaame Hoogleeraar
Hoogleeranr REGENBOGEN
at fpoefpoeREGENDOGEN laat al
tweede Deel zyner Yerdeediging
Verdeediging van
dig dit tweede
'lIan den
den GeopenGeopenbaarden Godsdienst
volgen. Wy
iaarden
Godsdienst volgen.
Wy hadden,
hadden, by
by de
de aanaan·
kondiging van
van het
het eerlle,
eerfle, onze verwondering
kondiging
verwondering te kunnen
kennen
gegeeven, dat
gegeeven,
dat de
deSchryver
Schryverniet
nietheeft
heeftkunnen
kunnengoedvingoedviniets van
van het
het plan,
plan, 't't welk
den, zynen
zynen Leezeren
Leezeren iets
welk hy
hy zich
zich
voorgeiteld heeft,
heeft , of
voorgetl:eld
of van
van dedemeerdere
meerdere of
ofmindere
mindel'e nitnitvoertgheid, waarmede
voerigheid,
waarmede hy hetzelve
hetzelve denkt
denkt tete behandelen,
behandelen,
eene Voorrede
Voorredeof
of Voul'bericht,
Voorbericht, mede
in eene
in
mede te deelen.
deelen. Thans
Thans
worden wy
wy uit
uit den
den droom
droom geholpen
geholpen,, terwyl
terwyI hy ons
ons
worden
veldt dat
meldt,
dathet,
het,niet
nietdoor
doorzyn
zYIlverzuim
verzuim,, maar
maar door
door de
de
van den
khaki' van
Vergaarder,, is toegekomen,
fchuld
den rergaarder,
toegekomen, dat
dat de
de door
door
hem
Voorrede niet
niet voor
bern gefchreven
gefchrevell" Voorrede
voor het
heteerfte
eerne Deel
Deel isis
geplaatst geworden;
geplaatst
geworden; zynde
zynde dezelve,
dezelve, door
dooreen
een ongelukongelukrifurn
kig abuis
kig
abuis,, by
by een
een verkeerd
verkeerd Werk,
Werk, en
en wel
weI, , rifum
voor eene Verzameling
tenete! voor,eene
die ter
van Romans,
Romans, die
tenete!
Perzamelr'nlJ 'Van
ter ge.
ge..
lyker tyd
Jyker
tyd uhgegeeven
Uttgegeeven werd
werd,, gevoegd
gevoegd en
en verzonden.
v.erzonden.
En nu
nu zien
zien wy
wy dan
dan,, nit
nit't'tgeen
geendedeProfesfor
Profesforverder
verderals
ais
Voorrede voor 't'tgeheele
Voorrede
geheele Werk
Werkwit
wi!aangemerkt
aallgemerkt hebben,
bebben,
eerfte
dat, gelyk
getyk wy
wybyby't 'tleezen
leezenvan
vanhethet
eerneDeel
Deelreeds
reeds
vermoed hadden
hadden,, de
vermoed
de geheele
geheele inhoud
in houd niet
niet zal
zal beantwoorbeantwoor.
den aan
aan den
den
den the!.
titel. Volgends
Volgends dezen
dezen zou
zau men
men eene
eene verdeverdediging van
diging
van den
den geopenbaarden
gcopenbaarden Godsdienst
Godsdienst zelven
zelven,, tetegen allerlei
gen
alJerlei hedendaagfche
hedendaagfche beftryderen
befhyderen van
van denzelven
denzelven,,
verwacht hebben.
hebben. Maar
Maaruit
uitde
de opgave
opgavevan
van 't't geen
verwacht
geen by
hy nu
nu
zegt te
ontdekken wy,
wy, dat
zegt
te zullen
zuBen behandelen,
behandelen, ontdekken
dat 's'smans
mans
toelez,, under
titel van
van r
V rdeediging
toeleg
onder dien
dien algemeenen
algemeenen titel
rdeedif(ing van
van
den Geopenbaarden Godsdienst,
.den
Godsdienst. tegen
tel[en deszelfs
deszelfi hedendaagfche
hedendarzg(che
Befiryders
Reftryders, , zich alleen
aIleen bepaalt
bepaalt tot
tot wederiegging
wcderiegginp; van
van de
de
tieuwe
nieuwe wyze
wyze van
van llybelverklaaring,
Bybelverklaaring, by
by veele
veele Duitfchers,
Duitfchers,

D

ECKERMAN EICHHoRN
£CKRRMAN,
EICHH()RN, ,NIEMEYER
,NIEMEYER,, HERDER
HIWDER,, GAB.
GAB..
LER , IIEZEL
, ECK
, THIESS
, AMMON
, KUINOEL
LER,
lIEZI':L.
EeK.
,'iIlESS,
AMMUN,
KUlNOEL,
en anderen
tIENCKE, JUSTI,
JUSTI ,J.J. W.
W. RAU
JiENCKE,
RAU en
anderen aangenomen,
aanp;enomen,

met opzicht tot
met
tot het
hhgefchiedkundig
p;efchiedkundiggedeelte
gedeelte der
der gewy.
gewy.
de Schriften
de
SchruteJJ,, en
en wel
w~l byzonder
byzonder omtrent
OIDtrentdedeverhaalen
verhaalen

van
van
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J. H.
1H. REGENBoGEN
IlEGENBOGEN

van bovennatuurlyke
van
bovenl1atuurlyke en
en wonderdaadige
wonderdaadige tusrchenkomaen
tusichenkomfiett
der Godheid
die , hoe
del'
Gnctheid. , die,
hoe zeer
zeer zy
zyook
ookhebbett
hebbellmoeten
mueten
diencn
om den
den Geopenbaarden
Geupenbaarden Godsdienst
Godsdienst te
te bevestibevesti..
dienen om.
gen, en
gcn,
en in zoo
zooverre
verre met
met denzelven
denzelven in
in 't't naauwst
naauwst verb
ver~
band than
band
fiaan,, echter
echtergeenzins
geenzins kunnen
kunnen gerekend
gerekend worded
worden
daarvan een
dam"van
een gedeelte,
gecteelte, veel
veel min
min denzelven
denzeIV~1l geheel
gehed uit te
te
maaken.
was een
een begin
begin gemaakt
met de
eerfle Deel
Dee! was
gemaakt met
In
het eerfte
In het
verdediging van
van de
verdeoiging
de echtheid
echtheidder
del'gefchiedverhaalen
gefcbiedvcrhaaJen der
der
Euangelisten.Dit
Ditwordt
worthinin dit
dit tweede
tweede Deef
Deel voortge.
Euallgeli~tel1.
zet, en
zet,
envoorts
voaTts de
denieuwere
nieuwere uitlegkunde
uitlcgkunde van het
het Nieuwe
Nieuwe
Verbond in
in eenige
eenige proeven
proeven voorgefteld.
voorgefield. Men
Men heeft
heeft
Vcrbond
te verwachten,
derde Dee!
daarvan
.Dee! te
verwachten, en
en
daarvannog
nog meer
meetiniii 't
't derde
dan is
over te
dan
is de
de Hoogleeraar
Hoogleeraar voorneemens
voorneemens over
te gaan
ga~n tot
de voorfpeliingen
van JESUS,
JEsus , en
de
voorfpellingen van
en die
~ie der
del' oude
oude Prophee.
Prophee_
ten aangaande
den Mesfias,
Mesfias , en
ten
aangaande den
en ook
ook het
het verband
verbaud tus.
tusk
fchen den
den joodfchen
Joodfchen en
en Christelyken
Christelyken Godsdienst
Godsdienst,, bebe..
fchen
neffens de
de gelykheid
}leffens
gelykheid der
del' gefchiedenisfen
gefchiedellisfen,, ten minflen
minllen in
in
eenige fiukl\
flukten,
ecnige
en, te
te betoogen:
beto0gen: waardoor
waardoor dit
ditWerk
Werkwelligt
welligt
zal uitdyen.
vier Deelen
tot
Dee/en zal
tot vier
In dit
In
dit Deel
Oed wordt
wordt (I)
(I)dedeechtheid
echtheid der
derwonderge.
wondergefchiedenis uit eenige
fchiedenis
eenige plaatzen
plaatzeN in
in de
de Apoftolifche
J\pofiolif<:he brieved
brieven
betoogd, en
envtrkeerde
vtrkeerdeuitleggingen
uitleggingen derzelven
derzelven tegengetegellge.
bctoogd,
whandeld over
over 't
't geen
JOSEPLIUS, PLIN1US$
ggan;; C~)
(2) g:'handeld
ga,an
geen JOSEPHUS,
PLINHJS t
en andere
LUCIANUS,
LUClt\l\
US, CELSUS,
CELSUS, PLUTARCIIUS
I'LUTARCIIUS en
andere Schryvers
Schryvers
uit den
tyd,, omtrent
jEsus en
nit
den eerflen
eeraen tyd,
omtrent JESUS
en de
de door
door Hon
Hem
0 nctercn, ,al
verrichte
woncieren
al of
of niet
niet getuigd
getuigd hebben
hehben;; (3)
(3)
verrichte w
over de
de echtheid
echthdd der
del' twee
twee eerfle
eerfte Hoofddeelen
Hoofddeelen van
van MATMAT•
Tio:s; (4)
'fm:cs;
(4)over
overdecieechtheid
echtheid der
del' dr;e
dr;e eerfle
eerae Hoof&
Hoofd..
van ver(5) de
deelen
van LUCAS;
oeelen van
LUCAS; (5)
de gewoone
p;ewonne uitlegging
uitlegging van
vel'·
fcheidene
Euangelifche
verhaalen
verdedigd:
omfcheidene Euangelifche
verhaalen
verdedigd:
- omtrent
trent de
de verfchyning
verf<:hyning van
van Engelen
Engelell aan
aan ZACHARIAS,
ZACHAllIA$, aan
NARIA
enaan
aan de
de Herders
de Item
MAR 1/\ en
Herders; ; de
Hem nit
nit den
den hemel,
heme),
Mattk. III.
Ill. en
en XVII.
XVlI. en
en Yoh.
Jok. MI;
XU; het
het (linen
fHlIefl der
del' zee
zee
Mate?.
door
door bet
het magtwoord
magtwoord van
van JESUS
JESUS: ; het
het fpyzigen
fpyzigell van
van
eenige
eell!~e duizenden
duizenden met
met een
een zeer
zeergeringen
geringen vonrraad
vonrraad van
van
visch
en brood; bet
hetwandelen
wande!en van
v:m jEsus
p:sus op
op zee,
zee, (Diet
(niet
visch en
op het
op
het (trand);
llrand); dedeopwekking
opwekking van
van den
denJongeling
Jongeling td
te
Nab
N:lin en
en van
van LAZARUS
LAZARUS uit
nit den
den dood
dood;; de
de verheerly.
verheerly.
king
king van
van 3Esus
JESUS op
op den
den berg;
her~; den
den(later
(later inin den
den mond
mond
van den
den visch,
visch, (niet
(nietinindeszelfs
deszelfs opbrengst
opbrengst op
op de
de markt);
markn;
en over
over de
de opflanding
opllanding van JESUS
JESUS uit
nit het
het graf, ten
ten betooberooge
ge, dat het
het eene
cene opftanding
opll:anding nit de
de dooden
dooden geweest
geweest iSI
Men
Men zal
zal bier
bier wederom
wederom verfcheidene
verfcheidene gegaste
gepaste en
en web.
wclbe-

in

VERDEEDIGTNO
VAN, DEN GIDEDIENST.
V.ERDEEDIGING VAN.
OODSDl£NS'r.

3!1S
323

beredeneerde aanmerkingen,
onberedeneerde
aanmerkingen,aantreffen,
aantreffen ,die,
die , vaor
voor onkundige en
kundige
ell ligtgeloovige
ligtgeloovige Leezers
Leezers van
van verfcheidene
verfcheidene uit
uit
het nabuurig
l1abuurig Duitschland
Duitschland tot
totons
onsovergebragte
overgebragte SchrifSchriften,, tot
tot een
eentegengift
tegengift kunnen
kUlInen dienen
dienen tegen
regen 't gevaar,
gevaar,
ten
dar zy
zy anders
anders loopen,
loopen, om
omtottottwyfelzucht
twyfelzuchtenenallerlei
allerlei
dat
gewaagde
gewaagde vooronderitellingen
vooronderftdlingen mede
mede weggefleept
weggeOeept te worworden.
wy, by
by 't'rleezen
Jeezen
den. Meermaalen,
Meermaalen, evenwel,
evenwel, dachten
dachten wy,
van
voorige
: waarorn
van dit
dit Boekdeel,
Boekdeel, gelyk
gelyk ook
ook by
by't 't
voorige:
waarom
toch den
man, eer
den gemeenen
gemecnen man,
eer 't'r noodig
noodig is,
is, bekend
bekend ge.
gee
inaakt
maakt met
met zulke
zulke {tome
fioute,, van
van den
den gewoonen
gewoonen weg
weg zoo
zoo
afwyken,'e,, verklaaringen
verklaaringen der
der Bybelfche
Bybdfche gefchiede.
gefchiede..
ver afwykenLie
nisfen?
't niet
zo zo
men
alleen
nisfeu? Zou
Zou't
nietbeter
beterzyn,
zyn,
men
aileenuitheemuitheemfche
wil wederleggen
dit te
te doen
fche Godgeleerden
Godgeleerden wit
wederleggen, , dit
doen ix
hI de
de
taal der
der Geleerden,
Gelcerden, die
die ook
ook buitenlands
buitenlands veritaan
verfiaan wordt,
WCII"dt,
of
of ook_in
ook.in hunne
hunne eigen
eigen taal,
taal, 't'rgeen
geenmogelyk
mogelyk den
den HoogHoog?
leeraar REGENEOGEN
REGENBOGEN niet
lliet zeer
zeer moeielyk
moeielyk zou
zou vallen
vallen?
leeraar
dan moest
moest by
hy zich
zich trachten
trachten tetegewennen,
gewennen, out
om
Maar dan
Maar
a\leen de
gevoelens te
te wederleggen
wederleggen,, van
van welken
weI~en by
by
alleen
de gevoelens
meent te
m· ,eten
'eten verfchillen.
verfchillen. Wy
Wykunnen
kunnen naauwlyks
naauwlyks
meent
te m
gelooven
dat allen,
alien , welken
welken hy,
by, als
gelooven, , dat
als beftryders
beftryders van
van den
den
Geopenbaai
denGodsdicnst,
Godsdienst ,tetekeer
keergaat,
gaat, bet
Geopenbaal den
het zoo
zoo erg
erg
met
het Christendom
Christendom meenen.
meenen. Zy
Zy willen
willen het
hd ten
ten minminmet het
fteo
gezegd hebben,
zuBen zich
zich zekerlyk,
zekerlyk, door
door
ften Iliet
niet gezegd
hebben, en zullen
allerlei
magtfpreuken, voor
voor de
de
allerlei fcherpe
fcherpe verwytingen
verwytingen en
en magtfpreuken,
waarhcid
lliet laaten
laaten winnen.
winnen.
waarheid niet
t

van 's Heilands
Heilands Geboorte,
Leerredenen
over de Gefchiedenis
Gefchiedenir van
Leerredenen over
STEENMEYE
door
]OAN1'\iES STERNMEYF
k. , in Leven
Leven Predikant
Pr,dikant te
te
door JOANNES
W. van
Plaar·dingen.
Te Utrecht,
van Yzerworst,
Yzerworst, 1803.
18o!.
Vlaardingen. Te
Utrecht , by
by ·W.
2C5 bl.
bi.
In
g'-, 8vo.
8vo. 2(;5
In gr.
gedaan van onder~daan
Meermaalen hebben wy
fcheidene Iettervruchten van den Eerw. STEENSTEEN.*
Ook deze Leerredenen, die wy thans aankon)fEYER.
MEYER. Ook
digen.
had de
dearbeidzaame
arbeidzaame Prediker
Prediker vdOr
v66r zyne
zyne laattle
Iaatlle
digen, had
en langduurige
by eindelyk
en
langduurige krankheid
krankheid, , waaronder
waaron,ier hy
eindelyk be.
be.
zweeken is,
is, voor
zweeken
voor de
de drultpers
drukpers gereed
gereed gemaakt;
gemaakt; en
en men
men
de Gefchiedenisfen
beeft
nog dergelyken,
dergelyken. over
OVer de
Gefchiedenisfen van
beeft ook
ook nog
5eefus Lyden
Lyden en
en Dood,
Je[us
Dood, Opflanding,
Opflanding, en
enHemelvaart
Heme/vaart., en
en
'fan
de Uitflorting
Uitftorting des
des H.
H. Geestes
Gmtes op
op den
den Pinklierdag,
PinlefiertJag,
van de
MARE
VAN MARte
wachten. De
DeHoornfche
Hoornfcbe Kerkleeraar
Kerkleeraar VAN
te wachten.
die het
KEN,
het opzicht
opzicht over
over de
de uitgave
uirgave op
opzich
zicbgenogenoKEN, die
wen heeft)
heeft, pryst
aan, als
JIlen
pryst dezelven
dezelven ten
ten iterkften
fierkften aan,
als eat
fell
gee-

hebhen
verOag
van ondertcheidene lettervTuchten van den Eerw.
M eermaalen
deze Leerredenen, die wy thans aankon-

a

S!24
324

3.
STEENMEYER I LEERRIDENENe
J. STEENMEYEll,
LEERlrEDENEN.

gefchikt Handboek
Handboek voor.
voor veele
veele Christenen,
Christenen , die
die op
gefehikt
op de
de
Feestdagen wei
wel gaarne
gaarne lets
iets leezen
}'eestdagen
leezen , , om
am hunne
hunne godsgodsdientlige overdenkingen
overdenkingentete he/pen,
helpen , en
en aan
dienfiige
aan dezelven
dezelven
voedzel
te geeven.
voedzel tc
geevcn. Zeker
Zekerverfchillen
vcrfchillcn zy
zymerkelyk
merkclyk
van
die over
de veelvuldige
veelvuldige Leerredenen
Leerredenen, , die
over deze
deze onon..
van de
derwerpentot
tot hiertoe
voorhandengeweest
geweestzyn,
zyn , als
del'werpen
hiertoe voorhanden
als
zynde
den tegenwoordigen
tegenwoordig,~n prediktrant
prediktrant
zynde dezelven
dezelven naar
naar den
weer
GeJeidelyke orde,
orde, gemoedelyke
gemoedelyke ernst,
ernst,
meer ingericht.
ingericht. Geleidelyke
en getrouwe
en
getrouwe aankleeviug
aankleeving aan
aan den
den gewoonen
gewoonen leerleer..
trant en
en karakteristieke
karakteristieke begrippen
begrippen van
van 't'rGereformeerGereformeel'de Kerkgenootfchap
zyn aan
aan de
deLeerredenen
Leerredenen van
van
de
Kerkgenootfehap, ,zyn
sTEENmEyER altyd
altyd eigen
eigen geweest.
geweest. Men
STEENMEYER
Men kan
l\an,, in
in dezen
dezen
bundel, uit
nit de
degeheele
geheele wyze
wyze van
van behandeling,
behandeling, en
en bier
hier
aanteekeningen ,zien,
zien, dat de
en daar
daar onderaangevoegde
ondel'llangevoegde aameekeningen,
de
Leeraar
over zyne
zyne onderwerpen
wel llagedaeht,
nagedacht , en
Leeraar over
onderwerpen weI
en dat
dat
bet
het hem
hem niet
niet geheel
grhe,el ontbroken
ontbroken heeft
heeftaan
aangoede
guede'hulp'hulpiniddelen.
middelen. Had
Had het
het hem
hem nu
nuook
ookminder
mindel'ontbroken
O1llbroken
aan fynheid
van fmank
fmaaken
en juist
juist oordeeI,
oordeel, dam
dan zou
zou by
:lan
fynheid van
hy
ongetwyfeld aan
aan fommigen,
fommigen ,die
die ook
ook nog
nag wel
weI gaarne
gaarne
ongetwyfeld
goede Leerredenen
leezen , betel'
beter bevalicn.
bevalier,. Die
goede
Leerl'edenen leezen,
Die aan
aan
's Mans
"s
Mans 41
fiyl en
enleerwyze,
leenvyze, en,
en,over
over 't'tgeheel,
geheel, aan
aan zoozoogewoon zyn,
zyn , zullen
zullen deze
deze Leerredenen
Leerredenen
danig zielenvoedfel
zielenvoedfel gewoon
over de
's Heilands
Cane aver
de gefchiedenis
gefchiedenis van
van's
Heilands geboorte
geboorte (eene
over
de komfle
vaneenige
eenigefVyzm
Wyatt uit het
de
kam./fe wm
het Oosten
Oosten le
u Yerufalem,
jerulalem,
met hetgeen
hetgeen dezelve
dezelve ten
ten gevolge
gevolf!:e gehad
gehad heeft,
heeft, en
enGene
eene·
vanJefus
Jefus daaronder beg
. cpen) met
over ~e
de befnydenis
over
befnydenis J'an
beg'lpen)
met
genoegen, wy
wy hoopen
ook met
met ilichting,
hoopen ook
niehting, leezen,
leezen, en
en de
de
genoegen,
volgenden
met verlangen
Yolgenden met
verlaugen te
te gemoet
gemoet zien.
zien.
Verhandeling over
ziekten der
Yerhande1il1g
o~·et· de doorgaande
doargaande Herfst
Herfit·ziekten
de,. laalaagere
gere Landen
Landen, , door
door JeAN
JeAN BAPTISTE
BAPTISTg PE,ETERS
PF,ETERS, , Med.
.Dot. te
te Alkmaar.
Alkmaar. Te
lJoft.
Te Alkmaar,
Alkmo(Jr, by
by H. Coster,
Coster, I8o4.
1804'
117 bl.
In
In gr. 8vo.
8vo. 117

e Schryver
Schryver zoude
zoude bet
het (volgens
(volgens zyn
zyn Voorbericht)
Voorbericht)
overtollig geaeht
geachthebben,
hebben , om
om dit
p, —
overtollig
dit onderwei
onderwerp,
de juiste kernis
kel'nis van
van den
den aart
aarten
endedegeneezing
geneezing der
del' doordoorgaande
Ziekten ,- — het
het gcen
geen reeds
reeds door
donr VAN
VAN DEN
DEN
gaande Ziekten,
BOSCH, , PRINGLE
PRINGLE, , DE
DE MAN
MAN enz. zoo
zoo uitvoerig
uitvoerig verhanverhanBOSCH
deld is
, indien
deld
is,, op
opnieuw
nieuwtertel'toetfe
toetfetetebrengen
brengen,
indien hem
hem
niet
was, dat
niet gebleeken
gebJeeken was,
dat alle
alle die
die poogingen
poogingen tot nog
nag toe
toe
inislukt
mislukt waren.
waren. Door
Dooreen
eenmeer
meerenenmeer
meertoeneemend
toeneemt:nd
gevoel vanzoodanige
van zoodanige teleurftelling
aevoel
teleud1:elling, gepaard
gepaard met
met de
de
treu-
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treurige.nndervinding
andervinding van
treurige
vall de
de kwaade
kwaade gevolgen
gevolgen daarvan,
daarvan,
is by
, door
hy alzo
:llzQ teteraade
raadegeworden
geworden,
doordeze
dezeVerhandeling,
Vel'h:l11deling,
is
het zyne
het
zyne ter
ter redding
redding van
van zyne
zynenatuurgenooten
natllurgenooteu by
by te
te
draagen ;; waarmede
draagen
waarrnede zyn
zyn oogmerk
oogmerk echter
echter meet
meer geweest
geweest
aan geheel
is,
geheel onkundigen
onkundigen bekende
bekende wegen
wegen aan
aan te wywyis , aan
zen , dan
op te fpoozen,
dan wel
weI nieuwe
nieuwe en
en geheel
geheel onbekende
onbekende op
fpooren: ten
ten welken
welken einde
eiude by
hy dus
dus noodig
noodig geoordeeld
geoordeeld heeft,
heeft,
het volgende
en zoo
zoo vee!
veel m'Jgelyk
mogelyk bewyUl1t
volgende breedvoerig
breedvoerig en
bewyzent
„Inr DE
voor te
DE EERSTE
ARTS (zegt
vaal'
te draagen.
draagell. - ,,IN
EERSTE PL
l'TJAATS
(zegt hy)
zullen myne
myne betoogell
betoogen zig
zig gronden
op het gevoelen,
"19 zullen
gronden op
gevoelen,
dat het
vaste genel,
geftel , zo
zo niet
niet in
in alien
allen,, ten
tenminften
milllten
"99 dat
het vaste
in verre
de meeste
meeste gevallen
gcvallcn den
den hoofd-rol
hoofd.rel fpeelt.
fiJeelt. " in
verre de
TEN TWEEDEN
wat men
"99 TEN
TWEEDEN wat
men volgends
volgends bet
het gevoelen
gevoelcn van
van
den doo,.zigtigen
CULLEN , in den
doorzigtigen CUI.LEN,
den eigenlyken
eigenlyken zin door
" den
Koorts te verHaan
verftaan hebben
hebben (hebbe).
(hebbe). -— TEN
TEN DER
DEN zal
"99 Koons
DERDEN
in. deeze
decle tierfst-Koortzen
Herfst·Koortzell,,
"59 ik poogen
poogen aan te
te toonen
toonen,.,dat
datin,
oureene opgehoopte
bedorven gal
gal niet
opgehoopte of'.
of bedorven
l1iet als
:.lIs l'~lle or:!,"79 eelle
zaak , maar
" zaak,
maar flechts
Hecbts als
als een
een gevolg
gevolg van
van dien
dim aan
aan te
te
zal ik
clerzelver
merkenzy.
zy.- --- TEN VIERDEN
vmROEN zal
derzelvcr ooroor"19 merken
zaaken ~anwyzen,
aanwyzen, bierop
"/I zaaken
hicrop. de
de geneeswyze
gClleeswyze toepasfeu,
toepas[ell,
en de
debehoedmiddelcn
behoedmiddelcn aan
aan den
den dag
dag leggen."
!eggen."
"„ en
Eene dergelyke
dcrgelyke pooging,
pooging,die
diemen
men,, volgens
volgenshet
het hoofdzazhoofd/makelyke dezer
dezer aankondiginge,
aankondiginge, zoude
kelyke
zoude veronderftellen,
veronderllellell, dat
dat
voornaamelyk ingericht
ingericht was,
was, om
0111 de
deopgehelderde
opgebelderde en
cn be.
b~..
voornaamelyk
hoorlyk gewyzigde
JlOorlyk
gewyzigde denkbeelden
denk heelden der
del' zoogenoemde
hongenoemde Zefltl!vZentop
daaruit voortvloeiende
Fathalogen, en de
d~ daaruit
voort~loeicnde gevolgtrekkingen
gevolgtl'ckkingcl1-Pathlogen,
omtrent de kennis
()mtrent
kenms en
en behandeling
hehan(lelmg der
del' Ziekten,
Ziekten,algemee.
algcmee..
net
l1er bekend
bekend te
te doen
ooell worden
worden,, kunnen
lmlluen wy
wy niet
niet anders
andel'S
dan
achten.-— ""y
Wy wilien
dan allerheilzaamst
al1erheilzaamst achten.
willen uns
lins trouwens
trouwen"
Diet
gerangfchikthebhel1
hebbenonder
onderdie
die Artzen,
Artzen, Welke,
niet gerangfchikt
welke. volvol.
gens
gem; lupine
honne overdreevene
overdreevene Theoretifche
Theoretircbe grondbeginfelen
grondbeginfelen,
in die
welken zy
zy asthenifche
die Ziekten,
Ziekten, welken
astheni[r:!Je noemen,
noemeu, bet
het ge.
p:ebruik
IJl'Uik van
van de
rleontlastende
ol1tlastende middelen
middelel1 geheel
gehccl en
en al
:11 willen
willen
verworpen
hebben ; wy
ir:re?;cndcel verzeVl.'r7.C..
verworpen hehbcn;
wy houden
houden ohs
onsintegendeel
kerd
eene
kern,, en
enzyn
zyndour
dour
reneveeljaarige
veeljaari!!;'~ oudervinding
ondervinding vol
volkomen
I,omen overtuigd
overtuigd,, da.t
cia.t byzonder
byzonder de
de BraakRraak- en
en PurgeerPnrgeer.
vaiddelen,
met beleid
nlidde1en, met
beleid en naar
nanr omftandigbeden
oml1andighedell gebezigd,
gebezigd,
veelmaalen
en vooral
Ziekten , al
al ware
ware
veclmaalen, , en
vaoral in kortftonclige
kortfl:ondige Zielaen,
het ook
ook in
in eenen
eel1ell betrekkelyken
betrekkelyken zin, van
van zeer
zeerveel
veel dienst
dicnst
kunnen
zyn , om
om,, zo
zo alalniet
nietdedegroudoorzaak
grolldoorzaak of
of het
het
kunnen zyn,
weezenlyke
der Ziekte
Ziekte weg
weg te
te neemen
neemen,, ten
ten minflen
minfl:en een
een
weezenlyke der
aantal
uit den
den weg
weg te
te ruirnen,
ruimen, die.
die, het zy
untal hinderpaalen
hinderpaalen uit
zy als
a1.,;
toevallige
omftandigheden ,of
of als
als voortbrengfels
or na•
toevalli~e omfl:andigheden,
voorthrengfeJs of
1J:t ..
dere
der oorfprollklyke
oorfpronklykeZicktc,
Ziekte, de werk.
dere ontwikkelingen
ontwikkclingen del'
wcrk..
7
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lyke geneezing
geneezingniet
nietzelden
zeldenbeletten
belettenofofvertraagcn.
vertraagen. DesDes.
lyke
niettemirtmaaken
maakenwy,
wy , a:m
aan de
de andere
andere zyde
zyde,, geene
geene
niettemin
zwaarigheid, te
te erkenuen,
niet altoos
evenweI niet
altoos
zwaarigheid,
erkennen, dat
dat zulks
zulks evenwel
bet o-eval
geval is,
is, en
endat
datBeen
geen gering
gering gedeelte
gedeelte onzer
oIlzer GeneesGenees·
bet
kundigen,zelfs
nietniet
alleen
tenten
platten
aileen
plattcnlande
laude,, nog
nog te
te
kundigen,
zeer verOaafd
verfaafd aan
aan eene
cene Theorie
Theorie,, op
op de
de gronden
gronden van
van
zcer
eene rU\l',Vc
runwe humoralImmoral-Pathalogie
Pathalogie gebouwd,
gebouwd , niet
eene
niet zelden
zclden
een a3nmerldyk
aanmerklyk misbruik
misbruik maakt
ecn
maakt van de
de ontlastende
ontlastende midmid..
delen , don1"
door Welke
men , zeer
zeer ten
ten onrechte
delen,
welke men,
onrechte,, beoogt,
beoogt,
ingebeeldebedorvene
bedorveneftoffen,
lloffen , en
en byzonder
de ingebcelde
de
hyzonder de
de zoozoogcnoemdeen
en niet
nit het
gcnoemde
niet heliaande
bellaande KoortsItotle
Koortsftoftc, , uit
het liglig.
chaain te
te dryven
chaam
dryven ;; terwyl,
terwyl, intusfchen,
intusfehen,het
hetweezenlyke
weezenlyke
der Ziekte
del'
Ziekte nit
uit het
het oog
oogverlooren
verlooren wordende,
wordende , de
de dood
dood
nicer en
en meer
meer verhaast
verhaastwordt.
wordt. Het
Het ware
ware dus
dus indedaad
indedaad
meer
een woord
woord op zyn pas
een
pas gefproken,
gefproken, om,
am, op
op de
de gronden
gronden van
eenen SCIIaFFER,
SCIIaFFER, HUFELAND,
eenen
HUFELAND, REIL,
REIL, HORN,
HORN, HECKER
HECKER,,
DoMLING en
en zoo
nOMLING
zoo veele
veele anderen
allderell,, daaromtrent
daaromtrent meerder
meerder
licht te
te verfpreiden
en den
den hier
zoo zeer
te pas
hier zoo
zeer te
pas koko..
lieht
verfpreiden, ,en
menden middel1weg
middenwegtete leeren
leeren kennen;
kennen ; en
menden
en zulks
zulks niet
niet
nlleen ten aanzien
~lleen
aanzien der
del' BraalcBraak· en
en PurgeerPurgeer ..middelen
middelen ,~
maar ook
ook van
van andere
andere ontlastende
ontlastende en
en verzwakkende
verzwakkende midmiddelen , en
delen,
en zelfs
zelfs ten
tenopzichte
opziehtevan
vanhet
hetonderfcheid
ondcrfcheid tustus..
fchen verfterkende
fchen
verfierl{ende en
en prikkelende
prikkelende middelen
middelen enz.
enz.
Tot ons
011S leedweezen
leedweezen,, echter,
eehtltr. moeten
moeten wy
wy zeggen,
zeggen, dat
dar
de
ele Heer
Heer PEETERS
PEETERS, , hoe
boe goed
goed ook
ook zyne
zyne meening
meening zy
zy ,
niet berekend
11iet
berel\end fchynt
fehynt om
om lets
ietsdergelyks
dergelyks ter
tel' uitvoer
uitvoer te
te
1-rengen.
in dit
hengen. De
De wyze
wyze van
van voordragt
voordragt in
dit Werkie
Werk.ie is
iii
reeds
)'eeds op
op zich
zich zelve
zelvederwyze
del'wyzegebrekkig
gebrekkig enenonvoldoenonvoldoen.
deen
hetzelve
hetzelveisiszoo
zoozeer
zeerontbloot
ontbIoo! van
van eene
eene welgeele, en
°Mende
regelrnaatige ontwikkeling der
del' bedoelde
bedoelde denkdenk..
ordende en regelmaatige
Nelda],
}Jeeldeh,dat,
dat,indien
indiendedeweezenlyke
weezenlyl;e Inhoud
Inhoud al
al eens
eens volvoldoende
konde geaeht
geaeht worden
worden,, men
men 'er zich nogthans
nogthani
doende konde
weinig nut
van zou
zonkunnen
kunnenbelooven.
belooven. —
- De
Debenaaming
benaaming
nut van
der
levert reeds
reeds een
een blyk
del' Verhandelinge
Verhandelinge levert
blyk op
op van
van onon..
maanwkeurigheid.
llaauwkeurigheid. Onder
Onder de
dedoorgaande
doorgaande Herfstziekten
Herfstziekten ')
immers
immers,, (waarvan
(waarvan op
op den
den titel
titelgefproken
gefproken wordt)
wordt) warworden
verflaan , die
die wy,
wy, nit
den niet
niet alleen
alIeen die
die ziekelykheden
ziekelykheden verflaan,
nit
hoofde
van derzelver
derzelver gedaante
gedaante,, Koortzen
Koortzen noemen,
noemen, maar
maar
hoofde van
ook
Bort,, de
de Loop
Loop,, de
de Persloop
Persloop enz.;
enz.; en
en daar
daar nu
nu
()ok het
bet Bort
de
de Heer
Heel' PEETERS
PEETERS alleen
aIleen van
van de
de Koortzen
Koortzen fpreektis
fpreekt, is
bet
betWerkje
\VerI.je alleen
aIleen eene
eene Verhandeling
Perhandelinff over
over de
de Herfst-KoortHerfst-ioortzen.
un. - — Desgelyks
Desgelyks heeft
beeft de
de Schryyer,
Schryver,, by
byde
dedoor
door
ons
ons uit
\Iithet
betVoorbericht
Voorberichtmedegedeelde
niedegedeelde opgave
opgave van
van den
den
In·
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Inhoud der
Inhoud
dcl' Verhandelinge
Vel'hande1inge,, een
een geheel
gehecl Hoofddeel
Uoofddeel overover..
geflaagen. Het
uit v.'f
geflaagen.
Het Werkje
\'Verkle beftaat
bella;).t eigenlyk
eigenlyk nit
v y f HoordHoo11-1.
deelen, waarvan
deelen,
waarvall het viercie,
vlerde, volgeas
volgells deszelfs
deszclfs opfchrift,
opfchrift
Over dm
den cart en
en gedaante
gedt/fwte der
de,. Heifst
Herfst.KoortKoort=
handelt
handelt Ovet"
Die zelfde
zen.
zelfde geest
geest van
vallwanorde
wanordeenenverwarring,
verWarrill'T
zen.-— Die
heerscht door
door het geheele
Stukje; zoo
heerscht
geheele Stllkje;
zoo dat
dat men
mcn op
op veeve;'
le plaatfen
geraakt, waarnit
waaruit zich
zich de
Ie
plaatfen in
in eon
een maalftroom
maall1room geraakt,
de
meerkundigemct
metmocire
moeite kan
kan redden;
redden ; het
meerkundige
het Welk
welk zich
zich
zelfs uitftrekt
van
tOt . de
de mcnigvuldige
l11cnigvuldige aanhaalingen
aallhaaIingenvan
zelfs
uitHrekt tot
Autheuren , zommige
zommige van
vanwelke
welke de
de Deelen
Deelen en
en Bladzyden
I31adzyden
Autheuren,
verkeerd opgegeevcn
verkeerd
opgegeevcn, , andere
andcre wederom
wedcrom in eenert
eenen zin
zin,
geheel van
van het
geheel
het oorfpronklyke
oorfpronklyke verfchillende
verfchillende,, voorgevoorge..
draagenworden:
worden :zoo
zooIaat
laatonze
onzeSchryver,
Schryver b.
, b.v.,
v., op
draagen
IIOOLWERF zeggen:
bladz. !26,
26 , den
zeggen : "De
„ De voorden Beer
Heel' HOOLWERF
voor..
bladz.
oordeelen in
in het
" oordee1ell
het beha.ndelen
bchandelen dezer
dezer ziekten
ziekten zyn zeer
zeer
groat!! men
men isiszeer
zeerangstvallig
angsrvallig en
en verfchrikt
verfcbrikt als
als 'er
'er
"„ groot
gefprookenword
word van
van den
Ztinquina ;" terwyl,
terwyl, in",9 gefprooken
dcn Qyi1Jfjuillt1;"
intusfchen , deeze
tuslchen,
deeze (het well:
welk bier
hier nog
nog alalopmerking
opmerking ververdient) zich
zich aldus
uitgedrukt: "„ Men
dient)
aidus heeft
heeft uitgedrukt:
Men is
is zeer
zeer
angstvallig, ais
als men
van Emetica
Emetica en
en Purgantia,
~ngstva1lig,
men fpreekt
fpreekt vall
Purgantia ,
en vooral
vooralvan
vanhet
hetgebruik
gebruik
Kiiia."
en
der der
KiilU."
- Niet
Niet inter
beter
gell:eldmet
metden
denweezenlyken
weezenlyken inhoud
inhoud dedeis het
bet ook
ookgefteld
zer Verhandelinge
zel'
Verhandelinge, , waaromtrent
waaromtrent het
bet ons
ons volftrekt
voHtrekt onon..
doenlykis',
is', een
te geeven,
doenlyk
een behoorlyk
behoorlyk verflag
verflag te
~eeven J althans
althuns
van de
de eigene
eigene denkbeelden
den}{beelden des
des Schryvers,
Schryvers, uit
uit hoofde
hoofde
van
dat , en
dat,
en wy
wyzeggen
zeggen Diet
niet te
te veel
veel,, gewis
gewis vyftien
vyftien zeszestiende van
van het
het geen
men hier
hier leest,
leest, niets
geen men
niets anders
andel'S is,
is I
tiende
dan eene
van fiukken
ftukken en
en brokken
dan
eene verzameling
verzameling van
brokken nit
nit aldaar
aldaar
genoemdeen
en ook
ook uit
uit ongenoemde
Schryvers. Wy
genoemde
ongenoemde Schryvers.
vVy zulzuIlen dus
dat de
aIleen aanmerken
aanmerken, , dat
de Heer
Heel' PEETERS
len
dus alleen
PEETERS by
doze gelegenheid
de duidelykfie
duidelykftebIyken
blyken geeft,
geest , dat
dat by
deze
gelcgenheid de
hy
zelf omtrent
omtrent de
de thans
thans bekende
bekende zaaken
zaaken in
in de
deGeneeskunGeneeskunde een
ten agteren
is. Men behoeft
de
eell aantal
aantal jaaren
jam"en ten
agteren is.
behoeft flechts
flechts
het eerfle
zien ,, om
am zich
zichdaarvan
daarvan tete over<wereerlle Hoofdftuk
Hoofdfiuk in te zien
tuigen. InInhetzelve
tuigen.
hetzeivewordt
wordtvoorzeker
vool'zekerhet
hetbelangrykfte
belangryld1:e
twistgeding onder de Geneeskundigen
en moeijelykfte
moeijelykfie twistgeding
Geneeskundigen vetvernaamelyk, welken
welken de
de vaste deelen
handeId; de invloed
invloed., l1aamelyk,
dtelm op
fjp
handeld;
alle ligchaamlyke
nile
li{;chaamlyke verrichtingen hebben
hebben ; en de Schryver
Schryver zegt
zegt
zelve
gevoelen grongronzelve, , dat
dat zich
zich zyne
zyne betoogen
betoogen op
opdit
ditgevoelen
den.
blade
den. Intusfchen
Intusfchen beflaat
benaat hetzelve
herzelve naauwelyks
naauwelvks drie
drie bladzydiens
zydjens ,, (en dit voor
voar onkundigen!)
onkundigen !) en
en de
de wapenen,
wapenen, die de
Schryver gebruikt
—
gebruikt,,oin
oin dit
dit gevoelen
gevoelen te
te verdeedigen,
verd~edigen, zyn
zynZiektekunde van
GAUIlIUS! ! Zoo behelst
behelst het
het tweede
tweede
de Ziektekunde
van GAUEIUS
Hoafd.
Hoof&
Z xs
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Over de
oorzaaken, nietS
floofdituk, Over
Hoofdfluk,
de Koorts
Koorts en
en derzelver
derzeh'er oOI"""aalwt,
antlers dan
dan eene
van de
de eerfre
anders
eene vertaaling
vertaaling van
eerfl:e §§ §§ der
der first
fi"st
zonder dat
lines
dat evenwel
evenwel deze
deze Schryver
Schryver
van CULLEN,
CULLEN, zonder
lines van
wordt, wiens
in dit
dit geheele
geheele Hoofdttuk
HoofJUuk genoernd
genoemd wurdt,
wiens SchrifSchrifoolt niet
buitendien oo!;:
ten
toch buitendien
niet zeer
zeer gelchikt
gc!chikt fchynen
fchynen om
om
ten toch
den minkundigcn
den
minkundigcn dc
de duidelykfle
duiddyldie denkbeelden
denkbeelden van
van het
het
een en
een
en ander
ander te
te geeven
geeven;; byzondcr
byzondcr daar
daar wy
wy,, zedeit
zedel t
zoo veele
CULLEN,
veele fraaije
fraaije uitgewerkte
uitgewer1:tc LeerboeLeerboeCULLEN , met
met zoo
ken over
Fen
over de
dedenkbeelden
denk beelden van
van Koorts
Koorts voorzien
\'oorzien zyn.
zyn.
Dus isis bet
hetook
ookgelegen
gelegen met
met dedeoverige
overige rroofddeelen,
lIoofddcelen,
waarin by
opgewarmde kost
kost van
by aanhoudenheid
aanhoudenhdd opgewarmde
van n-JERwaarin
117;ERDAVE, VAN
HAVE,
VAN SWIETEN,
SWIETEN, TIS$OT
TISiOTen
enPRINGT,E
PRINGLE opgedischt
wordt , en
wordt,
en 't'tmilt
welkmen
menongetwyfeld
ongetwyfeld by
by die
die Autheuren
Amheuren
zelven in
in ecuen
zelven
ecnen vry
vry beteren
beteren zamenhang
zamenhang en
en met
met veer
veel
weer nut zal
ll~eer
zal naleezen.
naleezen. Daarenboven
Daarenboven knelt
krielt dit
ditboekdeeltie
boekdeeltie
van taa}.
taat en
leest hier
xv pkocRATEs en
pier H'iPPOCRATES
van
en fpel-fouten:
fpel-fouten: men
men leest
err
Ilyppocratife
leere , ext/gene,
exugene , Lympatije
BOER•
HJ'Ppocratije leere,
Lympatije vatjes
vatjes, , BOERook BOEltHAAF,
NAAv
de ilinfierdanifi..,he
BOERHAAF , df
}-tAA
V, ook
Amflerdal1lJZ'he Geneesheer
Geneesheer
enz. ; ook
Dr. PEETERS
de vrybeid
l\IlCHACL
ook neemt
neemt Dr.
vryheid
p k:ETERS de
111ICHAbL enz.;
(b/. 20
bedienen
(bl.
20)zich
zichte te
bedienenvan
vandedeonkietehe
onkidchezegswyze
zegswyze
van pispraatjes;
en chlt
cens te
te zeggen:
jJisprofltjes; en
d~t wel
wel zonder
zonder eens
zeg~(:lI: met
van
Kortom, wy
1'erluf!
wy kunnen
kunnen geene
geene de
de minite
millite hoope
hoope
verluf! -— Kortom,
voeden, dat
dat deze
deze Verhandeling
VerlJandeling het doel
doe! zal
zal kunnen
kUllIlen bebereiken , 't't welk
VAN DEN
DEN BOSCH,
PRINGLEen
en andere
)·eiken,
welk VAN
BOSCH, PRINGLE
door den
den Schryver
Schryver genoemde
genoemde Mannen
Mannen gemist
gemist hebben.
hebben.
JOSEPH GALT"
GALL, gefrbetst
Bet Leerflelzel
van JOSEPH
Lee,.ftel~e! yan
geJdzetst en
Cll met
mct cigene
cigcne
Marnerningen
door GERARllUS
GERARDUs VROLIK.
JV,,"rnem111gen opgehelderd
(Jpgehelderd door
VROLIK.
Met
eenePlaat.
Plaat.Amfl.
Ate. by
W. Holtrop
124. In
Met eene
by \V.
Holtrop, , 180",.
gr. 8vo.
Svo. 56 hi.
bI.

heeft bet
Amflerdamiche Hoogleeraar
Hoogleeraar VROLIK
VROL1K h~e[t
ee Amf1:erdamfche
het ,t
Weethans zo veel
veel gerugt
gerugt makende
makende,, Stelzer
Stelzel van den
den 'VeeGALL, in
Tier Geneesheer
Geneesheer GALL,
in twee
twee Verhandelingen
Verhandelingen. , aan
aan de
de
ner
Leden der
tot derzelver
Leden
der Maatfchappy
l\'1aatfchappy Felix
Felix meritis
mer;:;s, , tot
derzelver
zeer groot
zeer
groot genoegen
genoegen , ininJanuary
Januaryi8o4.
J804.voorgedragen.
voorgedragen.
door de
De mededeling
rnededeling dier
dier Verhandelingen
Verhandelingen door
de drukpers
drukpers
goedkeuring wegdragen,
ixegdragen , zo
zal gene
gene mindere
ll1indere algetnene
algemene goedkeuring
wel uit
en het
het gerugt,
weI
uir hoofde
hf 0fde van
van de
de nieuwheid
nieuwheid en
gerugt, welke
welke
beiden dit
dit onderwerp
van belang
belangmaken,
taken , als
als van
van de
de
heiden
onderwerp van
naauwkeurigheid en
11uauwkeurigheid
en duidelykheid
duidelykheid,, waarmede
waarmede hetzelve
hetzelve
voorgef1:eld.
wordt voorgefleld.
De zaak
De
zaak is bier
hier nict
niet,, dedewerkingen
werkingenvan
van's';;menfclien
rnellfclJen
gee st
gees!
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geest in
geest
in hare
hare beginzclen
beginzclen op
op tete losfen;
losfen; maar
maarderzelver
derzeIver
aanleg, door
van buiten,
buiten; te
2.3nJeg,
door enkele
enkele befchouwing
befchouwing van
te bepalen.
bepaIen.
Zornmigen fieldrn
Heidenzulks
zulks mogelyk
ZOll1migen
mogelyk, , door
door het
het enkel
enkel gegrzigt ; dog
zigt;
dog dit
ditbads
hacltDiet
nietweinige
weinigczwarigheid;
zwarigheid; welke
welke de
de
tragtte op
op te
te losfen,
CAMPER tragtte
beroetntle CiH1PER
beroernde
Iosfcn, door
door ons
ons hierhiertoe den
toe
den maatflaf,
maat(bf,, namelyk
n:lmelyk de
de rigting
rigting der
del' Gezigtslyn
Gezigtslyn,, als
:lIs
in de
in
de hand
hand te geven.
gc\'en. De
De pogingen
pogingel1 van
van PORTA.
LAVAPORTA , LAVAen andere
zyn bekend.
bekend. Eindelyk
'l'ER
andere Gelaatkundigen
Gelaatkundigen, ,zyn
Eindelyk
TER en
JOSEPH GALL,
GALL , reeds
reeds door
ontwierp JOSEPH
door zyne
zyne Wysgerig.
Wysgerig_
olltwierp
Geneeskundige nafporin,gen
nafporingen om
omtrend
Natuur en
en Kunst
Genecskundige
trend Natllur
Kunst,,
in zieke
van den
den Mensch,
Menseh, in
in
zieke en
en gczonde
gczlll1de toeflanden
toe(landen van
in
1793 waereldkllndig
waereldkundig gcmaakt,
gemaakt , beroemd,
beroemd, een
een geheel
geheeI nieuw
nieuw
1793
VROLIK hier
Stelzel; bet
Stelzel;
het welk
welk de
de lloogleeraar
Hoogke~aar, , VROLIK
veeI
flier met veel
netheid voordraagt.
netheid
voordraagt.
Vooraf mankt
enige algemene
VOf)raf
maakt de
de 1-loogleeraar
HoogleerMl' enige
algemcne dog
dog
beknopte aanmerkingen
ol11trend de
de verfchillende
verfchillende gevoegevoebekllopte
aanmerkingcn orntrend
lens der
del' Natuurkundigen
Natuurkundigen over
over den
den eigenlyken
eigenlyken zetel
zetel der
der
lens
verflandelyke vermogens:
zo wel
weI van
van STAHL,
DESCAn.verflandelyke
vcrmogens: . zo
STAHL, DESCAltTES, RONTEKOE,
, LA PEYRONIE
TI£S,
BONTEKOE, LANCISIUS
LANCISIUS, DE
DE"LA
PEYRONIE,, DIGDIG, DRELINCOURT,
B y , WILLIS
BY,
WILLIS,
DRELINCOURT,VAROLIUS
VAROLIUS,MOLINETTI
MOLINETTl,
HALLER , WRISBERG
als meer
HALT.ER,
WRISBERG, , als
meer opzettelyk
opzettelyk ter
tel' wederwederSOMMERING , en
en befluit
legging van
van SOMMERING,
helluit tot
tot de
de zekerzekerkggiog

heid van
ftellingen :I)r) Dat de
hci(i
van deze
dCze flellingen:
de werking
werkin!J der
del' zezenawen lip
op de
de Ziel,
Ziel , elt
en wederkerig
der Zie!
Ziel op
op het
nuwen
wederkerig der
het LiLi·
,chaam ,in
in de
plaats hebben,
damn,
de Herfens
Ilerfem plaats
lzebbcn, en
en dus
dus ook
oak het
het punt
punt
rJet gelegen
van gewaarwording
. moet
gelegenzyl1:
zyn: bl.
bI. 4.
,,'an
geJ.'laarwording in
in dezelve
dezeh'c ,1!1
En
TIU vender
verder de
de aanwyzing
aanwy:ling dier
dier geheiligde
geheiligdl: plaats
plaats
2) wat nu
En 2)
betreft
betreft,, waar
waar de
deziel
zielharen
h::nenzetel
zctelzoude
zoudegevestigd
gevc:itigd hebhebben
dit ook
lien;; hoe
hoe moeiiyk
moeilyk dit
ook zy
zy,, het
hetegter
egtergeenzins
geenzins ononwy bewerktuigd
bewerktuigd zy
zyn
is,, hoedanig
hoedanig \vy
n;; en
ell flelt,
fielt,
ver[chillig is
verfebillig
uit verfcheidene
vcrfchddene waarnemingen,
waarnemingen, dit
dit althans
alth:lI1s zeker
7.ekC'r re
re zyn:
zyn:
Dat
Dat de
de gegeldheid
gefte!Jheid der herfenen,
herfenen,zozoop
opzig
zigzelve
ze/rebefcliouwd,
beJelzotlwcl,
is, zo
als
als in
in betrekking
betrekkil1g tot
tot de
de zenuwen
zenuwen (dat
(dat is.
~o als
als uit
uit de
de
voorgaande,
bl. 9,
9, blykt,
voorgaande, bl.
blykt,de
debetrekkelyke
bctrekkelyke grootte
groo:te of 't't
gewigt
der herfenen,
herfenen , tot
tot de
gewigt del'
de fynheid
fynheid der
del' zenuwen)
zenuwen) "'01volfir&
is , om
fire/etnoodzakelyk
1Zoodzakelyk is,
om elk
elk individu
individu,, zo
zo mensch,
memch, als
als
dier, de
mede te
te delen,
delen, van
aan zyne
zyne beftembeen'.
de gefchiktheid
gefthiktheid mede
yan aEm
ming
te voldoen:
min{f op
op de
de best
best mogelyke
mogel)'ke wyze
u:Y<;c te
yoldoel1: bl.
b I. II I.
[.
Tot dus
de Geleerden
tot or
op den
tyd van
dus ver
verde
Gcleerden tot
den tye!
Vall GALL:
v6Or
welken niemant
niemanthet
het gewaagd
gewaagdhallt,
halt , nog
v60r welken
nog daar
daar te
te
boven
zielsvermogens cue
encafzonderlyke
afzonderlyke
boven voor
voor elk
elk der
derzielsvermogens
fireek
aan te duiden,
fireek aan
duiden, van
vanwier
wierwelgefleldheid
welgefieIdhdd hare
hare rigrigtige
zoude athangen.
athangen. GALL
tige werking
werking zoude
GALL tragt in
in deze
deze gebeittien
der NatUlu
Natuar door
door te
te dringen,
hehnen der
dringen, en
en aan
aan elk
elk vermo.
vermoZ
gen,
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gen ,aan
, haren
gen
nailelke
elkeneiging
neiging der
der ziel
ziel,
harenzetel
zetel en
en werkwerk.
plaats aan
plaats
aan te wyzen.
wyzen.
VROLIK ·fieIt
-ftelt tot
tot aanleiding
van dit
dit Leer.
De Hoogi.
Hoogl. VROLII\.
De
aanIeiding van
Leer.
ftelzel de
de gemeenzame
gemeenzame waarneming
waarneming der
der onafhangelykheid»
onafhangelykheid,
fielzel
waarin de
geplaatstzyn,
zyn ,zo
zo dat
de geestvermogens
geestvermogens geplaatst
dat zomzornwaarin
migen enen
hereiken, termigen
ellen hogen
hagen trap van
van volkomenheid
volkomenhdd bereiken,
tel'''
wyl anderen
als in
in enen
enen diepen
diepen flaap
ilaap,, werkeloos
wel'keloos ruse
ruswyl
andel'en, , als
ten : weHiC
welke waal'heid
waarheid hy
by met
met voorbeeiden
voorbeeldenfiaaft.
ftaaft. GALL
ten:
in liet
bewerktuigd lichaam
maakt daaruit op (gelyk ,,in
IJet bewel'ktuigd
lichaam,, uit
uitelk
elk
afzonderlyk vel'fchynzel,
verfchynzel , aIs
als zynde een
nfzondel'lyk
een gevolg
gevolg der levenslevenskragt, tot een
luagt,
een byzonder
byzonder werktuig,
werktuig, als
als oorzaak
oorzaak van
van dat
dat
verfchynzel, bel1nten
befloten wordt)
wordt) dat oak
elk der
vel'lchynzel,
ook aldus
aldus,, voor
voor elk
afzonderlyke mi,gingm
neigingen en
ofzonderlyke
ell geestvermogens,
geestvermogens, erne
em eigene
eigene za.
mebflellingiltin de
de herfenen
plants heelt,
heeft, en
mel/flelling
herftncn plaats
e11 dus
dus zo
zo vele
vele afafzonderlykewerkttJigen
werktuigenaanwc-;:,ig
aanwezigzyn
zyn ,, als
zonderlyke
als byzondere
byzondere ververfly gait
mogensenen mig-ingen.
neigingen. lly
mOl!;etJs
gaatnog
lIogenen
enen flap
!lap verder
verder::
-nit de
de volmaakte
overeenkornst, ten
ten opzigte der
11it
volmaakte overeenknmst,
del' verfchynverfchynzelen des
des levens
met die
en nit
levens,, met
die des
des geestes
geestes ,, en
uit de
de erkenerkenzelen
tenis van
van hun
hun beider
beider byzondere
byzondere werktuigen
werktuigell,, befluit
befIn it
tenis
dat deze
ook in
in Cell
den
GALL , dat
GALL,
deze overeenkoinst
overeenkomst of gelykheid
geIykheid oak
voornaam punt
punt moest
voomaam
moest worden
worden aangetroffen
aangetroifcn;; in
in de
de °IA.
antwikkeling del'
der werktuigen
zelve : bl.
b/. u
12 en
en 13. Hoe
werlanigen zelve:
Hoe zeer
zeet"
wikkeling
bier zwarigheden
zwarighedenZyll,
zyn ciordeelt
de Hoogl.
VROLIK het
hier
O'lmkelt de
Haag!. VROLJK
egter niet
zo geheel
geheel vreemd,
vreemd, dat
dar men
men op
op het
hetdenkbeeld
denkbeeld
egter
niet zo
is gekf'men,
gekomen , van
meer bepaaldelyk
bepaaldelyk die
die werktuigen
werkruigell op
op
is
van meer
welken voor
Vaal' iedere
iedere afzonderlyke
afzondcrlyke neiging
neiging of
te fpnren
fpnren,, welken
vermogen
van geest
4 . Zo
vermogen van
geest gefchikt
gefchikt zyn
zyn:: bl.
hI. 1133 en
en 114.
Zo
gepast
als gegrond
gegrond isis ook
ook aldaar
de aanmerking,
gepasr als
aldaar de
aanmerking, dat
dar de
de
zogenanmde werktnigen
werktuigen van
van onzen
onzen geest
geest hier
bier niets
zogena[lmde
niers anders
anders
zyn,
zyn, dan
dandedemeerdere
meerdere of
ofmindere
mindel'e aanleg
aa111eg tot deze
deze of
of gene
gene
daad : zo
zo dat
daad:
dat uit
nit dit
ditLeerftelzel
Leer!1:elze1 geen
geen vermoeden
vermoeden,, hoehoegenaamd , tegen
tegen de
de onfloffelykheid
of vrye
vrye werking
onfl:oifelykheid of
werking der
del'
genaamd,
ziel
opgevat: hoe
ziel kan
kan worden
wordell opgevar:
hoe groot
groot of
of gering
gering die
die aanaanleg
is,, de
devrye
vryewerking
werking van
van onzen
Ollzcn geest
geest blyft
blyft ongeongeleg is
ftoord.
fioord.
De
De grate
grate ALBINUS
ALIlINUS hadt
hadt reeds
reeds voor
Vaal' lang
lang de
de overeenovereenkomst
des bekkeneels
die der
van de
de gedaante
gedaallte des
bekkeneels met
met die
der herherkomst van
fenen betoogd,
betoogd , zo
zo dat
van de
fenen
dat men
men van
de vorm
vorm des
des enen
enen tot
tot
die der
befluiten. GALL, dit aannemender andercn
andercn veilig
veili~ mag
mag bel1uiten.
aannemende
de,, flelt
{kit verder
vcl'dcr,, dat
datelke
elkeverhevenheid,
verhevellheid, elk
elkindrukzel
indrukze1
des
der binnen
des bekkeneels,
bel\kenec1s, de
de gcfleldheid
gcll:eldheid del'
binnell gelegene
gelegcnc herhel'fenen
uitdrukt ~, en
fell en nitdrukt
en onderfcheidt
onderfcheidr drie
dde foorten
[oortcn van
vall verrigverrigtingen
in de
der herfenen;
herfenen ; t.
1. tot onderhou.
tinp;el1 ill
de werkplaats
werkplaats der
onderhonding
van 't't geflagt
cling en
en voordplanting
voordpl:!ntlng van
gellagc:: !to betrekkelyk
betrekkel~'k
al-
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foorten van
van neigingen
en aandoeningen:
3. de
~lle foorten
neigingen en
aandoeningen: 3.
de verver"
flandelykevennogens
vermogensdel'
derzieI.
ziel. Om
Om die
die delen
ll:andelyke
delen der
der her.

GALL ene
fenenaan
am'tete duicten,
duiden, heeft
ene grate
grote reeks
1ene~1
heeft GALL
reeks van
van

envergelykingen
en dieren
dieren in
waarnemingen
vergelykingen van menfelfen
menfcllfIl en
Waarneming en en
't werk
werle gelteld
gelleld,, en
endaaruit
daaruit algemene
algemene gevolgen
gevolgen, , als
als zo
vele wetten,
wetten, afgeleid
welke de
de Hoogl.
Hoogi. VROLIK
"eIe
afgeleid: welke
VROLIKin
in orde
optelt , uitlegt
optelt,
uitlcgt en
en verklaart
verklaart;; vooraf
voorafaanmerkende,
aanmerkende, dat
dat
GALL 'S fielzel
ftelzel vele
de uitleggers
van GALL'S
de
uitleggers van
vele wee;tuigen
wer:; tuigen flegts
flegts
enkel aanduiden
de meesten
meesten in
in de
de herfenen
herienen dubdll!,}enkel
aanduiden ,, daar
daar de
beld zyn
GALL zegt,
beld
zyn,, zelfs
zelfs die
die genet],
genen, welke
welke GALL
dat uituitzegt, dat
wendig flegts
flegts cue
dne verhevenheid
toner up
verhevenheid tonen
up het
het bekkeneel:
bekkeneel:
wendig
worden dan opgenoemd
bl. 15—
r7. Hier
I5-f7.
Bier op
op . worden
opgenoemd en
en vervcrhI.
der Kragt
klaard;I.Het
Kragt des
des Levens;
Levens; 2.
HetWerktuig
\Verktuig der
klaard;
2. ten
Zelfsbehoud ; 3.
3. tel'
ter keuze
keuze des
des Voedzels
Voedzels; ; 4. voor
voor de
de
Zelfsbchoud;
5. del'
der zogenaamde
Zintuigen;6.
6. Vaal'
Teeldrift; 5.
your fterke
Teeldrift;
zogenaamde Zintuigen;
ilerke
Aandoenlykheid ;7.
7. wederkerige
liefde vim
van Ouders
wederkerige liefde
Ouders tot
Aandoenlykheid;
un Kroost;
Krocist ; 8.
8. der
tJun
der Vriendfchap
Vriendfchap;; 9. van
van Moed
Moed;; 10.
voor List en
voor Moordlust
Vaal'
]\Joordlust;; II. voor
en Diefftal;
Dieffial; 12.
12. GeGebeugen;; Zakelyk
Zakelyk Geheugen
Geheugen;; 14.
14.
zond Oordeel;
OordeeI; 13. 't Geheugen
is. Naamgeheugen;
Naamgeheugen ; 16.
z6. WoordPlaatfelyk Geheugen;
Geheugen ; 15.
Plaatfelyk
Woorden Taalgeheugen
17. Geheugen
Geheugen voor
voor Getalen
Getalen; ; rE
13
en
Taalgeheugen; ; '7·
Werktuig voor
voor ToonToon- en
en Schilderkunst.
Schilderkunst. '20.
so. voor
en 19.
19. Werktllig
en
voor
Mechanifche Bewerkingen; 21.
l\1echanifche
12. I.Wysgerige
WysgerigeBefpiegelingen
Befpiegelingen
22. tot
tot Waarneming
en Overnatuurkunde
en
Overnatuurkunde; ; 2'2.
Waarneming;; 23.
23. van
van
Goedhartigheid; 24. Snedigheid,
Goedhartigheid;
Snedigbeid, Geestigheid;
Geestigheid; '25,
25. voor
bekwaamheidvan
vanSchouwfpelers;
Schouwfpelers; 26.
26. Milddadigheid;
de bekwaamheid
de
Milddadigheid;
27. Verbeeldingskragt
28. Godsvrugt
27.
Verbeeldingskragt ; ; 28.
Godsvrugt;; 29.
29. Vastheid
Vastheid
van CaraCl:er;
Carader; so.
go. Hoogmoed,
Hoogmoed, Eerzugt
Eeriugt en
enVerwaandVerwaandvan
VROLIK behandelt
heid.
De1-loogl.
Hoogi. VROLIK
behandelt alle
aIle deze
deze byzondere
byzondere
heid. De
foorten met
met veel
en klaarheid;
klaarheid; by
hy gaat
gaat
foorten
ved beknopte
beknopte netheid
netheid en
enige voorby,
enige
voorby, om
om niet
niet teteuitgebreid
uitgebreid tete worden
worden;; ook
oak
daarom, , dat
dat de
daarom
de gevoelens
gevoelens van
vall verfchillende
verfchillende uitleggers
uitleggers
over de
de juiste
juiste plaatfing
plaatfingalal veel
veeluiteenlopen.
uiteenlopen. VROLIK
over
VROLIK
oordeelt fpaarzaam
fpaarzaam of
of niet.
niet. Wy
oordeelt
Wy verkiezen
verkiezen mede,
mede, het
bet StelStelzel niet te
te beoordelen.
beoordelen. Aileen
ftellen wy
wy de
de vraag
AIleen fiellen
vraag voor,
voor,
zelniet
GALL, vooraf
van GALL,
vooraf de
de naauwkeunaauwkeuof niet, in
in het
het Stelzel
Stelzel van
righeid van
van de optelling
oprelling der werkvermogens,
werkvermogens, wier
wier werkwerk..
righeid
tuigen en
worden aangewezen
wigen
en werkplaatfen
werkplaatfell worden
aangewezen, behoorde
behoorde
zeker
buiten kyf
kyf te
re zyn?
zyn?—
- Het
HetLetterminnend
Letterminnend PuPuzeker en buiten
bliek
bliek is
is veel
veel aan
aan den
den Hoogi.
Hoagl. VROLIK
VROLIK voor dit
die gefchenk
gefchenk
verfchuldigd.
verfcbuldigd.
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Met
1:'fet

Sg~

G. GESSNER
G.
GESS NEll

..
JAN KASPER
LAVATER , door
Het Leven
van JAN
llet
Leven van
KASPEft LAVATER,
desielfs
door deszelfs
GEORGEGESSNER.
GESSNER. Uit
SchOOlZZGOil,
het Iloogduitsch.
lioogduitsch.
Schoonzoon, GEORGE
Uit bet
Ilde Dee!.
J. Allart.
IIde
Dee!. Te
Tc Angerdam
AmjlerrJam ,, by
by J.
Allan. [;J
gr.
In gr.
8vo. 478
8vo.
478 bl.
bl.

noemden wy,
wy, by
by de
de beoordeelende
beDordeelende aankunaanhmonderling noemdell
zOl1derling
Z
diging van
diging
vall het
hetEerL'te
EerLre Deel
Deeldeezer
deezer LeevensbefchryLeevensbe[chryvinge (*), dit
, enentoonden,
dit\Verk
Werk,
toonden,waarop
waaropdeeze
deeze uituitvinge
fpraak Ileuncle;
men begrypt
begrypt ligt,
ligt, dat
fpraak
fieullde; men
dat wy
wy van
van bet
het TweeTweede Deel, thans
de
thans voor
voor ons,'t
ons, 'tzelfde
zelfdcmoeten
mocten zeggen,
zeggen,daar
daal'
het op
voet voortvaart.
voortvaart. Het
Het plan,
plan , 't
het
op dm
den eigenflen
eigenften voet
't
GESSNER zich
geen GESSNER
zich voortlelde
geen
voarll:clde, , gaf
gaf 'er
'er by
byde
devolvoevalvaering alle
toe , en
ring
aile aanteiding
aalllciding toe,
en teifens
teit"ells tot
toteene
eenebreedforatt.
breedfpraa"
kigheid , welke
welke te
te wege
wege bragt
bragt,, dat
datdedeLeevensbefchryLeevensbefchrykigheid,
ver, die
vel',
die inin't 'teerst
ecrstmet
metTwee
TweeDeelen
Dcelenhet
hetaangevangen
aangevangen
werk meende
te voltooijen
meende te
voltooijen, , dit beftek
beli:ek te
te kort
Iwn vandt,
vomIt,
\vcrk
Derde Deel
en daarom
ecn Derde
zal laaten
en
(barom cell
Dee! zal
laaren volgen
volgen, , van
vall
Work
cen
crk, , 't geen
geen by
by Fever
Jiever Schefs
eener LeevensbeLeevensbecon \V
Schets eener
of lets
LAVATER, ZOU
zou noemen,
lets over
rc:,I)"pil1g, , of
O"fer LAVATER,
dan
fcliryving
noemen , dan
hoc groot deeze
Leeven.s-befelnyving
Leevmsbe[cl11
J'Villg; ; hoc
deeze dan
dan zou
zou gewordca
gewordcll
zyn, last
laat zich
zich niet
niee wel
"velberekenen.
berekenen. DeDebreedlpraakigb.reedfpraakigGEANERS plan
plan medebragt,
heid welke
heid,
welke GES!)NERS
medebragr, en
en een
een BockBoek~
deel vulde
dee!
vnlde met
met de'
de' Befchryving
Befchryving der
del' eertle
eerae egt-en-twintig
flgt-en-twi11tig
jaaren
van LAVATER,
LAVATER doet
doet hem
jaal'cn leevens
leevens van
hem,, in dit
dit BockRockzestien lcevcnsjaarcn
deel,
{legu zestien
SchDonn,..
deel , Ilegts
leevensjaaren van
van zynen
zynen Schoonvader
, gelyk
del' bewerken
hewer/;:en: dock.
doch. 't zyn
zyn,
gc1yk by
by zich
zich uitdrukt,
uitdrukt:J
" de
de jaaren
jaaren zyner
zyner leeveudigfle
leevendigfte werkzaamheid
werkzaamheid van
van zyrt
zya
leeven." Dan,
Dan , hoe
"„ werkzaamfle
werkzaamae leeven,"
hoe zeer
zeer by
hy zich,
zich, in
den
den loop
loop des
des Werks,
\Verks,beklaagt
bekl:<agtover
overveelvuldige
vcdvLlIdige bekorbekortingen
tingen en
en agterlaatingen
agterlaatingen, , zullen
zulIen,gelooven
gelooven wy
wy,, veele
veele
Leezers
OilS om
ammeerder
meerder bekortingen
bekortingen en
en meerder
meerder
Leezers met
met ons
agterlaatingen
gewenschthebben;
hebben ; daar
daar zo wel
weI de
de aan•
aanagterlautingen gewenscht
baalingen
uit de Schriften
haalingell uit
Schriften van
van LAVATER
LAVATER zelven,
zelven, als
als de
de
overgangen
overgJ.t:~en,, de
de zamenhegtingeu
z:unenhegtingen en
en aanmerkingen
aanlllcrkingen des
des
Letvensbefchryvers
I_CtVl'llSbefchl'yvers, eene
eene eentoonigheid
eentoonigheid krygen
krygen,, die
die
moet
en belangryke,
belangl'yke ~
moet verveelen
vel'veclen,, ondanks
ondanks het
het gewigtige
gewigtige en
't welk
't
welkmen
mentusfchenbeiden
tHsfchenbeiden aantreft
aantreft,, en
ende
deverfcheidenverfcheidellbeid
heid,, welke
welke veele
veele ontmoetingen
ontiY\Oetingell met
met Geleerden,
Geleerden, GrooGrooten,
ten, Vrienden
Vril:llden en
en Vyanden
Vyandcn aan
aan de
de hand
hand geeven,'t
gee"'cn,'twent
welle
ver,
vel'''
(')
(*) Zie
lie onze
onze radcrl.
fluler!. Letteraeff.
Letteroej[. voor
voor 18o3,
1803. bl.
bl. sss.
252.
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verademingfchenkt
fchenkten
en tevens
eerieles
les in
in de
verademing
tevens menig
menig eelle
Menschkuncie geeft.
~lenschkunde
geen.
Eerie zeer
van den
den Inhoud
Inholld zal best
best
Eene
zeer verkorte
verkorte opgave
opgave van
uitwyzen, vat
Leezerhicr
hieropopden
dengemelden
gemddcll breedbreeduitwyzen.,
watdedeLeezer
voerigen trane
trant nitgewerkt
uitgewerkt vindt.
vindt.
voerigcn
en bet
De dood
D;
dood van
HENDRIK HESS
HESS en
het begin
begin der
der
van HENDRIK
met Aanrnerkingen
vriendichapmet
met PFENNINGER.,
PFENNINGER met
i\anmerking-en
vrielldfchap
wegens de
van LAVATER,
LAVATER, maaken
de Vriendfchap
Vriendfchap van
me
wegens
maaken het Ifte
Hoofilftukuit.
nit. -— Het
Hoofdftuk
HetIlde
IIdeH.H.geeft
geeftverflag
verOag van
van lALAbetrekkingen tot
tot MENDELSSOH~;
VATERS betrekkingen
MENDELSSOHN ; van
VATERS
zyne
van zyne
werkzaamheden als
als Schryver
Schryver,, van
van 1770
1770 en
en 1771,
1771. werkzaamheden
B. isis eene
eene befchouwing
befchouwing van
van LAVATERS huisHet IIIde
IIJde H.
lyke omftandigheden
ten tyde
tyde van
van den
denHongersnood.
HOllgersnood.
lyke
omftandigheden ten
op , die
die zyn
zyn hart
harttot
totgroote
grooteeere
eere
Dit leevert
Ieeven tooneelen
tooneelen op,
ftrekken. Hier
firekken.
Hier aan
aan isis gehegt
gehegt een
een onderzoek
onderzoek nopens deLeeGebed en
en den
het Gebed
Geest; drie hoofdvan . het
het Geloof,
den Geest;
hoofdre van
Geloof, het
den grond alles
alles by I,AVATER
punten, om
Welkein
in den
pUl1ten,
om welke
LAVATER draaide , en
vol is.
is. —
de,
ell waar
waar van
van zyne
zyne Leevensbelchryving
Leevensberchryving vol
- Het
Het
IVde H.
befchryft
IVde
befchryftzeer
zeerbreed
breedzyne
zynehandelwyze
handeIwyze in
in de
de
Gefchiedenis van eene
Gefchiedellis
eene Dweepfter,
Dweepfter, die
die veel
veet opziens
opziens baarbaal'de. -— Lof
was LA
LAVATERS
de.
Lofenenberisping
berisping was
VA TERS deeI
alzins;
deel tilzins;
zyn gevoeI
deswegen geeft
geeft het
het Vde
Vde H.
H. op,
gevoel deswegen
op, tevens
tevens ververzyn
meldendeden
den dood
dood van
melJendc
vun zyne
zyne Moeder
Maeder,, dedeopvoeding
opvoeding
zyner Kinderen
van zyn
zyllGodsdienftig
Godsdienltig ChaChazyner
Kinderen. , met
inet iets
iets van
racter, en
van den
en befchouwing
befchouwing van
den toeftand
toeftand van
van.,het
het
racrer,
Christendom.
is zeeropmerkeopmerkeChristendom.
- --Het
Her Vide
VIde H.H.is zeer
werkzaamheidvertoont,
vertoont, de
lyk, daar
het LAVATERS
lyk,
daar het
de
LAVATERS werkzaamheid
aanvallen op
op zyne
vermeldt , de
aanvaHen
zyne Regtzinnigheid
Regrzinnigheid vet'meldt,
de grondgrondyne tI/cttibeginzels
zyner Gelaatkunde
Gelaatkunde ontvouwt
ontvouwt~ , en
beginzeIs zyner
en zzyne
a fcetiPlc
en den
[eke werkzaamheden
werkzaamheden en
den dood
dood van
van zynen
zynen Vader
Vader bebemfir Bad,
fchryft.ft.- — De
fchry
De Reize
Reize na
lla het
het E
Emf:,'
Uad, in
in het
het VIIde
VIIde
II.,
H•., isisvol
volvericheidenbeid
verfcheidenheid;; brengt
bren~t hem
hem in
in kennis
kennis met
PFEFFEL, met
tnet GOTHE,
G(jTHE, met
met BASEPOW
JJASEnOW en
en veele
veele andeandePFEFFEL,
ren.
reno —
- Ifet
lIetterugzigt
terngzip;topopdedeafgelegde
afgelegde Reize
Reize,, met
met
een berigt
een
herigt van
vallhet
hetEerfte
EerfteDeel
Dee!zyner
zynerGelaatkundige
Gelaatkundige
m:laktden
denhoofd-inhoud
hoofd-inhouduituitvan
van
h~t VIIIfte
VIIIlte
}'ragmentell,
Fragmenten, maakt
11:!t
H. —
1Xde
H. H.
vertoont
denden
verfcheiden
- HetHet
lXde
vertoont
verfchddenarbeid
arbeid
van LAVATER,
LA VATER, als
als Godgeleerde
Goclgeleerde, , als
als Christen,
Christen. en
en als
als
van
Schryver.
Schryver. Hier
Hier treft
treft men
men berigt
bcrigtaan
aanwegens
wegens de
devergifvergiftiging des
des Avondmaal-beekers
Avondmaal- beekers to
te Zurich:
Zurich: ,.,„ de
de ontdekoIItdekking
misdaadblyft
blyftnog,"
nog," fchryft
king van
van deeze
deeze misdaad
fchryft GESSNER
GESSNER,.
aan dien
,,
" overgelaaten
overgelaaten aan
dien grooten
grooten dag,
dag, Welke
welke alle
aHe geheigehdmen
maaken." Voorts
men zal
zal openbaar
openbaar maaken."
Voortsvinden
TindenWy
wyhem
hem hier
hier
met Keizer
Keizer JOjoreis met
met ZOLLIKOFER,
ZOLLJKOF,ER, en zyn gefprek
gcfprek met
op rein
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G. GESSNER
G.
G E S S N E It

sEpli over
overde
deGelaatkunde.
Gelaatkunde.
veele
SEPl{
- Aan
Aan
veeleTegenfchriften
Tegenfehriften
vondt de
LAVATER zich
de veelfchryvende
veel1chryvende LAVATER
blootgefteld;
vondt
zich blootgetteld;
van deeze
geeft het
H. verilag,
deeze geeft
het Xde
Xde H.
verllag, en
en ook
oak de
de GefchieGefehievan
en het
het oordeel
oordeel over
over GASSNER,
GASSNER cen
een Roomscft
dents van
van en
denis
Roornscb
die gezegd
gezegd werd geneezende
wonderen te doen,
Priester,, die
geneezende wondcren
doen.
LAVATERS verkiezing
verkiezing tot
tot het
bet Diaconaat
by de
_— Van
Van LAVATERS
Diaeonaat by
St. Pieters
Pieters Kerk,
Kerk , alsmede
alsmede van verfcheide
St.
verfeheide gewigtige Anec-,
Aneedoten van
van zyne
zyne Gefchiedenis
en CharaCter,
Charader, is het
Gefehiedenis en
het )(We
Xlde
daten
1-1. vol, en
en leest
leest men
men 'er
'er zyne
zynebearbeiding
bearbeiding van
van de OpenJOANNES.
baaring van
wraaking van
van het
baarillg
van JOANNES.
- LAVATERS
LAVATERS wraaking
Deismus , en
en zyne
overhandneernend Deis1JZus,
overhandneemcnd
Redenvoering daar
zyne Redenvoering
over in
in de
de Synodale
SYllodale Vergadering
Vergadering tete Zurich,
over
Zurich , maaken
bet XlIde
H. zeer
zeerbelangryk,
belangryk,enenvertoonen
vertoonenhem
hem als
als den
den
het
Xiide H.
moedigen Verdeediger
Verdeediger des
des Christendoms.
moedigen
't Geen
Geen daarby
daarby voorviel,
voorviel, kunnen
kunnen wy
wy niet
niet nalaaten
nalnaten te
te
melden. „" Men
melden.
Menkon
1\011niet
nict verwagten,
verwagten, -— LA
VATER verLAVATER
wagtte het
mcn thaws,
thalls, inindeeze
deeze reeds
reeds
wague
het ook
oak niet,
niet, —
- dat
datmen
large Zitting
langeZitting der
derVergadering,
Vergadering.inineen
eentinder
mder onderzoek
onderzoek
van dat
eene Vergadering
Vergadering van
van
van
dat gewigtig
gcwigtig,, vooral
vooral voor
vooreene
Christelyke Leeraars
Leeraars zeer
Christelyke
zeer gewigtig
gewigtig onderwerp
onderwerp zou treetreeden —
ma:u" men
men kon
kon ook
ook naauwlyks
llaallw}yks vcrwachten,
verwachten, dat
dat
den
- maar
hem I,ort
kort en
hem.
en droog
droog ten
ten antwoord
antwoord werd
werd gegeeven
gegeeven: : D~
De
zaak behoort
behoorthier
biernict!
nict Ondertusichen
<.aak
voor
Ondertusli:henhadt
hadt hy
by voor
veele, niet
nictweinig
weinigbetekenende
betekenende Leden
Leden der
der Vergadering,
Vergadering 9
als
31s nit
uit bun
hunhart
hartgefproken,
gefproken,welken
welkenhem
hem naderhand
l1aderhand hartlyk
lyk dank
dank betuigden,
betuigden, en
en even
even zoo
zoozeer
zeervan
vande
dewaarheid
waarheid
der zaak
del'
za:tk,, welke
welke by
by verdeedigde
verdcedigde,, overtuigd,
overtuigd, als
al~ ververwonderd
wondcrd waren over
over zyne
zyne onwankelbaare
onwankelbaare vrymoedigheid
vrymoedigheid
der waarheid.
waarheid.—
in bet
het voorilaan
voorflaan der
-InIndedevolgende
volgendeSySy.
in
;iodaale
Vergadering nam
Hamhy
by voor
voor !lcehts
flechts weinig
~odaale Vcrgadering
weinig woor•
woor.
den
te fprecken.
fpreeken.- — Ten
elude
den te
Ten
eindehet
hetechter
echter vooruit
vooruit niet
niet
zou
weezen ,, of
of dat
dathem
hemtegenwerpingen
tegenwerpingen om.
om.
zon bekend
bekend weezen
trent zyn
zyn voorneemen
voorneemen zouden
zouoen gemaakt
gemllakt worden
worden,, hieldt
hieldt
by het
zoo geheim,
gebeim, dat
datby
hyaan
aangeen
geen mensch,
mensch, ikikgeloof
geloof
het zoo
zclfs
a:w zyn
zyn Vriend PFENNINGER,
PFENNINGER, ''er
een woord
woord
zclfs niet
nict aan
er een
van
LAVAvan zeide.
zeide. Het
lIetwas
wasdus
duszeer
zeerverrasfend
verrasfend,, toen
toen LAVATER
TER in de
de Vergadering
Vcrgadering het
het eenig
eeniggefchikte
gefchikte oogenblik
oogenblik
waarnam
optiondt en
en zei
!
waarnam, , opfl:ondt
zei:: „"Vaders
VadersenenBroeders
Broeders!
eeneRedenvoering
Redenvoering zou
zan wilwii" Vreest
Vreest niet
niet dat
datikikweder
wedereene
„" len
len houden
houden;; ikikheb
hebflechts
f1echts kortlyk
kortlyk eene
eenegelykenis
gelykenis
„" voor
eenevergadering
vergadering van
van herders,
herders,
voortetedraagen
draagen:: InIneene
„" zamengekomen,
zamengekomen, om
om tete raadpleegen
raadpleegen,, wat tot
tot het
het best
best
" hunner
hunner kudden
kudden dienflig
dienfl:ig zy,
zy,, flondt
fiondt een
een van
van de
de imp.
jong,7
op en
He herders
herders op
en zeide:
zeide: hier
hier en
enelders
elders...hebben
hebben zich
zich
" fie
1)
,,
" W01.
wol-
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" wolven
wolven laaten
laaten zien
zien,, die
die voor
vaal'onze
onzekudden
kudden gevaarlyk
gevaaI'lyk
"22 kunnen
kUllnen worden
worden:: dat
dat men
men derhalven
derhaiven raadpleege
I'aadpleege over
over
welke dienen
dienen in
in 't werk
behoedmiddeIen,, welke
werk gefteld
gefteld te
te
"2) de behoedmiddelen
vergaderingder
del'herderen
herderenantinfoordantW'oord~
"5) worden. Maar
Maardedevergadering
behoortMer
bierniet
niet!"
"„ de:
de: Die
Die zaak
zank behoort
/" -— flier
Hier op
op zweeg
zweeg
en ging
zitten zonder
LAVATER en
ging weder
wedel' zittcn,
zander 'er
'ereen
eenenkel
enkel
woord
woord by
by te
te voegen.
voegen.
Het
Het XtVde
Xliide H.
H. isismin
minbelangryk,
betangryk, wederom
wedcrom iets
iets gee.
geevende
over LAVATER ais
als Schryver,
en liens
vende over
Schryver, en
diens veel
vee! op.
apfpraaks verwekkend
verwekkend bczoek
bczoek by
by den
den ten
ten dood
dood veroordeelveroordeel..
fpraaks
den Predikant,
Predikant, WASER.
WASER. Aileen
Aileen willen
willen wy
wv 'er uit
uit aanteaantekenen
deeze WASER
WASER, onder verdenking
verdenking gevallen
gevallen
kenen ,, dat
dat deeze
van deel
deel gehad
gehad tetehebben
hebbenaan
aandedeveel
veelgerugtsmaakende
geI'ugtsmaakende
Wynvergiftiging
des AvondmaaIs,
Avondmaals , zich
zich des
des zuiverde
zuivcrde ,
Wynvergiftigillg des
de geheele
geheel~ zaak
zaak voor
vaal' eenen
eenen misflag
misfiag hieldt
hiddt;; waarop
waarop
en de
voerde: "„ Laat
LA-VATER hem
hem te
tc gemoet
gemaet voerde:
Laat ons
ons dit
dit afbreeafbreeLAVATER
ken.
, isishet
ken. Zoo
Zoozeker
zekerals
als ikikhier
hierzit
zit,
hetdat
datdie
dieysfeysfelykfle aller
lykfte
aller daaden
daaden heeft
heeft plaats
plaats gehad
gehad —
- de
de vyf
vyfvingervingerftreepen aan
ftreepen
aan het
het Avondmaalsdoek
Avondmaalsdoek zyn
zyn geen
geen misflag.
misf]ag. Het fchotIchrift
geenmisfiag
misflag-— is
is 'er
'er
fchotlchrift - voorzeker
voorzeker geen
toch
weezenlyk.- Alweetende,
AI weetende,ontfermende
ontfermende God!
God! zoo
zoo
tach weezenlyk.
leeft 'er
'er dan
nog een
dan gewisfelyk
gewisfeIyk nag
een mensch
mensch in
in ons
ansmidmidleeft
den , die
den,
die het
het ysfelykfte
ysfelykfte wanbedryf
wallbedryf,, waar
waar van
van ook
oak de
de
fnoodfle booswigt een
fnoodfte
een afkeer
ather heeft,
heeft, onfchuldigen
onfchuldigen op
apden
den
hats
fchoof ! Ontferm
hats fchoof!
Ontferm uu over
over den
den roekloozen
raekloozen,, en
en ont•
antferm uu over
ons Vaderland
Vaderland,
in zyferm
over ons
, dat
dat zulke
zulke monfters
monfters in
zy..
nen
nen fchoot
fchoot voedt!"
vanzynen
zynen tyd,
tyd, arbeid
LAVATERS gebruikmnaking
gebruikmaaking v;m
arbeid en
uitfpanning
uitfpanning,, weldaadigheid,
weIdaadigheid, werkzaamheden
werkzaamheden als SchrySclnyver
vel' in de
de Jaaren
Jaaren 1780
1780 en
en 1781
178r,, geeft
geeft ons
ons het
het XtVde
XIVde
H. te
te leezen.
leezen. Verregaande
Verregaande was
waszyne
zynebelangloosheid,
belangloosheid,
giIJg by
hy de
de maate
maate der
del' voorzigtigheid
voorzigtigheid wel
weI eens
eens te
te buibui.
en ging
ten.
nadeelen hadt
hadt by
hy by
by de
de Franfehe
Franfl:he uitgave
uirgave
ten. Groote
Grootenadeelen
zyner Gelaatkunde.
Gelaatkunde.
Afwisfelend
het XVde
XVdeH.,
H. , ten
ten opfchrift
opfchrift voerende:
voerende:
Af\vislelend isishet
Verkeering
met menfchen
menfchen van
van allerlei
aUerlei Godsdienftige
Godsdienfrige gege~
Verkeering met
voelens
voelens; ; de
de Grootvorst
Groatvorst en
en Grootvorstin
Grootvorstin van
van Rusland
Rusland ;
Huislyke
Tooneelen;Ziekte.
Ziekte. Gaarne
namen wy,
wy, zo
zo
HuisIyke Tooneelen;
Gaarne namen
plaatsgebrek
onsniet
niet wedeI'hieIdt,
wederhieldt ,uit
uitdit
dit H.
H. over
plaatsgebrek ons
over,,
de edelmoedige
daad del'
der Grootvorstinne
van Rutland,
de
edelmoedige daad
Gl'ootvorstinne van
Ras/and,
LAVATER en pFEN•
en bet
het aandoenlyk
aandoenlyk tooneel
tooneel tusfchen'
tusfche'n'LAvATER
PFENvan een
een roUetje,
rolletje, vyftig
NINGER,, by de
de ontvangst
ontvangst van
vyftig DuDuNINGER
kaaten
zich zeer
kaaten voor
voar den
den laatstgemelden
laatstgemelden bevattende, die
die 'zich
zeer
cm penningen
om
penningen verlegen
verlegen vondt.
Het
lIet
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Het XVIde
lIet
XVJde H.
H. handelt
handelt over
over de
de aantyging
aantyging van
van een
een
befchryft de
gehcim
Katholicis1llIJs,o beCchryft
de Reis met zynen
zyncn Zoon
Zoon
geheim Katholicismus;
en het
Ofenbach, cn
na
het Bezoek
llezoek van
vanbelangryke
belangryke VreemdeVreemde~
na Offenbach,
Engel]. Hier
lingcll.
Hier vinden
vinden wy
wy zyne
zyneontmoeting
ontmoeting en
en kenniskennisCACLIOSTRO.
maaking met
met CAGLIOSTRO.
m:laking
- - Het XV1Icie
XVllcle 1-1.
H. levert
!evert
Aanmerkingen over
byzonder chara6teriftieke
ons
ovc~ In3t
~£t 'byzonder
characreriftieke in
in
ons Aanmerkingell
welke by
LAVATER, welke
de \Verken
de
\Verken van
van LAVATER,
hy van
van bet
het Jaar
Jaar 1781
1781
Lichtgaf.
gaf.~Het
tot 1784
1784 fchreef
fchreef enenju,ju't'tlicht
HetXVIIIde
XVlIIde H.
vertoont
zytl
vertol
mt ons
ons den
den arbeidzaamen
arbcidzaamen zieken
zieken LAVATER,
LAVATER- - zyn
en te
te Pfefers,
HOTZE en
Pfcffers, -— Grondbeginzelen
verblyf
verblyf by
by HOTZE
omtrent de
de beroepingen,
blHocpingen, —
- neiging
neiging tot
totverbeteringen;
verbeteringen;
omtrent
byzonder kcnbaar
llyzonder
kcnbaar in
inzyne
zylJCwerkzaainhecien
wcrl<zaamheden omtrent
oIllttent het
het
Een 2 characrerifticke
charaderiftieke trek7-nricher Gezangboek.
Zttricher
Gezangboek. Een:
ken uit
.ken
uit zyne
zyne Schriften
~chriftell van
van het
het Jaar
Jaar1785
]785komen
komen oils
ons
in het
XIXdeH.
voor,
alsmede
wenken
in
het XIXde
voor,
alsmededede
wenkeneener
eener bebe·
roeping n:l
na Bremen.
Bremen. -— Het XXfle
XXf1:e of laatfte
la:nf1:e H. fchenkt
fchenkt
l'oepin;;
cen atwisfelend
onderhoud, de
de Reize
een
afwisfelend ollderhoud,
Reize met
met den
den Graaf
Graaf
vermeldende, en een
Geneve vermcldende,
na Geneve
VAN
REUSS na
een verflag
verflag geegee.
VAN REUSS
vende van
MESMERS
Leerflelzel, het
vende
van zyn
ZYl1oOrdeel
oordeelover
overMESll1E
RS Leerf1:elzel,
het
waarvan by
l11aglzetismus
hy de
degeneeskundige
gcneeskundige waarde
waarde
Magnetismus , waarvau
etkende.
erkenJe.
Veclmaal bekroop
bekroopons
onsde
delust,
lust, om lets
Veclmaal
iets van
van Lt\VATERS
LAVATERS
gevoelens , zoms
zoms zo
zo zonderling
uitgedrukt, of
gevoclens,
zonderling uitgedrllkt,
af te
te fchryfchryons: plaats
ven; maar
maar de
de langheid
langheid wederhield
wederhield ons:
plaats genoeg,
genoeg,
egter, voor
wy over.
over. „,,0
o MenschMenschegter,
voor dit
dit korte
kone hebben
hebben wy
Natuur! wat
is in yslykheid
yslykheid by uu tetevergelyken
vergelyken
"2) lyke
lyke Natum!
wat is
alsgy
gyininhet
hetJoodfche
]oodfchePriesterfchap
Priesterfchap verfchynt?
verfchYllt '?
",/ —
- zoo
zooals
,, Wax
zoo als
als gy
gy in
in PILATUS
PILATUS gezien
;,
\V::.t in
in zwakheid,
zwakhcid, zoo
worth ? Wat
Wat in
in Goddelykheid
zoo als
als gy
gy u in
Goddelykheid, ,zoo
in
" worth'?
vertoont?__
GyGy
zyt,
hethet
geen
~, CHRISTUS
zyt,
geengy
gy wilt
wilt
CHRISTUS vcrtonnt?
Nicts en
en alles!
",1 weezen
weezcn,, onmacht
onmacht en
en almacht
almacht!! Niets
aIles! Een
",) zeer
zeer gebruikbaar
p;ebruikbaar werktuig
werktLlig van
van God
God en
en van
van den
den SaSatanI! Gronter
Grouterdan
dan alal het
"91tan
het grcote
groote!! Kleiner
Kleiner dan
dan al
al het
het
kleine! Gy
" kleine!
Gy zyt
zytGene
eene waereld!
waereld! Een
Een hemel!
hcmel! Eene
Eene hel
hellI
"5, - zyt onheichryfiyk
onberchryflyk, , ook
oak wanneer
wanneer nog
nag tienmaal
tienmaal
ties FONTIUSSEN
over uu gefchreeven
PONTIUSSEIVPILATUS
PILATUS over
" tien
gefchreeven werwer~
(v). -— Ik
den C"').
1k heh
heb veel,
veel, en
niets van
vanuu gezegd!"
gezegdr
"1 , den
en heb
heb niets
J

(*) Dit Oaat
flaat op
op den
den tyteI
tytel des
des \Verks,
uit wy
(ll)Dit
Werks, waar
waat uit
wy dit
dit afaf·
fchryven , naamlyk
p oNTIns PILATUS,
de Bybel
in 't kleine
naamlyk PONTIUS
PILATUS, of tie
JJybet ill
klein!!
fchryven,
en de
in 't't groote.
en
ie Mensch
Mensch in
groote.
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f2aor de
Iteizen naa7'
(le Kaap
Reizen
KaRp de
de Goede
Goede Hoop,
Hoop, lerland
fer/anden
enNoorwe.
iVoo/,we.
gen, in
jaaren '791
1791 tot
tot 1797;
1797; dool'
door COR1~f_LlUS
CORNELIUS DE
DE JOI\G,
'JONG,
gen,
in de
de :7afJI'm
met aet,
het, onzer
met
onder zyn
zyn bevel
bevel flaande
flaande,, 's's Lands
Lands Fregat
Fregftt van
1'(1;>OorOor~
Scipio. lflde
Hide Cit
en laatfle
laatfle Dee!.
Dee/. Met
Met Plalltm.
Plaaten. T~
log , Scipio.
log,
Te
F. Bohn.
Haarlem , by
by F.
Haarlem,
Bohn. In
flJ gr. 8vo.
81'0. ~32
23a hi.
N.

deZeetochten
Zcetochrenvergezelden
vergezeldcnwy
wydeezen
deczenonzen
on zenLancigeLrmdge.
Oppde
nom met
noO[
met genoegen
genoegen., en
en traden
traden op
op onderfeheide
ondcl'fcheide kusten
kusten
wa!,, wanneer
wal1neer wy,
wy, ter
tel'aankondiging
aankondiging en
en beoor.
beoor.
met hem
hem aan
aan1,val
deeling. de
(*). Geene
deeling,
de twee
twce voorige
voorige Deelen
Deelen doorlazen
doorluzen (*).
Cecne vervcrdere Zeereis
mans de
de Reis
dere
Zeereis ftondt
HOl1dt ons
011S te
te wagten
wllgten. , manr
Reis te
te Land
L~nd
in Noonl'egell
Nooru'egen I1n
Bergen in
uit Bergen
na het
in het
uit
het Vaderland,
V~derland. in
hee Ilde
IIde Deel
Dec!
beloofd en
be\oofd
en in
in het
het tegenwoordig
eegenwoordig Deel
Dee! te
te vinden.
vindell.
Nan bekoBlen
beltomen bevel
om over
over land
I;~nd na
llf\
Naa
bevel des
des Gouvernements
CouvernemcIlts om
, om
hct Vaderland
Vuderland te rug
rug tetekeeren
keeren,
0111redenca
rcdencil in
in het
het voorig
voorig
Deel gemeld
J)eeI
gemeId, ving
ving by
hy de
de Landreis
Lnnclreis anti,
alln, en
en is de
de eerfle
eerne Brief
Urh<
den 19
19 JUly
July 1796
1796 gedugrekend.
gedagtekend. Hy
den
By fchryft
fchryft zynen
zynen Vriend,
Vriend.
aan wien
luiden , by
by den
denaanvange:
aanvange:"„ Het
Het zal,
aun
wien deeze
deeze Brieven
Brievcn luiden.
denk ik.
ik, uu niet
zyn, dat
denk
nict onaangenaam
onuangen~am zyn,
dat ik
i!, uu myne
mync ontinoetin.
olltl';"loetin.
gen op
gen
op den
den Landtogt
Landtogt verlutale,
verhaale, gelyk
gclyk ik
ik zulks
zulks op
op den
den Zeetogt
Zeero;t
gedaan hebbe.
hebbe. Evenwel
gedaun
Evenwel ftel
f1:el uuniets
nietsanders
andel'S voor
vaal' dan
dan eene
eene opopameming del'
der pl~atzen
plaatzen en
110cming
cn derzelver
derzelver sfaanden
afilandclI van
van elkander,
elkandcr,
worden. Ecne
zoo als
als dozen
dezen gewoonlylt
gewoon!yk gerekend
gerckcnd worden.
Eenenanuwkeu.
naauwk':1!.
Tiger befchryving
befchryvingbebt
hebtgy
gy zelfs
tiger
zelfs op
op myne
mync Zecreize
Zcereile niet
niet geb~'
had,in
l1ad,
in weerwil
wecrwilvan
van een
cen vry
vrylang
langverblyf
verblyfop
opde
deplaatzen,
plaatzen,wainlVaa.
ik my
my ophield
ophield ~; zon
zon ik
ik u udan
danzulks
zulksthins
thunskunnen
kllnnen geeven
geeven,,
daar ik vliegende
daar
vliegendc zal
zaI voortreizen,
voomeizen. en
en my
mynergens
nergcns denke
denke op
op te
tc
houden
houden?? Trouwens
Trouwens naauwkeutigc
naauwkeurigc beichryvingen
befchryvingen vallen
vallen ook
oak
niet binnen
binnen het
het beftek
be!1:ekvan
vangemeenzaame
gemecnzaame Brieven."
Brieven."
Hoe
verhaast deeze
deeze Landreize
is afgelegd
afgelegd, , doer
doet zich
zich in
Hoe verhaast
Landreize is
in elelken
Brief bykans
bykansop;
op; en
en de
laatfle Brief,
Brief, uit
uit GrolltngclI.
l,en Brief
de Iuatf1:c
dell
Groningen . den
21
gedagtekenci,wyst
wystnit,
nit ,dat
dathy
byde
de Rcis
Reis in
in 't
III Aug.
Aug. 1796
1796, ,gedagtekend,
verloop
vangroore
groote vier
vier weeken
weekenvolbrage
volbragt(t).
(f). Dan
verloop van
Dan., onondanks
dallks deeze zigtbaare
zigtbaare en
enerkende
crketldeverhaasting
vcrhaasting des
des Reizigers,
Reizigers t
heeft
zyn Ong
gewoon , in
in veele
]leeft zyn
oog, , aan
aan 't'r waarneemen
waarneemen gewoon,
veele der
cler
door
van :Voor.
door weirigen
weipigen onzer
onzer Reizigeren
Reizigeren bezogte
bezogte Oorden
Oorden van
Nonr.
wegen
Zweeden en
en Deenemarken,
de Lauds.
1~'('gen,, ZwudciJ
Demewarkw, opmerkingen,
opmerkingen. de
Lands.
en
de zeden
zeden en
cn gebruiken
gebruiken der
dar Inwoondelnwoonde.
en Lugtsgetteltenisfe,
Lugtsgef1:e!tcnis[e. de
ren betreffende
gedaan ,, welke
betre/fende, , gcdaan
welke zich
zich met
meteen
eenmedefleepend
medcllccpend
genoegen
lanten leezen.
leezen. Aileen
genoegen I:tnten
Allcen heeft
beeft men
men het
bet verdrict
verdrict van
van,,
by zommige
voorwerpen ,zo
zo min
min rusts
rusts als
als de
de Heer
zommigevoorwerpcn,
Heel' 1216
DO. JONG
te vinden
vinden, , om
om ze
ze tete bezien
belien met
mctdie
dievolkomenheid,
volkomcnheid, welke
welke
ceni.
3 . LI
Letteroef voor I8,,~. bl.
(*)
C*) Zie
Zieonze
on2'.e Vadert
Vader!. Letteroeif.
bI. 415,
415, en
en voor
voor13o
1l103bl. 75.
75.
(t)
(t) let
\.let heeft
heeft ons
ons bevreernd,
bevreemQ, op
op de
de Tytels
Tyeels1797
J797 teteleezen,
leez.en,daar
daO\f
de Reis
Reis in
in 1796
1796 afloopt.
ill100pt.

338

c. DE
DE JONG
C.
JONG

eeniger vreemdheid
vreemdheid wel
wei zou
zou doen
doen verlangen.
verlangen. Met
Metweaken
well1>enveelveeleer dan
moest de
de Reiziger
zich, en
Reiziger zich.
en wy
wy
eer
dan met
met befchryvingen
befchryvingen moest
met hem
hem., vergenoegen.
vergenoegen. Wy
Wy zouden
zouden bezwaarlyk
bezwaarlyk de
de plaatzen
plaatzen
met
kunnen opnoe~nen,
opnoemen, waar
waar zulks,
zulks , nevens
nevens hem,
hem, ons
kunnen
ons lot was.
was.
Wy zullen
zullen den
den fnellen
fnellen Reiziger
Reiziger niet
niet voet
voet voor
voor voet
VOct vol.
vol.
gen. Ben
gen.
Eenvry
vrybreede
breedc Inhoud
Inhoud,, vooraan
vooraan gephatst,
gepbatst, wyst
wyst den
den
reisweg en
en de
devoornaamfte
voornaam11:e byzonderheden
byzonderbcden,, met
met eenen
eenen op:
opo;
rcisweg
flag, aan;
; terwyl
eeneen
allernuttigst
flag,
terwyl
allcrnuttigstRegister
Registeropophet
h(Hgeheele
geheelc
Wry vergenoegen
Werk dit
dit Deel
Deel befluit.
vergenoegen ons
ons met
l11et bier
hier en
en
Werk
benuit. Wy
daar iets
iets aan
aan te
te fiippen,
flippen, 't geen
geen,, by
by alalhet
hetvoorgaande,
voorgaande., zal
zal
daar
kunnen dienen
om de waarde
waarde te
te doen
doen kennen
kennen deezer
deezer Reizen,
Reizen,
kunnen
dienen om
van welke
men ons
ons berigt, reeds
reeds twee
twee Hoogeluitfche
Hoqgduit[che Vervan
welke,, zo
zo men
Ver.
het licht
taali1Jgen
licht zien.
zien.
taalingen het
een der goudmynen
van Noorwegen,
Hadt hy,, uit
uit Bergen,
Bergen, een
goudmynen van
Noorwegen.
Hadt
de Visfchery
nannlyk , eenigzins
doen kennen
de
Visfchery naal1llyk,
eenigzins doen
kennen ,, het
het flout
Hout
maakt
gewis de
de tweede
tweede uit.
uit. „"Niettegenflaande
Niettegenftaande ,"
," luidt
luidt desdesmaakt gewis
wegen
wegen zyn
zyn berigt
berige,, „"dedebosfchen
bosfchenjaarlyks
jaarlyks afneemen
afneemen,, blyft
bryft
de uitvoer
de
uitvoer verbaazcnd:
verbaazend: evenwel,
evenwel, hoe
hoe gunflig
gunflig de
de goede
goede nannzy , de
geweest zy,
tuur
ook gcweest
deverkwisting
verkwisting der
der inwoonders
inwoonders overover.
tuur ook
treft haare
mildheid. Het
ereft
haare mildheid.
Bet is
is niet
niet mogelyk
mogelyk,, myn
myn Vriend!
Vriend! een
een
denkbeeld tete geeveu
geeven van
van de
de ryklykheid,
ryklykheid, van
van het
het rukeloos
rukeloos
denkbeeld
gebruik, dat
demenfchen
menfchenbier
hiervan
van het
hethout
houtmaaken;
Inaaken; hunne
hunne huihuigebruik,
dat de
zen zyn
zyn 'er
'er van
van gebouwd;
gebouwd;de
dewegen
wegenworden
worden'er
'ermode
medeherfteld
herfreld;;
de eigendommen
eigendommen der landen
landen,, ieders bezittingen
bezitringen worden
worden by
ily wy.
wy; de
ze van
van fchuttingen
fchuttingell 'er
'ermede
medeafgefcheiden
afgefcheiden;
delange
lange winters
winters
en nypende
kO~lde doen
doen veel,
veel, zeer
zeerveel
veelverbranden
verbranden,, en
en dan
dan
en
nypende koude
nog de
nag
de uitvoer:
uitvoer: voeg
voeg bier
hierby
byden
dengrooten
grootenvoorraad
voorraad van
van bebenoodigde koolen
tOt bewerking
bewerking der
dermynen
mynen en
en het
hetteerbranteerbran.
noodigde
koolen tot
den. Dit
den.
Ditalles
allesevenwel
even weI zou
zoudederykdom
rykdomvan
vanhet
hetland
landmismisfchien kunnen
opleveren , wanneer
het by gebruik
fchien
kunnen opleveren.
wanneer het
gebruik bleef
bleef;;
maar voor
voor bet
het misbruik
that niets.
niets. De
maar
misbruik tlaat
De aanmerkiugen
aanmerkingen van
van den
den
zyn zeer
Hoogleeraar FABRICIUS
FABRICIUS zyn
Hoogleeraar
zeer gegrond.
gegrond. Men
Men hakt
hakt voor
voor
de hand
hand weg
weg,, zonder
zonder aanzien
aanzien of
of de
de boom
boomzyn
zynvollen
vollenwasdom
wasdom
beeft dan
dan niet;
niet;om
omilaaken
fraakenretehebben
hebben tot
totfehuttingen
fchuttingenals
alsander.
anderheeft
zins
kapt men
men jonge
jonge boomen;
boomen; ik
ik zwyg
zwyg van
van het
bet onvoorzichonvoorzichzi p s kapt
rig branden
boeren., dat
datdikwyls
dikwylsnabuurige
nabuurigebosfchen
busfchen
tig
branden der
der boeren
aaniteekt en
en een
boomenvetnielt."
vetnielt." Eene
aanlleekt
een aantal
aantal boomen
Eene vernieling,
vernieling.
bier breeder
voordeel,, &antic
daaruit ontflaanontltaan.
]Iier
breeder omfchreeven
omfchreeven: : het voordeel
de , is
de,
is telCgering
gerillgom
omeenige
eenigeaanmerking
aanmerking tete verdienen
verdicnen,, en
en
Irene van
van het
verre
het verlies
verlies te
te vergoeden.
vergoeden. De
Deprys
prys van
van het
bet hout
hout
beloopt
van voorige
voorige tyden
tyden;; bet
het geen,
geen, daar
daar de
de
beloopt het
het dubbel
dubhel van
koopman , zo
zo als
koopman,
als by
by zegt
zegt,, geen
geenmeerder
meerder gelds
gelds van
van de
de
vreemdelingen krygt,
krygt, eene
vreemdelingen
eene jaarlykfche
jaarlykfche winstderving
winstderving zyn
zyn moec.
moet.
Niet
de vier
vierafgezette
afgezette Plaaten
Plaaten,, de
de kleeder.
kleederNiet onaartig
onaartig zyn
zyn de
in onderfcheide
en Boerinnen
Buren en
Noord[che lJoerm
Boerinnell in
dragt
dragt der
der Aroordfche
oordenlIfbeeldende.
afbeeldende.
dede
befchryving
van Christiania
oorden
- InIn
befchryvmg van
vinden wy
vinden
wy een
een vry
vrybreed
breedberigt
berigtvan
vaneen
eenAtuinwerk
Aluinwerkaldaar.
aldaar.
geeft hem
Prelierikj/ein geeft
hem aanleiding
aanleiding tot
tot eene
eene uitweiding
uitweiding over
over de
de
Frederikflein
wy-
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Clam de
wyze,
de XII
XII :Ian
aan zyn
zyn chide
einde kwam
kwam,, hier
hier als
als
wasrop CAUL
wyze , waarop
een moord
hem door
door een
een der
der zynen
zynen aangedaan.
:l:lllgedaan.
een
moord berchreeven
befchreeven. , hem
Koppenhagen
De narigten
zyn belangryk,
De
narigten wegens
wegens Koppen
hagen zyn
belangryk, en
en ververTafel vall
van de
de Dee1Jfche
DeenfclieZeemagt
Zeemagtvan
van den
den pare
eene Tafel
rykt
Jaare
rykt met
met celle
1767
tot September
1795. Hy
17
September 1795.
By flap(
fiape van
vall die
die Hoofdflad
Hoofdfiad des
des
67 tot
Ryks niet
niet af,
of , zonder
Deenfchell
zander nog
nag lets
iets van
vall het
betalgemeen
algemeen
Deenfchen Ryks
Deenen te
te zeggen.
zeggen, en
en uit
uit te weiden
weiden over
over hunne
hunne
CharaCter
Character der
der DcelJe1l
voorige invallen
zeevaardeIlZ
enz ,, veelal
GEBNARDI volgende.
voorige
invallen, , zeevaard
veelal GEBHARDI
Om eene
over tete neemen
Om
eene plaatsberchryving
plaatsbefchryving over
neemen,, bepaalen
bepaalen wy
wy
Ely fchryfe:
fchryfc:"„ Het
ilpenrade. IIy
Het naderen
naderen van
van Apen1"at!e
.4penrade
ons
ons tot
tot Apenrade.
vertoont zich
de Stad,
Stad, die
die reddyk
redelyk groot
groot is,
is, ligt
vertoont
zich beerlyk
heerlyk; ; de
ligt in
in
omOooten door groote
groote bosfchen,
bosfchen, verblyfplantzen
verblyfpln:ltzen
eene laagte
laagte,, omflooten
van het
bet hert
hert en
en ander
wild. Zy
Van
ander wild.
Zyheefc
heefe eene
eenehaven
haven,, waarin
waarin
thans verfcheide
brikken en
thllns
verfcheide brild,en
en een
eendriemastfehip
driemastfchip liggen
Jiggen;; een
een
driemasterligt
ligtop
op de
de reede,
reede, en
en een
een groote
groote brik
brik flnat
that
:mdere
andere driemaster
op Alle
geeven
, behalven
11:apel.deeze
Aile voorwerpen
deeze voofwerpen
geeven,
behalvendat
dat zy
zy
op
Stet gezicht
gezicht vervrolyken
een denkbeeld
lIet
vervrolyken,, een
denkbeeld van
van werkzaamheid
werkzaalllheid en
en
welvaaren , die
'Welvaaren,
die by
by het
hetbinnenkomen
binnenkomen,, offchoon
offchoon de
dehuizen
IlUizen
maar middeltnaatig
en aIle
alle ouderwetsch
zyn , niet
maar
middelmaatig en
ouderwetsch zyn,
nietverfIaauwverflaauwde. Myn
de.
Myneerfte
eerfie werk
werk was
was,, na
l1a die
die haven
haven toe
toetetewandelen
wandelen,,
om, zoo
zoo veel
veel mogelyk
mogelyk,, berichten
berichten in
in te
te winnen
winnell;; welke
welke beberichten dan
richten
dan ook
oak hier
hier,op
opnederkomen:
nederkomen: de
de fchepen
fchepen,, die
die tw:wLf
twaalf
en uicerlyk
uiterlyk veertien
veertien voeten
voeten diep
diep kunnen
kunnen gaan
gaan,, worden
worden in de
de
Stad gebouwd
Stad
gebouwd,, waartoe
waanoe de
de nabuurige
nabuurige bosfchen,
bosfchen, die
diemeest
mee~t
uit beuken
: de
nie
beuken en
en elzen
elzen bell:tan
beaaan,, veel
veel hoot
houtleveren
leveren:
deplanken
planken
alleen lUoeten
moetenvan
vanelders
elderskomen.
komen. Thans
Thans is
is het
aileen
het zondag
zondag ,, en
en
nogthans was
was men
nogthans
men yverig
yverig bezig
bezig met
met de
de op
opflapel
flapel ftaande
11:aande brik
brik
klaar te maaken
ruinue was
was'er
'er om
om 'er
'er drie
klaar
maaken: :dederuimte
drie te
te gelylc
gelyk op
op te
zetten. Deeze
Stad,, die
dieook
ookvoor
voorhet
hetmeerendeel
meerendeel haare
haare elei.
zettcn.
Deeze Stad
gene matrozen
gene
matrozen oplevert
oplevert,, wordt
worde thans
thans berekend
berekend honderd
honderd fchefehepen
zee te
te hebben.
hebben , welke
vaanuigen inin zee
welke alle
aile voor
voor FlensRempen of vaartuigen
burg, Hamburg
en andere
iJurg,
Hamburg en
andere plaatzen
plaatzen op vragc
vragr vaaren;
vanren; hetwelk
hetwelk
meest
alle de
de inwoonders
zonder ryk
ryk te
te zyn
meest alle
inwoonders, , zonder
zyn,, doet
doetwelvaawelvaanu de
de oorlog
ren
inzoncterheid
thans
ren;; inzon~erheid
thans
1
UU
oorlog de
de vaart
vaart der
aer krygkrygvoerende Mogenheden
Engeland, ge11:remd,
en
"oerende
l\logenheden,, uitgenomen
uitgenomen Engel/wo,
geftremd, en
daardoor die
daardoor
die der
der onzydige
onzydigeplaatzen
plaatzenmerkelSrk
merkeltk vermeerderd
vernieerderd
heefc
llcefe: daarby
daarbyzoo
zooworden
worden de
dematrozen
matrozender
derkoopvaardyfchepen
koopvaardyfchepen
thans
fterk betnald;
betaald ;en
en deezen
deezen dit
t1lans l1erk
dit geld
geld ook
oak veelal
veelal hier
hier ververteerende
teerende,, geeft
geeft zulks
zulks meerder
meerder vertier
venier inineen
eenaantal
aantalwaaren
waaren,,
en brengt dos
het zyne
zyne toe tot
en
dus almede
almede bet
tot den
den bloei
bloci van 'r't geheel;
geheeJ;
doch
mynongelukkig
ongelukkigVaderland!
Vaderland! meestal
meestal ten
tell
doch welke
welke bloei,
bloei, 60myn
kosten
van den
den llwen
uwen is!"
is!"
kosten van
Even
Even gelyke
gelyke klagt
klagt mogt
moge by,
11y, de
de haven
haven van
V2n Flensburg
Flensburg bezig.
tigende
hebben aangeheven.
aangeheven. Zeker
tigende, , hebben
Zeker bekroop.
bekroop- hem
hem 't't zelfde,
zeIfde,
als
by te
te Hamburg
:tIs hy
Hamhurg nine
niHe:: „"InIn't algemeen
't algemeen kan
!ran men
men van
vall
Hamburg
Hamburg zeggen:
zeggen: alles
alles is
is leeven,
leeven, alles
alles gewoel;
gewoel;alles
alleskundigc
kundigr
een
aan: maar
daar het
het veelal
een drukke
drukke Koopftad
Koop11:ad aan:
maar daar
veelal onze
onze halidel
handel
is, die
wordt,
kan ik
ik my van
die 'er
'er thans
ehans gedreeven
gedreeven wordt
t zoo
zoo kan
van cane
eene

zekere
zekere wangunst
w:m~unst niet vrypleiten."
yrypleiten,"

We.
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Wegensde
de taal,
taal , op
op reis
bt joNG
W'egens
reis ontmocr
01lnTIocr, , merkt
merkt DE
JONG te
re
op: ,"De
Dilitscb ; onze
Flensburg op:
onze voerFlensburg
Detaal
taal isis bier
hier plat
pht ]}UitSC.'I;
Deensck meet.
man verltond
verftond zelfs
zelfs geen
geen Deensch
nicer. Langzamerhand,
man
Langzamerhand, en
en
als by
by Braden
heb ik
ik de
als
graden, , heb
de fpraak
fpraak der
dermenfchen
menfchen zien
zien verandeverandeNoordsch, of misfehien
het Finnisc,'],
Finniscb , liet
bet walk
ren;
misfchicn het
welk de
de
ren; her
het Noordsch,
boeren hoog
hoog in
in IVoorJl'eg(1)
Noonregen onder
onder elkander
fpreeken, is
boeren
elkandcr fpreeken,
is byna.
byna
Deenscb heeft, langzaara
onverflaanbaar; het
het Deemch
onver1l:aanbaar;
langzaam gefproken,
gclproken. eenic.cnige en
ge
en zelfs
zelfs verfcheide
verfcheidc woorden,
woorden, die
die men
menverflaan
verfban kan;
kan;daar-,
d:wrna wierd
van Demsch
Deenscb en
Duitscb;
en plat
plat Dztitsc't;
na
wierd het
het een
et;n mengelmoes
mengelmoes van
her welk
het
welk al
al wederom
wedcrom,, onze
onze grenzen
grenzen naderende,
naderende,langzanin
langzaam
verandert ,tot
tot dat
het de
verandert,
dat het
de tad
taal der
der Provintien
Provilltien Croliingen
Groningen en
wordt , welker
hoe zeer
zeer lJollalidsch
Hollandscb
Overysfel wordt,
Overys[e!
welker inwoonders
inwoondcrs, ,hoc
fpreekende , t;enen
eenenanderen
amlerenton~vul
tongvalhebben,
hebbenclan
die in de
fpreekende,
dan die
de
Holland: trouwens
tronwens in
in de
Provintie van
van Hofland:
Provintie
de laatde
laatae zyn
zyn de
de Steden
Steden
ook daarin
daarin elkander
elkander Diet
lliet gelyk."
gelyk."
Biankeneest in
Alvoorens te
re Bldiikeueest
in de
de boot
boot re
Ie happen
fiappen ,, en
en dus
dus
Alvoorens
van CimCim den naam
naam van
het Land
Land teteveriamen
verlaatell, dat
datweleer
weleer onder
onder den
r
hrisch Chefonefus
s
bekend
was , en
bekend
was,
en waaronder
waaronder men
men gemeengcmeen.
hrisch
Clw!ollc[us
en Zuid-Jutlrmd,
Noord- en
Zuid-Yutland, Sehleissryk
en Hol/lein
HolJlein verfl:ondt.
lyk Noord·
verflondt,
Schleiswyk en
lyk
maakt by
Dlaakt
hy zynen
zynen Vriend
Vriend met
met het
het Cliarafter
ClJaraCter en
en de
de Zeden
Zeden der
der
oude Inwoonderen
we.
GEBIIAROI we..
den geleerden
geleerden GElllll\ROI
oude
Inwoondcren bekend,
bekend, hier
hier den
der volgende.
d\:r
volgende.
Bremen krygt
De Stad
krygt haar
haar a:1ndeel
aandeel in's
in 's Reizigers
Srad BrellJen
Reizigers vlugvlug.
De
tige befchryving';
befchryving; hy
by geeft
geeft een
een verhaal
verhaal van
van de
de bleiblei- of
ofloodlood·
tige
kelder onder
kelder
onder de
de flooldkerk,
Hoofdkerk. waar
waar de
de Lyken
Lyken verdroogen
verdroogen en
en
niet verrotten:
iets, 't geen
men ook
ook te
te O/le:TIlfld
011erraad en
en in
in ons
geen men
ons
lliet
verrotten: iets,
Vaderland vindt
vindt;,.
; ,„ als
IF/eals in
in eene
eene overwelfde
overwe!fde Kerkkelder
Kerkkclder te If/ie.
Vaderland
vert cen
een klein
Leeuwaar~4'ert,
klein Dorpje,
Dorpje. omtrent
omtrent midden
midden tusfchen
ttlsfchea LeellwaarFraneker in
den en
en Frallekt:r
in gelegen
gelegen, , waar
waar men
men thans
thans nog
nog de
de Lyken
Lyken
vertoont,
van tien
tien of twaalf
vertoont, niet
niet alleen
aIleen vall
twaalf Labadisten
Labl1distell. , rnaar
m:1ar
ook dat
oak
dar van
van de
de beroemde
beroemde ANNA
ANNA MARIA
M.\RJA SCHUURAIAN
SCIlt:(jR:\l~;~ , , welke
in den
laatfle in
den Jaare
is bygezet.
Jaare 1678
167[: aldaar
~Jda:'lr is
bygezet. Beide
Beide deeze
deeze
Iaatne
als te
te Wieivert,
kelders
tclders,, zo re
te Bremen
Bremen als
fYi·ewert, hebben dit
die gemeen
gcmecn , dat
dat
2y beiden
' ,•
2'1
beiden op
opbet
hetNoordea
Noordell liggen
liggen en
enopeniagen
openiHgen hebben
hebben
waardoor 'er
'er lugt
lVuardoor
lugt en
en wind
wind vry
Vl'y doorfpeeien
doorfpeelen kan
hn;; en
en deeze
deeze
eigenfchappenbezit
bezitook
ook de
de Kapel
Kapel te
te Ojferraad:'
eigenfchappell
Ofizerraad."
Dan genoeg
Dan
genoeg hebben
hebben wy voorheen
voorht'cn en
en thans
tl1:ll1S nit
uie deeze,
deez~ Reizen
bygebragt,
om 'er
'erdedeaangenamnheid
aangemamhdd en
en belangrykheid
beJangrykhdd van
van te
te
hygebragt, om
doen kennen.
kennen.
„
SONG,inin de
Iladt DE
de Voorredeu
DE JONG,
Voorredeu van
vall net
het'e..erne
Eerfle Deel
Deel deedeeIIadt
zes Werks
's Lands
Werks,, van
V;ln het
hee harde
harde lot
lot,, hem
heminin's
L:1ndsZeedienst
ZeeJienst
zes
overgekomen, lllt't
met vee!
veel lJadruks
nadruksgelproken.
gefProken,- — hy
by doet
doet het
het
overgekomen,
met geen
kll;ms in
in de
deVoorreden
V00rredenvan
vanhet
hetregenwoortegenwoorgeen minder
mindel' kiems
dige.
Byverdeedigt
verdeedigtmet
metweinige
weiuige woorden
woorden zyn
zyngehouden
gchouden
dige. fly
gedrsg
en geete
heeftw~nkcn.
weakende
verlaaring
gcdrag, , en
verlaaring van
vnn de
de Helder
Helder
betreffende
welke opmerkiug
doch ook
betreftende, , welk.:
opmcrking verdienen
verdienen, , cioch
ook tevens
tevens
oin
gezettereworden.
worden. Dit
Dit Intik
om meer
meer uit
uit elkander
elkanJer gezet
laatile zal
zal mis.
mis.
fchien
kllien,, althans
althans gedeeltlyk
gedecltlyk,, gefchieden
~e[chieden,, in
illeene
eeneVerdeediVerdeediging
ging,,

'en
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by belooft,
belooft , dat
~ing
welke hy
dat eerlang
eerlang t, niet
niet in
in eene
eene enkele
enkele
ging t , welke

Memorie , maar
maar met
met a!le
alle de
de Stukken
die tot dit
Memorie,
Stukken,, die
dit noodlottig
noodlottig
Regtsgeding bcttekking
becrekkinghebben
hebbengehad,
gehad,ons
ons onder
onder 't't oog zal
zal
Regtsgeding
worden gebragt;
gebragt; "„ ten
naa zich
zich volkomen
vo!lwmen
worden
ten einde
eiude een
een leder,
ieder,, naa
met aIle
alle de ftukken
ftukken te
te hebben
hebben bekend
bekend gemaakt
gemankt,, zelve
zclve de grongranlnet
den beoordeele,
het harde,
den
beoordeele, waarop
waarop het
harde, fttenge
fitenge en
en zelfs
zelfs nu nog
nog
voor hem
vaor
hem onbegryplyke
onbegryplyke vonnis
vounis berust
berust,, het
hetwelk
welkde
degedelegedele.
gueerde hooge
hooge Zeekrygsraad
heeft kunnen
kunnen goedvinden
goedvinden over
over
gueerde
Zeekrygsrnad heefe
hem nit
hem
ute te
te fpreeken."
fpreeken."
Des Schryvers
Voorberigt des
des Men
Des
Schryvers Voorberigt
taen Deels
Deels was
WaS gefchreeven
geCchreeven
zyne Afzondering
x6 Mey
Mey 18oz;
i8oz; dat
ttic zyne
uie
Afzondering 16
dat deezes
deezes II/den
lIlden Deels
Deels
doet ons
ons de
de pleats
plnats nader
nader kennen
kennen., getekend
getekeud zynde
zynde 3o
30 April
April
1803, op
op den
den huize
1803.
httizc Duvenvoirden
DttveJJl'oirden,, onder
onder Voorfehoten.
,Poorfchotet1. Dan
wy zyn
zyninin't't zekere
zekereonderrigt
onderrigt
Heer
NMI nna
naa
wy
0
dnt, dat
de de
I-leer
DE JONG,
dien tyd,
dien
tyd, het
hetVaderland
Vaderiand vertaaten
vcrlaaten heeft.
beeft.

.
Hedendaagfche
Historic, of
Staat van
Hcdmdatfc[che Historic.
ofTegemvoordige
Tegenwoordige Staat
"tin alle
aIleVolPo/·
keren.
IffI'm. Behelzende
Behelzmle de
de Befebryving
Befchryving der
IIer Vereenigde
Verecnigde Neder.
Nedc;'landen
e11 wel
wd in
ill't'tbyzonder
byzonder van
van Overysfel.
Ove:-ysfet. Met
Meteene
eene
Itlnden, , en
Printverbeelding
verfierd. Illde
hide Deel
3de Stuk.
Stuk. Te
Printverbeeldilig ver(ierd.
Deet 3de
Te AmAmfferdam
Leyden,
Dord en
en Harlingen
fleraatn, , Ley/en
0 Dord
lfarlingm. , by
by J. de
de Groot,
Groot.
en J.j.Luchtmans
en V. van
G. Warnars
Warnars,, S. en
Luclltmans. A.
A.en
en P.
P.Blusfd
musn~ eli
vall'
der Plaats.
Plaats. In gr.
der
gr. 81,0.148
8vo. 1-4-8 bl.
b!.
anvanglyk nnm
ram de
nrauwkeurige Schr1.7,
dedoorkundige
doorkundigeenen
A anvang,yTt
A
ver in
Stuk de
de Stad
Zwolle onder
onder handen
bander,, en
ver
in het
het voorig
voarig Stuk
Stad ZU'ottc
etl
n~:1Uwkeurige Sc!lr~"

garer de
van op,
Het fchynt,
gaf'er
de Gefchiedenis
Gefchiedenis v:m
op, tot
totden
dcn Jaare
Jaare 1675.
1675. Het
Cchrnt;
Opfteiler, daar
de Opfl:cller.
da~r de
de Gefchiedenis
Gcfchiedenis eindigende,
eindigend~ 0 gelyk
gelyk hy
dat de
by
niet verder
die van
die
van Kampen
Kampen niet
verdeI' dan
dan tot
tot den
den Jaare
.Inare 1673
1073 gebragt
gebragt
huh:, .gevoeid
hebbe, hoe
fraaking det
clet
had.,
,gevoeld hebbe,
hoe eene
eene zo
zovroegydige
vroeg.ydigeftaaking
Stedelyke Gefchiedenisfen
weinig.firookt
.ftrookt met
met den
den Tytel
8tedelyke
Gefchiedenisfell weinig
Tytel van
van
of Tegenwoordige
IegenuloordigeStaat;
Staat ; van
Hedendaagfehe Historie,
Historic , of
lledenrJoagfche
hier
van bier
eerie aantekening
op den
eel1e
aantekening op
den voet
voetder
deraanvangende
aanvangendebiadzyde
bladzyde
van het
van
het,. voor ons
ons liggend
Iiggcllld Stukje
Stukje van
van deezen
dcezen inhoud:
inhoud: 0' Dit
"werk
was begonnen
begonnen fang
lang voor
voor dat
daemen
men:Ian
:JanStaatsom,
Stnatsom..
• werk was
dagt. Het
g, wentelingen dagt.
"wentelingen
lIetwas
wastot
tothier
hierroe
wcafgefchreeven,
afgefchreeven. eer
eet
,, die
gebeurde. De
,.
die van
van 1795
1795 gebeurde.
De veranderingen,
veranderingen, welke
welke die
die van
vall
"den Jaare
"den
J,sre1787
1787 veroorzaakte,
veroorznakte, zal
zal men
men 'er niet
niet in
in vinden;
vindenl
kortftondige veranderingen
$,veeI
veel
de kortfiondige
u
JD.inn de'
veranderingen. , welken
w,elken dezelve
dezelve
noodigeetezer.gen
zeggen0 dat
• voorafgingen. Het
"voorafgingen.
Bet is
is nnauwlyks
nnauwlyks noodig
dat
„men,
u
men,dedeeenheid
eenheidwillende
willende bewaaren,
belVaaren. op
opdedevolgenden
volgelldel1 ger
ge~
„heel
landfchap
't leeven
I
t heel niet
niet kon
Icon letten.
letten. Die
Dieeen
een
landfchapnaar
n:l3r'r
leeven wil
wit
afbeelden, moet een viug
gps
I
t afbeeiden.
vIug penceel
penceeI hebben
hebben;; op
op dat
dae niet
niet zyn
zyn
tafereel aan
aan den eenen karat
gaven van Ceres
• tafereeI
••
kant de gaven
Ceres of
ofPomona
Pomona t
aan den
den anderen
ifJ aan
anderen de wateren
wateren met
met ys,
ys, de
debosfchen
bosfchenmet
IlletfneeuW
fneeliW
p) bedekt
bedekt vercoone.
vertoone. Hy.
ibAus den TegenwootAgen
Telenwoofllilen Start
Slaat
Hys iie
die ~hJlllB
f} yi*
1.11TT. 1.0....
1114,4.~,.
ror. 8.
lour,
A aa

,t
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van ecnig
eenig Gewest
Gewest te
te befchryven
hadt, zou
",, van
befchryven hadt,
zou eene
eene niet
11iet miti
miBoi■!
,, der vlugge
"der
vlugge pen
pen behoeven."
behoeven."
Mec ·eene
•eenegelykcnis
gelykenishelpt
heiptziclt
zich dus
dus de
Met
de Schryver
Schryver of
af van
vall
TegenwoordigenStaat,
Staat, voorryds
eene taak
dia anderen
den Tegellwoordigen
eene
taak,, di~
anderen,, den
voortyds
uitgegeevcn, vervolgende,
by
verwolgende, op
op zich
zich genomen
genomen hebheb·
THUON uitgegeevcn,
by '1'IRION
ben; men
men zie
zie den
denTegenwoordigen
Tegcnwoordigen Staat
Staat van
van Pries/find,
Friesland, als.
OsStad en
het doet
m-:de
en Lande
Lande: : het
doet ons
ons Iced,
Ieed, dat
dat wy
wy de
de
motic van
van StllS
StedelykeGdchiedellis[en
Geichiedenisfenzazovroeg
vroegzien
zien fiaaken;
fiaaken; dach
doch de
Steddyke
de
Schryver hadt de
Historie deezes
deezes Gewests ook
de Algemeene
Algemeene Historie
oak niet
niel
Schryver
tyd gebragt.
gebragt. Dan
tot op
op den
den tegenwoordigen
tegellwoordi,{cll ryd
Dan dit
dit is zo.
zoo
Het tegenwoordig
tegenwoordig Stukje bevat
bevat vier
vier Hoofdflukken,
Hoofdftukken,en
en vangt
vangt
san met
un
met het
het XXVI
XXVI,, loopende
Ioopende over
over de
deRegeeringswyze
Regeeringswyze der
det
Zwolle.- — Het
Het XXVII
Stad en
en des
van Zwolle.
des Kerfpels
Kerfpels van
levert
Stad
XXVII fL
H. !evert
ons eene
van de
de Stad
Zwolle ell
ons
eene Befchryving
Befchryving v:m
Stad Zwolle
van derzelver
derzelver
en van
HeUXXVIII loopt
loopt over
over het Schoutampt
Vryheid. HetlXXVIII
Schoutampt te dier
di.e!'
Stede , -— en
Slede,
en het
het XXIX
XXIX over
over de
de Regeering
Regcering van
van het
het PlattePlatteen de
land
de Kleine
Kleine Steden
Steden in
in 'c'talgemeen.
algemeen.
land en
Veel ouds,
Veel
ouds, doch
dochdaarom
daaromniet
nietmite
minopmerkenswaardigs
opmerkenswaardigs,, treft
treft
men in
in 't eersc
Hoofdflukaan;
aan; dach
doch het
men
eerst gedagte
gedagte Hoofdnuk
het is
is., gelyk
gel)-It
alle Stedevoor de Zwollenaaaile
Sterle- en
en Plaats-befchryvingen,
Plaats-befchryvillgen, meest
meest vo-or
Zwollet1aa·
die oude
willen weeten;
weeten ; [ChOOli
fchoon ze thane
1"en.
oude herkomflen
herkomfien willen
than,
ren, die
minder, dan
hebben. Wy
minder,
dan voorheen,
voorheen, te
ce beduiden
beduiden hebben.
Wy kunnen
kunnen 'er
flegts weinig
uit aenflippen.
flegts
weinig uit
a:o.nfl:ippen. Vermeld
Vermeld hebbende
hebbende. „" dat
dat van
van
"„ de
de Stadsregeering
Sradsregeering geheel
geheel waren
waren uitgeflooten
uitgefiooten Hollanders,'~
'
Hollanders,"
voegt de
in eene
'ernevens:
nevens: ,.„ Deeze
voegt
de Schryver
Schryver in
eene Aantekening
Aantekening 'er
Deeze
uitfluiting HeUllt
fieunt op een
443 op
"• uidluiting
een Befluit
BeOuit in den
den Jaare
Jaure [44R
St, Lu.
op St.
Ludag door
• cien dag
"den
door Raad
Raad en
en Meente
Meeme genoinen,
genomen, en
tIl behelzentfe,
behelzenJe"
bewind 'in de Stad
"dat
Hol/anders tot geenerhande
geenerhande bewilld'in
Stad aange:tange..
• dat Hollanders
field , maar
" field.
maar wel
weI tot
tot Burgers
Durgers aangenomen
aangenomen mogten
mogee-n worden;
word~n;
"zo
egrer dat
dat Schepenen
Schepenen en
en Rand
Raad denzelven
denzelvel1 bet
het Burgerregt
Burgerregt
• zo egter
l en tyde
mogenOntlleemen.
ontneemen. Zie
Zie't
„
ten O
anen
tyde wederom
wederom mogen
't aude
Oude
" ook
ook ten
47. Dic
" Stadr.
Stadr. I D.
D. arc.
art. 47.
Dit Befluit
BeGuit is
is by
by eene
eene Refolutie
Refalutie van
vall
'0707
" 1707wederom
wederom bevestigd."
bevestigd.'· —
- Hoe
HoeBondgenootfchaplyla
Bondgenootfchaplyk!
hoe Vriendbroederlyk!
Vriendbroederlyk! mogen
mogen wy 'er
'er wel
weI byvoegen.
byvoegen.
Tot de
de Befchryving
llcfchryving der
der Stad
Stad Zwolle
Zwolle overgaande
overgaande,, merkt
merkt onon~
ze Gefchiedboeker
op: ..
„ Dewyl
Gefchiedboeker op:
Dewyl de
de Steden
Steden Deventer en
en ZwolZwot.
"Ie
ten aanziene
aanziene van
van hanre
haHe Hiscoriefchryvers
Hiscoriefchryvers hec
her zetfde
zelfde lot
lot
" le ten
onciergaanh"~bb~n,
hebben ,zynde
zynde deezen
deezen beide
beide in bet
~,olldergqlln
het midden
midden vats
vat!
arbeid Ult
uit het
"
hunnen a!bcu!
h~t leeven
leeven weggerukt,
weggerukt., zullen wy
wy ook
oak in
in de
de
• hunnen
van belde
beide Steden
Steden denz.elfden
denzelfdenvoee
voetvolgen.
volgen. Uit
"
befchryvmg van
Vic
• befchryving
welk door
VAN HATTUM
IUT'1'UM in,
in 'c
't
"
dat geene
geene •, welk
door wylen
wylen den
den Heer.
Heer. VAN
9 , dat
is, zullen
"breede
olltvouwd is,
zullen wy
wyalleen
aileendie
diedingen
dingen overneeoverneebreede ontvouwd
i,
;,men
men,, welke
welke wy
wy vermoeden
vermoeden kunnen
kunnen voor
vooralle
aileLeezers
Leezersvats
vall
dit Werk
van eenig
eenig be/ang
belangtetezyn,
zyn, en
en hen,
hen, die
Werk van
die meer
meer bebe•"dit
geeren, naar
naar zyn
zyn bock
boek verzendeu
verzenden;; terwyl
terwyl wy
wy ook
ook deezer
deezer
• , geeren,
in de
de overige
flukken, omtrent
:, weetlust
weetlust in
overige fiukken,
omrrem welken
welken bet
bee berigt
bcrigt
09
van elders
~,van
elders moest
moese byeenverzameld
byeenverzameld worden
worden,, wat
wat meer
meer pop.
poo.
r„
te voldoen."
" gen
~en ti
voldOlijJ," Hy
fly kwyt
kwytzich
~icbbier
hiervan
vanmeesterlyk,
meeiterlyk, en
en
10
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Visrelt het
het ciorre
'Visfelt
dorrc nu
nn en
en dan
dan at
at' door
door eene
eenetusrchengevoegde
tlisrchellgevoegde
Zwolfehe Predikanten
aanmerking. Van
der Zwot[che
aanmltrking.
Van de
de Beroeping
Beroeping der
fpreekende,heefc
heefthy,
hy, by
by voorbeeld,
het volgende:
volgende: ."
,, De
fpreekende.
voorbeeld.. het
Zwolfehe Predikanten
Predikanten fiondt
flondc van
van ouds
der vyf
vyf Zwolfche
"Beroeping
oud~
„ Beroeping der
„ aan den
,,:lao
den Kerkenraad,
Kerkenraad, onder
ondergoedkeuring
goedkeuring van
van de
de Magiftraat;
Magif1:raat;
„ doch deeze
-1696 de
"doch
deeze hadt
hadt zedert
zederthet
hetJaar
Jaar'1696
de gewoonte
gewoonte ingeinge..
perfoon
underde
dehand,
hand, te
te re..
re.
•„'voerel,
,-voertl,· van
van den
den te
te kiezen
kiezell perro
on • , onder
de Kerkenraad
fchynt daar
en de
" commendeeren ;en
"commendeeren;
Kerkenraad fchynt
daar aan
aan ook
ook herher..
haaldlykvoldaan
voldaantetehebben,
hebben , tot
tot in
in den
• haaldlyk
n
den Jaare
Jaare 1749,
1749, toen
toen
",, dezelve,
dezelve, waarfchynlyk,
waarfchynlyk, uit
uit de
de verandering
veranderlng van
van den
den regeeregee..
veranderingten
ten voordeele
voordeele van
van iyn
iyn gezag
naingsvorm
,.
ringsvorm.. , verandering
gezag verver..
wagtende, zig
zig tegen
tegen de
de Regeering,
"ss wagtende,
Regeering, die
die elle
aIle haare
haare beroe.
beroe..
"• pingen, tegen
tegen de
de aanbeveeling
aanbeveeling aanloopende,
aanloopende, fink
fiuk voor
voor (telt
llillc
"„ vernietigde,
verni~tigde. begon
begonteteverzetten
verzetten,, en
envryheid
vryheidvan
van keuze
kenze wilde
wilde
„ handbaven.
,.,
handhaven. Het
Hetgefchil
gefchilkwani
kwameindelyk
eindelyk voor
voor den
den Stadhou.
Stadhou9 , der; en
"der;
en de
de wyze, want
waat op
op het
het beflist
beflist werd,
werd, isis teteklugtig
klugtig;,
„ en
n
en doet
doet te
te veel
veel eer
eeraan
aan de
de foppenskunst
foppenskunst, , indien
indicn wy
wy dit
die
ss woord
woord mogen
gebruiken , van
van hem
l"
mogen gebruiken,
hem,, die
die de
deuitfpraak
uitfpraak voor
voar
„ den Prins
"den
Prins opftelde
opf1:eIde,, (wiens
(wiens naam
naam wy
wy tot
Wtons
onsleedweezen
leedweezen
• niet weeten
"niec
weeten te
te vereeuwigen)
vereeuwigen) om
om niet
niet kortlyk
konlyk aangetekend
aangctckend
es te worden.
"te
worden. De
Deuitfpraak
uitfpraakbehelsde,
behelsde,dat
datde
deKerkenraad
Kerkenraad voor
• deeze reis
reis de
de recommendatie
recommendatiemoest
moestvolgen,
volgen, doch
doch in
in 't
y en't ver"deeze
' c Jaar
Jaar r696,
1696 , eene
eene vrye
volg, even
even ais
als voor
V~ en
en in
in 't
vrye keuze
keuze
"„ volg,
„zoude
Wry
,)
zoude hebben
hebben,, terwyl
terwyl het
hecregt
regevan
vanapap-ofofinprobatie
inprobatie ~Iry
bleeve aan
misnoegden
•~,blceve
aan de
de Magidraat.
Magillraat. DeDe
misnoegdenloosden
loosden bun•
hun..
• ne gal
"ne
gal in een
een blaauwboekje,
blaauwboekje, en
en hiermede
hiermede liep
Hep de
de zaak
zaak ten
ten
" einde."
Zwolle opgeteld
Dc plaatzen
in het
opgeteld en
Dc
plaatzen in
het Schoutampt
Schoutampt van
van Zwolle
elt
befehreeven hebbende,
hebbende ,doet
doet de
de Schryver,
Schryver, met
IDet den
den aanvang
aanvang
J.efchrceven
van
laatO:e Hoofdituk
Hoofdf1:uk deezer
deezer Afdeelinge
Afdeelinge. , over de Regee•
Regee4
van het laatfte

ring van
van 't'tPlatteland
PIllue/andenendedeKleine
KleineSteden
Steden in
ill't'falgemeen,
IIlgemeen"
ons
wet wy
ons weeten,
\Veeten, wat
wy daarin
daarin te wagten
wagten hebben;
htbben; beflooten
beflootell heti.
heb..
bende
bende., zich
zich geheel
geheel tot
totden
deneigenlyk
eigenlykgezegden
gezegdcn tegenwoor.
tegenwoor.
digen
van zaaken
zaaken te
te bepaalen; uitgezonderd
digen ftaat
O:aat van
uitgezonderd alleen
aileen in zozodanige
waaromtrem deeze
deeze of
ofgeene
geene byzondere
byzondere reden
reden
danige punten, waaromtrent
eene
andere behandeling
behandeling
zoude
aanraaden.
zoude
aanraaden.
- -OvereenkomOvercenkum.
eene andere
itig hiermede
fiig
hiermede is dit
dit Hoofdfluk
Hoofdfl:uk ingerigt.
ingerigt.
Met
verfierd,fiaat
Nat 'er
'er op den
Met eene
eene Printverbeelding
printverbeelding verfierd,
den Tytel
Tyte!
van
dit .tegenwoordig
tegenwoordig Stukje;
Stukje; dezelve
is de Stad
van die
dezeive is
Stad Zoo&
Zwolle,, van
den leant.
kant. van
van 'c't Zwarte
Zwarte Water;
Water; doch
doch het
het woord
woord verfierd
vel,[zerrJ it
l~
Hier,
Ilier) onzeS
onZE!s' oordeels, verkeerd
verkeerd geplaatst
gepIaat5t;; onteierd
on.tcierd kunnen
kunnen wy
wel
fchryven , maar
maar niet
niet nalaaten
nalaaten aan
aantete merken
merken,
weI niet
niet fchryven.
f . dat de
Uitgeevers
van dit
dit Vervolgwerk
der Hedendaaeche
Ui~eevers van
Vervolgwerk der
HedendaaKfchc'. Historie
HisI~rl'
by
13 TIRION
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alterjantUlerIyk1l:e Plaaten
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Proeve ~el1er
eener
Pro~ve

opheldering
van 's menfchen
oordeel ,'oongatmatl
aangaandt
ophelaering van's
1Jumfchcn oordee!,
het doe/matige
doelmatigeinindedeNatuu,r.
Natant-. Door
E. DOORNIK
IIet
Door J.J. E,
DOORNIK, , Medp
Med.
llt. Te
1, by
by L. van
Dolt. tete Am/f.
Ai
Es, 1803103. IJ~
Dott.
T~ Anflerdan
Amjlerd,1in,
v:ltt Es,
In gr.
gr.
H.
mi. bI.
Eva. 104Evo.

ee Mensch
Mensch,, de
de werken
werken der
der Natuur
Namnr herchoutvende
befchonwende, , is
D
doorgaands genegen,
genegen, in
in dezelven
doorgaands
dezelven eene
cene zekere
zekere doelmaadoelmaa.
tigheid , eene firekking naar zeker einde, op te fpeuren. Im-

jg

tigheid. eene firekking naar zeker einde, op te fpeuren. Im~
mers, daar
daaden en
en gewrochten
gewrochten a/tyd
ahyd tot
mers,
daar de
de menfchelyke
menfche/yke daadel1
tot
zeker einde
einde ingericht
ingerichtzyn.
zyn , is
is het
het hem
zeker
hem niet
nict mogelyk
mogelyk., daadaa.
den of
of gewrochten,
gewrochtcn, zonder
zonder eenig
eenig doel
doel of
of einde,
einde, tetekunnett
kunne!t"
den
denken.
den
ken. Alles,
Alles, dus,
dus. wat
wat in
in de
deNatuur
Natuur aan
lIan zyn
zynverfland
verlland ais
als
daad of
ook, D:l3r
mar zyne
denkwyze,..
dand
of gewrocht
gewrocht voorkomt, moet
moet 001;.
zyl1e denkwyze
een doel
een
doel of einde
einde hebben.
hebben. Dikwyls
Dikwyls flaagt
flaagt de
de Mensch
Mensch., ill
het bepaalen
zyn genoe.
genoehet
bepaalen dier
dier doeleinden
doeleinden der
der Natuur
Nattlur,, naar
naar zyn
gen , en
zyne zucht
zucht tot het
gen.
en bevredigt
bevTcdigt daardoor
daardoor eenigzins
eenigzins zyne
het
doorzien van
van het
bet groote
groote Plan
Plan deT
der Scheppinge
doorzien
Scheppinge, , aial isis 't't dart
dall
ook maar
maar in
in eene
eene enkele
enkele byzonderheid
byzonderhr.id:a dikwyls
dikwyb., echter
echter,,
doen 'er zich
de Natuur
Namur op,
op , waarover
d01.:1l
zich verfchynfelen
verfchynft'!en inin de
waarover by
by
niets doelmaatigs
beflisfenkan;
kan ;fomtyds
fomtydsook
ook zulke,
zulke , welke
niets
doelmaatigs beflisfen
welke
zyne bereids
bereicls gevormde
gevormde bepaalingen
bepaalingen tegenfpreeken.
tegenfpreeken. Wat
Wat isis
zylle
de oorzaak
dezer verfcheidenheid
de gevolgen
zyner re.
gevolgen zyner
de
oorz3:lk dezer
verfcheidenaeid in,in de
reo
deneeringen ? Deze
Deze Vraag.
Vraag , naar
naar geleide
geleide van
van KANT'S
KANT ' S Critiei
Critiek
denceringen?
der Oordeelskracht
het Beginzel
del'
Oo/'du/skrocht. , volgends
'Polgends het
Begin:i5el der
derOogmerken
Oogmerken ~,
(;ludicium Teleologicam)
te befchouwen.
befchouwen,"„ het
het Ide
Be van Doe/.
(Judicium
Teleologicum) te
Doe/.
matigheid, 'hctwelk
hetwelk den
den Mensch
M en,eh vergezelt
vergezelt in
in zyne
zyne befpie•
befpie.
" matigheid,
• j gelingen
gelingender
der NatuUT,
Natuur , op
,
op eerie
eene zo
zoduidelyk
dUidelyk mogelyke
mogelyke wywy"„ ze
ze teteontwikkelen
olJtwikkelen., en
en aan
:lan tete toonen
wonen hoe
hoe wy
wy ons
ons ooroordit Idd
"„ deel
deel anngannde
a:mga:mde dit
Ide moeten
moeten regelen,
regelen, om
am niet
niet in
in tegenregenmet ons
ons eigen
eigen kenvermogen
kenvermogentete gera
geraken
„ flrycligheden
,.
firydighcdcn met
ken.",” is
it
by het
de bedoeling
bedoe/ing. , welke
welke de
de Aueteur
AuCtenr, , by
het uitgeeveu
uitgeevell dezer
dezer
de
Proeve,
Proeve. op
op het
het oog
oog gehad
gehad heeft.
heen.
De
noemt dit
dit zyn
eigene.
De Au6teur
Auaeur noemt
zyn werk,
werk,volgends
volgends zyne
zyne &gene
woorden,
,",oorden, daarom
daarom eene
eene Proeve,
Proeve, nit overtuiging
overtuiging dat
dat een
eetl an•
an.
der veelligt
veelligt dit fink
l1:11k beter
beter zou
zoukunnen
kunnen behandelen.
behandelen.
der
in
eeDe korte
kone Inleiding
Inleiding ftelt
fielt de
deScbryver
Schryverde
dczucht
zuehtvan
v.en dm:
dell
In eene
Mensch,
Mensch" tot
tot onderzoek
onderzoek en
en kennis
kennis van
vall alal war
wat hem
hem op
op Aarde
Aarde
omringt
wekt, op
omringt en
en in
in den
denStarrenhemel
Starrenhemel zyne
zyne aandacht
:landacht wekt.
op eene
eene
°A door
krachtige
]mchtig~ wyze
wyze en
en in
in fierlyke
fierlyke bewoordingen,
bewoordi'ngen, welke
welke oo-k
door
bet
het geheele
gehe~le Werkjen
Werkjen gebezigd
gebezigd *worden,
'worden, voor;
voor; noemende
noemende de
de
vergedreevene
om aan
aan deze
deze zucht
zucht te
vergedreevene poogingen
poogingell" ,om
te votdoen
v6Pd'oen,,
droomen; daar de
fchoon van zig
seta
.en waakend
wtlakend droo111en;
dt! 1Viensch
Mensch. , fchoonvan'
zig zek
zeI<en bewust,
y
yen
bewU!t. inineen
eenverblyf
verblyfvan
vanloutere
louterefehaduwbeetd
t'chaduwbeei'd'e'h
omiet ors(3doolt;
00it; terwyl
deze Ideen
=trend begrippen,
terwyl deze
Ideen verkeeran
verkecr<tn omtrend
begrippen, wetweI·
ken
ken boven
boven de
de ervaaring
ervaoring zyn
zyn;; waardoor
waardoor deze
dezeoordeelen
oordeelen geene
geene
fiellige
llellige (conflitutive)
(conflitutive) •, noch
noch voorwerpelyke
voorwerpelyke (objet?ive)
(objeflive) kunAen
weezeD maar
"eo: weeZeD,
maar voor
voor den
den oordeelenden
QordeeIendcn alleen
aileen Waverolldcrwerpr
!~
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en regelende
regeletide (t'tgultltl.;e)
(regulative) kunnelt
(labia/ye) en
,eJJNI
'el* (ju1JjelJive)
kuntell zyn t ell
en

dus van
dus
van geene
geene betekenis
betekenis op dingen
dingen buiten
buiten ons, maar
maar alleell
refkaie over de genoemde
inwendige refleEUeover
Voor ante
onze inwendige
'foor
genoemd.e Idem.
Op deze
deze itelling
fielling rust
rust vervolgends
vervolgends de
de Verhandeling
Verhandeling zelve,
welke in
welke
in twee
twee Afdeelingen,
Afdeelingen t die
die weder
weder in
inHoofdftukken
Hoofdftukken geis. De
fchift zyn
zyn t, verdeeld
De eerfte
fehift
verdeeld is.
eerfte derzelven
derzelven draagt
draagt ren
ren opfchrift: Intfeeding
ontleeding van
fchrif.:
'Yt1n de
de beoordeeling,
beoordeeting, volgends
yolgemls bet
het Beginfet
Begin{ei
en bet tweede:
tweede: Regelm
der Oogmerken;
Yoorbereiding der
tier
Oogmerken; en
Regelen tel'
ter voorbereiding
:egos. firydigheden,
in welkm
welkenOIZS
onsoQrdeeJ.
oordee flllngaGful,
aangaandeket
het illl
idi
tegenjfrydigheden
t in
doetmatigheid, kan
van deetmatigheid,
Yan
Iran vervallen.
yervallen.
In bet
In
liet eerfte
eerfte Hoofdftuk
Hoofdftuk der
der eerfte
eerfie Afdeeling
AfdeeIing bewyst
bewyst de
de
Schryver, dat
dat het
het Ids
niet nit
.schryver,
Ide van
ViJlS Doelmatigheid
Doelmatigheid niet
ttit de
de NaNatuur, alsatshoofdbegrip
zinlyke
, ontwikkeld
tuttr,
hoofdbegripvan
Vall
zinlykevoorwerpen
voorwerpen,
ontwikkeltJ
kan warden;
en grondt
lam
worden; en
grondt deszelfs
deszelfs bewys
bewys voornaamlyk
voornaamlyk daarop,
dat wy
niet zien,
zten, Zl)
zo als
als zy
tiat
wy de
de dingen
dingen niet
z'J in
in zig
zig zelven
zelven zyn,
zyn,
inaar zo
'fnaar
zo als
als zy
zy ons
011$ verfchynen
verfchynen; ; daar
aileen de
de ververdaar wy
wy alleen
fchynfelen (Phenl)mena)
(Phenomena),
fchynfelen
, doch
niet den
den grond
grond derzelven
derzelven
dock niet
(Noumena), door
door onze ervaaring,
(Nomnena),
ervaaring, kunnen
kunnen waarneemen.
waarne.emen. Het
Hee
tweede Hoofdftuk
Hoofdftukdraagt
draagtten
ten opfchdft:
opfchrift: Begin[el,
tweede
yolgends
Beginfel, volgends
Welk het
het Ids
'Welk
Ide aangaande
at1ngf1fmdeNatnurdoelmatigheid
Natuurdoelmatigheidontwikkeld
o'nfulikkeld
wordt; en
en bewyst de
van ondeTwerpelyke
de noodzaaklykheid
noodzaaklykheid van
wordt;
onderwerpelyke en
regelende beginfelen,
beginfelen, om
regelende
om behoedzaam
behoedzaam,, volgends
volgends de
de itrekking
ftrekking
onzer rejletieerenfle
reflelkerenik oordee15kracht,
onzer
voorwaards te
te gaan
gaan., GIl
oordeelskracht, voorwaards
Icier door
door onze natuurkennis,
Ilier
natuurkennis, volgends
volgends aanwyzing
aanwyzing van
van her
het
beginfel van
doelmatigheid ,tete verwyden;
beginfel
van daetmatigheid,
evenwel onbeonbeverwyden ; evenwet
disc laatend~,
laatende, of
mst
of,, het
het geen
geen wy
wyvolgends
volgends hetzeive
hetzelve beoorbeoordeelen, opzetlyk
oogmerk der
der Natuur
Natuurzy.
zy. Het
deelen,
flpzetlyk oogmerk
Het derde
derde HoofdHoofd..
fink dezer
dezer Afdeelinge
Afdeelingebewyst,
bewyst , dat de
fiuk
de verbinding
yerbinding van
van ongeongelykfoortigeBegin/eJen
Beginfekneene
eenevoornaftme
voornaameoorzflo!t
oorzaakyon
vandwaling,
&aline,
l;yk[oortige
derNfltuur,
Natuur, is.
in onze
onze beoordeeling
beoordeeling der
is.
In
In het
bet eerfte
eerfte Hoofdftuk
Hoofdl1:uk der
dertweede
tweedeAfdeeling
Mdeeling ontwikkelt
ontwikkelt
tegenflrydige aotJwyzi'ngen
aanwyzingendet,
der Oordeelskracht;
de Au&eur
de tegenftrydige
Aueteur de
en
in het
Tegenflrydigheden der verfchillende
en ill
het tweede
tweede de
ver/Chillende StetStetde Tegenftrydigheden
zelen, van
het Ide
"an de
de vorige
yorige Trysgeeren
II'Yfgeeren. , aangaande
o(Jngfll/nde het
Ide van
va.
:zelen,
Doelmatigheid
van ISPICURUS
Doetmatigheid; ; waarby
waarby de gevoelens
gevoelens van
ISPICUR.Ui en sm..
SFtwont, als
1l10ZA,
alsvoorfianders
voorftanders van
van een
eeo foort
roort van
van Idealistnus,
Idefllismus, en die
die
der
van bet
het Realismus
d~r voorftanders
voorl1:anders van
Realismus, , ontwikkeld
oDtwikkeld worden.
worden.
Eindelyk
bevat bet
het derde
de vereeni.
Eindelyk bevat
derde en
en laatIte
Iaatfte Hoofdftuk
Hoofdftuk de
yereeni.
ging
der Notuur,
Natuur, met
yon het
hetalgemeen
algemem Mechanismus
Meclzanismus der
met het
Itet
ging van
1de
ide van Doelmatigheid.
Doelmatigheid.
Voords
wordt deze
Voords wordt
deze Proeve
Proeve met een
een kort Aanhangfel
Aanhangfel befloo.
bet1~o..
ten, waarin
waarin de voorgaande
voorgaande opmerkingen
opmerkingen in
ill een
een beknopt
bekn~pt gegelled
, enenvastgefteld
heel by
byelkander
elkander vervat
vervatzyn
zyn,
vastgel1:eld wordt,
wordt, dat
dat de
de
doelende
oorzaaklykheidin
in de diepfte
lioelende oorzaaklykheid
diepfte fchuilhoeken
fchuilboeken van
van ons
ODI
denken
ligt; dat
dat w'l
wy dez~lve,
dezqlve, nit
uit ons
ons zelven,
zelven, uit
denken verborgen
verborgen ligt;
tie
onzer Reden
ce hoogfte
hoogl1:e beginfelen
beginfelen Ollzer
ReJen voordbrengen.
Zy,
Zy ,die in de beginfelen
beginfelen of
of gronden der iCantiaanfche
J(antiaan/Che Wysbeperte
ay/I, en
4eerte flegts
flegts eenigzins
eenigzins ervaaren
ervaaren zY!!,
en dus
dus de
deonderfcheiding
onderfcheidin,g
van
rerfland en Reden
in ons kenvertuogen
VAn Zinlykheid,
Zint,lelzeiJ, Yerflan.
RetieD in
ken,erllogen beA
boorAlx 33
hgor-
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boorlyk weeten
boorlyk
weeten te maaken
maaken,, zullen
zuBendederedeneeringen
redeneeringen, ia
dit Werkjen
dit
Werkjen gebezigd
gebezigd,, zeer
zeer gegrond
gegrond en
en bevatlyk
bevatIyk vinden.
vinden.
De fly!
flyl isis bevallig
bevallig en
enzelfs
zelfsfierlyk
fierlykenenbloemryk,
bloemryk,waardoor
waardoor
De
deszelfs leezing
wordt; en alle
deszelfs
leezing veraangenaamd
veraan{'!;cnaamd wordt;
aIlesy wordt
wordt belloo~
ten met eenige
ten
eenige Coupletten
Coupletten van
van het
het fraaije
fraaije Dichtftuk
Dichtlluk van
van Mr.
Mr.
God en
en Vryheid
KINKER. ,betyteld
betyteld GQd
J.
Vryheid. , voorkomellde
voorkomende in
in het
J, KINKER,
IIIde Decl,
16, van
bet l'lagazyn
Nagazyn de,.
der Cri
HIde
Decl, No.
No. VII.
VII. bladz.
bladz. J6,
van het
..
Crii
uitgegevendoor
door P,
P. VAN
tifche lJTysbcg6erte,
lrysbegoerte, uitgegevcn
tifche
Hj!.MERT.
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Mr. WILLEM
WILLEMBILDERDYK,
BILDERDYK. Te
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door Mr.
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Deel, J76
J. Allart
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In gr.
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8vo. Ifle
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dam,
by J.
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fide Deel
176 bl.
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noar
zelve . ons zyn
Mr.
zyn oordeel
aar Mr.
zelve.ons
oordeel over dezen
dezen bun.
bunD
del geeft
geeft,, durven
durven wy
wy naauwlyks
naauwlyks het
het onze
onze voordbren.
voordbrenAL"'. del
BILDERDYK
llILDERDYK

gen , omdat
van bet
gen,
orodat bet
het enigzinds
enigzinds van
het zyne
zyne verfchilt
verfchilt;; en
en dit
die
(mart ons
ons nn
nu toch
vooral , omdat
fmart
tach daarom
daarom vooral,
omdat ons
ons oordeel
oordeel zeer
teer
veel gunfliger
zyn over
eigenen arbeid
arbeid van
veel
gunfiiger zou geweest
geweest zyn
over den
den ejgenel1
den Dichter,
din
Dichter, voor
voor zo
zo verre
verre wy
wy bier
hier dien
dien aantreffen.
aantreffen. Hy is
ig
Intusfchenvan
vangevoelen,
gevoelen,dat,
dat, 1liettt'gwflaande
niettrgenflaande de
lnnlsfchen
de bezorgdheid
bezorgdheid
in de
de keuze
Ieeu:;;e,, het
hetgeen
genl by
hy hier
hier aanbiedt
aal1biedt van
,'(m zynen
zynm eigen
eigell ararbeid flechts
voor lief
lief nemen
/Jeid
Jlechts een
een Roe!
koel voor
nel11en verdient,
verdient, en
en met
met een
een
fowl van
[oQrt
van verrukking
verrukkillg nog
nog aanvaard
aanvaard Ran
Iran warden
worden alleenlyk om..
dat men
1lten 't't niet
nietmeer
meer venvachtte
.,'el1l1achtte,, en
enhet
hetdenkbeeld
denkheeld van
vim weiweilicht het
het lilatfle
laatge te
te Zyll
zyn 'er een
licht
em zeker
ulrerbelong
be/amsvoor
voor inboezeint
inboezemt;;
terwyl het
bet overige, dat
terwyl
dat bier
Itier voorkomt
voorkomt,, door
door hem
hem gehouden
gehoudell
GENIEN geborm
worth voor
wordt
voor het
het werk
werk van
van GENI&N,
om het fchoon
lchoon te
U
geboren om
gevoelen, te
te {cheppen
fcheppen, ,en
en VOOl"t
voort te
te bre7Jien;
brengen; waarom
gevoc!m,
deze
waarom hy
by deze
geestdrift en
flukken met
fiukken
met geeS/drift
en enthufiasmus
enthu!iasmus ons
OIlS aanbiedt
aanbiedt;; verkla.
verkla..
tende,
tende , dat
dat by
by filet
Idet alleen
allull under
onder velen
"elen deze'r
dezer verzen
,'erzcll zyn
:!:,yn naam
Ilaam
zou durven
:z,ctt
dUI'Vel1 zetten,
zcltm,metar
maarverfcheidene
verfcheidene daarvan
daarvanzou
zouwenfchen
wen/i;!tell
to hebben, indien
zeive
zelve gemaakt
gemllakt te
indien niet
niet de
de roem
roem van
van den
den LeerLeerverierde , en
elan, air
ling den
den Meester
Meester gelykelyk
gelykelyk veriierde,
en allermeest
allermeeu Jan,
by
to boven
fireelt ; terwyl
/zy dezen
dezen te
hoven flreeft;
terwyl by
by fommige
fommige flukken
fiukken byzon.
byzonnog noemt,
noemt, die
die by
hy zegt
zegt dat
dat a4le
aile kennel'S
crkennen zullen
zullen
der Ilog
kenners erkennen
verre boven
lof te
te ':'.)'1].
zyn. Wy
dan ; hoe
"erre
boven zynen
zynen lof
vty zwygen
zwygen dan;
hoe BIL1ER0Y1t over
over deze
oordeelt , houden
houden wy tocit
ll&R(}YlC
deze Verzameliug
Verzameliug oordeelt,
toch
te recht
voor ons
recut voldoende
voldoende inlichting
inlichting voor
ons Publiek
Pnbliek;; want
want dat
dat
deze Dichter
deze
Dichter waarlyk
waarlyk zeer.bevoegd
zeer..bevoegd isis om
omover
overkunstflukken
kunstfinkkelt
te richten
kall zyn
zyn eigen
eigen werk
werIL,, dat
datwy
wyhier
bierontvangen
olltvangen ,~
richten •, kan
ons op nieuw
OOS
nieuw en
en ten
ten overvloede
overvloede wederom
wederom bewyzen.
bewyzen. Vooral
Voornl
doet by
hy ons
ons onder
onder dezen
dezen zynen
zynen eigenen
eigenen arbeid
arbeid opmerken
opmerken zyne
zyne
isavolging
van den
den Lentemorgen
Sl(\volging van
Lentemorgeu van
van den
den Deenfchen
Deenfchen Dichter
Dichter
by het oorfpronglyke
een meesterfiuk
TVL1lN.
waarvan hy
oorfpronglyke- een
meesterftuk noemt
T IN. wearvan
TVL
in dat foort
foort van Poêzy
Poihy, , dat de
de Engelfthe
E'Ilge!fche defcriptive
defcriptive Poetry
in
van het Deenscb
*Jensen;
tJOemm; terwyl
terwyl by de
de beOefening
beoefening Van
Deenscb aan
aan onze
ollze
Letterkundigen
ernftigaanbeveelt.
aanbeveelt. Vooral
Vooral trok
trok ook
Leuerkundigen ernfiig
ook onze
onze
hand,I naar
itandacht
ene Roma=
aandacht ene
Rp.man;,e van
van zyne
zyne hand
n4"'I" tie
tie Dude
(Jurie Child.
Child·
Nita%
Wll."
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umt, die
JONRER BRAND
BRAND VAN
VAN WYI:,
Waters
gel'olgd, ]O~KEIt
die oti.
GllAF Ware.
WA~
Oda GRAF
Waters gevolgd,
van BURGER
BURGER deed
nach den
deed opzoe.
TER,
den Altenglidehen,
Altenglifchen, van
opzoeTER , nach
ken , en
BILDERDYIE voor
voor de
ken,
en voelen
voelen deed
deed,, dat
dat de
de beroemde
beroemde BILDERDYK
de
overbrenging van
van zulk
zulk een
eenftuk
ftukniet
niet minder,
minder, dan
overbrenging
dan de
de beroemde
beroemda
de
de Duitfchers,
Duitfchers, berekend
berekend was.
was.
.Wat
Wat nu
nn de
de Dichtilultjes
Dichtllukjes betreft,
betreft,die
die niet
nietvan
vandes
desUitgeverg
Uitgever.'
Het Geluk
hand zyn,
zyn, deze
zyn allen
alien (aileen
(alleendat,
dat, Het
hlllld
deze zyn
Geld getytcld
getyteld ,
uitgezoncierd , waarop
waarop by
uitgezonderd,
hy gene
gene andere
andere betrekking
betrekking heeft
heen dan
dan
BMW-RM. By
Hy noemE
van IllLDERDYK.
die van
v:m Uitgever)
Uitgever) van
van Leerlingen
Leerlingen van
noernt
bloemen op
op uitheemfchen
uitheernfehenbodem
bodemgegroeid;
gegroeid; het
ze
Hollandfche bloemell
ze Hollandfche
zyn vruchten
vruchten van zyne in uitheemfche
uitheemfche flreken
flreken gegevene
gegf!1Jcne Dich!daar hy
by het
kunstlesfen; claar
Genien,
kzltlstlesfm;
het geluk
geluk had van
van deze en gene
gene Genien.
geboren om
om 't't fchoon
te gevoe!en,
gevoelen , Ie
to fcheppen
en voort
geboren
fchoon te
fdeppen en
voor! to
te
em, door
over te
te halen,
hrengen,
halen, om,
door zich
zich op
(jjJ het
het1Veerduitsch
Ndrdllitsch te
Ie
brengen, over
leggen, en
teggen,
en Neérduitfche
Neerduilfche verzen
verzen te lezen
Ie un , allengskens
allengsl1ens van de
de
Engelfche of
ofandere
anderePoez,'Y
Pazy tot de
over Ie
te gaan,
£ngelfclte
de Neerduitfche
Neerdllitfche M:er
en ,,onder
en geleide,
geleide,gaven,die,
voor
en
onder zyn
zyn oog
oog en
gaven, die,wilder
zmJderflat,
{Iat,
VOOI'ons
ons
verloren geweest
waren en
en aan
'J/erloren
g('weest waren
nan een
eell vreemd
vreemd Land
Landbehoorden,
behoonlen,
Ettelyke Stukjes
Stnkjes zyn
zyn Na.
heiligen. Ettelyke
aan onze
onze Verfificatie
Verftftcatie teto heiligell.
Naoordeei, op
BILDERDYK' S oordeel,
op eene wyze
volgingen, doch,
doch, naar
'J/o!gingell,
naar BILDERDYK'S
'U'yze bebehandedd, die
daaraan toegihandetd,
die den
den room
1wm van
vImoorfpronglykkeid
oorfprollgtykheid daflraall
fociH·
Zekerlyk docn
doen alle
gent. Zekerlyk
,::nl.
aUe deze
deze Leerlingen
Leerlingen hunnen
hunnell Meester
M cester
eer aan; en
eer
en wy
wy lazen
lazell ailes,
alles, wat
wathier
hiervoorkomt,
voorkomt, als
als uitheemuitheemfche produ&en
befchouwd, met genoegen,
geno~gen, en
en zeer
zeer veel
veel zelfs
zelfs
fche
produtten befchouwd,
met bewondering.
met
lDewonderillg. Intusfchen,
Imusfchen, war
watden
denroom
roemvon
vnnoorfprong.
oorfprong_
BILDERDYE aan
aan fommige
lykheid betreft,
betreft , dien
lykheid
dien BILDERDYK
fommige navo!gil!gm
navolgingen
geeft, dien
dien zouden
zouden wy
wy toch
tachniet
nietgegeven
gegevenhebben
hebbenzonder
zander
zyne voorlichting.
b. v.
v. van
LEONORE V,ln
zyne
voorlichting. De
De navolger
navolger b.
van LEONORE
van BURbeef( zich den
GER
den arbeid
arbeid door
door dat
datoorfpronglyk
oor[pronglyk worden
worden vry
vry
GER heef.
war verligt
wat
verligt,, machtig
machtig veel
veel uitgelaten
uitgelaten,, en
en 'er
'erzotntyds
zOlmyds ingeiogt:.
DE JONGELING,
voegd, dat
dat 'er
'er niet
naar het
voegd,
niet by
by behoort.
behoort. De
]Ol\'GELTNG, l1flflr
het
STOLBERG) zou vooral
(van STOLBERG)
Hoogduitsch, (val.l
vooral niet
niet gewonnen
gewonnen bob.
heb.
Hoogduitsch,
ben in
ben
in de overzetting,
overzetting, naar
naar qns
ons gevoel
sevoel;; b.
b. v.v.de
devolgende
volgende
poupletten
ooupletten
BURGER
BURGER by

ooit behaaga,
Geen
kinderfpel heeft
beeft me
me ooit
Geen kinderfpel
behaagd,
trom en
Maar trom
Mallr
en wapengloor
wapengloor,,
En niets
l1ie!s heeft
heeft ooit
ooit myn'
myn' moed
moed vertfaagd;
vertftlngd;
Ach! fled
dien niet to
fie! dien
Ie lour!
loor!
Toen onlangs
Toen
ontangs 't't Garnifoen
Garni[oen van
van hier
bier
Zoo moedig
trok ten
ten firyd,
ihyd,
Zoo
moedig trak
Glom Diedryks
bilk van
Glom
Diedryks blik
van Heldenvuur;
Heldenvuur;
myne glom
glom van
van fpyc.
fpyt.
De myne
Hoe of
Hoe
of die
die knaap
knaap de
de het
het op
op vloog!
vloog!
Wat floeg
zyn hart
Wat
1l0eg zyn
hart voor de
de eer!
eerl
En ik,
ik,myn
myn Vader
Vader —!
- ! Ach!
Ach! myn
myn QO&
Zonk vol
Zonk
vol befchaming
&efchaming neer!
ne~rl
Aa4
A~4

Ach,
A~,
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Ach, isis myn
myn arm
arm zoo
zooBerk
flerk nog niet
nlec
Als Diedryks
Als
Diedryks Heldenarm;
Heldenarm;
Het bloed, dat
Het
dat door
door myne
myne aadren
aadren vliet0
vliet.
zoo warm!
Is duizendmaal
duizendmaal zoo
warm 1
Isevielen ons
ons vry
vry meer
nog in
ttevielen
meer nag
in het
bet oorfpronglyke:
oorfpronglyke:
Schon friih
Schon
fruh in
in meiner
meiner Kindheit
Kindheit war
war
Mein taglich
Spiel der
Mein
taglich Spiel
der Krieg!
Krieg!
Im Bette
Bette triiumt'
tram? ich
1m
ich nor
nur Gefahr
Gefaltr
Und Wunden
nor und
und Sieg.
Sieg.
Una
Wunden nUl·
Mein Feldgefchrei
Meitz
Feldgefchrei erweckte
erweckte mich
mick
Aus manchcr
manchcr Tfirkenfchlacht;
Tiirkenfcltlacht;
Nock jungst
jungst tin
ein Faustfchlag,
kit
lVoch
Faustfchlag, svekheu
welclzeo ick
Dem 13asfa
Dem
Pasfa zugedacht
zugedacht!
neulich unfrer
Da neuIich
Da
unfrer Krieger
Krieger Schaar
Schaar
Auf diefer
zog,
diefer Strasfe
Strasfe zag,
Und,
V
nd, wie
wie ein
ein Vogel,
Vogel.der
derHufar
Hurar
Das Haus
Haus vorilberflog,
voriiberflog,
Da gafte
Da
gafte ftarr
frarr und
und freute
freute fich
licit
Der Knaben
Knaben froher
froher Schwarm:
Schwarm:
Ich aber,
Ich
aber, Vater,
Vater, hirmte
hiirmte mich,
mich,
Und prUfte
prufte meinen
Und
meinen Arm!
Arm t
Het volgend
lIet
valgend Zangftukjen
Zangftukjen, , Echte
Echte Liefde
Liefde getyteld,
Tal
getyteld , is
is VIII
den Uitgever
zelven, en
den
Uitgever zelven,
en itio3
I~o3 getekend:
getekcnd:
Uit verfcheiden
bran ontfproten,
ontfproten.
Vit
verfcheiden bron
Doch
Doch vereenigd
vereenigd faamgevlocen
faamgevloten
Tot een
vocht,
eell onverdeelbaar
onverdeelbaar vocht.
Vloeien
Vloeien,, ftroomen,
firoomen, kronklen,
kronklen. zwieren,
zwierell.
Twee rivieren
rivieren
In gemeenen
loop en
gemeenen loop
en bocht.
bocht.
Maar
in dit
Maar in
dit vereenigd
vereenigd vlieten,
vlieten.
Daar
Daar zy door
door 't't gebergte
gebergte fchieten,
fchieten,
Deelt een
in twee:
een rots
rots heur'
heur' ftroom
frroom in
twee:
Zyn
Zyn ze
ze nn
nn niet
nietafgefcheiden?
afgefcheiden?
Neen
, geen druppel
ftort in
in zee,
zee,
Neen ,geen
druppel fran
Of by
hy is
is een
een deel
deel van
van beiden,
heiden,
En voert
voere beider
beider wezen
wezen mee.
Laat
Laat geweld hunn'
bunn' loop
loopverlteuren
verfteuren!
Laat
Laae het
het bed
bed en
en oevers
oeversfcheurenl
fcheuren!
Eenmaal
wierdenzy
zy tot een.
Renmanl wierden
een.
Waar
zy de
Wanr zy
de armen
armeo henen
benen flrekkes
firekkea
Waar
Waar zy crekken,
trekken,
Lot en
en wezen
wezen blyft
bIyft gemeel.
&emeel.

Zoos
Zoo,
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ZOO, zoo
gy,Echtelingen
Echtelingen,,
Zoo,
zoo zyt gy,
Wie
Wie de
de ware
w~re gloed
gloed doordringen,
doordringen,
Wie by
hy famenfmelten
famenfmeiten mocht!
Niets
Niets dat
dat uuvan
van6611
Cell kan
kan rukken,
rnkken,
Tot eene
eene enkle
~nkIe ziel
ziel gewrocht
gewrocht!
Valt
Valt de
de Wareld
Wareld ook.
ook. in
in ftukken,
f1:ukken,
Eeuwig blyft
blyft gy
gyfaamverknocht.
Caamverknocht.
BILDERDYc zegt, dat
HoeweI Mr.
dat hy
11y ons
ous nu
nl!mooglyk
moogIyk Ian
Ii,.:
Hoewel
Mr. BILDERDYk
wy toch
jongst
jongst vaarwel
vaarwel toeroept
toeroept, , zo,
zoo hopen
hopen wy
wch (fchoon
(fchoon by
hy in
in

bet
het clot
fiat zyner
zyner Voorreden,
Voorreden, ruim
ruim twee
twee jaren
jaren later
later gefchreven,
gefchrcvcn,
daar niets
niets meer
meer van
van gewaagt)
gewaagt)op
op het
het geen
daar
geell by
hy min
min of
of meer
meer
fiellig
h.y nog
nag eens
eens zyn'
zyn' Landaart ten
ten aanzien
aa1Jzim
ltellig belooft,
belooft , dat hy
van Smaak
1'on
Smaak en
m Dichtkunde
Dichtktmde zyne
zyne byzondere
byzoudere begrippen
begrippeli zal
za!
dit geloven
wy gaarne
gaarne op
op zyn
zyn woord.
woord, il1dim
Ineldeelen,
die, die
indie;z
fJ.eldee/e.;:, die,
geloven wy
ze niet
::;e
niet algerneen
algemfCn zyn, ten
ten minflen
minflm niet
nie!zonder
zOltder beproeving
beproeving zyn
en , fchoon
oangenomen;
fchoon hy
hy het
hee voornemen
voornemen reeds
reeds opgeeft.
opgeeft.
aangenomen ; en,
ene Nederduit[che
NederduitfcheSpraakkunst,
Spraakkunst ,die
die onze
onze Tan!
Taal als
om
a!s ten
om ene
op rmwanke!bare
onwankelbare gronden fleunenregelmatig Sysehema,
Systhema, in Galles
1'elelmatig
Il!!es op
jlermenhet fluk
te leveren
dat hy
by echter
de , cots
voordragen, ee
de,
zou l'oordragen,
leveren. , dae
echter het
jluk der
de:'
Gellachten, uit
nit den
Gej!achten,
den aart
{Jt/;·tder
derTaal
Taa!opgedolven,
opgedo!ven, tot eene
eelle afge.
afge,
von,: de
conderde Verhtmdelillg
Verhandeling reeds
door hem
-;;;onderde
reeds aanvangelyk
aan'lange!yk door
hem '100;zal geven,
geven , en
en 'er
'er ook
ook IJr,g
vrg we!
Pers
kewerkt ,inin het
Pers Ivewerkt,
het licht
licht zal
lI'e!
jets anders
tindersop
op za!
cal laten
grand te
iets
!aten volgen;
vo!gen; en
en wy
wy menen
menen gr()nd
te hebhc~·
den waarfchynlyk
hen
hen voor
voor deze
deze hoop,
hoop, daar
daar op
op den
1II1Jlujclzynlyk laatflen
!aatJjel~ /bile
flJik
van
's Dichters
Pozy , zo
van '8
Dichters Poezy,
zoals
aisbyhyzyne
zynenavolging
navolging van
van de
de
./..endgedichten
van DELILLE
(die wy
J;;;;:dgedichten van
DIOLILLE (d:e
wyonlangs
onlangsaankondigden)
aankondigden)
woemde, nn
nu deze PoGzy
POtzy nog
no~ gevolgd
gevolgd is.
is.
l,loemde.

't Hoogduitsch
BURGER, door
tEoNORE, , Romance.
Roma.nce. Naar
J\~(f{f.r't
Hoogduitsch van
van BURGER,
do~r
LEONORE
Te Groningen,
M. VAN
R. J. Schier1II.
VA:: IIEVIV/NGEN
m:\"NINGl!N BOSCH.
Te
Gronillgel1, by
by R..
Seder81/0. 23 hi.
beck
beek,, 1803. In 8v{).
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De

e voortreflykheid
en het
het uitnensend
fraaie \"an
van deze
deze Ver.
voortreflykheid en
uicne1l1end fraaie
V"rEalingvielen
vielen ons
ons te
te meer
meer in 't oog,
..
ealing
da.a,r wy,
vergely.
oog, dad}'
wy, by
by vergely
kIng van de Navolging in
in den
den bier
hier boven
bovenaangekondigden
aangekondigden BunBun.
king
del van
van Mr.
del
Mr. BILDERDYK
BILDERDYK, gevoeld
hoe moeilyk
moeiIyk het
het
gevoeld hadden,
hadden, hoe
bewaren
van alle
van het
bewaren van
31le de
de fchoonheden
fchoonheden van
het oorfpronglyke
oorfpronglylte by
hv
de overbrenging
Daar hinderden
hinderden ons
0115 wider
onder an.
overbrenging wezen
wezen moest.
moest. Daar
deren voqral
vooral ook de
deren
de volgende
volgende regels:
regeIs:

tin-

,,
is uw
uw woning
woningzoo
zood'Echt
d'Echtons
onsvereen
vereenr
ft Maar
Maar,,waar
waar is
?'~
is verre
"" Ze
Ze is
verre van
zy,is
Js eenzaam
eeuzaam en
en kleen
kleen,,
van hier, zy
voor ons
ons heiden."
beiden."
"" Toch
Tach is zy genoeg
genoeg voor
Nu
zucht ze,
ze, nu
duchtze,
ze, haar
bar hart weet niet wat.
Nu zucht
nu duche
aarzelt ze
ze en
enkan
kanniet
nietbefluiten.
betluiten. _
Nu aarzelt
war!"
Leonore, gy 40;
Zi~~ my
my niet
ni~t weer
J" enz.
enz.
"" Vaarwel,
Vaarwel, LeOuore,

MIXT
walt

as•

1!tuft
V 1\ GaR's
G E a'sLEONORE.
L!ONOR!.

waarhet
het hygevoegde
bygevoegde het
het fiukje,
flukje, in ons oog ,,niet
niet alleen
waar
alleen veriatsverlal1l
de, maar
in het
het geheel
de,
maar wy het lieve
lieve oorfpronglyke
oorfpronglyke in
geheel niet
niet kon•
kon.
den herkennen:
herkennen:
clen
d

Sag on,
an, wo
Sag
wo ist
istdein
dein K'immerlein?
K/imltterleill'
11Wo?wie
wiedein
deinHochzeitbettcheIJ?'
Hochzeitbettchen?
Wo?
bier! - ./lil,
gil, kith!
kiihi u11d
und klein!
klein! _
"„ Weit
Weit,, weft
weit von
von hierl
SechsBretler
Bretter und zwey
Brettchen I"
Seeks
'zwey Brettchm
Hat's Raum
RRamfiir
"39 Hat's
fitr mich?"
mien?" Furdick
Fur dichund
zmdmich
mieh I!
Komi, fchurze,
K011ltJ1,
fehiirze, fpring'
[prillg'und
undfchwinge
fthwinse dick!
dick I
hofen;
Die Hochzeitgiiste
Hoehzeitgiiste hoffln;
fieht uns
Die Kammer
KamtJler fleht
uns o,fen."
offen."
SchOnLiebehm
Liebchenfehurzte,
fchiirzte ,[prang
fprang und Jehwling
fchwang
Schon
Sick auf
Sick
aufdas
das Rofz
Rof~ behende
behende;; enz.
Waarlyk zeer
zeer veel
veel beter
beter behangt
ons de
de Overzetting,
di.
Waarlyk
behaagt ons
Overzetting, die
&ands voor
voor ons
ons ligt.
ligt, en
is::
tbands
en verwonderlyk
verwonderlyk getrouw
getrouw is
Zeg op!
op! hoe
Zeg
hoe isisuw
uwBruidsbed?
Bruidsbed? waar
waar
tevens? Uw huisje
huisje en
en huisraad
huisraad tevens?
Ver,ver
vervan
vanbier!
hier Izes
zesplanken
plankenmoor!
maar!
"„ Ver,
nevens." -—
koel, en
en flit
fiil daar
daar nevens."
"„ Klein,
Klein, koel,
Kan
ik 'er
'er in?
in? "„ Ja
en ik.
Ja gy
gy en
Kan ik
Kom, Schatje!
Schatje! toef
toef geen
geen oogenblik.
oogenbJik.
De Bruiloftsgasten
Bruiloftsgastell hoopen
hoopen;;
De kamer
is al
al open!"
kamer is
't
't Schoon
Schoon Liege
Liefje lost
laat zich
zich overreen,
overre~o,
En float
,
flaat,, op
op 't'tros
rosgefteegen
geO:ee~en,
De handjes
om haar'
haar' Ridder
Ridder been
handjes am
been,, enz.
enl.
Naar
deze proeve
proeve fmaakt
fmaakt dit
dit fiukje
ftukje overal;
overal; de Vertaler
Naardeze
Venaler wykt
wykt
moor
zeer zelden
zelden een
een weinig
weinig of,
ten uiteriten
maar zeer
a f, het
het geen niet
niet clan
dan ten
uiterfien
moeilyk te verhelpen
verhelpen is
is by
by de
deoverbrenging
overbrengingvon
vanzodanige
zodanige naive
twit"
ftukjes,
van den
fiukjes, maar
maar maakt
maakt zich
zich geheel
geheel meester
meester van
den getst
getst,, den
den
toon
toon,, de
de bonding
houding enenieder
iederdenkbeeld
denkbeeldvan
vanden
denHoogduitfchen
Hoogduitfchen
Dichter
Dichter, , zo
zo dot
dat wy
wymaar
maarzelden
zelden de
defchoonheid
fchoonheid van
van het
het
oorfpronglyke
zienverioren
verlorengaan.
pan. De
oorfpronglyke zien
De fleer
fleerVAN
VAN HEYNINGEN
HEYNINGI'..N
geen reden
reden tot
BOSCH
llO!CH had
had dus
dus hoegennamd
hoegenaamd geen
tot vrees
vrees,, dot
dat men
melt
hem
zou kunnen
kunnen verdenken
verdenken,, het ilukje
fiukje in den
den firaka
firakli gemeldea
~emelde.
hem zou
Bundel
:Bundel te
te hebben
bebben naargevolgd.
naargevol~d.
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Nieuwe
Nituwe Dichtgewyde
Dichtgewyde Mengelingen
Mmgelillgen van
"an het
hetGesootfchap
Gellootfchap,, onder
onder
fpaartgeen
geenvlyt.
vlyt. Ifle
Ne fpreuk
IPreuk:: Kunstliefde
Kunstliefde fp~arc
IJle Deel.
Deel. In
de
en Zoonen,
Zoonen, x8o3.
'sHage,, by
by Vosmaer
Vosmaer en
x803. In
In gr.
gr.Svo.
Svo. r,18
148 bl.
bl.
'sHage
et
et Genootfchap
Genootfchap heeft
heefc deszelfs
dcszclfsvroegere
vroegereverzameling
verzamelingvan.
van
H
Dichtflukken
gecft alzo
alzo den
den bezitteren
bezitteren der
<kr vo.
vo.
Dichtflukken gelloten
geOoten,, en geeft
rige
gelegenheid am
om het Werk
voor compleet
compleet te liouden,
rige Delen
Delen gelegenheid
Werk voor
houd('n.

en aan
aan anderen
anderen,, om
om zich
zich nu
nu alleen
allecn de
delatere
latere verzameling
ver~amelilJg arm
aan tete
en
fchaffen
zonder dat
defeetis.
is. De
fchaffen, , zonder
dat bun
hUll Werk
Werk daarom
daarolD defect
Demeeste
meeste
ttukken
zyn van
fiukken of
of ftukjes
flukjes,, in
in dit
diteerite
eerlleDeel
Deel ,,zyn
vanenen
cnengodsdientligodsdienm.
gen inhoud,
inhoud, zoetvloeijende
zoetvloeijende,, en
en ook
oak van
vandichterlyke
dichterlyke waarde
w,larde
niet
niet ontbloot
ombloot;; hoewel
hoewel wy
wynog
nogmeerdere
meerdere dichtertyke
dichterlyke fchoonhefchooIlhe~
in dezetve
en minder
minder Godgelcerdheid,
Godgelcerdheid, in
dezelve zouden
zouden verlangen.
verlan~en.
den, en
De overige
overige ftukjes
!l:ukjes zyn
zyn ook
oak niet
niet onbevallig;
onbevallig; enkelen
enkelen zonden
zOlielen
grotere·en
kleinere
uitmonfleren. De
De 26
~6 grotere
klein ereDichtflukjes
Dichtftukjes,, die
eli.
wy uitmonfteren.
bier
van de
de volgende
volgende Dichters
Dichters:: A. C.
c. SCIIENK,
ICllENK.
hier voorkomen,
voorkomen, zyn
zyn van
J.
P. A.
J. VAN
VAN OS
os ,, F.
F. A.
A. DE
DE HARTOGII
HARTOGH, , J. G.
G. TEN
TEN BROEK
BUOEK. , P.
A. R.
R. VAN
VAN
OUWENALLER
T. VAN
G. Ii.
OUWENALLER, ,T.
VAN LIMBURG
LlMBUltG, , G.
H. VAN
VAN YSSELSTEIN,
YSSELSTElN, N. J.
J.
_AKi, en R.
R. P.
P.VAN
VAN DE
DE KASTEELE.
KASTF.I!LE. Het gaat met zodanige verver~
RAKE,

zamelingen altyd
ouden you;
voet;men
menmoet
moet een
een bekwaam
bekwaam
zamelingen
altyd op
op den ouden
boekdeeltje
en goede,
goede, het
boekdeeltje byeen
byeen hebben; het
het waarlyk
waarlyk fchone
fchone en
het
middenmatige
middenmatige,, en dikwils ook
ook het
hetgeen
geennagenoeg
nagenoeg gene
gene waarde
wnard~
BELLAMY zou,
ZOU, den
denken
heeft,
krygt daarom
daarom ene
ken wy,
heeft, krygt
ene plaats.
plaats. BELLAMY
het geen
van dit
dit Deeltje
gezegd hebben,
hebben, het
Tan
Deeltje wederom
wederom gezegd
geen by
by eens
eens
just wcl
zeide
Alles in pogzy
poezy!I in
in poe.zy
poezy j11;st
!Vel
zeide van
van een
een der
der vorigen:
vorigen: Alles
alles l1iet,
niet, maar
nIles
1I1aar ten
le/1minflen
nJjnj/en alles
a!!es in
in vaerzen
vaerzeI1 en
eft op
op rpm,
ryflt! _
liep met
Gnootfchappca
Maar
met onze Dichtlievende
Dichtlievende G~l1oot(chnppcn
BELLAMY liep
Maar MLLt.MY
met de
juist niet
niethaag;
hoog; en,
en, dit
wy, ook
juist
dit erkennen
crkennen \V...y,
ook met
Rccende Recenfenten niet.
niet. Wy oordelen
intusfchen, dat
fellten
oordelcn intllsfchen,
dat in
in dit
dit eerfle
eer!l:e Stukjc
Stukje
en fchone
het goede
goede en
(chone toch
tach het
het minder
minder goede
goede nog
nog overweegc,
overwcegt.
en dat
en
dat men
men deze Gedichten
Gcdichtcll ene
ene plaats
plaats by
by die
die van
van het
het middenmiddenroan
vergunncn kan.
kan.
foort vergunnen

Yerfameling van Redevoeringen,
de onderfchei,
rer[amcling
RedcI'oeringen, uitgefproken by de
onderfchei..
in het
Tot Nut
Nut em;.
enz. in
dene Departementen
Departementendet'
tierBat.
Bat. Marltleh.
Maatfch. Tot
Ilene
van GorGewestFriesland.
Friesland.Ifte
Vie Stukje.
Stukje. Te
C. van
Gewest
Te Sneek
Sneek,, by
by C.
in gr.
gr.8vo.
81'0. 67
61 bl.
cum,
cum , X804-.
t go4. 1n

eeze
D eeze

over'c't geheel,
Redevoeringen zuBen,
zullen , over
Redevoeringen
geheel, met
met genoegenoegen en
en nut
nut kunnen
kunnen geleezen
geleezenworden,
worden , vooral
vooral door
door die
gen
dio
TotNut
Nut van
van 't Algemeen,
welte
Leden
Aigemeen, wclk.e
Leden van
van de
de Maatfchappy
Maatfchappy Tot
dezelve
dezelve hebben
hebben hooren
hooren uitfpreeken.
de noodzflaklyklteid
noodzaaklykheidtot
tot de
de ontlVi/(..
ontwik.
M.
ADRIANX fpreekt
M. J. ADRIAN'
fpreektover
over de
keling en
en oefening
tier Lichaamskrachten
by de
de Jeugd
yeugd in
in de
de
klling
oejfening der
Lickaamskrachten by
de voordeelen
Hy fchetst,
fchetst , onzes
onzes oordeels,
oordeels , de
Schoo/en.
voordeelen dier
dier
Schoolen. Hy
eelfellwge
dan deiseireniugewat
warfterk;'
Berk;verbceld~
verbeeldt~i~b
zich daafvan
daarvau meer,
meer , dan
zelZQl-
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zelve zoude
zoude opl.eve.\'en.
opleveten , indien
Julien zy
zy al~
al, naar
zelve
naar eisch
elsch,, en
ell over
ov~r 't
't
algemeen ,koude
!code .te
.te,werk
getteld worden, en
algemeen,
,werk gef1:eld
en isis te
te fchraal
fchraal in
in de
de
opgave der
middelen. De
opgave
der vereischte
vereischte middelen.
Dc losfe
losfe gedachten
gedachten,, door
door
hem opgegeeven,
!Jem
opgegceven. verdienen
vErdienen echter
echter geenzins
geenzins veronagtzaamd
veronagtzaamd te
to
worden; integendeel,
ilJteg~ndeeI, verflandige
verf1:ondige overweeging
overwecging zyn
zyn dezelve
dezelve ,
om het
het belang
belangder
derzaake,
mite, overwaardig
-- lyk dezelve
om
overwaardig -~iYk
dezelve dan
dan
hebben gegeeven
gegeeven tot
tot een Ge
Ge prek
prek tus!den
tusfchen een
a:mleiding hebben
een
ook aanleiding
Landman en
etJ Stedeling
S/cdeling over
overde
deLichaamsoe
Lic/JtJtJ1JJSOC ening
ening der Kinderen
[{inderm
Weekblad voor
voor den
den zogete vinden
vinden in
in het
in de
de Schoolen
Schoo/fit. , te
het Weekblad
GerneenenMan,
Man, IV D. No. 18
8-..i9o.
I8~-I90.
noemden Gemeel1en
noemclen
de verpligting
van elk
elk Lid der
fchetst de
W. C.
H.
c. A.
A, VISSER
VISSER fchetst
verpllg/llig van
de"
H. w.
morn.
om, tot
,.09rn, Maatfchappy,
Man/rehappy, om,
totbevordering
bevorliering desdel" verlichting,
verliehting.
Welkelie
de lIIaalfchappy
Maatfchappy ander
'Welke
onder alle
aile flanden
jlanden des
des Folks
Folks zo4kt
zo4J:t te
te
verbreiden,~ deeze
verlichting daarloe
daartoe het eerst
'Yerhreiden
deeze vertiehting
eerst by
hy zichzelven
zichzelven te
tt
in het
het eerfie
eerfte deelop
deel op eenc
eene bev:melyke
bevatte/yke wyze
bevorderen. Nan
oevorderel1.
Naa in
wyze gegehebben. dat
datmen
menbehoort
behoortverlicht
verlicht teteworden
worden omtrent
omtrent
toond te hebben,
alles wat goed en nuttig is,
is. om
om onze
onze beilemming,
befiemming. waartoe
waartoe wy
wy
:Illes
te bereiken,
hier zyn,
zyn , te
bereikell. —
- dat
datonze
onzebetiemming
bef1:emming is
is,, deelgedeelgehier
nooten
nooren tere worden
worden der
der zegenryke
zegenryke onflerflykheid,
onf1:erflykheid, en
en dat
dat de
de weg
weg
cot deeze verlichting Vooral
in 't
't Euangelie
\roon:I in
Euongelie van
van Jefus
Jefus gebaand
gebaand
tot
is, —
is.
- flelt
fieltde
deSchryver
Schryver vervolgens
vervolgens met
met nadruk
nadruk voor,
voor, den
den in..
invloed der
vloed
der poogingen,
poogiugen, zo
zovan
van verlichten
verlichten en
en welgezinden,
weIgezinden. ais
als
onkundig'~n, bevooroordeelden
bevooroordeelden en
en kwalykgezinden,
kwalykgezinden, op
op de
de
van onkundigen,
weare verlichting
hunner naruurgellootcn
natuargenooten -— en befluit
waare
verlichting hunner
beiluit met
met de
de
opening van
van een vrolyk
vrolyk uitzigt
uitzigt op
uprefine
rcine genoegens
geno.egclls,, die
die den
den
opening
verlichten en
vcrlichten
en tot
tvtanderer
:mJercrNeil
h(:i!werkzaamen
werkz:JamcnIVIenfehenvriend
Menfchenvriend.,
wegens het
zyner makc.
make, fchadeioos
fchadeloosfiellen.
Itellen. -— Als
!Jet moeilyke
moeilyke zyncr
Ais
wegens
kieine onnanuwkeuriglieden
zou men
men kllnnen
kunnen noemen
noemen de
de uitkldnc
onnauuwkeliriglJeden zou
uitcirukkingbl.
bl.37.
37. „.. Dan
Dan zal
zal —
- de
denachtuil
nachtuil zich
zich verblyden
verblyden in
ill
orukking
Zniderzdni"
:let licht
licht der
beter ZOll
Zon alleen;
:~et
der Zuider::,;oll
!" beter
ill
alleen; -— zo
zo ook
ook is, ill
het notversje, de
rebel een
een voec
vyfdc C!l
het
flot- versje,
de zesde
zesde regel
voet te
de vyftlc
te lang;
lang; de
en
een te
te kart.
elide een
dfde
w. FEENSTRA
P. W.
de Lettf1"'Oc!Jr:nil;gefJ
Letteroefeningen ols
als 1/!Jtt!ge
nuttige
P.
FEENSTRA befchouwt
befchollwt de
Uitfpanningen, en
en betoogt
zeer rCf;clmaatig,
regelmaatig, overmigend.
overtuigend, en
UitfpatJningen,
ut:toogt zeer
ell
op eene
0 . Het
eene inneemende
inneemende wyze, 1I",
Het gefchikte
gefchikte der
der LetteroefieLetteroen-~
ningen —
ningen
- ook
ook inin den
denkring,
kring.waarin
waarindedemeergemelde
meergemeldeMaatMar-tfchappy dezelve
dezelve bepaalt
fchappy
bepaalt -— om
omeen
eenftreelend
itreelelld vermaak
vermaak,, eene
eelle
aangenaame u!tfp:mning
uitfpanning te
te verfchaffen
met aenwyzing
:oangenaame
verfchaficn. , met
aanwyzing dat de
poogingen
van derzelver
derzelvcr Leden
Let/en ter
terbevordering
bevordcring daarvan
di\urvan kunkunpoogingen van
nen dienen;
lIen
diencn; en
en 2°.
2°. Hoe
Hoe grout
groat eene
eene weardy
wd~)'(ly in
jn het
het bevorderen
bevorderen
van zulk
tot nut
van
zulk een
een Volksvermaak
Volksvermaak tot
nut van
van 'c'tAigemeen
Algemeen gelegen
gelcgen
Deeze Redevoering
Redevaring is,
is, wat
is. Deeze
wet fiyl
41 en
enbetoogrant
betoogtrant belangt,
bel:mgt,
is.
onzes agtens
, overeenkomflig
de besce;
beste; fchoon
fchoon wy
wyalien
allen.
overeenkomf1:ig
onzes
agtens., de
derzelver doel, zeer
keuren ;; zo
zo dat
derzelver
zeerw61
weB gefchreeven
gefchreeven keuren
da~ wy
wy wenwenfchen t, dat
datandere
andere Spreekers
Spreekers het
het voorbeeld
voorbeeld deezer
deezer Manners
Mannen
(chen
zullen volgen,
en de
de Uitgeever,
Uitgeever,, door een gQed
debiet , in zyzy·
zullen
volgen. en
goad debiet
Ile ouderuzemin
ae
oijdemeemiugzal
zalbegunaigd
begunfiifi~t worden,
worden~
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jOANNIS VAN
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JOANNIS
VAN VOORST
VOORST Oratio
de JOANNE
AUGUSTO ERA
ERoptimo post
post HUGONEM
NESTIO
HUGONEM GROTIUM
GROTIUM Duce
NESTIO , optimo
Duce et
Magiftro Illterpretum
InterpretumNovi
NoviFoederis.
Foederis. Publice
MagH1:ro
Publice habita
habita
die VIII
die
VIII Febr.
FebI'. MDCCCIV,
MDCCCIV, cum
cumMagithatu
Magif1:r:'!tu AcadeAcadeMiC0 abiret,
abiret , etetordinariam
ordinariamTheologiae
TheologiaeProfesfionem
Profesfionem
mico
in Academia
aufpicaretur. Lugin
Academia Lugduno-Batava
Lugduno - Batava auCpicaretuI'.
Lug..
duni Batavorum
apud d.
A. et
et .j.
7. Honkoop
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Batavorum, ,apud
Honkoop, 1804.
4to. pp.
pp. 66.
66.
wy onze
et groot
groot genoegen
genoegen hernieuwen
hernieuwen w'1
onie kennis met
met
den Hooggeleerden
VAN VOORST,
VOORST , die
die ons
den
Hooggeleerden VAN
ons bier
hier
weder eene
wedel'
eene vrucht
vrucbt van
van zynen
zynen letterarbeid
Ietterarbeid fchenkt;
fchenkt; eene
eene
Redenvoeringtot
tot lof
van den
den beroemden
beroemden JOANNES AU.*
AU"
Redenvoering
lof van
GUSTUSERNESTJ
ERNESTI
als, na
HUGO DE
DE GROOT
GUSTUS
, als,
na HUGO
GROOT, , den
besten
den besten
Leidsman
en Leermeester
Leidsman en
Leermeester van
van de
de Uitleggeren
Uitleggeren des
des Nieu.
Nieu~
Hy fprak
uit, wanneer
wen
{prak dezelve
dezelve uit,
wanneer hy,
hy, opseen Pef-bonds.
Verbonds. Hy
den 8ften
den
8nen February
February deezes
deezes jaars,
jaars, de
de waardigheid
waardigheid van
valt
der Leidfche
ReCtor Magnificus
Magnificus del'
Leidlche Hooge
Hooge Schoole
Schoolenederleiw
nedetlei..
Rector
de, en
en tevens
tevens het
betampt
amptvan
vangewoon
gewoonHoogleeraar
Hoogleeraar in
in de
de
Godgeleerdheid aanvaardde.
aanvaardde.
Vooraf gaat
gaat eene
eenekarte
korte Voorreden,
Voorreden ,waarin
waarinde
de Scltry..
Schry
Voaraf
ver zegt,
zegt, dat
vel'
dat hy,
by,wel
weIverre
verrevan
vanzyn
zynonderwerp
onderwerp uit.
uit..
geput te
geput
te hebben
bebben,, alleen
aIleen de
dehoofdzaaken
boofdzaaken heeft
heeft kunnen
kunncn
aanraaken. Op
de plaats,
plaats, waar
waarhy
bymoest
lIlaestfpreeken,
fpreeken, elt
aanraaken.
Op de
in den
den tyd,
tyd,welken
welken by
bydaartoe
daartoe had,
had,kande
kondehy
hy niet
niet meet
meet
verrichten. Dit
Ditzal
zalieder
iederhem
hemgaarne
gaarnetoeftemmen,
toeftelnmen, en
ell
verrichten.
tevens erkennen
dat hy die
tevens
erkennen, , dat
die hoofdzaaken
hoofdzaaken zeer
zeer wel
wel heeft
heeft
uitgekozen. Een
van bet
het Stuk
Stuk zal
zal den
den
uitgekozen.
Een beknopt
beknopt verfiag
verfiag van
eenigzins kundigen
eenigzins
kundigen Leezer in
ill ftaat
(batftellen
aeHen om
omdaaroVet
daarover
te kunnen
kunnen oordeelen.
oordeelen.
De Inleiding
behelst eene
klacht, ko
De
Inleiding bebelst
eelle klacht;
to over
over het
betMein
klein
getal del'
der geenen,
die de
de zuivere
Leer van
JESUS op
geenen, die
zuivere Leel"
van JEStJ9
getal
Kaaren
rechten prys
prys (chatten,
fchatten, als
baal'en rechten
als over
over de
debaldaadigheid
baldaacHghei(1
des kwaads
van derzelver
tegenftreeveren. De
van
derzelver tegenllreeveren.
De oorzaak
oorzaak des
wordt toegefthreven
klei1l3chtil1ge en
enverkeerde
Vetk~erde
worde
toegefchreven awl
aan dedekleinachtinge
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behandelingedel'
der brannen,
bronnen, waaruit
behandelinge
waaruit alleen
aIleen de kennis
kennis diet
di~
Leere moet
warden. En
Leere
moet gefchept
ge[chept worden.
En hiervau
hiel''lall ligt
ligt de
de Ichuld,
fchuld,
grootendeels,enenbybyhUll,
hun, die
die ai
al wat
oud is,
wat oud
is, fchoon
fchool1
grootendeels.
geltaafd met
met de
de duchtigtte
gefiaafd
duchtiglte bewyzen
bewyzen,, verachten
verachten,, enkel
eukel
om dat
dat het
het oud
, bet
om
aud isis,
hetzekere
zekerrverwrikken
verwrikken door
door onzeollzeby hun,
hun,die,
die,verfIaafd
verflaafd aau
aanhunne
hunne eeneenkere gisfingen;
gisfingen; en by
maal aangenomen
aangeuomen Stelfels
Stelfels van
van Godgeleerdheid,
Godgeleerdheid, meenen
meenen
ChristelylcenGodsdienst
Godsdienst te
te lumen
den
({ullnenverdedigen
verdedigenzones
zone,
den Christelyl{en
der geregelde
del'
geregelde en
en op
op waare
waal'egeleerdheid
geleerdheid tceunende
fieunende ververklaariuge del'
der Schriftuure.
Schriftuul'e. Beiden
Heide!1 vervallen
vervallen tot
tot eene
eene gegeklaal'illge
uitlegging derzeive.
derzelve. Eene
en
heel averechtfche
averechtfche uitlegging
Eene gezonde
gezoude en
geleerde Uitlegkunde
Uitlegkundeisis de
de bron,
bran, het
geleerde
het fteunfel,
ll:eunfel, de
de vasvastigheid van
van de
de waare
waare kennisfe
kennisfe der
del' Christelyke
Christelyke Leere.
Leere.
tigheid
DE GROOT,
En hierin
GROOT, ERNEST!
ERNESTI de
hierin is, na
na onzen
onzen DE
beste
de beste
Leidsman en
en Leermeester
Leermeester (*).
Leidsman
vorderde hier
hier iets te zeggen
De welvoegelykheid
welvoegelykheid vorderde
zeggen van
vaft
den uitmuntenden
den
uitmumellden Man, op
opwelken
welkenons
onsVaderland
Vaderland alaIHUGO DE
," zegt de Schryroemen."„ HUGO
tyd mag
mag roemen.
DE GROOT
GROOT ,"
ver, „" was,
was,ininditditvak
vakvan
vangeleerdheid,
geleel'dheid,zodanig
zodanig en
en zo
zo
groat, dat
",s groot,
dat by
hy niet
nietalleen
alle 7n ininzynen
zynen tyd,
tyd,.onder
onderaIle
aIle
Uitleggeren des
des N.
, welken
"DS Uitleggercn
N. Verbonds
Veroonds,
welkeneigentyk
elgenlykzich
z~
genoemd worden,
worden, en
en zich hezig
~, genoemd
bezig hielden
hielden met
met bet
het verver,)
klaaren van
, dedeeerfte
"51 klaaren
van den
den zin
zinder
del'woorden
woord('n.
eerfleplaatsi
plaati
bekleedde, maar
=',
bekleedde,
maar nog
nog verdient
vel'dient befchouwd
betchouwd te
te worden
worden
51
als de
de grootfte
grootfte van
van alien
allen,, die
die voor
'1001' of
ofna
nahem
hem gege" als
weest zyn,
alien, welken
" weest
zyn, naarnaar' wiens
wiens voorbeeld
voorbeeld allen,
welken dee.
ze kunst
kU1JSt willen
willen oefenen,
oefenl'll, zich
zich moeten
maeteo vormen,
vormen,, en
ea
" ze
,s
haft het
=', welken
welken ERNESTI
ER !'IESTI zelve
zelve genoemd
genoellld hl:eft
het Hoofd
Roofd de
d~r
LetterkundigeFerkl(l(winge
Ferklaaringe ";an
van het
het N.
"5> hedendaagrebe
hedendaag(che Letterkundige
N.
'."
" Verbond
perbond (f
ct'."
Na nog
nag eenige
eenige annmerkingen
annmerkingen tot lof
lor van
van DE GROOT'
GROOT
gemaakt
~cmaakt,, en
enmet
metedelmoeclige
edelm(lerti~e verfocjinge
vcrtl)cjinge gewaagd
gewaagd te
bebben
van den
den taster,
laster, door
doorfommigen
lommigen den
den onvergelykeonvergelykelleboen vau
lyken
(4.) , dat
Man aangewreven
aall~ewreven., zegt
zegt de
de 'sSchryver
Schryver q),
dat"
lyken Man
omtrent
der jongstverlopen
jongstverlopenEeuwe,
Eeuwe, de,
de , te
het midden
midden del'
ttt
omtrent het
vooren
vooren verdrongen
verdrong-en of
of verachte,
verachte,uitlegwyze
uitlegwyze van
van onzen
onzell
Landgenont
wedel' hegon
bep;on vernieuwd
vernieuwd te
te worden
worden,, en
en maakt
maakt
Landgenoot weder
; gbeid van
van te
zwaarig-heid
te verzekeren
verzekeren,, dat
dat men
mendeeze
deeze
geene
een e zwaar
berftelling
lIerftellin~ voorriaamelyk
voornaamelyk aan
aan ERNESTI
ERNEST! te danken
danken hebbe.
hebbe.
andere goede
goede Uitleggers,
Uitleggers , we/ken
Hy wil
wil daarom
daarom andere
wclken voor
vaal'
Ily
hebben , niet
niet verachten.
verachten. In
gf met
ERNESTl geleefd
geleefd hebben,
In
Of
met ERNESTI
te(a) SI.

(1)
5, G.
(0 Bl.
BJ. 5,
,.

(4)
(D 31.
.,.
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ottAno,l
Ol1ATto

. 1ty fpl'eeh
tegendeel ·IIY
Cpreektmet
met onpartydigen
onpartydigen 1oe
tegetldeel,
lof van
vl1n veeld
veele
geleerdeMannen,
Mannen uit
Landen, en
gekerde
uitonderfcheiden
onderfcheiden Landen,
en van
vall
onderfcheiden Gezindheden,
Gezindheden, welken
onderfcheidt'll
welken in dit
dit vak
yak met
met Vrtteht
VrUch€
gearbeid hebben.
hebben.Maar
Maarhy
hybeweert,
beweert„," dat
gearbeid
dat alal het
hetgoede
goede,
hetgeen men
men by
by anderen
anderenvindt,
vindt, met betrekkinge
betrekkinge tot
tot het
~, hetgeen
Letterkundiguitleggen,
uitleggen naar
naar de
de wyze
van OROTIUs
wyze van
"5 , Letterkundig
GROTIO
gevormd is,
is, en
"99 gevormd
en dat,
dat,wanneer
wanneermen
menalles
aIlesbyeen
byeen rekent
rekent ~9
niemand die
die wyze
wyze betel'
beter gevolgd
gevolgd heeft
heeft dan
dan ERNESTi;
t , niemand
;,
ERNESTI;
ja , dat
"t , ja,
datdeeze
deezedezelve
dezelvetottotvolmaaktheid
volmaaktheid heeft
heeft gea
gea
bragt (*)."
(*)."
5 , bragt
De Schryver
zyne Toehoorders
"De
Schryver herinnert
herinnert nog zyne
Toehoorders,, dat fly>
by
filet van
van ERNEST!
ERNEST1 wi!
wil fpreeken
nict
fpreeken als van
van eenen
eenen Geleerdett
Geleerdert
in het
in
het algetneen
nIgemeen, , maat
maat als
als van
van eenen
eenen Uitlegger
Uitlegger der
det'
Schriftuure , en
en zegt
zegt daarop,
daarop, dat
Schriftuure,
dat dezelve,
dezelve, in
in het
het Jaar
Jatii'
/ 759 , tot den
Leerftoel bevorderd,
bevorderd, tet1759,
den Godgeleerden
Gnctgeleerden LeerH:oel
terftond in zyne
eden ; Over
frond
zyne Intree-R
Intree- Reden;
het navolgen
11C1volgen Van
Vfllt de
de
Over het
Poorfchriftm
OOtdee!ktmdigen in het
hetbeoefenen
beoe{enen del°
del"
Voorfchriften de,.
der Oordeelkundigen
Godgeleerdheid ; liet
liet blyken
hy zicit
Godge/eerdheid;
blyken,, welk
welk denkbeeld
denkbeeld by
zidt
inaalite van
van de
(land (D,
(t)'
Inaakte
(Ie plichten
plichten van
vall zynen
zynen nieuwen
nieuwen fiand
Bier paar
Hier
l.1aar gedroeg
gedroeg by
hy zich
zich ininhet
hetophelderen
ophelderen van
vanveeld
Veell;!
gedeelten der
gedeelten
del' Leerflellige
Leerllelligt: Godgeleerdheid,
Godgeleerdheid,dedeGefchiedd4
Gefchiedcnis der
del' Leerftellingen
Leel'ftellingen,, de
de beoefening
beoefening der
del' oude
oudeKerkd
Kerk..
nis
leeraaren en
leeraaren"
en dedeKerkelyke
Kerkelyke Gefchiedenis
Gefchiedenis in het
het algda
algc'men.
meenl Vooral
Vooralbevlyrigde
bevlyrigde hy
hyzich
ziChom
omdedeSchriftutir
Schrifturtl'vote
vot..
gens
gezonde Uitlegkunde
Uitiegkundetete verklaal'en,
verklaaren, en
en a.nd€!;';
auk,
gens eene
eene gezonde
ten
den wech
wech te
te wyzen.
wyzen. Dit
ten daartoe
daal'toe den
Dit was
was het
hetdoel
doel vat'
vl1ii
Verftheiden
uitmuntenL en
verfcheiden uitmuntend~
en hier
hieropgetelde
opgetelde Werken
Werken f.
waaronder
zyne Inflitutio
waaronder zyne
Inftitutio Interpretis
Interpretis Novi
Novi Testamenti
Testamenti.
eene
der eerae
eerfte~ zo
eene del'
toniet
nietdedeeerlte
eerneplaats
plaatsvan
vanalien
allenven:
vebii
dient
(4).
dient (-1-).
De
De Redenaat
Redenaat gaat
gaat vervolgens
ve,rvolgens over
over tot
tot eene
eene naderd
l1adere
ontwikkeling
zyner ~ezegden.
gezegden. ERNESTI
ontwikkeling zyner
ERNESTI, bedreven in de
de
Ifebreeuwfche,
en Latynfche
Latynfche Taalen,
Taalen, zo
Hehreeuwfche, Griekfche
Grieklche en
zo wet
wet
Ms
in de
als in
de Oudheidkunde
Oudheidkunde,, bediende
bediende zich
zich van
van de
de zelfd0
zelfd$
bulpttliddelen
als de GROOT,
GROOT ~ herftelde
herficlde en
en volmaakte
volmaakte des
des.;
hulpmidde]en als
zelfs
wyze van
van verklaaren.
verklaaren. Vooreerst,
zelfs wyze
Yooreerst, door
door de
de.natant
natlitit
eener
goedeUitlegkunde
Uitlegkundeduidelyk
duidelyk
voortetefiellel1,
flelleti eit
cener goede
vaal'
ett
te toonen
coonen,, dat
dat dezelve
dezelve gelled
geheel rust
rust op
opdedegrondett
gronder1
der
wil, dat
del' SpraakSpraak. of
of Taalkunde
Taalkunde,, welke
welke wi!,
dar.. .nien
men niet
niet deli
deii
zin
zin der
del' woorden
wool'den uit
uitvooraf
voorafonderftelde
onderaeldezaaken
zaakenbepagld
bepa:tli.! t
Maar
maar uit
uit dedebetekenis
betekenisder
del'woorden
woordendedebedoelde
bedoeldezaaket!
zaakc~

iif"

(*) Bl. t t

124
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J. VAN
VAN VOORST
VOOl\.ST

(s'). Ten
afleide
Ten tweeden
afleide CiI<).
tweeden, , door
door bet
het uitmuntend
uitmuntend befchry.
befchryen van
beste hulpmiddelen
debeste
hulpmiddelen eener
eener taalkundige
taalkundige Vitven
van de
y
legginge
welkegelegenheid
gelegellheid vooral
vooral de
deHebreeuwschHebreeuw5chlegginge;• by
bywelke
Gfiekfche
ftyl der
Griek[che HyI
del' gewyde
gewyde Boeken
Boeken ininaanmerking
aanmer:dng
Ten derden, door het rechte gebruik van andere,
komt (,. t).
komt
d). Tell
zo vroegere
vroegere als
als laatereSchriftuurverklaarders
laatere, Schriftuurverklaarders naauw•
naauwkeurig
aan te wyzen
wyzen (17).
(-1-). Hierby
Hierby wordt
wordt aangemerkt,
aangemerkr,
keurig aan
heeft uitgemunt
uitgemunt in
in het
dat
dat ERNESTI
ERNESTI voornaamelyk
voornaamelyk heeft
het wel
weI
beoordeelen
der \,y
Werken
van anderen,
anderen , meer
beoordeeJen del'
erken van
meer dan
da.n door
door
eigene
eigene vitidingen
villdingen, , en dit
dit inineene
eeneaantekening
aantekening bevestigd
bevestigd
door her
elen van
van den
her gevc
gevielen
den Horgleeraar
Hor'gJeeraar WYTTENBACH.
als fpaarzaam
fpaarzaam en geVerder
Verder wordt
wordt ERNESTI
ERNESTI voorgefteld
voorgell:eld als
ge·
inaatigd in
111aatigd
in het
hetwederleggen
wederleg,gen,, billyk
billykenengoedwillig
goedwillig jegens
jegens
alien,
dan berispende,
berispende, eu
eu altyd
altyd tot
totden
den
':illen, liever
lievcr pryzende
p:yzende dan
Wy
zachtften kant
kant overhellende
overhdlende (§).
(§). Wy zyn
zyn in
in het
het
zachtfien
minfte
minfie niet
niet geneigd,
geneigd, ERNESTI
Er NESTI iets van
van zynen
zynen welverdienwelverdienden
te onttrekken
onttrekken;; maar
maar of
,ofzyne
zynegemaatigdheid
gemaatigdheid in
in
den lof
Iof te
het
van bet
bet beri.pen
bet wederleggen
wederleggell, , zyne
tyne afkeerigheid
afkeerigheid van
bed-pen,,
zyne ovei
belling tot
tot den
:zyne
overhelling
den zachtften
zachtlten kant, wel
weI niet
niet haare
haare
uitzonderingen
llitzonc1eringen gehad
gehad hebben, mag
mag men
men billyk
billykvraagen.
vraagen.
wy nu
Ten minfien
nit zyre
OpusculaOratoria,
Oratoria, welke
minfien uit
zyre Opusctl/a
welke wy
nu
itiet
de hand
hand hebben
hebben,, meenen
meenen wy ons
ons wel
weI plaatplaatniet voor
voor de
zen te
te kunnen
kunnen herinneren,
herinneren, welke
welke juist
juistgeene
geene groote
groote ge.
ge.
inaatigdheid
aanduiden. Doeh
Doch de
de Heer
maatigdheid aanduiden.
Heel' VAN
VAN VOORST
VOORST
tan hierop
"tan
bierop antwoorden
amwoorden, dat
catbybyininzyne
zyneRedenvoering
Redenvoering
MRNESTI niet
:ERNI'-STl
niet befchouwt
befchouwt als
als Geleerden
Geleerden in het
het algemeen,
algemeen.
111aar
als Schriftuurverklaarder.
Schrifmurverklaarder. - — Maar
Maar wy
wywillen
willell
311 aar als
voortgaan.
Ten vierden.
vierden. DE
DE GROOT
GROOT had het
bet voorbeeld
voorbeeJd.
voortgaan. Ten
gegeven eener
wyze van
van uitleggen;
uitleggen; ERNESTI
,gegeven
eener goede
goede wyze
ERNI!STl heeft
tie
moet ingericht
ingericht
de regels
regels aangewezen
aangewezen,, naar
naar welken
welken zy
zy moet
worden
zy fleunt,
worden,, de
de gronden
gronden, , waarop
waarop zy
fieunt, de
dewetten
wetten ,
Nvaaraanzyzygebonden
gebondenis.is. En
En hierin
'Waaraan
hierin kunnen
kunnen SEMLER
SEMLER ell
en
ilnderen
~nderen niet
lliet met
met hem
bern vergeleken
vergeleken worden
worden (**).
C').
De
De Redenaar
Redenaar gaat
gaat vervoigens
vervolgens over
over tot
tot her
het befehon.
befchouwen
als, dat
weR van
van eenige
eenige tegenwerpingen;
tegenwerpingen; als.
dat de
deLeerlingen
Leerlingen
der Erneflynfehe
Schonle veele
.del'
E,·neftynfthe Schoole
veeJe verkeerde
verkeerde Uitleggingen
Uitleggingen
bebben
gemaaktCU)
(it) —
- dat
dat ERNESTI
ERNESTI wel
weI een
een groot
groot man
man
llebben gemaakt
in zynen
zynen tyd,
tyd, maar
maardat
dat wy
wyhet.
het,nu
nu zeer
zeer wel
weI zon.
zon.
was in
was
tier hem
kunnen fiellen
flellen(it)
(44)—
hem kunnen
- dat by te
te vasthoudende
vastboudende zy
zy
der
&meat
&eweestaan
aanoude
oudegevoelens
gevoelens (§S)
(SS> - dat
dat by
by dien
dien regel
regel
der
(') 131.
(f) 131. '9-22.
(.I.) BI.
DI. 2~-'4'
22-24.
(*)
BI. 16—x8.
16-18.
(D
CD
(§) Bl.
BI. 24,
24, 25.
25. (**)
C'·) Dl.
131. 2~6-.2a.
1. (44) B.
Bi.34.
$.4>
6-2a. (t) il••
El. at.
8•
(§S) Bl.
nl. 338.
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VilerUitlegkunde,
Uitlegkunde,welke
welkebeveelt
beveelt de
de waare gevoelens
~er
gevoelens des
des

SpreekerSof
of des
des Schryvers
Spreekers
Schryvers wel
wei teteonderfcheiden
onderfcheiden van
van de
de
aangenomenmeeningen
meeningenhunner
hunnerEeuwe,
Eeuwe, naar
naar welke
aangenomen
welke zy
dikwyls hunne
fchikten , verwaarloosd
dikwyls
hunne gezegden
gezegden fchikten,
vllrW3arll)osd hebhebbe (*)
(*) dat
gebruik
gemaakt
be
- by
datgeen
hy geen
gebruik
gemaakrhebbe
hebbevan
van het
het
licht der
(f) —
licht
der Wysgeerte
Wysgeerte (t)
- dat
dat hy
hy zich
zich niet
niethebbe
hebbe toetoegelegd op
op de
(Critice). —
gelegd
de Oordeelkunde
Oordeelkunde (Critice).
- Deeze
Deeze tegenregenwerpingen worden
worden averwogen
overwogenen
enwederlegd.
wederlegd. De
werpingen
De Hoop.
Haagleeraar beweerr
beweert te
te recht,
ruin , dat
leeraar
datdedeechte
echteKweekelingen
KweekeIingen van
van
geene verandering
verandering in
in den
XRNESTI.
den Christelyken
Christelyken GodsIRNESTI geene
dienst zoeken;
zoeken; hy
hy erkent
dat SEMLER
SEMLER. hem
diensr
erkent, , dat
misfchien
hem misfchien
overtroffen hebbe
hebbe in bedrevenheid
overtroffen
bedrevenheid in
in de
de oude
oude Kerkelyke
Kerkelyke
MICHAeLIS in
in de
S.chryveren,
de kennisfe
kennisfe der
del' Oosterfche
Ooster[che
S.chryveren, MICHAeLIS
Taalen, maar
zegt, dat
NOESSELT en anderen
Taalen,
maar zegt,
dat deezen,
deezen , NOESSELT
anderen t,
fopzyne
zyne grondt1agen
grondflagengebouwd
gebouwdhebben,
hebben, en, zonder
"p
zonder hem,
hem t
misfchien, nooit
nooit tot die
misfchien,
die hoogte
hoogte zouden
zouden gekomen
gekomen zyn,
ERNEST' aIleen
welke zy
zy bereikten;
bereikten ; dat
dat ERNESTI
alleen de
welke
de verwaandverwaandWysgeeren berisp.t,
berispt, niet
heid van
van fommige
fommige zogenaamde
zogenaamde Wysgeeren
niet
de Wysgeerte
hebbe; dat
dat hy
de
Wysgeerte zelve
zelve afgekeurd
afgekeurd hebbe;
hy van
van eenieenige dingen
minder hebbe
Ie
dingen minder
hebbe gefproken,
gefproken, dewyl
dewyl hy
hyderzelver
derzelver
niisbruik en de
misbruik
de fchadelyke
fchadelyke gevolgen
gevolgen daarvan
daarvan voorzag
voorzag;;
dat de
dar
de Oordeelkunde
Oordeelkunde na
na zynen
zynen tyd
ryd grooteren
grooteren voortgang
voorq~al1g
gemaakt heefr,
heeft , maar
maar dar
dat hy
gemaakt
hy dezelve
dezelve kende,
kende, en
en haare
haare
regels hoogfchattede;
hoogfchattede; dat
regels
dar hy,
hy, misfchien,
misfchien,tetebefchroomd
befchroomd
is geweest
geweest in
in bet
hetbeoordeelen
beoordeelen van
van de
de Echtheid
Echtheid fommiger
fommiger
Boeken ; kartam,
kortom, dat
heeft,
Boekel1;
dat hy
hy hierendaar
hierendaar gedwaald
gedwaald heeft
, (en
wie
, alles
wie doet
doet zulks
zulks niet?)
niet'?)maar
maardat
dar,
allesbyeengenomen,
byeengenomen~
in het
na DE
DE GROOT
GROOT, niemand
niemand in
het vak
yak der
derUitlegkunde
Uitlegkul1de
na
grooter
grooter geweest
geweest isis dan
dan ERNESTI
ERNESTl CD.
Hierop volgen,
volgen,eindelyk,
eindelyk,dedeby
bydergelyke
dergelykegelegenheden
gelegenheden
gebruikelyke
Aanfpraaken , en
gebruikelyke Aanfpraaken,
en achter
achter de
de Redenvoering
Redenvoering
eenige
eenige ophelderende
ophelderende en
en bevestigende
bevestigende Aantekeningen.
Aantekeningen.
Ons
is reeds
Ons bericht
bericht is
reeds zo
za uitvoerig
uitvoerig geworden
geworden, , dat
dar wy
wy
by het
het gezegde
gezegde alleen
alleen onzen
onzen wensch
wensch zullen
zullen voegen,
voegen, dat
dat
de Hooggel.
Hooggel. VAN
VAN vooftsT
VOORST ons nog
nog dikwyls
dikwyls op
ap de
de vruch.
ten
un van
van zynen
zynen arbeid
arbeidmoge
mageonthaalen.
anthaalen.
(*) BI. 41.
41,

(t) Bl.
(t)
Bl. 43.

(4) Bl. 31-46.
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(fiverden
den Beuzel-geest
Beuzel-geest
Zedekunde. Door
Over
inindedeZedekul1de.
Door FRANS
Keurvorlielyk Saxifche
Saxifehe OppervnI,KMAR
OpperV(LKMARREINHf\RD,
REINHARD Keufyorflelyk
Even Te
Te .;Jmflerdsm,
ZWIerdem , by
by W.
W. brave
0804.
hofpm/ilr'el".
Hrave,1804.
hofprediker e7iZ,

Id.
In 479
8vo, 142
I42 blt
/n
~r. Svo.

?t 1Vaauw
't
Naauw verhand,
vcrhand, waarin
waarinbet
hetbier
hieraangekondigd
aangekondigd ge.
gefebrift ilaat
.... fchrift
Haat met
met een
cen ander,
ander, voor
voor weinige
weinige jaaren
jaaren
vertaand , werkjen
REINHARD, over
vertaald,
werI_jen van
van den
den beroemden
berocmden REINHARD,
de Zedelwnde
Zedekunde ,~decd
de waarde
der Kleihigheden
in de
,,,deed den
de
waarde dey
Kkildgheden in
deu
Vertaaler te
te regt
regt befluiten,
's Mans
Vertaaler
befluiten, dat
dat den
den vrienden
vrienden van
van's
Mans
fchriften , en
fchriften,
en vooral
voaral van
van zyne
zyneZedekundige
Zedekundige werken,
werkeu ~
geen ondienst
ondienst zau
zou gedaan
worden,
ge~m
gcd~a? worden
~ met
met hun
hun. ook
ook dit
dit
werkjen vertaald
vertaald aan
aan te
te bieden.
OIedcn. Toen
Toendedeverdienfielyite
verdlenfielyke
werkjen
Schryver het
Schryver
het hovengenoemd
boveilgenoemd uitmuntend
uitmuntend gefchrift,
gefchrift, als
als
stelzel van
Aanhangfelop
op zyn
zyn Stehel
Annhangfel
yan Christelyke
Christelyke Zedekunde
Zedekunde ,
uitgaf, vlocht
nnkdaarin
daal'inecnige
eellige aanmerkingen,
aanmerkingen, over
over
uitfTaf,
vlocht by
hy ook
KleThigkeitsgeist in
in fi:t/ichen
fittlichen Angelegen.
hetl:>geen
den KIt.:niffkcitsgeist
Al1gelegmhet geen hy
by den
noetnt. Naderhand
hei/en
Naderhand heeft
heeit by
by dit
chtonderwerp
onderwerp meer
roeer
heiten noemt.
volledig,• en
volledig
en op
op zich
zichzelven
zelven., behandeld
behandeld en
en uitgegeeven;
uitgegeeven;
en daaruit
daaruit isis de
dewel
weluitgevoerde
uitgevoerde vertaaling
vertaalingvervaardigd,
vervaardigd.
Nenn zal
diepdenkenden,
Ne
zaloolt
oakbier
hierden
den
diepdenl;enden.doorgeleerden
doorgeJeerden ,
en vooral
en
vooral in
in de
demenichenkennis
mcnlchenkennis buitengemeen
buitengemeen ervarenen
ervarellen
REID:I-manaJlenvege
allerwegeherkennen,
herkennen , en
en den
:RFll"HARD
den Vertaaler
Vertaaler voor
voar
zyn aangewenden
arbeid , om
f,yn
aangewenden arbeid,
0111 dit
ditbelangryk
belangryk werkjen
werkjen
weer
bekendtetemaaken,
maaken, dallken.
danken. Wy
algemeen bekend
Wywillen
willen
meer algemeen
"er
~er onzen
011 zen Leezers
Leezers den
den hoofdzaakelyken
hoofdzaakelyken inhoud
illhoud kortelyk
kortelyk
van mededeelen.
mededeelen.
in zes
zes onderfcheidene
onderfcheidene Afdeelingen
Afdeelingen worth
wordt eerst
eerst 't gegein de Zedekunde
tie,
lie, dat
dat de
de Schryvcr
Schryver Bc:Izelgeest
Bc:r:::elgeest i:l
Zedckzmde noemt,
bepaald
bepaald,, enendaarover
dr:arovercenige
cClligealgemeene
algemecneaanmerkingen
aanmerkingen
gedaan na:u
naar de
gemaaitt
daarna onderzoek
onc1erzock gedaall
de oorzaaken,
gemaali:t,, daarna
waaruit
ontflaat, en
Wilaruit die
die geestgefteldheid
geestgefl:eldheid olltfiaat.
en eindelyk
eindelj'k in de
de
byzonderbeden
aangewezen, waarin
waarin zich
zich dezelve
al ver,
byzonderhedcn aangewezen,
dezelvc al
vel'..
Wont.
(oont. -— Met
Metden
den imam
nauro van
v:m Beuzelgeest
Beuzelg(!est beftempelt
befiempelt
ilEINHARD
REINHARD die
die bekrompenheid
bekrompenheid van geest,
geest, die
die :Ian
nan zoozoo.zedelykheid onverfchillig
lanige
, Welke
di'l11ige
diilgel1,
welke voor
voorz~delykheid
onvel'fchillig
ourecht
gyp
~yn,tete
ourechteen
eenbyzonder
byzondergewigt
gewigt toefchryft,
toefchryft, en
en dede,selven
behoorlyke oplettendheid
,!!:elv/,::i1 eene
eene ;racer
meer clan
dan b.eho01}yke
oplctrendheid waardig
waardig
lteurt ; eene
cene verkeerdhcid,
verketrdlH:ld, die
dIe overflaat
overfiaat tegen
tegen de
de onbeonbe{{eurt;
daclitzaame
veronachtzaamingvan
vandingen,
dingen , die
die voor
dachtzaume veronachtzaaming
voor
tleinigheden
aangezienw01'den,
worden hoewel
zy, in
in derzel,
derzcI-.
ltleinigheden aangezien
hoewel zy,
ver
zyn vaal'
voor de
de zedelykheid.
zedelykheid. De
ver gevolgen,
gevolgen, bel;mgryk
bel:~[jgryk zya
De
wyrwer-
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'werken del'
der Zedekundigen
en het
'werken
Zedekundigen en
het leeven
leeven der
dermenfchen
menfchen
leveren feer
zeer veele
veelebewyzen
bewyzenop
op van
van deze,
deze , voor
voor de waa.
waa.
leveren
re deugd
re
dengd doorgaans
doorgaans zeer
zeer nadeelige,
nadeclige, gezetheid
gezetheid op ben:
beu.
zelingen. -Zy heeft
onderfcheidene
De
ztllingen.
Zy heeft
onderfcheideue oorzaaken.
oorzaaken. De
inwendige oorzaaken
oorzaakenzyn
zyn ten
.inwendige
een zeker
zeker natuurlyk
natuurlyk onveronver;.
xnogentot
tot het
het geen
mogen
geen waarlyk
waarlyk groot
groot en
en edel
edel is,
is,kwalyk
kwalyk
befluurd
en hartstochten
hart5tochtell;
bell:uurd vernuft
vernllft,, bygeloof
bygdoof,, driften
driften en
lichaamelyke ongel1eldheden
ongelleldheden
vooral de
lichaamelyl<e
, ,enen vooral
de kracht
kracht der
der
gewoonte. Flierby
gewoonte.
1-herbykomen
komen ook
oakuitwendige
uitwendigeomftandighe:
oml1andighe.:.
den en
den
en aanleidingen
allnleidingcn,, die
die Het
lIietzelden
lelden den
den grootften
grootf1:en inin.
vloed op bet
en den
vloed
het algemeen
algemeen gevoelen
gevoelen en
den geest
geest der tyden
tyden
hebben.
fpitsvin~
hebben. Somtyds
Somlydsbehooren
behoorenzoodanige
zoodanige dwaaze
dwaaze fpitsvin.:
dighecien , zulke angstvallige
dighcden,
angstvallig.e gezetheid
gezerheid op
oponverfchillige
onverfchillige
nietsbeduidendedingen,
dingen , onder
onder de
de karadertrekken
karacl:ertrekkell van
en
en Ilietsbeduidende
geheele eeuwen
en volken
geheelc
ecuwencn
volkrll,, althans
althans van
vanfommige
fommige feden
feC1:en
, en firaalen
ftraalen duidelyk
duidelyk door,
door, in
in de
en partyen
partyen ,en
de werken
werken der
der
kunst , in
kunst,
in de
de behandeling
behandeling der weetenfchappen,
weetenfchappen, en
en zelfs
zelfs
by de
onderwyzingen. Op
de Godsdienstoefeningen
Godsdienstoefeningen enen onderwyzingen.
Bien Beuzelgeest,
Beuzelgeest, in
in het
het Zedekundige,
Zedekundige, heeft
been: vooral
vooral niet
niet
dien
weinig invloed
vanweetenfchappen
weetcnfchappen en
en goegoeweinig
invloed het
het verval
verval van
den finaak
Gene overgedrevene
overgedrevene befchaaving
befchaaving en
en verfyden
finaak, , rene
verfyning, en
en voorts
voorts ook
ookdedegeest
geestvan
vanfommige
fommigeftanden
f1:anden,
ning,
leevenswyzenen
en inrichtingcn.
inrichtingen. -— De
leeveIlswyzen
De Beuzelgeest
Beuzelgeest in de
de
Zedekunde
openbaart zich, op
Z~dekllnde openbaart
oponderfcheidene
onderfcheidene wyzen,
wyzen,
naarbuiten.
buiten. 'Er
'Er is
is een
Uitlegkundige een
een Cafuifti.
Caluifli.
naar
een Uitlegku11rlige,
fche
een Zerlekundige
en iffcettfche
Beuzelgeest. Zedekundige en
fche, , een
Aftetifthe Bellzelgeest.
vertoont zich
zich in
Uitlegkundige vertoont
De
De Uitlegkundige
in de
deverklaaring
verklaaring van
van
zedelyke voorfchrifi:en,
voorfchriften , het
het zy dezelven
zedelyke
dezelven door
door onze
onze ei..
gen Reden
Reden ons voorgefchreven,
gen
voorgefchreven, of
of uit
nitde
deOpenbaaring
Openbaaring
ontleendworden,
worden ,zoo
zoomet
metopzicht
opzichttot
tot 't geen
ontleend
geen zy
zy gegebieden, , als
ais tot
van 't gebodene.
bieden
tot.. de
de uitgeftrektheid
uitgef1:rektheid van
gebodene. De
Beuzelgeest blyft,
blyft, met
met angstvallige
angstvallige naauwgezetheid,
naauwgezetheid, hanhaJlBeuzelgeest
gen :tan
aan den
gen
den letter
letter van
van het
het gebod,
gebod, zoodat
zoodat zelfs
zelfs de
de ziel
ziel
der wet
wet daarby
daarby verloren
verlorengaat,
gaat , of
of verbindt
verbindt zich
zich in
in tetee
def
gendeel te
te weinig
gendeel
weinig aan
aan de
de woorden
woordell,, waarby
waarby dezelve
dezelve zich
zich
allerlei kleine
kleine veranderingen
veroorlooft , ten einde
21lerIei
veranderingen veroorlooft,
einde de:
de..
zelven juist
juist dat,
dat , en
, tetedoen
zelven
en niets
niets meer
meer,
doenbeteekenen
beteekenen ,,
dan het
dan
het welk
welk men
men wenschte
wenscbte,, dat
datdezelven
dezelven beteekebeteekenen zullen.
nen
zullen. Niet
Nietzelden
zeldenworden
wordenook
ookdiedievoorfchrifvoorfcbrif.
ten der
ten
der Zedekunde
Zedelwnde,, welke
welke verkeeren
verkeeren omtrent
omtreil't zoodazoodanige voorwerpen
nige
voorwerpen,, by
bywelken
welken het
hetgevaarlyk
gevaarlyk wordt
wordt lang
lang
te verwylen
t-l!
verwylen,, een
een voorwerp
voorwerpvan
vanbeuzelachtige
beuzelachtigenafpoonafpooringen en
en belachelyke
uitleggingen.
De CafuiftiCafuifiiringen
belachelyke nitleggingen.
- — De
beftaat in eerie
fpitsvindigheid, in de
J.che lDefiaat
eene beuzelachtige
beuzelachtige fpitsvindigheid,
de
fche
B bb 4
be.
B
be-
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beantwoording van
het een
een of
ofander
auder
beantwoording
vandie
dievraag,
vraag , of
of het
op byzondere
byzondere gevallen
gevallen al of
of niet
niet toepasfe.
toepasfevoorfchrift op
voorfchrift
lyk is?
is'/ZyZyverdicht
verdicht
geweetensvraagenenentegenflrydigtegenO:rydiglyk
geweetensvraagen
heden, en
en beantwoordt
beantwoordt en
zoowel
weIdeze,
deze,als
alsgegeheden,
en befiist
bast zoo
gronde
geweetensvraagen.
De Zedekundige
Zedekundige tracht
tracht
gronde geweetensvraagen.
- — De
of het
hetmoeielyke
moeielyke der
der deugdsbetrachtmg
deugdsbetrachting uit te
te winnen,
winnen, of
hierin
hierin beftaat
beO:aat de
de Beuzelgeest
Beuzelgeest van
van bygeloof
bygeloofen
en geveinsdgeveinsdheid; ofofdie
diebeoefening
beoefeningminder
mindel' moeielyk
moeielyk tete maaken
maaken,heid;
hierin beftaat
bell:aat de
de Beuzelgeest
BeuzeIgeest van
van zorgeloosheid
zorgeloosheid en
en traagtraaghierin
moeielykheidnoodeloos
noodeloostetevermeerdevermeerdeheid; ofofomomdiedie
beid;
moeielykheid
ren,, en
en dus
dus dedebeoefening
beoefeningvan
van plicht
plicht nog
nogzwaarder
zwaarder te
te
ren
maaken,, - deze
deze isis dedeBeuzelgeest
Beuzelgeest eener
eenerangstvallige
angstvallige
maaken
en zwaarmoedige
zwaarmoedige deugd.
De Afcetifebe,
Aftetifche, eindelyk
eindelyk,,
en
deugd.- — De
fchryft aan
aan zwakke
zwakkeenengeheel
geheelkrachtelooze
krachteloozeomftandigheomll:andighe..
ell oefeningen
oefenillgen een
eenveelvermogenden
veeivermogenden invloed
invloed toe
toe op
op
den en
zedelyke
en waare
zedelyke verbetering
verbetering en
waare godzaligheid
g0dzaligheid, , en
en legt
legt
zich, uit
uitdien
dienhoofde,
hoofde,met
metblinden
blindenyver
y\'erop
opdeze
deze dindingen
gen toe
toe,, zoo
zoo tot
totbeteugeling
beteugelingvan
vanongeregelde
ongeregelde driften
driften
en
voor verleiding,
ell beveiliging
beveiligi ng voor
verleiding, als
ais tot
totaanmoediging
aanmoediging en
en
verllerking van
vall goede
goede gevoelens
gevoelens en
en Christelyke
Christelyke betrachs
betrach..
veriterking
tingen.
Dk
Ok alles
allc:s wordt
wordt,, uit
uitdedealgemeene
algemeene enenkerkelyke
kerkelyke gegefchiedenis
fchiedenis van
van vroegere
vrocge1'e en
en laatere
laatere tyden
tydcn,, opgehelderd
opgehelderd
en bevestigd.
en
bevestigd. 'Er
'E1' isisveel
veeluit
uitditditkleine
kleine boekjen
boekjen te
te
leeren ; veel
leeren;
veel meer
meer dan
dan uit
uitzeer
zeerveele
veele groote
groote werken
werken,,
die over
de Moraal
Moraal voorhanden
voorhandenzyn.
zyn. Elk,
Elk, die
over de
die het
het onon..
die
bevooroordeeldleest,
leest , moet,
moet , bedriegen
wy ons niet
bevooroordeeld
hedriegen wy
niet,
van de
van
de volfirekte
volllrekte noodzaakelykheid
noodzaakelykheid, , om
om den
den ontmasontmaskerden Beuzelgeest
Beuzelgeesttegen
tegentetegaan
gaan en
en geheel
te vetgeheel te
ver..
kerden
bannen , ten
bannen,
ten einde
einde in
in waare
waare deugd
deugd en
en zuivere
zuivere godsgodsvrucht zich
vrucht
zich te
te kunnen
kunnen oefenen
oefenen, , op
op eene
eene onweeronweerworden.
is die
die
naanbaare
ftaanbaarewyze
wyzeovertuigd
overtuigd
worden.En
En waar
waar is
Beuzelgeest
De Vertaaler
Vert:laler heeft
heeft
Beuzelgeest!liet
nietalal ingetloopen!
ingelloopen!-— De
bier en
en daar
daar eene
eene aanmerking
aanmerking ingevoegd
ingevoegd,, die
die hem
hem eere
eere
aandoet , en
aandoet,
en 't"tnuttig
nuttiggebruik
gebruikvan
vandeze
dezevoortreffelyke
voortreffelyke
bydraage
de Christelyke
Christelyke Zedekunde
Zedekunde nog
1101 meer
Uleer kan
kan
bydraage tot
tot de
bevorderen.

Jo.

J.
, JOANNES
DEDE
DOPETL.
J. H.H.B RK011
ROil,
JOANNES
nOPElt.

s61
.....

OANNESDE
DE DOPER.
DOPER. Ten
Een Leesboek
Leesboek voor
'11001' den
den tegentegen.
J]OANNES
KROM Predikant
woordigen tyd.
Door JO.
JO. HERM.
HERM. KROI\1,
Pfedikanl
woordigen
tyd. Door

to
Stukken. fide
Ilde Stub.
Gouda. LI,
111 drie
drie Stukken.
Stuk. Te
Te Amger.
Amperte Gouda.
enCompo
Comp.
i8o4. In
dam,, by
by J.
J. W.
W. Yntema
Yntema en
~ ,1804.
In gr.
g".
darn
8'110. 126
I~6 bl.
bl.
Svo.

dit tweede
tweede' Stuk
vervolgt de Goudafche
Goudafche Kerkleeraar
Kerkleeraar
Stuk vervolgt
Inn dit
zyn
onderwerp, in
Zyll aangevangen
aangevangen ollderwerp,
in dier
dier voege
voege,, dat
dat hy,
hy,
hebbende , zoo
JOANNES DEN
DEN DOOPER
DOOPER befchouwd
befchouwd hebbende,
zoo
eerst JOANNES
als by
by zich
zichvertoonde
vertoonde v66r
v66r de
deprediking
prediking van
van den
den ZaligZalig.
maaker, waarvan
waarvan wy
wy ook,
oak, inin't 'tvoorleden
voor!edenjaar,
jaar,verflag
verflag
gedaan
hebben(*),
(*), nu
gedaan hebben
nu overgaat
overgaat tot
totde
deoverweeging,
'overweegin~,
hoe
hoe by
hy gelyktydig
gelyktydig met
met Jefus
Jefus zyn
zynwerk
werkvoortzettede.
voonzettede.
Hier worden
worden de
de navolgende
navolgende,, alle
aile belangryke
belangryl;e,, byzon.
byzon..
dooptJefus
Jefus•. Matth.
derheden behandeld:
Joannes doopt
M:mh.
derheden
behandeld:(I)
(t) 7oannes
III: t3
13 enz.
enz. Marc.
Marc. I.L 99enz.
enz. Luc.
Luc.111:
HI: 21
~( enz.
enz. _—
III:
7efus aanwyst
(0
, waaruit
(~)Dierbaar
Dif!rbaaroogpunt
oogpunt,
waaruitde
deDooper
Dooper ,Jefus
aanwyst.,
Jo. 1:I: 29,
Ziet het
het Lam
Lam van
van God
God,, dat
datdedezonden
zonden der
def'
Jo.
29, Ziet
is, volgends
wereld wegneemt
wegneemt, , dat is,
volgends de
de uitlegging,
uitlegging, die
die de
de
Schryver
wegdraaJ?t, als
als een
een flachtflackt. of zoen-ofer,
zoen,offer,,
Schryver voIgt,
volgt , wegdraagt,
waardoor
wyyergeeving
vergeevingvan
vanonze
onze
zonden
bekomen.
waardoor wy
zonden
bekomen.
- (3)
Onnagaanbaare grootheid
Onnagaanbam"e
grootheid van Ye/us
Jelus,, voor
voo,. onze
onze zedelyke
zerle/J'ke
34. 't 't
Onderricht
Jo. I: 307
behoeften berekend.
berekend , Jo.
behoejten
30-34.
Onderricht van
van
desaangaandekomt
komthier
bierop
op neder:
neder: Hy
Joannes
Hy is
is var
vddr
Joannes desaangaande
my geworden,
geworden , Hy
Hy doopt
Hy is
my
doopt met
met den
den Heiligen
Heiligen Geest
Geest, , Hy
de Zoon
gevoel
de
ZO(Jn van
van God.
God. —
- (4)
(4)Het
lIet
If,evoe/van
vanden
denDooper
Dooper
Jo. III:
geeft
dedeSchryver
'JIoor
III: 23-35.
23-35·Hier
Hler
geeft
Schryver
,7efus, , Jo.
voor Jeftls
alleen de
de meest
meest gewoone
gewooneuitleggingen
uitleggingenvan
vanhet
het gezcgde
gezqde
aIleen
van Joannes,
Joannes, omdat
van
omdat hy
hy nopens
nopens zyne
zyne meening
meening nog
nog on.
onHet Christendom
naar de
zeker
Christendom, , naar
de Leer
Leer van
van
zekeris.is.-— (5)
(5) Het
oannes,, het
Jo. III:
~~oannes,.
het eenige
eenige toeeeikende
toereikende,, noodige,
noodige, Jo.
III: 36,
36,
in den
denZoon
Zoongelooft
I{elooft., die
dieheeft
heefthet
heteeuwige
eeuwigeleeven
/eeven,,
Die
Die in
werkt 110g
nog voort
enz.
Dooper werkt
voort,, en
en verandert
verandert
enz. -— (6)
(6) De Dooper
cob zyne
zyneflrengere
firengerezeden
zeden
niet. Dit
Dit wordt voornaamelyk
ook
niet.
voornaamelyk
opgemaakt nit
nit de
opgemaakt
de vraag
vraag,, waarmede
waarmede de
de discipelen
discipelen van
van
oannes
eens
tot
Jefus
kwamen:
Waarom
vasten
wy
en
de
Joannes
eellS
tot
]efus
kwamen:
Waarom
vasten
d~
JPhan:Pen veel;
vastenniet?
niet? Matth.
Matth. IX:
Pharifcen
veel; en
en uwe
uwe discipelen
discipelen vastetl
14 enz.
enz. 'Er
.4
'Erwordt
wordtonderzoek
onderzoek gedaan
gedaan naar
naar de
de rede,
rede,
waaromJoannes,
Joannes, die
en aankondi.
aankondi.
waarow
die ftrenge
fireJlge zedeprediker
zedeprediker en
gerget

I

voor 12
1803,
0 3, hi.
(*)
hI. 237.
1237.
Fader', Letferoeff.
Letteroef. voor
(S) rat/erl.
5
B
:BbS
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OM
J.3. H.
H. KR
KROll

iger
Godsryk,niettegenftaande
niettegenfiaande de
de Mesfias
Mesfias zelf
zeIt'
van het
het Godsryk,
er van
nu reeds
reeds daar
daar was,
was,nog
DOgReeds,
fieeds,overeenkomflig
overeenkomllig het
het doel
doei
zyner zending, voortging,
zyner
vClortging, op
opthen
dienzelfden
zelfdcnbeltraffenden
beftraffenden
en dreigenden
toon, die
die zoo
zoozeer
zeerverfchilt
ver[chilt van
van den
den leerleeren
dreigenden toon,
trant van
Jefus? En
En hieruit
hieruit leidt
leidt de
de Schryver
Schryver deze
deze gegetrallt
van Jefus?
Nutteloos wordt
wigtige
wordt boatboet- en
en zede-prediken
zede-prediken
wigtigeLeer
Leer af
of: : Nuttdoos
niet , omdat
—
fiWp,'
omdat het
het Euangelie
Euangelie reeds
;'eeds werkelyk
werkelyk daar is.
is.fk'og niet,
(7) Het
gewigtig,
Hetgetuigenis
getuigenis van
van den
den Dooper
Dooper voor
vaor Yefus
Jefus gewigtig,
Jo.
Jo. V:31-42V: 3 1-4 2 •
Men 'bemerkt,
bemerkt, ligt, dat
. .Men
dat deze
dezeonderwerpen
onderwerpen den
den kunknn..
digen Schryver
digen
Schryver meermaalen
tneermaalen in de
degelegenheid
gelegenhdd gefteld
gefield
hebben , om
om zich
zich over
ook nit
leerfiellige ook
uit to
te laaten.
laaten.
hebllen,
over 't't leerftellige
wordt breedvoerig
tweede Befi-hoinving
]n
de tweede
Befchouwil1g wordt
breedvoerig beweerd
Deweerd,,
In de
is : God
dat dit waare
datdit
waare Bybelleer
Bybelleer is:
Godbelooft
be/ooft vergeeving
'I-'ergeeving van
'Van
monde, ell
en 'Virvu!t
vervult door
door Jefa!
Yejiis komst,
komst, en
zonJe,
en door
door Yefiis
Jefi#s dood,
dood,
, ; Yefeis
is fiervende
de oorzoak,
oorzaak , dat
tleze
zync bdoft,
hdofu;
Jejf!S is
jlerlie1Jde de
d.1t alle
all'
deze zync
wegvalt voor
"fees
fJraf,, elle
nile fit-4,7f
fit-a! wegvalt
'),'001' iederen
iedet'C1J boetvaarboetvoar..
voor firal
T rees '),'oor
en die
komt,
door
digen,
dieto;to;Pcm
ll~m
k01JJt,enen
doorRem
Hemtot
totGod
Godgaat4
gaot.
I ,,
416,
Ecrw. Knom
De
KIUI~\l kan
kan vale
~lJe andere
andere verklaaringen
verklaaringen van
van dot
de
Dc Eerw.
woorden 'eau
va:! Juanncs
.luanne!>,, en
tn foortgelyke
foortgelyke plaatzen
pla:nzen nit
uit de
d~
woordeu
fchrifteu del'
der .l\postden,
Apostelen, Diet
goedkeuren, omdat
omdat by
fchriften
lIiet goedkeuren,
hy de.
de~
Leer noodig
ze
noodig heeft
heeft tot
tot zyne
zynezedelyke
zedelyke verbetering,
verbetering,
ze Leer
rust en
en moed.
moed. Fly
Bywil
wil:demand
niemanddeze
dezezyne
zyneverbeteringsverbeterings..
leer opdwingen,
opdwingen ,maar
maarhy
by zelf
zelf kan
kan ze
ze voor
Jeer
voor zich
zich niet
niet
misfen. -— In
mi~fcn.
In dat
datlicht
lichtvertoont
vertoont hy
hyook
ookvervolgends,
vervolgends,
derde Befchouwing
de Leer van
Befth£!uwfng, , de
van Joannes
Joanlles omtrent
om trent
in
de derde,
in de
do
Jefus ,, zoo
de grootheid
grontlJCld van
van Jeius
zoo als by
by dezelve
dezelve -aitlegt,
'litlegt, en
en
in verband
brengt met
met de
verband brengt
de voorige.
voorige. Dat
Datonderricht
onderricht van
van
vedr my
geworden, Hy
joannes:
JeJuss is
is '),'ddr
my Reworden,
Hy doopt
doopt met
met den
den
Joannes: yefu
Ifeiligen
Geest , Hy
Hy isis de
van God,
God , is
Jldligen Geest,
de Zoon
Zoon van
is ook
ook voor
voor
hem
behoefte."Zonder
„ Zonder dit,'"
dit," zegt
zegt hy, „" kon
kon Hy
By
hem behoefte.
voor
vonr my
my bet
het Lam
Lam van
van God
God niet
niet weezen.
weezen. Ik
Ik heb
heb een
een
Helper
noodig , die
die reeds
reeds beflond
be11:0nd eer
eel' de
de wereld
wereld was
was;;
Helper noodig,
die
van , dat
die werking
werking van,
dat doopen
doopen met
metden
denHeiligen
Hciligen Geest
Geest
beb
noodig,, en
en Hy
By,, die
diena
naJoannes
Joannes kwam
kwam ,, is
is my
my
beb ik
ik noodig
daarom
zoo belangryk,
belangryk ,omdat
omdatikikzoo
zoo iets
iets van
van Hein
Hem
daarom zoo
snag
hoopen. Ik
eene op
op en
lk begrype
begrype wel
weI zoodanig
zoodanig eene
en in
in
mag hoopen.
my
hoogere kracht
kracht niet, die,
D1Y werkende
werkende hoogere
die, behoudens
behoudens my.
myne
en redelykheid,
redelykheid, werken
werkenkan;
kan; doch
doc h ik
ik
ne zedelykheid
zedelykheid en
verlange
dezelve, voele,
voele, dat
dat ik
ik zoo
verlange dezelve!l
zoo iets
iets niet
nietontbecren
ontbecren
kan."
, uitnitdeze
bu." —
- Men
Menziet
ziet,
dezeflaaltjens,
fiaaltjens, dat
dat het
het 'er
'er
zoo
verre af
of is,
is, dat
zoo vene
dat de
de Eerw.
Eerw. KROM
KROM niet eenflemmig
eenfiemmig
met de
van 't't Gereformeerd
de karaderiflieke
karaCl:erifiieke leerftellingen
leerllellingen van
Gereformeerd
Eerkgenootfchap,
waartoe hy
by behoort,
l\.erl{genootfchap, waartoc
behoort, zou
ZOUdenken,
denken, dat
dilt
by
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by
zeTfs moeds
moeds genoeg
ge"noeg heeft, om
am die
die tegen
tegen anders
anders den.
denby zelfs
kenden openlyk
openlyk tete verdedigen.
verdedigen."En
En dit
ltenden
dit doet
doet hy
hyop
op eene
eene
wyze, die
verdient. Wy
die wel
wei opmerking
opmerking verdient.
Wy willen
willen echter
echter
niet
die foort
foort van
vanbewyzen,
bewyzen,waarvan
waarvan
niet ontveinzen
ontveinzen, , dat
dat die
zich de
de Leeraar
Leeraar voornaatnelyk
voornaamelyk bedient, ontleend
ontleend van
van 't
't
nut,
nut, dat
datmen
menuitnitdedevooronderflelde
vooronderl1:elde leer
leer kan
kan trekken
trekken,,
voorkomt. floe
mindel' beflisfend
beflisferid voorkomt.
Hoe zullen
zullen wy
wy anders
andel's
ons minder
denkendendaartoe
daartoebrengen,
brengen ,am
om'er
'cr de
de kracht
kracht van
van te
denkenden
tc
gevoelen , zoo
, opopexegetisch
het niet
niet,
exegetisch richtige
richtige
gevoeten,
zoo lang
lang het
gronclut , uitgemaalit
uitgemaaktis,
is, dat
dat dit
dit waare
waare Bybelleer
Bybelleer is,
grond(n,
en wel
en
wel leer
leer voor
voor alle
aIle tyden, en
en dus
dus ook
ook voor
voor ons?
ons?onthouden ons
'Vy onthouden
ons van
van andere
andere nanmerkingen,
aanmerkingen, die
die wy,
wy,
order 't
leezen
leezellvan
vandif
dirgefchrift
gefchrifi:,, by
by ons
ons 2elven
zelven geonder
ge.
niaakt
maakt hebben
hebben , en
en danken
danken liever
Hever den
den fchranderen,
lchranderen, zelfzelf..
denkendenOplleller
Opftellervoor
voor't't leerryk
leerrykollderricht,
onderricht dat hy,
denkendell
hy;
ook in
, uituithethet
voorgenomen
ook
in dit
dit ftuk
fiuk,
voorgennmenonderwerp
ollderwerp met
met
oordeel en
en frnaak
heeft afgeleid;
afgeleid; terwyl
terwyl wy
wy het vervolg
oordeel
fmaak heeft
vervolg
net
verlangen re
te gemoet
gemoet zien.
zien.
met vcrlangen
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over den
Twee
Lee1Tedmcn over
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Tusfchenflaat tusfchen
tusfchen den
den
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Dood
en de
de gelukzalige
gelukzaligeOpjlanding.
Opflanding. Waar
Dood e.'1
Wflflf" by
by gevoogd
gevoegd
eene Leerrede
Leerrede over
over de
de yrang:
vraag: Of
is
Ofde
de Gelukzaligen
Gelukznligen in
is eene
de zulken
zulken zullen
den Hemel
Heme! de
zullen herkennen, met
met Welke
welke zy
zy op
den
de verkeerd
hebben. Door
de Al
Aarde
verkeerd hebben.
Door J.
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de
der
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der Walfehe
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en goedkeurend verflag, met aanwyzing van eenigo
reden en dier goedkeuringe, deedell wy, olllangs,
E
,'an deeze fraaie Leerredenen, die, in het oorfpronk.

en goedkeurend verflag, met aanwyzing van eenige
reden en dier goedkeuringe, deeden wy, onlangs,
van deeze fraaie Leerredenen , die, in het oorfpronklyke , ons.
ons, ter
waren toege~onden.
toegezonden. De
tel' beoordeelinge,
beoordeelinge, waren
lyke.
te Lands
Franfche Uitgeever,, oordeelende
oordeclcnde,, veelen
veelen hier
hier te
Lande
Franfche
geenen ondienst
ondienst te
te zuBen
zullen doen, met
geenen
met hun
hungelegenheid
gelegenheid
te geenen,
in hunne
geeven, bet
hetbelangryk
belangryk drietal
drietal Leerredenen
Leerredenell in
hunne
taal
tan1 te
te kunnen
lmnnen leezen
leezen,, geeft
geeft: hun
hun thans
thans dezelve
dezelve vet.vel'duitscht in
vertrouwen
duitscht
in hander:
handen: iets,
iets,'t 'twelk
welk,
\vertrouwenwy,
wy,de.b
de..
zelve
zullen afneemen;
zelve hem
hem in dank
dankzullen
afneemen; te meer
meer , naarnaar·
dien , zoo
zoo als
als het
het ons
ons voorkomt,
voorkomt, de
deVerttaling
Vert'aaling niet
niet
dien,
By onze
onze voorgaande
voorgaande AanAan..
ongclukkig
ongelukkigisis nitgevallen.
uitgevallen. By
en toen
kondiging niets
znaklyks te voegen
voegen;, en
toen reeds
reeds van
vall
kondiging
niets zaaklyks
fchryfwyze iets ter
des
Eerw.ROUX
ROUX'S
ter proeve
proevegeleverd
geleverd
'S fcbryfwyze
des EOM.
beb..
heb.
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hebbende , hebben
hebbenwy
wy niets
niets anders
hebbende,
andel's 'er
'er nevens
nevens te
voete voegen , dan
gen,
dan ()nun
onun wensch,
wensch, dat
dat 's'5Mans
Mansbefcheidene
befcheidene en
voorzigtige aanmerkingen,
aanmerkingen , over
over het
het belangryk
belangryk onder•
onder.
voorzig,tige
werp , voor
veelen eenig
eenig bemoedigend
bemoedigend en
en gerustftellend
gerustfl:ellend
werp,
voar veelen
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llze openbaare Godsdienstoefeningen zyn voorzeker niet, 't geen zy zyn konden en mJesten, om
O
waar nut te fiichten, en nan derzelver gewigtig doel

nze openbaare Godsdienstoefeningen zyn voorzeker niet, 't geen zy zyn konden en m pesten, om
waar nut te ftichten , en aan derzelver gewigtig doel
te beantwoorden.
beamwoorden. Elke
Elkebydraage
bydraage,, tot
tot derzelver
derzelver verbe.
verbetering , kan
niet dan
zyn aan
aan alien,
tering,
kan deswegens
deswegens niet
dan welkom
welkom zyn
allen,
Christendom weI
wel meenen.
meenen. De
die het met
met Godsdienst en
en Christendom
De
Verzamelaars van
van dit
dit 1I1agazyn
Magazyn doen
doen daartoe
Verzamelaars
daartoe eene
eene roemroemwaardige pooging
waardige
pooging,, die
diealle
aUeonderfleuning
onderfl:euning en
en aanmoedi.
aanmoediding verdient.
verdient. Het
]Sing
Hetzal
zalniet
nietalleen
alleenvoorflagen
voorflagell tot
tot vervel'beterde
inrichtingen in
in zich
beterde inrichtingen
zich behelzen
behelzen,, en
en de
demiddelen
middelcn
daartoe opgeeven
maar ook
daartoe
opgeeven;.;, maar
ook sevens
tevens berichten
berichten medemededeelen , zoo
zoo wel
deelen,
weI van
van gemaakte
gemaakte verbeteringen
verbeteringen, , als
als van
van
de gebrekkige
uitoefening van
van plaatshebbende
de
gebrekkige uitoefening
plaatshebbende inrichtin.
inrichtingen in
gen
in onderfcheidene
onderfcheidene gedeelten
gedeelten onzes
onzes Vaderlands.
Vader/ands. Men
Men
zal, in
in dit
dit Magazyn,
Magazyn, alalwat
watdaarop
daaropbetrekking
betrekking heeft,
heeft,
opneemen. Het
opneemen.
Het Voorleezen,
Voorleezen, het
het Gezang,
Gezang, het
het Gebed,
Gebed,
de Leerredenen
de
Leerredenen ,, de
de inrichting
inrichting van
vanalle
aIleGodsdienflige
Godsdienfl:ige
Plechtigheden
zoo gewoone,
gewoone, als
plechtigheden, , zoo
als buitengewoone,
buitengewoone, het
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geheele Leeraarsambt
Leeraarsambt en
en Kerkelyk
Beftuur; dit alles
geheele
Kerkelyk Befl:uur;
aIles zal
zal
hier in
in aanmerking
aanmerking genomen
genomen worden
worden:: waartoe
waartoe de
de memedewerking van alle
dewerking
aile welmeenende
welmeenende Godsdienstvrienden
Godsdienstvriendel1 ten
fterkflen begeerd
begeerdwordt.
wordt. Men
f1:erkftel1
Men is isvoorneemens
voorneemens ieder
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inhoud , als
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Jaa1'
vier Stukjens
Stukjens van
van foortgelyken
foortgelyken inhoud,
dit
eerfle, tot een
prys te leveren.
eerll:e,
een maatigen
maatigen prys
leveren. leder
IederStukjen
Stukjen
zal , (I)
zal,
(I) onder
onder den
den naam
naam van
van Bydraagen
Bydraagen, , bevatten
bevatten,
befchouwingen
van het
hetdoelmaatige
doelmaatige ofofondoelmaatige
ondoelmaatige
befchauwingen van
van plaatshebbende
inrichtingen ,inin het
het een
van
plaatshebbende inrichtillgen,
een of
of ander
ander
opgenoemd vak,
vak , of
opgenoemd
of wel
weI aanwyzingen
aanwyzingen van
van de
de oorfpronoorfpronkelyke
tot eene
kelyke inrichtingen
inrichtingen, , of eindelyk
eindelyk voorflagen
voorflagen tot
eene
naar
naar de
de behoeften
behoeften van
van den
dentyd
tydvoegende
voegendeverbetering.
verbetering.
van Werken
(z) Beoordeelingen
Beoordeelingen van
Werken, welke
welke het
het een
een of
of anan(a)
der
del' gedeelte
gedeelte,, -het
het zy
zy opzettelyk
opzettelyk,, het
hetzyzygedeeltelyk
gedeeltelyk ,
behandelen.
(3) Berichten
behandelen. (3)
Berichten nopens
nopens de
de wyze
wyze,, waarop
waarop
men
men de
de ondericheidene
ondericheidene gedeelten
gedeelten van
van den
den openlyken
openlyken
Gods.
Gods-

365

DEN OPENLYI{EN
OPENISKEN GODSDIENST.
GODSDIENST. 36f
ZYN VOOR
I4AGAZYN
VOOR, DEN
BIAGA

Godsdienst
Beth= , geGodsdienst,.het
hetLeeraarsambt
Leel'aarsambt of
ofKerkelyk
Kerkelyk Bef1:uur,
gewoon
woon is hier
hier of
ofeldLrs
eldas te
te behandelen
behandelel1;; gelyk
gelyk mede
mede van
van
de verbeteringen
verbeteringen,, of
of proeven
proeven ter
tel' verbetering,
verbeterillg. welke
welke in
in
het
het een
een of
of ander
ander deel
deel ergens
ergens in
in 't'twerk
werkgefleld
gef1:eld zyn.
zyn.
Men zal
zalook
ookgaarne
gaarneLeevensberichten
Leevensberichtenvan
vanverflorvenen
verf1:orvenen
ontvangen
, naamelyk
ontvangen , voor
voor zoo
zoo veel
vec1,
naamelyk,, dezelven
dezelven verflag
verOag
doen
van hunnen
doen van de
de uitoefening
uitoefening van
hunnell post by
by den
den openopenlyken
noodigt elk, der
del' zaaken
zaaken kundig,
kundig,
lyken uodsdienst
lJOd5dienst,, en noodigt
uit
uit,, om
am zoodanig
zoodanig bericht
bericht van
van den
den zaligen
zaligen HINLOPEN
HINLOPEN
te deelen.
deelen.
mede te
Dit eerfle
Stukjen bevat
bevatdus
dus oak,
ook, I.I. Bydraagen:
eerae Stukjen
Bydraagen: Over
het doel
doel van
van dit
dit Magazyn
Magazyn,, eneneene
eeneVerhandeling
Verhandeling over
over
bet
het gewigt
gewigt,, oogmerk,
oogmerk, misbruik
misbruik en
en eene
eene verbeterde
verbeterde ininrichting
richting van
van het
hetvoorleezen
voorleezel1 van
van dedeHeilige
Heilige Schriften
Schriften ,,
by den
Godsdienst. II.
II. Boekbaordeelingen
den openlyken
openlyken Godsdienst.
Boekbeoordeelingen::
over ket
het Predikambt
Over de
Gedackten over
Predikambt in de
de GereforGereforOver
de Gedachten
DEN BERG,
BERG , Gedachten over
meerde Kerk,
A. VAN
VAN DEN
over
meerde
Kerk , en
en A.
geestelyke Oden
Berichten: Inwyding
geestelyke
Odenenen Liederen.
Liederen. III. Berichten:
van
van het
het Orgel
Orgel teteLeeuwaarden
Leeuwaarden;; Verbeterde
Verbeterde wyze
wyze van
vall
voorleezen del'
H. Schrift
Schrift;
Gehoudenehandelwyze
handelwyze
het voorleezen
der H.
; Gehoudene
de invoering
invoering van
Onderwysboek. -— En
En
by de
van een
een nieuw
nieuw Onderwysboek.
waardoor men
men ook
ook aan
aan hun,
hun ,
ook nog
nog eenige
eenige Vraagen,
Vraagen , waardoor
welke geen
welke
geen daadlyk
dandlyk deel
deel aan
ann de
de opflelling
opflelling van
van dit MaMagazyn neemen
wil geeven,
geeven , om
gazyn
neemen,, gelegenheid
gelegenheid wit
om itof
frof voor
voor
de Bydraagen
Bydraagen en
Berichten te
te leveren.
leveren.
en Berichten
Wy hebben
hebben in
in dit
ditStukjen
Stul<jenreeds
r.eedsverfcheidene
verfchcidene gegron.
gegron..
de aanmerkingen
aanmerkingen,, verflandige
verflandige;Iv
~~ Oordeelingen
60rdeelingen en
gepaste
en gepaste
~anwyzingen
byeenverzameld gevonden
gevonden,, waarvan
waarvan veel
veel
aanwyzingen byeenverzameld
party
zou iI: unnen
unnen getrokken
getrokken werden,
om aan
aan de
de openopenparty zou
werden om
baare Godsdienstoefeningen
meer waarde
baare
Godsdienstoefeningen meer
waa.rd~ en aanzien
aanzien te
geeven,
derzelver voornaam
voornaam doel
nuttig gegegeeven , en
en derzelver
doel en
en nuttig
over het
bruik
te bevorderen.
bevorderen. De
De Verhandeling
Verhandelil1g over
ket VoorleePOor/eebruik te
zen der
, byhyden'
zen
det" Heilige
Heilige Schriften
SChrifien,
den'openlyken
openlyken Godsdienst
Godsdienst,,
bevat veel
bevat
veel flof
fl:of tot
tot nadenken
nadenken voor
vonI' Leeraars
Leeraars en
en GemeenGemeenten. De
hebbenwy
wy ook,
ook , over
ten.
DeBoekbebordeelingen
Boekheoordeelingen hebben
over 't't
De Berichten
geleezen. De
geheel,
met genoegen
genoegen geleezen.
Berichten zullen
tullen,,
geheel , met
hoopenwy,
wy, vervolgends
vervolgendsbelangryker
belangryker
worden.'Er
'Er isis,t
hoopen
worden.
federt eenigen
eenigen tyd,
tyd, buitenlands
wat , over
federt
buitenlands vrY
vry wat,
over de
de hooghoognoodige verbetering
verbeteringvan
van den
den openbaaren
leer- en
en eernoodige
openbaaren leerdienst , gefchreeven
en deze
deze en gene
dienst,
gefchreeven, , en
gene waare
waare verbetering
verbetering
bier en
llier
en daar
daar tot Rand
frand gebragt
gebragt, waarvan
waarvan men
men ook
ook,, on•
onder ons
der
ons,, met
met voorzichtigheid
voorzichtigheid,, gebruik
gebruik zou
zou kunnen
kunnen
rnaaken.
wenfchen hug,
die aan
aa.n dit
ditMagaayn
Magazyn werwerraaaken. \Vy
Wy wenrchen
huu, die
ken
ken,
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ken , veele
ken,
veele bekwaame
bekwaame medehdpers.
medehe!pers. Hoe
Hoe meer
meer zy
zygee.,
gee..
yen , en
zy 't't eene
ven,
en hoe
hoe fpoediger
fpot:diger zy
eene Stuk
Sruk op
op 't'tandere
andere
laaten volgen,
volgen , des
zy zich
des teteverdienfielyker
verdienlldyker zullen
zullen zy
zich
laaten
maaken ; maar
maar men
men moet
moet zich
maaken;
zich evenwel
evenweI niet
niet overoverhaasten.
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roemryk of
af voor
voor den
den Schryver,
Schryver,
en
voor de
de Vrouwen
Vrouwen; dewyl
dewyl zy
zy de
de
en zeer
zeer voorfpoedig
voorfpoedig voor
geringe
geringe,, nit
nitdedeKonstbeweridng
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hier de
de plants
plaars niet
nietzou
ZOllweezen,
wee~en,
wanneel'wy
'Nydezelve
dezelve
by
eene
l)y de
de hand
handhadden
had den, hem
, hembier
hier
eeneherinnering
herinnering clout.
docn ..
l;et
]-Jetisisons
onsr aamlyk
ranmIykvoorgekomen
Vat lrgekomen,dat
,datby
hy, ,van
vande
de Fabrie.
Fabrieken
len en
en Tralicken
Traficken oozes
onzcs Lands
Landshandelende,
handelenoe, alles
nlles,, wat
wat
deswegen
reeds voorhandeu
<lcswegen reeds
voorhandeu was
was,, niet
nictgeraadpleegd
g'-,raadpleegd ,.,
een
oozes Lands
Lands als
als vergeeten,
vergeeten , en
en op
op HolCell gedeelte
gedeelte anzes
Hallands
lands Noorderdeel
Noorderdeel geen
geen genoegzaame
genoegzaame aandagt
aandagtgeflaagen
geflaagen
bebbe.
11ebbe. \Teel
Ved toch
toch viel
viel 'er
'er tetc zeggen
zeggen van
van de
de OlieOlie.
ihageryen,
11aageryen,Pelderyen,
Pelderyen,Papiermaakeryen,
Papiermaakeryen,Floutzaagerycn
I-Ioutzaagerym
enz.
2an den
den Zaankant.
Zaanlawt. Veel
Veel deswegen
deswcgen ontmoet
ontmoet men
men
enz. aan
der Zaalllandfche
Zaanlandfche Dorpen, door A.
in de
de Befciayving
Befch1yvillg der
A. LoosLOOS.
jEs
toevoegzelen dual'
door P.
JES ,, met
metdedetoevoej!zelen
P. LOOSJES
LOOSJES ADZ.
ADZ. Ct).
(f).
Veel is,
is,wegens
wegensdedeFabrieken
FabriekenenenTrafieken
Trafiekenoozes
onzesLands
Lands
n 't'talgemeen
in
algemeen,, en
endedepoogingen
poogingentottotinftandhouding
inftalldhouding
eta
tli

(*) Zie
Zie ooze
ooze Varier!.
Vader!. Letterod:
Lette1"oef. voor 1803,
.803, b1.
bl. 218.
!u8.
(f)
en Loosjzs
den jaare
(t) Te
Te Haarlem
Iiaar/mz by
by AUDI
~OHN en
LOOSJiS l'z. iD
iu den
Jl1:lre 1794
179+
nirgegeeven.
1l1tl;egeeven.
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verbetering derzelvell?
derzelven , vermcld,
vermcid ,inin de
de StURX'elJ,
eli
by
CH vcl'betering
S'tukken, by
gel2genheiddel"
dervieringe,
vieringe, ojJ
op den
den 14
14 Jttny
Piny 1803,
ge!:!ceuheid
1803. van
he.
van het
en twintrg-partg
',V.-'en"
'Yyf·
twintig -/aari;;Waal;
be(larllJtierderNattonatd.?
Nfltionaa!::Nederland.
Nederland..
fehe
Haishoudelyke1l1aat(i;l;appy,
lilaatfchappy, eertyds
eertyds de
de (Ecollomifth6
fi:he JIuis1zotfde/:y'!,c
(Economifcbe
geheeten ; be[taalld~
beflaande nit
Tak
uit de
de Redenvoeriug
Redenvoering van
van den
dtl1
Tak geheetcn;
ENGELBERTS,
en de
de bier
zo zeer
Eerw. ENGELllER
Eer\v.
TS, en
hier zo
dienende Ver•
Vcrzeer dienende
. FIecren A.
haideling des
A. VAN
h:lldelin~
des .Hecren
VAN BEINIMELEN,
BEl\Il\1ELJ~N, getiteld:
getiteld2 Dt:
De
EconomifeheTak
Takenz.
enz. gedif/Jreilde
gedaureude haar
hear vyfen-twintig.
(flconomiji'he
vyf- CIt·
fwintigjaarig bellaan
jaarZ~
bejtaan (*).
flan , laaten
nan,
laaten wy
wy voortgaan
voort~aan met
met den
den aaileg
aa'11egdeezes
dcezes
Werks nader
kennen Naa
'Vcrks
nader te &Jen
dDen kcnnen
Naavermeld
vermdd te
te hebben,
hebben,
dat eene
cene volledige
volledige Staatshuishoudkundige
Staatshllishoudkundig-e Beichryving
Iklchryving
dat
van dit
£lit Gemeenebest,
Gemeenebest, welke
welke eene
ccne zeer
zeer naauwkeurige
naauwkcnrigc en
van
uitgebreide opgave
opgave vereischt
vereischt van
van de
de gronden,
grnlldcn, waar
waar op
op
llitgebreidc
deszelfs weezenlyke
en beiTd'ke/yke
weezenlyke en
beirekkelyke magt
deszelfs
herust, van
van de
de
mart berust,
grootfte nutheid
en noodzaaklykheici
noadzaaklykheid zou
zou zyn
zyn,, betuigt
hctuigt
grootfte
nutheid en
by, dat
nietis,
is , dus..
11y,
dathet
het voor
voor alsnog
alsnog zyn
ZYll voorneemen
voornecmen niet
dus.
auk te
danig een
een geheel
geheel uitgesverkt
uitgewerkt fiuk.
lcveren, en
en dat
dat hy,
te leveren,
by,
fchoon dit
fchoon
dit willende
willen de ,, opregt
opregt betuigen
betuigen moot,
moet, zich
zich bier
hier
toe, door
door gemis
gemis van
vangenoegzaarne
gcnoegzaame opgaven,
opga\'en. in de
de ononinogelykheidtete bevinden.
bevinden. Nogthans
1110gelykheid
Nogthans volgt
voIgt hy, in
in een
cen
algemeenoverzigt
overzigt van
van den
algemeen
den toeltand
toeftand deezes
deezes Gemeene.
Gemeenebests, een
hests,
een gelyk
gelyk richtfnoer,
richtfilOcr. als
aIs,, zyns
zyns oordeels,
oordeeIs, in
in zo•
zodanig eene
eene uitgewerkte
llitgewerkte behandeling
behandeling zou behooren
behoorell ge.
gedanig
voigd te
te worden.
worden. Derhalven
hy, in
volgel
Derhalven befchouwt
befchouwt hy,
in onder.
onder..
fcheidene Afdeelingen,
Afdeelingen, de
fcheidel1e
de Bronnen
Bronnen van
vandedeweezenlyke
weezenlyke
IVIagtvan
vandit
ditLand,
I,and, en
en verecnigt
vcreenigt daar
daar mede
mede,, by
by wyze
wyze
Magt
van vergelyking
deszelfs betreklykell
betreklyken ibat
that tot
vergelykin~,, deszeI[s
totde
demeeste
rneeste
van
die Landen, welke
welke by
hyhet
hetgenoegen
genoegengehaci
gehad heeft
hertft,,
van die
geduurende
eenevierjaar;;-;.:
vierjaarigeReis,
Reis ,tetebezoeken.
bezoeken. De
gcduurenrle eene
De Lan.
Laq.
den
den., welke
welke bier
hi~r inillvergelyking
vergdykinggebragc
gebrag r worden
worden,„ zyn
zyn
Rusland,
oat Brittanje
en le'rland,
krland, PruisRusJand, Frankryk,
Frankryk, Gloot
Britta1lJt en
fen,
fen. Zweeden,
Zweeden, Deenemarken
Deem!marken cn
en Saxen.
Sa:xen.
De
Orde voor~
voor. I. UitDe Schrvver
Schryver ftelt
fielt zich
zich de
de volgende
volgende Grde
Uit..
geftrektheid
des Lands
Lands —
geftrektheid des
- deszelfs
deszeTfs Ligging
Ligging - Vrugt.
Vrugtbaarheid
baarheid —
- Waterilaat
Waterftaat - Bevolking
Ikvolking - Natuurlyke
Natuurlyke en
en
Zedelyke
del' Inwoonderen.
Illwoonderen.
Zedelyke Toeftand
Toeltand der
IL Rykdom
II.
Rykdom en
en Nationaal
Nationaal Vermogen
Vermogell —
- Bronnen
Bronnen van
vall
Welvaard
en Hoofdtakken
Hoofdtakkendel'
derBurgerlyke
Burgerlyke
Vlyt
Welvaard en
Vlyt
- Vis•
Visfcheryen
Veeteelt- —L:111dbouw
Lnndbouw
en Tra..
Tra.
fcheryen -— Veeteelt
- Fabrieken
Fabrieken en
fieken
tieken -— Koophandel
KoophandeI en Zeevaard.
Zeevaard.
III. Stmt
St:tut
C) Te
Te Haarlem
llaa1'lem by
by A.
A. LOOSJES
LOOSJES PZ.
pz. 1803
1303 uitgegeeven;
uitiegeeven; tho
zf.
{pier
boven in
in onze
ooze Letteroef.
"ier boven
Letteroe[. bl.
hI. 66.
66.
C
c4
CC~

R.
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Ill. Staat der Geldmiddelen
Geldmiddelen —
- Inkomften
Inkomll:en —
- Uitgaven
Uitgaven
_ ScbuJden
Delastingcll.
Schulden - Belastingcn.
; ug , LandVerdeerlig!1Jg,
Land· en
en Zeemagt.
Zeemagt.
IV. Nliddelen
Middclcn van Verdeedig
IV.
daar in
V. Regeeringsvorm
Regeeringsvorm,, Veranderingen
Veranderingen daar
in voorgevoorgeV.
vallen
vaHen —
- Tegenwoordige
Tegenwoordige Staatsregeling
Staatsregeling —
- Kiesregle•
Kiesregle.
went
Algemeen Beftuur.
Def1:uur.
ment —
- Algemeen
VI. Binnenlandsch
Binnenlandsch Beftuur
Beftuur -— Verdeeling
Verdeeling in Departe•
Dcparte.
VI.
echtshandJIlenten - Beftuuring
Belluuring der Geldmiddelen
Geldmiddelen —
- RRechtshandmenten
having
Opvoeding en
en OnOnhaving -— Politie
Politic —
- Godsdienst
Godsdienst - Opvoedinj!;
Inftellingen en
en nuttige
derwys - Burgerlyke
Burgerlyke Inftellill/!:en
Iluttige InrichtinInrichtingen
~en —
- Kunflen
Kunnen en
enWeetenfchappen
Weetenrchappen - Befchaaving
llefchaaving en
en
Verlichting.
Verlicbting.
vn. Buitenlandfche
Duitenlandfche Betrekkingen
Betrekkingen - Algemeen
Algemeen StaatStaatVII.
kundig
van Europa.
kundig Stelzel
Stelzel van
Van
Van deeze
deeze zeven
zeyen deelen
deelen diens
diens wydftrekkenden
wydftrrkkenden Plans
Plans
vinden
wy, in
eerstgein het
het Stukje
Stukje voorhanden
voorhanden,, de
de twee
twee eerstge..
vinden wy.
memde
IJoemde behandcld
behandcld,, met
metdedegemelde
gemeldevergelykingen
vergelykingen ten
ten
aanziene der opgenoemde
Landes; opgehelderd
opgenoemde Landen;
opgehelderd door
dooreen
een
:mnziene
Tim
tal Tafelen.
Tiel:tal
TareIen. Voor
Vooreen
eeneenigzins
eenig7.ins voldoend
voldoend uittrekzcl
uittrekzcl
is een
vatbaar , in
een Werk
'Verk van
van deezen
deezen aart
aart Diet
niet vatbaar,
in het
het erg
eng
beftek
beftek, , 't't welk
wdk ons
ons Werk
vVerk gedoogt.
gedoo?;t. Met
Met 'er
'er bier
hier en
en
daar iets nit
blETELERKAMP'S
uit aan
aan te
te {tippet],
Hippen, 't welk
welk ons
ons lIlETELERKAMP'S
denk- en fchryftrant
fchryftrant doetkennen
doet kennen ,,moeten
moeten wy
wy ons
onsvergenoe
vergenoe-•
gen; fchoon
f:en;
fchoon de
de lust,
lust,om
ameen
eenenenander
andermeer
meeruitgewerkt
uitgewerkt
fink over
fiuk
over te neemen
neemen,, ons
ons bekroop.
bekroop. Volgende
VolgendeDeelen
Deeten
zullen ons
ons mogelyk
mogelyk daartoe
daartoe de
degelegenheid
gelegenheill aanbieden.
aanbieden.
Naa het
' S fchrybet bybrengen
bybrengen van
van Y. VAN
VAN HAMFLSVELD
HAMFLSVELD'S
en , over
ven,
over den
den zedelyken
zedelyl,en toefland
toeftand der
del' Nederlandfche
Nederlandfdre Nay
tie: 'Er
zyn misfchien
misfchien lieinige
)J'einige Landen,
Landen, ten
ten minflen
1I1injlen in
tie:
'Er zyn
het befchaafd
befchaafd Europa
Europa 4, in
in welken
welkm het
het gemeen
ge1l7cen dien
dien trap
trap
van
bereikt bee(,
lIan verbastering
'Verbaste,ing en
e11 zedenbederf
zedenbederf bereikt
heeft, als
ats in ons
Olli
Yade"'and,
en dat
dat diens
diens gevoelen
gevoelen,, dat
dat de
deZedeloosZedeloosVaderland , en
held
beid,, en
en vat
wathier
hiertoe
toebetrekking
betrekldng heeft
heeft,, grooter
grooter in
ill dit
dit
Land,
Land, dan
dan ininandere
andere Landen,
Landeil, zoude
zoude zyn,
zyn, vry
vryalgealgemeen is —
- laat by
by volgen
volgen;; enenIvy
wyflemmen
f1emmen met
met hem
hem in:
in:
liven
„~,IkIkvermeen
vermeenmogelyk
mogelykeenig
eenigmeerder
meerderrecht
rechtverkreegen
verkreegen te
te
hebben
om den
den zedelyken
toefiand
van onze
ooze Natie,
Natie, in
hebhen,, nm
zedelyken toell
and van
in
yking van
verge1ykinp;
van het
het grootfle
grootll:e gedeelte
gedeelte van
van Europa,
Europa, het
vergel
gees
geen ik
ik zelve
7elve hezogt
bezngt heb,
heb.tetebeoordeelen
beoordeelen,, dan
dan de
de gegeweven
wee7.enI-Ioogleeraar
H()n~lE'eraar en
en anderen
anderen,, die
die zich
zich den
den zedelyken
zedelyken
toefland
van Ntderland
toeftand van
Nededand zo Becht
flecht verbeelden,
verbeelden.
" Het
Het is
is 'er
'erzelterlyk
zekerlyk ver
ver af,
af,dat
datikikhet
hettoenemend
toenemend

l

~ed.enbedervy zoude
zoude wiflen
willen tegenfpreeken
tegenfpreeken:l Diet
niet alleen
aIleen
Zeenbeder
on,
on.
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ender
ender het
bet gemeen,
gemeen, maar
maar ook
ook onder
onderdedehoogere
boogere rangen
rangen
der
hetimmers
immersgewoonlyk
gewoonlyk zynen
zynen
acr Maatfchappy,
Maatfchappy, waar
waar het
en echter
echter geloof
geloof ik
ik niet
niet te
te ver
ver te
te gaan,
gaaa,
oorfprong heeft; en
oorfprong
met
1net flaande
naande te houden,
houden, dat
dat inindedemeeste
meeste Landen
Landen van
van
dit Werelddeel
eenen hoogeren
hoogeren trap
trap,,
Werelddeel het
het Zedenbedery
Zedenbederv eenen
dan
dan in
in ons
011S Vaderland,
Vaderland, bereikt
bereikt heeft.
heeft.
11
Naardien deeze
deeze ftelling
nelling voor geen
geen wiskundig
wiskundig bewys
bewys
" Naardien
moet ik
ik my
myvergenoegen
vergenoegen met
met my
my te
te heroepen
beroepen
vatbaar is, moet
op het
gemigenis van
van alien,
allen, die
dieinindedegelegenheid
gelegenheid zyn
zyn
het getuigenis
geweest, en
en zich
zich de moeite
modte hebben
hebben willen
willen geeven,
geeven, om dit
onbevooroordeeld
onderzoeken;en
en hun
hun te vraagen
vraagen,,of
of
onbevooroordceld tete onderzoeken;
zy over
over het
het algemeen
algemeen niet
niet gevonden
gevonden hebben,
hebb~n, dat
dat eerbied
eerbied
voor
goede trouw,
trouw , vlyt
voar den
den Godsdienst
Godsdienst, , gocde
vlyt,, naarftig.
naarltig..
heid
beid,, fpaarzaamheid
fpaarzaamheid en
en andere
andere huislyke
huislyke deugrlen
deugriel1,,
nog minder,
minder, dan
danonder
onderverfchillende
verfchilIende andere
andere VolVol.
bier nog
ken
ken,, voor
vaal' de
de tegenovergeftelde
tegenovergeltelde ondeugden
ondeugden hebben
hebben plaats
plaats
gemaakt,"
gemaakt."
Naa
Naa aangemcrkt
aangemcrkt te hebben
hebben het
het bezwaarlyke
bezwaarlyke om
om het
het
d~r Nederlandfche
Nederiandfthe Natie
Natie juist
juist op
op tete geeven,
geeven,
Charaeter der
Character
laat
hy volgen:
volgen: „" Met
Meteen
eenwaar
waargenoegen
genoegen echter
echter ziet
ziet
laat by
de
van zyn
zyn Vaderland
de oprechte
oprechte beminnaar
beminnaar van
Vadcrland, , dat
dat alle
alle
trekken
nog niet
zyn, in
trek
ken nog
niet verdonkerd
verdonkerd zyn,
in het
bet fchoone
[choone fchil.
[chil.
door een
een beroemd
beroemd Fransch
Fransch Schryver, eertyds
eertyds van
van
dery, door
deeze Natie
Natie opgehangen."
opgehangen." Hier
deeze
Hier vindt
vindt men
men,, aan
aan den
den
DE REAL,
voet der
der bladzyde,
bladzyde , die
van Mr.
Mr. DE
vuet
die Schildery
Schildery van
REAL,
Tom. 2, p.
p. !19:t.
292.
in diens
diens la
fa Science
Science du
Gouvememmt, Tom.!1,
du Goavernement,
Tafereel wel
kleuren mogt
moot dit
dit Fransch
In
Ncd.erduitfthe kleuren
Fransen Tafereel
weI
In Ncderduitfche
overgebragt weezen:
weezen: eene
eene en
daar op
overgebragt
ell andere
andere aanmerking
aanmerking claar
een Vaderlander
Vaderlander welttandig
welll:andig geweest
geweest zyn.
zyn.
zou voor
voor een
'S aanpryzing
grond is METELERKAMP
METELEllK,\MP'S
Sterk
Sterk en
en met
met grond
van den
den Landbouw
in ons
Landbouw in
ons Vaderland
Vadertand;; juist
jllist zyne
zyne aan•
aan..
van
merking ten
ten dies
merking
dien opzigte
opzigte over
over Frankryk:
}i"'ankryk: „" InIngeheel
geheel
Land, het
geen Land,
Europa
mogelyk geen
het welk
welk over
over 't algealgeis mogelyk
Europa is
zelden treft
Frankryk; zeldeu
meen
wei bebouwd
bcbouwd isis als
meen zo
zo wel
als Frankryk;
men onhebouwde
onhebouwde ftreeken
ftreekenaan;
aan ; byna
byna overal
men
overal wordt de
de
arbeid des
des Landmans
Landmans door
door de
arbeid
de vruchtbaarheid
vruchtbaarheid van
van den
den
grond beloond,
beloond, en
en de
de voordeelen
voordeelen der
der omwenteling
omwenteling zyn
grond
ten minften
in de
minf1:en in
de uitbreiding
uitbreiding en
en verbetering
verbetering van
van den
den
ten
Landbouwzigtbaar.
zigtbaar. Het
volgenseenpaarig
eenpaarig
Landbouw
Het Land
Landis,is,volgens
getuigenisvan
vanallen,
alien, veel
veel beter
beterbebouwd,
bebouwd, dan
dan het voorgetuigenis
been was;
was ; de
van den
den toeftand
de verbetering
verbetering van
toeltand der
der LandLandbeen
lieden , de
de verdeeling
der, uitgefirekte
uitgeftrekte en
verdeeling der.
en flegt
flegt beftuurde
bet1:uurde
lieden,
heerlyke Goederen,
Goederen , de
heerlyke
de verkoop
verkoop der
der geestlyke
geestlyke bezittinbezittinmede~ewerkt."
gen, hebben
hebben hiertoe
hiertoe voornaamlyk
voornaamlyk medegewerkt."
Breed.
C cc 5D
Bree61TOESTAND
VAN NEDERLAND.
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METELERKAMP
R. METELERKAMP
.R.

Breedfpraakigisis des
des Schryvers
van El~.
Breedfpraalzig
Schryvers vermelding
vermelding v:\n
Eno
Van d~
de Fabrieken
en Trafieken
Trafieken in
in dir
dit Ryk ge.
{{eland.
Fabriek€;ll en
geeland. Van
iprooken hcbbende,
hebbende , laat
laat by
iprouken
hy volgen
volgen:: „" Alle
AIledeeze
deeze en
en
andere bronnen
bronnen van
van welvaard
welvaarddes
des Staats,
Staats, [choon
fchoon zy op
andere
op
den Koophandel
zeer Iterken
den
Koophandel eenen
ecnen wederkeerigen
wederkeerigcJl zeer
Hcrkeil inInvloed hebben,
vlned
hebbell, worden
worden echter
echter byzonder
byzonder door
door den
den Koop.
Koophandel gcopenrl.
gcopend. Daze
11'1,
handel
Dcezeis is
h,t,welke
welkedodeNationaale
Nationaale
induttrie in bcweeging
indullrie
bcweeging brengt, en
enhet
hetleeven
lecven geeft:
geeft: zonzonnimmer tot dien
Groot- Britta1!lIicll
Brittannien nimmer
der deeze
deeze zou G,"oot·
dien boogen
lJOogen
trap van
van voorfpoen
vooripoed
geklommen
trap
gek!ommen
zyn,zyn,
waarop
ophet
hetzich
zich
thans
bevindt. England
El1g p /al1d is, zondr
zondertegenfpraak,
tegenfpraak, teteClans bevindt.
genwoordig de
Natie der Wereld,
genwoordig
de eerfle
eer!l:e handeldryvende
handeldryvende Natie
\Vereld,
en men
zo wel
en
men kan
kan niet,
niet, zonder
zonder bewondering
bewondering ,, zo
weI de
de uit.
nit_
gebreidheid , als
gebreidheid,
als den
den byna
hynaongelooflyken
on.lEe!oo{Jyken aanwasch
a:mwasch des
des
Handels, zedert
en het
Handels,
zedrn het
het einde
einde van
van de
de zeventiende,
zeventiende, en
einde van
van de
de achttiend~
achttieudeEcuw
Ecuwnagaall."
nagaan."
einde
- --- Tot
Tot dit
dit
nagaan wordt
nagaan
wordt ons
ons hier
hiergelegenheid
gelt:gellheid gegeeven.
gegeevcn. Mogten
J\logtell
van de
de welvaard
welvaard en
en blflei
bloei del'
der bier
de'vnorbeelden
hier aannande voorbeeldenvan
gevoerde Landen
Landen en
en Ryken
gevoerdc
Ryken ons
ons lesfen
Iesfen van
van navolging
u;wfJlging
geeven, voor
, met
geeven,
voor zo
20 verre
verre zy
zy.
metdedenoodige
noodigeveranderinverallderingen, op
op ons
ons Land
Land toepasfelyk
tocp:lsfelyk zyn!
zyn!
Aan de
Aan
dc hcfclionwing
bcfchomvinp; van
van den
den toefland
toefbnd onzes
onus GemceGemeevan verfebeide
andere Landen
en van
11ebests
verfcheide :mdere
Landcn van
van Europa,
EuroplJ,
nebests en
de bronnen
van welvaard
met betrekking
betrckking tot de
brol1I1CIl van
wc1vaard en de
de hoofdhoofd.
takken der
Volksvlyt, hegt
METELERKAMI
, , ten
ten Plot,
takkell
del' Volksvlyt,
hegt 1\IE
TELERKAl\II',
flat,
eenige a1gemeenc
algemeeneAanmerkingen.
Aanmerkingen. Deeze
eenige
Deeze loopen
100pen over
over den
den
invloed van
van het
het Staatsbe!l:uur
Sraatsbeftuurop
op 's's Volks
Volks welzyn.
welzyn. Zy
invloed
Zy
Itrekken om
om aan
het nict
is,
flrekl,en
aan te toonen
tnanen —
- hoe
hoe het
niet mogelyk
mogelyk is,
de magt
een Land, en
bronnen, bet
de
magt van
van een
en derzelver
derzelver bronnen,
het nanationaal vermogen
en welvaard,
tionaal
vermngen en
welvaard, te
te beoordeelen,
beoordedcn., dan
dan uit
nit
de vergelyking
metdie
dievan
van andere
andereLanden.
Landen.- — Hy
de
verr,elyking met
By
inerkt wyders
wyders op,
op , hoe
merh
hoe by
hy gelooft,
gelooft:, dat,
dat,wanneer
wanneer men
men
den toefland
den
toefland van
van dit
dit Gemeenebest
Gerneencbest,, deszelfs
deszelfs magt
magt en
en
welvaard, tegenwoordig
welvaard.
tegenwoordig in vergelyking
vergelyking brengt
brengt met
met die
die
en met
die van
van andere Staavan voor
Vaal' eene
eene halve
halve Eeuw,, en
met die
men uir
in de
ten
van Europa,
Europa, men
nit bet
het verhandelde
verhande1de in
de tweede
ten van
mer eene
zekerheid , deeze
Aftlaling.,
eene genoegzaame
gcnoegzaame zekerheid,
deeze drie
drie
fifrleelin^, met
gevntgen kan
kan trekhn:
trekken : Dat,
gev,;!p:cn
Dat, fchoon
fchaonverfcheidene
verfCheidene bronbrannen
neD van
van welvaard
welvaard verminderd
verminderd zyn,
zyn,andere
anderedaarentegen
daarentegen
varier zyn
en dat
wedel'
zyn toegenomen
tncgellomen, , en
dat dit
dit Land
Landnagenoeg
nap:enoeg dedcMagt en
en Welvaard
‘ veezenlyke Magt
z~llde
\Velvaard I1U
heeft, welke
welke
2elide wec,:enlyke
nu heeft,
hetzelve
Dat de
l1etzel
ve voor
VOGl' vyftig
vyftig jaaren
jaaren bads
hadt (*).
(*). Dat
de ververa
meer("')
herhault de Schryver
Schryver eene
eeoc voorheen
voorheen gemaakte
gemaakte aan
aan~
(4) Hier herhaalt
mer..
111 e
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meerderingvan.
van Magt
meerdering
Magt en
00 Welvaard
Welv~ardby
by andere
an:{ere Volken
Volken,,
Met welke
welke wy
wy in
betrekking fl:aan,
Nan , de
met
In eene
eene ftaatkundige
fl:aatkundlge betrekklllg
de
verminderingvan
van Ollze
onze Magt
betrekkelyke vennindering
betyekkelyke
Magt en
en Wefvaard
Welvaard
in zich
zich fink.
, de nitgeftrektheid
in
Quit. -Dat Dat,
de uitgefl:rektheiJdes
desLands
Lands en
ell
aanmerkinggenomen,
genomen ,OIlze
onzeM;.;gt
Mgt
de Volitsmenigte
in aanmerking
de
Volksmenigte in
die van
die
van de
de meeste,
mecste, zo
zoniet
nietvan
vanalle
aHeVolken
Volken van
van Europa,
nog tegenwoordig
te~cnwoordig overtreft.
overtreft.
De Schryver
op ; dat
De
Schryver rnerkt
merkt op;
dat het
het met
metdedeBurgerlyke
Burgerlyke
Maatfcbappy even
even als
als met
zaaken is
met alle
aile menschlyke
mCllsc!1Iyl;:e zaaken
:Maatfchappy
gelegen; dat
dat alles
gelegen;
alles zich
zich in
in eenen
eenen cirkel
cirkcl beweegt,
bewcegt, en
en title
aile
Staaten de
Staaten
de verfchillende
vcrfchilklloe tydvakken
tydvakken van
van opkomst
opknmst,, Woe/
bloei
en vermindering
doorgaan. Ten
Nu
en
vermindering doorgaall.
Ten flot
flat nanmerkende:
aanmerkende: Nu
blyft 'er
hlyfi:
'er eene,
eene,enenwel
weieene
cenezeer
zeergewichtige,
gewichtige,vraag
vraag over:
over:
Heeft ons
dit tOfipullt
toppunt WJ11
van vermogen,
vermogen , of
,Heeft
om Gemeenebest
Gemeenebest dit
ofhet
het
Maximum l'fW
van l{ykdom·
Rykdom'enenJ¥elvaard,
Welvaard, bel'eikt?
bereikt? \Vy
Maximum
wilWy wilgelooven , dat
len gaarne
dat by
len
gaarne gc!ooven,
hy daarop
daarop zich
zich gedrongen
gedrongeu
voelt , te
Dat by
voelt,
te moeten
moeten antwoorden
antwoorden: : Dat
hy de
de beantwoor.
beantwoording dier
, zeer
ding
dier vraage
vraage,, op
op zich
zichzelve
zelve,
zeerbezwaarlyk
bezwaarlyk
vindt , byzonder
op een
vindt,
blyzonder ap
een tydftip
tydfl:ip,, dat
dat de
degevolgen
gevolgen der
der
oorlogen en
en fchokken,
fchokken, welke
nog dit Land en
oarlogen
welke mogelyk
mogelyk nag
en
Europa dreigcn,
dreigen, onberekenbaar
zyn, gaarne
EZl1"opa
onberekenbaar ZYll,
gaarne aan
aan anderen
anderen
overlaat.
ovcrlaat.
making; dat
dat hy
by bet
van 1794
1794 bedoe!t;
bedoelt; dat by
merking";
!H:t tydflip
tydfl:ip van
hy onzen
onzen
oogeitikkige.n coeiland.
toefland , met
ongdnkkip;en
met betrekking
bctrekking tot
de meeste
meeste bran.
bron.
tot de
nen van
en Mage,
Magt, gcduurende
llen
van Nationaale
Naeionaale Welvaard
Welvaard en
g"duurende de
de daarop
daarop
gevolgde OorlogCl1
Oorlogenenen onluslen,
onlusten , niee
niet tot
tot eenen
gevol[{de
grondl1ag
eenen grondilag
van
vail vergelyking
vergelyking tail
\~ il aanneemen.
aanuecmen.

JYlemorie
van PICHEGRU
Memorie owr
o,.r de
de Zarnenzweering
Za1l1enzweering van
PICHEGR U in
de
in de
aaren Ill,
III, IV
Jaaren
IVen
en V
V,, gefleld
gefleld in
in het
het VIde
Vide yaar,
janr,door
door
DI. R.
1\1.
R. DE
DEMONTGAILLARD
l\IONTG.'\lL1.AltD, , en
el1 waarvan
waarvall bet
Itet origineel
origineet
berust
bemst onder
onder de
de Arehiven
Archiven van
wmbet
hetGouvernement.
Gotl~'er1Jement.' Iile
Stub.
Stuk. Te
Te Amflerdam
Amflerdam,, by
by J.
J. A.
A. Crajenfchot
Crajenfchot en
en W.
Holtrop,
gr. 8P0.
141 bk.
Holtrop, 1804.
1804. In
In gr.
gpo. I4l
biz.
en
en MOREAU.
MOREAU. Om
dienen tot
totopheldering2
ophelderingoJ en
en
Om te dienen
voltooilinge der
der Memorie
'PoltooiJinge
l11emorie over
over.. de
de Za;nenzweerieg
Zamenzweeri'11g des
des
Eerflen.
Stub. Met
Eel'flen. Tide
llcle Stnk.
111etdedeAfbe,lding
A/bddingvan
'Panden
denTem.
Tempei
pel te Parys.
Parys. Te
Te AO.
Amft.bybybovengemelden.
bovengemelden. In
III gr.
gr.8vo.
Svo.

PICIIEGRU
PICIIEGRU

95
95 blz.
biz.

'VTy
\'V
W

y voegen
voegen deeze
deeze twee
twee zo
20 naauwe
naauwe betrekking
bt.trekking op
op
elkander
hebbendeStukjc£
Stukjestete Zalllen.
zamen. Zy
elkal1der hebbende
Zyzullen
zullen
Cc
C c 44
ge.
ge-
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in deeze
ileeze dagen, zonder
zandereenige
eenige aftnpryzing,
n:lnpryzing, Lee.,
Lee...
gewis, in
zers ininovervloed
overvloed vinden
vinden;; twee
tweeMannen
Mannenbetreffende
betreffende,,
die,
die, hoe
hoe getyk
gelyk in
in eenige
eenige opzigten
opzigten,, nogthans
nogthans ininandere
andere
wyd van
Vlln elkander
elk:mder verfchillen
verfchillen,, dan
dan zich
zich onlangs
onlangs in
in een
een
zelfde zaak
zaak ingewikkeld
ingewikkeld vonden
vanden,, met
met eenen
eenen zeer
zeer bekenbekenden verichillenden
verlchillenden uitflag.
uitflag.
Heel' MONTGAILLARD
l\IONTGAILLARD,, ten tyde des
des Schrikbewinds
Schrikbewinds
De Heer
trof in het doorreizen van
Fronkryl.' geweeken
geweeken,, Hofiu
van Duitsch.
Duitschuit Frankryk
nit
land een zyner Laudgenooten
Landgenooten en
en bekenden aan
aan,, Adjudant
Adjudant
land
Prins hy,
hy , verre
VAN COND6
CONDe, , in welken
welken Prins
verre
des Prinfen
Prinfeu VAN
des
van
van het
het Hof
Hof opgevoed
opgevoed,, den
den Verlosfer
Verlosfel' van
van Frankryk
ineende
zien,, enenWiens
wiens fchryven
fchryven hem
hem overhaalde
overhaalde om
om
lncende te zien
tot hem
te komen,
komen , en
en deel
te neemen
hem te
cleel te
neemen in
in 't't geen
gecll hy
hy
oordeelde
tot verlosfing
zyns Vaderlands
te kunnen
oordeeldc tot
verJosfing zyns
Vaderlands te
kunnen die.
dieHyliet
lietzich
zichdoor
doorden
denPrins
Prinsovertaalen
overl-aalenom
omnenenen. Hy
nen.
gotiatien
te openen
gotiatien te
openen met
met den
den Generaal
Generaal PICHEGRU,
PICHEGRU, zo
vroeg
vroeg reeds
reeds ats
als 33Juny
Juny des
des Jaars 1795.
1795. Hy
Hygeraakte
geraaktewelweIbaast
kennis
haast ir.
kennismet
metde
deHeeren
Heeren LOUIS
LOUiS FAUCHE
FAUCllE BOREL
BOREL en
ANTOINE
ANTnIl\E COURANT
COURANT, , hoofdheleiders
hoofdbeleiders der
del' ondernecming
ondernecming
en in
van den
den Fra*hen
Pranfchm Prins
Prins;; en
in dit
dit werk
werle waren
waren bebevan
trokken
tl'okken de Heeren
Heeren FENOUILI.OT
FENOUILIOT en
en BADOUVILLE
BADOUVILLE, beiden
ten tyde
den Tempel
del' uitgavc
llitgavc van
van dit
dit Stukje
Stukje in
Tewpd ge.ten
tyde der
in dell·
ge.
vangen.
prcriEdnu te
Welhaast krecg
gclegenheid om
am PICIIEGIW
\Velhaast
krecg FAueHE
FAUCHE gc1egenheid
ontmoeten ,en
en opening
opening van
van zaaken
zaaken te geeven; en
en de
de Heer
Heel'
ontmoeten,
werd 'cr
'er daadlyk
in betrokken.
l\Wl"TGAILLARD
daadlyk in
betrokken. Het
Bet
BIONTGAILLARD werd
l -waam opgegeecharaCter
CONDe word als
als zeer
zeer onbe
onbetwaam
character van
van coNné
om de
de door
doorhem
hem ondernomenerol
ondernomcne 1'01 te
te fpeelen.
fpeelen. Hoe
Hoe dedeven am
zelve zamenhing,
zamenhing ,en
en invlned
invinedhadt
hadt op
op de
zelve
de krygsverrigtin.
krygsverrigtinontvouwt dit Stukje.
Stukje.
gen van den overgehaaldenPICHEGRU
nvergehaalden PICHEGRU ,Olltvouwt
Doch
de Veldheer
Veldheer hadt
hadt andere
andere inzigten
inzigten op
belcid des
Mich de
op 't't beleid
krygs dan
dan de
de Prins,
Prins,die
dieiningoede
goedeverftandhouding
verfiandhOllding itondt
flandt
maar de
de Oostenr'J'kers
Oostenrykers gecn
met den
WICKHAM , maar
den Heer
Heer WICKHAl\f.
met
deel in
in 't fpel
geeven. Hy
deel
fpel wilde
wilrle geeven.
Hy was
was niet
niet over
over te
tc haahaaPICHEGRU te
te treeden
om in
in de
demaatregelen
maatregelen van
van PICHEGRU
treeden ,
len
len am
van waan
waan dat
darhyhylangs
langgeenen
eenenanderen
:mderen weg
weg tot
tot het
het
vol
vol van
IConingfchapzou
zou komen.
komen. De
De Oostenrykers
Oostenrykers kwamen
kwamen egter
I{onin~fchap
WURMSEfl heeg
tzreeg l{ennis
kennis van
van de
de Ne-ngter
zgter de
de zaak.
zaak , en
en WURMSER
met PICllECRU;
rdenrcau ; 't'twelk
gotiatie
welkeene
eeneandere
andere wending
wendiIlg
gotiatie met
gaf a:111
aan het
het beleid
beleid der
del' zaake.
zaake. De
DeEngelfche
Engelfche Minister
Minister
f;af
fchoot geld.
geld. "„ Het
," fchryft
WICKHAM
Het fcheen
fcheen,"
fchryft de
de Heer
Heel'
WICKHAM rehoot
alsof hy
by alleen
in Zwitzerkmd
Zwitzerland gcge31ONTGA/LLARD
lION'fGt\ILLARD,
" alsof
alleen in
komen was
was om
k.omen
om het
het geld
geldmet
roet voile
volle harden
handen te
te verkwis•
verkwisten. lklkgeloof
te zyn, met
t'Cn.
geloofniet
niet verre
verre van
van de
de waarheid
waarheid te
met
te

OVER. PICHEGRU
OVER
PICHEGRU EN
EN MOREAU.
MOREAU.
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to zeggen
.te
zeggen, dat
datby
byininden
dentyd
tydvan
vantwee
tweejaaren,
jaaren,voor
voor
geheimeuitgaven,
uitgaven, inin Zwitzerland
meer dan
dan soo,000
gcheime
ZwitzerJand, , meer
:;0'),000
Ponden
heeft ;eneninin die
die loin
Randell Sterlings
Sterlings uitgegeeven
uitgegeeven heeft;
rom is
is
niet begreepen
noch de
de gewoone
uitgaaf , noch
niet
begreepen, , noeh
gewoone uitgaaf,
110eh de
de
openlyk erkende
erkende onkosten:
onkosten : want
COND6
openlyk
want de
de Arm6e
Armee van
van CONDe
alleen heeft
heeft aan
aan Engeland
aileen
Enge!and in achttieu
aehttieu maauden
muauden een
een milmil.
linen fterling
Hueu
frerling gekost."
WICKHAM werd
werd weldra
WICKHAM
weldra de
dehoofdbeleider
hoofdbdeider der
dergeheele
geheele
Zamenzweering , en
en e0isfo6
kwam 'er
'er alleen
Zamenzweering,
CONDe kW3m
allcen zo veel
veel
van te
wilde : de Graaf
WICKHAM wilde:
van
te weeten
weeten als
als de
de Heer
Heer WICKHAM
Graaf
Di'. LILLE,
LILLE,hier
bierzo
zo ongunHig
ongunflig gekenmerkt
gekenmerkt als
als de
de Prins van
DJ:
vall
coNne, was
CONDe,
was ook
ook de
de man
man niet
niet om
om iets
iets mode
mede uit te
te voe.
vae.
ren. —
hadt zich, volgens
reno
- De
DeZamenzweering
Zamenzweering hadt
volgens de
de opopgave deezer
deezer Memorie,
Memorie , geheel
vereenigd in
in Bern
gave
geheet vereenigd
Bern; ; men
bemerkte 'er
'er voortaan
bemerkte
voortaan niets
niets dan
dan een
een zamentiel
zamenfl:el van
van argarglistigheid en
en kuiperyen
kuiperyen,, van
van diplomatike
diplom:nike en
en particuliere
particuliere
listigheid
geldfpillingen. De
De Heer l\10NTGAILLARD
hadt beflooten,
geIdfpillingen.
beflooten,
MONTGAILLARD hadt
zich iu
in dergelyke
dergelyke Negotiatien
Negotiatien niet
niet meer
meer te
tc laaten
lauten gegee
zich
bruiken , en
en toog
was 'cr,
'er,"" fchryft
bruiken,
toog na
l1a Venetie;l.
fchryft by,
hy,
Venetien."Ik
,,Ik was
getuige van
van aile
alle de
de moeite,
moeite, die
DRAKE en
"9 , getuige
die de
de Heer
Heel' DRAKE
de Heer
' ENTRAIGUES zich
zich gaven,
~e
Heel' D
n'E!'>TRAlGUES
gaven, om
am alle
aUe de
de ]}an.
Fraufchen in
in her
[chen
het Vel1etiaanflhe
doen vermoorden
vermoorden,, en
en otn
Dill
Venetiaanfche te doen
het Hof
over te
te haalen
het
Hof van
van Rome
Rome over
hnnlen om een
een heilige
heilige kruiskruisvaard tegen
tegen hen
hen te
te prediken.
prediken. Het
Hetherflel
herf1:dder
dcrmonarchic
monarchic
vaard
was myn
myn verlangen
verlangen geweest
gcweest,, maar
maar door
door ordenlyke
ordenlyke en
en
vriendlyke wegen,
wegen , omdat
dat bet
vriendlyke
omdat ik meende
meende dat
het geluk
geluk der
del'
Frsnfche
Frtmfthe Natie
Nnrie 'er
'cr de
de vrugt
vrugr van
van zyn
zyn ken
kon;; het
hetkaraeter
karaC'ter
en de
de ontwerpen
ontwerpen van den
den Prins VAN
CONDe en
VAN CONDO
en den Graaf
DE LILLE
DE
LILLE hadden my
my wyzer
wyzer gemaakt
gemaakt;; de
de kunstgreepen
kunstgreepen,,
welke Engeland
teen bezigde,
my ten
welke
Enge!and toen
bezigde, overtuigden
overtuigden my
tell vol.
vollen , dat
B .ankryk vernielen
en aan
len,
dat men
men Jihmkr'l)k
vernielell en
aan de
de gruwelen
gruwelen
del'
regeel'ingloosbeid wilde
wilde ten proof
prooi geeven."
geeven."
der regeeringloosheid
Bezwaarlyk ontkwam
ontkwam de
de Heer
Heer 1\10NTGAILLAR
naar
n , Daal'
Bezwaarlyk
MONTGAILLARD
zyn fchryven
van den
den toeleg
toeleg op
op zyn
zyn le~.
lee.
zyn
fehryven, , de
de gevaaren
gevaaren van
ven door
D ' ENTRAIGUES , en
ven
door den
den Heer
Heer n'RNTRAIGUES.
wedel' in
ill
en kwam
kwam weder
Zwitzerland , waar
waar by
Zwitzerland,
by,, dedebetaaling
betaalingder
del'reisonkosten
reisonkosten
en voorfchotten
ontvangenhebhende,
hebbende, zich
zich aan
en
voorfchotten ontvangen
aan de
de zaak
zaak
onttrok, Welker
welker verder
verder heloop
beloop bier
hier wordt
wordt opgegeven.
opgegeevell.
Het Engelsch
Ministerie en
en bovenal
de Heer
wor.
bovenal de
Heel' PITT
Het
Engelsch Ministerie
PITT worden
de zwartstmogelyke
zwartstmogclyl,e koole
in 't't Plot
not getekend.
getekend.
den met
met de
koole in
"„ Maar,"
Maar ,"luidt
Iuidt's'sSchryvers
Schryvers taal
taal ten lint,
flot, „,.,ininfpyt
fpytvan
vall
zo veele
veele agenten,
agenten , zo veele
zo veel
veel machiavellismus
machiavellismus,,zo
veele intriverkwisting ,had
hadde
dedag
dag van
van 18
18 Fru&idor
guen, zo
zo veel
veel verkwisting.
FruCiidor
Cc 5
Cc

plaat.
plaate

MEMORIE ENZ.
MEMOIUE
37a
Franfehe Republiek
Republiek werd
werd gered
gered nit geplaatze , en
en de
de Frrmfche
plaatze,
ge.
vaaren , waar
waar aan
van PICHEGRU
vaaren,
a~l11 de
de Zamenzweering
Zamenzwcering van
PICHEGRU
Haar zedert
zedert tien
den jauren
jaaren bloorfl:elde."
blooftlelde." Zints
haar
Zillts dien
dien tyd is
is
by doof
om tegen
11y
doof gebleeven
gebleeven voor
voor alle
alle de
de aanzoeken
aanzoeken om
tegen het
Gonvernementtete fehryven.
fchryven.-— By
Franfclze
By deeze
deeze MeFranfche GOllvernement
,rie is een
m ,ric
cen Aanhangzel
Aanhangzel gevoegd
gevoegd van egte
egte flukken
fiukken,, om
am
van de
van het
van
de waarheid
waarheid van
het gettelde
gelte1dc in
in deeze
deeze Memorie
Memorie
to getuigen.
u
getuigen.
Het tweedc
Stultje , waarvan
wy den
tweedc Stukje,
wuarvan wy
den Titel opgaven,.
opgaven,
fIet
oIlze Leezers
Leczers doen
doen kennen
kennen , door den
den aannan..
kunnen wy best ooze
v,Ing te
temelden.
melden. "De
„De groote
v"ng
groote befchuldiging
befchuldiging,, waar onder
ollder 1)1.
PI.
en l\lOREAU
MOREAU gelyklyk
gelyklyk gedrukt
gedruktliggen,
liggen ,doet
doet ons
CI1EGRU en
CIlEGRU
ons
denken aan
aan cen
een tydvak,
tydvak , waarin
MOREAU zag
waarin men
men :MOREAU
zich
denken
zag zich
plaatzen onder
van PICHEGRU.
PICHEGRU. Men
de befchuldigers
befehuldigers van
plaatzen
onder de
herinnert zieh
zich aan
waarmede hy
by hem
11erinnert
aan de
de feiten
feiten ,,waarmede
hem betigtbetigt..
te , van
te,
van de
debewystlukken
bewysllul\kcn,, die
die by
hy ten
tcn zynen
zynen laste
lastevoor
vaor
den dag
dag bragt,
bragt, van
van de
de gevoelens
gevoelcns, , die
die by
hy tegen
tegen den
den
den
nitdrukte ; zo
zo was
het dat
dat in
/Terraade,.
was het
in 't't jaar
jaar V.
V. mo1\10Verraader uitdrukte;
IlOCIUdePICHEGR
PlCHEGRU,veroordeeld
REAU
RE
AU noemde
u, veroordeeld tot de
de DepOY'totie;
Deportatie;
PICHEGRU zich
zich zag
't was
was alzo
alzo dat
dar PICIIEGRU
zag noemen
noemen door moMOin een
journaal, dat
dat by
weg Ila
na Guijana
REAU
een journaal,
hy op
op den
den weg
REAU in
Gitzjana
las. Men
Menherinnert
herinncrtzich
zichaan
aandeeze
deezeumitandigheden
umfhndigheden,, die
die
Jas.
tusfchen deeze
tnsfehen
deeze twee
twee mannen
mannen de
degeringife
geringfle overeenkomst
overeenkomst
fcheenen onmogelyk
onmogelyk te
te maaken
maaken;; en
en men
men verlangt
verlangt met
met
fcheenen
nieuwe deeineeming
leezen, te
nieuwe
deelnceming- tete leezen,
te herleezen
herleezen de
de flukken
fiuk ken,,
die ze
die
ze deeden
deedcn gebooren
gebooren worden.
worden. De
De Brieven
Brieven,, door
door
den 19
'\IOREAU den
22 Fruftid01'
liwaidor gefchreeven,
en de
de ver::-.IOREAU
19 en
l'n !lZ
gerehreeven, en
vcrzameling
van flukken,
fl:ukl{ClI, die
die zy
zyaankondigen
aanlwndigen,, worden
worden van
van
zameling van
nIle kamen
kanten gezogt
gezogt en
en gevraagd.
:alle
gevraagd. -— Deeze
Deeze graagte
graagte naar
naar
onderrichting
in een
een zo
zo belangryk
belangryk oogenblik
oogenblik,, heeft
heeft
onderrichting, , in
ons de
van MOREAU
en 'er
()ns
de Brieven
Brieven van
MOREAU doen
doen verzamelen
verzamelen, , en
een extr.ia
een
extr,ic1 te
te doen
doen byvoegen
byvoegen van
vail de
deflukken
fl:ukken,, die
die by
hy
tot zyne
zyne verweering
verweering bygebragt
bygebragt heeft."
heel!." ,
\Teel
komt hier
bier v(;)Or,
voor , 't'twelk
Veel lwmt
welk tot
totopheldering
opheldering der
der
Memorie
dient. De
Deuittrekzels
uittrekzeIs der
derBrieven
Brieven,, gevonden
gevonden
Memorie dient.
Ofenhurg , en
te
te O/fenhu1"g,
en door
door MOREAU
MOREAU aan
aan den
den Minister
Minister der
der
Politie
overhandigd in
in het
het Vide
VIde Jaar
Jaa1',, en
en in
in twee
twee
Politie ovcrhandigd,
Deelen
in 8vo.
8vo. gedrukt,
gedrukt, geeven
gceven ons eene
eene fchets
fehets van
van het
Deelen in
beloop der
der krygsverrigtingen
krygsverrigtingen in diet].
dien tyd ,, grootendeels
grootendeeIs
verfchillende
wat de
de plans
plans betreft
betreft,, van
vandedeverhaalert
vel'haaletl'
verfchillende, ,wat
en bet
ichten, deswegen
deswegen,ten
, ten dien
dien tycle,
tyde, aan
aan den
he, ich/en,
den dag
dag gegebragt.
Dteze Brieven
Brieven loopen
loopen tot
tot het
het einde
einde van
van den
den
hra?:t. Deeze
Venitocht
van Kehl
\' etd:ocht,, met
met de
de overgave
ovcrgave van
Kehl aan
aan de
de Oostenrykers
kt;rs;; eene
eene vermeestering
vcnneesteriI;g,, gemaklyk
gemaklyk gemaakt
gemaakt voor
Vaal' den
den
vy-
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vyand , door
vyand,
dllor de
de vertrouwelingen
vertrouwelifl~sen en
en vrienden
vrienden van
van PI..
PI■
deezen
dee zen Veidrocht
Veidcocht maakte
maakte PICHEGR
PICHEGR U
U zich
gereed om
om op
op een
ander tooneet
te maaken,
gel'ted
een :mJer
taoneel cell
een figuur
fig-uur te
maaken,
en om
p lans te handelen.
om volgens
voli!:cns andere
andere nbns
balJdelen. Fly
Hy deedt
deedt
en
zich benoemen
geevend
henOt'Iilell tot
tot Lid
Lidvan
vanhet
betWet
\Vel
!:;cevend Lichaam.
Lichaam.
zich
gehrmccn gedrag
gedrag wordt
worde geld-ter:A
gc[chcr:,t in
ill bet
het gedeelte
gedeelte
Zyn gehouden
van dit
dit SltIkje
Srukje~ 't'tweik
van
weik ten
ten opichriti
op{chrifr voert:
v,lert: Dac{!zal1Daedzaa.
ken, gevotg,1
.iefwisfeling ontdekt
I.'en,
gf.VO~[fJ op
op die,
die, welke
welke door
door de
de 11;
JJ;oiefwisftling
voorahegaan
zyn. Bovenal
ler ,t&idor
en den
18 F"'I{-Jidor
en
den 18
vooraf'Je~{J[!fl
Z.1','I. "7"wnrdt hier
hier ill
in ten
een ongunttig
i cht vertoond
ongunltig Lliet1t
vertoond bet
het draalen
draalen
wnrdt
van moaEllu,
MOREiiU, om
om de
de bewvzen
bewvzen van
van het
het verraad
verraad van
vall pr.
PIvan
CITEGRU welke
welke hy
by in handen
CIIEGRU,
h:lOd~n hadt,
hadt, over
over tete zenden.
zenden.
Ook rekende
zich door
talmell
Ouk
rekende bet
het Gouvernement
Gouvernement zich
door dit
dit talmen
MOREAU gewettig,1
gewertig , 1 om
van l\lOKEAU
um hem
van
hem re
re befchuldigen
befchuldigen,, tea
ten
mit-Alenvan
van te veel
min(ten
veel toegeevenheAl
toegeevenhe:td voor de
de ZamenzweeZamenzweeringen vall
van PICHEGRU
, eneen
eentetebate
laateaankIagt.
aanklagt. Mo.
ringen
PICHEGRU, en
MoverontIchuldigt zich
zich deswegen
REAU veront[chnldigt
RE.AU
deswegen,, in
in eenen
CelJei] Brieve
Brieve
aan den
aan
den Policie-Minister,
P()licie·Ministel", hier
hierme.degedeeid;
medegedeeld; alstnede
a:smedl: in
in
Direaoire Executif
van d~
de Fr:mji:he
eenen Brieve
Brieve aan
aan het Direftob-e
eenen
Exect/ti! van
Franiche
Republiek ,ook
, ook hier
bier te vinden
„ om ,"
," gelyk
Republick
vindcfl , en inge:richt
ing':richt ,,(11l1
gelyk
hy fchryft
fchryft,, „" den
dell mond
mondtetettoppen
t1:oppenaan
aaneen
eenhoop
hoopfchreenfc!lreeuwers , die
wers,
die gees
geen Gouvernement
Gouvcrnemcnt willen,
willen, en
en my
my belchuldibelChuIdigen eon
van PICIlEGltU
PICHEGRU te
te Zyll.
zyn , om
gen
een aanhanger
aanhan!!er vall
om dat
dar ik
ik
hem Diet
aangeklaagdhad,
had , daar
hem
Iliet aangeklaagd
daar ondertusfchen
ondertusfchcn het gege..
roep der
roep
del" Roijalisten
Roijalisten my
my verwyt
verwyt de aanklaager
aUllkIaager geweest
gCIVeest te
zyn van
zyn
van hem,
hem,wien
wienzyzymyn
mynleermeester
Ieermeesterenellvriend
vricndDoel1oeBrief fchreef
fchreef hy
by naa
men." Deeze
Deeze verontfchuldigende
veront[chuldigende Brief
naa zy.
zy.
ne
tot Inipeateur-Generaal
der 1ft1liaaJ2ji:h8
ne aanftelling
aanf1:clIing tat
Infp.:Cteur- Generaal del'
Itadiaanfcbc
Arrnr'T;
Armee; „" welke
welke hem
hem deedt
deedtgelooven
geIooven dat
dar de
de vooringeno.
voorillgcnDmenheid
die het
het Direc'toire
Executif tegen
tegen hem
menheid, ,die
DireCtaire Executif
hem moat
magt
gehad hebben,
hebben, voorby
gehad
voorby was."
Deeze Brieven
fchenken den
den Uitgeevel'
Uitgeever van
van dit
Deeze
Brieven fchenken
dit Stukje
Stuki~
geene volkomene
volkomenevoldoellil1~.
voldoeniog." „ Zo
Zo l\IOREAU,"
MOREAU, " Illidt
geene
luidt
zyne taal,
taal , „"het
het Direduire
zyne
DireCl:oireininthat
f1:aatgefteld
gef1:eIdhadt
hadeorn
am
Tncaecau te
PICHECRU
te ontma.skeren,
ontmaskeren, en
en hem
hem van
van de
de Tribune
Tribune te
te
doen daalen
doen
daalen voor
voor een
cen Tribunaal
Tribunaa] (Gerechtshof)
(Gerechtshof),, zouzouden de
de eerlyke
in de
den
eerlyke menfchen
menfchcn in
de beide
beide Confeils
Confeils, , die
die hy
hy
op een
gebragt hadt,
hadt , de
op
een dootweg
doolweg gebragr
de oogen
oogengeopend
geopendhely.
hellvan LODEWYK
ben.
IMBERT COLOMES
COLo~ms (Agent
(Agent van
LODEWYK XVIII
ben. IMBERT
te
te Lyon,
Lyon, nevens
neve'ns PICHEGRU
PICHEGRU tot Lid
Lid van
van bet
het Wetgeevend
vVetgecventl
Lichaam
,) en
Lichaam benoemd
benoemd,)
eneenige
ecnige anderen
anderell zouden
zOllden gebragt
gebragt
geweest
zyn tot hunne
kragten; de Natie en
cigenc kragten;
en het
het
geweest zyn
hunne eigene
Wetgeevend
Lichaam zou zich
zichaaneengeflooten
aaneengeOoaten hebben;
hcbben;
Wetgeevend Lichaam
de
de nationaale
nationaale vertegenwoordiging
vertegenwoordiging zou
zan Diet
Diet gefchonden
gefchonden
CH~GRU.
CI1ECRU. Naa

ge.
ie-
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geweest zyn
gcweest
zyn;; eerlyke
eerlyl{e menfchen
menfchen zouden
zouden geen
geen elendig
elendig le~
Sinnamary geJeden
geledenhebben;
hebben • veele
veele traanen,
traanen , veel
ven
vee}
te Sil1namary
yen te
rouw zou
TOUW
zou aan
aan braave
braave Familien
Familien befpaard
be[paard geweest
gcweest zyn :
deeze zouden
zouden de
de gevolgen
zyn van
deeze
gcvolgen geweest
geweest zyn
van eene
eelle tydige
tydige
verklaaring
(*). Voeg
Voeg'er
'erby,
by, dat
dat dit
dit MOREAU
(*).
verklaaring
MOREAU buiten
alien verdellken
verdenkenzou
zou gefield
gefleldhebben:
hebben zo
zo waar
is het
allen
waar is
het,,
dat het
dat
het vervullen
vervul1en van
van zyne
zyne plichten
plicllten is
is bet
het geen
geen men
men
zich als
zich
als het
het nuttigst
nuttigst voor
voor zich
zich en
en voor
voor anderen
anderen kan
hn
voorflellen.
voor[1:ellen.
Geheel Europa
Europa kent
kent het
" Geheel
het gedrag
gedrag,, gehouden
gehouden door
door
en in
in Engeland'J
Bareuth en
Engeland, zedert
PICHEGRUtete Bareuth
zedert zyn
zyn wePICl-jl'GRU
wederkomen uit
uit Guijana,
Guiana , en
en weet
derkomen
weet hoe
hoe veel
veel moeite
moeite by
hy
zich gegeeven
zich
gcgeeven hceft
heef!, om
om zelve
zelve de
debewyzen
bewyzen,, van
van het
het
19 Fruftidor
MOREAU 19
Frutfidor
'
tegen hem
hem ingebragt
ingebragt hadt
bath ,, te
geen
tegen
geen MOREAU
liaaven. Elet
Jt:1avcn.
Het isis een
eeu iegelyk
iegelyk kond
kond en
en kennelyk
kennelyk ,, dat by
by
als een
Engeland, dat
215
een bezoldigde
bezoldigde van
van Engeland,
hy met
met het gond
gaud
dat by
en ponjaarden
van E1JI5e1and,
Engeland , dat
en
ponjaarden van
hy om
am aan
aan de
de zaak
zaak
dat by
Engeland dienstbaar
dienstbaartete zyn,
zyn , of de
de zaak
zaak die
die Engevan
van Erlgeland
met de
hceft , re
land
de zyne
zyne verward
verward heeft,
te Parys
Parys gekomen
land met
is." —
- flier
Bieraan
aanhegt
hegtdedeSchryver
Schryverzyn
zyngevoelen
gevoelen over
over
bet fpreeken
van l\IOREAU
met dien
A1OREAU met
l1et
fpreeken van
dien verklaarden
verl,laarden vyand
vyand
van zyn
zyn Land, en
en brengt
brengt het
het tot
tOtbet
hetongunflig
ongull!1:ig befluit
befiuit ,
van
heiden Zamenzweerdcrs
Zamenzweerdcrs waren.
waren.
dat zy
zy beiden
(*) Wy
oils bier
hier aan
am de Histol'ifche
Historifche Gedenkfchrif:
(*)
Wy herinneren
herinneren OllS
Gedenlrfchri.ften, behoorende
tot het
in Frankryk
van 1789
tm.
hehoorende tot
he! voorgevallene
yoorgeyn/!e1le ill
Fi-ankrJk,, van
Te Utreclzt,
titrec ia , by
BARTHE1EMY.
EMI". Te
by G.
G. T.
tot 1799,
1799, door
door BARTHEl
T. VAN
VAN PAD..
rAO·
onze Letteroef.
Zie ouze
DEWBU2G!N
EN ZOON.
18o1 bl.
DENBURG
ZOON.
Zie
Letteroe.,f, vocr
voor 1801,
bl.
187 enz.
187
ellZ.
De Leer
Leer van
over de
de Hersfenen
Hersfenl'tJ en
I!1lSchedel
Sc,~ede/ontwikkeld
olltU'ikketd
GALL over
De
van GALL
LEUNE Dr. in
dl)or f.
J. c.C.
F. LEUNE.
indedeIFysbegeerte
IFysbegeerte,, GeneesGenees- en
en
door
Heelkunst,
en Academieleeraar
Acndemie/eeraar te Leipzig.
Leipzig. Llit
Vithet
hetHoogHoog·
Heelkul'Ist, en
M. STUART.
srcitar.
eluitsch, met
van Anderen,
tiuilsch,
tnet .danrnerkingen
Aal1merki11gen 1'an
Afldertn, door
door M.
Met
Plaaten. Te
Afel PIon/en.
Te "Inkflerdam,
dmfterda11J, by
by J.
J. Allart,
AHart, 1804.
1804. In
In gr.
bladz.
Ilvo.
Rvo. 205
205 b!adz.

Mies naarfpeurende
Wysbegeerte heefc
beeft reeds
ee alles
nraTl"peurende Wysbegeerte
reeds Eeuwen
Eeuwen
D
I3ng zich
zich bev!ydgd
bev!ydgd,, om
am den
den Mensch
Mensch,, dat
dar wonder
wonder der
cler
long
Scheppinge,
Schcppinge, dat
dat verhc,
vt:rhc en
en famenftel
famenfte! van
van ondoordringbsare
ondoordringbnare ge.
gee
heimen
meer en
en !neer
meer re
te kennen;
beimen, , meer
kennen; of,
(If,met
met:Indere
llndere woorden,
wool'clcn,
de, uit
nasr geduurig
meerdere
volmaaking
uit heuren
ht:urcn arft,
na~r geduurig
meerdere
volmaakingneinei.
gende
ziel , heeft
beefc vrn
v~n uuds
tiuds ininden
denduisteren
duisreren afgrond
afgrond van
van
gende zie!,
wezen willen
willenzien,
zien , en
h~ur eigen
eigen weun
en zich
zich zelve
zelve aan
aan zich
zich zelve
zelve
halt

tyde, is haar
willen"vertoonen. Overal,
ell ten
ten alien
allen tycle,
haar die
die p00.
~O(}OO
willenonertoonen.
Overal, en
gmg,
ging,

DE LEER.
VAN
J. C.
c. F.F.!ACNE,
tH'NE,
DE LEU
VANGALL
GALLoNTWIRKELD.
ONTWIKKf:LO. 3f)
3er
,T

ging, wellee
Cing,
welke ook
ook van
van vooren
'/Ooren,, by
byhet
heteerfle
eerae inzien
inzien van
van den
den
grond,I waarop
waarop die
die ondernomen
ondernomen,, en
ender
del'middelen
middelen,, die
die daar
dnar
grond
toe gebezigd
toe
gebezigd dienen
dienen te
te worden,
worden,geenen
geenengewenschten
gewensc!Hcn uit/Ing
uitlbg
kon belooven,
belooven, mislukt.
mislukt, Scheemerige
Scheemerjgetwyffelingen
twyffdingen,, altyd
altyd met
mee
elkander firydige
ftrydige verfchynfelen,
verfchynfelen , in
in dwaaling
elkander
dwaaling uitloopende
uitloopende gisgis.
fingen, waren,
fingen,
waren, van
van onheugchelyke
onheugchelyke tyden
tyden af.,
nf., de
de gevolgea
gevolgea
van een onderzoek
van
onder.zoek,, dat
dat inindeszelfs
desze!fscart
aartbyna
byllaeven
evenvruchcevmcheeloos is
100s
is els
als de
de pooging
pooging om
om de
de natuur
natuur van
van God
God te
te linnets
kennen
te maaken.
en voor
maaken. Deze
en
voor het
bet eindige
eindige verftand
veraand bevattelyk
bevattelyk te
Deze
pooging dan
dan onophoudelyk
onophoudelyk mislukkende
mislukkende, , erkende
erkende men
men
pooging
daarin de grenzen
verftands ,doch
doch b!eef
beef al
daarin
grenzen des
des menfchelyken
menfchelykell verf1:ands,
:11
voordgaan met
met over
voordgaan
over de
de werkingen
werkingen der
del' ziel
zid ce
ce peinzen
peinzen,, en
en
am ten
nu
ten mit-glen
minrten naar
naar tetefpeuren
fpeurcn ,I waar
waar ter
tel' plaatfe
plaatfc in
in het
het liglighaam die voornaamentlyk
haam
voornaamelHlyk derzelver
derzclvcr bron
bron en
en oirfprong
oirfprong badh~d·
den, ten
ten einde
eilldetetevinden
vindenwaar
W2ardiediebeheerfcheresfe
beheerfcheresfe des
des gegeheelen lighaams
derzelvereigen
eigenzete!
zetel gevestigd
gevestigdhadde.
hadde. Deze
heelen
Iighaams derzel~'er
Deze
smarvorfching hield
hield voornaamentlyk
van ouds
ouds die
die Wysgecreu
Wysgecren
Jlaarvorfching
voornaamentlyk van
bezig , welken
bezig,
welken het
het menfchelyk
menfchelyk gebouw
gebouw met
met meer
meer opmerkopmerk2aamheid betrachteden
2aambeid
beerachteden,, en
en de
dealgemeene
algcmeene Natuurteer
N"tuurleer by
by tliccitzondering tot het
her voorwerp
voorwerp hunner
hunnerbefpiegelingen
befpiegeJingell verkoozen
ver!wozell
zOlldering
Madden. Onder
Onder de
de vroegere
hield reeds
hadden.
vroegere Wysgeeren
Wysgeeren hicld
reeds DEMl)CRr·
DEMOCRITLIS het
het daar
TUS
daar voor,
voor. dat
dat de
deziel
ziel zich
zichininhet
beegeheele
geheeleHo-ofd
Hoofi.t opopvan Lampfacus
STRATO Win
bepaalde haar
hielde; 81'1\I\TO
hielde;
Lampfacus bepaalde
haar in
in het
het VoorVoorERASISTRATDS in
in de
lioofd ER,~SJSTR.hTVS
HerSfeDVIICZell HIEROPII1LUS
l100fd;
de HersfclIvliezell;
Hlr.ROPIIlLUS in
de Holligheeden
vanhet
het Brein;
Brein; P.\RMENIDES
PARMENIDES in
ae
Ho11igheeden van
de Borst;
Burse;
in de
in het
EMPEDOCLES in
ZENO in
in het
ZENO
het Hart;
Hart; EMPEDOCLES
hee Bloed
BiDed ,I en
en wat
wat dies
die.;
sneeris.
is. Van
(*) omkende
ontkendeSTAHL,
mm, dat
nleer
Van de
de laatere.n
laatercll (*)
dat ze
zezich
zich
;a eenig
eenig afzonderlyk
, manr
in
afzonderlyk dee'
ded des
deslighaams
Iighaamsophielde
ophielde,
ma:]r wilde I, dat geen
geen het
het geringfte
geringfle p/ekjen
plekjcn deszelfs
deszelfs van
van derzelver
derzel\"er apa.
a"a.
wezen
uitgeflotenware.
ware. DLSCARTES
wezcn uitgelloten
Dl(SCART!~S zocht
zoeht haar
haar iu
iiI /let
het ie..
i:lwendigfle
gedeelteder
der Hersfcnell,
Hersfenen, en
en wel
wendigl1:e gedeelte
weI in
in de
d~PynappelPynappe1(glandula Pi;!I!a!is;)
Pi3ealis;) BONTEKOE
klier,
BONTEKOE in
in het
het eeltachtig
eeltachtig LigLig.
klier, (glandula
(Corpus Callofum
boom,
haam, (Corpus
G11l0/tlill;);) DIGBY
DIGIlY in het
het doorfchynend
doorfehyncnd midden.
midden.
(feptum lucidum)
fchot
rchot (feptulll
Illc/dum) tusfchen
tusfclJen de
de zydelinglehe
zydelingfchehollighe;tholJighe~'
den
den;; wiLtes
WILLIS in
in de
de gettreepte
gellreepce Lig,haamen
Lighaamcn •, (Corpora
j!ria.
(Corpora firla•
ta); DRELINCOURT
to);
ORELI:"<COURT in
in de
de Heine
kleille Hersfenen
Hersfenen,, (Cerebellu!!i);
(Cerebellum);
MUER
in de
de Brag
I1ALLElt en
en anderen
andcrell in
Bl'l1g van
van Varolius;
FaroN«s; behalven
behaillen nog
ll0l;
verfcheidene
andere.gevoelens,
•gevoelens ,die
die weder
verfcbeidene andere
wedel' anderen
andere '] over
O'ler
den
hebben. M:t:lr
Mar teen
den zetel
zetel der
del' ziele
ziele te
te berde
berde gebragt
gebrage hebben.
tt.'en 1111
'~il
elk
~lk dezer
dezer onderzoekers
ondcrzoekers de
de in
ill hear'
hem':tart
::nrtonbekende
onbekendeziel
zie!ergeas
er.'"e:lS
meenden
meenden gehuist
gehuist te hebben
hcbben., rees
rees 'er
'crweder
wedel'een
eennieuwe
nieulVcztvae:>;;;a:trigheld
nit de
derwyze.
wyze , hoe
hoe de
righeid uit
de o'verpeinzing;
o'verpeii1zing del'
de ziel
zie! en
en de
de
noire wederkeerig
wederkeerigop
op elkanderen
elkanderenwerkten;
werkten;hoe
hoezy
zy hemen
hewn wil
11o\fe
wil
door
des lighaams
ten uitvoer
en hoe
door middel
mid del des
lighnams ten
uirvoer bracer
bragc, , en
hoe zy
zy
door
door hetzelve
hetzelve met
met de
de bewuscheid
bewusthciJ der
der wezens
wezens buiten
buicenham'
ha:>r
var•
vcr·
($)
van josErii
(*) Zie
Zie bier
hier over
over het
he' Leerlietzet
Lurflelu{ Val,
JOSEPH GALL,
GALL, gefchetst
ge{chttS1 en me;
me;
door G.
!egene
VROLIK.Amct.
Ara. by W. H8/"
\l!igene Waarnemingen
Waarnemingen opgehelderd
opgehelderd daor
G. VROLIK.
it-op,
!T~2, li/04,
li o4. en heoordeeld
b~oordeeld in onze Letteroef.
LetterlJe/: hier boven,
boven, bl.
b1. ;a%
S23.

I. c.
J.
C.
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r en dagten
verrykt wierd.
verry)n
wierd. Sommk
$Oll11llL'Cll
d::gtCll hicrtoe
hicrroe een
Cell middenmidden- wezen
"'czen
tait , hetIVelk
hetwelk en
en met
met de floln:
en met
uit,
itolI'" tIl
Ulet de
de ziel
ziel ininoniniddelyke
onl1liJdelyke
gemeenfchapfiond,
ftond ,enen20
zo veel
veel als
gemeenCchap
::is cen
cell litcht
lGcht lighrain
I1ghaam uitnitmnnkte : dit
/lit werd
werd ook
mnnkte:
ook onder
onder de
dC'Ouden
audenanngenomen
aangcnomen,, die
die
en lighaa1lJ
ligbaam als
als onJerCcheidene,
ziel, geest
onderfcheidene,doch
loch in
::,iel,
geest en
in een
een leIevend mensch
vend
mensch vereenigde,
vereenigde, wezens
wczens annmerkten.
a:mmerkten. Van
Van de
de laatelance.
ren hebben
bet Zenuwfap
(faccus tlCl'l'CIIS)
nerveus) voor
Ten
hebben fommigen
CU\11l1ligen het
ZenuIVCap (ii/celIS
zodanig een
een midden-wezen
S6D,IMERING
lioudt
midden- wezcn gehouden.
gehouden. S(j~,r:v;~l\li\G
(*)(*)llOUdc
zodanig
zelzer water::chtig
waterachtig vocht,
vocht , het
in de
zel;er
het Welk
welk in
in fommige
COll1mige Lyken
Lyken in
de
der hersfenen
rangetroffen wort't.
wordt , en
en de
bolligheeden
hersCcnen nnn;,etroifcn
de wanden
wanden
li olligheeden del'
der hersfenen
welken de
del'
hersfenen, , lan?,s
langs welken
de eerfle
eerHe beginfels
!wginfds der
del' hersfen•
her~r('n ..
zenuwen zich
zich nitipreiden
(naar zyne mcening)
zenuwen
llitfpreiden,, (naar
mcening) onophoudelyk
onopholldelyk
cent-dal einde,
einde, waarin
tvaarin::lle
alle de
de zenuwen
befpoelt, voor
voor het
het cellt"aal
befpoelt,
ZellUWU] der
del'
ulterlyke zinruigen
zintuigen uitloopen,
uitloopen , en
en dus
dos voor
uiterlyke
voor de
de eigenlyke
cigenlyke
fc7,-fiiriumCOiilllllllie
co/mune -— waaT
wrar bet
plants -— het
plaats
het jc",jol"illilZ
het gewaarwnrdend
ge\Va~rw()rde1Jd
wezen, of
ofde
de zits,
zid,derzelver
derze1veraandoeningen
aandlJcningcll van
van de
de floffe
ftoffc zoozou.
de ontfangen.
<Ie
ontfal1f,en. Edoch
Edoehmen
men heeft
hcci'tHoch
noch bet
hetontfiaan
[,ntfTaan ,van
, van alle
de hersfenzenuwen
nit de
de
hersfcnzel1U\ven nit
de wanden
",an lIender
derhercienhollighecden
hcrciellholligheedcn,,
noel] het
van eenige
geduurenDoch
het heft:inn
befban van
eeni;e vloeiftoffe
vloeiftoife in dezelve
daelve t (geduurcnde het
de
het lever);
levcn:,, zo
20 door
doorbet
hetgebrek
gebrekouzer
onzerzintuigen
zit~tuigCll en
en derLcrzelver huIpmidde!en
als door
zeIver
hUlpmidde!cn, , nls
door de
devolftrekte
voIfrrekteonmooglybbeid
onmooglykheid
. , ooit
tot naarfpeuring
naar[peurin~.
ooit kunnen
kllnnen bewyzen.
bewyzen. Thands
Thands ziet
zict men
men
weder een'
weg geopend
geopend,, kings
Iangs welken
wclkcn onderzoekonderzoek..
weder
een' nieuwen
nieuwcn web
naarvorfehende Wysgeeren, wellig£,
en nar.rvorfchende
lievende en
licvende
welligt, door
door den
den tyd.
tyd,
eenige nadere
de werking
eer.ige
nadere ontdekkingen,
olltdeldtingen, becreffende
belreffende de
werking der
del' ziele
zicle
Haar buitcn,
buiten, en
l1aar
en de
de werkruigen,
wcrkruigen. tot
totonderfcheidene,
onderfchcid~!1c,darrmcde
daarmcde
overeenkomflige, doeleinden
doeleinden door
door hair
overeenhomfiige,
han I' gebezigd
gelJezigd wordencie
wordende,,
fchynentetozullen
zullenkunncn
kunnen
; char
de de
reeds
fchynen
dOlll;
daar
r<:edszeer
zeerbcroemde
bcroell1de
Treener Gencesheer
GeneesheerJOSH!!
josartt CALL
zich inzolJder!1eld
inzonderhod op
op het
,reefier
CALL zich
onderzoek der
als de
de door
{]oorhem
hem vermoedde
vermoedde eigeneigl'nonderzoek
der hersfenen
her5[tncn,, als
lyke werktuigen
deziel
zielby
byuitzondering
uilzondcring ils
olswerkwerklykc
werktuigen ,wat,rin
,wa;,rin zich
zich de
zoom voordoet.
voordoet, toegelegd
, onder
(Iranzanm
tocgcleg-d heeft;
heeft; daartoe
d~artoe,
onder andere
:'!](1e1'e dr:ll1gredenen
aangdpoorci zYllde
zynde door de
vsn !,LIHNVS
redenen,, aangl'fpoord
de "Telling
l1elling' v~n
ALBINUS (t),
(t) ,
T erken bcroogt.
die in
betoogt , dat
die
in een
cell zyner
zyner W
Wer1;cn
dat de
des Lekbekde ger;pfJJlte
gedaante des
keneels de
de gee/amite
gedaarte der
volgt, CIJ
en IJlcn
men Yal1
van de
lret/eels
der bersfenen
!iersfenen "olgt,
de "01'fJ&
VOillt
des eenen
(iN
eenen tot de
de gefieldheid
gejle/d!zeid der
der anderen
anderm met
filet reden
reden beJluit,'n mag.
'
By bet
nadenkendezer
dezer ftelling,
(telling, en
en dezelve
het nadenken
dezelve vergelykende
ver;;ely!:cnde met
zyn bevoorens
wel elk
zyn
bevoorens reeds
reeds opgevatte
opgevatte vermoeden
vermoC'dcn., of Diet
niet weI
elk
olzonderlyk gedeelte
der hersfenen
ofzonderlyk
gedeelte of plants
plaats der
hersfenen tot eene
eene b.'Yzondcre
byzondere
of byzonder
sciging of
byzonder 'YcrmogelJ
vermogen van
1!ciging
van onzen
onzen geest
geest dienstbrar
dienstbnar
zoo.
zau-

de

das Organ
der Seele.
(*)
(*) S.
S. To.
TH. sZimmtaiNo
soMM8RHW, , uber
tlbel" dos
Organ der
See!e. Unigsberg
Konigllber~

1796.

(t)
vooraangehaalde
ct)Zie
Ziedede
vooraangehaaldeVerhandelingen
VerhandeIingen van
ViI> den
denHoogleeraar
l-1oogleeraar

G.
G. VROLIK
VROLIK,.,wellten
welkcn insgeirks
insgciyks zeer
zen reel
veellichts
overhet
hetSytterna
SyfreIDavan
vanDoet.
lJol'l;.
lichts over
GALL verfpreidcn.
noot
aangehaalde
Werk
vanvan
ALBINU$
verfpreidcn. }let
}Ietaldaar
aldaninilldede
nuot
aangehdalde
Werk
ALBINUS

is
kiber a!ZUllO'S.
goras. Ideidt
iJ deszelfs
d"~elfl> ,4cademicarava
4UldemiwrMln 42;12910tionorn
.dnrmoli~l1llm Lib"
l.eida: ays8.
J7,sB.
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kunnenzyn,
zyn , en
en danrop
zich met
met v]yt
vlyt op
zonde
d~arop zich
op de
de nann
na~uw
y
zoude Imnnen
kellrige befchouwing en onderlinge vergelyking v~n ont~l!ige-keurigbfchownderligvyknaotlige
bekkeneelen, , zo
zo wel
bekkeneelen
wei van
van den
dell mensch
mensch,, als
nls van
van allerleije
:lllerleiie an.
nndere dieren
dere
dieren,waarin
wa~rinmen
meneen
eenzekere
zekereheerfehende
he~rfchel:de neiging
neiglng of
kentekenenden ~nrt
aart :lantrcft.
anntreft toegelegd
kentekencnden
roegelegdhe..bbende
hebbende., en nnauwnli:1UWkeurig lettende
lteurig
lettende op
op dedeverfcheidene
verCcheideneuitpuilingen
uitpuilingenenenm-indere
m1ndere
van het
het bekkeneel,
bekkeneel, in
of meerdere
meerdcre verhevenheeden
verhevenheeden nn
in voorwervoorlVet_
pen , wier
pen,
wier ;Ian
~art en
enneiging
neiging min
l1Jin of
ofmeer
meerovereenkomflig
overeenkomHig zyn
zyn ,_
vormde by
by daaruit
een Stclfel,
Stelfel waarover
vormde
daaruit eindelyk
eindelyk eell
waarover by
hy to
te
in het
deed ; welk
Weenen in
het openbaar
openb:;ar Voorleezingen
VonrIeezingen deed;
wellt Stelfel
Ste]fel ook
lVt:enm
bereids navolgers
gevonden hee;,;
heeft ; fchoon
bercids
navolgers. gevonden
fchoon de verdere
vcrdere ververfpreiding en
en veriElaaring
vandeze
deze zyne
zyne Hers/enHersfen- t!n
en Stisedel.
verkla~ring van
Scl/ede/_
fpreiding
treenen, gertuit
door de
leer, door
gefluit werd,
werd , tot
tot dat
leer,
de Regeering
Regecring van
van Ipeel1el/.
dezelve , na
welken nit de
dezelve
na bedaard
bedaardonderzoele
onderzoek,, cle
de gevolgen
gC·Jolgen,, wclken
toepasfing derzelve mogEen
, minder
toepasfing
mogten kunnen
kunnen ontflaan
om/ban.
minder fchadelyk
fchadelyk
dan men
vond, dan
vond.
men in den
den eerflen
ecrilen opting
opfiag vermoed
vermoed hadde
hadde:: na
na dit
die
onderzoek Het
liet zy
onderzoek
zy den
denyverigen
yverigenWysgeer
Wysgeerongehinderd
ongehinderd zyno
zyno
naarvorfchingenve.·vclgen
veevolgenen
en zyne
zyne Leer
naarvorfchingen
Leervestigen
vesligen;; volgends
voIgends
welke by
welke
hy voornaamentlyk
voorn~amelltlyk drie
drie foorten
fL10rtell van
vanonderfcheidene
onderfcheidene
zielswerkingen , drifter:
drifte:~., neigingen
neigingen of
ofverrichtingen
verrichtingen bepaalt
bepaalt.,
zielswerkingen,
foorten
voor wier
wier onderfcheidene
onderfcheidtne fa
orren by
hy in
in bet
hethersfengeflel
IJersftlngel1el van
van
afzonderlyke zitplaatfcn
den Mensch
zitplaatfcn meent
den
Mensch afzonderiJke
meent aangetroffen
aallgetroffen to
te
hebben; naamlyk:
nllllmlyk:
Die, welke
1.) Die.
I.)
welkevoor
voorde
deneiging
neigingrot
rotinflandhoucling
in!bndhouding en
en voortvoortplanting van
van bet
plaming
het geflacht
gefiacht dienftig
dienltig is;
is;
Die, welken
2.) Die,
2.)
welken tot
tot allerleije
aIlcrlcijeandere
andereneigingen
neigingen dienstbanr
dienstbnar zyn
zyn;;
der ziele
3.) Die, welken
3.)
weIken de
de verflandelyke
verfiandelyke vermogens
vermogells cler
zielc ter
ler
zitplaatfe dienen.
zitplaatfe
clienen.
Alle deze
zetelplaatfenvan
van de
de werbaam.
Aile
deze onderfcheidene
onderCclleidene 7.etelpl~atCen
werizzaamheeden der
der ziel
ziel werden
door hem.
hem, in
Jleeden
werden door
in de
deonderfcheidene
onderfcheidene uituitpuilingen
des bekkeneels,
bekkeneels als
puilingen des
nIs ;net
metdedehand
handaangeweezen
nangewcezen;; en
de ondervinding
de
ondervinding en
en naarfpeuring
naar(peuring heefc
heeft hem
hem geieerd
gcleerd,, dat
d~t by
by
die voorwerpen
by welken
die
voorwerpen , , by
welken die
die byzondere
byzondere nitpuilingen
uitpuilingen,, de
de
zetelplaatfen
zetelpl~atfen van
van eene
eene ofofandere
anderediet
dierzielswerkzaambeeden
zielswerkzaamheeden
annwyzende, ontbrakea.
ontbraken , of
of waarby,
, in
wn~rby.
in eene
eeneomgekeerde
omgekeerde rere:tanwyzende,
den, op
die plaatzen
des bekkeneels
plants van
van l'erhevenden,
op die
pJaarzen des
bekkeneels,, inin plaats
verhevenhecden,
nangetroffenwerden,
werden , ook die
kuile7J aangetroften
die onderfcheidene
onderfcheidene
hecde;;, kuilen
zielswerkzaamheeden,neigingen
of aan
am , IIfet
niet ,,of
zielswerkzaamheeden,
neigil1gen of
gehcel OllJ.r.eof gebeel
omgekeerd, gevonden
gevonden werden.
hcerd,
werden.
"
Het Werk
Werk,, dat
dat thands
thands ter
ter befchouwinge
befchouwinge voor
voor ons
ons Iigc
Het
ligt,9
vervat de opgave
en ontwikkeling
",ervat
opgave 'en
ontwikkeling dezer Leer,
Leer, vergezeld
vergezeld van
vall
de wysgeerige
des Schryvers
en eenige
eenigc in
ill
de
wysgeerige bedenkingen
bedenkingen des
Schryvers, , en
nooten 'er
1100ten
'erbygevoegde,
bygevoegde,ter
terzanke
zaakedienende
dienende bedenkingen
bedenkingcn en
ell
aanmerkingen
vananderen.
anderen ,als
als ook
ook van
:ummerkingen vall
van den
den Vermaler,
Verraaler,, en
en is
is
op de
de navolgende
navolgende wyze
wyze ingericht.
ingericht. In
Inde
de'Welding
Inleiding befchouwt
befchouwc
de
van GALL
GALL uit
uit twee
twee oogpunten
oogpUl1len., of
de Schryver
Schryver' 'het
bet Stelfel
Stelfel van
"lever
verdeedigt het
het over
over 't't algemeen
Hever verdeedigt
algemeen tegen
tegen de
de bedenking,
bedenking. of
of
vryheid van
Uiet
niee wel,
wel de
de zedelyke
Nctls!yke vryhei~
van 410
~en wit,
wi!) door
doordedeplaatfelyplaarCely-

ke
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3. C.
J.
C. F.
F. LF
L!':l"C'<E

ke aanwyzing
lIllnwyzing der
der floffelyite
ltoffdyke ZC;mc.nu;';:l;;;d,, waarin
wllllrin de
de olr.
oir~
fprong tot
fprong
tot vortning
vormillg der
deronderfcheidene
ondcJclJeideuQzielsueigingen
ziclsGeigingen volgends hetzelve
hetzelve geplaatst
wenit., benadeeld,
benadc:cld, ja
jn geheel
geheel weg.
weg.
gends
geplaatst worth
deze olltdekking
ontdekking der
genomenwarde;
worde ;en
en heal/it,
belluit , dat
dat deze
genomen
der b~
be.
paalde gedeelten
paalde
gedceIten der
der hersfenen,
hersfenen, welken
welken de
de ziel
ziel tot
tOt werktuiwcrktuigen heurer
of kwaade
kwa:alc ncigingen
ncigingen bebegen
heurer onderfcheidene
ondcriCh('idenc goede
goede of
zigt , geen
zigt,
geen de
de minile
minfl:e afbreuk
afbreuk op
opdedevrybeid
\'ryheidvan
vanheuren
heuren
wil en
en keuze
keuze kan
bn doer
doen;; en
endat,
dat,uitnitdedefleliing
f1:dJingdier
dieronder.
onderwi!
icheidene werkplaatfen
werkplaatfender
derzieIe,
ziele , in
fcheidene
in gevnen
gCl.:nen deele
dcele volgt
voigt,,
dat zy
van dat
dat
zy de
de eigentlyke
eigentlyke werkende
werkende oorzaaken
oorzaakcn van
dat gene
gene,,
bet weak
het
welk men
men de
de bewustheid
bewustheid en
('n den
den wil
wildes
desmcnfchen
mcnfchen
moemt, uitmaaken;
noemt,
uitma*~n; voegende
voegende 'er by, dlt
d,;Jt by
hy 'er
'erzyn
zyn eigen
eigen
voor ten
ten barge
ftelt, , dat de
Ik
barge Helt
de mensch
11JeltSc!t ''er
er nooit
nooit toe
toe geraageraaIk voor
ken ::;at,
nal, em,
der file
van het
menfclieken
oat, tit
z:it feel
dit [pet
del' Jioffe
van bezielde
het bezielde
1Ilctl{<'!}elyke tigcht1tl11l,
lige/warn,dell
den1j'oaren
vaaren cart
Iyk/!
tJartvan
~'tWden
den geest
geest te
teverk.laaren:
verklaarefJ:
op welke
de Vertaaler
zeer gepast
gepast aanmerkr,
aanmerkt, dar,
dat,
()p
welke woorden
woorden de
Vertaaler zeer
zo men
vuor den mensch onmooglyke, z:ch
zich ecliter
20
men dir, voor
ech"ter als
1Iis voor
vaor
toch even
God mooglyk
mooglyk voorftelle,
voornel/e, de
de vrybeid
vryheid des
des menfchen
menfchen tach
even
twyffelachtigblyfc;
blyft ; WliarOlll
waarom by
by liever
Hever bet
bet van
van zich
zich zelven
zelven
twylfelachtig
Ik , van
van de gantfche
bewuste
gantfche werktuigiykheid
werkruiglykheid der
der bloote
bIoote gegebewuste lk,
Ik noernt,
finite, die
noemt, behoedzaam
ftaIce,
die by
hy het
her Niet
Niet lk
behoedzaarn wil
wil onderfchei.
onderfcheiden hebben.
meer
onderfcheiden
zegtby,
hy,„ is
" niet
is niet
meer
onderfcheiden
den
hebben. „" God,"
God ,"zegt
geest van
van de
de waereld,
in mynen
mynen geest
waereId. don
dan myne
myne zuivere
zuivere reden
reden van
van
myn ligchaam.
—-Lilac
IDyn
ligchaarn. Laatdan
danhet
hetftelfel
fielfelonzer
onzerbewerktuiging
bewerktuiging
voor Gods
Gods oog
oog bloot
bloat liggen,
Iiggen,de
dezedenlykheid
zedenlykheid des
des reinen
reinen lies
Iks
blyft onverkort
blyfc
onverkon voor
voor de
de eeuwigheid."
eeuwigheid:' Voords
Voords verdeedigt
verdeedigt de
de
al verder
verder het
het Stelfel
Stelfel van
van G,\LL
bezwallren van
Schryver al
GALL tegen
tegen de
de bezwaaren
Materialism:is,
, dat
JJJaterialislnus, door de
de gewigtige
gewigtige berinnering
herinnerin~,
datGALL
GALL niet
doer dan
dan de overige
meer doet
overige Pfychotogisten,
geheele hersfenPfychologisten, die het gebeele
geftel als den
den zeteI
zetel van
van de
de werkzaamheeden der ziele aangeweezen
aangeweezen
gefieI
liebben, daar
byalleen
aileen die
diezetels
zetelsininfoort
foortvermenigvuldigt
verrnenigvuldigt en
ell
llebben,
daar by
onderfcheidt , en
ell voor elke
clke werkzaamheid
werkzaamheid eene, van de overige
ovcrige
ondcrfcheidt,
den zetel
zetel van
vaa het
het werle:lfgezonderde
welke by
hy den
afgezonderde ,plaats
,plaats r.anwyst,
canwyst,welke
werkluig, niee
niet de
de wer/mu!e
werkende o(Jrzaak,
oarzaak, der onderfcheidene
.tuig,
onderfcheidene genioedsgemoedsneigingen noemt.
lleigingen
noernc. I-ly
By gnat
gaat voort
vaart met nog
nag andere tegenwerpingen
tegenwerpingen
GALL over zyne
zyne beweering,
beweering, dat de
op te
te losfen
Iosfen , en
en verdeedigt
verdeedigt G.1LL
aonteg
tot de
de onderftheidene
onderji.!teidene zielsvermogens,
zielH'ermogens, als
ats ook
ook de
de neigint2eiginaanleg tot
gen , goede
en kwoade.
kwaade, met
der hersfeucn,
hersfenen, die derg<'l1,
goede en
met zekere
zekere deelen
dee/en der
zelver
worden; in
(ms aangebooren
aangebooren 'worden;
fie!zetve:- werktuigen
werktuigen zyn, ons
in welke fiefling zyne
zyne beftrydcrs
befiryctcrs de
de toereekening
toereekening van
van goed en
en kwasd
kwaad llan
den zedelyken
den
zedelyken mensch
mensch vernietigd
vernietigd meenen
meenen te
te zien;
zien; waartegen
waartegen
liy de
en diede ondervinding
ondervinding bybrengt, dat
dat toch
tach allc
aile menfchen
menfchcn en
diel,y
ofgene
gene zaaken
zaaken gebooren
gebooren
ren met
ren
met zekere
zekere neigingen
neigil1gcn tot deze
deze of
worden, welke
welke nangeboorene
anngeboorene overhellingen
overhellingen van
v~n keuze
keuze men
men
Natuurdriften
gcwoon is
J\Tatlmrdri/tw gCWOOl1
is te
te noemen
noernen;; waarby
waarby de
de Vertaaler,
Vertaaler,
volgends viLLAum
volgends
VILLAU,\lIpt ,, zeer
zeer juist
juistnanmerkt,
aanmerkt,dat
datBeene
geene neigingen
neigingen
op zich
zich zeiven
zelven boos
boos ofoffchadJ
(chUG, :ylz
:yk zyn
zyn,, maar
IIlaar derzelver
derzdver inwilli.
inwiIIi_
Bing alIeel1',
alleen, tegen
,iug
tegen het pligtbefef,
pligtbefcf, fchadelyk
fchadcIyk wordt;
wordt; door
door welwelke
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dan oak
ook de
de wil
die deze neigingen
ke aanmeriting
aanmerking dan
wil , die
neigingen ten kwaade
kwaade
goede beO:uun,
beftuurc , aan
aan de
de toereekening
toereekening van
van die
die wyze van
of ten
ten goede
beftuuronderworpen
onderworpen
blyft.lInden
bef1:uur
blyft.
denverderen
verderen loop
loop der
der redercdeGallfi:he SYlcema
neering over
over het
het Ga!!fi;lte
Syftema geeft
geeft de
de Schryver
Schryver(LEurtE)
(LEUNE)
neering
het gevoelen
Phyfiologisten op
het
gevor.len van
van fommige
fommige P/zyjJologiste1Z
welken, de
de
op ,, welken,
hersfenen als
als niet
niet volftrekt
tot het
herslenen
voillrekt noodzaaklyk
noodzaaklyk tOt
het dierlyke
dierlyke leIedaaruit bel1uiten,
befluiten ,dat
dat ze
ze dus
y en ftellende
dus tot een
ven
ilellende, , dallruit
een ander
ander
elude , en
einde,
en wel
weI,, om
om zo
zorerefpreeken
fpreeken,, tot
cothet
hetgeestelyk
geesrelyk en
en
verflandelykleven,
]even , van
van dienst
dienst mocten
moeten zyn;
zyn ; dat
verfrandelyk
dat voords
voords de
ziel, in
gehuist , door
in dezelven
dezelven gehuist.
door de
de zenuwen,
zenuwen, welken
welken 'er
' er in
famenkomen ,, kondfchap
kondfchap van
van de
de floffelyke
ftoffelyke waereld
waereld vervcrte famenkomen
krygt, en
en ook
oakdoor
doormiddel
middelderzelven
derzclvenwetIrkeerig
wecrkeerig op
op de
de ftoffe
ftolfe
krygr,
werkt; by
by welke
welkegelegenheid
gelegenheid by
bybet
hetzenuwgeftel
zenuwgeO:el vergelykt
vergelyltt by
by
eens booms,
booms, Wiens
wiens wortelen
wortelen,, in
in de
de hersfenen
hers[enen ge.
gee
de takken
takken eens
plaatst, zich
plllatst.
zich tot
tOt inin den
denHemel
Hemel uitbreideu
uitbreideu,, om
om voedzel
voedzel
te rrekken.
trekken. In
In de
dedaad
ciandecue
eCl1e zeer
zeer
uit hoogere
hoogere gewesten
geweslen te
grootfche en
grootfche
en fchoone
fchoone vergelyking,
vergelyking, die
die zeekerlyk
zeekerlyk eeuen
eenen DichDichter ten
ten grond
grond van
van tyke
ryke fpeeiing
fpeeling zoude
zoude kunnen
kunnell dienen;
dienen; doch
doch
welke in
in een
welke
een wysgeerig
wysgeerig onderzoek
onderzock niet
nlet al
al te
te wyd
wyd uitgeftrckt
l1itgefirckt
kan worden
de Schryver
Schryver dezelve
dezelve dan
dan oak
ook fpoedig
fpoedig
kan
worden;; waarom
waarom de
verlaat , om
om de
welke van
van ouds
verlaat,
de tegenwerpiug
tegenwerping, , welke
ouds tegen
tegen de
de
plaatfelyke
der onftoffelyke
ziel gemaakt
is.
pla:itfelyke aanwezigheid
aanwezigheid der
onfroffelyke ziel
gemaakt is,
te wederleggen
waarregen
tegenhy,
by , met
met veel
wederleggen; ; waar
veel vrucht
vrucht., het gegee
voelen van
KANT bezigt,,
vaden
van KANT
bezigt,. die
die bet
het onderfcheid
onderfcheid tusfchen
rusfchen floffe
floffe en
geest
als elk
be/laande Z(1{l1wl,
zaaken , itl
gust, , ais
elk op
op zich
zich zelve
ze'lve he(laande
zcker op.
opin zeker
zicht vernietigt,
begri1' van
van ruimtt,
op zich
zic'lt.
zicht
vernietigt, door
door bet
het begrip
rtiiinte, als
als em
een op
zelve befla(J1Jd
beflaandding,
ding , te
te verwcrpen,
verwerpen , en
en het
het begrip
der geeste•
:z.elve
begri1' der
geestelyke en
en onligchaam!yke
onligchaandykezelffltmdigheid,
zelffiandigheid ,als
als een
tyke
eell ding
ding op
op zich
zick
zelve , weg
weg Ie
te neemen
en deze
flechts als
als verneemen, , en
deze begrippen
begri1'pen neches
2elve,
ver.
fchynfelen
fchynfelen van
van,, in derzelver
derzel ver eigen
eigen mut,
aart, voor
voorons
OilSverfland
verfiand vo/volitrekt onkenbaare
op te
te geeven.
11:rekt
ollkenbaare weezenlykheeden
weeze1llykheeden 01'
Na
Na deze
deze voorloopige
voorloo1'ige befchouwingen
bcfchouwingen, , gala
gaat de
de Schryver
Schryver
over,
de Theorie
van GALL
over. om
om de
Theorie wm
GALL nader
nader te
ontwikkelcl1; by
te ontwikkelen;
welke
by veele
veele waarneemingen
welke gelegenheid
gelegenheid hy
waarneemingen, , ten
ten opzicht
opzicht
van
in grootheid
van de
de verfchillende
verfchillende verhoudingen
verhoudil1gen in
grootheiet en
en gewigt
gewigc
tier
by verfcheidene
dieren , opgeeft,
opgeeft , en
cler hersfenen
hersfenen. , by
verfcheidene dieren,
en de
de at.a1:'
zonderlyke
zonderlyke werking
werking der ziele
ziele in
in de
dehersfenen
hersfenen verklaart
verltlaart door
door
de byzondere
byzondere toevallen
toevallen der
der hersfenen,
hersfcnen, welken,
welken. door
doorplaatfeplaat[elyke
der ziele
ziele in
tyke belediging
beledigint;,, verfchillende
verfchillende werkzaamheeden
werkzaamheeden der
onorde
gebragt of werkloos
werleloos gemaakt
gemaakr hebben
hebben., als
als ook
ook door
door
onorde gebragt
de ondervinding,
ondervinding. dat
dat de
de meeste
meeste menfchen
menfchen tot eene
eene of
ofandere
andere
Weetenfchap
een' meer
meet dan
hebben, doch
Weetenfcha.p cen'
dan gewoonen
gcwoonen aanleg
aanleg bebben,
doch
weder tot
de overige
overige minder
minder gefchiktheid
gefchiktheid betoonen;
betoonen; waarby
waarby
tot de
by het
het voorbeeld
voorbeeld van
vallden
denOvernatuurkundigen
Overnatuurkundigen MALLEBR.ANCHE
MALLEBRANCH&
aanhaalt
die in
aanhaalt, , die
in dedebeoeffening
beoelfening der
derGefchiedenis
Gefchiedenis geen
geen den
den
minften
fmaak vond,
vond, en dezelve
min11:en fmaak·
dezelve daarom
daarom verachtte; gelyk
gelyk by
hY'
clan
ook door'
door deze, elk
clan ook
elk van
van elkander
elkander afgezonderde,
afgezonderde,plaatfing
plaarfing
der zielswerkingen
zeer begrypelyk
voorftelt , hoe
zielswerkingen zeer
bcgrypelyk voorftelt.
hoefommige
fommige
113tD*
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menfchen
over :lllerh~nde
allerhande z,,;du~!l
zaakenzeer
zeerwei
we! — center
menfchen over
eci!ter fom[amtyds over
over enkele
enkelepointen
poinrcuvolkomen.
volkouH:n, valsch
v'11sch — redeneeren
rcdcneercIJ ;;
tyds
als
, dour
als ook,
onk,hoe
hoehet
hetGeheugen
Gehcugen.
dooreene
ccneuituit-ofofinwendige
iIJwcndigc bebelediging
kdiglng aan
:Wll het
het hoofd,
hoofd, geheel
gebcel en
en alal verlooren
vcrluoreH kan
kan worden;
worden;
ltoc fommige
fOlUllIigc Melancholia
l}]e1ancholici gedeeltelyk
gedeeltelyk kunnen
kUllllen maskallen
rna~knllcn,, en
en
hoe
our 't'tovertge
ovengezeer
zcerveel
veclblyken
blykenvan
vangezond
gezolluverdand
verJtandgeeven.
geeven.
yVOI)r
Deze
Deze geheele
geheele Inleiding
In!eiding en
euvoorloopige
voorloopige redeneering
rcdenccring" is, teteo
v.‘us
V.'ns met
met dc
de nanmerkingen
:tanmerkingcl1 des
des Vertaalers
Vcrt:talers., zeer
zeerleezenswaarleezcnswaardig,
dig, enenlevert
levertden
denopmerkzaamen
opmcrkzaamen Leezer
Leezer oneindig
oneiudig veel
veel flof
llof
tot nadenken
Iladenken op.
op. Daarna
Daarnagnat
gaatdedeSchryver
Schryver voord,
voord,met
met de
de
voornaninfle
werktuigenIder
derziele.
ziele, llaar
naarden
den ry
ry al,
voorn:wmfle werktuigen
at'. volgends
volgcnds
Syllema van
van GALL,
GALL, voor te
te fiellen,
1l:ellen,enendedeplantfing
plaatfing derzeldcrzelhet Syllema
ven
ven., inin de
deverfchillende
verfchillendeuitpuilingen
uitpuilingenvan
vanhet
hetbekkeneel
bckkeneclby
by ononderfcheidene
voorwerpen,aan
,aan te
te wyzen,
derfchcidene voorwerpen
wyzen, en
en met
met de
debekkeneebekkenee·
len van
beesten te vergelyken;
van verfcheidene
verfcheidene beesten
vergelyken; welke
welke onderfcheionderfchei.
clene
die elk
elk tot
dene plaatfen
plaatfen,,die
tot eene
eene afzonderlyke
afzonderlyke zielsneiging
zielsneigingdiet).
die1J<o
ilig
1bg zyn
zyn,, tot
totvier-en-dertig
vier-en-dertig in
in getal
getal opgeteld
opgeteld. , en
en in
in vyf
vyf
Plaaten,
Plnatell, die
die elk
elkverfchiliende
verfchillendefianden
ftanden van
van het
het bekkeneel
bekkcneel yourvourfle!len
worden. Zie
Zie hier
hier de
de Lyst:
Lyst: Het Werk•
fte:Jen, aangeweezen
anngeweezen worden.
Werle·
tuig
lui;;; fer
derLevenskracht
Leveuskracht - Levenszucht
Let'UlszIIC!zt - Yoedzelzucht
Yuedzelzuclzt Geflachtsdrift
Z;lWeJJ Ceflachtsdrift -— Ouderlyke
Ouderlyke liefde
liefde —
Viierlylee z-innen
Uiterlyke
Hartstogtlykkeid
Hartstogtlyklzeid - Onbaatzuchtige
Onbaatzuchtigeliefde
!iefcle—- Dapperbeid
DOjJperlzeicl—
illoordzucht —
List—
- Dievery
Dievery—- Nog
Nogonbekende
ollbekencle WerktuiIVerletui·
1Iioordzllcht
- List
gen
gw —
- Bedachtzaamheid
Bedachtzaamheid —
- Zaakgeheugenis
Zaakgeheugmis —
- PlaatsgebeuPlflfltsgeheu.
genis
ell TaalTartl.
gem's -Teekenkunst
Tccken/wlIst —
- Getalgeheugenis
Getolgeheugenis - WoordIf/oord·en
geheugenis —
geheugclJis
- Naamgeheugenis
Nao1l1geheugellis —
- Perzoongeheugenis
PerzoongeheuRenis —
- ToonToonOpmerking —
Werktuigkunde- —JYfildheid
Mildheid- — Op1l1erking
IW1lSt -— Werklttigkunde
kunst
Scheipzinnigheid -— Wysgeerige
Se,'zerpzinl1igheid
Wysgeerige Befchouwing
Befchotlwing -— des
des VerVcrwilts —
'l1Ifts
- van
vonhet
h('tVoorfiellingsvermogen
Voorjlel!ingsver11logelJ —
- Goedhartigheid
Goedhartigheid —
Inheeldingskracht —
J7(m·
/1Iheeltlingskrocht
- Godsdienfligheid
Godsdienfligheid -— Trotschheid
Trots"hheid -— Vastheid
Charakter of
ofWaarheidmin.
lJ7aarheidmin.
van Charakter
held van
Het geheele
Werk is
is voords
Het
geheele Werk
voords in
in een'
een' zuiveren
zuiveren fly!
fiyl gefchreegefchreeven;
het welk
welk., by
by bet
het nieuwe
nieuwe en
en belangryke
belangryke der
der zaake,
zanke, den
den
y en; het
leeslust by elke
lec$lust
elke hladzyde
bladzyde opwekt
opwektenenaangenaam
aangennnm bezig
bezig houdr.
houdr.
Hoedanig men
men dan
dan ook
ook over
Hoednnig
over het
heteigenlyke
eigenlykeStelfel
Seelfel van
van
denken
CALL
ken ,, welke
welke zwaarigheeden
zwaarigheeden men
men in
in deszelfs
deszelfs aannee•
aanneeGALL den
ming ontmoeten
moge , dit
dit Werk
Werk is
is en
enblyft
blyftten
tenhoogften
hoogllen
ming
onlllloeten mage,
leezenswaarclig, daar
daar het
}eezenswaardig-.
hct den
den nadenkenden
»adenkcnden Leezer
Leezer ongemeen,
ongemeen.
veelI 11:of
verfchaft, om
otn over de
vee
flof verfchaft,
de wonderbaarlyke
wonderbaarlyke werking
werking der
der'
ziele op
ziele
op het
het lighaam,
Iighaam, en
enomgekeerd,
omgekeerd,gewigtige
gewigtigeopmerkingen
opmerkingen
maaken, die
die welligt, te
te ceniger
Ie
eeniger tyd, in
in fommige
fommige gevallen,
gevallen»
te maakcn,
in de
de Zedeals Geneeskunde
Geneeskunde, , voor
voor de
de Maatfchappy
20
Zede- als
Maatfchappy in
20 in
let algemeen
nuttige , en
net
alv;emeen nuttig-c,
en voor
voor elk
elk Mensch
Mensch in
in bet
het byzonder
byzonder
Imilzaame uitwerkfelen
uitwerkfelenkunnen
kunnen te
te weeg brengen,
daar indedaad
]leilzaame
brengen ,daar
indedaad
met de
de grootfle
-deze
Schedelleer., in
in gevalle
gevalle dezelve
dezelve met
grootfte behoedbehoed.
tleze Schedelleer,
en dan
;;oamheid,
dan nog
nog zeer
zeer fpaarzaam
fpaarzaam, , op
op fommige
fommige zeer
zeer
zaamheid, en
toegepast worde;
worde; gefehikt
fierk tekenende
perk
tekcnende voorwerpen
voorwerpcn toegepast
gefchikt fchynt
fchYlit
een
de duisterae
!Om
duistedle gronden
gronden der
der menfchelyke
menrcbelyke danden
dallien een
pm over
over de
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licht te
licht
te verfpreiden
verfpreiden,, dat
datveele
veeleliefdelooze
liefdeloozeveroordeelingen
veroordeelingell
kan doen
doen verdwynen.
verdwynen , llct
bet lot van
kan
van veele
veele rampzaligen,
rampzaligen, door
door de
de
waare
hunnerrampen
rampentetekennen,
kennen, verligten,
verligten, en, eineinwaare oorzaak
oorzaak hunner
delyk, de
liefde tot den
delyk
de onderlinge
onderlinge Hefde
den naasten
naasten, , waarop
waarop· bet
het wel•
weI~
vaaren
en bet
vaare~ der
der maatfchappye
maatfchappye en
het geluk
geluk van
van elk
elk lid
lid derzelve
derzelve
gevestigd is, aankweekeu
gevestigd
aankweeken en
en bevorderen
bevorderell kan.
kan.

Bibliotkeek Mn
van Oude
lJihliotlzeek
Oude Letterkunde.
Letter/mnde. IMe
fide Stuk.
Stuk. Te
Te iln2flerdam
Amflerdam,,
156 bladz.
Brink Gz.
Gz. 1804.
hy
ten Brink
1804. In
In gr. 8ve.
8vll. J56
by J.
J. ten
het
gavenwy
wy melt
hetbegin
begin van
vallhet
hetthans
thansloopende
loopende Jaar
Jaar gaven
zen
IInnLeezeren
Leezeren eenig
eenig bericht
bericht aangaande
aangaande het
het Eerfte
Eerfie Stukjen
Stukjcll van
van
Oil

s); Tydfchrift
Tydfchrift zouden
zouden wy bykans
bykans gezegd
gezegd
deeze Verzameling
Verzameling (C·);
fcheen,
hebben, indien
indien niet
niet die
diebenaaming
benaallling eenigzins
eenigzins ongepast
ongepast fcheen.
daar de
de Uitgeever,
Uitgeever, in de
(bl. XII),
de Voorreden
Voorreden voor
voor het
het Werk
Werk (bl.XII).
daar
alleenlyk ZYll
zyn voorneemen
kennen geefc
geeftom
om "„ jaarlyks
alleenlyk
voorneemen tete kennen
jaarlyks
Brie of vier
in 't't licht
drie
vier ftukken
fiukken in
licht te
te geven,"
geven," zonder
zonder zich
zich aan
gezette tyden
gezette
tyden te
te binden.
binden. Tegenwoordig
Tegenwoordig hebben
hebben wy
wy het
het gegeTweedeStttk
Sulk te
te zien verfchynen.
noegen van
van het
het TUleetle
noegen
verfchynen.
van CICERO
Dit begins
met het
der Redevoering
Redevoetillg van
Dit
begint met
het Vervolg
Vervolg der
van het
tot hee
y ogi TITUS
TITUS 4DINIUS
MILO , vall
'JIoor
ANNIUS MILO,
het 14de
14de Hoofdttuk
Hoofdfruk tot
het
einde. Daar
de 13
het Eerfre
Eerfte Sruk
Stuk geeinde.
Daar de
13 eerfte
eerfre Hoofdftukken
Hoofdfrukken inin het
plaatst
zyn, zullen
plaatst zyn,
zullen wy
wy bier
hier alleenlyk
alleenlyk zeggen,
zeggen, dat
dat de
de VertaaVertaaling , zo verre
ling,
verre wy
wy de7elve
de7elve met
met bet
het oorfpronglyke
oorfpronglyke hebben
hebben ver.
vergeleken , ons
getrouw te
te zyn,
zyn , zonder
ons gebleken
gebleken isis getrouw
zonder flyfheid.
fiyfheid.
geleken,
geen geringe
Waarlyk geen
geringe lof,
lof,wanneer
wallncer men
men het
hetgroote
groote onderfcheid
onder[chdJ
tusfchen den
den :tart
aarc der
der beide
beide taalen
taalen ininaanmerking
aanmerking neemt!
Ileemt! Door
Door
tusfchen
deronderfcheiden
ollderfcheiden Naamvallen
Naam vailen , door de
de duidelyke
duidelyke kenmerken
kellmerkender
wenigvuldige bnigingen
buigingen der
der Werkwoorden, konden
menigvuldige
konden Romeinen
Romeinen
zich ongelyk
ongelyk grootere
grootere vryheden
vryheden in
in de orde
en Grieken
Grieken zich
orde hunner
hUllner
woorden aanmaatigen,
zonder de duidelykheid
woorden
aanmaatigen, zouder
duidelykheid der
der voordracht
voordracht
dan onze
onze,, enendedemeeste
meesteder
derhedendaagfche
hedcndaagfche
te benadeelen
benadeelen,, dan
Spraaken ,ten
ten minfren
minftender
derEuropifche,
Europifche, toelaaten.
toelaaten. En aan
Sprnaken,
aan de
de
bedoelde
omzettingender
der woorden,
woorden ,op
op haar
bedoclde omzettingen
haar pas
pas gedaan
gedaan •,
hangs, by
by Griekfche
hange,
Griekfche en
en Latynfche
Latynfche Schryveren
Schryveren,, dikwyls
dikwyls een
eell
goed deel
deel der
van dat gedeelte
goel!
der Welfpreekendheid
Welfpreekendheid, , van
gedeelte ten
ten min.
min.
ften , hetgeen
Hen,
hetgeen zich vertoont
vertoollt in
in de
dewelluidendheid
welluidendheid van
van gepaste
gepaste
klanken , en
en in
(f).
klanken,
in de
de maat
maat van
vanafwisfelende
afwisfelende lettergreepen
lettergreepen (t).
wy zouden onverftaanbaar
Wilden wy
wy hierin
hierin hun
hun navolgen.
navolgen , wy
Wilden
onverflaanbaar
worden. De
worden.
Dekracht
krachtvan
vanhet
hetoorfpronglyke
oorfpronglyke tetebewaaren
bewaaren ,~
den hedendaagfchen
Leezer eenig
eenig denkbeeld
den
hedendaagfchen Leezer
denkbeeld te geeven
geevcn vaa
van
den fryl
ftyl der
der oude
oude Schryveren
en tevens
den
Schryveren, , ell
tevens het
het cigene
cigene onzer
onzer
taale te behouden
taaIe
behouden,, geen
geen Latyn
LatYl1met
metNederduitfche
Nederduitfche woorden
woordcn

te
1804
0 4,i bl.
voor 13
Nader!. Lttteroefeningen
Letteroefeningen yoar
(*) Zie
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bI. 13
q~ env.
env.
(f) Zie
50. en
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hoc opus,
opus ,hie
hielabor
labortst.
est. En
te fchryven
te
fchryven, , hoc
Jeezc
En dir
dit is
is in
in deeze
Vertaalingzeer
zeerwei
welininacht
achtgellomen.
genomen.
Venaaling
- Achter
Achterdezelve
dezelve
dahtekeningen , gedeeltelyk
volgen eenige
eenige dontekeningm,
volgen
gedeeltelyk dienende
dienendetot
tot opCICERO ' S gezegden.
beldering van
van CICERO'S
gezegden , gedeeltelyk
gedeeltelyk ook
ook reden
reden geeheldering
vende , waarom
hier en
en daar
daar dus
dus en
vellde,
waarOl1l de
de Vertaater
Vertnaler hier
en niet
niet anders
anden;
beeft overgezet
ofdedeeene
eelleleezing
leezingboven
bovende
deandere
nlldere heefc
heef!:
beeft
overgezet,, of
gekozen.
Stuk was
was de
In het
de utile
eerfle plaats
toegewezen sari
aatl
In
het Eerfle
Eerfie Stuk
plants toegewezen
Proeve der
der aloude
eene Proeve
eene
al()ude Mader
Mllt/iervan
vanGefchiedfchryven,
Ge/chied/chryven. getrok.
getrok..
Eene dergelyke
IIERODOTUS. Eene
ken uil
uit HERODOTUS.
dergelyke Proe!,
ken
Proef, tlit
nit THUCYDlDEi
THUCYDIDES
beflaat hier
hier de
de tU'eede.
tweede. Waarom
getrokken, , beflaat
getl'okken
men deeze verver·
Waarom men
fchikking in
in de orde
fchikking
orde der
der Stukken
Stukken gemaakt
gemaakt hebbe,
hebbe, worth
wordt niet
niee
gezegd , en
en is
is van
aangelegenheid. Tot deeze
gezegd,
van weinig
weinig aangelegenheid.
deeze Proef
Proef
Zesde Doek
Boek van
meu gekozen
gekozen een
een gedeelte
gedeelte van
van het
her Zesde
van den
dell
beeft men
beroemden Atheenfchen
beroemden
Atheenfchen HistorieHistorie- Schryver
Schryver,, behetzende
behelzende twee
[wee
Redenvoeringen ,dedeeene
eene door
door NICIAS
Nichts~ , de
andere door
Redenvoeringen,
door
de andere
ALCIBIADEStot
tot het
bet Atheenfche
ALCIBIADES
Atheenfche Volk
Volk gehouden
gel'louden in
in de
de Lente
Lente
van het
desPeloponnefifchen
Peloponnefifchen oorlogs.
oorlogs. De
Deeerfle
eerfte
van
het 17de
17deJaar
Jaardes
poogde den
])oogde
den Atheeneren
Atheeneren het
hetonderfteunen
onderf1:eunen der
der Egeftaanen
Egeflaanen in
ill
Sicilie, waartoe
reeds be.
Sieilie,
WaliTtOe eene
eene voorgegaane
voorgegaane Volksvergadering
Volksvergadering reeds
be..
iloten had,
, daartegen,
floten
had, ofafteteraaden;
r~aden;de
deandere
andere,
daartegen, hen
hen in
in het
beteens
cent
genomen belluit
befluit te
te verflerken.
genomen
verf1:erken. Deeze
Deeze verblindde
verblindde de
de eerzucheerzuehtige Atheeners
den luister
luister van
Vlln roern
roem en
en grootheid
grootheid,, wet•
weltige
Atheeners door den
hy nit
uit Bien
dien tocht
tOeht bun
hun beloofde,
beloofde, en
en dreef,
dreef, gelyk
gelyk wet
wet meer
meel"
ke by
is ,zyn
, zyn f1:uk
fink door, in
in Volksvergaderingen
Volksvergaderingen gebeurd
gebeurd is
in weerwil
weerwil
tier bondige
van zynen
zynen Tegenftreever
Tegenftreever en
en Amptgenoot.
Amptgenoot.
der
bondige redenen
redenen van
en ALCIBIADES,
LAMACHUS,
NICIAS en
ALCIBIAD!!S, waren, nevens
Want beiden
beiden,, MCIAS
nevens LhMACHPS,.
die in
om het bedie
in dit
dit flak
fiuk niet
niet tete voorfchyn
voorfehyn komt,
komt, benoemd
benoemd om
bevel te
Zee-enenLandmacht
Landmaeht,, welke
welke men
men ns
nit
vel
te voeren
voeren over
over dedeZeeSicilie wi
l de fchikken,
wilde
fchikken, om
om de
deEgeflaanen
Egefiaanen teteonderfteunen
ondertl:eunen teteogen
(*) , en vervolgens
gen de
de Selinuntiers
Selinuntiers (*),
vervolgcns ik weete
weere niet
niet welke
welke
groote
nit te
te voeren.
groote ontwerpen
ontwerpen uit
voeren. De
Deuitkomst
uitkomst teerde
leerde,, onou.
dertusfchen
weldra , dat de
denusfchen, , weldra,
de Atheeners
Athetners veel
veel wyzer
wyzer zouden
louden
gehandeld
vanNICIAS
NICIAS te
geh:mdeld hebben
hebben met
metden
denvoorzichtigen
voorzichtigenrand
raadvan
volgen
volgen ,, dan
dan met
met gehoor
gehoor tetegeeven
geevenaan
aandedefnoeveryen
fnoeveryen van
van
ALCIBIADES
was eene
ALCIBIADES; ; en
en deeze
deeze tocht
tach twas
eene groote
groote oorzaak
oorzank van
van de
ongelukkige
keer , welke
ongelukkige keer
welke dedePeloponnefifche
Peloponnefifche oorlog
oorlog zedert
zedert
nam
Dam tot
tot nadeel
lladeel der
der Atheeneren.—
Atheenerell.- Doch
Doch dit behoort
behoon niet
miet tot
tot
de Proef,
Proef, waarvan
waarvan wy
wy nu
nu lets
iets moeten
moeten zeggen.
zeggen.
leder, die
~rvaren is
is in de
de Griekfche
Griekfche Schryveren,
Schryveren,
die eenigzins
eenigzins zrvaren
weet
vooralniet
nietbehoort
behoort tot
tot de
weet ook,
ook,dat
darTIIUCYDIDES
TIIUCYDID£s vooral
de gemakgemak.
lykflen.
ineengedrongen
lykf1:en. Door
Doorzynen
zynenbeknopten
beknoptenenen
ineengedrongen fly1
fryl ononderfcheidt
by zich
van zynen
zich grootlyks
grootlyks van
zynen Voorganger
Voorgaoger HEROIlEaoderfeheidt hy
ZOTHS.
DOTUS. Dit
Dit maakt
maakt de
de Vertaaling
Vertaaling moeielyk
moeielyk l; en
en ever/vie)
evenwe)
dietic
ciem dit
dit byzonder
byzonder eigene
eigene behouden
behollden teteworden
worden,, indien
indien men
mel)
eene
eene waare
waare afbeelding
afbeelQing van
van het oorfpronglyke
oorfprollglyke zal
zal geeven.
geeven.
1)0000>
Doe&
(19 111, 124,
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"'AN OUDE
OUD! ISTTERININDL.
UTT!lUtUNnL

; opopfommige
Doorgaans isis dit bier
hier wel
wei ininacht
lIchtgenomen
genomen;
fommige
Doorguns
plaatzen konde
plaatzen
konde men
men evenweI
evenwel nader
nader by
by TIMCYDIDRS
TllUCYDIDES zyn gegebleven.
bleven. Zo
Zo zouden
zouden wy,
wy, bl.
bl. 224,
!l!l4,r.r.18,
18,ruim
ruimzozogaarne
gaarneververdank (*) mede
taalen: "NICIA!,
tegen zynen
zynen dank
mede tot
tot Opperbe.
Opperbetaalen:
„ NICIAS, tegen
aangefteld, en
en oordeelende, dat
" velhebber
velhebber aangefteld,
dat de
de Stad
Stad niet
niet wel
weI
"9
99
" te rude
raade was
was gegaan
gegaan,, maar
maar,, onder
onder een
een gering
gering ,t hoewel
hoewel
choonfchynend
f
voorwendfel
(t), de
•
"fchoonfchynel1d
voorwendfel <t),
de verovering
verovering van
van ge.
ge.
" heel
heel Sicilie, een
een zwaarwichtig
zwaarwichtig werk, verlangde
veriangde,, trad
trad hier
hier
2)
„"te
te voorfchyn
dit of
voorfchyn,, trachtende
trachtende dit
af te
te keeren
keeren,, en
en fprak
fprak de
de
Athenienfersaan
aaninindeezer
deezervoege."
voege."Zo
Zoook
ookbl.
bl. 226,
226, r.
r. 3~
•"Athenienfers
v. o.
o. „"Dit
Ditbehoort
behoort men
men (§) wet
weI te
te bedenken,
bedenken, niet
niet zich
zieh in
in
,,
" nieuwe
nieuwe gevaaren
gevaaren te fieeken,
freeken, terwyl
terwyl onze
onze Stad
Stad zelve
zelve in
in het
hee:
1,
onzekere hangt
"onzekere
hangt;; niet
niet na
na een
eea ander
ander gebied
gebied te
te haaken,
haaken. eer
eer
„.,wy
wyhetgeen
hetgeen wy
wybezitten
bezitten wel
weI gevestigd
gevestigd hebben
hebben;; terwyl
terwyl de
de
•" Chalcidiers,
Chalddiers. in
in Thracie
Thracie,, zedert
zedert zo
zoveele
veelejaaren
jaaren tegen
tegen one
ont
99
nog niet
niet zyn te
" opgeftaan,
opgellaan, nog
te ander
onder gebragt,
gebragt. en
enfommige
fommige an.
an.
„n deren
deren op
ophet
hetvaste
vasteland
landal alweiffelende
weiffelendegehoorzaarnen."
gehoorzaamen.'· —
Zladz.
230,r.r.2,
zyn, ,.„ die
Bladz. z30,
2, is
is wat
wat ilerk;
fierk; het
het moest
moest eigenlyk
eigenlyk zyn"
die
99 gaarne tot
tot dit
"gaarne
die bewind
bewind verkozen
verkozen wierd."
wierd:' —
- Wy
Wyzouden
zouden
nog wet
weI eenige
eenige kleinigheden
kleinigheden kunnen
kunnen aanmerken,
aanmerken, maar
maarwilden
willen
dit Hever
nalaaten, zo
zo omdat
omdat het
het kleinigheden
kleinighedenzyn,
zyn, en
Hever nalaaten.
en wy
wy
over
den arbeid
pryzen , als
over het
het geheel
geheel den
arbeid des
des Vertaalers
Vertaalers pryzen"
aIs uit
uit
hoofde der
del' bezwaarlykbeid
·hezwaarlykheid van
altoos den
den ityl
fryl van
van THUCY.
TuUey·
boofde
van altoos
DlDll.S te
Sleehts
weinige
vraagswyze:
nines
te behou..dell.
behouden.- Slechts
nognog
dit dit
weinige
vraagswyze:
Zoude men
o. in
in plaatze
plaatze van
van voor
voor buitenlanbuitenltmZoude
men hi.
bl. 230
23o r.r. 44 v. o.
voor bet
ders,
niet ruim
ruim zo
goed kunnen
kunnen &lien
fiellen V001·
het afweezige?
a[weezige?
tiers, niet
zo goed
TrZy
earivrws,kall
kalezozowei
wel het
het onzydige
het mannelyke,
TW1 a7T'vrfAl.l/
onzydige zyn
zyn als
als het
fflfl11nelyke"
en de
zamenhang fehynt
THUCYOIDES het
bet eerfte
eerfte te
te bebe.
en
de zamenhang
fchyntby
by THUCYOIDES
gunfligen.
Zoudeook
ookhI.bl.239,
239,r.r.7,7, voor
voor wilden
gunll:igen. Zoude
wHden kiezen,
Idezen It
zamengeftelde
niet beter
beter zyn.
zyn, keurig
niet
keurig wilden
wildenultzoeken?
uitzoeken? Het
Het zameng;eftelde
4,1)1AoxttvZiev
meergan
danhet
het enkele
enkele tc.eIVQlev.
temnev. -—
4lIAOX(IV~I~V
zegt zegt
tochtoch
ietsiets
meer
Achter het
hec fruk
ftuk voIgen,
volgen , naar
naar gewoonte.
gewoonte , eenige
Achter
eenige zeer
zeer goede
goede
zelve,
:lanmerkingen
onderwerp zelve,
aanmerkingenter
terophelderinge,
ophelderinge, zo
zo van het onderwerp
:lIs
vertaalinge.
als van
van de vertaalinge.
Eene
wei gefchrevene,
gefehrevene, en
en gewisfelyk
gewisfelyk door
door eene
eene kunEerie zeer
zeer wel
Verdedigingvan
van het
bet Charaeler
dige
vervaardigde, , rerdediging
Chnrafter van
hand vervaardigde
dige hand

e")

HAN-

atc.oW""

van intotfVOC,
intatialos, in
in plaatze
(*) Aan
deeze leezing.
leding , van
('~')
Am deeze
van axoVO'IO"
plaatze van
DUKEtt, de voorkeas
zouden
voorkeus geeven.
geeven.
zoudenwy.
wy, met DUKER.
wnare
wel rneertnaalen
betekent by THUCYDJDES
(t)
6lPa a'l' betekent
meermaalen eene waare
THUCYDIDES weI
(t) nO(pctolg
Egeffaanea
4Ifrzaak;
maar de
zamenhang tooot,
byltaan der
de zamenhang
wont,dat
dat het
het byllaan
der Egel1:aanell
yorzaak ; maar
lIiet
meer dan
tot uitbrsiding
uitbr.iding van
van macht
macht en
ell
Diet meet*
dan een
een voorwendJel.
voorwendfel , zucht tot
beerfchappy de
de eigenIyke
eigenlyke dryfveer was.
Ileerfchappy
was.
(§)
Aan deeze
deeze vestaalinge
vborrang. de(S) Aan
vestaalinge geeven
geevenwy
wy hier
hier .,ooral
vooral den
den vborrang,
vita 5 en men
wyl
ons meu
wy' ons
volkomen beantwoordt
beantwoordt aan
aan het
het Griekfche
Griekfche TWa,
men volltomen
dus in
odus
in dedeoverzettinge
overzettll1gedezelfde
dezelfdedubbelzianigheid
dubbelziAnigheid behoudt,
behoudt. welke
welke in
in
ibet
oorfpronglyke piuei
bet oorfpronglyke
pimah~eft.
heeft. Men
Men zie
zie Uf
de aanroeIking
asnmerking fief
des Vemalert
Vertaaler9
illadz;.
illadZ.24h
244, r4).
(4).

ne
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beflaat
de derde
plaats in
in deezen
deezen bondel.
bondef. Gaarne
bel1aat de
derde plaats
Gaarne
zouden
zouden wy
wy van
vandeeze
deezeVerhandelinge
Verhandelinge,, waarin
waarin dedebefchuldibefchuldi.
gingen, door
door partydige
partydige Roomfche
Roomfche Schryvers,
Schryvers, tegen
regen den
den KarKar.
thaagfchen
ingebragt , gedeeltelyk
bondig W'ederlcgd.,
weder/cgd,
thaagfchen Veldheer
Veldheer ingebragt,
gedeeltelyk bondig
gedeeltelyk
worden., eenig
ecnig uitvoeriger
uitvoeriger behe.
gedeeltelyk zeer
zeer ontzenuwd
ontzenuwd worden
richt
richt geeven
geeven,, indien
indien wy
wy niet
niet totezeer
zeeraan
aanonze
onzeruimte
ruimtc bebe.
paaId
pa
ald waren.
traun.
Ook
Ook moeten
BlOetcn wy
wy onzen
onzen Leezer
Leezer bekend
bekend maaken
maaken Met
met den
Lierzang
die hierop
hieropvoigt,
volgt ,onder
order den
den titel:
titel: De Herder
Lierzang, , die
Herder op
QP
het Slagveld
Dichter noemt
noemt zich
zich Hier.
S!agl'eld van
vIm Cannae.
Cannoe. De Dichter
niet. Maar,
wie
, het
wie by
hy zy
zy,
betwerk
werkis ishem
hemtoevertrouwd
toevenrouwd,, indien
indien wy
wy ons
ons
mogenuhdrukken.
uitdrukken. Zelden
Zelden lazen
lazen wy
wy iets,
20 gemeenzaam
gemeenzaam roogen
20
dat
van het
het Lierdicht
dat de
de vereischten
vereischten van
Lierdicht in
in zo
zogroote
groote maate
maate bebezat. Vuurigheid
, flout
beelden,
Vuurigheidvan
vanverbeelding
verbeelding.
Iloutgetekende
getekende beelden,
kracht
kracht van
van uitdrukkingen
uitdrukkingen,, rollende
rollende toonen
won en;; alles
allesherinnert
herinnert
Monte decurrens
decurrens,, velut
Ve/llt amnis
t/llmis,, enz.
enz. van
van 110RAT1US.
IJORATJUS.
ons het
het Monte
ons
Op een
een paar
paar coupletten
couplctten willen
willen wy
wy den
dcn Leezer
Lcczer onthaalen.
onthaalen. De
De
fpreekt.
Herder fpreekt.
HANNIBAL
HANNIBAL

"„ 4
t Stroom,
Stroom, 40bygelegen
b.ygelegen velden!
velden!
't rypend
ien, geel
lIem"en,
gee! van
VOII 'f
1-ypend groan!
gratin!
Heuv
9 Graf
Graf van
,'all zo
zo veel
vee! duizend
duizend helden!
heltlen!
Is
Is 't
't Cannae,
Ca1i11oe. Cannae,
Cannot, waar
'J,j'aarwe
we flaan?
flatln.~
t Schrik,
Schrik,6 0vreesfelyk
vrees[elyk gewagen!
gewage;z!
Naom,, fi6 foam
faam van
van oude
ottde dagen
dagen !!
e Naam
Sold der
van 't't heelal!
•4 Stryd
del' meesters
meesters van
hcela!!
Tom Roues
ontluisterd,
Toefl
ROllles krygsgeluk,
krygsgeluk, olltluisterd,
Zyn Vanfen
zag, verduisterd
Zyn
.~!an[eIl kwynen
kwyncll zag,
verduisterd
fcbuil gegaan
E' j~'!lIIit
gegaan voor
voor HANNIBAL:'
HANNIBAL."

o

o

Wat
Wat verder:
Niets keert
"„ Niets
kurt den
den wreeker,
wreeker,, fel
fel ontfloken;
0I1tfloktn;
Niets krygsbeleid,
Niets
krygsbeteid, vereend
,'ercmd aan
aan moed.
moed.
Italien, uw
Italien,
t/HI fleden
jleden rooken,
rookm,
Uw flroomen
firoomen dieten
vlieten rood van blued.
Uw
b!oed.
Carthagoos veldheer
Cartlzagoos
ve!dlzeer zwaoit
zlllatllitininsvoede
1II0cde
De geesfels
geesfe!s van
,'an zyn
zynoorlogsroede
oorlogsroede,,
En houdt
Etl
houdt en
en flaaft
jlaaft als
ats jongeling,
jonge!ing,
Xs man,
jaren,
£Its
man, den
den eed
eed der
der kindfche
kind[che jaren,
Dien gretig
gretig by
altaren
Dietl
by Jupyns
JlIPY1lS attaren
you zyn
Ben
yoder vau
zyn lippen
tippcn ving.
Ying.
Len vader
haar hllaten.
haaten,
"„ Zweer,
Zweer, fprak hy,, zweer,
zweer, dot
dat gy
gy haar
haaten zu!t,
zult, snyn
Haar cindloos
dnd/oos haaten
myn kind;
Geenvree,
vree, germ
geen rust
rust aan Rome
Geen
Rome laaten
taaten.,
wraakvuur haar verflind!
Tot
verflind!
Tot eens wi! wraakvuur
Het knaapjen
gryzaarts woorden,
Het
knaapjen volgde
votgde 's gryzoarts
woorden,
wraakgodinnen hoorden
De wraakgodinnen
En zwoer.
zwoer. -— De
hoorden:
En

VAN OUDE
VAN
OUDE LETTERKUNDE.
LETTERKUNDl.
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En door
Ell·
door het
het duister
duisterkoorgewelf
kool'geuoe!j
Scheen vrecslyk
vreeslyk1ICJlens
sevens haal'
hoar te
Scheel2
te zweeven
Zlj!ee~·etI,,
Nog wrokkende
lllog
wl'okkclide op
op "Eneas
/Eneas neeven
nee~'en,,
De bleeke
fchim Yfi11
van Dido
De
bleeke [chim
Dido zelf."
ze!f."
Mogen wy
Mogen
wy hier
hier den
den Dichter
Dichter wet
weI ininbedenking
bedenking geeven
geeven,, of
vobrYupytz
niet beter
voor
JUPYIZ niet
beter de
de eene
cene of
ofde
denndere
nndere Phoenicirche
PhoeniciCche GodGodis waar,
waar, KEPOS
HANNIBAL zelvel1
heid gepast
had ? Het
Het is
laat HANNIBAL
NEPOS laat
heid
gepast had?
zelven
zeggen , dat
dat by
2eggen,
hy by
by het
het altaar
altaar van
van Jupiter
Jupiter Opt.
Opt. Max.
Max. had
had ge•
ge.
zworen. Maar
NEPOS was
was een
een Romein
en mel)
men weet,
weet,hoe
Zworen.
Maar NEPOS
Romcin,, en
hoe die
die
leefden met
met de
de naamen
naamen der
der Goden
Goden van
van andere
andere Volken.
Volken. Doch,
leefden
of Astarte zich
fchikten Baal (.If
zich nict
niet zo
zo goed
goed voor
voor hee
misfchien, fchikten
bet
vers..
ook
zangerig , (zie het
verso
- Is Is
ookhet
hetwoord
woord ZtJngerig,
het tweede
tweede CouCouplet in
Stukjenzelve,
zelve,r.r. 3)
3) voor
zanglievend , weJ
plet
in het
het Stukjen
voor ZtJngliel'end,
gebruiwel gebruikelyk?~ In
zoude zallIn fommige
fommige flreeken
fl:reeken van
van ons
ons Gemeenebest
Gemeenebest zQude
kelyk
zangerig in
in den
gerig
den dagelykfchen
dagelykfchen omgang
omgang heel lets
iets anders
anders betekenen.
betekenen.
Het Stukjen
met eene
Vergelyking 1'rm
van enibeOoten met
eene Vel'gelyking
eniHet
Stukjen words
wordt befloten
ge Tonelen
nit de
de /lulularia
Aulularia van
van PLAUTUS,
PLAUTUS, en
Tonelen uit
en den
den At/are
Avare van
mouEnE, gefchikt
MOLIERE,
gefchikt om
om te
te toonen
toonen,, dat
datdedeberoemde
beroemdeFranfche
Franfche
Tooneeldichter van
van zynen
zynen Voorganger
Rome vecl
Tooneeldichter
Voorganger tete Rome
veel meet
meer
ontleend heeft,
heeft, dan
J. F.
LA HARPE,
HARPE , in
in zyn
omleend
dan de
de Heer
Heer J.
F. LA
zyn Lye&
Lycec.,
fchynt te
te willen
erkennen. Het
Het Huk
link is
is weI
wel ingericht,
ingericht , en
fchync
willen erkennen.
en
voldoet
vol
dON zeker
zeker aan
aan het ooginerk
oogmerk t , dat
dat de
de Schryver
Schryver zich
zich voorvoorflelde. Maar
hem gees
geen recht
recht ,t vooral
vooral daar
daar by
hy zelve
zelve
ftelde.
Maar dit
dit geeft
geeft hem
bet gemelde
bet
gemelde Werk
Werk niet
niee fchynt
fehynt gelezen
gelezen te
te hebben,
h~bben, en,
en, vo/vol~
gens zyne
(zie bl.
gens
zyne eigene
eigene bekentenis,
beken tenis , niet
niet . .bezit
bezit (zie
316), om
op
b1.316),
om op
eenen zo
zo verachtelyke'n
verachtelykdbtoon,
toon ,als
alshy
bybl.
bl. 296
296doet,
don , te
eenen
te zegzeg..
gen: „"Wat
Wattoch
tacheen
eenoppervlakkig
oppervlakkigFranschmannetien
Franschmannecjen ,, wane
wan„ neer
"
neer by
by zeker
zeker waant
waant tetezyn
zynvan
vanniet
niettegengefproken
tegengefproken to
te
durftI"i" LA
worden,, niet
niet al
al zeggen
zeggen durft
LA HARPE
HARPE was
was de
"„ zullen
zullen worden
man
man niet, die
die eene
eene zo
zohoonende
hoonende behandeling
behandeJing verdiende.
verdiende. Hy
Hy
kon zekerlyk
zekerlyk mistasten.
mistasten. Maar
Maar indien
indien de
de Schryver
Schryver zyne
zyne WerWerken
vertrouwenwy,
wy, dat
ken kende
kende ,, vertrouwen
dat by
by tete befcheiden
befcheiden zoude
zoude zyn,
zyn.
om
om zich
zich zo
zo beleedigend
beleedigend nit
nit te
te drukken
drukken omtrent
Omtrent iemand
iemand van
vau
waare verdiende.
verdienfte.

Eenige
Eenige Berigten
Berigtm wegens
wc&elZS de
de Inrichting
lnrichting voor
VOOI' de
de Armen
Annen te HamHamburg.
burg. (Lilt
(Uit het
hetFransch
Fransch vertaald.)
vertnald.) Te
Te Rotterdam
Rotterdam,, by
bJ
J. Hofhout
en Zoon,
Zoon, 1804.
18o4. In gr.
Hofhout en
gr. 8vo.
8vo. 63
63 bl.
bI.
'rot
den
minstmogelyken
Tot
den
minstmogelyken last
last der
derMaatfchappye
Maatfchappye in
in 't't algeaJgemeen
voor haare
meen vaor
haare behoeftige
behoeftige leden
Jeden te
te zorgen,
zorgen, en
en tevens
tevens
tot het
en zedelyk
zedeJyk nut
nue der
der voorvoorhet grootstmogelyk
grootstmogelyk lichaamlyk
Iichaamlyk en
werpen
dier verzorginge,
vertorginge , is
werpen dier
is een
een der
der moeilykfte
moeHykfte takken
takken der
der
itaatkundige
wysheid. De
in onderonderfitlatkundige wysheid.
De menigvuldige
menigvuldige proeven,
proeven, in
fcheiden
gewestengenomen;
genomen ; de
de gebreken,
gebreken , die
die men
men by
by on011fcheiden gewesten
wierdt; de
de middelen,
dervinding
dervinding in dezelve
dezelve ontwaar
ontwaar wierdt;
middelen, tot herher..
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ZENIGE
IltNIGE BERIGTEN
BERIG TIN

ftel
ftel aangewend:
aangewend: dat
dat alles
alles toont
toomdedemoeilykheid
moeilykheid dier
dier Make.
taake. In.
Tnhet deel
deel van
lUsfchen is
is behoefte
behoefte het
van veelen
veelen ~, in
in welke,
welke t zullen
zullen
tusfchen
Diet dezelven
dezelven van
van elende
elende en
en ontydig
omydig flerven
iterven ten prooi vallen,
vallen,
niet
moet voorzien
voorzien worden.
worden. Da
Ditwas
was ook
ookhet
het geval
geval te
te Hamburg.
Ham6urg. Da
De
noodzaaklykheid
Doodzaaklykheid der
del' voorzieninge
voorzieninge deedt
deedtop
opredmiddelen
redmiddelen bedagt
bedagt
zyn. Under
Onderopzigt
opzigtder
del'Regeeringe
Regeeringeging
gingmen
menpenningen
penningen by
by de
de
Burgery
inzamelen , om
om uit dezelve
te formeeren,
Burgery inzamelen,
dezelve eene
eene kas
kas te
formeeren-,.
dienende
om noodlydenden
dienende om
noodlydenden,, wien
wien het
hetdaartoe
daartoeaan
mintichaamslichaams~
kragten
niet ontbrak
kragten niet
ontbrak,, aan
:Ian werk
werk en
en brood
brood te
te helpen
helpen,, en
en de
de
geheel
tot eenig
~eheel onmagtigen
onmagtigen tot
eenig bedryf
bedryfgepaste
/iepastehandreiking
handreiking
toe te
te dienen.
dienen. Eene
EeneVlasfpinnery
Ylasfpinnery was
was het
het middel,
middel,waarvan
waarvall
men
men zich
zich ten
ten eerften
eeriten oogmerke
oogmerke bediende
bediende om
om redenen
redenen,, onon~
del' andere
andere,, dat
dat de
de werkilofFen
werkfiotren niet
te lyder
niet veel
veel kosten,
kosten , het te
den verlies
verlies ligt
ligt isis teteberekenen
berekenen,, geene
g.eene groote
groote kunst
kunst daartoe
daartoe
wordt vereischt,
vereischt. het
het leeren
leeren gemaklyk
gemaklyk valt, zwakken
zwakken en
en ileriterworth
ken
ken,, oude
oude lieden
Iieden en
en kinderen
kinderen daartoe
daartoe kunnen
kunnen gebruikt
gebruikt worworden.
den. By
.Bydit
ditmiddel
middelter
tel'verzorginge
verzorgingevoegde
voegde zich
zich het
hetliefdeliefde.
ryk toezigt
toezigt op
opverlaatene
verlaatene ofofvaderlooze
vaderIooze Kinderen
Kinderett;; alsmede
alsmede
het brengen
brengen van de
de Ouderen
Ouderen onder
onder de
de verpligting,
verpligting, om
om hunhunne kinderen
kinderen van
van zes
zes tot
totzestien
zestienjaaren
jaaren in
inde
defchoolen
fchoolen te
te zenzenvan den
den tyd handwerk
den, , alwaar
alwaar twee
twee derden
derden van
handwerk verrigt
verrigt., en
en
den
het overige
overige derde
derde tot
tot leezen,
leezen,fchryven
fchryven., cyfferen,
cylferen, godsdiengodsdienftig
belleed wordt.
wordt. Om
fiig onderwys
onderwys en
en kerkmuziek
kerkmuziek beiteed
Om zich
zich aanaan~
gaande den
den fiaat
that der
g:lande
del' Armen
Armen te
ee vergewisfen
vel'gewisfen,, doen
d.oen drie Leden
Leden
van het
het Lamm
, neemen
v:1tI
Illfiituutonderzoek
ondel'zoekininhunne
hunne buurt
buurt.
neemen het
het gege·
tal der
op , en
tal
del' Kinderen
Kinderen op,
en ontvangen
olltvangen de
de berigten
berigten der
del' Artzen
Artzen
wegens den
den itaat
ftaat der
wegens
der Zieken
Zieken,, en
enderzelver
del'zelveronderfcheidene
ondel'fcheidene
behoeften. Eenige
hehoefcen.
Eenige weinige
weinige trekken
trekken zyn
zyn deeze
deezc van
van de
de inrich.
inl'icb.
tinge des
waar van
van ons
ons plan vertinge
des Hamburgfchen
Hamburgfchen Inftituuts
Infiituuts., waar
ver~
biedt , zoo veel
biedt.
veel als
als wy
wy zouden
zouden verlangen
verlllngen,, over
over te
te neemen.
neemen.
Van den
den goeden
willen wy, met
Van
goed~n uitflag
uitOag willen
metde
dewoorden
woorden der
del' RapRap~
porteurs, dit
mededeelen. "„ In
porteurs,
dit volgende
volgende mededeelen.
In 1792
1792 en
en 93
93 hadhad~
„ den
••
den wy
wy 't'tgeluk
geJuk26o
260jonge
jongeLieden
Liedenvan
van beiderlei
beiderlei Kunne
Kunne te
"„ plaatfen,
pl:t:ttfen, die
die eenige
eenige jaaren
jaaren te vooren
vooren met vodden
vodden en
en ongeonge·
"„ diertt
dient overdekt
overdekt waren
waren,, een
eenzwak
zwakgetlel
gefiel hadden
hadden,, en in
in de
de
„ ondeugd
1t
ondeugd en
en ledigheid
ledigheid vergingen.
vergingen. De
Demeesten
meeseen hunner
hunnel' hebheb.
„ ben
it
ben zich
ziehzeer
zeerwet
weIgedraagen;
gedrallgen; de
deJongens
Jongenszyn
zyninit1' verfcheide
verfcheide
"„ Handwerken
Handwerken of
of ter Zee
Zee voortgekomen.
voongekomen. Het
Het getal
geeal der
del' KinKin„ deren
..
deren in
in die
dieSchoolen
Schoolen opgenomen
- opgenomen tot
tot1793
1793 was
was 2046:4
2046."
Eene heilzaame
Eene
heilzaame inrichting
inrichting ten
ten behoeve
behoeve van
van deeze
deeze,, naadat
naadat
hunne opvoeding
opvoedingwas
was voltooid,
vottooid, was
l1unne
was het
het openen
openen van
van Zondag.
Zondag.
fchoolen voor
voor Kinderen
die de
fchoolen
Kinderen. , die
de geheete
geheele week
week werkten.
wel'kten.
Meisjes , die
Meisjes,
die reeds
reeds els
als Meiden
Meiden dienen
dienen ~, worden
worden ook
oo-k aldaar
aldaar
toegelaaten. Verfcheiden
toegelaaten.
Verfcheiden andere
andere inrichtingen
inrichtingen van
van dit Inflituut
Infiimuc
kunnen wy niet
van wegen
kunnen
niet vermeldeu
vermelden,, van
wegen gebrek
gebrek aan
lIan noodige
noodige
ruimte
in ons
ons Maandwerk.
Maandwerk. Alleenlyk
Alleenlyk willen
willen wy
wy nog
nog met
met
ruimte in
een woord
de bronnen
melden ,die
die tot
tot het
een
woord de
bronnen der
del' penningen
penningen melden,
draagen van
van de
de kosten
kosten deezel'
deezer Inrichtinge
draagen
Inricheinge vereischt
vereischt worden
worden::
ay zyn, onder
70y
onder andere,
andere, eene
eene vrywillige
vrywillige Infchryring;
InfchryTing; inzameinzameling
ling
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ling aan
ling
aan de huizen
huizen van
van hun
hun., die
dieniet
niethebben
hebben ingeteekend;
ingete,ekend;
omtrent drieduizend
in onderfcheidene
onderfcheidene huisgehuisgeomtrent
drieduizend Armbosfen
Armbosfen, , in
zinnen opgehangen
om den
zinnen
opgehangen, , om
den kinderen
kinderen en
en dienstboden
dienstboden tot
tot
het oeffenen
gelegenheidtete geeven;
geeven ; of
het
oe/fenen van
van weldaadigheid
weldaadigheid gelegenheid
Kooplieden , tot het
op de
de Comptoiren
Comptoiren van
van Kooplieden.
het opzamelen
opzamelen van
van
giften , by
van voordeelige
voordeeligekoopen,
koopen , of
of by
giften,
by het
het fluiten
Iluiten van
by het
het
ontvangen van
van groote
groote Nieuwjaarsrekeningen
ofoak
ook wei
wel in
o11tvangen
Nieuwjaarsrekeningen; ;of
itt
Herbergen , om
Herbergen,
om den
den vreemdelingen
vreemdelingen te
te worden
worden aangeboden
:umgebo'den.,
Inf1:imm genieten
genieten., van
vall
voor het
het genoegen,
genoegen, welk
welk zy door
door dit
ditInflitunt
door geene
bedelaarsgeplaagd
geplaagdtete worden.
warden. Voorts
geene afzigtige
afzigtige bedelaars
Voorts
Legaaten, Colleden
in de
Lega:ltell,
Colle~'ten in
de Kerken,
Kerken. enz.
cnz.
Hoewel deeze Hamburger
Hamburger Inrichting verfcheiden
Hoewel
verfcheiden byzonderbeden bevat, op
opons
onsVaderland
Vaderland niet
niet toepasfelyk,
toepasfelyk, vertrouwea
vertrouwell
beden
evenwel
dat dezelve
dezelve wei
wel't't een
wy , even
"Ny,
wei. , dat
een en
en ander
ander zal
zal bevatbevatLen , 't welk
..en,
welk overgenomen
overgenpmen zal
zal kunnen
kunnen worden
worden., immers
immers met
met
de gepaste
gepaste wyziging,
wyziging, wanneer
wanneer een
cen meer
meer bepaald
bepaald toezigt
toezigt op
bet Armenweezen,
het
Armen weezell, op
op den
den voorilag
voortlagvan
vanden
denvoortreffelykea
voortre/felykeu
MEERMAN gegrond, in
Heere MEERMAN
in werking
werking zal
zal gebragt
gebragt warden.
worden.
IIeere

"II"

Onflerflykheid
derZiel;
Ziel;gevolgd
gevolgdnaar
naarhet
het Fransch
Fransei rays
De
De Onflerflykheid
tier
JACQUES DI!.LILLE,
DE.LILLE , door
door J.J. IMMERZEEL
Junior. Te
IMIVIERZEEL Junior.
Te 'bufferJACQUES
Amftcl"
Allart. In gr.
dam, by
by J. Allart.
gr. 8vo.
8vo. 54 bl.
eeds daarom
daaromisisdit
ditGedicht
Gedicht voorzeker
voorzeker welkom,
welkom , om
om dat
dat de
de
R eeds
Dithyrambe der Ouden waarlyk
waarlyk wel
wei vreemd,
vreemd,althands
althands niet.

nie~

zeer bekend
onderons;
ons; waarom
het bericht
zeer
bekend isis onder
wanrom het
bericht nopens
nopens dit
die

foort van
gewis wel
foort
van dichtftukken
dichtfiukken gewis
wei verdient
verdienc niet
niee te
te worden
wordell
voorbygezien. Oorfpronglyk
was zodanig
zodanig lied
lied by
by de
de Grievoorbygezien.
Oorfpronglyk was
Crie.
hen
hen een
een lofzang
lofzang voor
voor nAccnos
BACCHUS,, en wel
weI zo
zo een
een onfluimig
oniluimig en
en
zo weinig
weinig aan
aan regels
regels gebonden
gebonden lied, als
als zich
zichdat
datverwachterz
verwachtell
mat
Ian by
by de
de dronkenfchap.
dronkenfchap. De
De Zanggodin
Zallggodin der
der Dithyrambe
Dithyrallibt:
befchaafde
zich echrer
echrer in
in vervolg
vervoig van
befchaafde zich
van tyd
tyd,, maar
maar bleef
bleeftoch
tach
altyd
een foore
foort van
van Waarzegfier
altyd een
Waarzegiler, , die
die zich alleen
alleen op
op den
den gegee
wyden
liet , en
wyden Drievoet
Drievoet horen
horen liet,
en eerbiedigde
eerbiedigde gene
gene andere
andere wet
wee
dan
die der
der verrukking,
dan die
nrrukking, en
ell heeft
heefc altyd
altyd floutere
fioutere beelden
beelden en
en nituit.
drukkirrgen
dan het
het Lierdicht
Lierdicht of
drukkingen dan
of enig
enig ander
auder foort
foorr van
van·gezang.
gez:lI1g.
Onder
de pen
pen van
van J.J. B. ROUSSEAU
de Dithyrambe
Onder de
ROUSSEAU verfcheen
ver!cheell de
Dithyrambr: in
ill
Frankryk
niet zo
zo zeer
Prankryk,, maar
maar niet
zeer in
ill den
den onituimigen
onfiuimigen ilnaak
linaak der
der
Grieken,
wel met den
coonder
derOde.
Ode. Zo
Criekelz, als
als weI
den meer
meer afgemeten
afgemeren WOIl
Z(}
moest
moest ook
ook , naar
naar des
des Dichters
Dichters bedoeling
bedoeHng ,, deze
deze Dithyramhe
Ditlzyramhe
op
der Ziet
Ziel zyn
tiP de
de Onlierflykheid
Onflerflykheid del'
zyn,, die
die wy
wy by
bydeze
dezegelegengelegen.
beid
heid in
in het
hetoorfpronglyke
oorfpronglyke herlazen
herlazen met
met het
het uitnemendst
uitnemendst gegenoegen,
noegen, en
enmet
met welker
welker overbrenging
overbrengillg in onze teal,
taal, die over
over het
het
geheel
hem zeer
zeer weI
wel gelukt
geluktis,
is , de
.ceheel hem
de Dichter
Dichter IMMERZEEL
IMMERZEEL enen
ellen
tzitnemenden
dienstgedaan
gedaanbeeft
heeftaan
aan ons
ons lezend
lezend publiek,
publiek, het
uitnemenden dienst
bee
begerig moee
moetzyn
zynom
omeen
een Stuk
Stuk te
te zien,
zien , in
in vierwelk
welle vooral
vooral begerig
ca-twincig
urea, en
Cllotwinti, urea,
en ininzulke
zUlkeomitandigheden
omfial1digheden vervaardigd
vervaardig'd.,
dQQf
door
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door den
den Franfchen
Franfchen Dichter
Dichter., als
nlswaarvan
wnarvan ons
OilS de
de Voorreden
Voorredel1
bericht
doet. Onder
bericht doet.
Ond~r het
het Schrikbewind
Schrikbewind van
van ROBESPIERRE
ROBESPIERRE. , nagroat. gevant;
gevaar; en
mentlyk,
oak DELILLE
D1entlyk, liep
liep ook
DIiLILLE groot.
en toen
toen de
de ConvenConventie goedvond het
van God
Goden
en de
deOnflerilykheid
Onfierflykheid der
derZiel
Ziel
hetbeftaan
beftaan van
te decreteren,
decreteren, werd
werd by
hy aangezocht
aangezocht zich
zich dit
dit tydflip
tydflip ten
ten nutte
nutre
te maken
van een
een Gedicht
Gedicht op
op de
de OnOnmakcn., door
door het
het vervaardigen
vervaardigen van
Ilerflykheid; en
en by
om die
dit te
fterflykheid;
hy had
had deugds
deugds en
en moeds
moeds genoeg
genoeg am
te
doen zonder
cnige vleijery
doen
zander cnige
vleijery of ontzach
omzach voor
voor de
de dwinglanden,
dwinglanrlen.
daar by
hy den
den booswicht
booswicht fchrik
[chrik en
enden
den braven
braven vertroosting
vertroosting inindaar
fort ; terwyl
fion;
terwyl het
het Stuk
Smk zelve
zelve zich
zich,, door
door vele
veJe in
in het
het oog
oog lopenlopenvan zelve
zelve aanpryst.
aanpryst.
de fchoonheden
fchoonheden, , een' ieder'
ieder' van
Wy voelen
voeIen het
het moeilyke
moeilyke der
der overbrenging
overbrenging van zulk
zulk een
cen .Ge.
'Ge.
dicht
dicht;;en
en het
het is natuurlyk
natuurlyk., dat het onzen
onzen Laudgenoot
Landgenoot niet
niet overal
overal
gelukt
is: hier
ons ene
uitdrukking, die
die wy
gelukt is:
hier en
en daar
daar hinderde
hinderde ons
ene uitdrukking.
wy
in het
ookniet
nietvonden.
vonden. De
vadervleugelen
in
het oorfpronglyke
oorfpronglyke ook
De 1'odervlcugelen
van
van God, b. v.(b1.
v. (bl. to.)
10.)wilden
wildenons
onsininhet
hetgeheel
geheelniet
nictbevallen.
bevnllen.
In meer
dan een
is des
meer dan
cen opzicht
opzicht,, cIaarenboven
dlIarenbov~n,, is
des Dichters
Dichters meme·
uitgedrukt. D211
vadervleugelen niet
niet goed
goed uitgedrukt.
Dnn liening door
ning
door die
die 'fodervleugelen
ver geven
geven wy cue
ene proeve
proeve van
vnn de
de vloeiende
vIoeiende overbrenging
overbrenging en de
ftoutheid van
Dichter, hetgeen
van den
den oorfpronglyken
oorfpronglyken Dic~ter.
hetgeen onzen
onzen LeLe.
fiomheid
zeren
zalwezen.
wezen, en van
zeren voorzeker
voorzeker aangenaam
nangenaam zal
van de
de waarde
waarde der
der
overbrenging
overbrenging ,, over het
het geheel
geheeI,, kan
kan overtuigen.
overruigen.
Hoe heat
ik den
den tiran! van
hant ik
van myne
myne kindfche
kindfche dagen
dng-en
Vervolgde
reeds myn
Vervolgde reeds
myn vlaek
vlaek zyn'
zyn' gouden
gouden gloriewagen.
gloriewagen.
'k Blyf
in myne
onnint trots,
myf in
mync onmzgt
trots,zyn
zynreuzenkrachr
renzenkracht tot fpyt:
fpyt:
' S troon
'k I-lad
Hnd cATO
CATO myn
myn gczang
CESAR'S
troon gewyd.
gezang vaor
voor CESAR
En waarom
dwinglands oak te beven
waarom voor de woede
woede Bens
eens dwinglnnds
beven,
Die
Die 't't recht
recht uit
uit zyn
zyn paleis
paleis verbant?
verbnm?
Grenst niet een
een ander
ander Vaderland,
Vaderland,
Grenst
Tot onzen
troost, apn
' t eind' van
'fat
onzen troost.
nan 't
van dit
ditellendig
ellendigLeven?
leven ?
Zo blyft
's aardryks
blyft,, dear
dnar alles
alles zinkt in
in's
aardryks ruim
ruim gebied,
CATO onbewogen;
onbewogen ;
tilltien
de grate
grate ziel
ziel van
AJlt5':n de
vnn Ct.TO
De
fchokt den
den grand,
grond, maar
De donder
donder fchokt
maar zyne
zynegrootheid
grootheid niet;
niett
oogen,
Terwyl hy,, peinzend,
Terwyl
peinzend. met
met de
de Onfterilykheid
OnHerflykheid voor
vocn oogen.
Den
Den geest
geest op
op heldentoon
heldelltoon geflemd,
gefiemd,
de eene
een' dolk, in
In de
eene hand
hnnd cen'
in de
deandre
andre Plato
PInto klemt.
klcmt.
Verbannen
kindren van
van eene
eene overdierhare
overdierbare garde,
nnrde,
Verbannen kindren
Vat
Wat zeg
zeg ik?—
ik? - Frankenlneen
Franken! neen uw
uwdeugd
deugd hebb' grater waarde:
wnarde:
Zy
Zy houde
houde in 't't flormen
l1:ormen van
van 't't verbolgen
verbolgen noodlot
noodlot frand!
fbmd!
Beroofd van
vnn eigendom,
eigendolll, haardflede
haardfledeen.
en vaderland,
vaderlnnd,
Roept
den dood
Roept gy
gy den
dood niet
niee tot
tot voleinding
voleinding van
van uw
uwplagen
plagcn;;
Gy durft
durft met
met meerder'
meerder' moed
lUaedden
denlast
lastvan
van't 'tLeven
levendreegen.
draagcn.
Wie kan
kan uw
uw cede!
cedel hart in zo
zo veel
veel druks
druksLoch
wch fchragen?
fchragen?
't Is
Godsdienst , dien
(j 'e
Is de
de Godsdienst,
dien gy
gy 't'tloon
loon 'er
'ervoor
voormoogt
moogt vragen
vragen:z
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doet
zalig
in
uw
barre
rampwoestyn
,
By
doet
u
zalig
uw
barre
rampwoestyn.
IIy
in uwe
uwe armoé,
armoe.vry
vryininuwe
lIwe!wrens
ketens zyn
zyn.,
Ryk in
Ja , zelfs
Ja.
zelfs den
den Hemel
Hemel in
in uw'
uw' donkren
donkren kerker
kerker lichten.
licheen.
Verr'
zy,, d0 fnoodaart!
fnoodaarc I dan
dan uw
uw gruwelyke
gruwelyke leer,
Verr' zy,
Die ge,
Die
ge. om
om het
betfamenflel
famenl1el der
der pligten
pligten
Met roeke/ozen
roekelozen vuist
vuist te
te ontwrichten,
ontwricheen.
Op dezen
Op
dezen dubblen
dubblen fleun
l1eun durfc
durfc flichten
i1:ichten::
" E kwaad, loon
braaf held neer."
near."
„ Slechtshier
ftraf op 't
••
Slechtshierdaalt
daaltH:rafop
loonop
opde
debraafheid
Neen! by,
, hoopt
meer.
by,die
lliebier
hierniets
nietsvrcest
vreest.
hooptook
oakgeen
geen toekomst
toekomGcmeer.
Wy kunuen
kunnen ons
ons tach
toch niet
om ook
ook bier
Wy
niet onthouden
ollthouden om
hier de at.
af.
wyking van
in de laatfle
wyking
van her
het oorfproug!yke
oorfpwug!yke in
laatl1e regels
regels op tete men.
mervolflrekt niet fpreekt
DELILLE voli1:rekt
ken , daar
ken,
daar DELILLE
fpreekt van
van ene
ene gruwelyke
gruwelyke
leer, die
die men
men op
opdozen
dezen dubbelen
dubbelen fleun
fieul1 wilde
wilde flichten
fiichtCll,, en
ell de
de
overzetting daareuboven
daarenboven0115
onszo
zoduister
duisteris,
is, dat
dat wy
wy den
den zin niet
overzetting
kunnen vatten.
kunuen
vatten.

Loin
LobI donc,
dOlle, de
de l'homme
I'lJ01lJIIIe impie
impie execrable
extferahle maxim
111t1xime.
e,
Qjti fur
fur fes
fes deux
deux appuis
appuis ebranles
ebranles le
Ie devoir:
devoir:
IL FAUT
IL FAUT
It
FAUT UN
UN PRIX
PRIX AU
AU JUSTE,
.JUSTE,IL
FAUTUN
UNFREIN
FIlfINAU
AU CRIME!
CIUM£!
l'Hommefans
fans eraiute
crainte est
l'IJ01JJ1JJe
est ausfi
Ilusfi fans
fans espoir.
espoir.
behoort alzo
by le
Ses deux
S~s
deux appuis
appuis behoorc
alzo duidlyk
duidlyk by
Ie devoir,
del'oir. bet
het fafaIMMERZEEL het
menflelder
derplichten.
Oaten, zo
bet overzet
menl1el
zo als
als IMMERZEEL
overzet., en
en niet
niet
gruwelyke leer,.
leer , waanoe
waartoe hy
by bet
heeft. Beter
by
die i{l"mvelyke
het gebragt
gebragt heeft.
Beter
by die
TOLLENS, waar
dus is
waar van
dus
is bier
hier de
de naarvolging
naarvolgl11g van
van TOLtENS,
van wy
wy ftraks
Hraks
met een
eell woord
woord melding
melding rnoeten
moeten doen
doen;; daar
daar lezen
lezell wy
wy dus:
dus:

"„ Weg't
Weg'tbelsch
helschbegrip
begripvan
vanhen
hen., die
die flout de
de pylers
pylers floopen,
tloopen,
„
" Waarop
Waarop de
de deugd
deugd haar'
haar' zetel
zetel flelt,
"„ Wier
Wier boos
boos en
en grynzig
grynzig hart,
hart.voor
voor geen
geen gevoel
gcvoel ooit open,
open"
„" Geen
f1:rafvoor
voor de
de ondeugd wacht, geen
geen loon
loon aan
a:1Il de
de ononGeenftraf
fchuld
fchuld fpelt
fpelt!!
"„ Hy,
IIy, die
dieniet
niet vreest,
vreest. kan
kan ook
ook niet
niet hopen."
hopen:'
De
ons in
De Meer
Heer IMMERZEEL
IMMERZEEL geeft
geeft ons
in dit
dit flukje
llukje sneer
meer dau
dau de
de
titel
' S naarvolging
litel belooft
belooft; ; by
hy heeft
beeft ook
ook DEL1LLE
DELlLLE'S
naarvolging naar her
bee
par Afar.
Engelsch
Rllge!sch van
van de
de Pasfage
Pasfage du
du St.
St. Gothard,
GlJthard, Poeme
Poeme par
MIJ1I'.
LA
DE DEVONSHIRE
LA DUCHEME
DUCHE~SE DE
DItVONSUlRE, , in
in goede
goede Nederduitfche
Nederduitfcbe ververfen
met de
fen overgebragt, en •, met
de 4antekeningen,
AantekC1Jingen, aehter
achter dit DichtDieht-

ftuk
fluk gevoegd.
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de overbrenging
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niet ten
ten eene1J18le
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Indeene
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daad ,, verwelkt
het niet;
niet; en
daad
verwelkt isis het
en wy
wygeloven
gelovcll zelfs
zelfs niet, dat
dat de
de
meesten dezer
bJoemen veel geleden
geledcn hebben
hebbell:: de voortreflyke
vOOTlrcflyke
meesten
dezer bloemen
naarvolgingvan
vande
de hier
bier boven
naarvolging
boven aangekondigde
aangekondigde Dithyrambe
op tIe
de Onfierflykheid
der Zie/
Ziel is
DELILLE op
van DELILLE
is alleen
van
Onjletflykheid del'
aileen bewys
bewys gege.
noeg, dat
11Oe~,
datde
deoverbrenging
overbrcngingvan
vanzodanige
zodanigeuitmuntende
uitmuntendevreemde
vreemde
produaen aan
TOLLENS, boven
boven vele
vele anderen,
anderen, wel
aan TOLLENS,
weI is
is toeverwever.
produCten
trouwd. De
MONTCRIF , VOLTAIRE,
namen van
van MONTCRIF,
VOLTAIRE, LA
LA DARPE
HIIRPE,
uouwd.
De namen
en anderen,
ROUSSEAU
ROUSSEA
U en
anderen, zyn
zyn voor
voor de
de waarde
waarrle van
van deze
deze blochloemen ene
waarborg. Het
men
ene voldoende
voldoende waarborg.
Hetuitvoerig
uitvoerigauk
fiukvan
vanLEOLEOde Stein
der Natuur,
Natuur , in
het Beflaan
NARD,
NIIRD, de
Stem der
in drie
drieZangen
Zangm ,,het
Bejlaan van
God , de
der Ziel
Ziel getiteld,
getiteld , verCod,
de Deugd, en
elt de
de Onlierflykheid
Onflerflykheid der
verdiende vooral
zorg wei,
wel, die
cdiende
vooral ook de
de moeite
moeite en
en zorg
die 'er
'eronze
onzeDichDich.
niet, of
ter aan
aan heeft
heeft to
te koste
koste gelegd;
gelegd; en
en wy
wy twyfelen
twyfelcn niet,
of door
door
de overbrenging
van dit en
de
overbrenging van
en verre
verre de
de meeste
meeste flukjes
fiukjes in
in dedeis onzen
onzen Landgenoten
Landgenoten een
een aangename
aangename dienst
dienst
ze verzameling
verza meling is
gefchied.

lets tegen
de Yrouwen
van vroeger
vroegerenen later
later tyd;
lets
tegen en
en voor
voor de
f/rot/wen van
tyd;
scaarbylets
lets aan
aan de
SexeJ , door
door Mr.
Mr. P. BODDAERT.
~l'tlarby
de Schoone
Schoone Sexe
llODDAERT.
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Druk. Te
Tweede Dmk.
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Amjlerdmn, , by
hy H.
H. Molenyzer
Molenyzer enz,
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In gr.
gr. 8vo.
8vo. 12
hi.
met het
Menenkan
kan dit
dit Jets
lets ook
oak een
een Niets
Niets noemen,
noemen, met
het hoogile
hooglle
M
Waar het
recht. Waar
het hart
hart vol
yol van
van is,
is, daar
doarvan
'Vanfpreekt
'/preekt
recht.
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Sexe. Fly
de Schoone
ile mond;
mond; Mr.
Mr. P.
}'. BODDAERT
nODDAERT fpreekt
fpreekt van
van de
Schoolle Sexe.
By
de
zelve
noemt zich
zich ook
ook een
een AANBIDDER.
zelve noeHlt
AANIHDDER van
van het
het Schoon
Schoon GeGeflacht;
nazien • —
- wy
wy fchreven
fchreven daar
daar
flacht; —
- gelukkig
gelukkig dat
dat wy het
het nazien,
myna
een Meisjesgek.
byna een
Meisjesgek. Het SETS
lETS onaartigs
ollliartigs (overgenomen
(overgenomen uit
een
van xcrzEsuG)
en bet
een Tydfchrift
Tydfchrift van
KOTZEIlUC) en
het LETS
lETS niet
niet zo
zo onaaront/artigs voor
'Voor de
de Vrouwen
rrollwetJ (van
(van enen
enen ongenoemden)
ongenoemden) -— beide
beide dedebet Jets
wind. En
lETSEN behelzen
behelzell NIETS
NIETS dan
dalZ wind.
En wat
wat het
lets aan
ze IETSEN
de
Sexe, door
Mr. P. BODDAERT,
de Schoone
Schoone Sexe,
door Mr.
BODDAERT, den
dm ilanbidder
Aanbidde,'
Gegacht , betreft;
beker , dien
van
",m het Schoon
Schoon Gejlacht,
betreft; de
de voile
'Volle beker,
dien by
hy
wi! dat
dat de
de tedre vriend
vrie1Zdener
merfchoone
{choollc vrouw
vrouw , by dit
dit zyn
zyn vers.
verswil
geflacht ,zal
zal drinken.
drinken, zal, zo
je,
je, voor
voor het fchoon
{cnoon geJlacht,
zo de
dewyti
wyn
mar
maarredelyk
redelyk goed
goed is
is,, wel
weI het
het beste zyn,
zyn, dat
dat men
men by
by dit
dit hoekboek.
je
mate, lieve
Lezer! tegen
je genieten
genieten kan.
kane 1V1aat
Maar met
met mlite,
lieve Lezer!
tegen Wyntje
Wjntjl
sn
~n Tryntje
Tf'jntje InQeten
UlQeten wy waarfchuwen.
waarfchuwen.
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Amflerdam, by
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aan het hoof4
STUART, a:m
ee naam
naam van
van STLTART,
hoofp deezer
deezer LeerLeerredenen te
te leezen
zal by
by veelen
veelen tot
tot eene
eene gunftige
guntlige
redenen
Ieezen,, zaI
aanbeveelingvall
vandezelve
dezelvedienen.
dienen. Ook
Oak by
by ons
ons verwe1verwekaanbeveeling
te dezelve
dezelve eenige
eenige graagte,
graagte, om
om met
met deeze
deeze lettervrugt
lettervrugtvats
va.tl
.te
's Mans
Mans werkzaame
'5
werkzaame en
en vlugge
vlugge pen
pen bekend
bt:kend te
te worden.
worden.
genoegen en
en tot
tot ftigting
frigting hebben
hebben wy
wy die
die LeerredeLeerrede.
Met genoegen
nen
geleezen ; dit,
dit, twyfelen
nen geleezen;
twyfelell wy
wy niet
niet,, zal
zul ook
oak het
het gegeval zyn
zyn van
vall veelen,
veele,n, zelf
zelf derzulken,
de~zu!ken, wien
wien het
het mogt
magt gege·
beuren
den ftemmelyken
vo'ordragtby
bytete woanen.
woonen. Ge,
beuren,, den
ftemmelyken vo'ardra~t
G~
heel zyn
heel
zyn ze
zeinineen
eenonderwyzenden
onderwyzendenen
e'1ffigtenden
{~igtenden trant
trant
ingericht , dienende
niet ilegts
em den
den Leeter
Leeter met
met de
de
ingericht,
dienende niet
ilegrs em
meening van's
van 's Apostels
meening
Apostels onderineidene
ollderfcheidene gezegden,
gezegden, door
door
eene, nisi
nitt.fnipperende
fnipperende en
en woordlyke
woordlyke,, maar
maar zaaklyke
zaaklyke
Verklaaring , te
te .doen
.doen bekend
bekend worden;
warden; maar
maar ook
oak, 't
Verklaaring,
geen togeen
tog een Christen-Leeraar
geen
Christen-Leeraar zich
:r.ich immer
immer ten
ten hoof&
hoofd.
doe! moet
hem de
dcpligtmaatigheid
pligtma:ttigheid en
en beiangbelang..
doeI
moet &lien
IteHen,, hem
rykheid der
aan het
rykheid
der Apostolifche
Apastolifche bevelen
bevckn aal1.
het veriland
verll:al1d te
te
brengenen.
en op
op het
brengen
het hart
h,lft te
te drukken.
drukken. De
De ityl,
Ctyl, egrer,
egter,
hoewel allezins
zuiver en
en befehaald
dagr ons,
oils, bier
haewel
allezins zuiver
lJt'fchaafd, , clagt
hier (It
'::n
'siVlans
daar, minder
minder leevendig
Ieevendig en
en bevallig
bevallig,, dan
dan die
die van
van's
Mans
overige W~rken,
Werken, en
overi~e
en ook
oak van
vallzyne
zyneLeerredenen
Lcerredencn over
over
jozEr. Doch
JOZE!'.
Doellininden
dencart
aartder
derbehandelinge
behandelinge moet,
moet,veelveelligt , de
de reden
reden daar
daar van
van gezogt
gezogt worden.
worden.
Jigt,
ontvouwt de
de Eerw.
Eerw. STUA.RT
de Voorrede
Voorrede ontvouwt
rede.
In de
STUART de rede•
nen, welke
welke hem
hem tot
totdedeuitgave
uitgavevan
vandeeze
deewLeerredenen
Leerredenen
bewoogen
hebben; of liever,
bewoogen hebbcll;
Hever,, in
in welke
welke opz,igten
op~gten dezelve
dezelve
hem belangryk
genoeg dagten,
dagten , om
oin door
hem
belangryk genoeg
tioor den
den druk
druk te
te
worden gemeen
gemeengcmaakt.
gemaakr. De
De eerlte
eerIte reden
reden is,
is , zyne
zyue
worden
meening , van
meening,
van die
die der
dervoorgaande
voorgaande Uitleggeren
Uitlcggeren van
\-aa dee.
deezen Brief
die Weimer
in deazelven
zen
Brief verfchillende
verfchillende, , die
nimmer ill
denzelven eat
cell
door,
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doorgaand Verband
gevonden he?ben,
hebben, maar
dooJ'gaand
verband gevonden.
l~Mr telkens
telkens aart
:illn
op zich
op
zich zelve
zelve flaande
Haande voorlchriften
voorlclmften fluitten
{hlltten;; een
een ververband , egter,
welk den
den Heere
Heere sTuAnT
STUAlt T zoo
zoo duidelyk
duidelyk
'band,
egter,, welk
fcheen , dat
by daar
daar door
door,, op
opveele
veeIe plaatzen,
plaatzen, een
een gegefcheen,
dat by
heel eigen
inzigt van
van den
den zin
zin des
des Schryvers
Schryverskreeg.
kreeg. En
En,t
heel
eigen inzigt
zyn Eel'w.,
Eerw., in
in de
de daad,
daad, dedebedenkingen,
bedenkill~en, met
met welke
welke zyn
in
des \Vel'ks,
Werks deeze
(haft, bezitten,
het beloop
heJooj1 des
deeze meening
meening l1aafb
bezitten,
het
ons, zo
in ons
ons oog
oo~,, eene
een.e bondigheid,
bondigheid, die
die OilS,
niet altyd,
zo niet
immers mcestal
meestaltilin dezelvc
dezelvedoet
doetberusten.
berusten. De
immel's
De reden,
reden.
om welke
wcIl,e de
de Uitleggers
Uitleggers hier
hier omtrent
omtrent een
cen ander
ander inzigt
inzigt
om
hebben zal
, veelligt
, moeten
zaI,
veelligt,
moetengezogt
gezogt worden
worden in
in bun
hun
hebben,
Piet behoorlyk
opmerkenvan
van 'sApostels
'sApostels fchl'ymyl,
fchryfftyl , die,
niet
behoorlyk opmerken
zoo als
als de
Eerw. STUART
STUART te
te regt
regt aanmerkt,
den l1yl
41
de Eel'w.
aanmerkt, van
van den
zoo
van alle de overige
ovel'ige Schryvers
Schl'yvers des
des Nieuwen
Nieuwen Verbonds
Vel'bonds zich
zich
211erkennelykst onderfcheidt.
onderfcheidt, Die
~llerkennelykst
Die fchryfwyze
{cbryflvyze,, gelyk
ge!yk
21 aallmerkt,
zyn Eerw.
Eerw. p.
p. 21
aanmerkt, „" heeft,
zyn
heeft,door
doorgepaste
gepaste gegelykenisfen en
iets van
lykenisfen
en fpraakwendingen
fpraakwendingen, , iets
van den
den ouden
ouden PrdPro.
fly', en
pheetifehen
pheetifthen fiyI,
enontdekt
omdeke zoo
zooveel
veeIwaaren
waaren dichterlydichterlyken
Ken geest
geest,, dat
dateen
eenflreng
I1rengKunstrechter
Kunstrechter denzelven
denzelven te
te
hoogdravende voor
bonhoogdravende
voorden
deneenvouwdigen
eenvouwdigenbrief/1)71
briefllyl moge honden , maar
den,
maar dat
dat elk
elkbillyk
billykIleoordeelaar
Beoordeelaar van
van bet
hetIchoone
!Chaone
dezen brief
brief naast
naast de
SENECA aan
dezel1
de brieven
brievell van
van eeneu
eenen SENECA
den beminnaar
den
beminnaar en
en beoefenaar
beoefenaar van
Van den
den goeden
~oeden fmaak
fmaak
yak der
zal aanbevelen.
in het
in
het vak
del' letteren
Ietteren gaarne
gaarne zal
aallbevelen. De
Dc
tail (zoo
Griekfche raal
STUART) moge
Criekfche
(zoo vervolgt
vervolgt STUART)
wat
moge oak,
ook , wat
de bloote
hlooee woorden
woorden aangaat
aangaat,, minder
minder zuiver
zuiver ininenkel
enl{eI geg~
leerde ooren
leerde
ooren klinken,
kIinken, zy
zyisisnogrhauds
nogthalldszorg+uldiger
zorgtUldigergegekuischt,
clooden-Grielesch,
kuischt, dan
dan het
het gewoone
gewoone ,Jooden
- Gl'iel..>sch, 'en
treft
en treft
overal
door de
den gevoeligen
gevoeligen geest
geestdoor
deleevendigfte
Ieevendigfie en
en
overal den
fchoonfte
beelden;"
; " zoo als vervolgens
fchoonfie beelden
vervolgens de
de Heer
Heel' STUART
in eenige
— De norm,
eenige welgekozene
welgekozene voorbeelden
V{)orbeelden meld%
meldt......
YOI'm,
STUART
in welken
welken ST
UAR T zyne
zyne Leerredenen
Leerredenen heeft
heeft gegooten
gegooten ,
was een
een ander
ander opzigt
opzigt,, ininwelk
welkby
hydezelve
dezelve der
deruitgave
uitgave
waardig
hy zich
zichbyzonder
bvzonder toegetoegewaardig oordeelde
oordeelde;; hebbende
hebbende by
legd
legd,, om
om zyne
zyneVerhandelingen
Verhandelillgen over
over dedeonderwerpen
onderwerpen
der tekflen
in te
te richten,
richtell ,dat
datderzelver
derzelvel' verdeeverdeetekfien zodanig
zodanig in
ling
ling,, en
en alle
aile dederedeneii
redenen enenbewyzen
bewyzen,, ter
terffaavinge
fiaavinge
van
eeniglyk uit
uit de
detekflen
tekf1:en zelve
zelve
van derzelver
derzelver leeringe
leeringe,, eeniglyk
ontleend
zyn; -eene
manier
van
behandelinge,
eene
manier
van
behalldeJinge, welke
welke
ontJeend zyn;
by veelen
veelell goedkeuring
goedkeuring zal
zal wegdraagen,
wegdraagen, als
als zeer
zeerbevatbevattelyk
metnaame
naameby
bydedevoorflanvoorl1:antelyk voor
voor bet
het verfland
verfiand —
- met
ders
ders van
van den
den Schriftuuray/
Schriftuurfl.yl en
en redeneertrant,
redeneertrant. welke
welke alaIdus blykt
hlykt,, meer
meer zaaklykheids
zaaklykheids te
te bevatten
bevatten,, dan
dan zommizommigen genegen
zyn daar aan
aan toe
toe te
te fchryven.
fchryven. Ook
in,
genegen zyn
Ook bier
hier in,

zoo
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260 wel
zOO
weI als
:tIs in
in het
hetuitlegkundig
uirlegkundig gedeelte,
gedcelre, dunkt
dunkt ons
ons de
de
Leeraar gelukkig
gelukkiggeOaagd
geflaagdretezyn;
zyn ; en
en willen
Leeraar
willen wy,
wy, met
hem , deeze
deeze wyze
wyze van
vanbehandelinge
behandelinge den
denLeeraaren
Leeraaren
hem,
in 't't algemeen
welter
terproeve
proeveaanpryzcn
aanpryzen
mids zy,
in
algemeen weI
.- - mids
van hunne
hunne taak, zoo
ter afdoeninge
afdoeninge van
zoo wel
wel toegerust
toegcrust als
als
STUART, ten kanzet
STUART,
kanzcl treeden.
treeden.
Leerredenen bevat
bevatdie
ditEerC1:e
EerfleDeel;
Dcel; ziet
ziet hier
rien Leerredcnen
hier de
de
Opfchrifien en
en Tekflen
Inleiding Jot
tot den
Op[chriflen
Tekllell: : Algemeene
A/gemeene Ill/eiding
den
Hoofdft.
Brief, Hoofdlt.
l1,"ief,
1: [.I: Nut en
en doe/
doel des
des lydens,
/ydens, I:
I: ~-4.
2-4.
Wysheid des
des leevens
leevenstete vil1den
vindenby
by God,
God, I:
I: 1'-8.
c-8. Hoe
Wysheid
Hoe to
te
roemen in
in zyn
zynlot,
lot, I:
I: 99-12.
1'OemefZ
12. Niet by
by God,
God, maar
maarby
by den
den
tnensch de
de ji:huld
fchuld der
der zonden
I: 13
13-15.
mensch
zonden,, I:
-IS' Van God komt
komt
molt dan
I: 16-18.
16-18. Bezit
uwe ziel
ziel in lydzaam.
l100it
dan goed
goed, , I:
IJezit uwe
Iydzaam19-24. Kennis
held , I:
I: 19-21.
en deugd
heid,
Kml1is en
deug4 ininhet
hetChristendom
Christendom
I: 22
—25. De gewaande
vereenigd, J:
')'ereenigd,
22 -25.
gewaande Godsdiengigheid,
Godsdienftighcid,
Godsdienst, I:
I: !26.
26. De zuivere
I:
zuivilre en
en onbevlekte
onbzv!ekte Godsdienst,
1: 27.
Van 's Leeraars
Van's
Leeraars Schriftverklaaringe
Schrifrverklaaringe willen wy nu
llU eene
eene
proeve mededeelell.
mededeelen. Daar
Daar toe
proeve
toe bepaalt
bepaalt zich
zich onze
onze keuze
keuze
tot de
Leerrede,over
over
tot
de Vierde
Vierde Leel'rede.
H.H.I: I:99-12.
- u. Over
Overden
den
aanvangdiens
diens teksts:
teksts: De broeder,
broeder, die nederig
is, roeme
aanvang
ncderig is,
roeme
in zyne
;n
zyne hoogheid,
hoogheid, en
en de
de ryke
ryke in
in zyne
zyne vernedering,
vernedering, fchryft
aldus: „" De
STUART aidus:
STUART
Dekortheid,
korrheid,zinrykheid
zinrykheiden
enkunstryke
kunstryke
tegenftelling, in
in deze
deze vermaaning
vermaaning blykbaar
blykbaar,, hebben
hebben de
de
tegenfielling,
zonderlingfte verklaaringen
verklaaringen voordgebragt,
voordgebragt , met
zonderling(te
met welken
welkeu
wy ons
ons echter
echterwillen
willen ophouden
ophouden noch
uoch verwarien,
verwarren. Liever deele
ik uu eenvouwdig
dienzin
zinmetle,
mede , die
die my,
my, in
vel'
deele ik
eenvouwdig dien
in
verband met
met het
het voorgaande,
voorgaande, de
de waare,
waare, ja zelfs
verband
zelfs duidduidis voorgekomen.
lyke,
lyke, is
is de
Christen , dien
dien JAKOBUS
JAKOBUS by den
broeder is
"„ De
De broeder
de Christen,
den
uanvang van
van zynen
zynen brief
in l1et
bet meeryoud
had aangemeervoud had
~anvang
brief in
aangeenkelvoud thands zyn
fproken , maar
fproken,
maar Wiens
wiens elll~elvoud
zyn 11yl
flyl vordervarder.
is hier
eene hoedanigheid
hoedanigheid van
van zynen
nederige is
de.
Het nede"ige
hier eenc
de. Het
en drukt
hart, en
niet van
van zyn
flallt,
zyn hart,
drukt zynen
zynen vernederden
aat , niet
fl
uit hoorde
Joe./land nit
hoofde der
ller geleedene
geleedene vervolging,
vervolging, of zyne
zyne
ioelland
behoeftigheid tegen
tegen derzeiver
zyne behoeftigheirl
geril1gheid, zync
derzelver aannadeaannadegeringheid,
ring,
Het roemen
foemen, , 't week
welk in
in hem
hem gevorderd
gevorderd
ring , uit.
uit. Het
nederigheid , met
worth , zou
{hyden met
met eigenlyke
eigenlyke nederigheid,
wordt,
zou ftryden
ryke in de
kleetgevoeligheidvan
vangeese,
geest, en
en het
het ryke
kleengevoelighcid
de volgenvolgen.
arm door tegenftelde woorden
doet hier
de
woorden doct
hier volftrekt
volfirekt aan
aan arm
tegenfiel..
ling denken.
denl,en.
De geringe
"'? De
geringe,, behoeftige
behoeftige of
ofreeds
reeds vernederde
vernederde helybely.
moest nu
nu roemen
CHRISTUS moest
der"
foemen in zyne
zyne hoogheid.
hoogheirJ.
der van
van CHRISTUS
hoogheid?
De vraag
De
vraag is
is hier
hier welke
welke hooglreid?
- — Het andand.
4 vaers.
woord isis aIleen
alleenop
optetemaaken
maaken
woord
uituithethet~,, 33 en
en ..
vaers.
Eea
Ee~

Zy.
Z~
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Zyne 'Peeler/eife
zelve, aldaar
als e'en~
veelerleijeverdrukking.
verdrukking zelve,
eene groote
Zyne
aldaar als
gro()te
vreugde opgegeven
opgegeven om
'lJreugde
om derzelver
derzelver firekking
Hrekking tot
tot de
de hooghaogfte volmaaktheid,
worth hier
bier de
van den
hoogheid van
fie
volmaaktheid, wordt
de hoo/(hehl
dell Christen genoemd,
genoemd, omdat
teiZ
omdat zy
zyhem
hem verwaardigt
verwaardigt tete lyden
Iyden voor
voor
den naam
den
naam van
van Hem
Hem,, die
die voor
voor alien
allen heeft
heeft geleeden,
geleeden, omam·
zwaarfte
meestvereerende
dat zy
zy hem
hemdede
zwaarfteenen
meestvereerellde proeven
proeven
der deugd
del"
dellgd en
en des
des geloofs
geloofs toevertrouwt,
toevertrouwt, en
en hem
hem zoo
zoo
wezenlyk moet
in zyne eigenc
wezenJyk
moct verheffen
ver.hdJen in
eigenc oogen
oogen,, als
als den
den
gemeenen Krygsman,
Krygsman , die
die zich
gcmeenen
zich door
door den
den Veldheer
Veldheer met
met
de meest
postvereerd
vereerdziet.
ziet. Tot die
de
mcest aangelegene
aangdegene post
die post
post
gebragt en
en in
in dezelve
nog flaande,
ftaande, mogt
dezelve nag
mogt zich
zic.h de
de broebroe·
gebragt
der alzoo
alzoo beroemen
beroemen op
op eene
eene waare
waare hoogheid.
hoogheid,, welke
welke
zyne flandvastigheid
zyne
fiandvastighcid den
den vervolger
vervolger zelven
zelven dwong
dwong te
te
eerbiedigen.
(zoo vervolgt
"„ En de
de ryke
rJ'ke in111zyne
zynevernedering
vet'nedering (zoo
vervolgt
STUART)isis de
de volgencle
STUART)
volgcnde te zamen
zamen getrokkene
gerrokkene uitdrukuitdrukking, die
die,, zonder
zonder hetzelfde
hctzelfde terugzicht
teruglicht op
op het
het voorvoorgaande, lJOg
nog moeilyker
is. Het
moet bier
roeme moet
moeilyker is.
Het woord
woord roeme
hier
gaande,
noodzaaklyk rusfchen
tusfchen gedacht
gedacht worden,
worden, als
l100dzaaklyk
ali flechts
flechts by
b,
verkorting uitgelaten
van de
verkorting
uitgelaten ter verlierking
verflerking van
de kracht
kraeht der
der
uitdrukking door
fnelheid. Maar
uitdrukking
door haare
haare vermeerderde
vermeerderde fnelheid.
Maar
roemen il1
in 1lernedering?
vernedering? Hoe vreemd
wat is bier
bet lchywat
bier t'oamen
vreemd het
Jehyne M.M.T. T.,
, hetzelve
is hies
wederom
11e,
hetzelve
is hier
wetlel'Omdatgeen
datgeen,, 't't
welk te
te vooren
om bet
verdrukking om
welle
vooren, , als
als veelerleije
yeelerleije verdrukl.:i1zg
het gegeen zoo
hoogheid was
loof,
t;roofe vreugde
weugde en
zoo aanitonds
aanltonds hoogheii/
loof ,groote
genoemd.
~enoemd. Moest
l\Ioest de
de reeds
reeds vernederde
yernederde of arme
arme 'er zich
zich
als op eene
op verheffen
verheffen ais
eene waare
waare grootheid
groutheid,, dat
dat het
het hem
hem
vergund werd
vergund
wcrd de
de uiterfte
uiterfte proeven
proeVf:11 zynes
zyncs geloofs
geloofs te
te geegeeven : de
ryke, wien
ven:
de nog
nog ryka,
wien het
het tot
tot dus
dus ver
vel' aan
aan gemak,
gemak,
nooddruft noch
l100ddruft
Doeh overvloed
overvloed mangelde,
mangelde, mogt
tr.ogt 'er zich
zich echeeh.
ter ook
op verhean,
verhefIcn, dat
dat ook
(Jok zyne
zyne vemcdering
ter
ook reeds
rceds op
vernedering
Port aanflaande,
~ort
aanll:aande, ook
oak zyne
zynebeproeving
bcprocving voorhanden
voorhanden was;
was;
welke roem
welke
roem, , welk
welk alleredelst
alleredelst heldengevoel
heldengevoel niet
niet kleekleetier in
ryken zyn
11er
in den
den t'yken
zou,, die
dienog
nogzoo
zooveel
veel teteverlievediezyn zou
zen, nog
zen,
nop;zoo
zooveel
vee!onbekend
onbekend Iced
leed teteondervinden
ondervinden had,
had,
Ilan in
in den
nederigen , die
die alreeds
dan
den 11ederigen,
alreeds het
het flachtoifer
Oachtoffcr was
was
geworden , of maar
maar weinig
weinig verliezen
verliezen kon
kon en
en aan
aan veel
vee!
geworden,
gebreks :I1reeds
alreeds gcwoon
gcwoon W:l5;
was ; maar
gebreks
maar welke
welke roem
roem ook
oak
weder by
by den
ryken , wanneer
den ryken,
hy in
in de
deverzoeking
verzoeking
weder
wanneer by
niogt bezwyken
mogt
bezwyken, , ydel
ydeI kon
kon worden;
worden; terwyl
terwyl dezelve
dezelve by
by
armen alreeds
alreeds gevestigd
den
gevestigd was."
den armen
niet , of
Wy twyfelen
twyfelen niet,
of deeze
deeze uitlegging
uitlegging zal
zal by
by veeveelen byval
byval ontmoeten
ontmoeten,, en
en hun
huneen
cenaaneengefchakeld
aaneengefchakeld re.
re.
debeleid , in
's Apostels
ilebeleid,
in's
Apostels voordragt
vQordragt, doen
erkennen;
doen erkennen;
waar
\Vaal'
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waar van
waar
van wy,
wy, indien
indien ons
onsbeftek
bellek zulks
zulks gedoogde,
gedoogde, op
op
des Leeraars
des
Lecraars voordragt
voordragt,, nog
nag meer
meer ftaalen
fraalen konden
konden aan•
aan.
voeren , ook
ook by
hy zulke
zulkegezegden,
gezegden,alwaar
alwaar de
deUitleggers
Uitleggers
voeren,
een naauw
naauw verbund
verband niet
niet gevonden
gevondenhebben.
hebben. Op de
een
de aanaan..
rnerkingenopopH.
H. I:I: 19-21
merkingen
19-'2.1 willen
willen wy
wy dit
dit ook
ook met
met
name hebben
IlaalDe
hebben toegepast,
toegepast, welke
welke wy, tot
totverftand
verfland van
van
's Apostels
Aposlels redehavelinge
redekavelinge,, ouzen
ouzen Leezeren
Leezeren ter
tel' overweeoverwee.
ginge a:wpryzen.
aanpryzen. Intusfchen
wy, of de
de bonbon.
gwge
Intusfchen twyfelen
twyfelen wy,
digheid van
digheict
van betoog,welke
beroog, welke zich
zichhier
hierlaat
laatopmerken,
opmerken,wel
weI
zoo algemeen
worden in een
van des
algemeen zal erkend
erkend worden
een gedeelte
gedeelte van
Fleeren srUAR
STUART
' S gezegden
gezegden over
over de
T'S
de keurige
keurige teekening
teekening
Heeren
des Apostels
des
A pastels van
van de
de onwisheid
onwisheid en
en vlugtigheid
vlugtigheid der
del' aardaard.
fche bezittingen
foChe
bezittingen in
in de
deeerfte
eerlledagen
dagen des
desChristendoms.
Christendoms.
Be
gaan: want
De ryke
,-yke zal als
als eene
cen, blow;
bloem des
des gras
g,"as voorby
voorhy gaan:
want
enz. Met
de zon
zon is opgegaan
STUART onttie
opgegafm,, enz.
Met den
den Eerw.
Eerw. STUART
vangen wy.
wy, ten
vungen
ten rechten
rechten verftande
verllande van
van deeze
deeze woorden,
woorden,
toelichting van
van de
de Reizigers
Reizigers in het
het Oosten,
Oosten,verzeker
verzeketoelichting
rende, dat
een vuurige
vuurige en
envergiftigde
vergiftigde
rende,
dat aldaar
aldaar zomtyds
zomtyds een
wind waait
de aanvoering
aanvoering der
del' zwavelzwavel- en
en falpeterfalpererwind
waait,, uit
nit de
dampen des
aardryks over
dampen
des uitwaasfemenden
uitwaasfemenden aardl'yks
over eindlooz4
eindloozt
en brandende
gebooren , en
en van
van zulk
en
brandende zandwoestynen
zandwoestynen gebooren,
zulk:
eene verzengende
en doodende
doodendekracht,
kracht , dat
dat de
eene
verzengende en
de Licht
lucht
eene brandkleur
brandkleur aanneme,
aanneme , de
de zon
zon zelve
zelve taane
taane,, en
en de
de
tene
reiziger het
kunne , door
rciziger
het leeven
leeven ceniglyk
eeniglyk behouden
behoudcn kunne,
door
zich met
met welgeflooten
wel~eOooren mond
mond voor
voor over
over op
op den
den grond
grond
zich
to werpen
en kruid
welken bloem
bloem en
kruid in eenen
eenen oo00te
werpen., langs
langs welken
genblik verbranden.
verbranden. Gezegd
Gezegd hebhende.
hebbende, dat
dat JAKOB
JAKOBUS
genblik
US 01'
dien vernielenden
vernielendenwind
wind zal
zal gedoeld
gedoeld hebben,
hebben, gaat STU.~RT
dien
STUART
aldus voort
In eene
sJ.dus
voort:: „"In
eenefchool
1'choolvan
vanLetterkunde
Lettcrkunde weid.
weid..
de ik ligt
de
Iigt een
een gansch
gansch uttr
um met
met uu uit
nitinindedeopmerking
opmerking van
van
alle de
de fchoonheden
keurige vergclyking:
vergelyking: in eene
aile
fchoonheden dezer
dezer kcurige
eene
Kerk ter
Chfisten
leI' ftichting
ftichting fprekencie
fprekende,, moet
moer ik
ik my
my bierbier.
Christen Kerk
in wederhouden.
Een enkeld
enkeld woord
woord nogrhands
nogthnnds vervcr.
in
wederhouden. Een
gunt my
gunt
my of
of gebiedt
gehiedt my
my zelfs
zelfs doze
deze plaats.
plants. Hetzelve
Hetzelve
ftrekt ter
tel' opmerking
opmerking van
vall de
defnelheid
fnelhcid in
in de
de uitdrukkinuitdrukldn.
firekt
gen , aan
gen.
a:1I1 de
defnelheid
fnelheid der
del'werking
werkingdiens
dicnsverderilykett
verderflykeu
winds gelyk
en op
01' dedefnelheid
fnelheidder
del'fortuinverwoestinforruinverwoestin·
winds
gelyk, , en
gen in de
;
len
de dagen
dagen der
dervervolging
vcrvolgingvolkomen
volkomen pasfende
pasfenrle;
voords ter waarneming
van het
her Bering
~ering en
en onbeonbevoords
waarneming van
fchermd
grasbloemtjcn als
het fprekend
fprekend afbeeldzel
afbeeldzel der
del'
fchermd grasbloemtjen
als het
overal veracht,
veracbt , vertreden
eerfle
vertreden,, naauwnaauw·
eerile ChristenheiJ,
Christenheid, averal
Jyks het
het hoofd
hoofd verheffende
verheffende,, en
en van
vanalle
aIlebefcherming
beicherming
lyks
door waerelds
waereldsaanzien
aanzien
gezag
verftooken
·ofof
gezag
wrllooken;
- ; eindeeinrle·
door
van de
bewondering van
lyk
de beeldfpraik
beeldfpraak deg
dei Apostels,
lyk ter
ter lJewonderini
E e g3
ia
ig
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in wiens
zon , met
met bitte
gy volmaakt
in
wiens zan,
IJitte opgegaan
opgegaan, , gy
volnuah at
in den
zon der
der gerechtigheid
Z011
gcrechtigheid in
den morgentiond
lllorgenl1ond der
der vervolgvervolgde Kerke
aanfcliouwt ,en
en uu het
de
Kerke aanfehouwt,
h~[ volmaakte
volrnaakte en
en wetwei..
Euangeliwns met
met deszelfs
daadige
deszelfs bitter
bitter kruis
kruis
daadige des
des EUtZl1ge!ittms
voor de
de eerfle
eerfl:ebelyderen
beJyderen herinnert.
herinnert. llet
gras met
met
Ilet gras
enkeld veldblocmtjen
veldblocmtjen, ,het
het welk
welk zich boven
boven hetzelhetzelcen enkeld
Euangtlie was
ve
verheft: : de
de armen,
annen, wien
wien het
het EUfll1gdie
geprewas geprey e verhelt
dikt, met
meteenen
eellenenkelden
enkclden meer
mee!" vermogenden."
vermogenden." Fraaie
Fraaie
woorden, in
ill de
de daad
daad,, zyn
zyn deeze;
deeze; recht
rceht gelchikt,
gelChikt, met
met
wool'den,
een zeker
een
zeker vuur
Vllur voorgcdraagen,
voorgedraagen, om
om de
de toehoorders
toehoorders tot
tot
opgetogene p;eestverrnkking
geestverrnkkingtetevervoeren.
vervoeren. Maar
Maar zou
inn
opgetogene
de Apostel
wel eene
de
AposteI in zyne
zyne beeldfpraak
beeldrpraak wel
celie zoo
zoo wydwyd..
firekkendebedoeling
bedoelinggehad,
gehad,enenmet
met de
de met
firekkende
hitte opopmet hitte
de zon
aan de
gaande zon
zon aan
in den
gaal1de
zon der
der geregtigheid
geregtigheid in
den morgenmorgenitond der
der vervolgde
vervolgde Kerke
Kerke gedagt
gedagt hebben
hebben '?? Riekt
Riekt dit
dit
ilond
niet eenigzins
de lucht
luchtdier
dierGodgeleerden,
Godgeleerden, die
die in
in
niet
eenigzills naar
naar de
alle uitdrukkingen
aIle
uitdrnkkingen der
del' gewyde
gewyde Schryveren
Schryvercn eerie
eenezinfpeezinfpeelende bedoeling
leevendige verbeeldingsverbeeldingslende
bedoding zogten?
zogten? Eerie
Eeneleevendige
kragt, door
door gezond
gezond oordeel
oordeel getemperd,
getemperd,kenmerkt
kenmerkt meest
meest
altyd den
STUART. Maar
Maar-— quando2,ltyd
den diepdenkenden
diepdenkenden STUlIRT.
fju(J11tl.oquidem bonus
bonus d01"mitat
dormitat IWMERUS.
uomeitus. Zyn
'1uidem
ZynEerw.
Eerw.Cchynt
(ehynt
zelve het zwakke
zelve
zwakke des
des voordragts
vool'dragts gevoeld
gevoeld te
te hebben
hebben ..,
in zyne
zyne betuiging:
bemiging: "„ Maar
Maar ik
ik loop
loop gevaar,
gevaar, de
de foot
fout te
te
begaan, welke
ik wilde
wilde verhoeden;
verhoeden ;ikik moet
moet tot uw
welke ik
uw
"55 begaan,
en niet
niet tot
tot uw
uw vernutt,voor
verfl:and ell
vernuft, voar uw
uw hart
hart en
en niet
niet
"„ verftand
",9 voor uwen
uwen fmaak
fmauk fpreken." Ondanks
Ondanks onze
Ol1zehoogagtinge
hoogagtinge
den agtenswaardigen
agtenswaardigen en
en fchranderen
fchranderen STUART,
voor den
STUART, perste onze
die wy
wy aan
aan het
het Publiek
Publick en
en
onze onpartydigheid
onpartydigheid.. , die
taak zyn verfchuldigd,
2:111 onze
onze opgenomene
opgenomene taak
verfchuldigd, ons
ons deeze
deeze
2.an
tanmerking af.
;l.anmerking
af.
Wy mogen
mogen deeze
dccze beoordeeling
beoordeeling niet
niet eindigen
c!ndigcn .., zonzander,
STUART 'S Uitlegkunde,00k
der, gelyk
gelyk van
vall des
des Heeren
Heeren STUART'S
Uitlcgkunde .. oak
van
iets ter
ter proeve
van zyne
zync Zedekundige
Zedekundige voorttelling
voorftelling iets
proeve te
te
hebben
bcbben voorgedraagen.
voorgedraagen. Daartoe
Daartoe valt
valt onze
onze kcuze
kcuze op
op
eene
in de
de Tiende
TiendeLeerrede,
Leerrede ~ getiteld
getiteld::
eene der
der ftellingen
fiellingen.. , in
en onbevkkte
de zuivere
zttivere en
011beYiekte Godsdienst,
Godsdiemt, ontwikkeld,
ontwikkeld, inhoninhonde
onzedeupl.
deugd. Aldende:
den de : 'Er
' E1' isisgeen
gemGodsdienst
Godsdiemf zonder
zond~r onze
dus
dus fchryft
fchryft zyn
zyn Eerw.
Eerw. "„ „ "Deze
Deze netting,'
fieIling:,' "" zegt
zcgt
gy,
gy .. „" „ "is isniet
nietterftond
terfrondaannemelyk."
aanl1emelyk.""" Indien
Indien dedezelve
nog was,
was, 'er
:zelve nog
,er is
is geen
gem Godsdienst
Godsdienst zonder
zonder deugd,
zoo
te zyn,
:zoo dat
dat beiden
heiden altyd
altydbehooren
bchooren vereenigd
vereenigd te
zvn, gegemaklyker
dan vallen
vallen inindedealgemeene
algemeene behemaklyker zou
zon dezelve
dezelve dan
vatting
geene deugd
vatting;; ja
jn zelfs
zelrs het
hetomgekeerde
omgekeerde,, 'er isisgeene
deugd
under
;under Godsdienst
Godsdiemt, zou dan
danvolkomen
volkomeninffemmen
infl:emmell met
met
het
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bet begrip
begrip van
van veelen,
veelen, dat
dat 'er
'er geene
is zonder
bet
geene deugd
deugd is
zander
geloof, en
ea dat
Heidenen gewaande
Christen/yk
dat der
del' HeidelJeJZ
Christenlyk geloof,
gewaande deug.
deugden daarom
daarom ilechts
llechts blinkende
blinkende·zonden
zondenzyn.
zyn. Maar
Maar de
de
den
Apostel zegt
zegt uitdruklyk,
uitdruklyk , de
zuivere en onbevlekte
de z,uivere
Apostel
onbev/ekte Godsdienst '/loor
voor God
God en
en den
den Vllder
Vader is
dienst
is deze,
deze, weezen
weezen en
en weduweduenz. en
en wat,
wat , bidde
ik u, kan
wen bezoeken
wen
bezoeleen enz.
bidde ik
kan dit
dit minder
minder
beteekenen , dan'
dan 'er
er isisgeen
geen Godsdienst
Godsdienst buiten
buiten onze
Ol1ze
beteekencn,
nu ook alle
misvatting van
van u,
deugd.
weert nu
aUe oude
oude misvattillg
deugd. Maar, weert
en denkt
over den
den Godsdienst
Godsdienst nat
en
denkt eens
eens helder
helder over
Kunt
na. hunt
alles verplichte,
verplichte , hooit
gy, geheel
gehed afhanglyke
afhanglyke, , alles
nooit volvolkomen gehoorzaame
gehourzaame fchepzelen
fehepzelen, , den
den Oneindigen
Oneindigen,, AIAI.
kamen
genoegzaamen , Volmaakten
Volmaakten immer
dienen? En wat toch
immer dieum?
toell
genoegzaumen,
het welk
welk gy
gy gewoon
gewoon zyt
zyt met
met dien
dien naam
naam uit te
te
is
is het, het
drukken : „"uwe
uwe bevatOngen
bevattingen enenvoortlellingen
voor!l:ellingen van
vall
dl"ukken:
God , zyne
en werken?"
werken ? " Maar
God,
zylle eigenlchappen
eigenfehappen en
Maar ziet
ziet
gy niet,
niet, dat
uw Godsgelooj,
Godsgeloof, of, wilt
Sy
dat daarin
daarin uw
wilt gy
gy het
het zoo
zoo
alleen beflaat
Godskennis aileen
110elllen,
befiaat,, waarin
waarin fchyn
fehyn
we Godskenl1is
noemen uuwe
Hoch fehaduw
fchaduw van
van dienst
dienst voorkornt,
voorkomt , maar
Doeh
maar veeleer
veeleer zeze.
kere noodzaaklykbeid
der wetten
wetten uwes
uwes verfcands,
kere
naodzaaklykhein der
verfcands. om•
amtrend wier
uw wil
wier begrippen
begrippen uw
wiI geene
geene vryheid
vryheid heeft?
heeft? Even
Even
trend
min kan
kan hier
hier uw
geloof wegens
wegensGod
Godinin en
en door
door emuscmusmin
uw 8e/oof
gelden, want
want ook
TUS
oak uw
uw geloof
geloof in
in de
de zending
zending van
van
TUS gelden,
niet meer
deszelfs Zoon
Zoon is
is niet
dt.:szelfs
meer,, dan
dan het
hetgevolg
gevolg eener
eener GeGekhiedkundige overtuiging,
fehie.dkundige
overtuiging, wier
wieropfpooring
opipooring waarde
waarde mag
mag
bebben , maar
hebhen,
maar wier
wieropvolging
opvolgingalalmede
medeeene
eene noodzaaknoodzaaklykheid wordt,
wordt , waaraan
u, zelfs
waaraan uw
uw verflancl
verfl:and u,
zelfs ondanks
ondank8
lykhcid
uwen wii,
wil, zou onderwerpen.
uwen
onderwerpen. Zullen
ZuHen het
het dan
dan uwe
uwe eer.
eerbiedige
gefprekkenzyn
zynover
over God
God en
biedige gcfprekken
en zyne
zyne werken
werken,,
uwe
uwe nanbiddingen
nanbiddingell van
van zyne
zyllc volmaaktheden,
volmaakt hedell, uwe
uwe amt.
aanroepingen
om zynen
zynen byfiand
dankzeggingen voor
roepingen om
byfl:and ,, uwe
uwe . dallkzeggingen
zyne
zegeningen ?
, het
"„"„ 00 ja
ja,, (la
dit isis,
hetgeen
gel,'n wy
wy
zyne zegeningeu'?
Godsdienst noemen
"51 "„ Gadsdienst
noemen, , het
het geen
geen wy
wy inin huislyken
huislyken en
en
"„ „"opcnbaaren
openbaarenGodsdienst
Godsdiellstonderfcheiden
oudel'feheiden,, en
ell zou
zan dedezelve niet
?” " "„ „"zelve
nietbeltaan
be/ban buiten
buiten onze
onze deugd
deugd '/"
Voorzeker
M. G.:
G. : maar
maar gy
gy noemt
noernt dat
dat zeer
zeer ver.
verVoorzeker, ,M.
keerd
uwen Godsdienst,
Godsdienst , het
keerd uwen
het is
is niet
nict meer
meer dan
dan uwe
uwe.1'e. redenlyke
Godsvereering , die
Jenlyke Godsvereering,
die ten uwen
uwell aanzien
aanzien noodzaak.
lloodzaak.
lyk voordvloeit
van uw geloof
de redenlykheid
redenlykheid van
geloof aan
aan
voordvloeit uit de
God, en
en ten
tenaanzien
aanzien van
vanGod
Godeene
eenebloote
bloote hulde
hulde isis,,
boven
on.
boven wier
wier onvolmaaktheid
onvolmaaktheid zyne
zyne eigene
eigene zelfskennis
zelfskennis onis verheven, maar
maar welke
welke zyne
zyne toegevende
toegevende vader.
vadertindig is
tindig
liefde
als eene
eene waardige
waardige vereering
vereering wil
wil
liefde goedgunfliglyk
goedgunfliglyk als
aannemen,
voor zoo
zoo vel'
ver zy,
zy, ten
tenminflen,
minflell, met
metde
de heilig.
heilig.
aannemen, voor
fie oprechtheid
is. Of
opreehtheid vereenigd
vereenigd is.
Ofzoudt
zaudt gy
gy meenen
meenen,, Gods
Gods
naam
ydel te kuunen
gebruiken, wanneer
naam ydel
kunnen. gebruiken,
wanneer uw geest
geest nog
21:E ee 44
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vruchtloos fireeft
-altyd
fire eft naar
naar eene
een~ waardige
waar~ige voorflelling
vaarflelling
altyd vruchtl.oo~
van den Oneindigen?
Onemdlgen'? Is
Is dezelve
dezelve niet
met onmiddelyke
onmlddelyke aanbid.
ding by
by elke
elke gevestigde
gevestigde gedachten
gedachten op
opden
den Volmaakten?
Volmaaktcn '?
ding
Is het
het niet
niet uw
uw eigen
eigen nood,
naod, die
die uumeer
meerletterlyk
letterlyk leert
leert bidbid.
dienst?
.-.. Neen,
den'?
En isisdankbetuiging
dankbetuiging diens~?
den ? En
Neen, M.
M. G.,
G.,
vooronderflelt ten
ten allerminflen
wilvoldoening van
£jienst
allermmf1en wilvoldoening
dienst vooronderfielt
oogmerk daartoe
Hem, die
wordt, en
en het
het oogmerk
daartoe bY'
by
Hem,
die gediend
gcdicnd wordt,
durft fpreken.
fpreken. Het
dienst durft
den genen
die van
den
genen. , die
van diemt
Het is
is uwe
uwe
eigenc zedenlykheid,
zedenlykheid ,die
die uu den
eigelle
den heiligen
~eiligen wil van
van God
God
verkondigt ; het
het isis uw
u'w eigen
eigen plichtbezef,
plichtbezef. 't't welk
welk u
verkondigt;
gebiedt , dien
wil, om
is, te
dien heiligen
heiligen wiI,
om dat
dat by
hy heilig
heilig is,
te volgebiedt,
wilvoldoening van
van God;
God ; dezelve
gen; die
is wilvoldoening
die opvolging
opvolging is
dezelve
gen;
in die
zelve ;; zy
geen ander
ander oogmerk
oogmerk in
die voldoening
voldoening zelve
duldt geen
deugd zou durechter is
is het,
het,welke
welkede
demensch
mensch flechts
flechts deugd
echter
ven noemen
die de
de Algoedheid
Algoedheid zelve
zelve Godsdienst
ven
nocmcn,, maar
maar die
wilde geheeten
hebben. Din,
wilde
geheeten hebben.
Dit, dit
dit alleen,
aileen, was
was de
de eisch
eisch ,
del' menschheid
menschheid deed, door
door alie
alle eeuwen
eeuwen been;
dien God
God der
dezelve fprak
fprak altyd met
met hoog
haag gezag
gezag inin het
het menfchelyke
menfchelyke
dezelve
hart ; haare
in alle
hart;
haare tact
taal bleef
bleef onveranderlyk
onveranderlyk in
aile tyden
tyden en
en
gewesten; alle
gewesten;
aile Openbaaring
Openbaaring ftrekte
firekte flechts, om
om dezelve
dezelve
zoo veel
ken , en
en om
veel te opmerkiyker
opmerklyker te maa
maaken,
Om den
den vervel'zoo
bysterden, afgeweeken
afgcweeken mensch, naar
naar evenredigheid
evenredigheid zyzyte roepen
terug te
roepen onder
onder Naar
haar gebied;
gebied;
ner verbastering
verbasterillg, , terug
alle bloote
-alle
bloote eerdienst
eerdienst der
del' vroege
vroege kindschheid
kindschheid van
van den
den
mensch bedoelde
flechts de onttrekking
mensch
bedoelde flechts
olJttre!,king aan
aan den lust
lust en
en
opleidtng tot
tot den
den plicht
opleidll1g
plicht;; ik wil
wil barmhartigheid
barmhartigheid en
en geen
geen
taal, zoo
Propbeeten t~al,
,ffe,.,
cler Propheeten
zoo dikwyls
dikwyls het
het middel
was der
offer , was
doel werd
werd opgevat
opgevat;; tempelpraal,
tempe1praal, offerdienst,
offerdienst, uiteruiternls doel
als
en wat
wat de
de vroegere
vroegere zinlyk vertoon,
verroau, langwylig
langwylig gebed,
gebed. en
lyk
itelykheid
nicer had
had gevorderd
gevarderd, , werd
werd in
in de
de volheid
volbeid
l1clykheid meer
des
om alle
aUe aanbidding
aal1bidding tot geest
geest en
en
des tyds
tyds afgefchaft
afgefchafr, , om
wam'heid terug
terug te brengen
brengen,, en
en om
om op
ophet
hetdierbaarst
dierbaarst
waarheid
geloof
God, Voorzienigheid,
g~loof aan
aan God.
Voorzienigheid, Genade,
Gellade ~ Eeuwig
Eeuwig leeleeyen
en Vergelding
Vergelding eene
eene Zedenleer
Zedenleer tete vestigen
vestigen,, wier
wier
y en en
heiligheid
zich de
de heiligheid
heiligheid Gods
Gods voorfielt
voorflelt en voor
voar den
den
heiligheid zich
mensch nieuwe
nieuwe hcmelen
hemelen opent,
opent , om
21tyd zinnelyken
zinnelyken mensch
om
altyd
hem
llem ten
ten minften
minltcn aan
aan alien
alkn indrang
indrang van
van laageren
laageren en
en aardfchenlust
lusttereonttrekken.
onttrekken.
ditdit
alles
fchen
- Duldt
Duldt
allesnunugeene
geene
wederfpraak
wederfpraak • dan
dan volgt
voigt hieruit
hieruitnoodwendig,
noodwendig, dat
dat diiar
daar
alleen
in den
nlleen Godsdienst
Godsdienst in
den mensch
mensch is , waar
waar heilige
heilige wilwiIvoldoening
Gods by hem
hem gevonden
gevonden wordt; dat
dat alzoo
alzoo re.
PEvoldoening Gods
TR us
us ininwaarheid
waarhehlerls
erkende
ende by
by CORNELIUS
CORNELIUS,, dat
dat Gode
Gode in alien
allen
TR
volke , die
die hem
"olke.
hem vreest
vreest en
en gerechtigheid
gerechtigheid werkt
werkt,, aangenaarn
aan~enaam
dat dus
dus buiten
onze deugd
Godsdienst is."
is."
;s; en
en dar
buiten onze
deugd geen
geen Godsdienst
is;
Met
,Met verlangen
verlangen zien wy
wy het
hetvolgende
volgende Deel
Deel te
te gemoet.
gemoet.
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De byzondere
b)'zondere Hoope
IJoope der
de" eerjle
eerjle Christenen
Christenen op
op de
defPoe.lPoe~
dige
van fetus;
dige terugkomst
terugkomst v~n
je~lJs; en
en.dede,gouden
gouden Eeuwe
Eeuwe,,
of
oudheidkundigel7erldarmg
Verklaring Will
van het zuchof wysgertge~.j/ysgerige- oudheulkundtge
zuch.
tend
Rom. VI/I:
VIII: 19-23.
ienien
en wachtend
w{fchtend Sehepfel,
Schepftl, volgens
llo!/?,:ms Rom.
Door r.
P. vos
V(l~, , Leeraar
Leertl01' der
der EvangefischEvt1llgelisch -Lutherfthe
Lutherfl:he
Door
Cemeente
te Campen.
Gememte te
Campen. Te Groningen
Crol1inge:z,,by
by Th. Spoorma.
Spoorma,
ker, 1804.
1804. Jhzgr.
gr.8vo.
Svo. 440
440 bl.
bit
ker,

'Er
is over de moeielyke plaats. in den Brief van
Paulus
E aan de Romeinen, Hoofdil. VIII: 19

r is over de moeielyke pints , in den Brief van
Paulus aan de Romeinen , Hoofdit. VIII: 19 _23,
-~3,
zeer
gefchreeven. De
De Eenv.
Eerw. vas,
vos, in
zeer veel
veel gefchreeven.
in dat
dat alles
alles nog
nog
geene
geenc genoegzaame
genoegzaame voldoening
voldoenin~ gevonden
gevonden hebbende
hebbende,,
Bookinin handen.
handen. Wy
ons daarover
daarover eon
('en geheel
gelled Boek
Wy
geeft ons
geeft
hebben
llebben hem
hem,, voor
Vaal' eenigen
eenigen tyd
tyd,, uit
uiteene
eeneVerhandeling
Verhandeling
over
de zeven
van Je(us,
yefus , a/3
ove," de
zeven Kruiswoorden
K,-u;swoorden van
a13 een
een kundig
kundig
nadenkend Prediker
Prediker leeren
die,·hoewel
hoewel hy
hy
en nadenkend
leeren kennen,
kennen, die,
Anders,
de Godgeleerden
G n dgeleerden,, nog
/Jog al
al tot
tot de
de rechtreehtanders, onder
onder de
zinnige
party wil behooren,
behoorell, echter
cchter,, daar
du\\r bet
het pas
pas geeft,
gee1r,
zinnige party
van
't gcwoone
wetdurfr
durftafwyken
afwyken
Hy zegt,
zegt, 't'c
van .'t
gcwoone wei
C¥).C). By
Werk voorhanden
\iVerk
voorhanden aireeds
alreeds voor zes
zes of
ofzeven
zeven jaaren
jaaren opopgefteld ,en
en nu
nu geen
geen lust
lust gehad
gehad te
te hebbell,
hebben , om
om het
het om
om
gefietd,
het niet
niet vreemd
is, dat
te gieten
gieten: : waarom
waarom het
vl'eemd is,
dattaal
taalen
enIly1
flvl
]'log
dezelfrle gebreken
gebreken hebben,
w~arap wy,
wy, en
en mogemogenog dezelfde
hebben, waarop
lyk ook
oak andere
andere Recenfenten
Recenfenten ,, den
den Schryver
Schryver oplettend
oplctrend
geen hy
hyook
oakinindank
dankaangenoinen
aangenomcll
gemaakt
gemaakt hadden;
hadden ; 'r
't geen
heeft. Behalven
de flrneve
flroevetaal,
taal, die
heefr.
13ehalven de
die den
den Schryver,
Schryvel', door
dr)oI'
zyn verblyf
verblyf op
Hoogduitfche Academien,
0110P_
op Hoogduitfche
Academien, en
en het
het mophoudeIyk
leezen van
van Eoeken
Eoeken,, in
in die
die taal
taalgefchreeven
gefchreevPtl ,
houdelyk leezen
eigen geworden
gewordenis,
is, heeft
heeftODS,
ons, in dit
eigell
dit Boek,
Boek, de
de door.
doorloopende
daarin,, op
op niet
niet
loopende aaneenfchakeling
aaneenfchakelingvan
vanalles.
alles, wat
wat daarin
mindel'
dan 430
430 bladz.
bladz.,, verhandeld
verhandeld wordt,
wardr,veel
vecl geduld
gC1uld
minder dan
gekost. Men
, zonder
gekost.
Men wordt
wordt,
zandervoorafgaande
voorafg~ande aanwvzing
aanwrzi:ig
van
gem men
men te
re wachten
wachren beeft.
ongevoelip;, en
en tot
tot
van 't geen
heeft, ongevoelig,
vermoeienstoe,
toe, van
van b?t
hit eene
tot het andere,
vermoeiens
eene gcleid
gcleid rot
andere, ell
gens noodige
rustpunten. 't Is
vindt
naauwlyks er
ergens
noodige rustpllnten.
Is waar.
waal"
vindt naauwlyks
l)~k
jammer,, dat
darde
dekundige
kundige en
enarbeidzaame
arbeidzaame Schryver,
W: jammer
die bier
die
hier zoo
zoo veel
veel,, dat
daraandachtige
aandachtige overweeging
overweeging .vcr. verbyeenverzamelden
enals
als opeengehoopt
opeengehooptheeft,
heeft, zich
dient, byeenverzameld
nog niet
Dog
niet heeft
beeft kunnen
kunnen gewennen
gewennell,, om
am regelmaatiger
regelmaatigcr en
beFad. Letteroef.
(*)
Leffe.roe[. 1800,
bJ. 360.
360.
t goo, bl.
(*) Fad.
Ee6
EC5

4236

P. vos
P.

bevalligertete fchryven.
fchryven. Zie
bevalliger
Zie hier
hier kortelyk
kortelyk het
het beloop
beIoop
van deze
van
deze Verhaudeling:
Verhandeling:
Vooraf gaait
gaalL eenige
eenige algemecne
algemeene aanmerkingen
aanmerkingen over de
de
Vooraf
moeielykheid, en
en 't geen
moeielykheid,
geen vereischt
vereischt wordt, om
om iemands
iemands
inondelyke gezegden,
gezegden, vooral
vooral om
yourzYtle fchriftelyke
fchriftelyke vourmondelyke
am zyne
itellingen ten
ten vullen
vollen te
te bevatten, en
HeUingen
en over
over de
devoornaame
voornaame
hoofdbronnen, uit
welken het
het N.
N. Verbond
Verbond zyne
zyne taalge•
taalge.
hoofdbronnen,
uit welken
bruiken, ziunebeelden
en fpreekwyzen
ontleent. Daarna
brlliken,
zillnebeelden en
fpreekwyzen ontleent.
Daarna
handelt de
over het
het zuc!umd,
eerst over
zucfztend, en
de Schryver
Schryver cent
vervolllanddr
en vervol.
gends over
over het
het WLichteild
waebtendfthcpfel.
fchepfel. Zestien
Zestien onderfeheigellds
onderfcheidene Verklaaringen
van dit fiilzepfel,
met oordeelkundi.
(!ene
Verklaaringen van
fi'hepfel, met
oordeelklludi_
ge fchr3nderheid,
fchranderheid, ter toetfe
ge
toetCe gebragt
gebragt hebbende,
hebbende, waaruit
waaruit
men zien
zicn ka:1,
ka.1, dat
dat de
well
de Eerw.
Eerw. vos
vosmet
mdeenigen
eenigen van
van de
de
beste Uiticggers
van het
is, ftelt
beste
Uitleggers van
het N.
N. Verbond
Verbond bekend
bekend is,
ftelt
by zyne
hy
zyne van
van die
diealien
allenverfchillende
verfchiIIende gedachten
gedachtcn op aanaanneemelyke gronden
gronden voor,
your, met
metbygevoegde
bygevoegde verzekering,
verzekering,
neemelyke
en KOPPEN,
KOPPEN , die
dat by
hy dedeSchriften
Schriftcl1van
vanLAKEmAcnErt
LAKEl\lACHER en
by uit
weet dat
hy
uit aanhaalingen
aanhaalingell weet
dar ook
oak dergelyke
dergelyke uitlegging
uitlegging
gegeeven hebben,
hebben, nooit
nooit geleezen
heeft. Wy willen
gcgeeven
geleezen heefr.
willen hem
hem
hierin gaarne
op zyn
by, in
hierin
gaarne op
zyn woord
woord gelooven,
gelooven, terwyl
terwyl hy.
in
de verklaaring
de
vcrklaaring en
en toepasfing
tocpasfing van
van des
desApostels
Apostels gezeggezegden, en
cn geheele
geheeIe wyze
wyze van
van uitlegging,
uitlegging,merkelyk
rnerkelyk van
van hun
hun
verfchilt. Paulus
verfchilt.
Paulus doelt,
doelt,naar
naarzyne
zynegedachten,
gedachten, op
op een
een
Joodsch
joodsch dwaalbegrip
dwaalbegrip,, welk
welk hoofdzaaklyk
hoofdzaaldyk hierop
hierop neêr.
neerkomt, dat
kornt,
datdoor
doorden
denMesfias
Mesfiaseene
cenegeheele
geheele verandering,
vcrandering ~
omfchepping of
of vernieuwing
omfchepping
vernieuwing der
del' wereld
wereld zou
zou daargefleld
daargefteld
worden, die
die dan,
dan,inineene
eeneveel
veelheerlykere
heerlykere gedaante,
gedaante, dat
alles in
21les
in zich
zich zou
zou bevatten,
bevatten, wat
wat den
denmensch
mensch hier
hier het
het
leeven
zelfs herfchapene
herfchapenedieren.
dieren. De
De
]eeven veraangenaamt
veraangenaamt, ,zelfs
Apostel
Apostel flelt
fielt dan
dan de
dedieren
dieren der
del' aarde
aarde,, dedevogelen
vogelen des
des
hemels
enz. als een
voor, en
hemels cnz.
een perfoon
perfoon Vaal',
enduet
doet hen
hen verlanverlangen
en zuchten
zuchtennaar
naardedetoekomende
toekornendegroote
grootegelukzaliggelukzaliggen en
heid, die,
die,volgends
volgendsdeze
dezeJoodfche
Joodfchedenkbeclden,
denkbeeldcn, your
voar
bun
hun befcbooren
befcboorell is,
is,terwyl
terwylzyzymet
methunnen
hunnentegenwoortegenwoordigen
en minder
mindel' gelukkigen
gelukkigen {hat
fiaat onteonte..
digen onvolmaakteren
oIllJolrna:tkteten en
vreden, over
treuren en
en beangs!
beangstzyn;
zyn; en
en uit
over denzelven
denzelvcn treuren
dit verlangen
verlangen der
del' fchepfelen
fchepfelen naar
naar een
een beter
betel' leeven
leeven bebe..
wyst by
hy dan
dandedezekerheid
zekerheidder
del'aanflaande
aanfta:mdezaligheid
zaligheid voor
voor
de
de Christenen.
Christenen. Over
Over dit
dit Joodsch
Joodsch begrip
begrip wordt
wordt ververvolgends
en alle
allegezegden
gezegden' van.
v:m
volgends uitvoerig
uitvoerig gehandeld
gehandeJd,, en
Paulus uit
verklaard. De
deze vooronderflelling
vooronderfielling verklaard.
De Schry.
Schry~
uit deze
ver
'\Yer vergelykt
vergelykt daarmede
daarmede de
de gevoelens
gevoelens der
del' oude
aude Deenen
Deentll ,,
Duitfchets
GJoenlanders 1 Indiaanen,
Indiaanen, Japonneezen
]aponneezen en
en
DUitfchers,, Groenlanders,

an..
an-
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Heidenfche Volkcn
Volken over
over het toekomende
Indere Heidenfche
;ndere
toekomende leeven,
waarin zy
zy geloofden
geloofdcn dat
datdezelfde
dez~lfdewenfcben
wenfchen,, vermaaken,
vermaaken.
waarill
behoeften en
en beidglleden,
bezigiieden ,die
dieop
op deze
deze aarde
behoe£i:en
aarde by
by hun
hUll
stand greepen,
Hand
greepen, zullen
wilen plants
plants hebben,
hebllcn, en
ellde
dedenkbeeldenkbeelden der
den
der eertle
ccrll:e Christenen
Christencn over
over het
het Lizendjaarige
dui7,endjaarige Ryk
Ryk
en de
de daarop
daaropvolgeade
volgende vernieuwing
vernienwing der
del' wereld
wereld en
en herherfchepping van
van al1e
alle dingcn.
dingen. Hy
Hytoont
toontdedenadeelen
nadeelen aan
aan,,
fcht'ppillg
die uit dit
die
<.lit begrip
begrip ontftaan
olltftaan zyn, maar
maar wil
wil ook
ook de
de groogroo.
niet miske:Id
hebben , die,
die, en
te voordeelen
voordeelell niet
miske:ld hebben,
en voor
voor de
de
zaak des
zaak
des Christendoms,
Christendoms, en
en voor
voor deszelfs
deszelfs belyders,
belyders, 'er
'cr
en is 'er
uit zyn
zyh voortgevloeid
voortgevloeid, , en
'er zoo
zoo verre
verre af,
af, om
om de
de
Christenen ,, die
Christenen
die dit
ditdwaalbegrip
dwaalbt:grip voorgefiaan
voorgefhan hebben,
hebhen,
deswegens te
te berispen,
berispen , dat
dat by
hy hen
hen hiermede
hiermecle ten
ten fierkH:erkdeswegens
ften tracht te
nen
te verontfchuldigen,
veromfchllldigen, dewyl
dewyl zy
zy voor
voor hetzelve
hetzelve
een toereikenden
grond in
in de
de Schnli
Sdmf!en
en des
des Nieuwen
Nieuwen
cen
toereikendcn grond
Verbondskonden
kondenvindell.
vindeu, Dit
Dit brengt
tot een
h~l1l tnt
een
Verbonds
breligt hens
breedvoerig betoog, het
breedvoerig
het voornaainfte
voornaam(l:e deel
deel van
van dit
dit Doe':,
Boek,
waarin hy
by tracht
.dat Jefus
waarin
tracht te
te bewyzen,
bewyzen ,dat
Jefus Christus
Christus en
en
zyne Apostelen
zyne
Aposrelel1 zelve
zelve den
den Christenen
Christenen beloofd
beloofd hebben,
hebbcJ,
dat , eer
dat,
eer het
hettoen
toenleevende
leevendemenlchengeflacht
menlChengeflacht zou
zon gegeflorven zyn, de
norvell
dewereld
wereld verwoest,
verwoest, weder
wedel' vernieuwd,
vrtrnieu wd, en
en
daarop
rla~rop het
her geluk
geluk der
del'Christenen
Christenen gegrond
gegrond worden
worden zouEOUde , en
lichaamlyke
de,
en dat
dat dit
ditgeluk
gelukook
ookin in
lichaamlykezinnelyke
zinnelyke
genoegensbeftaau
beflaan
zou. By
Hy meent
meentzelfs,
zelfs, dat, in
genoegens
ZOllo
in de
de
redenen van
van Jefus, de
redenen
deduidelykfle
duidelyktle voetftappen
voetfl:appen van
van een
een
duizencijaarigRyk
Rykvan
van den
den Mesfias
Mesfias zyn
zyn aan
aan te tref.
duizendjaarig
tref.
fen ; niet
fen;
uiet zoo
zoo als
alsdedeminkundige
minkllndigehoop
hoophetzelve
herzelve zich
zich
voorflelde , maar
met het hoofdvoorfteldc,
m:lar in
in overeenflemming
overccn(:emmillg met
hoofd·
doel van
doel
van bet
het Christendom
Christend0TJl,, ter
tel'bevordering
bcvordering van
van geesgeestelyk geluk.
geluk.
Zeer veele
plaatzenvan
vanhet
het N.
N. Verbond
veete plaatzen
Verbond, , die
die de
de
Zeer
Eerw. vos
hiertoe te
te behooren,
behooren , worden
worden uit
uit dat
Eerw.
vas meent
meent hiertoe
d:l.t
Volksgevoelen verklaard,
verklaard , en
Volksgevoelen
en Jefus
Jefus en
en zyne
zyneApostelen
Apostelcn.
wegens het
wegens
het gebruik
gebruik van
vanzoodanige
zoodanige leerwyze
leerwyze,, gelH:c:l
ingericht naal'
naar valfche
van hunne
ingericht
val(che voorftellingen
voorfl:eJlingen van
hUllne tydgetydgcnooten , verdedigd.
verdedigd. flier
lloaten,
HiL'rzal
zaldedeLceraar
Lecmal'fommigen
fnrnrnigcn war
W:lC
fchyncn. „"Het
1-let Christendom
," zegt
al te
te toegeevend
toegeevend fchynen.
Christendom,"
zege
weinige gr-ondflellingcll:
grondftellingen :
lty , „" heeft
by,
heeft flechts
flechts eenige
eenige weinige
Yader , en
God
enalle
ailemenrchen
flte11jl:1zen zyn
zyn zyne
zyne Kinderen
Kinderen::
tin/ Vader,
is till'
God is
alleen oprechte
• grondbeginfels
til/em
oprechte godsvrucbt
godmoucht,, uituitedele
edele·
ffrondbeginfels ontOllt·
flaan
j!aan,, is
is aangenaam
atlngenatlm in
inzyne
zyne oogen;
oogen; fly
Hy heeft
heeft geduld
geduld met
met
onze zedelyke
gebreken , en
en wil,
onze
zedelyke gebtOeken,
wil, nanavoorafgegaane
voorafgegaaneverbeverbctering , alle
zonden , om
den wit
wil 'Van
vanJeflls,
Plus , vertering,
aile onze
onze zonden,
om den
vera
geeven
geeven;; na
fla den
den dood
tiood wachten
wachten den
den deugdzaamen
deugdzaamenonbefehryfonbefchryf·
lyke
getwegen; maar
Iyke genDclen;,
manrde
de hardnekkige
hardnekkige zondaar
zondaaf zal
-.nl de
de gegevolvol·
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DE
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NZ.

v?lge;-z zyner
'Zyner dwaasheid
dW,1as17eid in eene
eene andere
andere wereld
wereld ondervin,
oncfervin.
volgen
den. .Vechts
,~/.:chtsdeze
deugrordflellingen
grol;djlellingmmaaken
maakenden
dengeheelen
geheelen ini11houd
houd van
'):an het
heteigenlyke
eigen!yke en
en voor
VDor alle
ailemenfchen
menfi:hen geldend
geldeml
Christendom
uit. dlle
Christendom uit.
Lille de
de andere
andere flellingen,
jlellinf!;en, die
die wy,
wy, bebehalves;
dezen , in
in het
hah'eII dezen,
het Nieuwe
Nieuwe Yerbond
f/erbonrJ vinden
Yindcn, , zyn
zyn of
lechts nadcre
en uyzigingen
nor/cre bepaalingen
bepaalingen en
uJ1zigingen derzelven
dcrzelven, , of
of
fflechts
daaruit
dL1nru;t afgeleide
nfll,e/eidegevolgtrekkingen
gevolgtrekkingen enendant-op
daaropgebouwde
gcbouwd~
toepasfingen,
tf!epasjlngcn, overeenkom/lig
ove1'cc11komllig de
de behoeften
behoeftm en
enkundighedest
kzmdigheden
der toen,naalige
toenmaalige Christenen.
Christcncn. Slechts
Sledts de
de eergen,
eerjlen. degemelde gemelgrond./lelJ;;;,gen, zyn
zJ'necht
cchten
m altyd
altydgeldend
geldend Christendom,
Christendom.
i4c
ie grondfiellingen
en tnoeten
moeten door
door alle
aIle verflandige
1ItI'flandige Christenen
Christenen erkend
erkendworden;
wordm;
terwyl
tm!'}'l de
de laatflen
Itwtjlen ontniddelyk
onmiddelyk,, zelfs
ze/fifommigen
fommigenderzelven
derzelvell
geTellyk
ge.':ee/!jJk,, riet
;;iet veer
11001' ens
am gefchikt
gejZ'hi1r:t zyn.
z)'n. Maar
itJaarwy
wyhebben
hebbm
vryheid
of
'Pryheid,, uit
uit ae
aegenoemde
genoemde grondgellingen
grondjlel/ingen zulke
zulke gevolgen
gevolgen af
te
Ie leiden
leiden , daarop
daarop=Ike
zZllketoepasfingen
toepasJingentetebouwen
botJwen,, als
alsivy
wy gege/coven
dat YOM'
veer onze
Christenen,
tyden, nuttig
loaven , ,dat
onze Christenen
J in onze
Ol1ze lyden,
nuttig en
en
noodzaakelyk
zyn. Deze
noodz(Jakc~yk zyn.
Dezegevolgtrekkingen
gevo~~trclr.kingen en
elltoepasfingen
toepasjingen
zyn
waarheden; maar
;;.yn dan,
dan,ten
tenonzen
onzenopzichte
opzichte,, Christel
Christeh'ke
yke waarheden;
ror andere
"Ollr
andere Christenen
Chrislencn en
en tyden
tyden,, die
die geheel
geheel andere
andere bebehoeften
hebben~ en waarin
hoeftm hehben
waarinandere
anderekundigheden
kUl1digheden, ,vooroordee.
vooroordeelen,
pleats hebben
len, dwaalingen
dwaalingCTlenenzedelyke
zedeiyke gebreken
gebr.~ken platzts
hebben,, moomoeten deze
deze grondfiellingen
grolid;7e/lingm,, op
O} eene
eene andere
andel"e wyze,
wyze, toegepast
toegepast
en gewyzigd
en
gewyzigd worden.
worden. Van
Vandeze
dezeviyheid
7l1)'heidhebben
hebben zich
zich de
de
Christenen ook
ook alt')'d,
altyd, hoewel
niet altyd
Christmen
hoewel niet
altyd met
metdedenoodige
noodige
kennis en
kennis
en voorzichtighcid,
voorzichtighcid, bediend.
hediend. TeTevcrgeefsch
vcrgeefsch zoekt
zoekt
men ook
men
ook onder
onder de
de Christenen
Christenen Haar
nam·eenen
eenen gelyken
gelyken enenReeds
jleeds
geldenden ge/oofs,·egel."
geloofsregel." -— lVlen
Men zict,
ziet, uit
uit dit ilaaltjen
geldenden
fiaaltjen,, dat
de Schryver
uit de
e Schriften
de
Schryver lIit
Schriften van
van TELLER, SEMLER
SEMLER en
andere Duitfchers,
Duitfchers, vry
vry wat
wat overgenomen
heeft, en
en dat
andere
overgenomcn heeft,
in di
worth, dan
'er,,
in
ditt Beek
Bilek veel
veel meer
meer gevonden
gevonden worth,
dan men
men 'er,
volgendsden
den titeI,
titel , in
in zon
volgends
ZOt} verwachten.
verwachten. Deszelfs
Dcszelfs ervaervarene Op!lclJer
zcgt zyn
gevocien
met befeheidenheid
relle
zegt
zyn gevaelcn
met befcheidenheid,,
beldeedt
doorgaands zyne
ea
kedt doorgaands
zYJ:c gezegden
gezegdcn met
met redenen
redcncn,, die
ea bek
weI
ukt altyd
altyd sleek
/leek houcien
hauden, doch
dochover
over 't'tgeheel
geheel opopwel aiet
merking
verdienen.
inerking verdienen.
bevreemd, d:lt
dat de
de Eerw. vos
't Heeft
Beefr mss
011S eenigzins
eenigzins bevreemd,
vos,,
in 't't voorbyg,aan
in
voorbygaan, , bl. 136
136,, de
de verdediging
verdediging van
van Go.GmBoN, met
JlO~,
met opzicht
opzicht tot
totdiens
diensgeleerden
ge1eerden mans
mans denkwydenkwyze over
op zich
heeft. Hy
gellomen heen.
Hy
ze
over het
het Christendom,
Christendom, op
zich genomen
zegt niet
hoe men
hem, met
zegt
niet te
te weeten
\Veeten, , hoe
men hem,
met grond
p;rond,, onder
onder
de gevaarlyke
vrydenkers en
en vyanden
vyanden van
van het Christende
gevaarIyke vryden!,ers
Chl'i~ten.
dom heeft
clom
heeft kunnen
kUJ1nen tellen.
tellen. Wy
Wywyzen
wyzenhem
hemalleen
aileen naar
naar
van dien
't
dien Gefehiedfchryver,
Gefchiedfchryver,, in
in onze
onze
Leevensbericht van
't Leevenshericht
uit het
Lettet"oefeningen
9 nit
bet Engelsch
Engelsch,, overgenomen
overgenomen,, voor
Letteroefeningen,
bl.
359.-363.
2
.111engellverk
1796,
Menge/werle,
bl.
359-363.
1796,
Ge•

MUNTINGHE,
GESCHIEDENIS
1.1. It!
U N TIN G HE,
GESCHlEDENISDER,
DER. MENSCHIL
MENSCHH. 409
409

Gefrhiedenisder
der Menschheid
Menschheidnaar
naar den
den Bybel.
HERGeJchiedenis
Bybel. Door
Door HERHide Deel.
Deel. Te
MAN MUNTINGHE.
muNTINGHE. IIlde
MAN
Te Anflerdam
Amflerdam,, by
b,
bi.
52 bl.
In gr. 8vo.
Allart. In
J.J. Allan.
8vo. 5~2.
ok dit derde Deel dezes uitmuntenden Werks is,

Ok dit derde Deel dezesuitmuntenden Werks is,
in waarde,
k.). Het
in
waarde, gelyk
gelyk aan
aan dedevoorgaanden
voorgaanden (*).
O
behelst de
de· voortgezette
voortgezette behandeling
behandeling van
van den
den trapswytrapswybehelst

zoo wel
weI als
a~s zedelyke
zedelyke
zen voortgang
voortgang der verflandelyke
verfiandelyke,, zoo
en Godsdienttige
befchaaving, in
in het derde
derde Tydperk,
Tydpcl'k,
en
Godsdienftige befchaaving,
Hoogleeraar
MUNTINGIJE
van Abraham
Abraham tot
tot Mofes.
Mofes. DeDe
HoogleeraarmUNTINGuz
gefchikt , en
en llechrs
had daartoe
vyf Hoofdllukken
flechts een
Uri
had
daartoe 'Pyf
IloofdjJukken gefchikt,
derzelven , in
in het
derzelven,
het voorige
vool'ige Deel,
Deel, afgehandeld,
afg.ehandeld, bevatten•
bev:men.
tie de
de gefchiedenis
gefchiedenis van
van dedeverliandelyke
verfiandelykebefchaaving
befchaavillg
de
des menschdoms
door Handwerken
Kunitea en Wee'Vee..
des
menschdoms door
Handwerken, , KunHcll
Ienfchappen. Nu
tenfehappen.
Nuvolgen
volgen de
devier
vieroverigen.
overigen.
Het tweeatJ
waarin gehandeld
tweeds Hoofdflak,
Hoofdlluk, waann
gehandeld wordt over
over
Het
van tier
-het maatfchaplyke
maatfchaplyke leeven
leeven., geduugeduude gefchiedenis
gefehiedenis van
rende dit
dit tydvak,
in vyf
vyf ilfdeelingen.
Afdeelingen.
rende
tydvak. wordt
wordt gefplitst
gefplitst in
befchouwt de
de Hoogleeraar
den itaat
In de
eerfle befchouwt
In
de eerjJe
Hoogleeraar den
ilaat der
der
Inaatfchappyop
op iich
zich zelve
zelve aangemerkt,
aangemerkt , in
in de
de twmJe
maatfchappy
tweede
tie langzamerhand
langzamerhand toeneemende
toeneemende vereeniging
vereeniging en
en uitbreide
uitbrdding derzelve,
derzelve ,inin de
de derde
derde derzelver
derzelver befiiering,
beftiering, in
in de
cling
de
vierde derzelver'
derzelver £looring
flooring door
door twisten
twisten en
'Jiicrde
en oorlogen
oOl'logen,, ill
de 'PYfde
de inbreuk
op de
vyfde de
der maatfchappy
inbreuk op
de rechten
reehten der
de
door de dwinglandy
en door
door de
dwinglandy der
der aanzienelyken
aanzienelyken en
de fla.
fla..
door
verny.
verny. - Het
Het derde Hoofitfluk
Hoofiiftuk befchouwt
befchouwt het huisiyk
huislyk
leeven der
der menfchen
van dit
dit tydperk,
tydperk, en
en hunne
leeven
menfcben van
hunne byby
zondere zeden
zedenen
en gewoonten;
gewoonten ;inin zoo
zoo verre
'Zondere
verre die
die ininvloed
vloed hebben
hebben op de
de Gelchiedenis
Gefchiedenis der
der menschheid.
menschheid. Deze
DeZG
brengt by
crengt
hy tot
toteenige
eenigehoofdzaaken.
hoofdzaaken. Het
Hethoofdkara&er
hoofdkaraCl:~r
des
dit tydvak, is,
des menschdoms,
menschdoms, geduurende
gednurende dit
is,volgends
volgends
tie
vanden
den Hooglceraar,
Hoogleeraar , (I)
(I) Kinderlyke
de waarneeming
waarneeming van
Kinderlyke
tenvoudigheid.
zinlykheid. (3)
(3) Ge.
(~) Heerfchende
Heerfchende zinlykheid.
Ge.
eenvoudigheid. (2)
brek
brek aan
aan kieschheid
kieschheid en
en fynheid
fynheid van
vanfmaak
fmaak en
engevoet.
gevoel.
(4)
leevendigheidvan
van hartstoehten.
hartstochten. (5)
(of.) Overmaatige
Overmaatige leevendigheid
Gastvryheid.- — Het
vierde , dat het
{}astvrybeid.
Het 'Pierde,
het allergewigtigite
allergewigtig1te
is,
is, bevat
bevatde
degefchiedenis
gefchicdenis der
derGodsdienftige
Godsdienfii~e en
en zedelyke
zedeiykc
befchaaving
des meu5chdoms
menschdoms ,, geduurende
b.efchaaving des
geduurende dit tydperk.
tydperk.
Hier
Hiel'
(*) Zie
lu de ra
d Lett.
Zie onze
onze aankondiging
aankondlgiog' IIJ
Yod.
Lm.
bl. a85.
/285.

003
• 8°31

ra02, bi.
bl. 431.
431•
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Hier wordt
over 't't geen
Bier
wordt gehandeld
gehandeld over
geen God,
God; inindezen
dezen tyd
tyd ,
gedaan heeft,
heeft , am
om Godsdienst
en deugd
gedaan
Godsdiensl en
deugd onder
onder het
het
inenschdom te
te herftellen;
wys
.1llensehdom
heraeHen ; over
over het
hetgodlyk
godlykonder
onderwys"
vooral met
met betrekking
betrekking tot
tot de
deleer
leervan
vaneene
eenetoekomende
toekomende
vooral
verlosfing; over de
de begrippen
begrippen der
ner rneeste
meeste menfchen
menfchen van
verlosfing;
dien tyd
Ol1ltrent God,
God,dedeGodlyke
Godlykevoorzienigheid
voorzienigheid,,
dien
tyd on,trent
belooningen en
en firaffen,
ftraffen , den
den fiaat
flaat des
des doods
doods en het
het toetoebelooningen
komende leeven.
leeven. Hier
voege zich
zieh de
deHoogleeraar
Hoogleeraar by
by
komende
Hier voegt
die Vitleggers,
Uitleggers, welke
welkeoordeelen,
oordeelen,dat
dat in
in 't't boek
die
boek van
van Job
Jab
niets voorkomt van
niets
van een
een toekomend
toekomend leeven.
leeven. Voorts
Voorts over
over
de zedekunde
de
zedelul\1de van
van dit
die tydperk
tydperk,, over
over dedeinftelling
inaelling erl
ert
den aart
aart der
den
def belnydenis
befnydenis,, over
over de
de wyze
wyze der
del' Godlyke
Godlyke
openbaaringen ,door
doorvel'fehyningen,
verfchyningeneoz.
, enz.
10 het
het
openbaaringen,
- — In
volgen nog
over den
den traps'Vyfde
nog eenige
eenige aanmerkingen
aanmerkingen over
trapsvyfde volgcn
wyzen voortgang
der befchaaving
befebaaving,, en
en derzelver
derzelvel' gelykgelykwyzen
vool'tgang del'
en ongelykheid
ongelykheid,, by
byverfchillende
verlchillende Volkeren.
Volkel'en.
beid en
Men treft
Men
treft hier
hier wederom
wederom,, over
over alle
aIle deze
deze onderwer.
onderwerpen, een
pen,
eenryken
rykenfehat
rchatvan
vangepaste
gepasteaanwyzingen
aanwyzingen en
en op.
orhelderingen aan
helderingen
aan,, die
die eene
eenevoortreffelyke
voortl'elfelyke bydraage
bydl'aage,, tot
bevestiging van
van de
de echtheid
eehtheid en
enoudheid
oudheid der
del'Mofaifche
Moiaifehe
bevestiging
oirkonden en
en het boek
hoek Job
Job,, leveren
leveren,, en
en aan
aan zees
zeer veele
veele
oirkonden
plaatzen van deze
plaatzen
deze en
en andere
and~re Bybelfchriften
Byb:lfehriften het fchoonfehoonite licht
is verrykt
verrykt met
Heht byzetten.
byzetteo. Ook
Oak dit
dit Deel
Deel IS
met achteruehterfie
aangevoegdegeleerde
geleerdeAanmerkingen,
Aanmerkingen zoo
, zooals
als men
men ze
ze
:langevoegde
dewyduitgeftrekte
wyduitgeflrekte beleezenheid
beleezenheid,, fyne
fyne kennis
kennis der
der
van de
oorfpronkeiyketaaleri,
raalen , en
oorfpronkelyke
en het
het welwikkend
welwikkend oordeel
oordeel van
van
MUNTINCHE kon verwachten.
beroemden'l\IUNTINGHE
verwaehten.
den beroemden

Sylloge Obfervationum
Phyficarum&c.
Ste. Dat
Sylloge
Obfervatiol1um Phyfiearum
Dat is:
is: VerzaVerza"
meling
van Natuttrkundige
meling van
Nattlttflwndige Waarneemingen,
Watlrneemingen, te
te GroninG1-oniligen,
in de
gen, tot
,totbet
hetbekomen
bekomcn der
de,. DoEtorale
Do&orale waardigbeid
waanligheid 111
de
Wysbegeerte, op
2I September
1803, in 't't openbaar
Wysbegw-te,
of! den
den!H
September 18°3,
openbaar
r
LUBBERT RIlitBERG.
verdedigd,
ve1-dedigd, door
door LUBBERT
lu~tBERG. Te
Te Groni11l
Groningen,
o e!Z:t
Zoon. III
In gr. By
by N.
Veelikamp enenZoon.
8vo.
J50 bl.
by
N. Veeilliamp
e. 15o

D

eeze
VerzamelingJ , die
die veele
eeze Wysgeerige
vVysgcerige Verzameling
veele nieuwe
nieuwe
belangryke
\Vaarneemingen bevat
Schryhaaren Schrybelangryke Waal'neemingen
bevat,, en Kaaren
ver eere
eere aandoet
aandoet,, loopt
loopt over
over de
devyf
vyfvolgende
volgende ftukken.
fiukkcll.
In de
de eerfle
eerfle plaats
pl~ats heeft
heeft de
de Heer
Heel' RJETBERG
RIETllERG getragt
te bepaalen
'er,, in de
de vloeitloffe
vloeiftoffe der
der Eledtriciteit
Eleccriciteit,
bepaalen, , of 'er
warmtefloffe
aanwezigzy,
zy, of niet
warrntefioffe aanwezig
niet?? De
De Schryver
Schryver bebetoogt
tooge

TBEnd, SYLLOGE
L. TUE
ItlE TnEt\~,
SYLLOC~OrtETIVAT.
OnsEt\VAT.
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hieromtrent , dat,
dat , fchoon
to~gt hiel'olutl'ent,
fchoon men
men wel
weI kunne
kunne toetoe..
toOgt
Itaan, dat
fiaan,
dat 'er,
'er,inindedeEledrifche
Elecrrifchevloeifloffe,
vloeHloffe, eene
eene zeke,
zeke..
hoeveelheid
warmtettoffeaanwezig
aanwezigzy,
zy,dezeive
dezelveechter
eater
hoeveelheid warmtefloffe
veel te
tc gering
gering moet
moet zyn,
zyn, om
amdedewonderlyke
wonderlyke uitwer.
uitwer.
veel
kingen der
del' EleEtriciteit
Electriciteit daardoor
daardool' te
te verklaaren.
verklaaren.
kingen
Vervolgens gaat
gnat de
de Schryver
Schryver over
over tot
tot het
hetonderzoek
onderzoek
Vervolgens
der meest
del'
meest ininaanmerking
aanmerkingkomende
komendeverfchillende
verfchillende ftelfte!zels , uitgedagt
zels,
uitgedagt,, om
om dedeverl'chynzelen
verlchynzelen der
del' EledriciElecrricimit teteverklaaren
welke gewigtige
gewigtige ttoffe
ftoffe by
hy
teit
verklaaren;; omtrent
omtrentwelke
verfcheidene belangryke
voorftelt en
en onwaarneemingen voorftelt
on..
verfcheidene
belangryke waarneemingen
derzoekt.
Het derde
derde hoofdftuk
hoofdfluk loopt
loopt over
over den
den toeftand
toelland der
del' liIiHet
chaamen , die
cbaamen,
die met
met de
de Eledrifche
Eleccrifchevloeittoffe
vloeiH:offe worden
worden
belaaden ;inin welk
de Schryver,
we1k onderzoek
onderzoek de
Schryver, met
met goed
goed
belaaden;
gevolg , .van
van wiskundige
gevolg,
wiskundige beginzels
beginzels heeft
heeft gebruik
gebruik ge•
gemaakt.
de vierde
plants handelt
handelt hy,
by, op
In
vierde plaats
opeene
eene zeer
zeer belang.
belang_
In de
Tyke wyze,
wyze , over
ryke
over de
degedaanten
gedaanten der
del' fneeuwvlokken
fneeuwvlokken,, en
en
de wyze,
wyze, op
opwelke
welkedezelve
dezelve worden
worden voortgebragt.
voortgebragt.
Eindelyk dient
flot een
een uitvoerig
uitvoerjg vertoog
vertoog,, over
over
Eindelyk
dient tot
tot clot
het verfchil
verfchil en
lin dedeovereenkomst
overeenkomst van
van het
het Galvanism's
Galvanismtis
en de
de Eledriciteit
Eleccriciteit;; ininhet
hetwelk
welkdedeSchryver
Schryvervoldoenvoldnende bewyst,
bewyst,
deeze
geenzins
tenten
volley
de
datdat
deeze
vloeifloffen
geenzins
vollen
dezelfde hoedanigheid
van
hoedanigheid zyn.
zyn.
van dezelfde
re
III
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JPiskundig Leerboek
LW'boek , door
d001' J.j. NIEUWENHUIS,
NIEUWENHUIS, Leeraar
Leeranr der
triskundig
Lutherfche
GemeenteteteZutphen.
Zutphen. Igen
Lutherfche Gemeente
/fien Deets
Deels Vie
Jfie en
Stuk. Reekenkunde
!J.de
Reekenkunde en
en Meetkunde.
MeetNunde. Te
Te Zutphen,
Zutphen.,
2de StUN.
Thieme. In gr.
A. Thieme.
by
gr.8vo.
8vo. 4.62
461). bl.
hI.
H. C.
C. A.
by H.
en zegge niet ,weder em We,'k over de
gelyt
men weI eens, by de ophooping van vertaalde
M
mans en Tooneelflukken, uitroept,

deskunstlI gelvt
en zegge niet , weder een Werk over lViskunst
men wel eens, by de ophooping van vertaalde R(\.
mans en Tooneelitukken , uitroept, weder
weder eene
eme Roman?
Roman!
Immers , hoe zeer
zeer het
het waar zy ,~ dat
weder een Tooneelfluk
Tooneelfluk!! Immers,
dai:
J'er
fints de
deinindeze
dezeWeetenfchap
Weetenfchapallereerst
allereerst uitgemmt
uitgemuHt
er , tints
hebbeude Griekfche
Griekfche Scbryvers,
Schryvers ,tot
bebhellde
tot op
op heden
heden , een fchittefchinerende reeks van
rende
van eerfle
eerl1:e Vernuften de fcherpzinnigheid
fcberpzinnigheid van
v~n
hunnen
bunnen geest tot de
de famentlelling
famenflelling van Wiskundige
WiskulIdige Lesfea
Lesfell
Leerboeken , met
met bet
het beste
beste gevolg
gevolg,, gebezigd
gebezigd hebben;
en Leerboeken,
niettemin
laat deze
deze onuitputtelyke
onuitputtelyke \Veetenfchap,
Weetenfchap, die
die zich
zich
niettemin laat
in een
cen grenzenloozen
grenzenloozen kring uitbreidt,
uitbreidt, voor
voorden
denvlytigen
vlytigen
betrachter heurer
om haar
betrllchter
heurer fchoonheeden
fchoonheedell,9 altyd gelegenheid om
uit

4n

y. NIEUwZNHUIS
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NIEUWENHUIS

een van
van zyne voorgangers verfchillend
uit een
uit
verfchillend ftandpunt
l1andpunt te
te bebefchouwen ; waarby
waarby de
de trek, waarmede
de ziel
ziel tot
tot het
waarmede de
het
fchouwen;
vinden van waarheeden
waarheeden als
als gedreeven
gedreevenwordt,
wordt, tot
tot geen' ge.
~e..
vinden
ringen prikkel
prikkel verfirekt;
verftrekt; aan
welken wy
wy het
het dan
ringen
aan welken
dan ook
oak te
te
danken hebben,
dat, fchoon
fchoon 'er
'cr reeds
reeds voor
voor eenige
eelJigl~ jaa.
jaa..
danken
hebben, dat,
ren geen
geen gebrek
gebrek aan
aanWiskundige
\VisknndigeLeerboeken
LeerboekcngewLest
gewLest
echter, federt
wy echtcr.
zy,
federt,, veele
veele nuttige
lluttigc en
en voornaame
voornaame WerWeI'zy, wy
ken in
hebbenzien
zienin
in het
het licbt
licit verKen
in deze
deze Weetenfchap
\Veetellfchap hebben
verfchynen , welken
welken de
de itudeerende
Hudeerende Jeugd zeekerlyk
zeekerlyk zoude
zoude
fchynen,
ontbeerd hebben, byaldien
byalilien derzelver
derzelver geachte
geachte Schryvers
~chryvers
ontbeerd
van oordeel
waren, dat de
van
oorded geweest
geweest waren,
de wyze
wyzc van
van befchoubefchonwing dezer
nu vaor
voor altyd
dezeT Weetenfchap
\Veeten{chap nu
altyd door
door derzelver
derzelver
wing
voorgangers uitgcput
uitgcput ware.
voorgangers
Maar nog
verdienthet
het Werk,
Werk , dat
bovendien verdient
dat wy
wy
Maar
nag bovendien
bier , als
, onzen
hier,
alszeer
zeerdoorwrocht
doorwrocht,
onzcnLeezeren
Leezercl1gerustelyk
gerustelyk
durven aanpryzen
opmerking, als
eene byzondere
byzondere opmerking,
a1s zyn.
durven
aanpryzen,, eene
de de
de uitgebreide
uitgebreide grondllag
grondflag van
van een
een geheel
geheel vol'
vol'omen
omen
de
Werk, waariu
'Werk,
wallriu de
degeheele
g(;heele Wiskunde
Wiskunde ininalalderzelver
derzclvcr deelen
deelen
ontwikkeld Claat
[hat te
ontwikkeld
te worden
worden;; want,
want,daar
claar flegts
Oegts in
in dit
dir Eerfle
Eerfie
en Meet-kunde
Meet-kunde bchallddd
Reken- en
Deel de
de Rekettbehandeldzyn,
zyn, zal
zal het
Deel
Deel ce
de Algtbra
'Fweede Deel
Algebra en
en Ttigoilometrie,
volgende l'weede
volgende
Trigonometrie, het
en IntegraaJ.
Differentiaal- ell
Integradrekening,
derde de
de Dijfemlti.ui/·
met toepas..
toepas.
rekming, met
derde
Ping op
op de
ling
d~ hoogere
hoogere Meetkunde
Mcetkunde,, het
het vierde
vierde de
Meehanide Illechani.
Optifthe IJIcetc;:jchappm,
thetc;tj-chappen, en
en Optifche
en eindelyk
fche en
eindelyk het vyfde
vyfde
fche
Sterrekunde bentten.
bevatten. Eene
die, inde Sierrekunde
de
Lenc onderneeming,
onden~eeming, die,
ingevalle zy in
gevalle
in alalderzelver
derzclvervolgende
vOlgendeafdeelingen
afdeelingen even
even uituitwordt als
behaneleld wordt
:lIs in
in dit
dit eerfte
eerl1:e Deel,
Deel,dedeBo::?;Bo; :{voerig behandeld
verzamelingen
der Wiskundigcn
Wiskundigen met
met een
een in
in zyne
verzameJingen der
zyne foort
faart
uitmuntend
Wel'k zal
zaI verryken.
vcrryken.
uitmuntend Werk
Het ooginerk
welk de
de Schryver
Schryvermet
methet
hetopftellen
opflellen
oogmerk,, 't't welk
van
gehad heeft
beeft,, worth
wordt door
door hem
hem in
in de
de
van dit
dit Werk
Werk gehad
Voorrede
als deszelfs
Voorrede aangekondigd
aangekondigd, , als
deszelfs voornaamfte
voornaamCle their.
firek.
king hebbende
orn de
de Hooge
Hooge en
en Militaire
Militaire Schoolen
Schoolen van
van
Idng
bebbende am
een Handboek
een
Handboek te
te voorzien
voorzicn,, waardoor
waaTdoor de
deltudeerende
ltudeereude
jeugd
een groot
groat, gedeelte
. gedeelte zoude
zoude kunnen
kunnen bevryd
bevryd
Jeugd voor
voor een
worden van
van den
denverdrietigen
verdricrigen en
en veel
veeltyds
tydswegneemenwcgneemen'worden
den last
Curfus , Haar
de voorgeden
last,, om
omeenen
eenen geheelen
g-eheden Cutfus,
naar de
Cahiers del'
der Direeteuren,
of te fchryven.
legde CIlMers
DireCteuren, af
fchryven. Verfchei.
Verfchei·
legde
den in
in het
het vak
vak der
del'Wiskunde
vViskllndeervaaren
crvaaren Mannen
]\lannen hebben
hehhen
den
den
den Schryver
Schryver tot bet
het ontwerpen
omwerpenvan
V~lldit
dituitgebreide
uitgebl'cide Plan
Phm
aangefpoord
ender welken
aangefpollrd, , (111der
wclken de
ele Hooggel.
Haoggel. Heer
Heel' VOET ,
Dire&eur
's Lands
fchookn te
])ifcCleur van
van's
Lands 4rtillerieArtillerie-enenGenieGenie-{c!wolen
tt!
de Hoogleeraaren
Zutphen,
Zutphen, geiyk
geiyk ook ele
Hoogleeraaren SPEYERT
SPEYERi VAN
V:\N DEE,
DEl\.
ZYK,
ell PLEIDERER,
ZYK, VAN
VAN BEECK
.BEECK CALKOEN,
ChLKOEN, BRUNINGS
lHWNII';(;S en
PLEWERER ~

met

WISEUNDIG LEERBOEE.
WISKUNDIG
LEEB.BOEK.
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Ina onderfcheiding
11let
onderfcheiding genoemd
genoemd warden;
worden; welke
welkeaandrang
aandrang
den Schryver
den
Schryver naar
naal' een
een of
ofander
ander beroemd
bel'oemd floogduitsch
Hoogduitsch
Wiskundig Leerboek
deed omzien,
omzien, en
en zyne
zyne keus,
kens, voor
voor
'Vbkundig
Leerboek deed
den eertten
grondflag del'
der Wiskunde,
Wiskunde , tot
-den
eerltell gl'olld!1ag
totde
devertaaling
vertaalillg
deed bepaalen;
Rekenkunde deed
KARSTEN ' S Rekenkunde
hepaalen; welke
welke dan
dan
van
van KARSTEN'S
oak in dit
dir Deel
Deel de
de eerfle
eerlte plaats
plaats beflaat:
beflaat: doch
doch de
de Baal.
Oaafook
fche navolging,
fcbe
navolging, onder
ollder het
het bearbeiden
bearbeiden van
van deze
deze taak,
taak:,
moede geworden
geworden zynde,
zynde, befloot
de Schryver,
Schryver, de
de ove.
ovemoede
belloot de
rige deelen
der Wiskunde,
deelen der
Wiskunde, en
en alat in
in de
de eertte
eerite plaats
plaats de
de
rige
&elven gekozene
MeetkulIde, naar eene
eene door
doorhem
henuelven
gekozene Leer.
LeerMeetkunde,
wyze te behandelen
behalldelen 1enenwel
weIinzonderheid
inzonderheidinindedeMeet-.
Meetwyze
kunde den
den Koninglyken
van EUkUllde
Koninglyken, fchoon
fchoon langeren
langeren weg
weg van
RUN.
dan de
CLIDES, dan
eLIDE!>,
de verkortende
verkortende doch
doch min
min zeekere
zeekere bypaden
bypaden
van laatere
laatere
Wiskundigen
te om
in te, in
flaan,
om niet,
niet, „,. ten
ten
van
Wiskundigen,
gelyk de
de Schryver
Schryver zich
zich al
al verder
verder in
in de
de
"„ gevalle,"
gevaUe," gelyk
Voorrede uirdrukt,
uirdrukt, „" van
Voorrede
vandoffe
doffeenentraage
traageverftanden
verf1:anden,,
"It die
die toch
toch nooit
nooirdedeArmee
Anneeder
del'Geleerden
Geleerdenvertterken
verlterken
f1:rengheid en
en fchoonheid
fchoonheid aan
aan de
de gege"ss zullcn,
ol'de, ftrengheid
-zullen, orde,
en traagheid
traagheid van
vanfommige
fommige Jangelingen
}Jllgelingen
"l/ makkelykheid
makkelykheid en
op te
te offeren, welken,
vlyt en
weIken , met geene
geene eigene
eigene vlyt'
en lust
lust
"19 op
bezield , de
als een
"9, bezield,
de weetenfchappen
weetenfchappen als
een handwerk
handwerk drydryyen , waar
waar van
van zy
zy met
metmoeite
moeite zo
zoveel
veelleeren
leeren,, als
als
"s, ven,
voor hun toekomend
"9, zy hoogst
hoogst noodig
naodig oordeelert
oordeelen voar
toekom~nd b.,.
b.',",
ban; betreedende
"/, (ban;
betreedende dus
dusonwaardig
onwaardigKaaren
h:laren gewyden
gewydcn
tempel, dien
dien zy
zy door
dooreen
eenonverandwoordelyk
onverand \vuurdelyk ge.
ge..
" tempel,
drag ontluisteren."
"9, drag
ontluistcren."
Wy hoopen
Wy
hoopen niet
niet alleen,
alleen, dat
dat de
de Schryver
Schryver door
door den
den
aftrek van
van dit
warden, om dit
aftrek
dit Boek
Boek aangewoedigd
aangemoedigd flange
moge worden,
dit
zyn groat
groat Plan
Plan,, tot nut
nut van
vandedevlytige
vlytigeLiefhebbers
Liefhebbers der
del'
zvn
dat by
Wiskunst, te
te voltoolien;
voltooijen; maar
maar dat
hy nok
ook in
in hetzelve
hetzelve
mede opneemen
zal de
de Klf)otfche
Klootfchenrie7oeKsmeeting.
Drieoekstneeting. de
mede
opneemcn zal
en wat
de Zo/mewV<':JrKunde
Zonnewmrkunde en
Kegelfreden, de
Kegelfneden,
wat dies
dies meer
meer is,
ten einde
dit zyll
zyn Wisku'ldi~
Wiskuvdiq Leerhoek
zo volledig
ten
einde dit
Leerboek 1O
volledig te
r.e
maaken , dar
dat men
i ders be•
maaken,
men geene
geene deelen
deelen der
cler Wiskunst
\Viskunst eelders
be.
hoeve te
te zoeken.
het noodzaaklvk,
noodzaaklyk,
hoeve
zoeken. Voords
Voords achten
achten wy
wy het
!!:eval,, fchoon
{choo"wy
wya.nders
ailders geene
geene aantekening
aantekening houdert
hOlldeTl
in dit geval
van Drul<feilen,
Drukfeilen , welken
welken zelfs
van
zelfs den
den naatiwkeuriglten
naauwkenrigllen Correaor ontfnappen
van die
dit Werk
deh gebruikeren
gebruikeren \'an
rector
ontfnappen kunnen
kunnen,, den
te verwittigen
dat men
men op
op hladz.
62-64 en
te
verwittigen, , dat
bladz. 62-64
en 65
6~ der
der
^eezen moet,
overal , vaor
voorPl.
Pl.II,
II, Plaat
moet,
Meetkunde overa!,
Plaat III
III leezen
Meetkunde
Figuuren op
wyl de
de aldaar
aldaar bedoelde
bedoelde Figllurell
op Plaat
Plaat III
IIIvervolgen„
vervolgen.
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ZENDEL/NCIS--ltEI!
REIS
ZENDELIN~

Zendelings-reis
Zendelings
- reis naar
naa,. den
den Stillen
Stillm Oceaan
Oceamt,, onder
onder het
het bevel
bevel
Uit het
het Engdsch.
Eng,lsch. Met
JAMESWILSON.
WILSON. Uit
Met Kaarten
Kaarten
van
van JAMES
to Plaaten.
Blusfd, en
en
Ploaten. Bide
1UdeDeel.
Dee!. Te
TeDordrecht,
Dordrecht, by
by Blusfe,
J. Allart.
Mart. In gr. 8vo.
te Amflerdam,
Ie
Amfterdam, by
by J.
8vo. 314
3 14 bl.
bl.

et vooruitzigt op veeJl1uldige voldoening namen wy
het IIIde en laatfl:e Deel deezer Reize ter hand,
M
M
en vonden ons niet bedroogen, ondanks'er op een ge-

et vooruitzigt op veelvuldige voidoening namen wy
het Hide en laatfte Deel deezer Reize ter hand ,
en vonden ons niet bedroogen , ondanks 'er op een gedeelte hetzelfde,
hetzelfde , als
als op de
de twee
twee voorgaande,
voorgaande, valt
valt aan
aan
deelte
te merken
(4).
merken (*).
Tongataboo vult het
van Tongataboo
De Befchryving
nefehryving van
het XVIde
XVlde HoofdHoofdfluk , het
fiuk,
het eerfte
eed1:e deezes
deezes Deels.
Deels. Schoon
Schoon dit
dit Eiland
Eiland uit
uit
Reizen bekend
.COOKS
bekend en diens
diens befchryving
befehryving zeer
zeer naauwnaauw·
LOOKS Reizen
keurig is, zyn
zyn 'er,
'er,zints
zintsdedelaatfte
laatftereis
l'eisdeezes
deezesLandontLandontkeurig
dekkers , eenige
dekkers,
eenige veranderingen
veranderingen voorgevallen
voorgevallen,, welke
welke der
del'
vermelding waardig
waardig zyn en hier worden
vermelding
worden aangetroffen.
aangetroffen. —
op dit
dit Eiland
De handelingen
handelingen op
Eiland,, geduurende
geduurende het
het verblyf
verblyf
van twintig
twintig dagen,
dagen, maaken
maaken het
het XVII
XVII Hoofdftuk
Hoofdf1:uk uit.
na China,
Tongataboo na
China , in
De Tocht
in het
De
Toeht van
van Tongtlltaboo
het XVIII
XVIU
lloofdttuk , isisininveele
l-Ioofdltuk,
veeleopzigten
opzip;ten merkwaardig
merkwaardig,, en
en der
der
Scheepvaard dienaig.
dienftig. Der
lotgevallen gaall
pan
Seheepvaard
Del' Reizigeren
Reizigeren lotgevallen
vergezeld met eene
vergezeld
eene Kaart van
van dat
dat gedeelte
gedeelte der
del' Feejee-Ei•
Feejee-Eidoor Capitein
WILSON in September
1797 ontCapitein WILSON
September 1797
Jnnden, , door
landen
dekt ; alsmede
van eene
eene Sehets
Schets van
de Dufs
dekt;
alsmede van
van de
Duffs Groap,
GrOilp,
op deezen
tocht door
WILSON aangedaan.
aangedaan. Groot
op
deezen tocht
door WILSON
Groot gegevaar liep
en zy
zy ontkwaontkwa..
vaal'
liep hun
bun vastzittend
vastzittend Schip
Sehip aldaar;
aldaar; en
men
het lot
men gelukkig
gelukkig het
lot,, om
om onder
onder de
de Feejees
Feejees, wreede
menfcheneeters , te vervallen.
:menfeheneeters,
vervallell.
De
De Eilanden
Eilandcn,, naauwlyks
naauwlyks doorvaarbaar
doorvaarbaar, , uit hoofde
hoofde
van
de menigte
menigte en
endedegronden
grondellornftreeks
omf1:recl<s dezelve
dezelve ,~
van de
," naar
waarfchynlyk de„
" zyn
zy.n ,"
n~ar WILSONS
WILSONS opgave
opgave,, „"waarfcQynlyk
de..
waann TASMAN
TASMAN verward
verward geraakte,
hy
zelfde, waarin
geraakte , en
en welke
welke by
den
gaf van
van Prins
den naam
11aam gaf
Prins Williams
Williams Eilanden
Eilonden; ; en men
men
mag
mag wel
weI vastftellen
vasd1:ellen,, dat
dat federt
federt maar
maar een
een gedeelte
gedeelte van
van
dezelve
door Europeaanen
zyn ; dewyl
deze1ve door
Europeoonen gezien
gezien zyn;
dewyl het
het zeer
zeer
zeker is
is,, dat
dat 'er
'er zeer
zeer veel
veel groote
gro0te Eilanden
Eilanden ten
ten zuidzuid.
zeker
westen
westen liggen,
Jiggen, van
van welke
welke wy
wy de
de digtfte
digtO:e naauwlyks
naallwlyks konkon.
den
en fommige
verre af
of waren
den onderfcheiden
onderfcheiden, , en
fommige tete verre
waren van
Vlm
de
de koers
koers,, die
die door
door Kapitein
Kapitein BLIGH
BLIGH,I in
in zyn
zyn boot,
boot, en
en
112.
na.

c.)

het II Deel
Zie wegens
wegens het
DeeI onze
onze Letteroef.
letteroe/{. voor
vaar iSor.
ISOI.
(4') Zie
1t1. 563
563 en
ell wegens
wegen.s het
bet II D. die
die voor
voar 1302.
1802. bl.
bJ. 555.
bl.

NAAR
DEN STILLEN
NAAR. .DEN
STILLEN OCEAAN.
OCEAAN.
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nadcrhand door
Schip Providence
Providence genomen
genomen is.
is.
naderhand
door het
het Schip
—Zyz nbuiten wyfelvrenigdmetdieElande ,welZy zyn bl1iten twyfel vereenigd met die Eilanden, welyolk van
de Feejees
Feejees noemt
noemt ,, dewyl
dewyl zy
Tongataboo de
van Tongtltaboo
ke het yolk
juist
juist in
in dezelfde
dezelfde rigting
rigting liggen
liggen als
als zy
zy aanweezen.
aanweezen. In
In het
hetalalgemeen
gemeen zyn ze zeer
zeer hoog
hoag ,, en
en alien,
allen,die
diewy
wyonderfcheiden
onderfcheiden
konden
ze«;r vrugtbaar;
vrugtbaar; de
deverhevenfte
verhevenlre ber•
berkonden zien,
zien, waren
waren zeer
gen
waren begroeid
toppen, en
gen waren
begroeid tot
tot aan
aan derzelver
derzelver tappen,
en op
op vervel'fcheide dier bergen
fcheide
bergen ftonden
fiondell overvloedig
overvloedig kokosboomen
kokosboomen,
die in
in fommige
fommige eilanden
eilanden maar
maar alleenlyk
alleenlyk op
op de
delaaglte
laagfl:e
die
gronden
gevondenworden:
worden :ook
ook jsis het
het hier
gronden gevollden
hier niet
niet gelyk
gelyk
te Otaheite,
daar,, in
in het
het binnenfte
binnenfte van
van het
het land, ge•
gete
Otaheite , daar
ineenlyk
niets anders
als [dan]
meenlyk niets
andel's als
[dan] door
door de
de zon
zan verbrand
verbrand
Bras
te zien
van het
zien is
is:: want
want van
het ftrand
firand of
af tot
tot aan
aan de
de
gras te
toppen der
del' bergen
bergen ftaat
fiaat het
hetvol
volgeboomte
geboomte,, waaronder
waarondet'
toppen
veelen
vrugtbaarerzyn,
zyn , dan
veelen vrugtbaarer
dan die
die van
van het
hetlaage
laage land.
land.
De
van Middletons
Eiland fchynen
De vaileijen
valleijen van
Middletom Eiland
fchynen ongemeen
ongemeell
vermaaklyk
en overvloeiende
van vrugtell
vrugten en
en andere
vermaaklyk en
overvloeiende van
andere ge.
wasfen
die aan
wasfen,, die
aan dit
dit gedeelte
gedeelte van
van de
de waereld
waereld eigen
eigen zyn,
zyn,
In fommige
deelen zagen
zagen wy
wy beplante
gronden , waar.
fommige deeJen
beplanre gronden,
waatfchynlyk
fchynlyk met Kava.
Kava.
omringen ane
alle deeze
deezeEilanden,
Eilanden, en
en die,
", Koraalriffen
Koraalriffen omringen
wlken
welken
byelkander
elkander liggen,
liggell,worden
worden 'er
'erdoor
dooraaneengehegt.
aaneengehegt.
e by
Schoon het
Schoon
het ons
ons toefcheen
toefcheen,, dat
dat 'er
'ergeene
geeneopeningen
openingen
waren
in de
tot de Eilanden,
waren in
de riffen
riffen tot
EilaNder:, die
die 'er
'erininbeflooten
beflooten
waren
wy egter
dat zy 'er
waren,, kunnen
kunnen wy
egter niet
niet verzekeren
verzekeren, , dat
'er
in
niet zyn;
zyn; maar
maar fietlen
alien vast, dat
in de
de daad
daad niet
dat het, by
by een
een
naauwkeurig
onderzoek,zoude
zoude blyken,
blyken, dac
dat 'er zoo
naauwkeurig onderzoek,
zoo wet
wel
openingen
als ankerplaitzen
zouden te
te vinden
ankerpla1tzen zouden
vinden zyn.
.zyn.
openingen als
Dan,
Dan, dewyl
dewyl de
de Kapitein
Kapiteill voorneemens
voorneemellS was
was eenige
eenige dagen
dagen
aan
Peltlw· EilaTtdm
vertoeven,, en op
op den
den geftelgefl:elEilanden te vertoeven
aan de
de Peluwweezen, , konden
konden wy
den
tyd in
in China
den tyd
Oloest weezen
wy ons
Ilier
China moest
ons hier
niet
niet langer
langer ophouden
ophfmden om
om naar
naar eene
eene onzekerheid
onzekerheid tetezoe.zo~
ken.
ken. -— InInalle
aile de
de Eilanden
Eilanden,, welken
welkcn wy
wy digt
digt by
by nanaderden
woonders, en 'er
zagcn wy
wy eene
eene menigte
menigte van
van In
Inwoonders,
derden,, zagen
is geen
geen twyfel
twyfel of ze
ze zyn
zyn alle
aile welbevolkt
welbevolkt;; ook
ook moeten
moeten
zy,
z.y, ininhunnen
hunnen wilden
wilden ftaat,
fiaat, kundigef
kundigoc zyn
zyn dan
dan anderen:
anderen:
VriendlykeEilanden,
Eilanden , welken
want
der Vriendlykf<
de inwoonders
inwoollders del'
welken
want de
gelooven dat
dat zy de
.gelooven
de verilandigfte
verfiandigfl:e zyn
zyn., erkennen
erkennen echter,
vernuftige zaaken
zaaken overtrefde Feejees hen
hell in fommige
fommi~e vernuitige
ovemef..
dat de
fen ; dat
fen;
dat zy
zy grooter
grooter kanoes
hnoes bezitten
be.dtten, , en
en dat
dat zy
zy een
een
dapper
en ftrydbaar
firydbaar yolk
volk zyn
zyn;; maar
maar zy
zyerkennen
erkennen setedapper en
vens, dat
een affehrik
affchrik van
van hun
hun hebben
hebben., uit
uit hnofde
hoofde
dat zy
zy een
van
van derzelver
derzelver onmeuschlyke
onmellschlyke gewoonte
gewoonte van
van bonne
hunlle onger
onge.lukkige
gevangenenop
op tete eeten.
eeten. Zy
lukkige gevangenen
Zygebruiken
gebruikcnboogeit
boogel1
en
V
f ff a~
ell
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en
en pylen
pylen in
in den
den oorlog;
oorlog; en
en uit
uit de
dezwartheid
zwartheid van
va. hunne
bunne
kleur
gelyk ook
ook uit het
het verfchil
verfchiL hunner
hunner taal
taal en
en, marnakJcur,, gelyk
nieren
llieren,, blykt
blykt het
het,, dat
datzyzyvan
vaneen
eenverfchillenden
verfchillenden flain
flam
zyn als
der groepen,
groepen, waarin
als de
de inboorelingen
inboorelingen der
waarin nu
nu ZenZendingen
dingen gevestigd
gevestigd zyn."
Byzouder
van het
ByzoIJder isis het
het verflag
verflag van
het Eiland
Eiland Rotumah
Rotumah;;
doch
doch wy
wy rnoeten
moeten de
deoverneeming
overneemillg agterlaaten
agterJaaten ~, alleen
alleen
vermeldende
dathet
hetflerk
flerk bewoond
bewoondis,
is, en
en de
de InwoonInwoonvermeldende, ,dat
ders
met de
veel overeenkomsts
overeenkornsts hadden
hadden met
de Vriendlyhe
Priend!ylre Ei-,
ders veel
Eivan dit
landers; dat de
de overtreffende
overtreffende vrugtbaarheid
vrugtbaal'heid van
dir Eilanders;
laud en
aart der
land
en de
de vriendlyke
vriendlyke aart
del' Inboorelingen
Inboorelingen het
het eerie
eene
verkieslyke
plaats maaken
nit het
verkieslyke plaats
rnaaken voor
voal' Schepen
Schepen,, die
die uit
Oosten
en gebrek
gebrek aan
aanververfchingen
ververfchingen hebben
hebben,,
Oosten komen
komen,, en
om
aan te
to dcen:
doen : het
om hetzelve
hetzelve aan
bet worth
wordt ook
ook als
als eene
eene ververkieslykeplaats
k~eslyke plaats befchreeven
befchreeven om
om 'er
'er het
hetZendelingswerk
Zendelingswerk
te onderflaan.
onderfiaan.
Vervolgens
ontdekten zy
zy tien
tieH of
ofelf
elfvaneen
vaneengefcheide
gefcheide
VervolFens ontdekten
Eilanden. Teleurflellingen
dezelve aan
aan te
te doen
doen deeden
deeden
TeleurHellingen in dezelve
bun
teleurfiellend (disappointement)
hun het
het grootfle
grootfie het
het teleurftel!end
(disappointernent) Eiterwyl zy aan den
geheelen tros
tros den naam
l/md noemen
Doemen ;; terwyl
den geheelen
naam
land
Duffs Groep
Groep gaven.
gaven. De kleine
kleine Eilanden
Eilanden waren, naar
naal'
van Dufs
van
alien
-allen fchyn
fcl1yn,, bar
bar;; de
de twee
tweegrootfle
grootftebevolkt
bevolkt en
en hadden
hadden
bet
De ZwaluulZwaluwhet voorkomen
voorkomen van
van groote
groote vrugtbaarheid.
vrugtbaarheid. De
zagenzy,
zy, van
en Volcanof7olcano - Eiianden
voorby zeilende
zeileode ~ , zagell
van
Eilanden voorby
en
bet laatstgemelde
11et
laatstgcmelde, een
een breede
breede heldere
heldere vlam
vlam alle
aIle tien
den
ininuuten
daar uit
nit voortkomen.
Eiland, door
voortkomen. Een
Een •Inag
,1~ag Eiland,
door
minuuten daar
bun ontdek
noemdenzy
zy~ naar
ontdek t,t, noemden
naar een
eender
del'twee
twee weglooweglooTuckers Eiland.
Eiland. Verfcheide
pers
pers,, daar
daar agtergelaaten
agtergela:.uen,, Tuckers
Verfcheide andere Eilanden
zy in
ill deeze
deeze Zee;
Zee;onder
onderandere
andere
dere
Eilanden ontmoetten
ontmoetten zy
een groep
een
groep ~, die
die zy den
den naam
naam van
van de
de Dertien
Def"tim Eilanden
Ei/anden
gaven.
gaven. Als
Als iets
ietsbyzonder
byzonderaanmerkelyks
aanmerkelyks hadden
hadden zy
zy gegevonden
'Vonden ,, dat
dnt zy
zyopopalle
allededeEilanden
Eilandennimmer
nimmerVrouwen
Vrouwen
gezien
hadden;
waaruit zy opmaakteu
gezien hadden
; waaruit
opmaaktell ~, dat
dat de
de mannen
mannen
of jaloerfcher
jaloerfcher moesten
moesten weezen
weezen dan
dan hunne
hunne oostlyke
oO$tlyke nanabuuren
wel , dat
bunren,, of
of misfchien
misfchien weI,
dat zy
zy voorbeen
vonrheen te
te veel
veel
gebad hadden
hadden om
om haar
haar tegen
tegen de
deongebondenheid
ongebondenheid
moeite gehad
Inoeite
der voorige
Dan op de
verdeedigen. Dan
de laatstlaatstvoorige bezoekers
bezoekers te verdeedigen.
gemelde Dertien
Deftien Eilanden
Ei/llnden was
was het
het anders
~nder5 hiermede
hiermede gegegemelde
legen, en
en leeverden
leevel'dell deeze
deeze byzonderheden
byzonderheden op, welke
welke wy
wy
niet kunnen
kunnen nalaaten
naJaaten grootendeels
gl'ootendeels of
af te
te fchryven.
fchryven.
Op het
het eerst
eerst zagen
zagen wy
wy uit
nit deeze
deeze Eilanden
Eilanden zestig
zestig
"99 Op
kanoes
uitkomen ; doeh
doch kort
kort daarna
wy 'er honbnoes uitknmen;
daarna telden
telden wy
honvyftig ~, ininieder
iedel'van
vanwelken
welken zeven
zeven mannen
mannen en
ell.
derd
en vyftig
derd en
dus
dus in
in 't'tgeheel
geheelduizend
duizfnd en
ellvyftig
vyftigmenfchen
menfchen waren
waren ;
daar
daal'
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daar by
by rekenende,
rekenende , dat
dat 'er nog
danr
nog wel
weI zoo
zoo veel
veel aan
aan land
land
zouden gebleeven
zyn, en
gebleeven zyn,
en dat
dat getal
geta! verdubbelende
verdubbelende voor
voor
zouden
de vrouwen
de
vrouwen en
en kinderen
kindere~,, zal
zal de
debevolking
bevoIking van
van deeze
deeze
groep op
op drie
groep
drie duizend
duizend een
een honderd
honderd en
en vyftig
vyftig zielen
zielen
uitkomen welken
aanmerking genomen
genomen zynde
zynde de
de
uitkomen,
weIken,, ininaanmerking
waarfchynlyke grootheid
grootheid deezer
waarfchynlyke
deezer Eilanden,
Eilanden, noodwendig
noodwendig
dikwyls gebrek
gebrek aan
aan voedzel
voedzelmoeten
moetenhebben.
hebben. Hier hadhaddikwyIs
den wy
den
wy voor
voor 't'teerst
eersthethetgezigt
gezigtvan
vanhunne
hunnevrouwen
vrouwen ,,
van welken
van
welken 'er ten
-een douzyn
dOUZyll of
ofmeer,
meer,inindrie
driekanoes
Itanoes,,
afkwamen, zynde
mans en
en in de
afkwamen,
zynde in
in twee
twee van
van dezelven
dezelven mans
de
derde alle
jonge vrouwlieden,
derde
aIle jonge
vrouwlieden. Zy
Zybleeven
bleeven'een
een geruimen
geruimen
tyd van
van verre
verre,terwyl
terwylhaare
haareeigen
eigenmannen
mannen haar
haar met
met zeer
zeer
veel aandagt
aandagt fcheenen
fcheenentete bekyken;
bekyken ;doch
doch ziende
ziende dat
dat wy
veel
geen byzondere
byzondere agt op
zy het om
geen
op haar
haariloegen
floegen,, waagden
waagden zy
digt by
by het
zy, zt
digt
het fchip
fchip te komen
komen, , hetwelk
hetwelk zy,
Zt o
0 wel
weI als
ais
met zeer
zeer veel
veel bewondering
bewondering befchouwden.
befchouwden. SommiSommi..
ons, met
gen van dezelven
gell
dezelven waren
waren niet
niet onbevallig,
onbevallig, hebbende
hebbende noch
noeh
dikke lippen
dikke
lippen,, noch
noeh breede
breede weezens,
weeiens, doch
doch van
van beiden
heiden
evenweliets.
jets. Haar
hair is
is zwart
evenweI
Haar hair
zwart en
en lang.
lang. Haare
Haare kleur
kleur
verichilt van
van die
die der
der mannen
mannen,, door
door eene
eene zieklyke
zieldyke witwitverlchilt
heid, gemengd
met haare
haare namurlyke
natuurlykeolyfkleur.
olyfkleur. Dewy'
gemengd met
Dewyl
]]eid,
wy hen
wy
hen genoegzaam
genoegzaam naakt
naakt zagen
zagen,, was
was haar
baargroottle
grootfl:e
vercierzel en verdienstlykheid
in het
verci.erzeI
verdienstlykheid in
het betaamlyke
betaamlyke en
en zezedelyke van
van haar
haar gedrag.
gedrag. Het
delyke
Her grootfte
grootl1:e getal
getal der
der mannen
mannen
was insgelyks
naakt ; doch
was
insgelyks naakt;
doch fommigen
fommigen hadden
hadden een
een gorgordel van
del
van matten
matten om
om hun
hun middel,
middel,enenanderen
andereneen
een verciervercierden band rondom
den
rondom hun
hUll lighaam
lighaam,, omftreeks
omftreeks de
de navel
navel ;;
deeze banden
zyn omtrent
deeze
b:mdenzyn
omrrent een
cen duim
duim breed
breed en
en bettaande
betlaande
nit
IIi! rijen
rijen van
van zwarte
zwarte en
en witte
witte fchelpen
fchelpen, , even
even als
als korakoralen
len aan
aan een
een gereegen.
gereegen. Sommigen
Sommigen onder
onder hen
hendroegen
droegen
een
hoed , niet
aan die
die dee
der Chieen kegelachtigen
kegelachtigen hoed,
nice ongelyk
ongelyk aan
neefen.
neeftn.
"„ Deeze
Deeze Eilanden
Eilanden fchynen
fchynen in
in alle
aIle opzigten
opzigten aan
aan elks
elkander
gelyk ; ook
-ander gelyk;
ook fchynt
fchynr het,
het, dat
dathet
heteen
een geen
geen grooter
grooter
natuurlyke
heeft dan
dan het ander,
voordeelen heeft
under, uitgezonderd
uitgezonderd
natuurlyke voordeelen
daar
daar de
de groepen
groepen eenig
eenig voordeel
voordeel kunnen
kunnen trekken
trekken uit
uit de
de
nabuurfchap met
met anderen;
anderen;en
en mogelyk
mogelykdat
datook
ookfommigen
fommigen
meer
ondiepten en
en flil
ail water
meer ondiepten
water hebben
hebbell,, waarin
waarin zich
zich de
de
visch
'Yisch voor
voor een
een form
flormverfchuilt.
verfchuilt. Dus
Dushebben
hebbenzy
zygelegelegenheid
genheid tot
tot meerder
meerder leevensmiddelen
leevensmiddelen, , dan
dan die
die van
'van een
een
afgelegen
Eiland. Egter
, met
afgelegen Eiland.
F.gter fchynen
fchynen zy
zy,
metbetrekking
betrekking
tot het
het geen
geen zy
zyte.teverhandeten
verhandeten hebben
hebben,, gelyklyk
gelyklyk voorvoor..
zien
hun touw,
zien te weezen
weezen :: de
de ftapel
l1:apel daa.rvan
daarvan isis hun
touw,, waarwaa!"van
van wy
wy dertig
dertigvademen
vademen konden
konden koopen
koopen voor
vooe een
cen flak
ftuk
F ff 33
van
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van een
hoep van
van zes
zes duimen
fang. nil
Da
van
een oud
ond yzeren
yzeren hoep
duimen lang.
touw is gemeenlyk
eenduim
duimdik
dik en
en even
even zoo
zoo fterk,
fterk, zo
tonw
gemeenlyk een
zo
[dan] het
het door ons
niet fterker,, als
als [dart]
ons van
van hennip
hennipgemaakt
gemakt
touw. Hunne
yzer was
was zoo
zoo groot,
groot, dat,
tOltW.
HUllne begeerte
begeerte naar
naar yzer
dll:t,
als wy
als
wy het
het voor
voor dien
dien prys
prys van
van hun
hunhadden
hadden willen
willen
en aan
aan ieder
ieder Eiland
Eilandmaar
maarweinig
weinig uuren
uuren gebleegeblee.
koopen, en
ven hadden
ven
hadden,, wy
wyons
onsgeheele
geheele fchip
fchipdaar
daarmade
m('de zouden
zouden
hebben kunnen
kunnen volIaaden,
vollaaden , het
het geen
hebben
geen wy
wy zekerlyk
zekerlyk zott.
zouden gedaan
hebben, indien
den
gedaan hcbben,
indien wy
wyteen
toengeweeren
gewecren hadden
hadden ,
het geen
dat men
men 'er in
het
geen wy naderhand
nadel'hand vernamen
vernamen, , dat
in China
ahyd een
prys voor
voor maaken
maakenkon."
kon." Wy
21tyd
een goeden
goeden prys
\Vy kunnen
kunnen
onzen Reiziger
onzen
Reiziger in
in andere
anderevan
vandaar
daarvermelde
vermelde byzonderbyzonderoo
heden niet
niet volgen:
tekenen wy
wy nog
nog op,
op, dat
heden
volgen: alleen
aileen tekenen
dat men
men
daar Matten
daar
Matten maakt
maakt,, niet
niet ongelyk
ongelyk aan
aan Spaanjche
Spaanfche Mat.
Mat.
ten; en
en dunkt het
ten;
het den
den Schryver
Schryver niet
niet onwaarfchynlyk
onwaarfchynlyk ,
in 't't vroegst
die kunst
kunst van
van de
de aldaar
aldaar in
vroegst der
der jongst.
jongst..
dat zy
zy die
verloopene Eeuwe
Eeuwe geftrande
Spaanfche Zendelingen
Zendelingen ge.
verloopene
gellrande Spaanjche
leerd hebben.
hebben.
Ieerd
Hoe zeer
het voorneemen
was , om,
Hoe
zeer het
voorneemen was,
om, met
metbetrekking
betrekking
de Pelew-Eilanden
Pelew-Ellanden aan
tot de
de Zendelings-reis
Zendelings-reis,, de
doen.
aan te doen
inoesten zy, door
dooreen
eenzamenloop
zamenloopvan
vanomflandigheden
omflandigheden,,
moesten
daarvan afzien.
afzien. In
daarvan
In 't'tvoorby
voorbyvaaren
vaarenzagen
zagen zy
zyflegts
flegts
eenigenvan
vandeezen.
deezen. Zy
eenigen
Zy vervorderden
vervorderden Hunne
hunne reis
reis en
ell
Macao. Het
kwamen te
te ftlacao.
Het XIX
kwamen
XIX Hoofdftuk
Hoofdfiuk vermeldt
vermeldt het
het
voorgevallene in
in China
China en
en de
voorgevallene
de t'huisreis.
t'huisreis. „" Het
Hetzonderzonder~
singe van
China ," tekent de
de SchryiJinge
van ooze
onze gedraagingen
gedraagingen in
in Chlna,"
ver op,
Icon niet
misfen
hethet
moest
ver
op, „ "kon
niet
misfenofof
moestoplettenheid
oplettenheid
verwekken.
vel'wekken. Dewyl
Dewyl geen
geen openlyke
openlyke ondeugd
ondeugd zich
zich ender
onder
ons vertoonde
geen eed
eed gezwooren
gezwooren,, en
en een
een ongeonge..
vertoonde,, 'er
'ergeen
woone
WOOlle godsdienftigheid
godsdienlligheid onder
onder ons
onsininagt
agtgenomen
genomenwerd
werd,,
noemden
noemden die van
van de
de andere
andere fchepen
fchepen ons
ons de
de nieuwe
nieuwe ChrisChris.
tenen vltn
van de
de Duff,
Duff, of ook
wel de
Tien Ceboden."
tmen
ook wei
de Tlen
Geboden."
Allergelukkigst
volbragtenzy
zy den
den tocht,
tocht, en
Allergelukkigst volbragten
enkwamen
kwamen
In
over de
de volbragte
volbragte reis,
reis , en
in Engeland
Efltgeland, , vol
vol genoegen
genoegen over
en
vervuld met
...ervuld
met de
de blaakendfte
blaakel1dfte hoope
hoope op
op den
den goeden
goeden uitflag
uitOag
van
der agterge1aatene
agtergelaateneZendelingen.
Zendelingen.
van den
den arbeid
arheid der
- Eerie
Eene
hoop, welke
welke niet
niet,, ofofalthans
althanszeer
zeergebrekkig,
gehrekkig, vervuld
vervuld
is: want
vinden , in
in de
de GedenkfOriften
der iflaat.
Maas.
want wy
wy vindcn,
Gedenkfi;~riften der
fchappy
van Zendeling[chap
Zendelingfchaptete Landen,
Londen , IV
[chappy van
IV D. 2!! Stuk
Stuk.,
uitgegeeven dat
dat de
dom
J80~,, in
in 't Nederduitsch
Nulerduitsch vertaald
vertaald uitgegeeven,
de
zaak der
op Otaheite,
del' Zendelingen
Zendelingen op
Otnhelte, naa
n:la het
het vertrek
vertl'ek van
van
WILSON
en op
op het
WILSON, , zeer
zeer flegt
flegt is afgeloopen
afgeloopen, , en
het Eiland
Eiland
Tongataboo
Tonrataboo geheel
geheel mislukt.
Schoen
het Eerile
Deel deezer
deeter Zendelings
ZClIdelingr.. reis,
rei;, ge.
Schoon het
Eerlle Deel
lyk
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aanmerkten , reeds
reeds een
een berigt
berigt gaf van
lyk
wy aanmel'ktell,
van de
de mebelyk wy
zogte
zogte Eilanden,
Eilanden, 't°twelk
welkalle
aHeaanpryzing
aanpryzing verdiende,
verdiende, en
en
byzonder
van Otaheite,
Otaheite, vinden
byzonder van
vinden wy
wy in
in dit
liitlaatfte
laatf1:e Deel
Deel
een Byvoegzel
't welk
een
Byvoegzel, , °t
welk zeer
zeer in
in 't °tbreede
breededes
desverllag
verllag
doet. De
doet.
De Schryver
Schryver merkt
merkt aan, dat
dat men
men in
in dit
dit.ByvoegByvoegzel van
zaaken, betreklyk
betreklyk het
het Land,
Land, desvan verfchillende
verfchillende zaaken,
deszelfs
en Natuurlyke
Historie,~
Natuurlyke Historie
zelfs Inwoonders, Gewoonten
Gewoonten en
mogelyk
het een
een of ander
mogelyk het
ander zal
zal vinden,
vinden, het
hetwelk
welkvervel'fchilt met
fchilt
met de
de berigten,
berigten, die
dievoorige
voorigeReizigers
Reizigers deswegen
deswegen
gegeeven hebben:
hebben : dan
dan by
gegeeven
hy wil
wil hieromtrent
hieromtrent opgemerkt
opgemerkt
hebben,
is nit
hebben, dat
dat deeze
deeze befchryving
befchryving opgetteld
opgel1:eld is
ult handhand.
fchriften,
hebben, en
fc
hrift en , die
die .alle
.aHe tekenen
tllkenen van
van egtheid
egtheid hebben,
en uit
gefprekken•en
,.en onderrigtingen
onderrigtingen van verfchillende
gefprekken
verfchillende perfoo•
perfoo.
die het
het laatst
laatst aldaar
aldaar geweest
geweest zyn,
zyn, en
en welker
welker gegee
nen,, die
nen
loofwaardigheidbehoort
behoortgeeerbiedigd
geeerbiedigd
worden. Te
loofwaardigheid
te teworden.
regt
dezelfde
regt merkt
merkt by
hy op,
op,hoe
hoe·
dezelfdezaaken
zaakenuit
uitonderfcheionderfcheide oogpunten
de
oogpunten door
doorverfchillende
verfchillendeperfoonen
perfoonen befchouwd
befcRouwd
worden
doch hoopt,
hoopt , dat, over
worden; ; doch
over het
het geheel,
geheel, alle
aUe de
de
berigten
berigten, , hier
hier byeen
byeen verzameld
verzameld,, zullen
zullen ftrekken
firekken tot
tot
bevestiging der
, in
del'gebeurtenisfen
gebeurtenisfen,
inhet
hetvoorg,aand
voorga:mdverhaaL
verhaal
vervat, en
en aan
aanden
dennieuwsgierigen
nieuwsgierigenenenonderzoekenden
onderzoekendell
genoegen zullen
zullen geeven
that
genoegen
geeven omtrent
omtrent den
den weezenlyken
weezenlyken {laat
van
en derzelver
in de
van de
de bewoonders
bewoonders en
derzelver leevenswyze,
leevenswyze, in
de
Eilanden
Eilanden van
van deezen
deezen grooten
gwoten Oceaan.
Oceaan.
Wy
ons, de
van dit
dit Byvaegzel,
Wy vergenoegen
vergenoegell ons,
de leezing
leezing van
ByvQegzel ~
t't welk
97 tot
bl. 97
loopt , elk
welk van
van bl.
tot a92
~9z loopt,
elk aanpryzende,'er
aanpryzellde, °er
dit weinige
weinige nit
uit aan
aan tete itippen:
fiippen:ongevoelig
ongevoelig zyn
zyn wy
wy reeds
reeds
breed
geworden. Over
de Godheden
Godhedeh van
van de
breed geworden.
Over de
de Zuidzee
Zuidzee
fchryvende, vinden
vinden wy
wy vermeld:
vermeld: "„ Het
fchryvende,
Het getal
geml der
del' GodGod.
heden
van Otaheite
is genoegzaam
zoo groot
groot als
Otaheite is
heden van
genoegzaam zoo
als dat
&t
der Inwoonderen.
Tee of
del'
Inwoonderen. Elk
Elk huisgezin
hnisgezin heeft
heeft deszelfs
deszelfs Tee
Bewa.argeest,
aanweiken
welkenzy
zy den
Bewaargeest, aan
den cerdienst
eerdiel1st bewyzen
bewyzen aan
aan
de Moral;
de
Morai; doch
doch zy
zy hebben
hebbel1 een
een grooten
grootel1 God
God of
ofGoden
Goden
van
Po,
van een
cen hoogeren
hO'ogeren rang
rang,, genaamd
genaamd PWHANOW
l"WHANOW po
° gebooren
in den
nagt. De
van de God.
booren in
den nagt.
Dealgemeene
algemeene naam
naam vall
God..
held
heid in alle
aile deszelfs
deszelfs byzondere
byzondere betrekkingen
betrcl{kingen is
is EAT009.
EATOO.'I..
Prim
Godheden houden
Dl'ie Godheden
Mudcn zy
zy voor
voor de
de opperften,
opperften, ftaande
ftaande
in eene
In
eene hooge
hooge en
enhemelfche
hemelfche waardigheid,
waardigheid, en
en by
bywelke
welke
geene
andere kunnenhaaJen:
kunnen haakii : dan
geene .andere
danhet
hetallerzeldzaamile
alterzeldzaaml1:e
is de
de namen,
namen, met
met welke
welke zyzydie
diebenoemen.
benoemel1. I. Fane,
te
Medooa. De Mader.
te Medooa.
Vader. -— a.
~. Oromattow,
Oromattow, 'Too
'Too tee
tee te
te
Myde.
God in
in de
de Zona
Zon. -— 3. Taros,
Myde. God
Taroa, Mannoo
Mannoo de
de Hooa.
Hooa.
De
De Vogel,
rogel, de
de Gees:.
Geest.
"„ Tot deeze
dee2:e drie
drie opperfle
opper{l:e Goden
Goden rigten
rigten zy
zyalleenlyk
alleenlyk
F ff 44
hun..
hulk.
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hunne
in tyden
tyden van
van nood
hUllne gebeden
gebeden in
nood,, ofofinineen
eenjaarge-e
jaargeJ'
tyde , het
tyde,
het geen
geel1 eene
eene byzondere
byzondere hulp
hulp fchynt
fchym te
te vereivereifchen , ondcrll:ellende
ondaltellende dat
dat zy
zy te
te verheven
verheven zyn, om
om hen
hen
fchen,
met kortftondige
rampen, ,ais
als de
de ziekte
ziekte van
van een
een opperoppermet
kortllondige rampen
hoofd , Itormen
hoofd,
Il:ormt:n,, verwoestingen,
verwoestingen, oorlog
oorlog of
of ander
ander groot
groot
onheil Iastig
lastig te
te vallen.
vallen. In
onheil
In de
de daad
daad fchynt
fchynt vrees
vrees en
en lyIyden kragtiger
dryfveerentot
tot Godsdienst
Godsdienst vool'
voor hun
den
kragtiger dryfveeren
hun te
te
d:m dankbaarheid.
dankbaarheid. Het
Hethuffs
huis van
vall deezen
deezen FWHAweezen, dan
FWHA.•
alwaar het
Oparre , alwaar
NOW PO
Po is
is te
wow
te Opm-r8,
het Opperhoofd
Opperboofd EARlE
EARTE
RAHIE zyn verblyf
llAHIE
verblyf houdt.
de naamen
naamen van
van Oroh"„ Hunne
Hunneandere
andert: Goden
Gaden draagen
draagen de
Oroh.
ho , Utoo
, Orouhatoo
ho,
Otoo,, Tamaharro,
Tamaharro,Tey'eree
Tey'eree,
Orouhatoo,, Oehawhon,
Oehawhon,
Tamma, Toaheite,
Toaheite. Vaveah.
Vaveah.
Godsdienst hebben
hebben zy een min"„ Voor den algemeenen
algemeenen Godsdienst
minder {(Iort
fort van
del'
vanHuisgoden
Huis'goden:: want
want elk
elk gezin
gezin heeft
heefr zyn
zyn Tef:
Tee
dat by
of Bewaargeest
Bewaargeest: : zy onderfiellen
onderfiellen dat
by een
een van
van hunne
hunne
welke door zyne
is , welke
afgeftorven Vriendell
Vrienden is,
a.fgell:OI'ven
zyne uitmuntende
uitmuntende
gewordenis.is. Zulk
hoedanighedeneen
een Eatooa
hoedanigheden
Eatooa geworden
Zulk een
een
zy, kan
Geest, meenen
meenen zy,
kan hen
hen ziekte
ziekte aanbrengen,
aanbrengen, en
en 'er
'er
van doen
van
doen herItellen
herll:ellen: : ook
ook kan
kan die
diehen
henbeveiligen
beveiligen voor
voor
eene kwaade
kwaadeGodheid,
Godheid, welke insgelyks
eene
insgeIyks den naam
naam van
van Tef:
Tee
draagt en
en hen
hen niet
Dietandel'S
anders
dan
kwaad
doet.
draagt
dan
kwaad
doet.
- Zy
Zy hebbeboverlevering, , dat
dat de
de groote
eene overlevering
groote Goden, op
OJ) zeke.
zekeben eene
ren tyd
, dedeWereld
ren
tyd,, inin hunnen
hunnen toorn
toorn,
\Vereldininftukken
ll:ukken ge.
gebroken
en slat
dat alle
aile de
de Eilanden
Eilanden rondom
rondom hen
hen
broken hebben
hebben, , en
niet anders
dankleine
kleine ftukken
ftukken van
van het
hergeen
geen eens
eens
niet
anders zyn
zyn dan
het groote
Land, geweest
is, en
YenDoa
groote Land,
geweest is,
en dat
dat hun
hUll
VenooaNoe,
Noe, het
van het
Eiland daai
daarvan
bet voornaamfle
voornaamll:e gedeelte
gedeelte is."
is."
In den
In
den loop
loop der
der Reize
Reize hebben
hebben wy
wy nu
nu en
en dan
oan Ge•
Geloofsverfchillen onder
onder de
loofsverichmen
de Zendelingen
Zendelingen aangetrolfen.
aangetrotren. Ten
lint des
den wy
wy de
de iirtykelen
des Werks
Wcrks vii
viJlden
Artykelen des
des Geloofs
Gel(}()[s, , of
flnt
GrondbeginzelenWin
van Godsdienst,
Godsdienst, opgegeld
door agt geGrondbeginzelen
opgefleld door
gemagtigde Per/bonen
uit het
mOf{tigde
Perfoonen, , verkozen
VerRO?;en uiJ
ket Lichaam
Lichaom der
det· ZenZendelingen, aan
de Duff,, op
delin£en,
ann boord
board von
van de
op Zee,
Zee, onderfchree-,
onderfchre~.
ven door
ven
aoor de
de Zendelingen.
Zendelingen.

Oudheden. Te
Te Arnhem,
G. VAN
VAN IIUSELT'S
At'nhemfche Oudheden.
Arnhem, by
hy
IIISSELT' S Arnbemfche
Junior, 1803
en 1804.
1804. Ile
J.
Moelemnn Junior.
1803 en
Ne en
en !hie
Iltie Deel.
Deel.
J. H. Moelemsn
en 256
253 en
In gr.
gr. 8vo.
8vo. 2.53
~56 bl.
hI.
weleer verza•
geen de
geen
de oudheidkundige
oudheidkuudige vary
weleer
verza..
netetmeld
H
van Am·
iirn•
meld had
had tot
tot eene
eene breedvoerige
breedvoerige Befebryving
Be[chryving van
HASSELT
VAN IIASSl!LT

als veorloper,
waarvan zyn
zyn Kronyk
hem
t en
Kron," als
~',orloper, zonder
zander opgave
opgave
hem,
en waarvan
Yam
va"
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weed vuoruitl:,ezonden,
vuorniteezonden, wordt
wordt tRands
thands
bewysOf
ofgl'tuigen,
getuigen, werd
"lIn
yarn hewy~
door hem
tytel , ale
door
h~m medegedeeld
medegedeeld onder
onder den
den bovenftaanden
bvvenfiaanden tytel,
ai'
algemeene lte,fc~eppil'g
herfcheppipg1'lm
van het
het Vaderland
hebbende de
de a/gemeene
hebbende
Fader/ani zyn
zyn
gelyk hy
by het
bet gelieft
getieft te
eerge voornemen
ontfc,'iept gclyk
eer(le
voornemen flntji:,'lept.
te noemen.
noemeo.
Alle deze Oudheden
uit Arnhemfche Handzyn hyeengebragt
oyeengdliagt tlit
Aile
Oudheden zyn
y en het
het begin
der voorige, maar
fchriften , niet
niet jonger
jonger dan
dan v~o
hegin der
maar
fchriften.
den aanvang
tot den
in
ouderdom oplopende
oplopende tot
aanvang der
der veertiende
veerti.ende
in ouderdom
Dehooge
hoogeoudheid
oudheidzoo
7.00wel,
wei,alsalsdedeflordige
flordigeaanteee
aanteeEeuwe. De
kening op
kening
op kleene
kleene fnippers
fnippers papier,
papier,, Ea/fkens
{{tllfkens en
en Lappen
Lappen oudderzelverbewnaring
bewnaring op
opzommige
zommige plaatzen
plaatzen
tyds genoemd,
genoemd, enenderzelver
en voile
In houwers
in
volle laden,
laden, hebben
hebbcn deze
dezeverzameiing
verzameling gegehouwers en
VAN HASSEU
anaakt tot
tot eenen
eenen arheid.
arheid, waarvan
reeds voor
voor VaN
I S tyd
maakt
waarvan reeds
HASSELT'S
en van
befremde en
yan al
al het noodige,
noodlge,zelfs
zdfsvan
vandeardaareene daartoe
daartoe beftemde
Connisfie;~ op
op den
den eerflea
eerae.
toe gemaakte
gemaakte klederen
klederen,, voorziene
voorziene CO;I111Jisjie
teuk , moedeloos
reuk,
moedeloos en
en voor
voor altyd
altyd terug
terug keerde.
keerde. Geenzins
Geenzins echechoer kon
kon deze
ler
deze arbeid
arbeid ooit
ooit een
cen nutteloos
nutteloos of
ofondankbaar
ondankbaar werk
werk
heeten , voor
heeten.
voor zoo
zoo ver
ver niet
nietflechts
Gechtsdedebefchryving
b~fchryving van'
vall' het
Arnhem denzelven
denzelven aIalreeds bekende.
bekende, drn~em
aloveroude, by TACITUS
TACITUS alreeds
waardigwas,
was ,maar
maarvoor
voor zoo
zoo ver
ver tevens
zins waardig
zins
tevens de
de kennis
kennis der
sigemeene voorvaderlyke
voorvaderlykezeden
zeden pezes
dezes lands
en die
die der
der ooroaralgemeene
lands en
taal daarvan
rykfte vruchten mogt
Neder/amJI'che taat
daarvan de rykfte
magI:
fpronglyke Nederlandlehe
verwachten. Gelukkig
verwaehten.
Gelukkig ook
oak in
in alle
aile deze
deze opzichten
opziehten mag
mag het
het
gereekendworden,
worden, dat
dat zich
door den bevoegden
bevoegden prysfchatter
prysfchatter gereekend
dit werk
de
,Reer VAN
HASSELT dit
werk laten
la~en welgevallen
welgevallen en
ell zulk
zulk
VAN I-IASSELT
de Heer
eenen ryken fchat
wedervoordgebragt heeft»
fchat uit de
de vergetelheid wedervoordgebragc
heeft,
eerfte DeeleR
Deelea van
els waarmede
wy reeds
reeds de
de twee
twee eerfre.
a(s
waarmede wy
van zyne
zyne Arnhemfche Oudheden
Oudheden verrykt
mag men
hemfche
Wei mag
men zich, beklaaverrykt zien.
zien. Wei
gen, dat
dat by
hy het
hetvoornemen
voornemen heeft
heeft laten
laten varen
varen tot
tot de
de uitvoerige
uitvoerige
gen.
Stadbefchryving, waarin
eelldoorgaand
doorgaand enenanneengerchakeld
aaneengcfchakeld
Stadbefehryving,
waarin een
gebruik van
van dezen
zou gemaakt
zyn , en
dezen voofraad
vooiraad zou
gemaakt lyn,
ell gaarne
gaarne
gebruik
herfcheppen,t om
wenschten wy
wy hetzelve
hetzelveillin hem
hem te
te herfcheppen
by zyn
zyn
wenschten
om by
woord te
te blyven.
blyven, vooral
daar toeh,
toch na
vooral daar
nl zulk
zulkeene
eenevoorlopige
voorlopige
woord
verzameling van
van bouwfrof.
bouwftof,, de
verzameling
derangfchikking
rangfchikking en
en bet
het dandlyk
daadlyk:
mans werkzaamee
gebruik derzelve
gebruik
derzelve eene
eene verlastiging
verlustigillg voor 's mans
werkzaamel1
geest zou
geest
zou mogen
mogen heeten.
heeten. Dozen
Dezen wensch
wensch houde
houde de
deachy
llch~
tingvvaardige . Schryver
OR.
tingwaardige,
Schryver geenzins
geenzlns voor
voor een
een blyk
blyk van
van onze
onze 011voldaanheidover
overde
de mededeeling.
mededeeling, van
van het
het geen
by met
voldaanheid
geen by
met zoo
zoo
wy voor ons
arheids heeft
heeft opgezameld;
opgezameid ; daar
daar wy
ons geen
gecll minder
minder
veel arheids
dan in
in dede.
genoegen vinden
genoegen
villden in
in zyne
zyne wyze
wyze van
van mededeeling
mededeeling,, dan
mededeelingzelve.
zelve. In
ze mededeeling
ze
In de
deBefchryving
B~fchryving van
van Arnhem
/lrnhell' zouzulk gene
Coen zullt
qen
wy toch
eene uitvoerige
uitvoerige aanhaaling
aanha21ing noel'
no eli uitfchryuitfclny-'
den wy
dier Stad.
Stad,
ving hebben
hebben mogell
mogenverwachten
verwachtenvan
van de
de Archieven
ving
Arc!Jievtn die!"
noch ook
noch
ook dezeive
dezelve ons
ons als
als zoo
zoogenoeglyk
genocg1ykhebben
hebben kunnen
kunnen
voorftellen , daar
daar zy web
tach altyd
altyd dededoorgaande
doorgaahde lezing
lezing van
van
voorfiellen.
zou afbreken
het Werk
Werk zelve
zelve zou
afbrcken en
en moeilyk
moeityk maaken
maaken., en
en het
bet
Jot der breedvoerige Aanteekeningen
lot
Aanteekenillgen al
al doorgaands
doorgaands dat is,
is.van.
vall
worden, wanneer
te worden,
Diet gelezen
gelezen of niet verflaan
niet
verftaan te
wallneer zy eerst
eer~t
van den
den tekst; terwyl
worden iniezien
ingezien na
na de
de Lezing
lezing van
\\'oraen
terwyl het
het zoozonFf5
der
ViS
d~
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der oorfpronglyke
sanveering der
tier
oarfpronglyke flukken
l1ukken zelve toch
tocb altycl
aIry"
der de
de A:lnvoering
een ingewikkeld
ingewikkeldgeloaf
geioof blyft,
blyfc, dat
zelf wel
een
dat de
de Schryver
Schryver zelf
weI zat
zal
gezien en
en oordeelkundig
zal begreepen
oordeelkundig zal
begreepen hebben
hebben;; ook
ook heeft
heeft
gezien
elk aangevoerd
ftuk in
in deze
elk
:;angevoerd Huk
deze oudheden
oudheden nog
nag veele
veele opop.
zyden vaar
voor den
Inerkenswaardige zyden
den waaren
waaren liefhebber
licfhcbber., die
die
mcrkenswanrdigil
ze hem
hem gehcel
gehcel op
opzich
zichzelven
zelventottotzyn
zyneigen
eigenveelvuldig
veelvuldig geg~
bruik dierbaar
maaken. De
VAN HASSELT
bruik
dierbaar maaken.
De Meer
Heer VAN
HASSELT zelf fpreekc
fpreekt
bp eenen
toon over
op
eenen fchertzenden
fchcnzenden toon
over het
bet mengelmoes
mengelmoes,, het
bet geen
geen
nu zyne
zyne oudheden
audbeden uitmaaken,
uitmaa kell, wier
wier register
register van
van zeventig
zeventig arar.
tikels in
en-zeventig in
in het tweede Deel
tike)s
ill het eerlle
eer1l:e en
en van
van viete
vier·en-zeventig
Deel
een zeer home
bonte ry
ry van
is. Zonder
eenzeer
van allerleije
allerleije floffen
1l:olfen is.
Zonder zich
zich aan
aan
tydorde in de opvolging of
ofmin
:13n gelykfoortigheid
gelykfoonighcid in
in ,rangfchilc.
.rangfchiklater gelegen
gelegenzyn,
zyn , vergenoegt
byzich
zich flechts,
flecks, out
vergenoegt by
out
king
king te
te laten
den juisten
elk fiuk
ftuk te
te doen
doen in
in het
het oog vallen,
<hon
juisten ouderdom
oudcrdam van
van elk
vall en ,
door 'een
'eell enkeld
enkeld woord
woord ten
ten opfchrifc
opfchrifr de
de verwachting,
verwachting t
en
en door
van het geen
men daarin
daarinzal
zal vinden.
vinden, te
re bepaalen.
'Van
geen men
"Dc
Heer
bepealen. „
De Heer
meeciee fprinll"t
fpringt in
in zyne Schetzen van
van Purys.
Parys , vrank
0 , MERCIER
;,
vrank en
en vry
vry,t
„ van
van den
den ell/huhis!H
v:m de
de paruikewaskers
paruikl'/:Ui!lkcrs op den
den zee-visch, van
CathechisGeneesheeren, en
en fchaakelt
nuts
op Geneesheel'en,
reeloenen aan
"" 111
us op
fchaakelt meloenen
aan Iiu'UilJ>{f(/rt!
litivAaare
• clorl:lers.
ciaLliters. Hy
Hy is
~,
is toongever
toongever in
in het
bet land
Illnl1 van
van kieschheid.
kieschheid.
„ Hy wordt
"Hy
wordt dear
daar voor
voor een
een wereldwyzen
wereldwyzen,, voor
voar een
cen fchep.
fchep„pond vernuft
"p<:tld
vernuftcrkend,
cikend,voor
voareen
eenaangenaam
aangenaam zedenprediker
zedenprediker en
en
voor noch
,. voar
noeh mecr.
meer. Eene
Eenenavolging
navolgingvan
vanzyne
zyneedele
edeleagteloosu
agteloos..
zal dus
",, 'fetid
h-eid zal
dus in
in dit
dit magazyu
magazyu van
van voorvaderlyke
voorvaderlyke modes
modes niet
verierekken
kunnen. De
„ tot ergernisfe
er gernis feverftrekken
"tot
kunnen.
De uhitalling
uitHaHing daarvnn
daarvan
,, is
;,
is ook
oakgevoeglyker
gevoeglyker voor
Voar een
een voorbyzien,
voorbyzien. dan
danangstvallige
angstvallige
„beangtinee van
"betra~ting
van tyd-rekening
tyd - rekening of
ofeenige
eenigeandere
andererangperken
rangperken
veel
• gefaikt. floe
"gerchikt.
Hoe
veeldroefgeestiger
droefgeestigerenendoodfcher
doodfchet' moest
moest die
die
"„ zich
zich inin zulke
zulkebeklemming
beklemming voordoen!
voordoen I Eene
Eeneverfleetene
verfleetene taal
taal
zelve gelyk
gelyk aan
aan cene
eene denr,
deur, die
"• blyft
blyfr roch
wch op haar
haar zelve
die firoef
l1roef op
op
hengzelsdraait."
draait." Aldus
"• hriare
hillre hengzels
Aldus last
laat zich
zich de
deluimige
luimige Schry.
Schry.
ver
wy hem, dat
vcr hooren
hooren., en
en game
gaarneandwoorden
andwoorden wy
dat wy
wy ons
OilS ver.
vcrblyden , in dcn
den oudheidkundigen
oudheidkundigen onderzoeker
onderzoeker en
en affcbryver der
Bank vereeuwde
vereeuwde handfchriften,
handfchriften, den
den vrolyken
vrolyken en
en fchertzenden
fchertzenden
"lIak
te vinden,
ann te
m
lIlan
vindcn, wiens
wiens voorbeeld
vaorbeeld waarlyk
waarlyk eene
eerie bemoediging
bemoediging is
is
voor veolen
ve5lcll ,, die te
te grooten
groaten afkeer
afkeer voor
voor zulke
zulke iecteren
lectcren voevoe.
den uit
d~rzelverluimbedervenden
luimbedervcnden geest,
geest.
uit vrees
vreesnlleen
:lIkenvoor
voorderzelver
Jilin toegevend
ons oordeel
oordeel zyn,
zyn, wanneer
wanneel' wy
wy die
die baarblytocgevcnd zou ons
kelyke
lordiz;leicl in
in [pelting
fpelling hadden
in 's mans
J.e!:yke jlordig/lcict
hadden aangetroffen
aangecroffen in's
mans
eigene
teal aan
eigcnc taaI,
nan welke
welke hy
hy zelve
zelve zich
zich fchuldig
fchuldig verklaart
verklaart. , in.
in..
dien
cHen ons
ons niet
niet baarblyklyk
baarblyklyk was
was voorgekomen
voorgekomen, , dat
dat hieria
hierin
's
's Schryvers
Schryvers geweten
geweten over
overkleenigheden
kleenigheden zeer
zeernngstvallig
angstvnlIig moet
maet
zyn;
zyn; want,
want,hoe
hoezeer
zeerwy
wyook
ookvan
vallden
denoudheidkundigen
oudheidkundigen letterleerervinnaar
lI1innaar de
dehoog,ffe.
hoogfl:e- zuiverheid
zuivcrheid van
van eigene
eigene taal
taal zouden
zouden mogen
mogen
verwacht
hebben , heeft
0115 echter
echter zyne
zyne flordigheid
flordigheid., gelyk
gelyk
verwacht hcbben,
heeft ons
hy het
hetdan
dannoemt,
noemr,nergens
nergensbyzonderlyk
byzonderlykgeergerd.
geergerd.
Het belting
bel:mg voor
voar Jrnbenizelve
Arnnem"zelve by deze oudheden
oudbeden is kennelyk
kennelylc
is
in derzeiver
derzclvcr algemeenen
:llgemeenen tytel en
M nit
uitmeest
meestelle
aUe opfchriften
opfchriftcn van
vall
de
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C!e onderfcheidene
onderfcheidcne artikels;
anikels; dat
dnt der
dergefchiedenis
gefchied,~njs van
van de zedett
zedell
ae
onzer
Voorvaderen , leu
ten dienfte
van den
dienl1:e van
den Richter
Dichter,, van
van den
dell
onzer Voorvnderen.
Schilder , van
Schilder,
van het
het Tooneel
Tooneel en
en van
v:m zoo
zoo menig
menig ander
onder nuttig
nuttig
doel, en
zelve ter
en der
dertaalkunde
taalkundezelVt~
ter efleiding,
dldding, ter
tl~rverklaaring
verklaaring en
en
ter
ter verbetering
verbetering van
van veclvaidige
veelvl1ldige woorden
woordcn en
el1 fpreekwyzen,
fprc~kwyzell, wilwil.
len wy gaarne
gaarne tilt
nit een
een en
en ceder
nnder voorbeeld
voorb~cld Oren
,loen zien.
zien. len
paar, een
get; paar,
een getrouwd
Trouwen , een
TroZlU'en,
get1'ouwrl paar.
ee:n ccht
ccht ge!7'(I{J'ild
paar. waren voormaals
..en
voormaals woorden
woorden van
v:m een
een andere
:1l1dere beteekelis,
b~tel'kl';J:s. dan
dan waar.
waar..
in zy
aangenomen, zynde
zy tegenwoordig
tegenwoordig warden
worden aangenomell,
zynde bet
hl't trouwen
tl"OUU'e11
vet looven ,
in de
de zestiende
zestiende eeuw
eeuw fleet-its
flechts ons
OI~S tegenwoordig
tegenwuordig "edooYen
in
te (tam,
wordende
de verloofden
wordende de
verloofden befchouwd
befchouwd in echtfchap
echtfclr.?p Ie
Chlan, terter.
paar in een
wyl het
het eeht
echt getrouwde
getrouwde poar
een weEtig
weltig en
en kerklyk
kerklyk vol.
vol·
wyl
trokken huwelyk
An. X11.,
XII.; —
- ilennekleed
rJenne1rleeri voor
hllwelyk ieefile.
leefJe. (D. I.I. Art.
zeker doodkleed
(Hy ;s
is hen,
doodkleed,, afgeleid
afgeleid van
van Hen
HeTt voor
vaar I-Pen
H'm (Hy
ken,
Hunnebedden fehyabaar
11y
is heengeglltln)
heengegaan) doet
lIy ;s
daet de
de llunnebedden
lchynbaar afitammen
afilammell
van bedden
bedden der
der genen,
genen , die
.an
die Hen,
Hen, dat
dat is die
die geflorven
gefiorven waren,
waren,
(D. I. Art.
en alzoo
alzoo eenvouwdig
eenv.ollwdig voor
VOO! grafplaatzen
grafplt1atzen opvatten.
opvatten. (D.
Art.
XVIII.)
Wynkoop was
XVIII.) - -- Wynkoop
was de
de voltooijing
voltoaijing der
der koop
koop., wier
wier
werden. (D.
(D. I. Art. X
XIII.)Wynkopsluden genoemd
genoemd werden.
xxm.)geruigen Wynkopslurlen
getuigen
Ay/lach
een gedeelre
gedeelte 'van
van de (haat,
lJyJlack is
is een
{[raat, weak
welk aan
aan ieder
ieder huis ,,niet
niet
om
om te betimmeren
betimmerell. , maar
maar evenwel
even wei om
om als
als eigendom
eigendom by
by dat
dat
Buis
te bezitten
bezitten, , tpekomt,
t(l~komt, en
en heeft
heeft dus
dus de
debeteekenis
beteekenis vaa
vail
buis te
een hofnar
of poetStoep.
LII.) —
Stoep. (D. I.
I. Art.
Art. LIl.)
- Halve
Halye gek
gek was
was een
kofnar of
poet.
(D. II.. Art.
LXX„)
fenmaaker.
.lrt. LXX.)
- — De
De vrouwenkleeding
vrouJPenkleeding van
fe,mulaker. (D.
de zestiende
eeuw wordt
words befchreeven.
befchreeven.(D.
(D. II. Art.
Art. 10
I.) —
- dzestiende eeuw
pothekars
potheklfrs waren
waren zoo
zoo wel
wei wynkopers
wynkopers als
als kruidtnengers.
kruidmengers. De
gaaper
,aoper, met
met den
den zotskap
zotskap komt
komt van
van die
die vroege
vroege tyden
ryden af,
af, vet.verbeeldende
den hofna!.
hofnar, door
beeldellde den
door wiens
wiens afbeelding
afbeeldillg men
men den
den minminnears
Apotheka,.
naars der vreugde
vreugde tot
tot een
een vrolyk
vrolyk gastmaal
gastmalli by den
den ifpothekar
was in 1418
noodigde.
(D.H.
ILArt.
Art.VIII.)
VIII.)- — De
noodigde. (D.
De etenstyd
etenstyrl w:u
J.pg
vyfuuren nadenmiddag,
en ten
ten tien uuren
uurell voor den middag en
ten ".'Yfuuren
de tyd, om
zynde
ten agt uuren
t/uren des
des avonds
avonds de
om ter
rer rust
ru~t te
re gaan.
gaan.
zynde ten
der ooren
(D. H.
II.Art.
Art.
XVIII.)
(D.
XVIII.)
- Het affnyden
c;ffl1yrlcn rler
OOl"et/ was
was eerie
eene gege.
rneenzaame
ftraf\Fan
vandievery.
dievery. Te Nymegen
meenzaame {[raf
Nymegen verdiende
verdiende de
de
Scherprechcer vaor
voor bet
bet afthyden
it
vall twee
twee vrouwen-ooren
vrouwen·ooren ia
Scherprechter
aflilyden van
fyn tom
ken Ii C/.
G/. en
XX.)-— ..„ De
1544 voir
voir fyn
en xx St. (D. II. Arc.
Art. XX.)
De
van den
den ouden
ouden tyd
tyd haddcn,
hadden, gclyk
"• baayvangers
baayvangers van
gelyk onze
onzetegens.
tegens.
"• woordige
\Voordige kroeg-plutarcken,
kroeg-ptutarcken, ook hunne
hunnc koddige
koddige uirdrukkinuitdrllkkin.
Poyt en
en Lange
Heyn Waren
toen met Henrick
Heymen Poyt
lange Heyn
Waren toen
",, gen.
gen. Heymen
en 'wolden
wofdcn em
eea fiveertfcheyde
valz Heusden
Heusrlen in
in verfchil
"erfchi! en
jiJleert[cheyde van
l'(m
",, van
"„ hem
hem maicken
t11oicken;; hem
hcm met bun
hun zwaard
zW:l:lrd door en door
door fleeken."
flecken,"
(D. II.
(D.
II. Art.
Art. LXI.)
LXI.) —
- Om
Omcindlyk
eindlyk een
eenftaal
flaal by
bytetebrengen
brellgell
van
'Van de manier,, waarin
wsarin deze
deze oudheden
oudheden voorkomen,
voorkomen, wier
wiej ver,
vel'..
verlangentete gemoet
gemoet zien.
zien, verkievolg wy met deelnemend
"oig
deeinemend veriangen
verlde.
Zen
7'overye.
wy,, hetgeen
hergeen wy
wy vinden
vinden onder
onder den
den tytel
tytel van
van l'overye.
zen wy
(D.
II. Art.
(D. II.
Art. LXXII.)
zal, Waar
Steden - befcbryver
n Een
Een Steden·
befchryver zal,
tiaar hem
hel~ voorbeelden van
v~n
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Toverye voorkomen,
voorkomen, die
die niet
niet onopgemerkt
onopgemerktveerby
voorbygalln.
gann. Ik
Toverye
Ill:
geev de
de volgende
kondfchappen(*).
(*).
geev
volgende kondfchappen
Den 28
28 Juny.
Juny.
Den
Coram Leyduker
Leydecker en
en Gysbert
Gysbert van Meeckeren
Coram
.Meecklren .• Comparuit
CQmparuit YoaJoa.
ehinzvan
van RunmUJlde
Ruremundether
titer ;11/itmtien
infiantien Griet
dim
Griet Vosch
Forch mitt
mitt Recht
Recht
gebaedet , Zlnd
und beet
desde!Befienders
hu!J!getuicht
getuichtdat
datGriet
Griet
BejiendersCornelis
Cornefis
gehaedet.
Kanis Huisfrow
(jerelS
Kanis
Huiifrow ongeveerlick
ongeveerlick drie
drie weecken
weecken geleeden
geleedm tot
tot oeren
huis gecommen
endegekeeken
gekeekenaver
avertlie
die doeren,
doeren , ende
gefacht
JlUis
gecolJlmen isis enJe
enae ge[acll't
tut If/illem
Irillem Weehterfchoe
by oer
oer Depof.
Depof. whonende,
whonende , die
die oer
16't
Wet:hter[choe by
oer in
den Kraem
wechten [olde;
folde ; icle
ick weet
weetwat
wat myn
mynkynt
kyntis,
is, [acht
facht Deden
/(raem wechten
De-pof. wat
wat isis u11 kynt?
p(lf.
kynt? Setcht
SIUlzt vrouw
vrouw Befienders,
Bejienders, dat
dat heeft
he~ft Geert
Geert
gedaen , opter
Fm:c!z
opter lifyddelpoort.
ll1.yddelpoort. Sacht
SlichtDepof.
Depof. waer
waer meede?
meede?
fascia gedae1!.
antwoorden Vrouw
Be/lendershfyheeft
heeft myn
mynkyndt
kyndt op
op'/'t hooft ge.
ge·
antwoorden
Frouw Befienders
last, ende
gegeeven. Sacht
IflSt,
ende beef:
heeft hem
hem nagelbloemen
nfJge/Moemen gegeeven.
Sacht Depof.
Depor.
wanneer heeft
beef: lY
fy dat geleert
? So
hen lleek
wen
geleert?
So isisVrouw
Frouw Befienders
Bejiendus hen
wanneer
endeheef!
heeftoer
oerdaer
daer niet
niet op
opgumtwoordt.
geantwoordt. Juravit
Yuravit ad
"esraen,
@c·e~aen, ende
Sant7a.
'sanfta.
Den 14
July &c.
Dm
14 July
&c.
Coram iisder.l
iisdem Coniparuit
Willem van
van Diemen
Coram
Coniparuit Willem
Diemen und
und heeft
hetft ge.
gee
tuicht, dat
tuicht,
datGriet
Grietdes
desBefienders
BejiendersCornelis
Corne/isKanis
Kanis Huisfrouw
lIuisfrouw ettee!teverleedentot
tot Joachim
'Joachimvan
van Ruremunts Huts
Huisgecom.
gecomlicke weecken
weeckm yerleeden
film am
doeren , oer
op tm
doeren gelacht
ge/acht,, ende
ende aver
aver
wen
aen der doeren
oer hand op
ten doeren
der doeren
,Ier
Goeren gekeken
gekelcen ende
ende tot
tot oer
oerDepof.
Depof,gefacht
ge[achtLfrillemken
Jf/iltemken ick
ick
weet nu
u wat
fyhDepof:
watmyn
myn kyndt
kyndt is.
is. Sacht
Sucht
J.)epof,wat
watisis uukyndt?
kyndl'l
'Wed
Sacht Yrouw
Befienders:
mynkyndt
kyndtisishetoovert.
betoovert. Sacht
.. 1111n
Sacht Depof.
DepoJ:
Frouw Bejienriers
een
firont op
opuanaes,
naes , waer
waer Duve!
DrivelheM
hebtghy
ghyn~geweest,
re1J Jiront
geweest, ende
ende
dingen in't
in't hooft
hoi[t hebt
hebt laeten
laeten Jlaen?
jlaen?
u fuicken
[ulcken dingen
u
Sacht
joachim van Ruremunde
Ruremunde,, wie
wie heeft dat gedaen? antantSacht :roachim
woorden
VrouwBefienden,
Be/lenders,dat
dat heeft Geert
woorden Frouw
Geert Vosch
POsch opter
opter middel•
midde/poorten
Joachim
waer
meede
? Andwoorden
p?ortm gedaen.
gedaen. Sacht
Sacht
.Joachim
waer
t11'f!ede?
Andwoorden
F'0,114,
op 't
't hooft
y,'ouw Befienders:
Be/ienders: fy
JY heeft
heef! myn
myn kyndt
kyndt op
hooft getast
gelasl ende
ende
heeft
gegeeven. Sac
Sacht
Joachim : wanneer
herft het
hel negelbloernen
negelbloemm gcguven.
lit Joachim:
Wflflneer heeft
heeft
fy
? foe
1Y dat
datgeleert
geleert?
[oeheeft
herftfy
fyoer
oerDepof.
Depo[.oer
oergewinckt
gewirJckt mitten hanhanden
tim,, dat
datfy
fyfwigen
[wigen folde
[olde,, ende
ende isissnits
mitsdien
tlienhen
!tenwech
wechgegaen.
gegaen.
'uravit
:turavilad
adSancta.
Santla.
Eodem
Eodem die.
die.
Coram
en Ryswic1r.
RyswickCompa,..
Compar.Griet
GrietPOsch:
Foch: and
tim)
Coram Ryngenberch
Ryngmberch en
heeft
getuicht tu
ter inflantien
huft getuic/21
injialffien Geert Vosch
Fosch, , dat Bernt
Bernt Jordens
Jordens
liever Frouwen
,p wafer
onler Hever
J7roulllen dach
dach Vifitationis
Fijitationis oer moeder
moeder Geert
Geert
op
Vosch
in Cornelis
Kanis hejienders
befiendershuis
huisgehracht
gebrachtheeft,
heeft, daer
Fosch in
Cornelis Kanis
daer
in fy
lY Depof.
Depof. oak
ook voorts
worts daer
Otler nae
nae gecommen
gecommen,,als
als fy nu
nu een
een wynich
wynick
tyts
gewecst
, is Cornelis
den Ins
Ituyfi!
gewecstwaeren
waerlln,
is CornelisKanis
KanisBefiender
Bejiender
t.yts iii
in den
doer
JNU in
ingecommen,
geconmien, ende
ende heeft
heeft die
iieVoerdoer
Fotrdoerbaven
havenund
ulldbeneeden
benudm
tge·
toe.
ildenbi bag.
(*)
C*) Uit
lit het
het Scheepese
Scheepe.·.AtleYJI1J
biZ' met
met 1570
1570 en end.
.ind. met
met d.
d. At
~1 Jan.
Jan.
IV,.
15 81 •
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ende,'olgents
volgentstot
tot oer
oer moeder
moeder gefadt,
gefacht, kompt
tblgedaen
kompt nu
(wedg es)ende
nu meemee•
de in de Camere
heeft hoer
hoer in
in del'
der Kameren
gebracht; heeft
tie
Came"e und heefi
Katneren gebracht;
heeft
doe die
die Carnerdoer
toegedaen ende
ende isis mit een
floel voer
voer der Ca.
Joe
Camerdoer toegedatn
een floel
Camerdoeren gaen
gaen litten,
fitten, und
merdoeren
undbeefs'
lIeeft voorts
'Yoorts die
diedeecken
deecken und
tlnd laeclauken opgeflaegen
ken
opgejlaegen , , ende tot
tot oer
oermoeder
moedergefacht;
gefacM;Compt
ComptVrouw
f/rottJI1
rose!: ende
ende bejiet
befietmyn
mynkyndt.
kyndt. Sacht.Vrouw
Vsch, wat
rosch
SaclztFrouwji Vfsdl,
wat fold
fold ick
icle
aen u kindt befien?
bejien? Sacht
Sacht Cornelis:
Corne/is: 1k
fir heb
heb vIf rtu
tiu vehr
ve.hr genoucb,
genouch,
nu fult
fult ghy
kindt befegenen
befegenenmit
mitIylf
lyfolf
ofmit
mitteedt.
leedt. Sacht
l1U
ghy myn
111yll kindt
Sach:
Depot. moder
moederdoet
duetidt
idtniet
niet ende
ende voort
voort tot
tot Cornelis
Depol.
Cornelis, , fy
fv
fait niet
wael mit die pun.
[alt
nietdoen.
doen.Sacht
SachtCornelis.,
COfnelis" ick
ickflout
floot u oock
oock wae!
P'Jttgaert int
gaert
int hart:
hart:ick
ieleheb
hebmet
metu1/niet
uiettotefchafen,
fchaffen,ick
feltheb
hebmit
mituumoemoeder tho doen.
die mit myn
tho doen
heeft,
doen. Sacht Depot:
Depoj: die
myn moeder tho
dom heeft,
heeft genobch
genohcbmit
mit my
mytho
tho doen.
doen. Sackt
Sachs f/rouw
Prouty Vosch;
heeft
f/o,sclt; ick
icle wil
wi! IS
Waerom fol icle
ick u kyndt mere befegenen,
Kyndt niet befegenen.
befegenen. l17aerom
belegenen.
don andere guide
guide Frouwen?
Prowess? Sacht
Jan
Sacht Cornelis;
Cornelis; ick
iclr wilt van
')Inn uugegedaen hebben;
Voscb, heb
heb ick
ick u kyndt
Jam
hehben; Sacht Vrouw
rrouw rIJsch,
kyndt dan
dnn betabetavert P Sacht Corn
Cornelis,
ghyheM
hebt myn
mynkyndt
kyndtopop't't hooft
hooftgetast,
getast, daer
vert?
etis , ghy
heb (ck
ick een
in. Und heeft
he"
een quaedt
quaeit achterdencken
Ilchterdenclren in.
heeft mitsdien
mitsdien fynen
'!ynen
pungaert
, und
pungaert uitgetagen
uitgetagen,
undnae
nileoer
oermoeder
moetiertoegefleecken,
toegefleeclren, ende
em!e
facht
ghy Jilt
dat kynt
foe fal ick
fllcht;; foe
fte wan
wan ghy
kynt niet befegent,
hefegent, foe
ick uu den
dm
pungaert
winnenUu hart
hart ut'1
siti Uu lye',
pungaert in u11 hart
hartfieeckin
(leeckin., ende
ende winnen
lyff.
in uu eigen
bloet , al
al
und gevent
ge1'el1t uu in handen
/umden,, elide
ende wasfchen
wasfchen uu in
eigen bloet,
folde
een Radt daerom
, foe fyn
fllde ick
ick een
daerom ryden
ryden ,foe
'!yn fyn
(yn fluisfr.
{fulsfr. ende
elide
Bernt Jordens
.Bernt
Jordens daertusfchen
daertusfchen gevallen
gevallen ende
ende hebben
hebben den
dell lleeck
(luck
behindert. Sacht
lJehinde,'t.
SachtBefienders
Bejienders Yrouw
Pi'OMW ;; dat
datghy
glty duet
doet dat
datdoe!
doet
mit recht
mil
recht,, ende
ende brenght
brenght uu felver
felver iningeenen
geenen last.
last.Sacht
Sadtvrouto
vroulII
Yosch, waeren
waeren myn
myn'Yrunden
vrundenIder
bierghy
ghyfall
feltwad
wad faeten,
laeten, dat
J7osch,
dat ghy
ghy
say hier doer;
~
doet; voort
voort nam
namder
derbe/lender
befielldereinen
einenBesfemlleel
Bes[emfJel1tende
ende
floegh nae oer
,'t welck
fyn rrou1lI
Prouty gefchra
gefchut heeft. Cornelis
{loegh
oet' weeder
moeder,',
welck fyn
Cornelis
weder met
pongart not
ende gefllcht.
gefacht,
'Weder
11Jet den
den pongart
nae oer
oermoeder
m@eder gefleecken
gefleecken ende
duet
toe, dot
doet die
die buitten/le
buittenfle Venfleren
Yenflet'en toe,
dat idt
idlnyemandt
nyemllndt en
enboort.
hoar!".
ick niet tho
Sacht
~t1cht oer
oer moeder,
maeder,,die
die Venfieren
Fen.(leren wil ick
tho gedaen
gedaen hebben,
hebbm •
dat allevrome
iat
aile 'Yrome fen
/ien,, hoe
hoI.ghy
ghy hier
hiermet
metmy
m] umbfpringht,
umbfpringhl,ghy
ghygoes
gaet
tlnet
my Om
am als
P/zarizeen mit
mit onfen
onfen "even
lievm Heer
Heer deeden.
tleedm.
net my
ads die
die Pharizegn
Sacht Bern:
$acht
Bernt Jordens,
Jordens,oer
oerKant
hllnttho
thohoop
hoopflaende,
Jlllende. ick
ide bidde
bidde u
Prouw Pesch,
nae, ghy
fyt des
Yrouw
f/osch, fegent
regent ghyet
glzyet my
my nae,
ghy'!yt
ies tho veiger
veiger niet,
niet.
flicktuu hier
bier doot
dootinin deere
deeleCamero
Comer. Soe
beef:Bemt
BeretJar.
jar.
-ff by
hy flickt
Soe heeft
dens idt
idt kyndtvoer
gefegent, ende
ende oer
oer moeder
moederna.
no. Doe
facile
liens
kyndtyoer gefegent,
Doe fac.1.te
Cornelis, nu
Cornelis,
tlU ben
hen ick
icle tho vreden.
vredm.
taster op
Het tasten
kind was
op het
hethoovd
hoovd van
van het betoverd
beto'verd kind
was het
het rechreehto;
te,; dat
dat vindt
vinde men
men ook
ook in
in bet
hetVonnis
Vonnis van
van Hans
Hons Poeek
C·),,
Poeck
maar
daar doedt
doedt het
het de
de Boofe.
maar daar
Boof~. De
De Booze
Dooze voerde
voerde in
in die
die eeuw
eeU\v
op de
den naam
van Barlebos;
de grenzen
grenzen van
van Gelderland
GeJderland den
naam van
Bar/ebos; BarBar.
lebos
J,bos ga
gayy in
in 1508
1503 aan
aan Jenne Kortens
Kortens eene
eene fubflantie
fubflllntie van
van zeep,
zeep,
waar
mede zy
zy te
to ilmelreoy
waar mede
.dm(Jlr~oy een
een geheel
geheeJ brouwfel
brouwfel van
van bier
bier onon·
driNk.
driak.
Sententieb, in
in de
de Krosyk
CIO
C*) Uit 's'i Noyes
:-10\,,01 Seatentieb.
/l.ro'1" hl
bl. 543.
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drinkbaarmaakre
maakteC.).
(*). In
drinkbaar
In Zeeland
Zeeland was
was by
hy by de
de lieden
licden VlItl
vat/
Barrebon genaamd
genaamd(t).,
(f). De
De eigentlyke
de konst
eigentlyke,t oude
de
kanst Barrehon
oude naani
naam
Barlebaen (.I-).
(a.).
was Barlebaen
was
fegenen,t 't geen
Het fegenen
-— Het
geen in
in de
deArnhemfche
Arnhemfche kondfchappen
kondfchappelt
de Bezienders
de
Bczienden Vrouwe
Vrouwe wordt
wardt afgedwongen
afgedwongen,, beflondt
beftondr eeneen.
Godfegene
fegeneuu of
voudig in
in de
van God
of uw
uw kind,
voudig
de boo
~oo rden
rden van
kind, of
of UU'
uw
en dnn
loed
dnn wierden
wierden de
de betoverden
betoverden onttoverd:
omtoverd: edoch
edocb
goed(§):
(§): en
deeze Zegening
Zegening moesr
moest buiren
buiten banden
banden gefchieden.
gefchieden. GEIlRTRUYD
deeze
GEERTRUYD
dochter Alias
BUEKERS, welke
welke inin de gevangenisfe
W1LLEMS dochter
WJLLEMS
Alias BUP.KER~,
gevangenisfe
de Srad
Stad Veere
Veereinin't'tJaar
par 1565
1565 gerllakre
geraakte en
en ook daerna
daerna de
van
van de
gewoone firnfre
van verbranden
verbranden onderging,
onderging, verklaarde
gewoone
firdr~ van
verklaarde dat de
fegeninge
die zy
j'egminge t , flie
zy acn
(ml ilechten
Aechten in!ndedevangkenisfe
,'angkenisfezynde
zynde ge.
gedaen beef:
d(/(!n
heeft,, haer
hrw'nyet
nyet hclpen
hclpen oft
eft profytieren
proffytiel'en en zal
zol,, om
om to
te
zy die !preeckt
genefen, aengefien
fpreeckt in handen
aerigefim zidie
ham/en van
,'an Juflicie
.Ttl/licie zynzynde gheen
gheen 1110.-11.
mach:heelt,
heeft, tna,r.
maer, indien
zy vry
indien zy
,'r'} en
op haet'
de
en v,-ollck
vranck op
haer
voeten flonde
ilechttien binnen
de voernoemde
,'oernoemde Aeehttien
binnen
."oeten
f1onde,, Noe
zoe,, zoude
zoude zy
zy de
veertien dagen
eer wederomme
foegefont
gefontmnaken.
maaken, als
wederomme foe
IJIls 1.'1
'JIeertien
dagen 0/' e~I'
to voren
was(."J.
(").
Ie
'Yoren was
Voor de
-— Voor
de betoovering
beroovering van
van vyf
vyfbrouwzels
brouwzels biers
biers geeven
geevell
d'ArnheinrcheOudheden
Oudhedenhet
het volgend
voorbeeld. Item, foe
d'Arnhemfche
vo)gend voorbeeld.
foe
ick in dat
iek
datyaer
Jaervan
vanachten
aehtenontfangen
ontlangenheb
hehgerekent
gereke1Jt, van
"an Jacob
JacoFJ
B?ouwer in den
vyffgebrouten
gebrouten hyisf,
Brouwer
den hoppen
hO;'J~pen cyfe
eyfe vyff
by/sf,, is
is by
hy op
op ten
ten
kameren gek01ll1Jlm,
gekommen ,emie
endeheelt
heeft JYeh
fych beclaget
beclaget dfit
dat hem
kamereTl
hem ale:
aff.
getouert was,
'was, fcolden
leoldenhem
hemdie
dieBurgemeifiers
Burgenzeijiers die
dieCyefe
Cyefe quyet
quyel
getouert
aan die
(if)."
unn
die vhf
v111 gebrouten
gebroittetJ (it)."
(*) los
K.
(*)
los Vonnis
VOl1nis aan
aan de R.
R.I<.

(4) Vonnis
Dochter
van1565,
1565,uit
tit het
<n
Vonnis van
vanDrONE
ofG"F. ROBPRTS
ROlln,:rs DoeMer
Tan
RtJgi!HrI
bet Register

van 's Heeren
Zaaken binnen
binnen de
de Stad
gequotcerd C.
"an
Heeren Zaaken
BiRd Veere
Veere gequoteerd
op MELIS
DI. 38. Zie egter
, UYDEC.op
(.I.) II'UYDEC.
(.j.)
MELli STOKE
STOKE Ill.
egter ook
ook nuCANGE
IlUCANGE 0'
op
EERNABOS.
llEnNABOS.
(S) S5V.V.LFEUWEN
in
(§)
LFEUWEN in

Bat.f.1.If.it p.
Bm.
p. 207.
zOi.
Oak uit het
((4,
..., ) Ook
hl"t zo
zo even
even aungehalld
!!14ngeha~ld Reg.
Reg. my
tny tnedegedeeld
medegedeeld van
van dill
do
13ecre Baron
IJecre
BnronVAN
VAN LINDEN
LYNDEN van
vanBLITTaRsWYL.
BLIT'l'llR.SWYL
(tD Uit
Uit Sr.
Sr. Reken.
Reken. v.
v. 151a.
1510.
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Ferantwoording en
en Yerdediging
Verdcdigingvan
van CORNr.tIUS
Yerantwoordillg
CoRNEL1USDE
DE JONG
JONG 0/$
ale
Kapitein
ter Zee
Zee gecommandeert
J(apitein tel'
geeommandeer·t hebbende
hebbemJe 's Lands Schip
ScMp
wegens zyn
zyn gehouden
Cerberus, U'egens
gedragvoor.
voor, by
byen
en na
na de
Cerberus,
gehouden &edrng
' s Lands
Overgave van
van •s
cor de
de Ylieter, onder
Overgave
Lands Eskader
Eskader7,"OOt'
onder de
Ordres van den
Schoutby
by Naeht
Nacht SAMUEL
Ordres
den gewezen
gewezen Sehout
SAMUEL STORY,
STORY,
den 3o
1799. Benevens
alle de Rapporten t, Yerhooren,
den
~o Al.
Aug. 1799.
Benevens nile
Yerhopren,
Eisen
Lisch,, Sententie
SCI/untie en
en verdere
verdere Stukken,
Stuk!:m, welke
wetke tot
totdeszelfs
deszelft
noodlottig
Rechtsgeding betrekki11g
betrekking hebben
fie Stith.
Stulr.
noodlottig Reehtsl{edirlg
hefJbcn gehad.
gehcd. I JfJe
Te
Haarlem, by
Te Hoar/em,
by F.
F. Bohn,
l30hn t 1804.
]804. In gr.
gr. 8vo.
81'0. 172
17 2 11.
/;t.

"4

leer
als Schryver,
heeft zich de
eer ten zynen
zytlen voordeele,
voordeele, als
Sdlryvet', hecfr
de freer
freer
Z
doen
doen kennen
kennen. , in
in de Drie
Drie uitgegeeven Dee/en
DeeJen

•4

DE
DE JONG
JO~G

ujt~~geeven
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JONG, VERANTWOORDING,
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I!NZ.

4~

Reizen na
na de
Hoop, Iertand
,;yner
de Kaap
[(oap de
de Goede
Goede HOtJp,
fer/and en
en Noor.
Noorzyner Reizen
Zo in
van het
het Eerfte,
Eerfte, als
'Wegen
in de
de Voorreden
Voorreden van
als in
in die
wegen(*).
(*). Zo
van het
het Derde
DerdeDeel,
Deel, beklaagt
beklaagthy
byzich,
zich, met
van
met veel
veel nadruks,
nadruks.
wegens het
bet vonnis
hem geftreeken
gefl:reeken,, naa
naa de
de overgave
overgave
wegens
vonnis over
over hem
Texel, ill
in Oogstmaand_
1799,
van 's Lands
dien belt.
van's
Lands Vloot
Vloot in Texel,
Oogstmaand. ;1799
.. dien
heit..
loozen dag
Dena floe
veel by des.
loozen
dag voor
voor 's's Lands
Lal1ds Zeeweezen.
Zeeweezen. DGnd
flOe veel
deswegen ook
by des
Meer, en
en voert"
voert,
dermeer,
wegen
ook gezegd
gezegd hadt,
badt, beloofde
beloofde by
by de
de opening
opening van
van dit
ditBoekdeeltje
Boekdeeltje,, zynen
zynen Landgenooten
Landgenooten dit
die:
wooedtoe:
toe: "„ bier
aanalln
myne
belofte
w:oord
Ziet eindelyk
hier eindelyk
myne
beloftevoldaan
voldaan~
door onder
relatik
door
onder ulieder
ulieder oog
oog tete brengen
brengen alle
aile de
de ftukken,
fiukken, relatiet"
de procedures,
tot
procedures, welke
welke tegen
tege1l my
my gevoerd
gevoerd zyn,
zyn, en
en want
waa!'
tot de
van de
'Van
de vreeslyke
vreeslyke ftraf,
ftraf. welke
welke ik
ik heb
heb moeten
moeten ondergaan
ondergaan , het
het
gevolg geweest
geweestis;
is; met
met het
het geen
geen daar
r;evolg.
daar tegen
tegen tot myne
myne ver.
dediginggefteld
gelteldis,
is, of nog,
nog, nanahet
hetbekomen
bekomen der
der Sententie,
Sementie.
clediging
konde bygebragt
hygebragtworden;
worden ;op
op dat
dat Gyliedell
Gyliedennn,
nu , met
met volkonde
vol.
komen kennis
van zanken,
zaaken, zult kunnen
4k niet
kunnen oordeelen,
oordeelen, of
ofik
niet
komen
kennis van
met grond
grond kan klaagen
klaagen over
over eene
eelle zodanige
zodanige Rechterlyke
Rechterlyke nit.
uitmet
fpraak , en
en my
befchouwen als
als een
een Slagtolfer,
Slagtolfer, dat, by
fpraak,
my befchouwen
by gebreL
gebret
van anderen,
anderen ,verkooren
verkoorenwas,
was,om
omde
de Natie,
Natie , door
door eene
van
eene ge•
ge.
heel vreemde
en voorbeeldelooze
ftrafoefening,ininden
den \'Vallll
watt
beel
vreemde en
voorbeeldelooze firafoefening.
dat de
de Bataaffche
te brengen
brengen • . dat
Batoaffche Vloot eeniglyk
eeniglyk door
door verraad
verraad
of lafhartigheid
f)f
lafhanigheid zoude
zoude zyn
zyn overgegeeven."
overgegeeven."
Men zal van
tier vergen,
verger, bier
Men
van ons,
ons, als
als Boekbeoordeelanrs,
Boekbeoordeela:1rs, niet
}lier
uitfpraaktete doen
doen over gelyk
llitfpraak
gelyk of
of ongelyk
ongelyk;; dit
dit loopt
Jonpt rete eeneeenemaal buiten
buiten ons
ons vak
maal
vak:alleen
aileen moeten
moeten wy
wy den
den inhoud
inhoud van
van dit
die
Werkje doen
doen kennel).
kennen.
Alvoorens de
de Schryver
Alvoorens
Schryver zyn
zyn eigenlyk
eigenlyk werk
werkaanvangt
aanvangt.
brengt hy zynen
brengt
zynen Landgenooten
Landgenooten onder
onder het oog
oog eenige
eenige Brie.
Brieyen , tusfchen
DAENDF-LS en
en hem
~en,
tusfchen den
den Generaal
Generaal DAElfDELS
hem gewisfeh3,
gewisCcld,
geduurende
om daardoor
daa.rdoortete doen
doen blyken
blyken,, dllt
«eduurende zyne
zyne gevangenis;
gevnngenis;om
die Generaal
heeft kunnen
kunnen goedvinden,
goedvinden, hem
GeneraaI heeR
hem DE
DE JONG
lONG eene
aene zogensamde
Conferentie te
te bebben
hebben doen
doen bywooneu,
bywooneu , waarby
genaamde Conferentie
waarby by
bJ
nimmer
llimmer tegenwoordig geweest
geweest is.
is.
Verder
geeft hy
hy reden,
reden , waarom
by zich
waarom hy
zich niet
niee tot
tot eene
eene b~
Verder geeft
knoptere
knoptere Memorie, volgens
volgens rand
raad van
van zommigen
zommigen zyner Vrien.
denbepaalde
, zonder
den, bepaalde,
zonderdedeBylaagen
Bylaagen teffens
teffens te
te geeven
geeven, , el
c~
send't
flendt vooraf
voorafeenige
eenige algemeene
algemeene tete zyner
zynerverontfchuldiging
veronefchuldigin,
itrekkende
firekkende aanmerkingen.
aanmerkingen.
Daar
de breedfpraakige
Sententieinin drie
drie deelen
deelen gefplitse
gefplitsr is.
is,
breedfpraakige Sencentle
Daar de
volgt
by die
die zelfde
zeifde verdeeling,
verdeeling, en
en betuigt
'VoIgt hy
betuigt Eerst
Eerst te
tc zullea
zull.;;a
te nederftellen
nederftellen eene waarachtige
waarachtige voordragt van alal het
hetgebeur..
gebeur..
tie,
verzwyging van
van eenige
eenige omitandigheid
de, zonder
zonder verzwyging
omfl:andigheid, , en voor
voot'
welks
welks echrheid
echtheid by
hy zyne
zyne Eer
Eer durfc
durft verpanden
verpanden, , terwyl
terwyI by
hy de
de
vergelyking
daarvan, met
met den
den eisch van den
Advocaat Fiscaal,
'¥ergelyking daarvan,
den Advocaat
Sammie, en van
en
.en van
van de
de Sententie,
van het
het onderling
onderling verfchil
verfchil tusfcheil
tusfchetl
dee.
dee(*)
ell<) Zie
Zie onze
o:,ze ;Wert.
Yoder!. Letterotf,
Letteroef. row
¥'OQJ ttoz
18001, b,I. 415;
4[5 i voor
yoor t8oz,
18o~,
a bier
Itl. 7.5
7S, eD
hier beves,
blVell J W.
bl. 337.
337.
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deeze
deeze beiden
beiden,, aan
alln den
den opmerkzaamen
opmerkzaamen Leezer
Leezer overlent;
overlaat; Ten tweeden
Ten
fllIeeden, , eene
eene wederlegging
wederlegging van
van die
die argumentatien
argumentatien,, welwelke tot
tot pretens
pre tens bewys
bewys van
van fchuld
fchuld inindedeSententie
Sentemieaangevoerd
aangevoerd
Ten derden,
derden, een
worden;
— Ten
een betoog van
van de
deongepastheid
ongepaslheid
worden; - des
des Befluits,'t
Befiuits,'twelk
~Ik het
het flat
ootder
derSententie
Sententie uitmaakt.
uitmaakt.
De
by bI.
en bI.
Hijloria Filll~., welke
welke hy
bl. 21
21 aanvangt
aanvangt en
bl. 85
85 ein.
ein..
De Hifioria
digt
gefchreeven
oigt,, al,
zlll,hoe
hoeveil
vee1oak
ookdesdes
gefchreeven moge
moge zyn
zyn,, een
eltoos
Iluk voor
altoos gedenkgcdenk- en
en bewaarens
bewnarens· waardig
waardig fiuk
voor 's'sLands
Lands
Gefchiedenis
blyven. Wy
Wy hadden
hadden wel
wei eene
eene en
en andere
andere by.
byGefchiedenis blyven.
zonderheid
aangeflipt , om
om dezelve
zonderhdd aangdlipt,
dezelve onzen
onz(m Leezeren
Leezeren me.
me.
de
ay flonden
de re
te deelen
deelen;; doch
doch zy
flonden te
te zeer
zeer met
met andere
andere in
in verver.
band
om ze
Ze op
op zichzelve
zichzelve te
te plaatzen.
plaatzen. Liever
Lieverfchryven
fchryven wy
wy
band,, om
of de beknopte
=f
beknopte zamentrekking
zamcmrekking van
vall alles, met
met de
de eigene
eigcnc wool:
woor..
den
den Heere
oe JO,\G.
roe.c. Het
den van
van den
Hcerc DE
Hetaangeduid
aangeduid breedvoerig
breedvoerig vet:
vcrhaal
laat by
by volgen:
volgen: „"Ziet
Ziet
haal des
des voorvals
voorva Is gegeeven
gegeeven bebbende
bebbendc, , laat
daar,
daar, waarde
wanrde Landgenooten!
Landgcnooten! alles,
alles, wet
watwegens
wegens de
de noodlot.
noodlot.
tige gebeurtenis
betrekkelyk het
het verlies
's Lands
van's
Lands EskaEskagebeunenis, , bctrekkelyk
verlies van
der,, ter
gekomen. Ziet
rer myner
myner kennibfe
kenniofe isis gekomen.
Ziet daar
daarmyne
myneverrigverrigtingen
voor , by
by en
en gedrangingen
gedraagingen voor,
en na
na de
deOvergave
Overgave der
der
tingen en
Schepen; ik
ik zal
zal het
hetbier
hiernogmaals
nogmaals kortlyk
konlyk voor
voor en
ell uiteen
uiteen
Schepen;
zetten,
ten einde
einde de
de beoordeeling
beoordeeling ul.
uj. tetegemaklyker
gemaklyker vane.
valle.
zetten, ten
"„ For
Poorde
de Overgave.
Qvergave. Voorziende het verlies
verlies van 's's Lands
Lands Eskader,, het Welk
in evenredigheid der
der beide magten
welk in
magten in geval van
van
landing
was , trachtede
landing met
met geene
geene mogelykheid
mogelykheid te behouden,
behoudel\ was,
trachtede
ik door
door beleid
beleid tete bewerkilelligen
bewerkltelligen het
het geen
geen door
door geweld
gcweld niet
niet tete
verkrygen
wear door de
was" waal'
de Schepen
Schepell in
in alle
aile gevallen
gevallen (gelyk
(gelyk
verluygen was,.
ook byzonder
achteren blykt)
blykt) voor
byzondel' van
van achterell
voar het
het Vaderland
Vaderland waren
waren
bewaard
gebleeven. Meermaalen
en by
bewaard gebleeven.
lVIeermaalen, , en
by herhaaling,
hel'haaling, heb
heb ik
ilt
den
by Nagt
Nagtaangeraaden
aflllgcraadell,, zyne
zyne Kapiteinen
Kapiteinen byeen
byeen tete
den Sellout
Schout by
roepen
om met
roepen, , om
met den ancieren
3nderen te
tc beraadila'
berandilaagen
deeze
agen wat
wet in deeze
bachlyke oogenbllkken
oogenblikkenhet
hetbesee
bestewas;
wasen
; en
vervolgens
1,1achlykc
vel'volgens
om,niet
nict
van
Rheede te
te retireeren
retireeren,, zonder
zonder zich
zich van
van vaartuigen
vaarcuigen te
te
van de Rheede
voorzien
het yolk
01:1 in
in onverhoopte
onvcl'hoopte gevalleu
gevallcll het
volk te
te kunnen
kunnen
voorzicn om
bergen.
"„ Voorts
Voorts alal dadelyk
dadelyk na
na het
het irregulier
irregulier ankeren
ankeren naby
nllby en
en voor
vool'
de
de Flieter
Flieter aide
fieldeikikaan
aanden
denSchout
Schoutby
byNagt
Nagtvoor
voorom
omde
debest
best
mogelyke politie
pofitie te neemen
toe , naar
myn inzien,
1110gelyke
neemen en gal
gaf daar
dnar toe,
naar myn
inzien,
de beste
middelen op;
op; naamlyk
naamlyk door
door zyne
zyne gegeevene
gegeevene linie
Iinie van
van
bcste middeien
bataille
te veranderen.
aan, den
veranderell. Daags
Daags daar
daar aan,
den 29,
29. heb
l1eb ik
ik by
by
bataille te
herhaaling
herhaaling daar wederom
wederom op
opaangedrongen.
aangedrongen.
soAug.
Aug. de
de equipagie
van Cer"„ Wanneer
Wanneer op den
den fataalen
falaaJen 30
equipagie van
berm
in eene
~ertls in
onwil uitberstte
uilberstte,, ftilfiileene feditieufe
feditieufe beweeging
beweeging en
en onwil
de
ik dezelve
dezelve enenbragt
bragthun
huninin't'rgezicht
gezichtvan
vanden
dennaderenden
naderenden
de ik
Vyand
weder tot
tot ol'de
orde en
en plicht.
plicht. IkIkvermaande
vermaande vervolgens
vervolgena
Vyand wedel'
Officieren tot bedaardheid
bedaardheid en
en moed
moed in een
een zeer
zeer ongelyk
ongelyk gegede Officieren
vecht,
vecht. dat
datikikmy
myalle
aileoogenblikken
oogenblikkenvoorftelde.
voorfielde.
de Overgave.
Overgave. In de
"„ By
By de
de byeenkomat,
byeenkol1l~t, alwaar
llhyaar alles
alles zoda.
zodanig
nig,
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rig verward
toeging, dat
WAS bedaard
bedaard te
'Dig
veTward roeging.
d~t het
het niet
niet mogelyk
mogelyk t\ras
eerst voor
denktn , fi~Idc
Cloth ik
ik eerst
voor oln
o n fchriftiyke
advyfen te
te gee.
fchriftiyke advyfell
geedenken,
ven , en
en dit zynde
zynde verworpen,
vcr\Vorpell, zoale
zoade men
men tot
lot het
hetbefluit
helluit zyn
zyn
ven,
gekomen om
om den
den eisch
eisch de~
des Enge!fclulI
Engelicken Admiraals
Admiraalsgaaf
gaaf toe
toe te
re
gekollJcn
Remmen ,to
zo niet
niet ik was
by dell
den arm
arm gewas opgeltaan
opgefl:aan,, STORY
STORY by
gefiemmen,
greepen en
en het
bier van
bet onrechtmaatige
onrechlmaatige hier
van had
ha d voorgefteld;
voorgell:eld; en
ell
grecpcn
bier door ben
bier
ben ikikdus
dusdedeeenig-tie,
eenig-lte, ten
ten minften
min~en de
de aanleidende
aanleidend~
oorzank geworden,
geworden, dat
dat de
de Holltmd/che
Hollandfche or
of zogenaamde
oorzn:lk
zogenaamde PrinPrillfe Vlaggen
niet legaal
legaal van
van ooze
fe
Vlaggen niet
ollze Schepen
Schepen zyn
zyn geheefen,
gehec[cn. en
en
geh~ele Esquader
Esqllader is
is erkend
crkend
de geweeze
geweeze Stadhouder
Stadhouder door het
het geheele
geworden.-Vervolgens
, alvoorens
hethet
beflootene
- Vervolgens.
alvoorells
bellootcne ter
rer
gewordell.
kennisfe van
van de
de Engelfche
EngelMe Officicren
Officierenwierd
wierdgebmgt,
gebragt , heb
heb ik
kenuisfe
den Kapit.
Bon, als
als een
eell der kundiglle
kundigfl:e en
en in
in dit
ditmoeilyk
moeilyk vaarvaar·
den
Kapit, BOK,
water meest
bekende Zeelieden,
Zeelieden, nog
nog in
meest bekende
in 't byzonder
byzonder afge.
afgewnter
vraagd, of
of deeze
'er ook
vraagd.
deeze 'er
ook lets
iets op
op wist,
wist, het
hetgeen
geenby
hymet,
met
Neen! beantwoordde.
Neen!
beamwoordde.
Na de
Overgave. Hell
Heb ik
"„ No
de OvergaJle.
ik my
myvolflrekt
volflrekt lydelyk
lydelyk gedraagedrailgen, en
enals
alsgedefungeerd
gedefungeerd hebbende
hcbbende befchouwd.
befchouwd. Willekeurig
Willekeurig
na Engetand
Engeland gevoerd,
gevoerd, fchreef
na
fchreef ik
ik alaldaadlyk
daadlyk aan
aan een
een myner
mynel:'
Vrienden alhier,, hoedanig
Vrienden
boedanig ilc
ik daar
daar was
was heen
heen gebragt,
gebragt, en welwei.
my gedaan
gedaan waren
waren,, ter
terverkryging
verkrygingvan
Van
ke demarches
demarches reeds door
doormy
verlof tot myne
myne terugkomst,
terugkomst, met
met verzoek
verzoek van
van zuiks
zulks ter
ter ken.
ken~
nisfe van
der Marine
nisfe
van den
den Agent
AgenL der
Marine te
te brengen,
b,engen, het
het welk
welk gegefchied is.
is. -— Vervolgens
Vervolgens lIan
aan den
den daar
daar commandeerenden
commandeerenden Ad.
Ad.
fcbied
miraal GREWNE,
GREWNE, zo
zo mondeling
alle zorg
zorg en
en bemondeling als
als fchriftlyk
fchriftlyk,, aile
miraal
waaring omtrent
omtrent myn
myn fchip
fchiphebbende
hebbendeafgeflaagen
afgellaagen,, alsmede
alsmeda
waaring
idle verbintenisfen
metden
den Prins
Prins van
van Oranje.
Oranje, ter welker
nile
verbintenisfen met
welker dis.
dispolitic men
men my
my wilde
to zyn, veroorzaakte
polhie
wilde perfuadeeren
perfuadeeren te
veroorzaak.te dit:
di!:
gedrag arm
gedrag
aan my
my een
eell aarnal
aantal onaangenaamheden.
onaaugenaamheden. Daar
Danr na
ua op
op
berhaald
en fchryven
[chryven de
de terugtocht
terugtocht vergund
v~rgund zynde;
zynde~
herhaald aanzoek
aanzoek en
Texel, narn
landdeikik op
op 7'exet.
de eerfte
getegenheid te
te bant.
baat, om
landde
n3m de
eerfl:e gelegenheid
oln
aan den
aan
den Agent
Agent der
der Marine
Marine tetefchryven
fchryven,, en
en begat
begafmy
my vryvrywillig
in arrest, in
in weerwil
weerwil van
van de
de ftrenge
fireuge behandeling,
behalldeling, welwillig in
ke myne
myne Medebroeders
Medebroeders hadden
h3dden moeten
moeten ondergaan,
ondergaau, en
en hec
hee
elgemeen my volkomen
algemeen
vo/komen bekend
bekeod resfentiment
resfentiment der
.ter Natie
Natie tegen
tegen
ons, byzonder
ons.
byzonder van
van hec
het Befluur."
Be!1:uur."
Het
nz JONG
Het overige
overige van
van dit
dit Boekdeeltje
Hoekdeeltje befleedt
be!1:eedt De
JONG in
ill eerie
~ent
breedvoerige
van de
de Bewyzeu,
Bewyzen, welke
breedl70erige wederiegging
wederleggiug van
welke men
men gegebezigd
beef( om
om in
in hem
fchuld op
op te zoeken
hem cenige
ecnige fchuld
zoeken,, en
en het
het
bezigd heeft
betoog
't welk
van de
de ongepastheid
ongepastheid des,
des. befluits
bdluits. , 't
welk het
het floc
f10t
betoog van
Sententie uitmaakt.
uitmaakt. Wy
van die
Wy moeten
moeten het
bet by
byhet
hetaangeaang~
van
die Slutentie
duidde taaten
duidde
Inaten berusten
berusten; ; alleen
aileen nog
nag aanmerkende
aanmerkende,, dat
dat de
d~
Schryver
aan dit
dit alles
alles een
een berigt
berigt hegt,
hegc, van
van 't't geen
Schryver aan
geen hem
hem geduurende
gevlIngellis van
van elf
elfmaanden
maanden isiswedervaarcn;
wedervnarcn;
duurende zyne
zyne gevangenis
van
de volvoering
volvoering van
van het
hetover
overheni
herriuitgefprooken
uitgefprooken vonnis,
vonllis,
van de
en
nadeelendoor
doorhem
hemge!eeden
geieeden Hy
en de
de geldige
geldige nadeelell
tIy fchryft
fchryft tea
ten
liot
hebbende „" Maar
flot,, dit
dit opgehaald
opgehaald hebbcnde:
Maarwaar
waar toe
toe deeze
decze nut.
nut"
'ooze
waar toe
toe de
Jooze klagten
klagten geflaakt;
gellaakt j waar
de diepe
diepe wondeu
wondeu,, die
die thans,
thans..,
G
dolt
UT?.
,.ITT. 1804.
18°4, NO.
Nt. 10.
10.
G gi
do~t
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beginnen te ver.
door eene
eeDe aangenaame
a:mgellaame inwooning
inwooning,, langzaam
langzaam bcginnen
yer..
zagten , opgekrabd?
zagten,
opgekrabd 1 De
Deifi.Etorie
Hinorie van
van aile
aIle Landen
Landen en
en Tydem
Tydell
levers onregtvaardigheden
op. Daarenboven
levert
onregtvaardigheden op.
Daarenboven zo heeft
heeft geene
geene
uitfpraak van
van een
uitfpraak
een gedelegueerde
gedelegueerde Rechthank
Reehtbank my
my kunnen
kunnen ontontneemen die
eenigfte tToost,
(roost, welke
die hatzemende
aalzemende, , offchoon
offchoon eenigfte
welke
neemen
any in dit
my
dit on
onverdiend
verdiend en
en grievend
grievend noodlot
noodlot Reeds
lleeds opbeurt.
opbeurr.
Zy beftaat
bel1:ant in
in de
de bewustheid
bcwustheid van
van onfchuld;
onfcbuld; de
de vryfpraak
vryfpraak van
vall
het Geweeten
ondervinding , dat
11et
Geweetcn;; de
de dagelykfche
dageIykfche ondervinding.
dla het
het uitgeuitg....
in geene
Vonnis in
fprookcn
geene opzicluen
opzichren de
de achting
aebting van
van braave
braave
fprooken Vonnis
en verftandige
en
verO:andige Vrienden
Vrienden heeft
heeft verminderd
verminderd, , ja
ja zelfs
zelfs dat
dat derderzelver getal
getal is
is aan!fegrncid;
aangegroeid ; de
zelver
de overtuiging
ovenuiging, , eindelyk
eindelyk., dat
dRt
Been onpartydig
geen
onparrydig mensch,
mensch, die
diealles
allesbedaard
bedaardheeft
heeftnagegaan
nagegaan,,
met de
met
de meerderheid
meerderheid van
van den
den Hoogen
Hoogen Zeekrygsraad
Zeekrygsraad zal
zal kunkunnen inflemmen
en de
de zo
nen
inO:emmen; ; en
zo zekere
zekerc als
:'lIs eeuwige
eeuwige waarheid:
waarheid: ,~
de
lilisdaad rnaakt
fckande lIit;
:tit; Naar
de Straf!"
JJ;lisdaad
1I1ff(/).:t de
de fclumde
maar nimmer
Nimmer de
StratI"
1, 1212 PETER
Illerkwaardige Levensfckets
PETER JOSP.PH
JOSEPHSCflEFHR,
SCHEFFER, P"sMerkwonnlige
LevemfcJuts "fIn
Pastool te
too1'
te keulen,
keuleu,weget
U'egnsshet
hetvermoorden
vcrmoorden van
vou twee
twee Vrouwen,
J7rotJwelz.
1803 te oaken
December 1803
27 December
op
Aakenopenlyk
openlyk geguillotineerd.
gpguiilotineerd.
op den
den 2.7
GrootendeedsdOQr
doorhem
hem zell'cl1
zelven be!i:hreven.
bile/It-even. Benevens
C1'ootelldeels
Bcnevens ververfckeiden Uittrekfels
Uittrekfels uit
{cheidtlJ
uit eenigen
eenigen zyner
zyner Leerredenen,
Leerredenen, Ver.
Verhandelirgen , Brie,'en,
Brieven, Vaerzen,
J7aerzen, enz.
enz. en
en het
het verhaal
"erhaalzyner
zylur
h,mdelil,'gen,
Bechtplegit,g. Met
Afbeeldfel. Vit
Uit ket
Rechtp/eghg.
Met zyn
zyn we/gelykend
welgdykend Albeeldfd.
het
Hoogduit:chvert{]aM.
vertaald. Te
by G.
HoO'gduit!ch
1'e Amffeldam,
./11Iijleldom, by
1804.
G. Roos, 1804.
233 bl.
In gr.
gr. 8vo.
S,'o. 233

v~"

n deeze
deeze Leevensfchets
Leevensfehers ontmoeren
ontmoeten wy
wy een
een nicuw
niruw bewys
bewys van
ITn
de dikmanis aangevoerde aanmerkinge, dat
de
dat een
een gezond
gezonci
hoofd op een zeer ongefteld hart kan gam zyn; dat Theedikma~!s

~angevoerdeaanmerkillge,

boofa op een zeer ongefteld hart kan geent zyn; dar The,,rie en
en Praktyk
Pralnyk zonnyds,
zonllyds, inincell
eenzelfden
zelfdenmensch
mensch,, met
metelkanelkanoverhoop Iiggcn;
liggen ; een
een nicuw
der jammerlyk
jammerlyk overhoop
nieuw bewys
bfWyS van
van die
die
ftrydigheid in
in de
de zedelyke
waereld, tot
firydigheid
zedeIyke \\'~erdd.
tot het
her geeven
geeven van
van eene
eel1,t
voldoende oplosfing
welke de
de faranderlie
voldoende
oplosGng van
van welke
fchfanderlle hoofden
hoofden hunhUllne onmagt
bekennen. SettuFER
oIlll1agtbekennl:JJ.
SClIEFFIlRwas
waseen
eenperioon
perioollvan
vangoeden
goeden
huize
opvoeding genooten,
huize,, die
die cone
eene befehanfde
berchaafde opvoeding
genooten, en
en de
de wae.
wne.
reld
had[ gezicll;
gezien; die,
die, in
reId hadr
in 't byzonder,
byzol1der,, in
in de
de fragmenten
jragmenten van
Brieven en
zich voordoet
iemant,
:Brieven
en Vaerzen,
Vaerzcn, bier
hier afgegeeven
afgegeeven,, zich
voordoer als
als iemam
net
meteen
eelltedergevoelig
tedergtvoelig hart
lJarc begaafd,
beg'a~lfd, voor
voorde
devriendfchap
vriendfchap gege:
fiemd, en
fiemd,
en 't't welk
welk de
de zoetigheden
zoetiiih~'dell van
van dezelve
dezelve in
in haare
haare voile
volle
kragt fmllakte.
fmaakte. Men
kragt
Men hoore
1100reden
den man
man in
in eenen
eenen brief,
brief, gefehreegefchree:tan zekeren
zekeren vriend.
vriend , die
en a:m
yen
die eene
eene buitenlandfche
buitenlalldfche reize
reize hack
hadt
y
ondernomen.
ondernomen. "„ Myn
Myn anigfte!
ccnigfte! liefftel
Iieme I besrel
besce! 20
zo zyt
zyt gy
gy dan
dan
ziel bemin,
bemin, eer
eer ik
.u vertrokken,
vertrokken, dien
dien ik met
met geheel
geheel myne
myne zie!
ik X•
e
l nog vooraf
"nog
voor;;f in
in myne
myne broederlyke
broederlyke armcn
armen drukken
drukken., uu hasteharte_
en u het
zeggen kon.
kon. Toen
.,lyk ktXchen
kUoichell en
het Iaatst
laatst vaarwel
vaarwel zeggen
Toe'n ik
ik
vroeg, en
en men
men my
my zeide
of
., in uw huis
buis kwam,
I{wam, Haar
naar uu vroeg,
zeide dat gy
gy
want,t broeder
zulks my
my als
als een
een doncier49
$' afgereisd
afgereisd waart
broider I! klonk
klonk zulks
donder,,'fiag
as
ilaff

,t
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flaginin de
de ooren.
ooren. God!
zo genag
God! riep
riep ik, ik
ik heb
heb my
my toch
tach ZO
ge.
dat ik
ik hem
~J vlcid
hem zien
zien and
zou!zozoriep
riep1k,
ik,enenging
gingweder
weder naar
naar
y ield dat
foot my
myne waning,
woning, Ooot
gp myne
tt
my op
01' en
en harstte
barstte in
in laid
Juid geween
geween uit •••
I lieffle!
"„Nu,
N u,vaarwel
vaarwel.myn
myneenigfe
eenigf1:e!
Heme! beste
beste! ik
ik omhels
omhels u,
u,
in gedachten.
gedachten. Vergeef,
• ik kusch
"ik
kusch u duizend
duizend mania)
maalcn in
Vcrgeef, vergeef,
vergeef,
wanneerikik uu ooit
ooit door.
door i,ets
iets. beledigd
mogt, en
" wunneer
beledigd hebben
hrlilien mogt,
en by
by
alles wat
wat uu waard
en h~lhg
heilig IS,
is, vergeet
• alles
,:
waard en
vergeet in
In verre
verre landen
landen niet
49 den
den nechts
flechtsvoor
vooruu levende
vriend." En,
En , evenwel,
.tj,
levende vriend."
evenwel, die
die
zelfde scm:FFER,
scuEFFER, .43fe
fentimenteele man.
man ,lwn
kon twee
twee Zusters,
zelfde
.dfe fentililenteele
Zusters.
die langen
verborgen geweest
geweest waren,
waren,
die
langen tyd
tyd ten
ten zynen
zyneo huize
huizl:verborgen
wier bezittingen
bezittingen hy,
hy ,niet
nietdoor
doorlo,bandigheid,
lo,bandigheid maar
veel meer
wier
maar vee!
meer
en onoplettendheid
op zyne
door flordig
flordig huishouden
huishouden en
ollopleuendheid 01'
zyne zaaken,
zaaken,
hadt bel
belpen
verteeren ,enenmet
metwelke
welkehybyniet
niet blykt
blykt ooit
ooit on.
pen verteeren.
onhadt
geoorlofde getneenfchap
gehoudentete hebben;
hebben; die
die twee
twee Vrou.
geoorlofde
gemeenfchap gehoudcn
wen kon
kon hy.
by, met
overleg , in
in koelen
bloede , ver.
met bedaard
bedaal'd ovcrleg-.
koelen bloede,
v~r
wen
moorden ; naa
moorden;
naa de
de eerfte
eerfte met
met flokflagen
ftokflagen ter
ter aarde
aarde geveld
geveld te
te
hebben, beiden,
heiden, kort
kortnaa
naaelkander,
elkander,op01'eene
eeneeenzaame
eenzaame plants,
phults.
waarheen hy
hy listiglyk
listiglyk haar
haar gelokt
gelokt hadt,
hadt , de
de halsiders
halsiiders affny.
affny.
waarheen
dende.
Een doorloopend
doorloopend ulttrekzel
uittrekzel van
van dlt
dit verhaal
verhaal zou
zou te
Een
lang val.
valte lang
len. Naa
aandagtige leezing,
leezing, dunkt
ten.
Naa eene aandagtige
dunkt ons
ons de
de Schryver
Schryver des
des
boosdoenders kar;l]<ter
karakter zeer
zeer juist
te hebben
boosdoenders
j uist getroffen
getroffen te
hebben in zyn
zyn
Voorbericht , 't
't weak
welk wy,
wy, om
om onze
onzeLeezers
Leezers ter
ternadere
nadere kenkenVoorbericht,
nisneetninge van
van dit zonderling
in de
nisneeminge
zonderling verfchynzel
verfchynzel in
de zedelyke
zedelyke
waereld uit
uit te
te lokken
lokken,, bier
hier wel
weI willen
willen overneemen.
overneemen. Nlet
lV1 et be.
be.
waereld
bond van
's Vertaalers
boud
van's
Vertaalers zeer
zeer gehrekkige
gebrekkige punktuatie,
pUllktuatie, ontmoeten
ontmoeten
wy aldaar
de volgende
teekening."SCHEFFI!R
„ SCHEFFeft behoorde
volgende teekening.
wy
aldaar de
geenszins onder
onder die
die misdadigen,
misdadigen ,die,
die, door
"21 geenslins
door eene
eene losbandige
losbandige
levenswyze•, weggefleept
• levenswyze
u
weggeOeept, , door
door toorne
toorne ontftoken
omftoken,, door
door
verblind, door
19 hebzucht verblind,
"hebzucht
door liefde
Heftie woedend
woe,lend,, de
de hand
hand aan
nan vava,,
of vrind
n der
der,, brooder,
broeder, echtgenoot
echtgenont of
vrind floegen,
fiocgen, en
en wier
wier naa.
naa..
in de
zyn ; by
,..
men in
de critnineele
crimineele Registers
R':gisters vereeuwigd
vereenwigd zyn;
hy be.
bep" men
niet tot de
II hoorde
hoorde niet
de clash:
clasj~ van
van getneene
gemeene,, verwilderde
verwilderde men.
menfchen zonder
n fchen,
zander eenige
eellige opvoeding,
opvoeding. kennis
kennis of
of gevoel,
gevoel, inl('_
„
gendeel gaf
gaf by
,.
hy blyken
blyken van
van eenig
eenig genie
genie,, behoorde
behuorde tot
tot
po gendeel
een' fiand,
„ een'
,.
fl:alld. Wiens
wiens groot
groot doel
doel dedeverzedelyking
verzedelyking der
der menmen,,
is , by
n feller!
[chen is,
hy kende
kende de
devoile
vollediepte
dieptedes
desmisdryfs,
misdryfs,wnarin
waarill
••
hy zich
'tich florae,
fro me , byhyhad
hadeens
eenslaid
luidopopden
denkanfel
kanfeldaartegen
daanegen
• hy
zyne Item
verheven , zyne
2s zyne
,.
fl:em verheven,
zyne hand
hand was
was niet
niet gewoon
gewoon met
met
am te
te gain,
,.
moordmig om
gann, vrede
vrede en
en heil,
heil, geluk
geluk en
en rust
nlst had
hall
• moordtuig
,., hy
by tot
'"
tot bier
hier toe
toe de
de ftervelingen
frervelingen verkondigd
verkondig'd,, by
hy was
was,, ein.
ein·
st delyk, niet,
niet. als
alsandere
anderedoortrapte
doortrnptebooswigten
booswiglen., gevoelloos
gevoelloDs
„voor
enen
onverfchillig
,. voordedeeereer
onver[chilligomtrent
omtrenthet
hetgeen
geen de
& waereld
waereld
9,
,t van
van hem
hem dacht."
dacht."
Ten
Ten floc
Oot wiles
willen wy
wy hier
hier nog
nagaanmerken
aanmerken,,dat
dat de
de gantsch
gantsch ion.
tonaan het
het Heilt
tint
derlinge wyze,
welke SCHEFFERS
SCllI!FFl!.RS moord
moord aan
derlinge
wyze , op
op welke
kwam,een
KIdelyke
kwam, een nieuw
nieuw bewys
bewys aan
san de
de hand
hand geeft
geeftvan
vandedeGGlddelyke
wraake
wraake, , welke
welke de
depleegers
pleegers van
vandusdanige
dusdanigegruweldanden
gruweldanden
mec5tal op
de hielen
hielen volgc,
voIgr, en
en zelden
zclden toelaat, dat
oat dezeive
de~eIvt
meestal
op de
2
Gg~
0.11Gg
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VAN
nirEPPER•
ongefl:raft bedreeven
De Dichter
Dichter P. G.
G. wiT2Eff
WITltlf'
ongeftraft
bedreevenworden.
worden. De
GEvssEEK
GEYSBRE~ fchreef
fcbreef op
op des
desMoordenaars
Moordenaars Portret
Portree het
net voigende
V()lgellde
:ByCcbrift I
ByfchrifE:

Sehynkeiligheid
vermomdinin priester/yk
priesterlyk gewtltli,
gewattl,
Schyn'freili:heil, , vermo111d
Ontmenschte
ondankbaarheid is duidlyk
Ontmenschte ondankbaarheid
duidlyk hier
Mer teteontdekken
ontrJe1ekcn
In SCHLFFf
SCH:"FFf Rs
as valsch,
,'a/sciI , geveinsd
gel1eiltsd en
en menfc,enfchuw
mmfc.'lenfchuwgeletat.
ge/t1l1t.
In
Beji:hotlwer! ge yst
,st met
met recht
recht op
op 't•t zien
zienvan
vandeze
dezetrekkers
trefrfren:
Befehouwer
Dcu outerdienaar
oUferdienaar pleegde,
plugrJe, 66gruwel
gruwet molt
nooi!gehoord!
gehiortl!
Deze
voorbedachte woede
'lVoede een'
un' dabbles
rJllb/;/envrouwenmoord.
vrouwenmoord.
Met voorbedachte
Korte Aardrykskundige
AarrJr.ykskunrJige BeMryving
Beji:lzryving der
der Bataaffehe
Bataafr~he RepuRepu.
Norte
h/{ek, met
met eerie
utle genomnzerde
genonl1llcrde Kaart. Tweede
Tweede vermeerderde
vermeerderde
Rick,
In verbeterde
llerbeterde Druk.
Te ilmgerdatn,
dmjlen/am, by
by J.
J. ten
ten Brink,
Brink, Ger
Ger..
en
Druk. 're
6o bl.
l'it5Z. In
In 8vo.
8"0. 60

E

ene nuttige
nUlIige handleiding
handleiding isis dit
die boekjen
boekjen voor
VOOT de
de Teugd,
Jeugd_
ene
die, benevens
benevens andere
andere kundigheden,
kundigheden, een
een algemeen
algemeen denkdenkdie,
beeid
, verdeeling
, voornaainfte
,
beeld van
van de
deJigging
Jigging,
verdeeling,
voornaamfie Rivieren
Rivieren_
Seeden ,enz.
haarer inwooninge
inwooninge zich
tragt eigen
eigen
Steden
, enz. van
van bee
het land baarer
zich tragt
te maaken.
toch isis hee,
het, van
maa ken. Het
Betbest
bestgefchikte
gefchikee middel
middel toch
van het
het
eenvoudige
lOt het
bee meer
meer uitgewerkte
uirgewerkte of
of zamengeftelde,
zamengefielde, van
van
eenvoudige tot
lieverIcede
, op
OnderOnder
voorlichting
eens
lieverleede, op
te te
Idimmen.
voorlichting
eenskundikundigen
kanalzoo
alzoo dit
dit Werkjen
van nut
nut zyn,
zyn, en
,gen Onderwyzers
Onderwyzers kan
Werkjen van
en
mag het
onder de
de thans
thans ingevoerde
ingevoerde Leerboeken
Leerboeken op
de aanaan·
snag
bet onder
op de
merkelylt verbeterde
bekleeden.
snerkelyk
verbeterde Schoolen
Schoolen eene
eene waardige
waardigeplaats
pats bekleeden.
het berigt
berjgt wegens
wegens zommige
zommige Sterlen
daar.,
In het
Stedenzyn
zynons
ons• ,hier
hier en
en daar,
eenige misftellingen
misfiellingen inin het
oog gevallen.
gevallen. Zoo
Zoo leezen
leezen wy
wy in
in
eenige
bet oog
dat even
'het
Harlingen, in Friesland
Friesland. , dat
even benebeneverflag wegens
wegens Harlingen,
bet verflag
den
eene plaats,
thnns door
door de
tie Zee
Zee ingenomen,
ingemmen_
den die
die Slad.
Stad, op
op eene
plaats , Mans
SteenenM(/n,
Man, plagt
'bet
\an Kaspar Robles,
Reb/,s, of de
de Steenen
Standbeeld %an
bet St~ndbeeld
te
Ditisiseen
eenmisflag.
misllag. Het
HetStandbeeld
Standbeeld wierdt
wlerrle eertyds
eertyds
than. Dit
te (laan.
opgericht, en,
opgericht,
en, vervallen
vervallen zynde,
zynde, naderhand
naderhand herfteld,
herfield, ten Zui.
den van
Stad, alwaar
het nog
den
van gemelde
gemelde Stad,
alwaar bet
no~ heden
heden ftaat
fhat, , op den
den
Dyk.
door den
dengenoemden
genoemdenPriefchen
FriefchenLandvoogd
Landvoogd'
aangelegd.
Dyk • door
• aangelegd.
Workum wordt gezegd,
Van
gezegd, dat
dalinindeszelfs
deszelfsnahuurfchap
nahuurfchap veel
veel
Van Jf70rkum
Raik wordt
wordt 1!1Ibrand.
gebrand. Meer
geldt dit omtrent
Ralk
Meernaar
naar waarheid
waarheid geldt
omtrent
bet aanzienlyk
bier niet
bel
a:mzienlyk Viek
Vlek Makkum
Maklrum, , hier
niet genoemd
~enoemd,, byltans
bykans
twee
uuren ten
ten Noorden
Noorden vv.
vll,Jl' die
die Stad
Stad gelegen.
gele~en. Verkeerd
Verkeerd
twee uuren
een open Vlek
genoemd, als
zynde , even
words Hinlopen
worth
Hinlopen een
Vlek genoemd.
ats zynde,
even als
ais
Workum en
en '17st.
27st, eent:
eene onbemuurde
Stad. Niet
Workum
onbemuurde Stade
Niee het
het Fraukes-,
Praukes-,
Vrouwen-zand , is
maar
de naam
naam eens
eens Zandbanks.
het Prouwen.zand,
is de
Zandbanks, welke.
welke,
nut' het
!net de
de Haven
van Sravoren
Stavoren verfiope.
verflopt , maar
Diet
Haven van
maar wel
wei eene
eene myl ten
tell
Zuiden
dier
Zuiden
dier
...sl~d, midden
, midden Is
la de
de Zuiderzee
Zuiderzee Jigr.Intusfehen
InmsCchen
zyn deeze
deeze flegts
fleg!s onnaauwkeurigheden
onnaauwkeurigheden, , die
de waarde
waarde van
van
die de
over 't geheel,
laaten , en
bet boeksken
boeksken, , over'l
geheel, onverminderd
onverminderd Jaaten,
en atat·
leen
eene vernieuwde
vernieuwde uitgave
uitgave
leen door ons
ons aangeweezen,
aangeweezen , om
om in
in eene
kunnen verbeterd
verbeterd wordell.
worden.- — De
&e
Devry\'rynaauwkeurige
naauwkeurige
te kunnen
Kaart
KfJllrI
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BESCLIMING.
.AARDllYKSKUNDIGE

433
.Si

is zeer
zeer gefchikt
om den
den Leerling
,#{AIITt
gefchikt, , om
Leer/ing van
van de
dealgemeene
1I1gemeene
,mart is
Aardrykskundigege1l:eldheid
getteldheidder
der Republit:k,
Republiek, en
·Aardrykskundige
en de
de betrekkebetrekketyke ligging
li~ging der
der Departementen
Departementen,, en
en der
dervoornaamite
voornaaml1:e Steden
Stedel1
lyke
in dezelve,
;n
dezelve, een
eenonderfcheiden
onderfcbeiden denkbeetd
denkbeeld te
te geeven.
geeven.
Principes de
de la
Frangaife ,,u
u GiamEpitome
la Grammaire
Grammaire Fran~aire,
lil amEpitome des
des Principes
RhIN,IIRI %GIB.
matica ,akl'ufage
l'ufage
Ecolespar
, par
matica,
desdes
Ecoles,
H. H.
J. RH~iERl
,Gltlh
1804. In
In Plato.
Schalekamp, 1804'
aa Amlterdam,
M. Schillekamp,
i'la.Jo.
Amiterdam, chez M.
Leerwyze,
Leerwyze, om
om het
het geheele
geheele bevang
bevang eener
eener Weetenfchap,
Weetenfchap,
D ehet
het zy
zy afzonderlyk
afzonderlyk, , of
of by den
den aanvang
aanvang van
van een
een Werk
Werk.,

beknopte Taft/en
Tafelen (Tabu.
(Tabu\\raarin
olltwikkeld wordt,
tvaarin dezelve
dezelve onEwikkeld
words, in
in be/mope
den Leerling
voor te itellen,
he Synoptica)
I.e
Synoptic.e) den
Leerling voor
lteHen, isis van
van ouds
ouds reeds
reed'
voor nuttig
nuttig en
en ter bevordering
by onze
onze Voorvaderen
Voorvaderen voor
bevordering van
van het
geheugen zeer
zeer heilzaam
heilzaamgekeurd;
gekeurd; en
en indedaad
indedaad het
het heef!
heeft veele
geheugen
yoordeelcn, daar
yoordeelen,
daar het
hetalle
aIlede
lifeonderfcheidene
onderfcheidene beftanddeelen
befranddeelen der
der
Weetenfchap tevms,
tevens , en
en wel
orde,
Weetenfchap
weI in
ill derzelver
derzelver regelmaatige
regelmaatige ortle,
aan het
geene
aan
het oog
oog vertoont
vertoont,, bet
betgeen
geenbyby
geeneontwikkelende
olltwikkelende
een Boek
Leerwyze
Boek zo
zo klaar
klaar en
engelyktydig
gelyktydig gefchieden
gefchieden
Leerwyzeinin een
ware , door
door den Lusthof
kan, daar
daar men,
men, in
in een
een Boek
Boek,, als
als 't ware.
;ter Weetenfchap , by
by de
de hand
langs de
de Paden
Paden en
en Laanen
Lunen heen
lierWeetenfchap,
hand langs
heen
good wordellde,
wordende, Hier
meer tevens
tevens in
in het
het oog krygt
iel~id
niet meer
krygt,, dan
dan het
gene , waartoe
reiken kan;
kan; zo dat
gene,
waartoe het
betgezichc
gezicht onbelemmerd
onbelemmerd relken
dat
men, by
by de
devoleindigde
voleindigde rondwandeling
rondwandeling, , nog
nog in
in lang
lang geen
geen
go klaar
Jo
killar denitbeeld
den~beeld van
van de onderlinge
onderlinge famenligging
famenliggin~ en verhouverhouding der
der Lunen,
Laanen, Beeldwerken,
Beeldwerken, FOllteinen
Fonteinen enz.
enz. hebben
ding
hebben zal,
zal.
als wanneer
men den
den Platten
wanneer men
Platten Grond
Grond diens
diens Lusthofs
Lusthofs voor
voor zig
zig
sis
dus alles
peeft,
en dus
alles te gelyk
gelyk en
en inin deszelfs
deszelfs geheel
geheel overzien
oveczien,
heeft, en
en de fchoonheid
en
fchoonheid van
van den
den geheelen
geheelenaanleg
aanleg volkomen
volkomen bevatbevatten kan,
ten
kal1.
De Heer
voormalige Leerwyze volgenHeer REIMI!RINGER,
deze voormalige
. De
volgenREIMERINGER deze
de, geeft
ons hier
kart hegdp
begrip der
de,
geeft ons
bier een
een kort
der Franfche
Fronfc1te GrammaGramm(#tica , in
welke hy.
by, volgends
zodanigeene
eeneTafel,
Tafel, welke
iica,
in zodanig
volgends derzelver
derzelver
negen Redendeelen
(Parties du
du Discours)
llegm
Redendeelen, ,(Parties
Discours) in
in negen
negen nevens
elkander geplaatlte
geplaatfte.Colommen·
Colommenverdeelt.
verdeelt ,inin wei
welken
hy , al
elkander
ken hy,
at
was tot elk
\vat
elk redendeel
redendeel betrekking
betrekking heeft,
beeft,afzonderlyk
afzonderlyltvoorilelt,
voorllelt,
en daardoor
alle de
en
daardoor alle
de uit
uitdedeLatynfche
LatynfcheTaal
Taalontleende
omleendeGramGram;maticale
Kunstwoorden, , op
op derzelver
derzelver eigene
eigene
maticale termen,
termen , of Kunstwoorden
plaats aanwyst
plaats
aanwyst;; welke
welke zeer
zeer eenvouwdige
eenvouwdige en
en tevens
tevens klaare
klaare
vooraelling , het
Leerling, op
voorllelling,
h.et begrip
begrip van
van den
den oplettenden
oplettenden Leerling,
op de
de
gemakkelykftewyze,
wyze ,tot
tot de
de bevatting
van het
het fchoone
~eDlakkelykfre
bevattin~ van
fchoone ver.
ver..
Grondflagen , het welk
Linguifiifche Grondflagen,
band der algemeene
band
algemeene Linguiftifche
welk hem
hem
het aanleeren
van alle
ook
aanleeren van
alle andere
andere Taalen
Taalen ongemeen
ongemeen te
te
ook in
in bet
zo noodzaa_
(lade kan
kan komen.
komen , geleidt,
geleidt, en
noodzaa.
fiade
en tevens
tevens de
de thands
thands zo
kelyke Franfche
Taal op vaste
.kelyke
Franfche Taal
vaste gronden
gronden leers
leert beitudeeren;
befrudeeren; zo
zo
Gramma.
dat hy, met
dat
met behulp
behulp dezer
dezer Tafel, veele
veele uitgebreide
uitgebreide Gramma•
ontbeeren, en
.zicas
licas ombeeren,
en met
met behulp
beh1.llp dier
dierkleine
kleine Werkjens,
Werkj411s, waarin
waal'iq.
de Deelinatieu
Conjugatien en
en eenige
.Ie
Declinatie~ lI Conjuptien
eenige incest
meen gebruikelyke
g~brqik@lyke
SpreekG
ig a
Spreek.
G
3
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EPITOME &C.
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Spreekwyzen byeengef1:eld
byeengefteld zyn,
zyn, een
Spreekwyzen
een genocgzaamen
genoegzaamen voorrlllld
voornaci
van kunde
kunde in
in de
de gronden
gronden dier
dier Taale
Taale kan
kan verkrygen,
verkrygen, welkei
welke.
van
gevoegd by
by den
gevoegd
den omgang
omgang met
met gebooren
gebooren Franfchen
Franfchen ,, hem
hem wel.
weidra in
in bat
f1:aatkan
btlftellen
frellcnom
amdie
dieTaal
Taulniet
nietalleen
aileen volkomen
volkOlil1en to
te
dra
Verftaanen
en de
de fchoonheeden
der beste
verfhan
fchaonheeden der
beste Schryvers
Schryvers in
ill dezelve
dezelve
to bevatten
bevanen,, maar
maar dezelve
dezelve ook
oak regelmaatig
regelmaatig te
te kunuen
kunllen fprce.
fpree.
te
ken en
ken
en fchryven.
fchryven.
Wy kunt1en
kunuen dus
dos den
den arbeid
Wy
arbeid van
van den
den Heere
Heere REIMr.nINOER.
REINIERINGEIL
Schoolhouderen en
en Leerlingen
alien Schoolhouderen
allen
Leerlin~en aIs
als ten
ten hoogften
hoogf1:en nuttig
nuttig
aanpryzen , en
en raaden
raaden hun
hun,, dit
dit Plan
Plan in
in derzelver
derzelver LeerplaatLeerplaataanpryzcll,
zen altyd
:zen
altyd voor
voor tetehangen,
hangen,ten
teneinde
eindededeorde
ordeenenrangfchikranglchik.
king van
van hetzelve
hetzelve geduurig
geduurig voor oogen
oogen te
te hebben
hebben ;; het
het geen,
geen.
king
en voor
en voor
en
your den
den Leermeester
Leermeester, , en
voor den
den Leerling
Leerling., van
van het
hee
gruotile nut
nut kan
grvorlle
kan zyn
zyn,, enenhet
hetanders
andersmoeijelyk
moeijelykonderwys
onderwys
in de
de Gronden
in
Granden der
der Taale
Taale grootelyks
groatelyks verligten.
verligten.

Illengewerk in
Mellgtl,verk
in ongebonden
ongebonden en
en gebonden
.geb1mden ftyl,
flyl, bevattende
bevllttende Peru
Yerhandelingen: ol'er
over de
de Cultuur
de Belot+.
handeiingen:
Cul/uu ... der
del' Duinen,
Duinen, - de
Helo~.
"liven van
ningen
vonVerdienflen,
rerdimj/en, en
en—
- de
deSpelling
Spelling der
del' NederduitNederduUfehe "Taal;
[ehe
104/; benevens
benet'ells eenige
eenigeoorfpronglyke
oo/1pronglyke Dichtllukies
Dicht(lukies en
efI
Civerzettiniten , door
G. C.
C. V
ATEBENuF.R. Te De/ft.
c. C.
Over;;eltin!!ell,
door G.
VATEBENIJRR.
11,
Delft, by
14o hI.
M. van
van Grauwenhaan.
(irallwenha:m. In
In gr.
gr. 8vo.
8vo. 140
.
bl.

re

eze
Bundel bevat,
bevat, mar
eze klene
klene Bundel
naar ons
ons oordeel,
oordeel, zeer
zeer veel
veal
D goods
en dact
doet ons
en uHvoerige
intvoetige Stukken,
ons naar
naar meerdere
meerderc en
Smkken.
goeds. . ell
van dezelfde hard , beiust zyn

van dezelfde hHI:d, beJust ?yn
i.) InIneven
1.)
enenBrief
Briefaan
aHneven
enenongenoemden
ongenoemiien Vriend
Vriend geeft
geeft de
de
Schryver zyne
zyne denkbeelden
op. over
"vcr het
het onderwerp
onderwcrp in
in den
den
Schryver
dcnkbeelden op.
rocint zeer
zeer het
tytel
Duincommisfie; en
tytel gemeld;
gemcld; roenu
het Rapport
Rappurt der
der Duincommisfie;
wyst eerst,
, maar
,
metweinige
weinigewoorden
woorden.
maarovertuigend
overtuigend,, aan
aan.
eerst, met
dat de
der Duinen
de ontginning
ontginning vooral
vooral·• der
Duinen beter
beter van
van wegen
wegen het
hee
Gouvernement,
Gouverncmcllt, dan
dan door
doorparciculiere
particuliere Bruikers
Bruikers., kan
kan gefchie•
gefchie.
den;
ell dat
dat hetzelve
hetzelve aIzo
alza alles
alles tot
tot den
den oogst
oog~t van
van volgende
volgende
den r en
jjaren
our to
middelen Ran
iaren behoort
te bereiden;
bereiden; waarop
wallropby
hydedemiddelen
8811 de
behoorc yvoor
land
met
, ten
band geeft,
gee ft. om
om dit,
dit,zozoal alniet
lIiet
metvoordeel
voordeel.
teominften
minftett
unkostbaar
re bewerkilelligen
bewerkftelligen ;; tervvyl
terwyl hy,
by,, wat
wat de
QllkOslbaar,, te
de wyze
van
van cultuur
culLUur betreft
betrcft,, zeer
zeer' weinig
weinig weet
weet tettlvoegen
voegen by
by datdatgeen
ieen,, bet
het went
welk zo uitmuntend,
uitmuntend,zynes
zynesinziens
inzien$\,
door gemelde
gemeldct
\, door
Commisfie
Commisfie is voorgelleld.
voargefleld. Voords
Voords words
wordt ons
ODS· bier
hier een
een Brief
Brief
inedegedeeld,
onderneming van
van den
dell Generaal
Generaal
medegedeeld, betreffende
betrdfende de onderneming
THOMPSON
THOMPSON (de Graaf
Graaf RUMFORD)
RUMFORD) in
in bet
hetBeijerfche,
Beijerfche,betreffende
betreffende
door Militairen,
den sanbouw
aanbouw van
van woeste
woeste gronden
gronden door
Mllitalren', met
met het
bet
den
en ene
gewenscht
gewenscht gevolg,
gevolg, en
eue mefure
ml'furl' geproleeleerd,
geproiecreerd. ndpens
nopens de
de
lediglopers
en bedelaars,
het in
bedelaars. waaraan
Wl\ar21n het
in de
de Bataaffelie
Bataafri:he Re.
Reolediglopers . en
publiek
publielc waartyk
waarlyk niet
niet ontbreekt;
ontbr~ekt; welke
,:"elke mefure
mefure wy
wymaar'
mia!" vre‘
vre-sen,
zen.dat
da.tMew
n~c; alleen
aIleen gedurende
gedurende den
den Oorlog,
Oorlog,(gelyk
(gely!!:dedeSchry*
Schry'er
verdkditnopens
nopenshet
'hetcukiverea
<:llltiv.er~der
dOl'Duinen
Duillell&W
.aelve
begrypt.)
ye begrypt
,)
maar
mar

o. e. c••
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Insar
nog wel
wel Lange
jarendaarna,
daarna onder
onder de
de pia
pia delideria
maar nog
lange jarcn
deftderill
blyven zal.
z~l.
deze
Vertaine%.
2.)
2'.) Byzonder
Byzonder heviel
beviel ons
OilS bet
tIeetwede
ewedeStuk
Scukin in
deze
VetZalne"
ling.
hebben
Naons
onste Ie
h~bbellduen
duenvoelen
voden,, dat
dattoch
tochmaar
maar zeer
zeer
ling. Na
weinige
zo cdel
edel en
lllcnlChen zo
en groot
grooe zyn,
zyn. dat
dat zy
zy gene
gene aatt.
1I11a..
wcinige menfchen
moediging,
mocdiging. door beloning,
f;,eloning, ten
len goede
goedc behoeven
behQeven., geeft
geeft VATE.
VAT!!.BENDER
wyzen op,
op , om
llENDER ons
ons de
de verfchiitende
vcrCchiilende wyzen
om verdienfien
verdienfl:en te
en geeft
belonen
hy vroegere
vrocgere en
cn latere
laten~ Voleen,
Vol Ken ,en
geeft ons
ons vele
vele nut.
nutbefonen., by
en wenken
opmCt kingcn en
wen ken by
by deze
deze annwyzing;
aanwyzing; maar
maar wont
toont
tigc opmetkingen
tige
dan
verdc;r het
het nadeel
nadccl,, dat
dat zodanige
zoJanlge beloningen
beloningen toch
weh allyl!
dan verder
toebrngten
daar het
indrong, en
toebragten, , daar
hel misbruik
misbruik (feeds
(leeds indrong,
en het
het goede
goede
by ous
en nadelige
van e!fly
vernielde;
OilS het
het dwaze
dwaze en
nadelige van
erflY'·
vernielde; terwyl
terwyl ,,hy
ken
ken add!,
add I etflyke
c;rflykebeloningen
beloningcn en
enwaardigheden,
waardigheden, vooral
voora( zoekt
lockt
aan
aan te
ee wyzen.
wyzcn. Wy
Wygeven
gevenden
denSchryver
Schryverganrne
ganrne onzen
Ullzen hyval;
hyval;
alle&tlyk
is ons
OilS de
de volgende
volgende aanmerking
aanmerking nog
nag min
min of
ofmeer
meer
alleenlyk is
bedenklyk:
bedcnklyk: in
in vroegere
vroeguc dagen
dagen,, by
hy fommige
rommige Volken,
Volken, ontiing
onlfillg
een
die vuorgaf
voorgnf lets
iets ten
ten nutte
nUlre van
van den
den Staat
Staat tere willen
wilkn
een ieder,
ieder l die
voordragen
ene beloning,
voordragen, , ene
beloning, wanneer
wanneer zyn
zyn ontwerp
ontwerp nuttig
nUlrig bebeVon den werd
wenl;; maar
maar daarentegen
daarentegen word
werd de
de dwaaskeid
dWtlfiS!zeid cones
fen(!S
vonden
/Jal"sfen/oozen windmaakers
'f openbaar
openhaar met
?net roeden
roeden geflraft:
geflrtlft:
harsfenloozen
windrnaakersinin't
en
dat het
veelen gelukkig,
gelukkig is ,• dat
woonte
en by
hy meent
meellt dar
hee voor
vaor vee/en
nflt doze
dez.e g,l',waonte
tack
;zoch tot
tot onze
onze tyden
tyden,, noe't
nod tot
tot in
in ens
OilS Iraerelddeel
lPaere/ddet/ isisdoordao","
gedrongen.
gedrongen. Wy
Wy zouden
zouden web
lOch menen,
menell, dat
dat het
het voor
voormenigeen'
1l1':nrgecn'
nog
nog al
al gelukkig
gelukkig wezen
wezen zou
zou,, wanneer
wanneer bet
het zien
zieu der
cer ruede
roede
Item
tot een
tegen de
de el)l.em lot
een voorbehoedend
voorbehoedend middel
middel verilrekte
verllrekte tegen
ellendige
lel1dige ziekte
tiekre van
van projedmakery,
proj('ctmakery, ofofdat,
dal,watineer
wan"neerby
hyannannour hem
hem :mhovauglyk door
deze , yvoor
'vauglyk
door deze,
hem en
en voor
voor bun
hun,, die
die,hem
:umho·
ware , by
moeren, , zo
zo lastige
lastige kwaal
kwaal,, overvnllen
overvallen ware,
by door
door
y en moeten
.,Jell
;en
kon worden.
worden. Dock
.een flag
{lag of
ofwat
watnog
.nog fpoedig
fpoedig genezen
llenezen kon
Docll
cut in
~d,ft
In het
hee voorbygaan.
voorbyglllln.
3.) Het
[let verwarde,
3.)
verwarde, onzekere
ollzekereen
entegenfirydige
tegenll:rydige der
del'Taalregels
TRRlre~els
is
die hier
s ten
ten uiterften
uirerfren hinderlyk;
hinderlyk; en de
de derde
derde Verhandeling,
Verhandeting, die
verhelpen: wy
wy
1loorkome, is, isene
.7/oorkomt
enepoging
pogingom
omdit
dit cuvel
euvel .te
te verhelpen:
laten des
la.ten
dei Schryvers
SChryvers verzekering
verzekering voor zyne
zyne eigene
eigene verandwoop
verandwooJ'
ding, „" dat,
dat,indien
indienden
cenenkel
enkelMensch
Menschtyd
lydvan
vllnleeven
leeven ,~ on•
onding,
vertnoeidheid, oordeel
,. vermoeidbeid.
oordeel en
engeheugen
gelleugengenoeg
genoeg'• kon
kon hebben.,
hebben"~
alle taalen
volkoomen tete leeren,
leeren, oaderling
te verge*,
•• 0,01 aile
taalen volkoomen
otiderling te
vergeI1"
„
dede
overeenkomften,
~~ken,
ken.enenden
denoorfprong,
oorfprong,
overeenkomllen,af%uykingen
afwyltingen en
en
overdragtenop
op te
te merken,
in that
.. Qverd.aglen
merken, die
die Mensch
Mensch in
fraae zou
lOU zyn,
zy1h
so om
om aile
alle de
de taalen
tot eene
erne enkele
tong te
te brengen,
en de
,.
taalen tot
enke,le t,eruIJ
brengen, en
•• geh.eele
Babylonifehe verwarring
te doen
..
geh.eele BabyloniCl:he
verwnrring te.
dQe/1 ophouden.?
ophouden." Incus·
fchen , hoe
hoe zeer
voor ons
{chen,
zeer wy
wy hier
hier gene
gene Grammatica
Grammatiea voor
anI hebbeit,
hebben:.
Zo vinden
vinden wy
wy in
20
in de
de c3~8bladzyden,
bladzydell,die
di4deze
deleVerhandeling
VerhalldeHng
paUaae,
zeer goede
goede enennagenoeg
nagenoegvoliedige
voHedigeaanwyzing,,,
aanwy%ing,~
139flaat, ene
ene zeer
welkers behulp
behulp men
:IIlee
men zuiver,
zuiver, fehryvan
fchryvan kart.,
kart., en
en altyd
llltyd
met welkers
reden zal
zal kunnen
kunnengeven
geven van
van de
de fpelling
reden
fpelling, , die men
men verkiest
.,erki~
goede
Schryver goode
mettipo Schryver
te volgen.
volgen.
Di,
SlUkje kan
kart alzo
alzo meIti~1J
Dig Stukje

1

cUennen
tlieutteu doeo.
&en,

Gg4

4.) War
Wat
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4.) Wat
\Vat de
de PoCzy
4,)
Poezy betreft,
betreft, de
de Dichtllukjes,
Dichtflukjes, zo
zo vertaalde
verraalde
els oorfpronglyke
zyn negentien
:lIs
oorfpronglyke,, zyn
negemien in getal,
getal, hebben
hebben alien
allen waarwaarde, en
uit,
MUM VATEBENDAR
de,
en in
in het
hetbevailige
bevallige zachte,
zachte, vooral, muot
vATEBENDJI.H uit.

Levens-enen CharaaerCharatter-Schetfen;
Le"ensSchff[en; en
en Befchryving
Befchryvin:
van onderfcheidene
,'rw
onderfchddene Gebruiken
Gebruilcen in ver/chillende
verfi:hillcnde Landen.
Landen.
Door JOH<.'i
Jon?, ~JOOllE.
AlOORE. Ilde
Ilde Decl,
Deel, Ijle
ifle en
en 2de
vie Slulc.
Stuk. Te
Te HaarHajJ,.·
Door
A. Loosjes,
Loosjes ,Pz.
Pz. In
326 M.
kin, by
In gr. 8vo.
bl.
!em,
by A.
81'0. 326
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Deel is
in enen
anderen tram,
trant, dan
Deel
is enigzinds
enigzinds in
enen anderen
dan bet
het vorivoriD ititge,
ge, doch
doch zal
zal vooral
vooral niet
nietminder
minder voldoen.
voldoeo. Her
Heteerfle
eerfie
Sink behelst
Smk
bchelst de
de gefchiedenis
gefchiedenis van
van die
die Franfche
Franfche Marquife,
Marqnife, de
de
reisgezellinne van
van MOil
MORDAUNT,
die reeds
DAUNT , die
reeds in
in het
bet vorige
vorige Deel
Deel
,rdsgezellinne
zo veel
2')
vee I belang
belang inboezeinde
inboezcmde, , zo
zo als
als zy
zydie
diezelve
zclve :tan
aan hare
hare
jonge Vriendin
jonge
Vriendin verhaalt
verh.alt;; ene
ene zeer
zeer aandoenlyke
aandoenlyke gefchiedenis,
gefchiedenis.
en al
en
al wederom
wederom zeer
zeer gefebikt
gelchikt om
om het
bet hart
hart met
met yzing
yzing te
te ver.
vervullen , wegens
vullcl1.
wcg";l$ zo
700 vt.le
vde gruwelen,
gruwelen, ten
teD tyde
tyde der
deronderfeheiondedchei.
dene Omwenrelingeu
<lenc
Omwemdiollgcll in
in F'ranlayk
Fnmkryk,, en
en waarin
waarinverfcheidene
verfcheidene
Hoofden derzeleen
derzdn:ll,, door
dDo, deze
deze en
en gene
geneminder
mindt'fbel.ende
b<.'l>ende AnecAneedoten, zeer
zeer affchuwlvk
affchuwl:vi< worden
worden gekentekenc'.
gek..:ntckend. In
In het
het twede
twede
de Gravin
DEANPORT kenStuk leren
leren wy
wy iVlevrouw
i\!levrouw de
Gravin Wed.
\Ved. vid‘i
VAN DEI\i'<PORT
uen , en
rmatnlaat
laat zich
zich do
uen,
en Mylord
Mylord haren
hal't::n Zoon
Zoon:: niet
nit::t onaang.:•
onaangcn~am
d.
Correspondenrievan
vandeze
deze Dame
Dame met
met hare
Correspondemie
hare Vrienden
Vrienden lezen,
lezen.
zy,
en zeer
zeer aardig
aardig is
is het,
bet, hare
hare theken
flreken na
na tetegaan
gaan,, waarmede
waarmede zy.
nu
nu op
op deze,
deze, dan
dan op
op gene
gene wyze,
wyzc, werkt
werkt tot
tot haar
haar doel,
doel, om
01U
name:Wykharen
haren Zoon
Zoon ene
llamcmlyk
eue Tyke
Tyke Ecbtgenote
Echlgenote te
te bezorgen
bezorgen.,
maar
maar van
van zodanigen
zodanigen ftempel
ftempel, , dat
dat zy
zy meestresfe
meestresfe worde
worde van
van
bet geld
geld,, enenhare
hareverfpillingen
verfpillingenvryelyk
vrydykkan
kanvermenigvuldivermenigvuldi.gen, en
dat doel
-t;ell,
en hoe
hoe zy
zy zich
zich ter
ter hereiking
bereiking van
van dat
doel in
in leder*
iedere
bocht
hacht kan
kan wringen,
wringen,enenmet
methare
horebekenden
bekendenen
envrienden
vrienden fpeelt.
fpeelt.
Zodanig
Zodanig ene
ene meent
meent zy gevonden
gcvonden te
te hebben
hebben in
in zekere
zekere JufJuffrouw
tot nog
frouw MOYSTON
MOVSTON, , die
die evenwel
even wei tot
nog toe
toe aan
aan Mylord
Mylord haren
haren
Zoon minder
behagen,dan
dande
debeminnelyke
beminnelyke HORATIA
minder fchynt
fchynt tetebehagen,
CLIFFORD,
CLIHORU. ons'reeds
ons'reeds nit
nit het
het eerfte
eerne Dee)
Deel bekend,
bekeqd, en
en welke
welke wy
W1
alsnog
dat in
lllsnog vermoeden
vetmoeden dat
in deze
deze gefchiedenis
gefcbiedenis ene
eue hoofdrol
hoofdrol
hebben
hebben zal;
zal; terwyl
terwyl het
hetuit
nithare
hare'Brieven
llrievenintusfchen
intusfchen duidlyk
duidlyk
blykt,
blykt, dat
dar Mylord
Mylordhoogstwaarfchynlyk
hoogstw:tarfchynlyk by haar
haar ene
ene blaauwe
blalluwe
fcheen
fcbeen zal
zal lopen,
lopen, en
en deze
dezejonge
jonge Dame,
Dame, welkers
welkers hart
hart nog
noc
geheel
, een
geheel vry
vry isis,
eenenigzinds
enigzindslevendig
levendig belang
behmg fchynt
fchynt te
te nemen
nemen
in alles,
alles, war
Wat den
den Heer
Heer MORDAUNT
MORDAUNT betreft,
betreft. die onze
onze verwachverwachring,
ting, dat
dat wy
wy hem
hem reeds
reeds inin dit
ditDeel
Deelawl
ann de
de ene
ene of
ofandere
andere
Schone
zoudenzien,
zien , heeft
heeft te
te leur
gefteld. Nog
Schone verbonden
verbonden zoudeR
leur gefteld.
Nog
even zeer
zeerisisby
hyingenomen
ingenomen tegen
tegen het
hethuwlyk,
huwlyk,offchoon
offchoon hyena
hyene
onbekende Schone
Schone toevaHig
toevalligaantrof,
aantrof,daar
daar zy
zy onbekend
onbekend een
een bebe·
zoek had
had afgelegd
afgelegd by
by geringe
geringe lieden,
Iieden. van
van wie
wieby
hyecbter
echterno•
nopens haar
haar niet
niet anders
anclers vernemen
vernemen kon, dan
dan het
het geen
geen zyne
zyneogen
ogel1
hem
reeds gezegd
gezegdhadden,
hadden,"dat
„dat zy
hem reeds
zy ene
ene engel
engel was,"
was ,"en
en welke
welke
zodanig
zodanlg enen
enen indruk
indruk op hem
hem maakte,
maakte, dat by
by zeer
zeer gaarne
g:mne alai-
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elands Karen
nnam en
t'hands
fl:lren D:1:lm
en woonplaats
woonplaats had
had kunnen
kunnen opfpeuren.
opfpeuren.

Ik vermoed
"g, Ik
vermoed,"," dus fchryft
fcbryft by aan
aan zynen
zynen Vriend
Vriend SOM!Il!RS,
SOMMERS ,
Dame inin het
het oog
oog heeft,
heeft, waar~
"dat
myn brooder
broeder zekere
zekere Dame
waar,, dat myn
mede hy
by my
my wenscht
gehuwdtete zien;
zien; zeker
is het, dat
",, mede
wellscht gehuwd
zeker is
dae
,, ik het
"ik
hetmeisje
meisje niet
niet ken,
ken,dedevereeniging
vereenigingmet
met welke
welke ik
ik vast
vase
niet als
"113 niet
als eenen
eenen grooten
grooten ramp
ramp kan
kan befchouwen.
befchouwen. Indien
Indien ik
ik
op dit
was eene
eene keuze
keuze te doen
"9, op
dit oogenblik
oogenblik genoodzaakt
genoodzaakt was
doen,,
't geval
geval af,
af, my
",, ik
ik weet
weet niet,
niet, of
of ik
ik niet,
niet, op
op 't
my bepaalde
bepaalde tot
toe
de Dame
"99 de
Dame van
van de
de hut,
blit,waarvan
waarvan ikikininmynen
mynenvoorgaanden
voorgaanden
"gewaagde.
Kan iets
iets ter
terwaereld
waereld fterker
fierker bewys
bewys opleveren
opleveren
99 gewaagde. Kan
van "den
den flaauwen
n99 van
flaauwen indruk
indruk,, welken
welken elle
alle myne
myne vrouwlyke
vrouwlyke
kennisfenop
op my
my gemaakt
hebben? De
"„ kennisfen
gemaakt hebben?
De waarheid
waarheid is, dat
dae
"geene
van haar
haar zig
zigimmer
immllrvan
vanmyne
mynegedagten
gedagten meester
meester
99 geene van
maakce, dear
ik in
in het
hettegendeel
tegendeel niet
nietheb
hebopgehouden,
opgehollden.
"99 maakte,
daar ik
over deze
"99 over
deze onbekende
onbekende te
te denken
den ken , zedert
zedert het
het oogenblik,
oogenblik.
ilt baar
haar gezien
gezienheb.
heb. lk
",, waarin
waarin ik
Ik kan
kan niet
nict zeggen,
zeggen, dat
dat ik
ik te
te
s, vooren geene
"vooren
geene meisjes
meisjes heb
heb gezien
gezien,, die even
even fchoon
fchoon waren;
wllren;
maar zeker
zeker gaat
gaat het,
het , dat
"99 maar
datikiknimmer
nimmereen
eenzozoverftandig
verflandig
voorkomen , nimmer
nimmereen
eenmeisje
meisjegezien
gezienheb,
heb , dat
dat zo
zo byto
by.
Of voorkomen.
zonder naar
nearmyn
myn fmaak
finaakwas.
was. By
By my"
myn ziel het
"99 zonder
het isis zonderling
zonderling
dat ik
ik 'er
'er zo
zo veel
veel belang
belangininfiel.
fiel. Doch
Doch binnen
..
binnen een
een dag
dag of
99 dat
,, twee zal
"twee
zal dat
datwel
weiovergaan;
overgaan;ikikheb
hebburners
immersmaar
maar eenen
eellen
enkelen aanblik
aanblikvan
van het
het meisjen
gehad. Konde
to
meisjen gehad.
Konde ik
ik duldert
dulden
99 enkelen
my !anger
langer ontrustte,
olltrustte,
",, dat
dat dit
ditvoorbyzwindend
voorbyzwindendverfchynzel
verfchynzel my
ik zoude
zyn , "„ dat
zo als
als BEl't.!DICTUS:
"99 ik
zoude waardig
waardig zyn,
dat men
men,"," zo
BENEDICTUS
zegt, „
my de
"29 zegt,
"my
de oogen
oogen uitflalt
uitllak,, en
en myn
myn perfoon
perfoon ten
ten toon
tOOIl
",t .s.,flelde
fielde voor
vooreen
eenftandbeeld
fiandbeeld van
van den
den blinden
blinden CUPIDO."
CUPIDO."
Indien deze
deze onbekende
Indien
onbekende Schone
Schone eens
eens by
by geval
geval de
de beminne.
beminne.
HORATIA CLIFFORD
CLIFFORD ware?
tyke HOUTIA
Iyke

De Gevallen
van PEREGRINE
PICKLE. Naar
Gevallen van
pgREGRINE PICKLE:.
Naar het
he!Engelsch
Engelsch vats
va"
Ilde Deet.
den
den Ileere
/leere SMOLLET.
SMOI.LET. lIde
Dee!. In
In de
de Rage,
Hage, by
by I.
I. van
van
Cleef,
t8o5. In
elect", ISO.';.
In gr. l!yo. 46~ bl.
hI.
met leedwczen
leedwezenouze
onze by
by het
\Vyy moeten
moeteu met
bet eerie
eerlle Deel
Deel ge.
geV maniac
hahalen , nopens
ma~k1C aanmerk.ng
aanmerk:ul{ h<:rhaJen,
nopens enige,
enige. en
en by dit
die
Deel
wy wel
vele, losfe
Deet mogen
rnogen wy
wet zeggen
zeggen vele,
losfe aanmerkingen,
aanmerkingen, die
in
ill het
het hart
hart van
vallfommige
fommige Lezers
Lezers zodanige
zodanige indrukken
indrukken nalaten,
nalaten.
aan
aan welke
welke wy
wy niet
niet gaarne
gaarne onze
onze jeugd
jeugd zouden
zouden overgeven;
overgeven; en
en
alzo aan
aan onze
aDze jonge
jonge lieden
Iieden zee:
zeerernflig
ernfiigdedelezing
lezingontraden
onrradell'
alzo
van
van dit
die Werk
Werk., het welk
welk enders,
:mders. wegens
wegens een
een aantal
aamal zeer goed
getekende
voorvalien , en
en het
getekende zonderlinge
zonderlinge voorvallen,
het luimige
luimige der
cler karak.
karak.
tern
ters en
en van
van den
den fchryfirant
fchryftranr., ene
eneniet
nietoneangename
onaangename le6tuleallte zou
zou opleveren
opleveren,, en
en11.!t
h,~t vernuft
vernuft van
van den
den Schryver
Schryver voor.
voordelig
delig doer
doet uitkomen.
uitkornen. Wy
Wyhebben
hebben hier
hier39
39Hootdftukken
Hoofdfiukken voor
vool"
ons,
even Ills
els de
ons, voorzien
voorzien. , even
de vorigen,
vorigen, van
van gepaste
gepasre optchrif0plchriften;
ten; weer
W311r nit
nit wy
wyhet
hetvolgende
volgendeonze
ouzeLezers
Lezerswillen
wlIIenaanbieaanbiee/heal zeer aentnerklyk
wy moeten
moe tell echter
ecbter het
het yverhalll
llilumerklyk bekorren.
bekonen.
den; wy
Ptc...
PICK*
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SMOLLET
SMOLLET

Feest genodigd
door zekeren
Dokter op
op een
een Feest
genodigd,
het
PICKLE,
PICKJ,E
t door
zekeren Dokter
t bet
Welk geheel
geheelinin den
den fmaak
fmaakder
der Ouden
Ouden zou
zou worden
welk
worden ingericht,
ingeric]H,
bezorgde tot
tot deelgenoten
van hetzelve
hetzelve drie
dde gekskappen
gekskappen by
by
bezorgde
deelgenoten van
uitnernendheid, zeer
zeer gefchikt
de klucht
uitnt:lUt:ndheid,
gefchikt· •orn
om de
klucht van
vall het
het anticq
anticq
nog verder
verder te vervrolyken.
onthaal nog
onlhaal
vcrvrolyken.
be(lemde uur
uur daar
daar zynde,
zynde, geleidde
us, Het
Het beClemde
geleidde hy hen
hen alzo
1I1zo naar
naar
bet Hotel
de Dokter
'" bet
Hotel t, alwaar
al waar de
Dokrcr zyn
zyn intrek
illm:k had
had,, na
na by
by vootvoor·
geregaleerdtete hcbben
hebben op
op een
• raad hunne
"raad
hunne verwagtingen
vcrwagringen geregalecrd
een
• allerheer!ykstmaal
maalinin den
"allerheer!ykst
den egten
egtcn alouden
aloudcn Romeinfchen
Romeinfchen
think; en
PALLET, die
"„ fmaak;
en zy
zywerden
werden opgewagt
opgewagt door
door den
den Heer
Heer PALLET.
„ de
de honneurs
,J
honlleurs van
v,m den
den huize
huile deed
deed,, terwyl
terwyl zyn
zyn vriend
vriend bebe• neden
neden het
~,
ht:t oppertoezigt
oppenul'zigt had
had over
oVerdedewerkzaamheden
werkzaamheden van
van
„ den
den Kok.
:ot,
Kok. Door
Doordeezen
dcczenpraatachtigen
praarachdgen Schilder
Schilderkwamen
kwamcn de
de
„ gasten te
"gasten
te weeten
weeten,, dat
dar de
de Dokter,
Dvktt:r, inindedctdivoering
llitvoerillgvan
van
• zyn ontwerp
had to
"zyn
olHWcrp,, met
mer onnoemelyke
onnocmelykc zwaarigheden
zwaarigheden had
te
gehad; d~t
det niet
dan vyf
vyf Koks
na den
"„ worftelen
worflelen gchad;'
Bier minder
mindt:r dan
Koks na
,, ander
ander waren
waren afgcdankt
atgedankt gewordeci
om dat
dat zy
zy het
bet niet
~,
gcwordcll, ,am
niet over
over
hun geweeten
hadden kuuuen
om zyne
" hun
gewcercil haddcll
kll!Jllen verkrygen
verkryg<:n, , om
zyne voorvoor• chriften
f
terevolgen
, die
"fchriflen
volll\enin indingen
dinge'Il,
ciieii.et
1'.ctdederegenwourdige
legellwourdige
„ praktyk hunner
ydig waren;
waren; en
en dat,
"praktyk
hllnnt'r kunst
kunst vulti,:vn
vult).:g_·n ft,
ft. ydig
dae t
offchoon hy
hy ten
"99 offchuon
ttn langen
langen laatflen,
laalflen, door
door eene
cene buitengewoone
bllitengewoone
premie, een
had , dlt'
die zig
"99 premie,
eell perfbon
perloon gevonden
gevonden hr.d,
zig wet
wei had
had willen verbincien
ow zync
zyne bevelen
"• len
verbinden Olll
nevelcn te
tc gehoorzaamen
f!;thuurzaamen,, die
die knaap
knaap
",, zo
zo verbaasd
verbar.sd,, zozogeErgerd
geergerd., en
en zu
zv vergramd
vergramll was
was over
over
",, de
de orders,
orders, die
diebyhyontvangen
olltvangen had,
had,dat
dathem
he'n de
de hairen
haircn te
gereezen waren,
waren ,en
en hy
hy op
"97 bergen
bergen gereezen
op zyne
zyne knieen
knieen gglfmeekt
fmeekt
"• had
bad out
UIll oinflagen
ulllthgen t,~te worden
worden van
van de
dt: verbindienis,
verbindtenis, welke
welke hy
hy
aangegnan; m~i~-.r
razerrbevindende,
bevindende, dae
dat zyn
zyn huurder
op de
" had
had aangegar.n;
hUllrder op
de
•~,flrikte
ftrikte vervutling
van het contiaet
vCrlutling- van
cuntl act aandrong,
aandrong, en
en dreigde
drdgde
•" hem
re !eaten
hem naar
naar den
den Cummisforis
C0Il1!llisi:1ris te
baten brengen,
brtngen, ingevalle
ingevalle by
by
,,
tie koup
de de
waarneeming
"de
koup brak,
brak, zozohad
hrdhy,
hy,in in
wnarneeming van
van zyn'
7.yn'
" post, beurteling:
beuneling' gebuild,
gehllild, gelachen
gt:lachen,, gezongen,
gezon~en,gefloten
gcfloten.,
97
" gevloekt
gevloekl,, e.n
~n cabrioulen
cabrioolcn gemaakt,
gemaakt, geduurende
geciuurende twee
twee volfla.
volaa.
,,
,,
~, gene
genc uuren
umen agiereen."
agler,en."
Eindlyk
zy door
door den
geleid in
in een
een anEindlyk werden
werden zy
den Gastheer
Gnslheer geleid
der
tder venrek
venrek,, „" alwani
alwanl zy
zyeene
eenelange
lange tafel
taCel vonden,
vonden, of
of liever
liever
3,
ftukken , vuorzic:n
vuorzien mer
met eene
" twee
twee faamgevoegde
faamgevoegde ftukken,
eelle verfchei.
verfchei.
denheid van
•"dellheid
.etnende reuk
van geregten
gcregtcn >, wter
wteruttwaaA
uitwaa~femcnde
reuk zulk
zullt
erkfel op
op de
•,. een
een nadrukkelyk
nadrukkelyk tiint
uim erkfd
d,' zenuwen
zenuwen van
van het
het gezel.
gezel•~,chap
ffchaphad,
de de
Frantche
Marquis
had,datdat
Fraolche
fll:nqllisverfchrikkelyke
vcrfchrikkelyke gri.
gri.
•~, masfen
masfen maakte,
m,lakte, onder
ollder bet
hetvoorwencifel
\'oor'\\'cndl~1 van
van een
een tbuifje
lilllil]e to
•" neemen;
Graaf de
de oogen
neemen; den Italiaanfehen
Italiaanfchen Gm;f
Dogen overliepen;
overliepen; het
bet
I,
I' gezigt
~ezigt van
van den
den Duialten
Duit[chenBaron
Baronverfcheidene
verfchddenekrampttekkramptrek·
9"kingen
, kingen onderging
EGR INE PICKLE
zogt,
onderginl!; ; Ph
P'({EGRIN~:
PtCKLE het
het middel
middcl zoge.
, met
•" om
om de
de lugt
lugt nit
nitzyn
zynreukzintuig
reukzillwignit
uilterefluiten
fiuiten,
metalieen
all,,(-!-Il
9,
tt door zyn
zyn mond
mond teteademen;
ademen;enendeliearme
anneSchilder
Schilderfchielyk,
fchielyit.
" naar
naar eene
cene andere
andere kamer
kamer vtoog,
vloog, oin
om zyne
zyne neusgaten
neusgaten met
mel
fnuif vol te
.' Spaanfche
Spaanfche fnuif
te proppen."
proppen."
Het
Ret gezelSchap
ge1:eJ.fcbap naoest
moest nu
nil aauaggen
aauli~Geu op
opdaartoe
daanoegeplaatile
$eplaaUle rust.
rust..
bankhall/c·
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terwyl de gastheer
bankjes, terwyl
litrnkjes.
gastheer zyn excus
excus maakte
maakte dat
by
de
He.
dat
HeTriclinia der
ren niet dienen
ren
dienen kon
kon met
met de exaCte
exaCte TrieNnia
Ouden, , "en
der Ouden
„ en
„ verzogt
7 y de goedheid
,.
verzogt hen
hen voorts,
voorts • dat
dat 7Y
goedheid wilden
wilden hebben
hebbcn , zonzon.
nedette
zig nedef
"„ der
der pligtpleegingen
pligtpleegillgen zig
Ie leggen
leggen ,, ieder in
Tefpee.
in zyn
zyn refpecterwyl by
PALLETZigovereind
beddeken., terwyl
hy en
enzyn
zyn Vriend
Vriend PALLET
zig overeind
"„ Live
tive beddelten
elk aan
"„ elk
aan een
een eind
dnd der
der tafel
tafd zouden
zouden houden
houden ,•ten
ten einde
einde hetgehet gegeenen ,, die aan.
[c hebben
hebbcn om
om voor
voortetedienen
dienen aan
aan de
de geenen
"„ noegen
noegcn rc
Het had
, eer
• agen.”
l
"Iagen."
Het
had vry
vry wat
watmoeite
moeiteinin,
eerhet
hetgezelfchap
gezelfchap
een klein
aanlag, en
aanlag.
en daar
daar by
by gebeurde
gebeurde nog
nog een
klein ongelukje, waar.
geen melding
van wy
wy echter
eater geen
meldingdoen,
doen, om
om onze
onze Lezers
Van
Lezers te ontont.
halen
gerechten : "Hier,
„ Hier,
hal
en op
op de
de befchryving
belchryving der onderfcheidene
onderfcheidene gerechten:
gy een
myne Heeren
Heeren!I hebt
een gekookte
gekookte Gans, opgedischt
"• mync
hebt gy
opgedischt in
in
„ een
uit peper
,.
eell faus
fa us , faamgefleld
faamgefield uit
peper,, lavas,
Java!, koriander,
koriander t, kruikruioly. Ilt
zemunt, wynruit,
wynruit, anchovies
anchovies en
en oly.
Ikhad
had om
om uwentwil,
uwenrwil.
"„ zemunt,
myne Heeren,
Heeren, wel
"• myne
wei gewenscht, dat
dat het
het een
een dier
dier Ganzen
Ganzen van
van
ware, onder
onder de
deOuden
Ouden zo
zozeer
zeervermaard
vermaard
"„ Ferrara
Ferrara geweest
geweest ware,
,, van
;,
van wegen
wegel1 de
de grootheid
grootheid hunner
hunner leevers,
leevers. een
een van
van welken
weI ken
wordt meer
meer dan
dan twee
twee pond
pond gewoogen
gewoogen te
te hebben:
hebben:
"„ gezegd
gezegd wordt
,, op
t,
opdit
dilvoedfel
voedfe(,, zo
zokostelyk
kostelyk als
als het
hetis,
is,was
wasdededwingetand
dwingeland
te traCteeren.
traaeeren. Maar
zyne honden
honden te
Maar ik
ik
"„ Heliogabalus
Heliogabalus gewoon
gewoon zyne
nederigom
am verfchooning,
verfchooning, ikikzou
ZOllbyna
bynade
de Soep
Soep verver"„ vraag
vraag aIInederig
hebben, die
die ikikboor
hoardat
datzulk
zulkeen
eennoodzaaklyk
noodzaaklyk artykel
anyke!
"„ geeten
geeten hebben,
„ isisop
~,
opalle
ailede
detafels
wfelsininFrankryk.
Frankryk. Op
Opieder
iedereinde
eindeChan
fiann foepfoepSalacacabia der
der Romeinen
gevuld; de
fchotels , met
met de
de Salaeflcabia
Romeinen gevuld;
" fchotels,
gemankt
vanpietercelie,
pietercelie,polei,
polei ,kaas
has,t honing,
is gemaa
"„ een
een is
kt van
honing. azyn,
azyn,
, komkommers,
pekel, eijeren
eijeren,
komkommers, uijen,
uijen,enenhoender-teevers;
hoender-Ieevers;
"„ pekel,
om en
is om
en naby
na by hetzelfde
hetzelfde als de
de foupe.maigre
foupe.maigre hier
"„ de
de andere
andere is
bier
an2t een
een 1<-11s-lenden-fluk,
„ te
t,
te lande.
lande. Daar
Daar ginder
ginder aaat
K1Ifs.lenden-fiuk, gekookc
met venkel
venkel en
en kerweyzand,
kerweyznnd ,inincen
een pouagie
pottngievan
van zul!,
zult , oly„
„ met
~,
oly.
"„ honing
honing en
en meet
meel ,, en
en een
een keurlyk
keurlyk haché
hrche van
vall de
de long,
long, de
de
"„ leever,
leever t, en
en het
het bloed
bloed van
van een
een Haas,
Haas,benevens
benevens een
een fcbotel
fchotd
Duiven. Mynheer
"„ met
met gebraaden
gebraaden Duiven.
Mynheer de
de Baron
Baron,, mag
mag ik uu diedie.
een bard
bord van
foep?”
"„ nen
nen met
mct een
van deeze
dceze foep?"
Het gezelfchsp
gczelfchap gaf
gaf zo
zo vele
vele kentekenen
kemekcnen van
van verrukking
verrukking over
over
fmankdezer
dezer gerechten
gerechten als
als de
den nitnemenden
een
uitllcmendCll fmaak
de' Lezer
Lezer zick
zkb.
voorftellen
kan, ell
en offehoon
Toorftellcn kan,
off"choon PALLET
PALLET me:
me, duuren
duuren eede zwoer
zwoer
dat by
hy Bever
liever een
cen brey
brey van
van brandende
brandende zwavel
zwuvel wilde inzwelgen,
inzwelgen.
dan
kost , moest
dan die
die verdoemelyke
verdoemelyke heifche
belfche kost,
moest de
de Marquis
Marquis tocti
toct}
nog,
nag, op
op aandrang
a:ll1drang van
van den
den Gasrheer,enige
Gastheer, enige mondvollen
mondvollen van
van dat
dllt
uangenaine nat
nat doorzwelgen,
doorzwelgen, (waarin
(waarin men
men een
een weinig
weinig faLar[al·nr;langename
van het
het 11itrum
fnoniac,t in
nitrum der
Ouden , dat thands
flJolliac
in plaats
plaats van
der Ouden,
thands niet
lliet
te bekomen
was ,had
ontbonden ,)
,) maar
maar hy
by werd
werd toen
toen ook gebekomen was,
had olltbonden
ge.
noodznakt
plotzeling van
van zyne
zyne pbats
plaatsop
op te
te ryzen, en
noodzaakt plotzeling
en wierp
wierp,, in
in
de drift
drift van
van zyn
zyn opvliegen
opv/iegen ,, zyn
zyn bard
bord van
in den rchoot
fchoot
van tafel
tafel,, en
enin
van
"'an den
den Baron.
Baron. —
- Men
Menbragt
bragthem
heminineen
eendraagfloel
draagfl:oel naar
naar
Buis;
buis; en,
en. de
de orde
ode aan
~an tafel
tafel herfteld
herlleld zynde, werd
werd de SalacaStrlaca•
*tibia
en twee
• abia weggenomen
weggenomen, , en
rwee pasteijen
pasteijen in
in de
de plaats
plaats gezet
gezet ;;
eerie
van een
~ene van
een Mormeldier
Mormeldier, , bevogtigd
bevogtigd met
met fyroop
fyroop van
van witte
witte

ilaapbollen
tlaapbollen, , die
dii de
de Dokter
Dok~er in
inde
Mplaats
plaats gelield
gefield had
had van
van bet
bee
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gernosterd flnapboIlen-zaad,
flaapbollen-zaad,dat
oudtyds,,by
by wyze
wyze van
van desfert
desfert,t
gerMsterd
dat oudtyds
Th e( honinghoning gegeeten
gegeetenwerd;
word ; terwyl
terwyl de
de andere
andere uit
uit een
IDt!;1
een Var.
Var.
kens hielfluk
beflond, gebakken
gebakkeninin honing.
honing. 'Er
kens
hieliluk beiland,
'Er werden
werden nog
anderegerechten
gerechtenopgedischt:
opgedjscht: "Dat,
„ Dat , bet
andere
het welk
welk daar
daar in
in het
het
"„ midden
midden that
fiaat to
te rooken,
rooken, isisde
demaag
maag van
van een
een Zeug,
Zeug, opgeopge, varkens-hersfens,
mengrelvan
vangehakt
gehaktfpek
[pek,
vnrkens-hersfens,
"„ vuld
vuld met
meteen
eenmengfel
"„ eijeren,
eijeren, peper,
peper,kruidnagels
kruidnageIs,, knoflook,
knoflook, anys-zaad,
anys-zaad, wynwyn"„ ruit,
ruit, gengber,
gengber, oly,
oIy, wyn,
wyn,en
enpekel.
pekel. Daar,
DnaI',, aan
aan den
den regter.
regter„ kant,
,.
kant,hebt
hebtgy
gydedeuijers
uijersenende
depens
pensvan
van een'
een' Zeug
Zeug ,, die
die pas
pag
"„ gebigd
gebigd heeft,
heeft.opgefruit
opgefruit met
met zoete
zoete wyn,
wyn, oly,
oly,meet,
meel,lavas
lavas., en
is een
een fricasfee
fricasfe van
"„ peper.
peper. Aan
Aan den
den linkerkant
linkerkant is
van flakken,
flakken, ge.
ge.
"„ voed
voed of
ofliever
Hever gezuiverd
gezuiverd met
met melk.
melk. Aan
Ann dat
dat eind
eind,, by
by den
den
PALLET, fiaan
Haanflensjes,
fiensjes, of dunne
dunne pannekoekjes,
pannekoekjes, van
v:m
"„ Heer
Heer PALLET,
kaauwoerde ,lav~s.
lavas wilde
, wildemnrjolyn,
marjolyn,enenoly.
oly. En hier
" kaauwoerde,
hier is
i~
par kuikens,
op de
;, een
kuikcns. gefloofd
gel1:oofd en
en gebraaden
gebrnaden op
de wyze
wy~e van
van
em paar
Apicius.”
" Apicius:'
PALLET zou de
De Heer
voordienen, "knoopte
„knoopte het
De
Heel' PALLET
de Kuikens
Kuikens voordienen.
het
tafellakenonder
onderzyn
zynkin,
kin, en
en zwaaide
het mes
mes en
en de vork
zwaaide het
york
" tafellaken
met eene
byzondere behendigheid;
"31 met
cene byzondere
behendigheid; maar, naauwlyks
naauwlyks warm
waren
de diertjes
"If de
dicnjes voor
voor hem
hem gezet,
gezet, of
ofde
detraanen
tmanen rolden
rolden hem
hem over
over
de wangen.
wangen , en
en hy
~,
hy riep,
riep,met
meteene
eeaeblykbaare
blykbaaremisfelykheid
misfelykh<:id.,
„ de
„ luidkeels
nit:: -— "„ Gocidoriel
is de quintesfencie
,.
luidkeels uit
Goddorie! dat
dat is
quintesrencie van
vau
een gnnsch
gansch rabat
rabat knoflook."
knoflook." Om
" een
Omalalevenwel
even weiden
denGastheer
Gasthecr
niet to
" nict
te lour
leur te flellen,
Hellen, of
ofmisnoegd
misnoegd to
te maaken
maaken,, pakte
pakte by
hy met
met
een del'
der vogels
vogels aan;
aan ; dan
dan zo als by
hy de
de holhoI.
"t, zyn voorfny-twig
voor[ny-tllig een
word hy
hy door zulk eene
,.
had,, werd
eeue uitbartling
uitbnrfling van
van
at ligheid geopend had
ondraagelyke reukenbefprongen.
reuken befprongen , dat
dat by.
by, zig
zig den
den tyd
tyd niec
niet
" ondraagelyke
gunnende om
om her
het tafellaken
tafellaken van
van onder
onder zyne
zyne kin
kin los
"5, gunncnde
los to
te man.
rnaa.
uitroeping, en
"„ ken, wegiprong,
weg{prong, onder
onder eene
eene benaauwde
benaauwde uitroeping,
ell den
den
„ geheelen
,.
geheelen disch
disch in
in verwarring,
verwarring. onniurting
omfrortingenenverwoesting
verwoestiLg
",, door
doormalkander
malkandcr haalde."
hnalde."
lyf te
Eer PICKLE
PICKLE tyd
tye! had
had om zyn
zylllyf
te redden,
redden, werdltybefausd
werd;hybefausd
"„ Eer
„ met
de fyroop
,.
metde
fyroopvan
V"1}doMormeldier-pastey,
d0Mormeldier-pastey,die,
die,inindeeze
deezealgemeealgemeeword;en.
en, wat
war den
den ltaha"!! ne
ne fchipbreuk,
fchipbreuk. tot
tot flenters
flenters geflagen
geOag'en werd;
"„ liaanfchen
liaanfchen Graaf
Grnaf betreft,
betreft.byhyword
werd overlIelpt
overHelpt door
duor de
de Zeuge.
Zeuge"„ mang
maag,, die,
die.ininhaaren
haarenval
valbarflende
barfiende,, haar
haar kookenden
kookenden inliond
inhol!d
"„ over
over zyne
zyne beenen
beenen en
en dyen
dyen nitflortte
uil!l:orne., en
en hem
hem zo
zo ellen.
ellen..
met
"„ dig
dig brandde,
brandde,dat
datby
hyvan
vanpyn
pynglide,
gilde •en,
en.
meteen
eenallernaarst
allernaarst
„~, en
enakeligst
akeJigstgezigt,
gezigt.grynsde
grynsdeenenopopdedetanden
tandenbeet."
beet:'Intusfchen
Intusfchen
verklaarde
de Dokter,
Dokter, dat 'er niets
verklaarde de
niets in
in de
devogels
vogels was
was geweest
geweest, 'r
Welk
eenengevoeligen
gevoeligenneus
neusIcon
konhindercll,
hinderer , als bellaande
het op.
welk eenen
befhande het
vulfel
nit een
van peper, lavas
en de
vulfel uit
een mengfel
mengfel van
lavas en
en asla-foetida
asfa·foctida,, en
fans
faus uit enkele
enkele wyn
wyn en
en haringpekel,
haringpekel,genomen
geuomenininpleats
pl[iutsvan
van het
het
vermaarde
vcrmaarde garzun
gorum der
del' RHomeinen.
umeinen.
Op bet
het desfert
desfen verfcheen
verfcbccn eene
eenc fjeley,
fjeley, zynde
zynde een
een mengfel
Incngfel van
van
azyn,
nyn. peke!
pekelen
enhoning,
honing.tot
toteene
eenebchoorlyke
bt'hool'lykedikte
diktegekookt
gekookt,, en
eu
gecandelifeerde asfa
. foetida ; vour,ls.
voords, tot
asfa.foelida;
tot hartlyke
bmlyke blydlehap
blydfchap
der
del' Heren,
Heren. zuivere
zuivere olyven,
olyven,ininzout
zoutenenwater,
water,waar
waal'bybydedeChainChampagne-wyn
pagne-wyn zich
zich recht
rechtfrnaaklyk
fmaaklyk drinken
drinken liet
liet,, zo
zo dat
datde
de gasten
gasten ryltIyklyk
Jyk hun
hun compliment
compliment maakten
maakten aan
aan de
de Iles;
nes; en
enhiermede
hiel'mede Hop
I kp dit
die
overheerlyk
gastinaal, in
in den fmaak
QverheeIlyk gastmaal,
fmaak der
der Ouden
Ouden,, ten
ten elude.
einde.
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Uitlegkundigen Werks
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an de
hebben
wy een
gedaan , en
en de
hebben wy
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breed verflag
verflag. gedaan,
de uituitV
muntenheid
van 't't zelve
muntenheid van
zdve,, door
doorvoorbeelden
voorbeelden,, daaruit
daaruic
ontleend
alsmedegetoond,
getoond , hoe,
hoe , in
ontleend, , aangeweezen
aangeweezen, , al$mede
in
den lof
Bnge/and, fchaars
fchaars pryzende
pryzende Boekbeoordeelaars
Boekbeoordeelaars den
lof
Engeland,
van
(*). Wy
van 't't zeive
zelve hebben
hebben uitgemeeten
uitgemeeten (*).
Wy mogen
mogen derder.
waards
wyzen , doch
waards heenen
heenen wyzen,
doch het
het daar
daar by
by niet
niet laaten
laaten
berusten.
te over
zich op
berusten. Redenen
Redenen te
over doen
doen zich
op,, om
am 'er
'er de
de
aandagt onzer
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by deezen
deezen tweeden
tweeden Druk
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vestigen.
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wy het
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delust
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fening by
by onze
onz~Landgenooten
Landgenooten fterk
flerk genoeg
genoeg geweest
geweest is,
is ,
v66r tien
tien jaaren,
jaaren, eene
eene nieuwe
Uitgave het
om, reeds
reeds v66r
nieuwe Uitgape
om,
Iicht
voortduurende
licht te doen
doen zien.
zien. Dan
Dande de
voortduurendeongerustongerust.
heid
heid der
der tyden
tyden heeft
heeft Schryver
Schryver en
en Uitgeevers
Uitgeevers dit
dit doen
doen
verwylen;
verwyl,
't geen
den
geachten
verwylen; -eeneen
verwyl.
't geen
den
geachtenOpfteller
Opfleller
gelegenheid
gefchonkenheeft
heeftom
omalles
allesvan
van vooren
af
gelegenheid gefchonken
vooren of
naauwkeurig
te gaan
naauwkeurig nana te
gaan en
en op
opnieuw
nieuwtotebeproeven,
beproeven.
Met voile
volle regt
regt mag
mag dedeHoogleeraar
Hoogleeraardeswegen
deswegen fchry[rhryven
Gy ontfangt
ven:: „"Gy
ontfangt dus,
dus, Leezer
Leezer!eene,
eenc,niet
nietflegts
flegts
nieuwe,
llieuwe, maar
maar ook
ook doorgaans
doorgaans veranderde
veranderde en
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vermeerderdeUitgave;
Uitgave;[choOD
fchoon 'er
'er door
door belcnol'ter
beknopter l)ru1c.
Drtik,
vermeerderde
waaraan echter
niet is
de uiterlyke
uiterlyke welliandigheid
weHlandigheid niet
waaraan
echter de
is apo.
op.
geofferd , gezorgd
gezorgdis,
is, het
~eofferd,
het Boekdeel,
Boekdeel, zo
zo min
min mogelyk
mogelyk.,
in dikte
In
dikte te
te doen
doen toeneemen
toeneemen, , ten
ten einde
einde den
den prys
prys niet
niet
roodeloos te bezwaaren."
'er by: „"Veele
Veele nien.
noodeloos
bezwaaren." Hy
Hy voegt
voegt'er
nietl.
we plaatzen
plaatzeu',, benevens
benevens derzelver
derzelver Verklaaringen
Verklaaringen,, zyn 't;tI
bygevoegd , fommigen
bygevoegd,
fommigen veranderd
veranderd,, anderen
anderen duidelyker
duidelyker
ontvouwd , of
of door
door nieuwe
nieuwe bewysgronden
bewysgrondelJ,, inzonderinzonderontvouwd.
beid van
van Taalgebruik
Taalgebruik, , geflaafd.
gefiaafd. Ook
Ook eenige
eenige Artikels,
Artikels,
beid
gel3k onder
gelyk
ollder de
de weer
meer uitgebreide
uilgtbreide ten
ten voorbeelde
voorbeelde ftrekke
firekke
enz., zyn
EGT VA AltDIGHUD
DIGHEID enz.,
zyn doorgaans
bet Artikel
Artikel itn EGTVAAIl
doorgaans of
kans geheel
verand,rd."
by kans
gebeel verand,rd..'
des WOOl'Orgeveer twee
twee jaaren naa
naa de
de eerfte
eerRe Uitgave des
Woordenbotks zag
zag een
(Ienhotks
een Stukje
Stukje,zonder
zondernaam
naam van
van Schryvet
Schr~v~
of 1.314.eever
, hetlitht,
licht , onder
onder den
den Titel:
Titel: De Nieuww
(If
Uit~ee\'er, het
Nieuw.
Benet rung
het Ui/lege
Mhz*
ming onder
onder de
de Doopsgezintkn
Doopsgczinden, , volgens
vo/gl!ns hel
Hen'of
kut diK
dig Woordenboek
van dm
den Hee,
Heer HESSELINK.
HESSEUNK. De
kUt
Woordmhoek fon
zynen tyd
tyd niet
lioqleetaar heeft
niet willen
l:Ioo~leeraar
beeft zynen
willen verkwisten
verkwisten.
vet h,t
van eenen
Man , wiens
tr,et
he theantwoorden
beantwoorden van
ceneD Man,
wiens onOne
edele bedoelingen
kennelykdoortl:raalden.
doothraalden. Aileen
edele
bedoelingen kennelyk
Aileen vonde
vondt
by toen
in een
een kart
kort optl:eJ
opftelzich
zich tot
tot de Leezers
hy
toen geed
gped,, in
Leezers vall
van
wenden. Thans
Thans fchryft
fchryft hy,
by, ten
Woordenboek te
te wenden.
bet
tcn dee.
dee.
bet Woordenboek
en ander
ander der toen
zen aanziine:
„ L en en
:zen
aanzit ne: "Een
toen gemaakte
gemaakte aan.
aan.
wil ik
ik bier byvoegen,
werkingen wil
merkingl'n
hyvoegen, in
in zoverre
zoverre dezelve
dezelve kun.
kun.
dienflig zyn
zyn tot beter
Den
beteT verftand
verfiand van
van den
den·aart
aartdeezes
deezes
men dienfiig
Boeks ; na
Boeks;
na vooraf
voorafgrootelyks
grootelyksmyne
mynebevreemding
bevreemdingbetuigd
betuigd te
te
bebben , waarom,
des Tirels
Titels van
bebhen,
waarom, volgens
volgens inhoud
inboud des
van dir
dit GeGe.
fchrift,
op de
fthrift, de
de Schryver
Schryver my
my op
de lyst
ly:it der
der Nieuwe Hervor.
Her~or
heeft; daar
flJers gefield
getl:eld beeft;
daar ik
ik openlyk
openJyk betuig
betuig,, dat
dar myne
myne
seers
gevoelens, raakende
@evoelens.
raakende zo het
hetalgemeene
algemeene Geloof,
Geloof,, als
als verver.
fcheidene
fcheidene Leerfiukken
Leertl:ukken,, zeer wyd verfchillen
verfchilJen van de
de Leer.
Leerbegripren
van hen,
hen,die
die men
men den
den naam
naam van
van Nieuwe
Niellwe HervorHer~w.
llegripren van
beeft ; terwyl de
ff1ers gegeeven
gegeeven beeft;
de poogingen
poogingen van
van de
de meesten
meesteft
friers
deezer my
my toefchynen
toefchynen op
op een
een gantfcbelyk
gantfchelyk verderf
verderf en
en onder.
onder.
znyning
vanhet
het waare
waare Christendom
Christendom uit
uit te
te loopen; gelyk
myning van
gelyt
ik
gegeeven, en elk
ik ook
oflk toen
toen heb
heb te
te kennen
kennen gegeeven,
elk onbevooronl>evoor.
oordeeIdenmoet
moetinin't't oog
oog loopen,
de Scbrifrell
oordeelden
loopen, die
die met
m~t de
Schriftett
dier vgenaamde
dier
zC1genaamde Nieuwe
Nieuwe Hervermers
HerY(Jt'mers en
en myn
myn Woo,.de".
Woorden.
is. -— Daar
kek
boek bekend
hekend is.
Durons
onsechter
echrer de
dewaarheid
waarheid be.
beboort
dierbaar te zyn,
zyn. heb
bebikik getracht
getracht van
van de
de voorlich.
voorlich.
noort dierbaar
ting
tin~ en
enarbeid
arbeidder
dernieuwere
nieuwereSchriftuurverklaarders
Schrifruurverklaarders een
een
befcheiden
gebruik te
te maaken; achtende
befcheiden gebruik
achtende bet
het ten
ten hoogfien
boogflen
onbillyk
verklaaren
onbillyk,dat
dat men
men over
overhem,
hem,die
dieininhetbet
verklaaren van
van
fem.
fom-

443
443
fommige
plaatzen de
de niellwt:re
nieuwere Uitl~ggerg
Uitleggers meent
meent tel110eto Moe.
fommige plaatzen
ten
het zelfde
zelfde vonnis
vonnis velt."
velt."
ten volgen,
volgen, daarom
daarom het
Naardemaal
op dit
Naardemaal, 't't geen
geen de
de Hoogleeraar
Hoogleeraar verder
verder op
die
ftuk
fiuk zegt,
zegt ~ zeer
zeerdient
dientom
amden
denrechten
reehten aart
aarten
enbedoeling
bedoeling
en tefins
Woordenboeks aan
aan te
deezes
te wyzen
wyzen,, en
reffens ftrekt
ll:rekr om
am
deezes Woordenbotks
het v'eelal
veelal tniskende
mi::.kelld~ Doopsgezinde
Doopsgczinde Christlyke
Christtvke Genootfchap
Genootfchap
met
weinig woorden
met .weinig
woorden recta
rcelIt te
te.doen
doen kennen,
kennen, verdriet
verdriec
het ·ons
ons niet, cHr
dit volgende
volgendeaf,re
af te
fchryven.
fchryven.
- "„ Zeer
Zeer heett
heett
het
op wat
van
my verwonderd
verwonderct, , op
wat grand
grolld de
de Schryver
Schryver ,vall
het my
het
boven aangeduide
aangeduide naamlooze
lIaamlooze Werkje
Werkje)) ern
fen llol/edig
her hier
hier boven
volledig
/laze'
Woordenboek gezogt
fte/zel van
'Vtln Leerbegrippen
Le~rbegrippelt in
in myn
myn Woordenboek
gezugt
heeff,
lloofddeekn, even
heef!:, brengende
brengende dezelve
dezelve onder
onder H09fJdceien,
even als
als of
ik voorgehad
hebbe , eene
Yoorgehad hl.:bbe,
eeoe Leerflellige
Leerfte//ige Godgeleerdbek1
Godgefeerdheirl
't byzonder
te fchryven;
voorts in
in '[
fchryven; zoekende
zoekende voorts
byzondt:r myne
myne ge.
gee
voelens
voelens te bezwaaren
bezwaaren, , om
am dat
dat ik
ik veele
veele plaatzen
plaatzen,, die
die
ter
tel' Ilaavinge
Ilaavinge van
van eenig
eenig betwist
betwist Leerftuk
Leerftuk dienen,
dienen, met
met fill.
£tilzwygen
ben voorbygegaan.
voorbygegaan. Ik
zwygen ben
lit kan
kan niet
niet denken,
denken, dat
dar
eenig waarheidlievend
Leezer zo
zo verkeerd
eenig
waarheidlievend Leezer
verkeerd kan
kan oordee.
oordeeter loops
Jen.
Woordenboek maar
Die het
het Woordenboek
maar tel'
loops inziet, meet
moet
len. Die
terftond
ken ,dat
dat ik
ik noch
heb, 'loch
terl1:ond bemel
bernet ken,
noch oogmerk
oogmerk heb,
noch
hebben
ken , de
de Leerflukken
Leerftukken van
van bet
het Christendom
Christendom af.
af.
hebben kOIl,
zonderlyk
te behandelen.
behandelen. lk
hebimmers
immel'S niet
niet de
de Christ&
Christezonderlyk te
lkheb
lyke Leerftellingen
volgens eene
Alphabetifcheorde,
orde, by
Leerl1:ellingen,, volgens
eene Alphabetifche
by
wyze
wyze van
van Woordenboek
Woordenboek willen
willen ontvouwen
ontvouwen,, ten
ten einde
eiude
de
zou kunnen
zien , wat
wat 'er
'er op
op elk
elk Leerftuk
Leerf1:uk
de Leezer
Leezer zou
kunnen zien,
hoofdzaakelyk
zyaan
aantetemerl,en.
merken. Her
Her Woordenboek,
Woordenboek, ge.
hoofdzaakelyk r.y
gelyk deszelfs
Titel aanduidt,
deszelfs Titet
aanduidt,isisgeheel
geheelenenenkel
enkelvan
van UitlegRundigen aart
aart;; en
en het
herzyn
zynalleen
alleen die
die Woorden
Woorden,, Spreek.
Spreekkundigen
Taalgebruik ophel•
PJaatzen, welke
welke wegens
wegens Taa/gebruik
npheI.
manieren en
manieren
en Plaatzen,
ofvereischten
vereischren ,, waar
waar van hier to
te
dering konden bekomen, of
fpreekenviel.
viel. De
fpreeken
De man
man hadt
hadtwaarlyk
waarlyk,, naar
naar den
den by
by hem
hem
aangenomen
aangenomen regel
regel te werk
werk gaande
~aande,, met
met even
even veel
veel refit
regt
kunnen
dat het
het Leerftuk,
kunnen beweeren
heweeren, , dat
Leerftuk, by
by voorbeeld,
voorbeeld, van
vall
Gods
Gods itweetendbeid
A,'wcctendheid, , of deszelfs
deszelfs albefiuurende
alhefluurende VoorzieriJorzieuigbeid,
nigheid, en menig
menig ander,, van
van my
my niet
niet gewichtig
gewichtig fchynt
fchynt
gehouden
wordeo;~ dewyl
devvyl daar
daal' van,
van, myns
myns weetens
weetens,,
gehouden tete worden
gefprokenis.is. -— Het
her Woot"denboek
niet gefproken
Het non
ZOll eene
eene
Woordenboek niet
in het
gezochte
zyn , indien
gezochte Relegenheid
gelegenheid zyn,
indien ik
ik opzettelyk
opzettelyk myn
myn
werk
gemaakt had
had,betwiste
betwisteLeerltukken
Leerftukkentetebeftrydert
bea;"yden
werk gemaakt
of te
te verdeedigen.
verdeedigen. Heb
Hcb ik
ik 'er
'er van
van gefproken
~efproken; ; dit is
is
meer
meer gefchied,
gefchled, om
om dat
dar zulks
zulks niet
niet altyd
altyd tetevermydeti
vermyden
was; en
tegenwoordige UftUit.
en heb
heb ikikgemeend
gemeend zulks
zulks in de
de tegenwoordige
in acht
acht genomen
hebben,
en ten
gove nog
no~ flrenger
I1renger in
genomen tete hebhen
,en
tel1
gave
dien
opzichte ook
menige'. veraudering
veralldering to
te moetett
moeten maaIDAlllien opzichte
ook menige
ken:
Hh
h s2
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als of it
ken : al
is, ats
ken:
at het
betwelk
welk echter
echter Piet
piet gefchied
gefchied is,
vreesde openlyk
openlykvoor
voor myne
myne gevpelens
gevoelensuit
uittete kamen,
komen, al.
vreesde
aIwaar ik
ik anders
anders meen,
meen,dat
datwy
wyftellig
fielli~mogen
mogen,beffisfchen;
,bdlisfchen ;
kennen ivy
eft en profiteeopzigten toch
tech kennen
in veele
veele opzigten
wy ten de
tJei!f~
proleteeVoorts heb
- — Voorts
heb ik
ik geene
geene reden,
redeD, om
om niet
niet
rf'en
en ten
tendee/e.
deele.
myne gevoelens
gevoelenstetezeggen,
zeggen , daar
daar ik
befcheidenheid myse
met befcheidenheid
niet weet,
weet, dat
datdezelve
dezelve ininuiterften
uiterfienloopen
loopen,, en
en het
het Chris.
ChriitelykGenootfchap,waartoe
telyk
Genootfchap , waartoe ik behoore,
behoore, vryheid
vrybeid verleent,
2an Leden
en Leeraaren
2an
Leden en
Leeraaren, om
om,, niet
nietbelemmerd
belemmerd door
door
menschlyke voorfchriften,
voorfchriften, den
den zin
zin van
van Gods H. Woord
menschlyke
WO,ord
Ooderzoeken ,zodat
zodat oak
ook de
met befcheidenheid
befcheidenheid tete 6J'iderzoeken,
de by.
byzondere i.izichten
zichten der
20Ddere
dttLeeraaren
Leeraaren over
overeenig
eenigLeerftellig
Leerllellig
ituk het
ftuk
het gantfche
gantfche Genootfchap
Genootfchap niet
niet kunnen
kunnen worden
worden toetoegefchreeven ;'t geen
geen ik
ik bier
met een
een woord
woord wil
gefcbreeven;'t
bier wel
weI met
wit opopinerken, , ter
merken
ter onderrigting
onderrigting van
van dezulken
dezulken,, die
die minder
minder
den aart
met den
tennis mogten
"tennis
moglen hebben
bebben met
aart onzes
oozes Christelykert
Christelyken
Get ootfchaps."
Gel
Zo kan
kan een
eenboosaartig
boosaartigtegenwryten
tegenwrytengelegenheid
gelegenheid gee.
gee-*gen om
'fen
om iemand
iemand nader
nader te
te doen
doen uitkomen
uitkomen voor
voor zyne
zyne gegevoelens , en,
en , zonder
tegenpartyder rechtftreeks
zonder den
den tegenpartyder
voetens,
rechtftreeks te
beantwoorden , aangelegene
aangelegenewaarheden
waarhedentetezeggen.
zeggen. Zs
lleantwoorden,
Zq
ELSSELINK in
verklaart de
in dit
verklaart
de Hoogleeraar
Hoogleeraar H~SSELINK,
dit lJer;cht,
Bericht
tot nadere
uadere ophddering:
ophddering: „"Voorts
Voortsbetuig
betuigikikgeen
geen Vriend
Vriend
zyn dier
„
te
dierhoogbefpiegelende
hoogbefpiegelende Leerftukken
Leerllukken,, welke
welke,
te zyn
inyns bedunkens,
iDyns
bedunkens, buiten
buiten de
de Leere
Leere der
der H.
H. Schrift
Schrift omomloopen , en
en geen
Woordenboek
loopen,
geen nut
nut ftigten.
fligten. -— Die
Die het
het Woordenboe'k
wil naflaan
cp
verfcheidene Artikels
~rtikels wil
naOaan,, zal
zal bevinden
bevinden,, dat
op verfcheidene
ik in
in het
het verklaaren
verklaaren der
der Schriftuurlyke
Schriftuurlyke taal
taal niet
niet gezogt
gezogt
bebbe,
myne gevoelens
ge",oelells te verbergen,
verbergen, maar, daar
daar het
het pas,
pas
bebbe, myne
gaf. dezelve
voor te draagen.
,af.
dezelve zonder
zonder omwegen
oIr.wegen eenvoudig voor
draagen.
dat hy,
hy,, in
ik vertrouw
vertrouw van
van zyne
zyne billykheid
billykheid, , dat
in het
het
Doch ik
opmaaten van
cpmaa'ken
van myne
myne gevoelens
gevoelens en
en inzichten
inzichten in
in fommige
fommige
Leerftellingen , met
met meerder
Leerllellingen,
meerder opregtheid
opregtheid zal
zal te
te werk
werk
gaan, dan
, van
laan,
dan by
hy,
vanwien
wienikikten
tendien
dienopzichte
opzichteonbillyk
onbillyk
behandeld ben
behandeld
ben,, daar
daar,, door
doorongegronde
ongegrondegevolgtrekkin.
gevolgtrekkin, my
gen en
en wrzwygingen
vuzwygingen,
mymeermaalen
meermaalen gevoelens
gevoelens worwor..
den toegefchreeven
waarvan ik
ik betuige
den
toegefchreeven, , waarvan
betuige verre
verre verwy.
verwyderdte te
zyn.
Woordenboek tot geen
derel
zyn.
- Myn
Myn Woordenhoelr
geen Twist.
Twistfchrift willende
maaken , kon
kon ik
fchrift
willende maaken,
it my
my iningeene
geenewederweder3eggingeninlaaten.
inlaaten.Intusfchen
Intusfchenisiszulks,
zulks, daar
daar ik
ik het
leggingen
h®t
uoodig vond
lloodig
vond,, gefchied,
gefchied, zonder
zonder het
het tete herinneren.
herinneren. Ook
Ook
geen te
te regt mogte
beb ik
van 't't t!fen
11eb
ik,, van
mogte aangemerkt
aangemerkt zyn, wel
weI
willen gebruik
willen
gebruik maaken."
maaken.'·
Landgenooteu, die
De zulken
zulken onzer
onzef Land&enooteu,
die in
in grondige
grondige Schriftutu.
tUUl.'a
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runlicennisbelang
belangfiellen,
ftellen , wenfchen
wy geluk
ruulkennis
wenfchen wy
gelnk met
met de
Ner euwde
van een
Woordenboek, door
'Ver
euwde Uitgave
Uitgave van
een Woordenboek,
door het.
hetWelk, niet
welk,
niet zo
zo zeer
zeer de
de eerstbeginnenden,
eerstbeginnenden, als
als de
de eenig•
eenig..
tins gevorderden
tot het
zins
gevorderden voorgelicht,
voorgelicht, tot
het rechte
reehte veritand
verltand
*an de
..an
de gewyde
gewyde Boeken,
Boeken,een
eenvoegzaamen
voegzaamen Gids
Gids zullen
zulleQ
bebben.
l'1ebben.
ou Writes
Predication du Christianisme, ou
Verites de
de lala Religion
Religion
Chrdtienne, expofees
une fuite
Chr~tienne,
expofees dans
dans une
fuite de
de Sermons
Sermons et
de Prieres,
Prieres, par
par PIERRE
PIERRE DE
joux , Pasteur
de
DE JOux,
Pasteur de
de l'Eglife
l'Eglife
de Geneve.
de
Geneve. IV
IV Tomes.
Tomes. A Geneve
Geneve,, chez
chez ,.
j.
y. y.
18o3, 8vo.
Pafchoud 9 1803.
Pafthoud,
8vo.

at het,
het , ook
tyd , in de
at
ook in
in den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen tyd,
de
Franfche Republiek
niet ontbreekt
ontbreekt aan
.
Franfche
Republiek,, niet
aan ProteflantProtefiantmet manneIyken
mannelykenernst,
ernst, in
fche Leeraars,
Leeraars, die,
die, met
fche
in den
den geest
geese
CALVYN, prediken,
der oude
der
oude Geloofsbelydenis
Geloofsbdydenis van
van CALVYN,
ell
prediken, en
beoefening van
van het Christendom
op regtfchapene
regtfchapene beoefening
Christendom aanaandringen , daarvoor
dringen,
daarvoor kunnen
kunnen deze
deze Leerredenen
Leerredenen van
van den
den
PIERRE DE
Geneeffchen Predikant,
Predikant , PIERRE
pox, ten
Geneeffchen
DE JOUX,
tenbewyze
bewyzc
ftrekken. De
firekken.
Debetrekking
betrekking van
van dezen
dezen waardigen
waardigen Kerk.
Kerkleeraar op
op zyne
die
leeraar
zyne voorige
voorige Dordreehtfche
Dordrechtrche Gemeente,
Gemeente ,dit
Eerw. MARRON
MARRON bediend,
by, ter
ter gelyker
gelyker tyd
tyd,, met
met den
den Eerw.
en by
en
by welke
welke hy
hyook
ookeenige
eenigevan
vanzyne
zynethans
thansuitgegeeveuitgegeevene Leerredenen
heeft veroorlooft
ne
Leerredenen uitgefproken
uitgefproken heeft,
veroorlooft ons,
ons ~
meenen wy,
wy, eene
meenen
eene uitzondering
uitzoQdering op
op onze
onze anders
anders (landfiandvastige
vastige gewoonte, om
om alleen
alleen van
van de
de voortbrengfels
voortbrengfels van
van
onzen
grond , en zulken
onzen Vaderlandfchen
Vaderlandfchen grond,
zulken,, die
die het
het door
door
Nederlandfche
gewqrden zyn,
zyn , melding
melding to
te
Nederlandfehe Vertaalingen
Vertaalingen gew~)f(ien
maaken.
maaken. Len
Een van
van de
devier
vierBoekdeelen
Boekdeelen, waaruit
waaruit dit
dit
Werk
beflaat, is,
is, met
Werk bellaat,
met eene
eene gepaste
gepaste Aanfpraak
Aanfpraak,, opgeopgedraagen
van deze zyne voorige
draagen aan
aan den
den Kerkenraad
Kerkenraad van
voorige GeGemeente;
terwyl de
de anderen
anderen aan
aan de
de Leeraars
Leeraars en
en Opzie.
Opziemeente; terwyl
ners
Gemeente ,waar
waar hy
hy thans
oer Geneeffche
Geneeffehe Gemeente,
thans het
het
ners der
Leeraarambt
met Toem
roem bekleedt,
bekleedt, en aan
aan die
die van
van Nimes
Nimef;
Leeraarambt met
en
daar by ook
en Montpellier
Montpellier, , daar
ook voorheen
voorheen dien
dien post
post met
mel
toejuiching
heeft, toegewyd
toejuiching waargenomen
waargenomen heeft,
toegewyd zyn.
zyn.
In
Voorbericht geeft
In het
het Yoorbericht
geeft de Schryver
Schryver breedvoerig
breedvoerig ver.
ver~
flag
van de
llag van
de redenen
redenen,, die
die hem
hem bewogen
bewogell hebben
hebben tot ge.
ge~
meenmaaking
vandit
ditWerk.
Werk. Fly
meenmaaking van
Hy maakt
maakt gewag
gewag van
van het
het
oneindig
oneindig gewigt
gewigt van
van den
den inwendigen
inwendigen en
en huisfelyken
huisfelyken
Godsdienst,
by het
die thands
thands by
het grootfle
grootfie deel
deel, ook
ook van
vall
Godsdienst, die
bun,
bUD, die
lieden
d.iDopenbaaren
openbaaren Eerdienst
Eerdienst bywoonen
bywoQnen en
en voorvoor·
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P. DE
P.
DE JOUX
JOUX

ftaan , fchynt
weezen ; van
van den
ftaan,
fchynt onl-eltPnd
onl-ekpnd tcte weezcn;
den beklaagly_
beklaagly.
ken ftaat
in in
't geheel
geene
ken
fiaat van
van hun
hun,, didi·
't gcheel
gecneeerbewyzing
eerbewyzing
aan het
het Opperweezen
duen; van
aan
Opperweezen doen;
Van de
de noodzaakelykheid,
noodzaakelykheid,
thands weer
om
meer dan
dall ooit
ooit de
degroote
grooteverborgenheden
vel'borgenlteden van
vall
OM thands
het Euangelie
ltaandetete houden,
houden , en
en tegen
tegen hun, die
die al
al
bet
Euangdle Haande
het wonderdadige
en bovennatuurlyke
bet
wonderdadige cn
bovenllatuurlyke verwerpen
verwerpell, , te
te
verdedigen ;van
van den
den plicht
plicht van
van elk
elk Euangeliedinaar,
Euangeliedi~naar,
verdedigen;
de geluovigert
bekend te
te maaken
om
ge!oovigen hekend
maakcn met
met de
de flrikken
lhikken ,t
0111 de
die hun
die
hun door
door 't'tongeloof
ongeloofgelegd
gelegd worden,
wordell, en
en wel
wei voor•
voor..
taamelyk van
naamelyk
van bun,
hun, die
die het
hetleerftellige
leerftellige van
van het
het ChristenChristendom verwyderen
under het
het voorg(,::rcll,
voorp-cven , dat men
zich
men ·zich
dom
verwyderen, , onder
aan de
hebbe te
te houden;
aan
de Christelyke
Christelyke Zedeleer
Zeucleer bovenal
bovcnal hebbe
houden;
van de
van
de welvoegelykheid,
welvoegelyk heid, om,
om, inineen
eenreeks
reeksvan
vanfamen.
ramenhangende Leerredenen
, dedefundanmenteele
llangende
Leerredenell,
fundallienteele leerflellingen
leerlle1lingen
van het
te laaten
laaten overzien
overzien ; en
en eindelyk
eindelyk
van
het Christendom
Christendom te
om de
de uitbreiding van Gods
van zyne
zyne brandende
brandende begeerte
begeene,, om
Ryk , met
Ryk,
met deszelts
des?elts hooge
hooge goedkeuring,
goedkeuring, tetebevorderen.
bevordereil.
Daarop laat
laat hy
hy eene
eene beknopte
beknopte opgave
opgave volgen
volgen van
van het
het
Daarop
geheeleantwerp,
ontwerp , het
het welk
welk hy
hy zich
gc,heelc
zich,, by
by de
de keuze
keuze der
der
onderfcheidene , in tweeen-dertig Leerredenen
Leerredenen behandelde
twee-en-denig
onderfcheidene.
heeft. Hy zegt daarin
vQorgelleld heeft.
daarin de
de hoofdhoofdonderwerpen, voorgefteld
Comder
der XII
XII Geloofs·
Geloofs-artikelen
gevolgd te
te zyn.
zyn, zoodat het
fom
artikelen gevolgd
bet
eerfle Oeel
Deel berrckking
berrekkingheeft
heeftop
opden
den eerilen
eerflen Artikel,
Artikel, lie
rcrlle
1k
eader , den
geloove;n
in God
geloo~'e
God,, den
dm drader,
den almagtigen
almagtigen Srbepper
Schepper des
des
hemelse11en der
deram'de;
aarde ; het
het tweede
hemels
tweede op
op den
denvolgenden
vo)genden,,
1k geloove
lk
ge/oove inin :Was
Jefus Cbristus,
Christus, zynen
zyneneeniggeborenen
eeniggehorenen Zoon,
Zoon,
onzen Hee"e;
Heere; het
het laatfle
op den
Artikel, lk
onzen
laatlle op
den derden
derden 'Artikel,
gte
1k ge.
hove
loove in
in den
den Heiligen
Heiligen Geest.
Geest.
Deet bevat
Het
Leerredenen, over
Het eerfie
eerfle Dee!
bc\"at negen
negen Lcerredcnen,
over de
de volvolgende onderwerpen
(f) Dc aanflaande
herflelling van
van 't
a:mfiaande herllelling
ondcrwerpen:: (l)
verval
van den
den Godsdienst
ven"al v:m
Godsdiellst, , Ezech.
Euch. XXXVII:
XXXVII: 1-14.
1-14.
ienigheid gerechtvaardigd
(2)
(~) De
De Voor,
Voor~jenigheid
gerechtvaardigd.. Rom.
Rom. VIM
VIII:213.
28.
(3)
Cor. III:
III: 16.
16. (4.)
(3) God
God in den
den mensch
mensch,, Ix Cor.
(4) Dezelfcle
Dezelfde
ftof
, onaffcheidelyk
fior voortgezer.
voortgezct. (5)
(5) Geluk
Geluk,
onaffcheidelyk van
van de
de
tiellgd,
Pj. CXIX:
CXIX: I. (6)
(6) Gods volmaaktheden
volmaaktheden zichtziehtdengd , 13f.
baar
baar in
in dedevruchtbaarheid
vl'llchtb:tarheid der
derjaarfaifoenen
jaarfaifoenen, , Hand.
XIV:
17. (7)
(7) Het Verbond
XIV: 17.
Vel'bond met
met God
God gemaakt
gemaakt,, neuter.
Deuter.
8) Onverwachte
W:
IV: ns.
'25. t18)
Onverwachte val
val van
van groote
groote zondaars
zondaars,,
2
g Kon.
KOll. XIX:
XIX: 20-37.
'20-37, (9)
(9) Nationale
Nationale verootmoediging,
verootIDoediging,
Dee!: (1)
-42. —
Het
Klaagl. H
Ill:
40-4~.
Het tweede
twcede Deel:
(I) Korte
i : 40
Klaagl•
duuring en
en broosheid
broo~heid van
van het
bet menfchelyke
menfchclyke leeven
leeven, , Yob
."Iob
XIV:
1, 2.
inwying in
XIV: I,
~. (2)
(~) Plechtige
Plechtige inwying
in den
den heiligen
heiligen
V: x9-25.
dienst
dienst,, 2
~ Cor.
Cor. V:
19-1.1. (3)
(3) Geboorre
Geboorre van
van onzen
onzen
Heere
Jefus Chrisms,
Christus, Luc.
Heere Jefus
Lllc. II:
ll: 8—x4.
8-14. (4) Noodzaaklyk-

PREDICATION nu
DU CHRISTIANISME.
~UDtCATION
CHIUSTIANISME.

447
447

lykbeid van
van het
lykheid
het lyden
lyden en
en den
den dood
dODd van
vanonzen
onzen Heere
Heere
Jefus Christlls,
Christus, Phil.
Phil. II.
IL 8.
8. (5)
]efus
(5)Vervulling
Vervulling der
der oude
Godfpraaken ,aangaande
aangaandehet
hetlyden
lyden en
en den
Codfpraaken,
den dood
dood van
vall
Hand. III:
Gods Zoon,
Zoon , Hand.
III: 18.
Gods
18. (6)
(6)DeDevrye
vryegenadegifte
genadegifte
van het
valldedeofferande
offcrand.: van
vall
van
het eeuwige
eeuwige leeven,
Ieeven, vrucht
vrucht van
Hebr. IV:
Gods Zoon,
Zoon Debt".
IV: 16.
16. (7)
(7)Voorbeftaan
Voorbeftatln,, do
do ,d
,d en
eD
Gods
opftanding van
Waereld , Optnb.l:
opllanding
van den
den Verlosfer
Verlosfer der
daWaereld,
Openb. I: 18.
Verhooging , zegepraal
Ids
(S) Verhooging,
zegepraal en
en heerlykheid
heerlykheid van
van JtJlrllS
Christus , vourgang
vandede onze,
onze , Marc.
Marc. XVI:
Christus,
vOllrgang van
XVI: 19.
Noodzaaklykheid ,om
om nan
aan het Euangelie
te geloo.
(9)
Euangelie te
geloo(9) Noodzaaklykheid,
yging der
yoh. 1lI: lB.
ven,
ter vett(
vell<lyging
der zaligheid
zaligheid, , JOk.
y en , ter
18. derden Deels
Deels eerfte
eerfleStuk:
Stuk: (I)
Bet
DeGoddelyke
Goddelyke TroosTroas..
Het derden
(0 De
ter , of
, plaatsvervanger
ter,
of de
de Heilige
Heilige Geest
Geest,
plaatsvervanger van
van Gods
Gods
Soh. XIV:
XIV:16,
16, 17.
Zoon op
op de
17. (2) De
de aarde,
aarde, Jok.
De zede.
zeaeZoon
lyke fchepping,
fchepping, of de
lyke
de Heilige
Heilige Geest,
Geest, de
de me:lichen
menfchen her.
her_
fcheppendenaar
naar Gods
Gods beeld
Hand. II:
11:11-4.
fcheppende
beeld,, Hand.
4. \3
( 3 Ge.
Ga.
zetheid op
op vermaak
van ongodsdien_
zetheid
vermaak, , de
de eertie
eerlce oorzaak
oorzaak van
ongodsdien.
Tim. III:
III: 1I -. 4.
itigheid en
en verdriet
4. (4)
ftighcid
verdriet, , ~2 Tim.
(4) Delt~lfde
Dezelfde
ftof voortgezet.
w(Irdt
fiof
voortgezer. (Hier
(Hier
Wllrdtvoornaamelyk
voornaamelykgehandeld
gehandeld
over de
de rampzalige
rampzaligegevolgen
gevolgen van
vanovergegeevenheid
overgegeevenheid aan
aan
over
(5) De
't fpel.) (5)
Devroegtydige
vroegtydige dood
dood van
vanveele
veelekinderen
kinderen,
befchouwd in
in den
Bingen en
den fchakel
fchaktl der
der gefchapene
gefchapene dingen,
en
befchouwd
trier betrekking
betrekkingtot
tot den
den Godsdicnst,
Godsdienst, 1I Kon.
17met
Kon. XlV
XIV 17.
De vrye
wil , of
(6)
vrye wiI,
oftydelyk
tydelyk en
en eeuwig
eeuwig ongeluk
ongeluk aan
aan
(6) De
Reuter. XXX:
onze keuze
XXX: 19,
(7)
anze
keuze voorgefteld
voorgefl:eld, , Deuter.
19, !2O.
20. (7)
De kunst, ow
De
om Gods
Godsnabyheid
nabyheid te
te genieten
genieten,, Pf.
Pf. CV:
CV: 44.
Kort begrip
begrip van
(8) Kort
(8)
van de
de Zedeleer,
Zedeleer,, of
ofde
deuitwerkingen
uitwerkingen
en natuur
van de
de liefde
jegensGod,
God, Mlluk.
XXII: 37.
en
natuur van
liefde jegens
Matth. XXII:
(9) Vervulling
van de
de wet,
(9)
Vervulling van
wet, enenlaatfte
laatfleeinde
einde van
van den
den
nensch,
beweegredenen tot de
de liefde
lief<,ie jegens
jegens God
God,,
mensch, ofofbeweegredenen
Tweede StuA::
Stuk: (I)
Matth.
(t) Inftelling
Matth. XXII:
XXII: 38. 38.
Tweede
InUelling van
den weekelykfchen
feesidag , of
den
weekelykfchen feesldag,
ofnoodzaaklykheid
noodzaaktykheid van
van
den epenbaaren
eerdienst, Genef.
Genef. II:
II: g.
(!2)De
De rust
rust
den
f'penbaaren eerdienst,
3. (a)
en het
en
het geluk
geluk in den
den dood
dood,, ofoflaatfte
laatltebettemming
beflemming van
van
den vroomen
Openb. XIV:
den
vroomen ,, Openb.
XIV: 13.
13. (3)
(3)DeDedeugdzaame
deugdzaame
Iiefde achting
ellvriendfchap
vriendfchap,, den
den dood
doodoverleeoverleeliefde,
achting en
vende; of
of bewyzen,
bewyzen,dat
datde
demenfchen
menfchen elkanderen
elkanJeren herken.
herkennen
, in hetintoekomende
het toekomendeleeven,
leeven, Luc.
Lue. VII:
VII: 8.
nen zuljen,
(4) Kar'afteriflieke
teekenenvan
van de
de laadle
laatfte tyden
tyden en
Kafacrerittieke teekellen
en
aannadering
der eeuwigheid,
eeuwigheid , !22 Pet.
Pet. III:
Ill: 3(5)
3-14.
aannadering der
14. (5)
De eerbiedenis,
van God,
God, het
eerbiedenis, lof en
en roem
roem van
het eenig
eenig doel
doel
van
en Datuur,
natuur , of
of de
de eindoorzaak
eindoorzaak van
van
van Godsdienst
Godsdienst en
het
van het
het menfchelyk
menfchelyk geflacht
gefiadu en
en de
gezebet beffaan
befiaan van
de genegods
itendc Verlasfing,
V.rl",fing, 1z Sam.
Slim•.11:
.II: l-lI.
H hh 44
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Het ontbreekt
DE JOUX
pux niet
Het
onrbreekt den
den Predikant
Predikant DE
lliet aan
aan bekwaamheid , om
uit te werken,
kwaamheid,
om zyne
zyne plans
plans geleidelyk
geleide1vk uit
werken~
en zyne
kracht en
en nadruk
nadruk by
by te zetten.
en
zyl1e voorftellingen
V',)orf1:ellingen kracht
zetten.
Sommigeplaatzen
plaatzenzyn
zyn regt
Sommige
regt roerend.
roerend. Allerwege
Allerwege toont
toont
hy een
een--warm
warm beminnaar
beminnaar en
enbefcheiden
befcheiden voorftander
voorftander van
van
by
de oude
zyn. Hy
de
oude rechtzinnigheid
rechrzinnigheid te tezyn.
Hy zegt
zegt wel
weI,, in
in
het Voorbericht
voor het
Deel, bl.
eerf1:e Deel,
bl. 51,
el.
bet
Voorbcdcht vonr
het eerfte
sr, en
en elders , voor
ders,
voor alle
~lle Christenen
Christenen gefchreeven
ge[chre~\,ell, , en
en tot
tot dat
dat
einde die
die byzondere
byzondere begrippen,
begrippen, welke
welke het
het Christendom
Christendom
einde
nog verdeeld
Doa
vercleeld houden
h',uden,, onaangeroerd
onaangeroerd gelaaten
gelaaten te
te hebheb..
ben; maar
be~;
maar hotidt
hondt zich
zich intusfchen
intusfchen overal
overal aan
aan de
de karac.
karae_
terizeerende leerrtukken
terizeerende
leerf1:ukken van
van het
betGereformeerde
Gereformeerde KerkgeKerkgenootfchap . die
die hy
hyacht
achtonbetwistbaare
onbetwistbaaregrondwaarhes
grondwaarhe.
lloot[ehap.
den te
to zyn
den
zyn,waarin
waarinalle
aileChristenen
Christenenbehoorden
behoorden famen
famen te
flemmen, en
en waarby
waarby het
het Christelyk
Chrisrelyk geloof
geloaf (tut
{batof
ofvalt.
vair.
Hemmen,
zy,, die
die,, ter
rergoeder
goeder trouwe,
trouwe, meenen
meenen,, in
in
Dit zullen
zullen zy
het leerftellige
eene andere
leerf1:elJijl;e eene
andere leiding
Jeiding van
van gedachten
gedachren te
her
moeten volgen
gereedelyktoeftemmen.
toef1:emmen. moeten
volgcn. niet
nietzoo
zoogereedelyk
Gegronde uitleggingen
gekozene bybeltexten
bybeltexten moet
moet
Gegronde
uitleggingen van gekozene
men hier
nier :wcken
zueken Richtige
's Mans
men
hier niet
Richrige exegete
exegefe is ook
ook "s
zaak in
in 't geheel
geheel niet.
niet. Hierin
HieriJlvooral
vooralzyn
zyndedeFranfche
Franfche
zaak
Godgeleerdenthans
thans merkelyk
merkelyk ten
ten achteren.
aehreren. Grootere
Grootere
Gudgeleerden
verdienften hebben
hebbendezc
deze Leerredenen,
Leerredenen , ten
ten aanzien
aanzien van
van
verdienfien
den fchryfllyl.
fchryfityl. Ile
den
Ilebygevoegde
byg~voegde Gebeden
Gcbeden,, waarin
waarin rede.
redegodsdienfl:igheid en
en gemoedelyke
gemoedeIyke ernst
ernst doorgaands
doorgaands
lyke godsdienftigheid
den boventoon
zullen ook
ook wel
den
boventoon hebben
hebben, , zulJen
weI byval
byval vinden.
vinden.
Liefhebbers van
van SAUR-IN
snukiN en
van de
de Leerredenen
Leerredenen van
en derge.
derge.
Liefhebbers
DE joux
lyken zullen
ook deze
deze van
van PIERRE
PIERRE DR
JOux,, over
over 't
'c
lyken
zullen ook
geheel,
gehcel, met
met genoegen
genoegen, , wy
wy hoopen
hoopen ook
ook,, met
met nuttige,
l1uttigo.
iiichting
Uichting,, leezen.
!cezen.
Oordeelkundige
Inleidingtot
tot de
Oordeelkfmdige In/eiding
de Schriften
Schriften des
des Nieuwe,:
Nieuwm
ANTHONYLOTZE.
LOTZE. Ijle
Ifie Dee!.
Yerbonds,
JTerbo1tds, door
door JOHANNES
JOHANNES ANTHONY
Deet.
Te Arnfterdam,
by W.
Amjlerdnm, by
W. Brave.
Brave. In er.
gr. 8vo.
8yo. 679
679bd.
hI.

Eerw. LOTZE
LOTZE had
b:ld ons
OilS reeds
reeds voorlang
voorlang begeerig
begeerig
e Eerw.
gemaakt
naar bet
het Werk
gemaakt naar
Werk,, waarvan
waarvan wy
wy nu
nu eindelyk
eindeIyk
het eerfle Deed in
·in handen
handen krygen.
krygen. Den
De.n aanleg
aanieg van
van hethet~
het
zelve
ell de
dewyze
wyzevan
vanuitvoering
uitvoeringnunngezien
gezienhebbende
hebhende oj
y e en
zel
verwondert
het ons
v.erwondert het
ons minder
minder,, dat
datdeszelfs
deszelfsVervaardiger
Vervaardi/ter
moesten
'er zich
zich niet
niet =de
me-deoverhaast
overhaast heeft.
heeft. 'Er'El'
moestenveele
veele
'er
Boeken
getoetst,,
:Boeken nageflagen
nagdlagen, , zeer
zeer veele
veele onderftellingev
onderf1:ellingeQ getoetst...
:%1
wat zYlle
zyne voorgangers
:11 wat
voorgangers reeds
reeds bygedragen
byged·rageu hebben
hebbett
moest
men
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moest onderzocht
worden , om
rooest
onderzocht worden,
om , zoo
zoo als
ais de
deSchryver
Schryver
refultaat van
van 't't geen
geen,, in
in dit
dit vak
yak ,t
zich
zich uitdrukt,
uitdrukt , het
het ,"efultaat
leveren. 'Er is,
gepf£jleerd
is.inindedelaatite
Iaatf1:e jaaren
jaaren.,,
geproelleerdis.,
is,tete leveren.
veel gedaan.
gedaan , waarvan
veel
waarvan hy
hy zich
zich heeft
heeft kunnen
kunnen bedienen
bedienen;;
dit deed
, met meer
deed hy ,met
meer dan
dan gemeene
gemeene kennis
kennis en ooroar·
en
en dit
deelkundigeoplettendheid.
oplettendheid. De
De Inleiding
Inleiding va~
van micHAELts
deeikundige
MICHAeLIS
is voornaamelyk
ten gronde
gelegd, maar
voornaamelyk ten
grande gelegd,
maar niet
met altyd
altyd gegevolgd , doorgaands
en dikwyls
volgd,
doargaands aangevuld
aangevuld en
dikwyls verbeterd.
verbeterd. De
De
die de
de Inleiding
MARSH, die
van MICHAeLIS
Inleiding van
MICHAELIS
byvoegfeis
byvoegfels van
van MARSH.
heeft,t
in 't'tEngelsch
Engeisch vertaald
vertaald en
en merkelyk
merkelyk vermeerderd
vermeerderd heeft
waarvan ook
ook eene
Vertaaling van
van E.
E. F.
F.
waarvan
eene Hoogduitfche
Hoogduitfche Vertaaling
voorhanden is,
is , zyn
K.
ROSENMULLER voorhanden
zyn vlytig
vlyrig gebruikt
gebruikr .,,
R. ROSENMULLER
en voorts
en
voortS veele
veele andere
andere., meestal
meestal Duitfche
Duitfche Schryvers
Schryvers,, die
die
ons hierin
ons
hierin verre
verre vooruit
vooruit zyn,
zyn,enenwel
weIvoornaamelyk
voornaamelyk het
het
Handbuch der
der Einleitung
voortreffelyk Handbuch
Einleitung in
in die
dieSchriften
Schriften
voortreffeIyk
van den
it. c. A. HAENHAEN.
des
den Eriangfehen
Erlangfchen Profesfor
Profes[or II.
des N.
N. T.
T. van
Sommigenfchrikken
fchrikkenop
op 't't enkel
LEIN.
enkel hooren
hooren noemen
noemell
LEIN. Sommigen
van zulke
van
zulke naamen
na:1men,, als
als in dit
dit Boek
Boek telkens
telkens voorkomen
voorkomen ,.,
en benoemen
gaarne~llen,
alien, die
die maar
en
benoemen gaarne
maar iets
iets van
van bun
hun overoverneemen , en
en met
met hunnen
hunnen tyd
tyd voortwerken
voortwerken,, Ne%gen
Ileemen,
Neologen ;
anderen , daarentegen,
met het
anderen,
daari:ntegen, zyn
zyn zoo
zoo ingenomen
ingenomen met
het nieunieuwe , dat zy
we,
zy 'er
'er de
de grootfte
grootf1:everdienfte
verdienf1:e in
in ilellen
f1:ellen,, om
om.,, in
in
navolging van veele
navolging
veele lichtzinnige
lichrzinnige Duitfche
Duitfche Godgeleerden,
Godgeleerden,
al wat
al
wat oud
oud en
en verjaard
verjaard is
is ,, teteverwerpen.
verwerpen. De
DeEerw.
Eerw.
heeft bet
1.0TZE
het veilige
veilige middenpad
middenpad voorzichtiglyk
voorzichtiglyk gekogekaLOTZE heeft
zen. "„ Ik
," zegt
Voorbericht ,.,„ van
zen.
Ik poogde
poogde,"
zegt hy
hy in
in het
het Voorhericht,
zucht , om
verwyderen zoo
zoo wel
weI eene
eene berispelyke
berispelyke zucht,
om
my te verwyderen
wat
wat nieuws
nieuws te
te zeggen
zeggen ,, of,
of.,door
doorhet
hetvoordraagen
voordraagen van
van
hypothefen , waartoe
nieuwe
rtieuwe hypothefen,
waartoe het aan
aan de
de gelegenheid
gelegenheid niet
niet
g ook
ontbrak , te
ombrak.,
te fchitteren
[chitteren,, al
al~
ook eene
eene kwalyk
kwalyk geplaatile
geplaatfle
fchroomvalligheid ,om
omdat
dat gene
gene weg
weg te
te laaten
laaten of te
re ververfchroomvalIigheid,
zwygen , welks
den onbevooroordeelden
onbevooroordeelden in
zwygen,
welks gegrondheid
gegrandheid den
het oog
, fchoon
her
DOg valt
valt,
fchaonhet
hetgeenzins
geenzinseen
eenaangenomen
aangenomen en
ell
geliefkoosd f1:elzel
ilelzel begunf1:igt.
begunftigt. Nimmer
geliefkoosd
Nimmer trouwens
trouwens ben
ben ik
ife
van begrip
van
begrip geweest
geweest,, dat
dat men
men dan
danalleen
aileen aan
aan de
de zaalta
zaaka
der waarheid
is, wanneer
del'
waarheid dienstbaar
dienstbaar is,
wanneer men
men itellingen
ftellingen ververdedigt , die
dedigt,
die door
doorderzelver
derzelver ouderdom
ouderdom alleen
aIleen gezag
gezag heb•
heb..
ben
ben,, en
en anderen
anderen verwerpt
verwerpt.,, alleen
aIleen omdat
omdat ze
ze niemv
niemy
tyn;
f:yn; ikikben
benintegendeel
integendeel overtuigd,
overtuigd, dat
datmen
mendan
danalleen
aileen
aan
dienstbaar is, wanneer
tan de
de goede
goede zaak
zaak der
del' waarheid
waarheid dienstbaar
wanneer
Men
onbevooroordeelthet
hetoude
oudezoo
zoo weI,
wel , als
men onbevooroordeelt
als het
hetnieunieude gronden
gronden voor
Vaal' en
entegen
tegen1,vikt
wikt en
en
We', onderzoekt
onderzoekt., , de
Weegt
\lveegt, , en dan
dan by
bydedeuitkomst
uitkomstvaaren
vaaren en
en vallen
vallen laat
!aat,,
teatniet
kanftaan
itaanblyven.
* yen. Denkt
Wat niet kan
Denkthierover
hiel'Overiemand
iemand anan..
ders
Hh5
ders,
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ders , ik
del's,
ik mag
mag het
het lyden,
lyrlen, maar
DJaar ik laat
laat my, tenzy
tenzy men
men
my bewyze,
my
bewyze, dat
dat ik
}k dwaale,
dwaaJe, myne
myn~ overtuiging
overtuiging zoo
zoo min
mill
ontneemen ,als
als lk
ik ze
wil opdringen.
ze anderen
anderen wil
opdringen. Het
Het is
is
oiltneemen,
waarlyk ueurig
treurig genoeg,
genoeg, dat men
waarlyk
men nog in
in onzen
ollzen tyd
tyd ververplicht is, zulks
zulks tetemoeten
moeten zeggen;
zeggen; maar
maar ik
ik befchouw,
befchouw,
pJieht
op grond
op
grond der
del' gefchiedenis,
gefchiedenis, elke
elke pooging, om
am den
den echfeh..
ten geest
ten
geest van
van vryheid
vryheid,, die
die van
vanalie
ailelosbandigheid
losbandigheid afafkeerig is, te
keerig
te beperken,
beperkell, als
alseen
eenzeer
zeeronguniiig
ongunllig voorteevoorteeken voor
en van
keh
VQor eene
eene naderende
naderende barbaarsheid
barbaarsheid, , en
van eene
celie tete..
augvoering tot
tot die
rugvoering
die roestige
roestige tyden,
tyclen, waarin
waarin het
het misdaad
misdaad
was , van
niet af
al te
was,
vanmenfchelyke
menfehelyke uitfpraaken
uitfpraaken niet
te hangen."
hangen"·
Men kan
van dit Werk
Men
k:m uit
nitdeze
dezeverklaaring
verkharing den
den geest
geest van
Werk
leeren kennen.
kennen. \Vy
Wy willen
leeren
willen ook
oak nog kortelyk
korrelyk den
den hoofdzaakelyken inhoud opgeeven.
zaakelyken
opgeevell.
alleen een
een gedeelte
gedeelte van
van de n/gemeeeerfie Dee/
Deel bevat aileen
Dit eerfle
algemeene In/tiding
tot de Schrifien
des Nieuwe);
Verbonds.
ne
tot de Schri[ten
des NieuWe1J
Verbonds. 'Er
worth, ,in
wordt
inzeven
zeven Hoofdilukken
Hoofdllukken,, alien
allen ininparagraphen
paragraphen afgeafgedeeld , gehandeld
gehandeld over
over al
al 't gene
gene hetrekking
betrekkingheeft
heefttot
tot dcCn)
de(n)
deeld,
de innerlyke
innerlykewaarde
waardevan
vandeze
dezeSchriften.
Schriften.(i)
vorm en
en de
(I) Over
Over
fchryfteeke.
derzelver titel
titel,, onderfcheidene verdeelingen en fchryfteekc:..
nen. (2)Echtheid
(!2,)Echtheid en
en ongefchondenheid.
ongefchondenheid. (3)Onvervalsch(g)Onvervalsch..
te bewaaring.
bewaaring. (4)
(4)Geloofwaardigheid.
Geloofwaardigheid. (5)
(5)Algemeene
Algemeene
Kerkelyke aanneeming
aanneeming(den
(den Kanno)
Kanon) en
Kerkelyke
ell vroegtle
vroegfie gebruik.
gebruik.
(6) De
zyn. (7) Het
(6)
De taal
taal,, waarin
waarin zy
zy gefchreeven
gefehreeven zyn.
Her gegebruik, dat
dat daarin
daarin,, zoo
zoo van
van het
het 0.
O. V.
V. als
als van
van andert
andere
Schriften ,gemaakt
gemaaktis.is.- — Nu
nog overig,
overig, al
al wat
wat
Schriften,
Nu isisnog
betrekking heeft
heeft tot
tot de
de gefchiedenis
van den
den tekst,
tekst, als
gefchiedenis van
als
l)etrekking
daar is
daar
is het
het onderzoek
onderzoek naar
naar de
de gefteldheid
gefi:eldheid van
van den
den ooroor..
fpronglyken, en
en de
fpronglyken,
de oudtle
audile bronnen
bronnen van
van den
den tegenwoor.
tegenwoor.
digen
digen tekst, deszelfs
deszelfs voortplanting,
voortplanting, en
en de
de daardoor
daardoor ontftaane verichillende
leezingen, de
de hulpmiddelen
tot her.
verfChillende leezingen,
hulpmiddelen tot
her..
{taane
felling van
ftellinp:
van den
den oorfpronglyken
oorfpronglyken tekst, de
de handfchriften,
handfchrifteo,
vertaalingen
uitgaven enz.
enz. —
vertaalingen, , uitgaven
- Daarop
Daaropzal
zaleene
eenebyzon.
byzona
over elk
elk Boek
dere
Jere Inleiding
In/ciding volgen
volgen over
Boek;; over
over deszelfs
deszelfs
Schryver, den
den tyd,
tyd, wanneer,
de plaats,
plaats, waar,
waar, de
de taal,
wanneer, de
taal,
Schryver,
waarin
waadn,, en
en de
de Gemeente
Gemeente,, aan
aan welke
welke by
hy dat
datgefchreegefchreeven
ven heeft
heeft,, over
over den
deninhoud
inhoud enenhet
hetoogmerk
oogmerk van
van elk
elk
Boek
Boek,, enz.
enz.
De
van den
den Eerw.
Eerw. LOTZE
De fchryfftyl
fchryfflyl van
LOTZE heeft
heeft bier
bier eD
daar de
niet. Som.
de regte
regte helderheid
helderheid en welvloeiendheid
weIvloeiendheid niet.
Samtyds
tY ds valt
valt by
hy wel
weI wat
wat ininhet
hetlangwylige.
Iangwylige. Mogelyk
MogeIyk
zou
zan een
een beknopt
heknopt Handboek
Handboek over de
de verhandelde
verhandelde {loan
fioffen
sneer
Leezers gevonden
gevondenhebben.
hebben. Wien
meer Leezers
Wien het
het evenwel
evenwel te
te
Moen
eloen isis out
om grondig
grondig onderricht
onderricht,, en
en die
die al het
bet voorvoor·
naarn•
naam-
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matnfte , wat
door de
l111amne,
wat over
over deze
deze onderwerpen
onderwerpen door
de beste
beste
Schryvers is in
Schryvers
in het
hetmidden
middengebragt
gebragt,, verkiest
verkiestbyeenverbyeenverzameld te
te leezen
zameld
leezen, , dien
dien kunnen
kunnen en
en willen
willen wy
wy deze
deze In..
Invan den
LOTZE ten
leiding
den geleerden
geleerden LOTZE
fl:erkfl:en aanpry.
leiding van
ten fterkften
zen. Men
, dat
zen.
Men zal
zal 'er
'erniet
nietligt
ligtlets
iets,
Jattottotdeze
dezeftoffen
fl:offen
in zoeken.
behoort, te
te vergeefsch
vergeefsch in
zoeken. Allerwege
Allerwege ontmoet
ontrnoet
men den
men
den man, die
die over
over alles,
alles, wat
wat by
by by
by anderen
anderen vond,
vond.
en de
de zaaken
zaakenvan
vanalle
aile kanten
kanten befchouwd
befcbouwd
zelf nagedacht, en
beeft. De
beeft.
Deechtheid
echtheidvan
van de
deSchriften
Schriften des
des Nieuwen
Nieuwen Ver.
Verbonds heeft
gevonden , zoo
zoo als
bonds
heeft in'
in' hem
hem een
een Verdediger
Verdediger gevonden,
als
wy 'er
wy
'er ininonze
onzetaal
taalnog
noggeen
geenhebben.
hebben. DeDenieuwfte
nieuwfl:e
tegenbedenkingenzyn
zyn zoo
zoo wei
wel vermeld,
vermeld , als
als de
de vroegere,
tegenbedenkingen
vroegere,
en meestal
op de
en
meestal,, op
de overtuigendfte
overtuigendite wyze, opgelost.
opgelost. Over
Over
de Goddelyke
de
Goddelyke ingeeving
ingeeving der heilige
heilige Schryvers
Schryvers moest
mom hier
bier
niet gehandeld
zyn ; dit onderzoek
niet
gehandeld zyn;
onderzoek behoort
behoort tot de
de leerleerftellige Godgeleerdheid.
Godgeleerdheid. De
van den
fieIlige
De gefchiedenis
~efchiedenis van
den zoo.
zooKanon is voortreffelyk
opgehelderd , en
en ongenaamden Kanon
genaamden
voortreffelyk opgehelderd,
tegenzeggelyk bewezen,
bewezen ,dat
dat men
men zich te
tegenzeggelyk
te vergeefsch
vergeefsch af.
af.
gefloofdheeft,
heeft, om
ge{loofd
om door Systematifche
Systematifche gronden, nit
uit de
de
ftellige Godgeleerdheid
Godgeleerdheidontleen
ontleen
betoogen , welke
fiellige
I,I ,tete betoogen,
welke
Boeken alal en
en niet
niet tot
tot den
den Kanon
Kanon behooren
behooren~ , en
Boeken
en daarin
daarin
zyn opgenomen
geworden. Elk
zyn
opgenomen geworden.
Elk beminnaar
beminnaa.r en
en voorvoorflander van
fiander
van echte
echte Bybelftudie
Bybel!tudie moet
moet de
defpoedige
fpoedige voortvoortzetting van
van dit
dit verdienftelyk
verdiel1l1:elyk Werk
Werk,, waaraan
waaraan nog
nog twee
twee
2etting
Deelen ontbreeken.
ontbreeken , met
met verlangen
te gemoet
Deelen
verlangen te
gemoet zien
zien,, en
en
aan een
;aan
een Man
Man van
vandie
dietalenten
talenteneen
eengefchikter
gefchikter en
en aSn.
ain..
zienelyker werkplaats toewenfchen.
zit'nelyker
toewenfchen.

',..
Kristelyk
Kristelyk Zondagsboek
Zondagsboek,, ofofflichtelyke
flichtely1l'e Overdenkingen
Overdenk;ngen op
01'
alle
Zondagenininhet
het."faa,.,
"aar , door
doorJ.j. L.
aile Zondagen
L. EWALD.
EWALD. Vi'
Uit
het
IJIeStuk.
Stuk. Te
Te rImlierdam,
byJ.
J. Tiel,
her Hoogduitsch.
HoogdaitJch. Ifte
Amfterdam, by
1804. In
8ve. 151
ISI bl.
1804'
In gr. 8v,.
et ontbreekt
ontbreekt hun,
hun,die
dieniet
nietalleen
alleenopopAvondmaalstyAvondmaaIsty.
den
en andere
den,, en
andere plechtige
plechtige gelegenheden
gelegenheden, , maar ook
oak
in het
het dagelykfche
dagelykfche leeven
leevel1,, en
en op
op elken
elken eerften
eerftell dag
dag der
det
weeke
weeke,, opleiding
opleiding tot
totGodsdienitige
GodsdienftigeOverdenkingen
Overdenkingen bebe..
boevenin
onzen
geenzins
hoeven , in
onzentydtyd
geenzinsaan
aangepaste
gepastehulpmidde.
hulpmidde..
len.
len. den
Menheeft
heeftbetere
betere Avondmaalsboeken
Avondmaalsboelren, , dan
dan te
te voovooren
Overdenkingen , of Verkeeringen
ten;• Dagelykfcbe
Dagelylrfcbe Overdenlringen,
rerlreef';ngen met
m,'
Col,
morgen; CodsdienJlige
God, in;nde de
mor~en·en avond-uuren
en avrmd- uuren;
Godsa;enft;ge
Handboeken,
Handboeken, Huisboeken,
HUisboeken, Dagboeken;
Dagboeken; Zondagsbladen
Zondagsbladen en
dergelyke, deels
deels oorfpronglyk
oorfpronglyk Nederlandfche
Nederlandfche,, deels
deels van
elders
Schriften. De
elders in onze
ooze taal
taal overgebragte
overgebragte Schriften.
De beroemberoem..
de

cr.
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45a J. L.L.EWALD,
4$~
EWALD,
KIUSTELYK
ZONDAGSBOIK.

de Bremenfche
EWALD verdient
de
Bremenfche Kerkleeraar
Kerkleeraar EWALD
verdient onder
onder del
de
praktikaaleSchryvers
Schryverseene
eeneaanzienelyke
aanzienelykeplaats.
plaats. Zvi
praktikaale
Zya
Avondrnaalganger,
Avondmaalganger, Godsdienflig
Godsdienjlig Dagboek
IJagboek en andere
andere Schriften van
ten
van dergelyken
derge1yken fiempel
nempel hebben
hebben een
een zeer
zeer goed
goed ontonthaal gevonden
en wy
baal
gevonden ; ; en
wy twyfelen
twyfelell 'er niet
niet aan, of
of ook
ook
dit Zondagsboek
Zondagsboek zal
zal met
met genoegen
genoegen ontvangen
ontvangen worden.
worden.
Overdenkingen, gefchikt.
gefchikt,
Dit eerfte
eerne Stuk
Stuk bevat
bevat dertien
dertien Overdenkin~en,
om op
op zoo
zoo veele
Zondagen geleezen
geleezenteteworden.
worden. Eenige
om
veele Zondagen
Eenige
verfen uit
uit de
(Matth. V.)
verfen
de Bergrede
Bergrede (Mauh.
V.) worden
worden daarin
daarin ten
ten
gronde gelegd,
gelegd en
enverflandig
verl1:andig gebruikt
gebruikt tot
totopwekking
opwekking
grande
en verfierking
van godsdienftige
gevoelens. De
De Schry,
en
verllerking van
godsdienfiige gevoelens.
Schry~
ver had
vel'
had de
debier
hierbehandelde
behandelde onderwerpen
onderwerpen in
in eenige
eenige Leer.
Leerredenen voorgedraagen
maar begreep
begreep,, dat
dat by de
redenen
voorgedraagen,, maar
de uitgave
uitgave
een andere
vorm niet minder
en werly•
werkcen
andere vorm
mindel' behaagen
behaagen zoude, en
te dezelve
dus om
om in
in Overric1}kil1gm
Overdenkingen op
op elken
te
dezelve dus
elken Zondag
ZOl1dag
Die zelfde
Win
zelfde hartinneemende
hartinneemende,, roerende,
roerende,
van het
hetjaar.
7aar. Die
fchryfwyze , die
die in
godvruchtige
in de
de Schriften
Schriften van
van
god yruchtige fchryfwyze,
EwALDzoo
zoozeer
zeerbehaagt,
behaqt , zal
:EWALD
zat men
men ook
oole bier
hieraantreffen.
aantrefl"en.
VERWEY voor
Wy danken
danken den
den arbeidzaamen
arbeidzaamen Predikant
Predikam VERWEY
de moeite
de
moeite,, die
die by
hy aan
nan de
deVertaaling
Vertaaling van
van dit
dit Dichtelyk
fiichtelyk
Boek wederom
wederomheeft
heeft willen
willen befleeden.
befieeden. Het
Boek
Het is niet
niet een
een
ieders zaak
ieders
zaak,, zulke
zulke juiste
juisteOverzettingen
Overzeuingen van
van Hoogduit.
Hoogduit..
fiche Werken
Werken te leveren.
fche
leveren.
Godsdienst,~ als
])e Godsdienst
als betaamelyk
betaamelyk,, noodzaakelyk
noodzaake/yk en
en voordee'Jioordee·
De
lig
Jig voorgefleld,
'Jioorgejleld, aangepreezen,
aangepreezen, en
en deszelfs
desze/fs verval
verval in
in deedeezen
zen tyd ,~ aangetoond.
aangetoond. Met
Meteene
eenehartelyke
hartelykeOpwekking
Opwekking
aanmyne
myne Landgenooten.
Landgenooten. Te
Te 4mfJeldam,
tot Bekeering,
Bekeering, aan
by W.
W. van
vanVliet.
Wet. In 12mo.
bl.
48 hi.
by
Umo. 48

Aan

oogmerk van
van den
an het welmeenend
welmeenend oogmerk
den Schryver,
Schryver, om
zyne Landgenooten
meerdere behartiging
behartiging van
van
zyne
Landgenooten tot meerdere
ongeveinsde Godsdienlligheid
Godsdienffigheidopoptete wekken,
wekken , valt
valt niet
ongeveinsde
niet
te twyfelen.
eene
als eene.
Godsdienst als
te
twyfelen. - — Hy
Hy befchryft
befchryft den
den Godsdienst
plechtige
onzer volflrekte
volflrekteafhangelykheid,
afbangelykbeid, in
in aIalpkchtige erkentenis
erkel1tenis onzer
ks, van
, enenvan
les,
vanGod
God,
vanonze
onugeduurige
geduurigeverplichtingen
verplichtingen arm
aan
en toont
, dat
Hem ,, en
lOont,, op
op zyne
zyne wyze
wyze,aan
aan,
datzoodanige
zQodanige
Hem
hulde aan
hulde
a:m 't'tOpperweezen
Opperweezen hoogst
hoogstbetaamelyk
betaamelyk., noodzaakelyk en voordeelig
is. Daarop
.kelyk
voordeelig is.
Daarop volgt
voIgt een
een ernffig
ernfiig beklag
beklag
over de
Dver
de Deeds
needs toeneemende
toeneemende ongodsdienffigheid,
ongodsdienftigheid, en het
het
heerfchendzedenbederf
zedenbederfininNederland;
Nederland ;en
en dat,
dat , nietteheerfchend
nietterenflaande Gods
Gods oordeelen
oordeelenzedert
zedertlang
langop
op ons
t:enflaande
ons Land
Land
1lusten,
ujten. Alles
Alleswords
wordtbefloten
bellotenmet
metgemoedelyke
gemoedeJyke vermaavel'maanin-
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ningen en
en aanfpnoringen
om op
op te
te fiaan
flan nit
ningen
aanfponringen, ,om
nit die
die fluifiuimering van
meTing
van Godverloochening
Godverloochening, , van
van vyandfchap
vyaodfchap tegen
tegen
God en
en zynen
zynen dienst
dienst,, die
diemaar
maar alal tetefang
lall~ oils
oos bevanbcvanGdd
gen heeft.
, dat
ieg en
gen
heeft. —
- Men
Menmerkt
merkt,
datdedegeheele
geheeJe aa,
aatlieg
uitvoering veel
uitvllering
veel heeft
heeft van
van eene
eene ftichtelyke
fii~htdyke Toepasfing
Toepasfing
eerier ouderwetlche
ouderwetiche I3iddagspredikatie.
eener
Biddagspredikatie.
den Godsdienst.
Godsdienst. Een
Eerpe
Onderw'Vs inin den
Ben LeerLeer- en
en LeesLeesBerige OnderwTs
boekie1Ioor
voor
Kinderen.
.boekie
Kinderen.
/ftc Boekje.
Boekje. Te
Te Haarlem
Haar/em,, by
by
A. Loosjes
Pz. In 8vo.
52 bl. met
A.
Loosjes Pz.
8vo. 52
met een
een Voorberigt
J'oorberigt van
van
XVI bl.
voor dit boekjen
it bet
het Voorbericht,
it
boekjen geplaatst,
geplaatst, ververVoorbericht, voor
neemen wy,
1,vy,dat
dat de
de Lutherfche
Predikant MULLER.
neemen
Lutherfche Predikant
eerfle Godsdienst-onderwys.
Schryverisis van
van dit
dit eerfte
Schryver
Godsdienst-onderwys. Hy
meent , in de
de meeste
meeste,, federt
federt eenige
eenige jaaren,
jaarell, in
in grooten
grooten
meent.
getale uitgekomene
Leerboekenvan
vandezen
dezenaart,
aart , die
dit ge.
ge..
getale
uitgekomene Leerboeken
brek ontdekt
ontdekttete hebbell,
hebben, dat
dat zy.
zy, over
brek
over het
het geheel,
geheel, nog
nog te
leeritellig, in
in orde
orde., voordracht
voordracht en
en bepaalingen,
bepaalingell, nog
nog te
leerHeJlig,
kunstmaatig en
en te
te ll:reng
Rrengwysgeerig
wysgeerig,
en, in
in 't't algemeen,
~unstmaatig
1 en,
algemeen,
nog te
te zeer
zeer op
opeenen
eenenfcboolfchen
fchoolfchen leest
leest gefchoeid,
gelchoeid, en
ell
nog
meer uittrekzels
meer
uittrekzels uit
uie grootere
grootereAcademifche
Academifche LeerboeLeerboedan wel
weI vrye
vryegefprekken
~efprekken over
over dedegrondwaarheden
grondwaarheden
ken, dan
van den
zyn , en
van
den Godsdienst
Godsdienst zyn,
en daardoor
daardoor natuurlyk
natuurlyk voor
voor
Kinderen , althands
al niet
niet
Kinderen,
althands voor
vaor eerst
eerst beginnende,
beginnende, zoo
zoo al
te onveyllaanbaar,
onve,Haanbaar, toch
toch te
te droog
droogen
en tete weiweite duisier en te
nig
*nrden. worden.
Hy wilHy
hier
wil vooral
hier vooralhet
het
nig' onderhoudend
Godgeleerdheid en
groote
en Godsdienst
groote onderfcheid
onderfcheid tusfchen
tusfchen Godge/eerdheid
in 't'f ong
oog gehnuden,
gehnuden, en
en apes,
alles, wat
wat tot
totde
deeerfte
eer(1;e behoort,
behoorr ~
uit het
het onderwys
onderwysvoor
voorKinderen
Kinderengeheel
geheelweggelaaten
weggelaaten hebhebben.
vanden
den Godsdienst
Godsdienst zelven
zelven komt
komt by
ben. Ten
Tenaanzien
aanzien van
hem
Godsdienst van
van bet
hem ook nog
nog het
het verfchil
verfchil tusfchen
tu~fchen Codsdienst
het verve,..
Godsdienstvan
vanhet
hethaft
hart in
fland
en Godsdienrt
ftand en
in aanmerking
aanmerking;; en
elt
het
de laattle,
bet is
is voornaamlyk
vonrnaamlyk de
laatfle, dien
dien men
men Kinderen
Kinderen moet
moet
zoeken
by te
zoeken by
te brengen.
brengen. ZyZymneten
moetenGod
Godniet
nietflechts
Oechts
nen , maar
leeren
leeren ke'
ke'·llen.
maar moeten
moeten Hem
Hem leeren
leerenbeminnen
beminnen;;
hunne
tot deugd
niee flechts
f1echt~ inzien
inzien,, maar
maar
hunne velplichting
ve'plichting tot
deugd niet
deze
gevoelen. Alle
deze verplichting
ve l'plichting gevoelen.
Aile fireng
fireng wysgeerige
wysgeerige of
of
fchoolfche en diepzinnige bewyzen
bewyzen moeten
moeten geheel
gehtel vermyd,
vermyd.
van 't wederleggen
weder!eggen van
van moeielyke
moeielyke tegenwerpingen
tegenwerpingen en
en gege.
vaarlyke
twyfelingenmoet
moetinin't't geheel
p,eheel geen
geen werk
werk gegevaarlyke twyfdingen
maakt
worden. Alles
toepasilyk zyn
maakt worden.
Alles moet
moet toepasfJyk
zyn,, zoodat
zoodat zy
zy

U

't groot
't
groot belang,
belang, welk
welk zy
zy 'er
'erininhebben,
hebben,en
enden
deninvloed
invloed
op
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op hunne
deugd, en
Op
bunne deugd,
en op
op hun
hun geluk
geluk,, terflond
terC1:ond inzien
inzien en
en
gevoelen. 'Er
'Er behoeft
behoeft,, in
in zulk
zulk een
een onderwys
onderwys,, geene
geene
gevoelen.
itreng wysgeerige
orde,noch
ftreng
wysgeerige orde,
noehfchoolfche
fehoolfehe verdeeling,
verdeeling, plaat~
plaats
te hebben.
hebben. De
De taal
taal moet
moet eenvoudig
eenvoudig,, duidelyk,
duidelyk, vooral
voora!
daarby tevens
tevens ernflig
ernftig en
en deftig
deftig zyn.
zyn.
hartlyk,
maar daarby
hartlyk , maar
Deze en dergelyke
regels had
had zieh
zich de Eerw.
Deze
deigelyke regels
Eerw. Opfteller
OpC1:el1er
van dit
van
dit boekjen
boekjen voorgefteld
voorgelteld, , en
en reeds
reeds fang
lang voorgeno.
voorgelloplan, een
men, om,
am, volgends
volgends zoodanig
zoodanig plan,
een leort
Onderwyl
kort Onderwys
in den
voor Kinderen,
Kinderen, die
die tot
tot dus
den Godsdienst
Godsdienst 'Poor
dus verre
verre nog
geen opzetlyk
in den
geen
opzetlyk en
en aaneengeichakeld
aaneeJlgeichakeld onderwys
onderwys in
den
Godsdienst ontvangen
ontvangen hebben
Godsdienst
hebben J, te ontwerpen.
ontwerpen. Daarmede
Daarmede
bezig zynde,
van K.
x. F.
viel hem
hem het
het bekende
bekende Werkjen
Werkjen van
bezig
zynde, viel
GumalenenLina,
Lind, in
Lossius , getiteld
in handen,
LOSSIUS,
getiteld Gum",1
handen, dat
dat hem
hem
zoo regt
zoo
regt gefchikt
gefchikt fcheen
fcheen voor
voor Kinderen
Kinderen, , naar
naar 't't geen
geen
Onderwys, had
had beraamd,
beraamd, dat
by zelf, omtrent
omtrent zoodanig
zoodanig Onderwys,
by geraaden
geraaden vond,
vond,alleen
aileen het
hetgewaad
gewaadder
derGefchiedenis
Gefchiedenis
weg
te laaten
laaten,, en
en voorts
VOOTtS het
het Onderwys
Onderwys in
in den
den GodsGodsweg te
dienst , daarin
dienst,
daarin voorkomende
voorkumende, , te
te volgen
volgen,, echter
echter met
met
zoodanige veranderingen
byvoegfeJs en
en
zoodanige
veranderingen,, verkortingen
verkortingell,, byvoegfels
verplaatzingen, als
als hem
hem tot
tot zyn
zynoogmerk
oogmerk dienitig
di~IlHig fchee.
[chee_
verplaatzingen,
nen , om
van te maaken.
nen,
om 'er tevens
tevens een
een Leerboekjen
Leerhoelejen van
maaken. '£1
'Er
dit eerfte
op dit
zal
eertle,, dat
dat alleen
aileen handelt
handelt over
over den
den NatuurNatuur.
zal op
een tweede, bevattende
lyken
Godsdienst, een
Iyken Godsdienst,
bevattende de
de voornaamvoornaamIle waarheden
van den
den Kristlyken
fie
wnarheden van
K,oistlyken Godsdienst
Godidienst, , volgen.
I-let is
is zoo
Het
zoo ingericht,
ingericht, dat
dat het
het ook
oak tot
tot een
een Lees- of Buis.
Huiskan dienen
,, en
boekjen kan
hoekjen
dienen,.
en vervat
vervat meestal
meestal losfe
losfe ftellingen,
frellingen,
by wege
wege van
van onderhoudende
onderhoudende Gefprekken.
Gefprekken. Be
De geheele
geheele
voordracht
, aandachtwekkend
voordracht isis duidelyk
duidelyk,
aandachtwekkend en
en overreeoverreedend
en draagt
draagtgetuigenis
geruigenis van
vandedebekwaamheid
bekwaamheid en
en
<lend,, en
bet verflandig
verC1:andig Godsdienstgevoel
Godsdienstgevoel des
des verdienftelyken
verdienfl:elyken On.
On.
derwyzers.
Verhandelingen
door TEYLERS
rerhandelil1J;en, uitgegeeven
u;tgeJ;eeven door
TEYLERS Tweede
Tweede Genootfchap.
Xlde Stuk; bevattende
nootfthap. XIde
bevattende drie
drie ifntwoorden,
Antwoorden, op
op
de
de Vraag,
Yraag, betrefende
betreffende de
de Penningkunde.
Penningkunde. Te
Te Haarlem,
Haar/em,
by
h, J.
J. j.J. Beets.
Beets. In 4.to.
4to• n87
~87 blz.
biz.

E

en
ontdekken,en
en 't't zelve
en verzuim
verzuim tete ontdekken,
zelve, , zo
zo ras mo.
rnogelyk,
alles, wat,
gelyk, te
te verbeteren,
verbeteren, isis aIles,
wat, by
bydedebekenbeken..
tenis, kan
kan gevorderd
gevorderd worden,
worden, en
en doet
doet aithans
althans meer
meer af,
af,
dan het
het bybrengen
bybrengen van
van veelvuldige
veelvuldige verfchooningen.
verfchooningen. By
By
de uitgave
uitgave des
des XIIden
XIIden Stuks
Stuks,, ten
tell deezen
deezen Jaare,
Jaare, ontoni:dekten
van bet
clekten wy
wy Onze
onze nalaatigheid
nalaatiglteid der
del' Berigtgeevinge
Berigtgeevinge van
Stuk,
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TWEEDEGE
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4s

Stuk, 't
welk
Stuk,
welkwywythans
thansvoor
VOOl"ons
onshebben.
hebbcn. Ben
Ecn kort
kort bebeigt
des
Inhouds
zyn
wy
omen
Leezeren
verfchuldigd.
rigt
des
Inhouds
zyn
wy
onzen
Leczeren
verfchUldigd.
I
Welkezyn
zynde
de ndenen,
redenen, waarDeVraag
Vraag
De
zelvezelve
Iuicit: !Felke
won,..
em de
de Illetaalen
em
de meeste
metSte Volken
Folken de
jJJletaalm,, en
en wel
wdinzonderheid
inzonderheiJ
Goud en Zilver,
Goud
Zilvet',hebben
hebben verkooren
verkooren tot
tot reprefentative
reprefentativc TekeTekenen van
nen
van lYaarde
IYac/fde ofofRykdom?
Rykdom?Welke
Welke zyn
zyndedevoordeekn
voordee/en
algemeen aangenomen
aangenomen middel
middel van
van circulatie;
zo a/gerneen
"an
van dit
dit zoo
zyn daaraan
daaraan verknogt?
verknogt? En
En zyn
en welke
en
welke nadeelen
nadeelen zyn
zyn 'er
geene andere
andere zoaken
zaaken uit te
welke, in
in plonlze
plaatze dergeene
te denken
denken,, welke,
der.
zelven , op
opden
denduut·,
duur, met
ulven,
met vrugt,
vmgt, en
en ten
ten gemeenen
gemeelfen nutte,
nutte,
zouden kunnen
zouden
kunnen dienen?
Drie Beantwoordingen
Urie
Beamwoordingell. maaken
maaken dit Deel
Deel uit.
uit. De
Deeerftes,
eerne.
Met den
den Guuden
Gouden Eerpennmg
Eerpenning bekroond, is
is van
van den Gallingmer
Gutting.
Hoogieeraar G.
fchen Hoogleeraar
, ook
G. sAgTorous
SARTORIUS,
ook in
in het
hetoorfpronglylc
oorfpronglylc
Eften
agter aan
Hoogduitsch
aan gedrukt.
gedrukt. De
Deonderfcheide
onderfcheideafdeelinafdeelinHoogduitsch agtl.'r
hem ten leiddraad ,, en worden zeer gegen der Vraage dienen hem
leidelyk afgehandeld.
afgehandeld. Met
Met genoegen
genoegengaat
gaat men
men met
met hem.
hem,
leidelyk
de eertle,
in de
in
eerae, naa,
naa, hoe
hoemen
menallengskens
allengskens tot
tor het
het gebruik
gebruik
edele Metaalen
Metaalen,, ten
ten verbeeldenden
verbeeldenden teken
teken van waarde
waarde
der edele
of rykdom
rykdom, , gekomen
gekomen is.is. -— Welke
Welkegebreken
gebreken 'er
'eraan
aam
verknogt zyn
verknogt
zyn,, en
en ininhoe
hoeverre
verredezelve
dezelve door
door de
de voorvoaf.
deelen worden
worden opgewoogen,
opgewoogen , ziet
ziet men
deelen
men in
in juiste
juiste Vera
vergelyking gebragt.
gebragt. -— Volkomener
te fpeuren,
lelyking
Volkomener middel
middel op te
taak in
is des
des Hoogleeraars
HOtlgleera:m taak
in de
de derde
derde Afdeeling;
Afdeeling; doch
doch
!Cooper , Yzer
Yzer en
en Papier
Papier bier
hiel'onderzogt
onderzngt en.
en.onvoldoenonvoIdoen..
Kooper,
de bevonden
de
bevonden hebbende
hebbellde,, geeft
geeft milks
zulks den
den Hoogleeraae
Hoogleeraar
hanleiding , om
om te
te onderzoeken
hoe de
onderzoeken, , hoe
de gebreken
gebreken van
vall
'1anleiding,
bet
worden. Hierher baare
baare Geld
Geld zouden
zouden kunnen
kunnen verholpen
verhfllpen worden.
Hiertoe
aan de
de hand,
hand, dedeinvoering
invoering van
van Papier,
Papier,
toe geeft
geeft by
hy aan
revens
het baare
haare Geld,
Geld, 'nits
mitshetzelve
hetzelvebinnen
binnen behoorlybehoorlynevens het
ke grenzen
zy,
de~zelfs waarde
waarde onveranderlyk
onverande'rlyk zy,
grenzell blyve
blyve,, deszelfs
door
door eene
eene voor
vonI' handen
hallden zynde
zynde kas
kas,, om
am hetzelve,
hetzeIve, ten
tell
Allen tyde.
tyde , tegen
tegen baar
baar Geld
Geld te
:l.llen
te verwisfelen
verwisfelen., en daar
da:lr van
van
niet meer
in omloop
kome , dan
meer in
omloop kome,
dan den
den Lande
Lande noodig
noodig zy.
zy.
!Iiet
Eenige
Eenige Ilanken
flanken worden
worden bier
hier ten
ten voorbeelde
voorbeeJde aangevoerd;
aangevoerd;
de
de van
van ouds
ouds zozoberoemde
bernemde Wisfelbank
Wisfelbank van
van "Imflerdant
AmjlerJalll
wordt ongedagt
onj!'edagt gelaaten
gelaaren, , 't't geen
geen onze
onze opmerking
opmerking trok;
de
kan des
de Schryver
Schryver kan
des niet
niet onkundig
onkundig geweest,
geweest, doch
doch zal
zal
voor
vaor dit
dit agterlaaten
agrerlaaten zyne
zyne redenen
redenen gehad
gebad hebben.
bebben, Doch
Doch,
met al
Papieren - Geld
al de
de volkomenheid
volkomenheid van
van (lit
ditPapieren.
Geld,, bekent
bekent
de Schryver
Schryver revens
revens,, dat
dar het
hetgeen
geen beteren
bereren maattlaf
maatl1:afvan
van
de waarde
waaroe der
der dingen
dingen oplevert
opleverr,, dan
dan het
het baare
baare Geld
Geld;';
en beweert
beweert dus
dus,, dat
dat hetzelve
hetzelve niet
niet hooger
haoger dan
dan als
als eeh
eell
nuttig
lluuig bykomend
bykomend middel
middel befchouwd
befchouwd kan
kan worden.
worden.
dun
i'Juroquid
quidmelius?
melitis? is de Spreuk des
des Hongaarfcho
Hong(l{lr[cllell Edel.
man,
mans
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vans en
mans
enHoogleeraar
Hoogleeraar der
der Statiftiek
Statiftiek en
en Politiek
Politiek by het
illultre Collegie
te Clauftnburg
Claufenburg in
Co1Jegie der
der Hervormden
Hervormden te
lllullre
in Zeenz.
SIGISMUNDUSP..
PAP
DE S/.ATHl\It\R..
venbergen, enz.
llcnbergen,
SIGISMUNOUS
\ P DE
szATHALAR..
Hy komt,
naar 't't geBy
komt, naa
naadesgelyks
desgelyks zyne
zyne Verhandeting
Verhandeling naar
gee
leide der
Vraage te
te hebben
tot het
het befluit,
befluit, dat
leide
der Vraage
hebben ingericht
ingericht,, tot
dat
'er in
in de
de daad
daad niet
niet wel
weI iets
iets is
is uit
uit tete vinden
vinden,, het
het welk
well~
Gaud en
Goud
en Zilver
Zilver als
als de
devertoonende
vertoonende waarde
waart1e in den
den HanHandel zou
zou kunnen
vervangen. De
De weg
weg,, fangs
langs welken
welken by
hy
del
kunnen vervangen.
den Leezer
den
Leezer tot
tot dit
ditbefluit
bdluitbrengt
brengt,, isisaangenaam
aangenaam afgebaafgeba.
kend. De
en MineralogiderPhyfifche
Phyfifche en
kend.
De Schryver,
Schryver, Lid
Lidder
fche Societeit
n a , geeft,
geeft ,inin het
het eerfte
Lid , eene
eene vry
Jena,
eerfie Lid,
fche
Societeit te
te ye
nitvoerige wysgeerige
gefchiedkundige fchets
rchets van den
den
uitvoerige
wysgeerige en gefchiedkundige
cart der
in de
aart
der Metaalen,
Metaalen, derzelver
derzelver gebruik
gebruik in
de oudheid
oudheid,, de
voorkeuze nan
aan Goud
voorkeuze
Goud en
en Zilver
Zilverboven
boven Yzer
Yzer en
en Kooper
Kooper
gegeeven,en
, en de genoegzaamheid
gegeeven
genoegzaamheid der
der twee
tweeeerstgemelden
eerstgemelden
om te
te voldoen
voldoen aan
aan dedezes
zesdoor
doorhem
hemnoodig
noodiggekeurde
gekeurde
om
vereischten , die
die men
men ten alien
allen tytyen hier
hier beredeneerde
beredeneerde vereischten,
heeft , en
en nog
nog heden
heden ten
tendage
dage moet
moet vorvor~
de gevorderd
gevorderd heeft,
deren , tot
deren,
tot een
een verbeeldend
verbeeldend teken
teken van
van waarde
waarde en
en rykrykdom. Zo
Zoonderhoudend
onderhoudendals
alsleezenswaardig
leezenswaardig vonden
vonden wy
wy
dam.
de berigten
berigten , bier
hieriningrooten
grootenovervloed
overvloedmedegedeeld
medegedeeld,,
wegens het
het gebruik
gebruikvan
vanhet
het Goud,
Goud , 't't welk,
welk, by
by een
een
wegens
zeer grout
zeer
groat aantal
aantal van
van de
de Volken
Volken der
der Oudheid
Oudheid,, tot een
een
trap van
van bykans
bykansongeloofbaare
ongeloofbaare weelde
weelde en
en kwistigheid
kwistigheid
plaats vondt.
vondt.
uitweiding , die
die kort
kort isis,, over
overde
debefchaaving
befchaaving der
der
Naa eene uitweiding,
Menfchen , van den
den Natuurflaat
Natuurflaat tot
tothet
hetHerdersleeven
Herdersleeven ,
Menfchen,
en van
, enenden
van 't'tzelve
zelvetot
totden
denLandbouw
Landbouw,
denovergang
overgang
tot de
demeer
meeropeengehoopte
opeengehoopteStedelyke
Stedelyke zamenwooning
zamenwooning,,
met welke
welke overgangen
overgangel1 de
de Handel
Handel,, eerst
eerst onbekend
on bekend,, daardaarnaa door
met ruw
ruw Goud,
door ruiling
ruiling gewyzigd
gewyzigd,, vervolgens
vervolgens met
Zilver en
en Kooper
Keoper gedreeven
gedreeven,, en
en eindelyk
eindelyk door
door gemunt
gemunt
en Zilver
ZUver volmaakt
volmaakt werd,
werd, ontvouwt
ontvouwt de
de Schryver
Schryver
Goud en
gemakken en
en gerieflykheden
gerieflykbeden deezer
deezer gevestigde
gevestigde teketeke·
de gemakken
nen
Den van
van waarde
waarde,, gepaard
gepaardmet
metaanmerkingen
aallmerkingen over
over het
het
waardeeren
weegenvan
vanGoud
Goud en
en Zilver,
Zilver, zo
zo als
als 't't
waardeeren enen weegen
zelve
zelve tot op
op bet
hetinvoeren
invoeren der
del' munte
munte plaats
plaats hadt.
hadt.
De Hoogleeraar
Hoogleeraar szAmmAk
SZATHMAR verzwygt niet
niet de
de ongeriefongerief1ykheden , a:H1
aan het
het gebruik
gebruik der
der edele
f;dele Metaalen
Metaalen vast.
vast.
lykheden,
Doch
Doch,, naa
naa de
de drie
drie Ryken
Rykel1 der
del' Natuur
Natuur,, voor
voor zo
zo verre
verre
die
ofGeldswaarde
Geldswaarde ftrekten
firekten,, of
ofnog
nog
die oudtyds
oudtyds tot Geld
Geld of
verftrekken
met ilaaving
{havingvan
vangefchiedkundige
gefchiedkundige getuige.
getuigeverflrekken,, met
nisfen
te hebben,
doorloopel1 te
hebben, komt
komt by
by tot
tothet
hetbevesbeves.
nisfen,, doorloopen
tigend
quidmelius?
melius?
tigend befluit;
befiuit: duro quid
Uit
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int de
Uit
dezeer
teetkorte
korteopgave
opgaveder
derverwerkte
verwerkte ftoffe
fioffe valt ligt
Hgt
op te maaken
dat dl."ezl'
deeze Verhandeling,
Verhandeling , uit
uit het
het Latyn
op
maaken, , dat
Latyrt
vertaald vry
vertaald,
vrybreedvoerig
breedvoerig is
is;; dan,
dan,ondanks
ondallks die
die breed.
breed.
fpraakigheid, zal
fpraakighcid,
taldedeverfcheidenheid
verfcheidenheid en
en niet
niet onbevallige
onbevaHige
behandeling den
den Leezer
Leezer leeren
en verlustigen.
verlustigen. Welverbehalideling
leeren en
Welver.
diend is de
toegekend.
de Zilveren
Zilveren Eeremunt,
J<:eremunt,den
denSchryver
Schryvertbegekend.
diend
Dire&eurenen
en Leden
Leden van
van TEYL!RS
TEYLERS Stichtillg
Stichting hebben
hebben
Directeuren
ook deeze
Eeremunt toegekend
toegekendaan
aande
deinin 't't Fransch geoak
deeze Eeremunt
fchreeveneVerhandeling·
Verhandelingvan
vanden
denRidder
Ridder ))E
fchreevene
DE GOER,
ottzti
doch goedgevondea
(out Welke
doeh
goedge\l'ondell (om
welke redenen
redenen vinden
vinden wy niet
niet
vermeld)aIleen
alleenillin 't't Hollandsch
Hollandsch vertaald
vertaald uit
uit te
vermcld)
te geeven
geeven
dat gedeelte
dar
gedeelte, , 't welk
welk tot
totbeantwoording
beamwoording ftrekt
fl:rekt van
van het
het
laatfte Lid
Lid det
der Vraage,
Vraage , wegens
wegens een
een nieuw
nieuw middcl,
middel , in
laatfte
plaats van
van de
de Metaalen
in omloop
te brengea.
Metaalen in
omloop te
br~nge,t. RechtRecht..
plaats
ltreeks ontkennelld
ontkennendis is'8'sRidders
Riddersantwoord.
antwoord. Te
Te regt
theeks
rege
beweert
beweert hy,
hy, dedemogelykheid
mogelykheid Bens
eens toegeftemd
toegeflemd zynde
zynde,, de
de
onoverkomelyke twaarigheid
zwaarigheid van
van het
het ontmunten der Gon.
onoverkomelyke
Gou..
den en
en Zilveren
Zilveren Specien.
Specien. Dan
Dan desniettegenitaande
desniettegenltaande erkent
erkent
middelen, niet
by het
het voorhanden
voorhandell zyn van andere
andere middelen,
niet in het
bet
Metaalen -Geld
het CrediLt
Credkt van
van den
den Koophan.
Koophan..
Metaalen.
Geld, , maar
maar in het
del , afgelcheiden
vanhet
hetStaats.
Staats
crediet.'t Geen
del,
afgefcheiden van
cl'cdiet.
Geen hy
by
deswegen bybrengt en
deswegen
en beredeneert
beJ"edeneert,, verdient
verdient de
deernftigfte
ernll:igfie
overweeging ; en,
en fchoon
overweeging;
fchoon inineenige
eenigeopzigten
opzigtenzamen•
zamen..
itemmendemet
met min
min uitgewerkte
aanduidingen , des
des be.
ftemmende
uitgewerkte aanctuidingen,
be.
treifende,
Mededingeren,, zal
zal men
men der
del' uitvoerig.
uitvoerig.
treffende, zyner
zyner Mededingeren
heid , aan
heid,
aan dit
ditgedeelte
gedeelte gegeeven
gegeeven, , zich
zich by
by het
betleezen
Jeezen
niet beklaagen.
niet
beklaagen. Hy
Hy pryst
pl'ystdedevorming
vormingvan
vanfoorrgelyke
fool'rgelyke
Banken
als die
die van
van Londen
Landen, , aan
aan,, doch
doch zwygt
zwygt mede
merle
Hanken, , als
van
te Anliertiam
van de
de Wisfelbank
Wisfelbank te
J1mHerdam, , hoe
hoe zeer
zeer dezelve,
dezelv-e,
rechtmaatig
boven alle
aHeandere
andere inrichtingen
inrichtingen van
\'all
recbtmaatig beftuurd
beftuurd,, boven
dien aart
de voorkeuze
voorkeuze verdient.
verdient.
aart de
Hoe
Hoe zeer
zeer wy ons
ons bepaalden
bepaalden om
om niets
niets meet
meet dan
dan eene
eene
aanduiding
geeven~ kunnen
aanduiding deezer
deezer Verhandelingen
Verhandelingen tete geeven
kunn~n
wy niet
niet nalaaten
ualaaten,, nit
nitdeeze
deezelaatfte
laatfle ftukswys
flukswys gegeegegeevene
vene,, een
cen klein
klein gedeelte
gedeelte of
af te
te fchryven.
fchryven. Opgemerkt
Opgemerkt
hebbende
hoe't,
't, nit
nit het
het door
door hem
hem aangevoerde
aangevoerde,, in 't't
hebbende, ,hoe
oog
oog valt,
valt, dat
datWisfelbrieven
Wisfelbrieven en
enBanknooten
Banknooten,, onder
onder alle
nHe
Papieren
van Crediet,
Crediet , de
de eenige
Papieren van
eenige zyn, die
die men
men kan
kan aart.
aan..
merken
van omloop,
merken als
als gefchikte
gefchikte middelen
middelel1 van
omloop, voegt
voegt hy
hy
'er nevens
nevel1S,, dat
dat deeze
deeze beiden
beiden ininmiscrediet
miscrediet kunnen
kunnen ko.
ko..
men. , terwyl Gnu&
Goud· en
en Zi/vPr-ftukken
Zilver..fiukken daarvoor
daarvoor nimmer
nimmer
men
te vreezen
hebben ,~n
en vervolgt:
vervolgt: „H Out
vreezen hebben,
Om. beter
beter te
te be'
be"
oordeelen
IVIetaalen.teketten
()ordl."elen,, of
ofdit
ditverrchil
vel'fchiltusIchen
tusfchel1dede
Metaalell·tckellett
waa,rdeen
en die
die vall
van Papier
zoo weezenlyk
weezealykty
zyt ala
-ran waarde
Pa-pier zoo
Itl.
Nitan

u.

LETT.
1804 NO,
LETT. 1804'
NO. II.

X i
Ii

It

45
8
458

VERHANDETANGEN
VERHANDELINt1E'N

ik het
voor een
ik
bet voordraage
voordraage,, zoo
zoo veronderflelt
verondcr!1elt voor
..
ten oo~etl
()nenblik , dat
dat ten
ten tyde
de Londel1fChe
blik.
tyde der
del' crifis,
crifis, waarin
waarin de
Londenfche bank:
bank
zich in
in Sprokkelmaand
vanhet
hetjanr
jaar 1797
1797 bevondt
bevondt~ , do
zich
Sprokkelmaand van
geflaagdwaren
warenininde
de La1rding,
Landing, waarmede
zy
Franfchen geflaagd
Franfche1l
waarmede z"!
be'reigden;
'reigden ; dat
Enge/and
dat de
de ontfcheeping
olJ[lCheeping daadlyk
daadlyk had
,Engeland be
plaats gehad,
gehad , en
plaats
en dat
datzy
zynog
nagniet
nieteens
eenseene
eenebeflisfende
beflisfende
overwinning , mar
overwinnillg,
maar flechts
flechts voordeelen
vourdeelen genoeg
genoeg behaald
behaald
badden
had
dell om
om de
de Hoofclitad
Hoofdlhd op
opeenige
eenige mylen
mylen te
te naderen
naderen ;
en denkt
dan 11a,
na, hoe
die in
en
denkt dan
hoe zeer
zeer de
de Banknooten
Ballknooten, , die
in aIle
alle
2ndere tyclen
tyden van
van zoo
zoo groote
:lndere
groote nuttigheid
lJllttigheid zyn, de
de gevaagevaa;ten van
van dat tyclitip
ren
tydflip zouden
zouden vergroot
vergruot hebben.
hebben•
Derzelveromloop,
omloop , welke
welke niet
niet gegrond
gegrondis.
is, dan
•, Derzelver
dan op
01'
bet vertrouwen
'het
vertl'Ouwen,, dat
dat door
dooreene
eenedergeiyke
dergt'lyke crifis
crifis noodnood..
wendig vernidigd
vernitigd wordt
wendig
warde,, zou
zou zelfs
zdts op
opflaande
fiaande voet
voet
hebben o,-gehouden
(*) ; de
hehben
o,'gehouden (*);
de porrefeuille
portefeuille van
van den
den ExExchequer~, die
chequer
die het
het meest
meest belangryk
behngryk fonds
fonds van
van den
den kokozinglyken fchat uitmaakt,
IJinglyken
uitmaakt, zou
zouzonder
zanderwaarde
waardegebleevert
gebleeven
zou zich
zvn; het
het Gouvernement
Gouvernement zou
zich onibioot
ombJoot gezien
gezien heb.
heb.
ben van
bell
van al'e
aPegeldlyke
geldiyke huipmisidelen
hulrmiddelen,, op
ophet
hetoogenblikoogenblik,
1.vaarinht
h r had
zyne krachten
en dus
waarill
had noodig
noodig gehad
gehad zyne
krachten en
dus by
bY'
zells zou
zou 'er
gevo l g nok
gevo1g
ook zyne
zyne uitgaven
uitgaven re
te verdubbelen;
verdllbbeJen; zelfs
'et'
seen de
geen
de mintIe
minlle ondertlaed
onderlta',d zyn
zyn retehoopen
hoopengeweest
geweest.,
nosh van
110ch
van de
de meestgeg?ede
meestgegl/ede en
en bestgeilelde
be.lltgen.elde particulieren,
pan1culieren.,
"loch van
J10ch
van de
de opbrengst
opbrengsr der
del' belastingen
belastingen ~, daar
daar de
de kasfen
kasfel1
der
def kapitalisren
kapitalisren, , en
en de
de beurzen
bellrzen der
del' geenen,
geenen, die
die in
in die
die
belastingen
draagen , even
even als
als de
belasringcn draa!!en.
de publieke
publieke fchatkist
fchatkist,.,
zich
prys van
2ich door
dOI)r den
den verminderden
verminderden prys
van het
het papier
papier uitgeuitge.
put
}JUt moesten
moestell vinden.
vinden.
„" Deeze
Deeze geheele
geheele ontbiooting
ontblooting van
van Geldmiddelen,
Geldmiddelen, wet.
wel..
, nblik van
ke de
dt' Staat
Sta1t in
in dit
dir nog,
oog'nblik
van crifis
crifiszou
zonondervondent
ondervonden
Ice
hebben.
hehben·. hoe
hoe geducht
geduchr ze
ze oak
ook fchynen
fchynen nangt
mogt., znu
zou nog
nog
Diet
niet eens
eens het
het meest
meest verderflyk
verderflyk gevolg
gevolg van
van de
de daaling
daaling
der
del' Banknooten
Banknooren geweest
geweesr zyn.
zyn. Stelt
Sicltuualle
al1ededeinwoon.
inwoon..
ders
del's van
van Londen
Londen voor
vaor •ais
alsgebracht
gebrachtrot
tOtwanhonp
wan hoop door
door
bet pIotslyk
plorslyk verlies
ver1ies van
val) ala1 dat
drtt numerair,
numerair,dat
dat zy
zy hadden;
hadden;
ziet
ziet hen
hen zich
zich ininalter
aller yl
yl naar
naardedeBank
Bankbegeeven
begeeven ~, 'er
'er
Vet
en de
Jl1et geweld
geweld indringen,
indl'ingen, en
dl: kasfen
kasfen openbreeken,om'er
openbreeken, om 'et'
vrucltvrucia(*)
'er aan
(*) Het
Het is
is onmogelyk
onmogelyk 'er
aan te
te twyfelen,
twyfelen,of
ofeene
eene Landing
Lanain"
der
der Franfthen
Fran[clzen zou
zou in
in dot
dn. tydflip
tydflip de
de Banknooren
Banknooten alle
alle hunne
b'unne
waarde
doen verliezen;
veriiezen; daar
(bar men
waarde hebben
hehben doen
men weer,
weet, dat
dar de
de biome
h,!oote
bedreiging
is om
om uit
uit de
de'Bank
'Bank
bedreiginp: van
van dien
dien Inval
Inval genoeg
genoeg geweest
geweest is
zulke
aanzienlyke
re doen
2ulke aanzienlyke
romforamen
men te doen
ligten)dat
dat zy
zy verpligt
verpligt go,
g~
Wiest
op te fchotteu.
WieSt is
ii de
de becaaliugosa
becaalin,eQ op
fchonell.
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vruchtelooshet
het Goud
Gond te
te ZlIekCll,
zoekett , dat
dat 'er
vruchteloos
'er niet
hier was
:was;; elt
fleit u daarby
ftelt
daarby voor,
v,)or,, het
\1':t Gouvernement
Gonvernemem, , verplicht
verphcht om
om
het Volk
lIet
Yolk der
del' 1-loofdltad
Hoofdltad tete bearyclen
heliryden, , terwyl
terwyl het reeds
reeds
genoeg te
te doen
doen hadt
hadt met
met den
dell vyand
vyand of
af tete keeren.
keer~ll.
genneg
Ziet dezelfde
ongcrustheid , denzelfden
denzelidenangst,
angst, de", " Ziet
dezelfde ongcrustheid,
de.
zelfde wanhoop
door geheel
Engeland heerfchell,
zelfde
wan hoop door
gelled El1f;el,md
heerfchen , ter...
ter.
wyl iedereen
iedereell door
door zyn
zyn eigen
eigen hyzonderen
hyzonderen rampfpoed
rampfpoed het
het
gevaar van
van den
den Staat
Staat uit
uit het
hetoog
oogverliest
verliest,, terwyl
terwyl de
de
gevaar
getrouwae onderdaan
Ictrouwlle
onderdaan ,, de
de nicest
meest aan
aan de
de onafhangelykonafhailgelyk..
held van
Engelschman vall
heid
van zyn
zyn land
la,nd gehechte
gehechte El1gclsc~Jllall
alle geld.
van a.11e
geld.
midde/en beroold
ell onvermogend
nnvermogend is
IS om
om zyn Vaderland
Vaderland
middelen
beroold en
in het
-zyne dienften
te
bet oogenbfrk
ongellbl~k)waarin
waarin het
hetzyne
dien£1:en het
te UieMft
(teem ;n
het
meest zon
zou noodig
noodighebben.
hebben. Ziet
IDeest
Ziet,, eindelyk
eindelyk,, den
den Staat
Staat
geheel buiten
de mogelykhcid
mogelykhcid otn
om langer
langeI' te rekenen
rekenen op
op
gebeel
buiten de
belanglooze verdeedigers
verdeedigers en
en zonder
om den
belanglooze
zonder gulden
gdden am
den be.
be..
zoldigden verdeediger
zqldigden
vetdeediger te betaalen.
betaalen.
Ziet, van
:" Ziet.
van den
den anderen
anderen kant
kant,, de
deMetaalen
Metaalen Muntett
Muntell
alre hunne
behoudeh , of veeleer
in prys
alte
hunne waarde
waarde bchoudef),
vee leer in
prys en
en
waarde verdubbeten
waarde
verdubbelen te midden
midden van
van deeze
deeze geduchte
geduchte omom.
keering van
van zaaken,
zaaken , en
en nog
nog aan
aan de
de Natie
Natie het
het eenize
ecnige
keering
. behond aanbieden,
hulpmiddel, het anker
aanbieden ,het
het welk
van.beho~ld
wclk db
~
anker van
fchipbreuk;en
het vergaan
van het
het Schip
Schip van
van Staat
fchipbreu~,;
1;11 het
vcrgaan van
Staat nag
neg
hebbell, kunnen
kunnen voorkomen
voorkomen, , of ten
ten minften
minfl:en ververzou hebben:
traagen.
Bs heb
heb Diets
de rampen
"91 Ik
niets overdreeven
overdre~ven;; de
rampen,, die
die ik
ik fchetfchetze , zouden
zyn in
in ec~
een Ryk,
Ryk , gelyk
ze,
zouden onvermydetyk
onvermyddyk zyn
gelyk dat
ddt
is , alwaar
Engeland is,
alwaar het
hetpapier
paplerhet
hetvoornaame
voornaa.'1le
van Engetand
van
middel
van circnlatie
circulatieis,
is , byaldien
de illval
inval van
middel van
hyaldien· de
van een
eell
inagtig
magtig vyand
vyand nog
nog de
degevaaren
gt:vaaren vermenigvuldigde
vcrmcnigvul'digde boven
bovell
die , welke
die,
welke daardoor
daardl)Or reeds
reeds van
van zelve
zelve zouden
zouden gebooren
geboorell
warden
te weeten
boven die
die aile,
alle, welke
• de plotwee ten ,, boven
welke tit
ilit·de
plotworden;; te
felingfche daaling
daaling del'
der Banknooten
nallknootcn noodzaaklyk
l100dzaaklyk ondlaan
ontltaall
felingfche
1-lettafcrccl,
tafereel ,'t't welk
welk ils
InoesteD.
Het
i1~ 'er
'et van
van ophange
ophange,
moesten. _
meet
genoegzyn
zyn om
om te
te bewyzen
bewyzen,, dat
dat de
de
moet derhalven
derhalven genoeg
volkomenfte
Papieren van
van Crediet
volkomcnlte Papieren
Crediet nog
nog weezenlyk
weezenlyk vet.vel'''
fchillen van
van de
fchillen
de Geldmunten,
Geldmunten, en om
om aan
nan te
te toonen
toonen,, hoe
hoe
veel onvoorzigtigheid
'er in
in fteelsen
iou,Ota
veel
onvoorzigtigheid 'er
!1:cekcn ion,
om tete dulden
dulden;
flat de
nken de
.dat
de meestgevestigde
meestgevestip:de 13,i
lltnken
de Banknooten•
Banknooten·vermeverInenigvuldigden
bovende
de evenredigheid,
evenredigheid welke
nigvl!Jdigden boven
welke 'er
'er nig*
tuS·
fchen
fchen tilt
dit Papier'
Papier en
en de
de Geldmunten
Geldmunten altyd
altyd behoort
bchoort te
te
blyven."
Order
Buitenlanders na
Onder de
de Mededingers
Mededingers met
met deeze
deezeBllitenlanders
na den
den
Eerprys
Eerprys,, op
op de
de gemelde
gemelde Vraage
Vraage gefleld,
ge£1:cld, heeft
heeft zich
zich vvy
vJ[Y
zeker
zekcr bevonden
bevondcn onze
onze verdienstlyke
verdienstlyl\.c Landgonoot
Landianoot,I die
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aneermaalen
het Eeregoud
Ecregoudof
of Zilver
Zilver ll:reek,
flreek, doch
meermaalen het
doch wien
wien
thans
thans geen
geen van
van beide':
beiden wad toegeweezen:
toegeweezen: dan
dan wy
wy derder.
ven
niet.De
De Eerw.
Eerw. w.
w. De
ven zyne
zyne Verhandeling
\Terhandeling lJiet.
DE vos
VOS
deedt
het Heht
Lichtzien
zieninin het
het Vaderlandsch
deedt dezelve
dezelve het
Vadedandsch Magazyn
Kunst en
:zyn van
"an Weetenfchap
Weetenfchap , , Kunst
en S'niaak
Smoak, , te Amft.
Amll:. by
by
bl. 481
G. Warnars
1f7amars, , 1800
!8oo, , bl.
481 &c.
&c. Wy
Wylazen
lazendezelve
dezelve
G.
Bet is
veel genoegen,
genoegen, met
met veel
veel gnedkeurings.
~()edkeurings. Het
is bier
bier
met veel
met
de
de plants
plaats niet
niet om
om vergelykingen
verge1ykillgen te
te maaken;
maaken; maar
maar wy
wy
kunnen ,, te
te deezer
dcczer gelegenheid
gclege1lheid, , niet
niet nalaaten
nalaaten,deeze
dceze
kunnen
Verhaudcling ter
leezinge nan
pryzen.
Verhandeling
ter leezinge
aan te pryzen.
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Latynfche School
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Utrecht , hy
by G.
Utrecht,
G. T.
T.van
vanPaddenburg
Paddcnburg en
en Zoon.
Zoon. 1*
lie
8vo 485 bl.
gr.••
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bl.
it Tweede
Tweede Deel
Deel (*)
(.) der
der Vertaalinge
Verrnalinge van
van het
bet nit.
uit.
it
muntende
muntende Werk
'"erk van
van MID
1\) ID U
ON hevat
hevat Drie
Drie Hoof&
Hoofd.
LP 'I1 ON
itukken,, of Afdeelingen,
AfdeeJingen, van
van de
de Twaalf,
Twaalf, welke
welke,, zo alo
alg
itukken
Tt'cds by
byonze
onzcrecenfie
rl'cl'nfie van
van het
hett elite
I erfleDeet
Dee!gezegd
gezegcl
wy reeds
lJe;·ben
het gtheei
~thed uiimaaken
ui1IDnaken, ,t.t. w.
het Vide,
VIde.,
be.
ben(t).
(t), het
w. het
VJIde en
en %/Dille.
VIllfle. Een
Eengeregeld
geregelden en
aal1eel1gefehakehi
VIlde
aalieeligefchaireld
uittrekfel
uittTtkfel van
van alles
aile!' te g-even
gteven,, verbiedt
verbiedt ons de
de ruimte
ruimta.,,
1Vaaraan
heraafd
AIfes. war
wat wy
wy kunnen
kunnen doen,
dnen ~
waaraan wy
wy bet
aald zyn.
zyn. Alles,
is.
metweinige
weinige woorden
woorden den
denitiboud
hi houdvan
vanleder
it'derHoofdBoofd.
is. met
flu
aan tetewyzen
wyz('n,, en
en bier
hier en
en dant
aa:lr jets
iets nit
uit tete kippen
Idppen tot
PutI, aan
van des
ten f}aal
fiaal van
des Schlyvers
Sch'yvers wvie
wy'le van
van vonrdracht.
voordraeht.
Het Zesde Hr·ofdJluk.
1-frofdi'uk , dan,
dan, hevat
Het
bevnt de
de daaden
<'laaden en
en Iotge.
lotgtlc
vallen v:Jn
van CICERO.
zvne terugknmst
terugkClmst nit
zyne
vallen
CICERO , zedert
zedert zyne
uit zyne
lirg frchap,
chap , tot
tot dat
ba 1l 1il'jr
dar by,
hy, inindedehoedanigheid
hnectani/!:heid van
van ProPro..
ronful
fr;nfui., het
Cilic1e; een
een ty&heflek
lyd~he(lek van
vall
het bewind
hewind kreeg
kreeg over Cdicie;
tu'lchen de
de vyf
tu·rchen
vyf en
en zes
zes ja
ja"ren,
van het
het 5ofte
5oO:e tot het
her
, ren , van
1erdom.
s61~e
CICERO'S ow
van C1CERO'S
ouderdom.
561 3-e van
In het
he! Plot
flot des
des Eerffen
Eerllen Deels
Dt'e1~ was
was verhaald,
verhaald, met
met \val.
wet.
ke toeluichingen
toeiuichingen de
Redder des
nes Vadertands,
Vaderlands, by
by zyne
zyne
de Redder
terugkomst , niet
niet alleen
Rome,, maar
maar door
doorgeheel
geheel
terugkomst,
aileen te Rome
Ita-
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ontvangen wierd.
wierd. Hoe
ontvangen
Hoe groote
groote vreugde
vreugde hem
hem dit
dit
baarde,
b:Iarde, getuigen
getuigen zyne
zyne Redenvoeringen,
Redenvoeringen, by
by die
die gelegengelegenheld
heid,, zo in
in den
den Raad
Raad,, als
alstot
tothet
hetVolk
Volkgehouden.
gehouden.
Zyn genoegen
genoegen was, evenwel
evenwel,, niet
niet zonder
Londer ftuurnIs
fiu'Jrnls , ea
en
even weinig
weinig volmaakt
volmaaktals
alseenig
eeuigding
dingopopaarde.
aarde. III
Iu zyeven
zywerd hy
hy heriteld
en belloten
hem van
Dr
waardigheid werd
herlteld,, en
bel10tell hem
vall
n waardigheid
wegen
te doen
wegen den
den Staat
Staat vergoeding
vergoeding te
doen voor
voor de
de fchade,
fchade.
welke
van CLODlUS
CLODIUS en
welke hy
hy,, door
door de
degeweldenaaryen
geweldenaaryen van
en zye.
zy
ne andere
andere vyanden,
vyanden, geleden
geleden had
had in zyne
zyne goederen
goederen (*).
(*).
Maar die
die fchade
tchade werd
werd veel
vee I laager
laager gelchat
~elchat dan
dan zy wee.
weezenlyk
(f), en
2enlyk bedroeg
bedroeg (t),
enhet
hetverlies
verlies hem
hemininverre
verre na
na met
filet
goedgedaan. Hy
goedgedaan.
Hybeklaagde
beklaagdezich
zich hierover
hierover wel
wei by
by zyzyne vertrouwde
maar wilde
wilde zich
zich niet
nietVernevernevertrouwde vrienden;
vrienden; maar
deren tot
deren
tOt het
betvraagen
vraagenvan
vaneene
eenemeer
meervolledige
volledige fchadefchadeloosttelling. De
loosfielling.
De fnoode
fnnode en
en niets
niets ontziende
ontziende CLODIUS
brouwde
brouwde hem
hem zo
zo veel
veel moeite
moeite., als by
hy konde,
konde, niet
nietalleen
alleen
met
met fchelden,
fchelden, uitvaaren
uitvaaren en
en flimme
fiimme ftreeken,
fireekell, maar
maar met
met
geweldige
onderneeiningentegen
tegen het
het herbouwen
van zyn
geweldige onderneemingen
herbouwen van
zyn
afgebrokenhuis
huis ,, ja
afgebroken
ja zelfs
zelfs tegen
tegen zynen
zynen perfoon
perfoon en
en leeleeyen
(1). Rome
ven (D.
Romelevert
levcrtinindeezen
deezentyd
tydeen
eenverfchrikkeverfchrikkelyk tooneel
van geweld
en verwarringe.
tooneel van
geweld en
verwarringe. POMPEJUS
POMPEJUS,
lyk
CiESAR , met
CRASSUS en
en CESAR,
CRASSUS
met elkander
elkander vereenigd,
vereenigd, bezaten
hezaten
eene macht
eene
macht,waartegen
waartegengeene
geeneandere
anderewas
wasopgewasfen.
opgewasfen.
Bleeven
zy eensgezind,
eensgezind, dan
dan was
Bleeven zy
was de
de gantfche
gamfche Staat
S~aat hut'
hun
onderworpen. Maar
onderworpen.
Maar hunne
hunne vriendfchap
vriendfchap hing
hing aan
aan eenen
eenen
zyden
draad ; en
zy oneens
zyden draad;
en wierden
wlerden zy
oneens, , dan
dan had
had men
men
eenen Burgeroorlog
Burgeroorlogteteduchten.
duchten. CICERO
eenen
CICERO begreep
begreep dit
die
volkomen,
volkomen, en
en poogde,
poogde, door
door het
hetwinnen
winnen hunner
hunner vriend.
vriendfchap , bet
het kwaad
fchap,
kwaad te
te weeren,
weeren, en
en ben
l1en tot
totgemzitigdheid
gema,ltigdheid
te leiden,
leiden, zo
zo veel
veel hy konde
konde (§). Van
Vanden
denanderen
anderen kant
kant
was
hy zelve
een perfoon
perfoon van
van te
te veel
zelve een
veel gewichts,
gewichts, en
en ,
was hy
nit
en verdienfien,
verdienften, van
hoofde zyner bekwaamheden
bekwaamheden en
van te
uit hoofde
grooten invloed, dat
zy niet
niet zou
ZOll ien
ien getracht hebben
hebben hem
hem
grooten
dat zy
belangen over
over te
te haalen.
haalen. Inzonderheid
in hunne
hunne belangen
Inzonderheid maakte
maakte
in
fchynt in
CRASSUS fchynt
zynwerk.
werk. CRASSUS
ClESAR
hiervan zyn
in niets
niers
CIESAR hiervan
uitgemnnt
uitgemJ+nt te hebben
hebben dan
dan door
door zynen
zynenonmeetbaaren
onmeetbaaren ryk.
ryk.
hem ontzachlyk
ontzachlyk maakte.
maakte. POMPEJUS
welke alleen
aileen hem
dom, welke
bezat
begaafdheden , maar
maar,~ fteunende
bezat uitfteekende
uitfieekende begaafdheden,
fieunende op
zyn
gezach, en
ZYll verkregen
verkregen gezach,
en verblind
verblind door
door zynen
zynen vroegea
vroegen
voorfpoed,
hy zich niets
voorfpoed, verbeeldde
verbeeld.de hy
niets te
te vreezen
vreezen te
te hebhebben,
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ben, en gaf Ollvool'zichtiglyk zyn.en mededinger de ,va.
pens in handen, welke cenmaal zyllen eigenen ondergang zouden bewerkcll. ClESAR, de fehranderfie van
:lllcn, vcroverde cn plondel'de Gallie in den naam van
het Gemccnebest, verznmelde een talryk ell geoefend
IJcger, 01' welk s aankleeving aan zynen perfoon lly
konde vertronwen. rerwyt de roof van Dondgenooten
en overwOtmen Valken hem de mictdclen bezorgde om
zich te Rome ccnen aanhang te wen·en.
By ''list
POMPRJUS, 20 weI aJs CICERO zelvcn, te blinddoeken ,
tot dat de tyd zoude geboren zyn, waarin hy zyn
groot antwerp wilde uitvoeren. Vanhier die wederzyd..
fche loffpraaken, die betuigillgen van achringe en vriendfchap tu~fchen CICERO en C.£SAR. Vanhier de dien.
fien. welke de battle hewees aan den Broeder en andere Vrienden des eerstgemelden, welken deeze hem
verzocht in Gallie te bevorderen, of andel'S aanbeval.
Verfcheiden blyken daarv:ln Jeveren ons de I3rieven, door
CICERO, omtrent deezcn tyd, zo aan CfES."R zelven, als.
san :lnrleren , gefchrcvell (*). Of hy ten dien tyde inderdaud
(*) Op bl~dz. 107 del' Nederdnitfche VennnliQge wordt.
nIs ten fiaal del' beleel"dhelJen, welke CICF.RO ell ClESAR elkander bewcezen. eell geheele Brief van den eerstgemeJdcll
aan dcn anderen gegeven. ClcI!no had aan CiE.SAR eenell
M. ORFIUS aanbevolell (ad QUINT. II, 14.) en wilde nu Wedel' deszelfs gunst vcrzockcn Vaal' C. TREBI\TIUS. IIy meldt
:Ian ClES.AR, dat, terwyl 11y hierover met BALI}US {prak, IJcm
een brief wi~rd gcbragt vall C!eS,~R zeJven, waarin dccze
woorden voorkwamen: M. ORFHJlI1, quem 1lIihi C01ll1llelirlas,
"el regcm Ca!!i,f? !or::lallJ, vel hunc I.EPTlE de/ega. (Epi/t.
Pam. VII,S.) In plaatze del' vier Juntne woarden Jeczell
fommigc Uitgnaven en Handfcllrifcen: yel LEPTlF. L:gattms
(of dtkgv:11J1tJ, of ddegabo). GRONOVIUS en ERNEST! beItoudcn de eer[}e leezing, als de w~are, door de beste Handfchriftell t>evestigde, ma~r befchouwen de plums als duistcr.
MIDDLETON fchyllt eenc der andere leezinge,n te volgen.
wane 1Iy vertault: As to M. ORFIUS, whom you reco1lt1Jll'wlet!
to 1IIe, I 'Will make him even King of Gaul, or LierttellRllt
to LEPTA. De Heer ZILLESEN, die juist niet tot bygeloovig11eid coe na~lIwkeltrig is, geeft ODS hier: IFat M. ORF1V!I
£J.angaat, dien gy 1JJ.'Y fltmheveelt, ik 2t11 hem Kot/ing tan
Clltlie, (;{ OlldcrbcYelhebber Ie Lepta maken. als of LEPTA
eene plaats, nice cell perfoon W2re. Her is WU:!f, mcn vindc
by CELLARIIllS gewu:1t;d van een voorgebergte in de Arabifche
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viand
denzelvenzbzobefchouwde,
befchouwde, als
als by
• and denzetven
hy in
in die
die Brieven
Brieven
1l1eermaalen van
ten besten
besten genomen,
genomen,
Tneermaalen
vanhem
hemfpreekt)
fpreekt,is)
is, ten
twyfchar had
had C/ESAR
«olf, Lepte
Lepte genaamd;
genaamd; maar
maar claar
CiESAR niets
niets te
te beveebeveegolf,
en MIDDLETON
MIDDLETON zegt duidelyk
duidelyk OnderbeveThebbcr
Onderbeve!/'ebbcr van L,·:PTA.
len: en
Doch hoe
hoe verfchrikkelyk
verfchrii<kelyk isisdan
val. , Koning
[{oiling van
Doch
dan nug
nog de
de vat
CaJlie,, ofofOnderbevelhebber
Ollderbcvelhebber van
J.EP 1'1\ I I Want
Want wie
wie ook
ook:
Gallie
van LEPrA
waarvan ftraks
deeze LEPTA
LEPTA moge
mage geweest
geweest zyn
zyn ((waarv:ll1
firaks jets)
iets) by
hy
deeze
was
\Vas zekerlyk
zekerlyk geen
gecn perfoon
perfoon van
van bet
het eerfte
eerae aanzien,
aanzien, maar
maar van
van
ondergefchikten
konde zo niet
cndergefchikten rang.
rang. DeDedoorflepen
doodJepenC1ESAR
CESAR konde
niee
fchryven
fchiyvcn in
In eenen
eenen brief,
brief, waarmede
waarmede liy
hy bedoelde
bedoelde CICERO
CICERO te
verplichten.
\'erplichten. Maar
Maar welke
welke isisdan
danzyne
zynemeening?
meening? Indien
Indien bet
l1et
niet tete flout
fioutzyzyeene
eenegisfing
gisfingtetewnagen
waagen omtrent
omlrent eene
eene plants,
plaats"
1Velke VICTORIUS
VICTOR-rus, , GRONOVIUS
GRONUVWS en
en ERNEST!
ERN~STI voor
voor duister
duister ververWelke
klaaren. zoude
zoude de
de Recenfent
Recen[ent wel
weI het
het volgende
volgende willen
willen in
in overoverklaaten,
weeging
Debrief'
briefvan
vancizsAs
CiESAHWas
Was inineenen
eenen vrolyvroly.
weeging geeven.
geeven. De
en gemeenzaamen
trantgefchreven.
gefchreven. Dien
ken, losfen
losfeo en
gemeellzaamen trant
Dien vryen
vryen
ken,
eff fiaagde
flaagde 'er
'er in met
onopgefmukten fly1
fiyl i;beminde
ClESAR, en
met
beminde cizsArt.,
en onopgefnukten
wonderbaare
bevalligheid , gelyk
gelyk ieder
ieder weet, die
wonderba~re bevalligheid,
die eenige
eenige kenken(Yid. CICERO
nis heeft
heeft aan
CICERO in Bruto,
Bmto s Cap.
Cap. 71
nis
aan zyne
zyne Werken.
Werken. (Pid.
Cap.
75
aan
het
einde
gezegd
wordt
[eqq.
en
vooral
hetgeen
Cap.
75
aan
einde
gezegd
word~
eqq.
en
vooral
hetgeen
f
van de
Commentarii van
van CIESAR.)
ClESAR.) Langs
Langs deezen'
deezen' wech
wech kartkun.
van
de Cornmentarii
fJen wy,
wy. misfchien
misfchien,, tot
tordede
recbteuitlegging
ultleggingkomen.
komen. In
hen
rechte
ae woorden
woorden vel
l'e! hunt
hlmc LEPf.zE
LEPrA<: delega
de/ega (want
denke
de
(want deeze leezing, denke
ik
ik, moet
moer men
men behouden)
he eft CIESAR
ClESAR door
door hunt
hum: zichzelven
behouden) heeft
zal DMUS
bedoeld. Hy
Hy wil
wil dus
dus zeggen:
zeggen: 1k
lk zot
ORFIUS Koning
Koning van GalGal·
bedoeld.
lie maaken,
tnl1(fken, of,
of,Indien
indienikileda.
dl1.niet
flie!doe,
doe,flel
fie!my
mydan
danunder
onderde
de
iJeve!en van
LI!PTA. Zo
Zo konde
konde by
by op
opeenen
eenenvrolyken
vrotyken trant
trant
bevelen
van LEPTA.
fchryven. Dat
Itic
boertende
aan C,IC
boertende aan
•. RO f<:hryven.
Dat het
hetvoornaamwoord
voornaamwoord hie
CICERO
in dien
was , weet
weetieder.
ieder. Zo
TE■
in
dien zin
zin gebruikelyk
gebruikelyk was,
Zo zegt
zegt by
by TE·
III, vs.
Sc. III,
RENTIUS,
Heaut01Jtim. AC.
At'!. II.
vs.115.
115.de
deflaaf
{laat
RENTIUS Ileautontim.
II. Sc.
Tibi eruM
craw parata
I'YRUS
tOttotzynell
EYRUS
zynenjongen
jongen meester
meester CIITIPHO:
cirri p ito: Tibi
yuba,, IlUIC
dat nog
nog nader
nader aan
aan CESAR'S
verba
C/ESAR'S
now homilli
homini verhera;
verbera; en, dat
I, vs.
vs. It).
Sc. I,
II. Sc.
woorden
At!. II.
10. zegt
zegt
woordenkomt,
komt, inin de
de ANDRIA,
ANDRIA , As?.
De geheele
CHARINUS : Ttl,
aliterftntias.
fentias.
CHARINUS:
/is, aliter
- --- De
geheele
Tu , Ii
fi HIC
HIC fis,
'rang blyft
was , en
.raag
blyfc, wie
wie deeze
deeze LEPTA
en,, of
ofmen
men het
het woord
woord
LEPTA was,
elellegare in
ilefegare
dien zin
zin kan
kan gebruiken.
gebruiken. Het
Het eerfle
eerfte kan
kan niet
lliet met
met
in dien
LEPTA
zekerheid beancwoord
beantwoordworden:
worden : maar
maar den
den naam
zekerhcid
n3am van
vall LRPTA
CICERO. Toen
Toen de
vinrlen
meermnalen inin de
Drieven van
vinden wy
wy meermaalen
de Brieven
van CICERO.
Q. LEPTA
zyn Pre.
Prolaalae
in Cilicie
CHicie het
het bevel
bevel voerde,
voerde, was
was Q.
LEPTA zyn
battle in
vertaaten MIDDLEJeffus Fabrorum
Fabrorum (Bevelhebber
feans
(Ilevelhebber del'
der Artillery,
Artillery, vertaalen
b/. 226.)
TON
226.) zekerlyk
zekerlyk een
cen man
man van
van ondergeondergeToN en
en ZILLRSI!N,
ZILLESEN, bl.
fchikten,
fchoon niet onaanzienlyken
onal!llzienlyken rang, gelyk
gelyk men
men mag
mag be.
fehikten, fchoon
fluiten,
als uit
uit de
de plaats,
plaats,
fluiten , ZO
zo uit
uit de
de natuur
natuur van
van zynen
zynen post,
post, als
Epift. ad Fain.
waar
hem gewaagd
Fam. III, 7.
7waar van
van hem
gewaagdwordt.
wordt. Zie
Zie Epift.
nit twee
twee Brieven,
had , blykt
Dat
hem.. had,
blykt uit
achting voor hem
Dat CICERO
CICERO achting
Meer anen 19.
18 tn
r9. Op
:wI
Op meer
aan hemzelven
hemzelvengefchreven,
gefchreven,£a111.
Fain.VI,
VI, Ii
dedi4
Ii
de·
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twyffela.chtig. Maar voor
.twyffe1:lchti~.
voor de
degroote
grootehoedanigheden
hoedanigbeden Vlt!l
Vftlt
CiESAR
hy weezenlyk
weezenlyk achting
aehting,, en hoopte waarfchynewaar[ehyneCIESAR had by
by , door het winnen
winnen van
van deszelfs
desze Ifs vriendfchap
vriendfeh:lp ,, die
die
lyk , dat by,
boedanigheden , welke
noedanigheden,
welke voor
vaor de
de vryheid
vryheid des
des Vaderiands
Vaderlands
waren,, tot
totdcrzelver
dcrzelver behoudenis
behoudenis zoude
zaude
zo gevaarlyk
gevaarlyk waren
kunnen Leiden.
kUllllen
leiden. Eene loflyke
loflyke hoop
hoop in haare
haare beginfelen,
beginlelen,
de uitkomst
fchoon by
by de
uitkomst ydel.
ydel. CRASSUS
[ehoon
CRASSUS ondernam
ondernam den
den doldol.
len en
len
en onnoodigen
onnoodigen oorlog
oorlog tegen
tegen de
de Parthiers
Parthiers,, voerde
voerde
denzelven cvelt
even dwaas
dwaas als
ais by
hy hem
hemroekeloos
roekeloos had
had bebedenzelven
gonnen , en
en fneuvelde
fneuvelde met
met zynen
zyncn eenigen
eClligcn Zoon
Zoon,, eenen
eenen
gonnen.
Neel bcloovcnden
beloovendenjongeling
jongeling(*).
(*). Hiermede
om ons
veel
H iermedc, , om
ons te
te
bedienen van
van eene
eene in
in onze
onze dagen
dagen gemaakte
gamaakte leenfpreuk,
leenfpreuk,
bedienen
was de
was
de wolhaal
wolhaalwechgenomen
wechgenomen,, welke
welke twee
twee kostbaare
kostbaare
porfeleinen
vaazen beveiligde
beveiligdc voor het gevaar
gevaar van
van tegen
regen
porfeleinen vaazen
elkander te
te floe-item
Honten. Tot
Totvermeerdering
vermeerdering van
van ongeluk
ongeluk:
.ell'nuder
de Vrouw
Vrouw van
van POl\1PETUS,
POMPETUS , en
en Doehter
Dochter van
JULIA, de
ftierf
van
itierf JULIA,
in het
(t).
C.£SAR.
het volgende
volgende jaar
jaar,, in
in het
hetkraambedde
kraambedde (t).
C1ESAR in
Zy bezat
ber-B.t de
de liefde
liefde van
van haaren
haaren Echtgenoot
Eehtgenoot en
en van
van haahaaTen Vader
Vader beiden
beiden, , en
en had
had , ware
ware zy
zy ininleeven
leeven geble.
gebIeren
ven , misfchien
ven,
misfehien dedevriendfchapshreuk
vriendfehapsbreuk kunnen
kunnen voorkovoorkamen,
welke nu
nu genoegzaam
genoegzaam onvermydelyk
onvermydelyk werd.
werd.
men , welke
CICERO
geduurende deezen
deezen tyd,
zo ge•
ge..
CICERO~af,
gaf, geduurende
tyd , zich niet zo
heel over
aan de
de zorge
lleel
over aan
zorge der
del' Staatszaaken
Staatszaakell '. dat
dat by
hy zyne
zyne
bezigheden , de
geliefde bezigheden,
de beoefening
beoefening der
del"-WelfpreekendWelfpreekendgeliefde
held en
ell der
del'Wysgeerte,
Wysgeerte,zoude
zoudeverwaarloosd
verwaarloosd hcbben.
hebben.
hl'id
Hy verdedigde
verdedlgde,, fomtyds
[omtyds inderdaad
indcrdaad meer
meer uit
uitinfchikkeinfchikkePOMPEJUS, dan
dan uit
uit eigene
eigene verkiezinge,
verkiezinge,
lykheid
lykheid voor
voor POMPEJUS,
GABINIUS, VATI.
I nis
verfeheidene
verfcheidenezyncr
zyneroude
onde vyanden
vyanden,
als GABINJUS,
enz. en
NIIIS (.1.)
:NIUS
(+) enz.
en zynen
zynen Vriend
VriendMILD,
MILO, tegen
tegen verfchilverfchil~
lende befchuldigingen
lende
bcfchuldigingen;; den
den laatstgemelden
laatstgemelden tegen
tegen aanaanCLODIUS fchoon
klacht wegens
het ombrengen
van CLODlUS,
klacht
wcgens het
olnbrengen vau
fchooa
met

ad ~1il.
At. V,
13. ad
IX, 13.
dere fpreekt
fpreekthybyv:m
vanhem.
hem. Fam.
cere
Fam. IX,
16.
V, z6.
XIII , 37
, 46en
en48.
48.-— En
8. XIII,
II. XI,
X,
XI, 8.
37,46
Enzoude
zoude het
het
X, II.
werkwoord delegare
delegare bier
werkwoord
bier niet
niet dezelfde
dezelfde beteltenis
betekenis kunnen
kunnen
als bet
legare, vaal'
voor 'egatllm
legatum conflituere
hebben als
hebben
het eenvoudige
eenvoudige 'egare,
con/Ntuere.
me jiM
Jibi'ego)'it?
legavit? Zie
I. DOLABELLA
nls an M.
XV, IJ I.
zo
/Itt. XV,
DOLhBELLA me
zo !lIs
Zie ook.
ook
aantekening is reeds
14?
Deeze aanrekcning
reeds breeder nit·
pro Sextio
c. 14?
Sextio c.
Deeze
uitzich had voorgefteld,
gec'yd dan
dan de
de Recenfent
gedyd
Recen[ent zich
voorgefield, en
en ruim
ruim breed
breed
genoeg voor
voor eeDe
eene loutcre
loutere gisfing.
gisfing. Hy
.genoeg
Hyverzoekt
verzoekt des
desverfchooverfchooDing van
van den
den Leezer.
Leezer, vooral, indien
aaninetking reeds
reeds door
de nanmerking
nlng
indien de
ancleren mogt
mogt gem:l3kt
gemaala zyn,
zyn waarvan
al1ol)rcn
W:larvan by
byevenwel
even wei onkunonlmn·
dig is.
dig
is.
Bl. 139.
(f) 11.
(*) b1.
(f)
.81. 150
150 env.
(t) BI.
139.
(D
II. 124,
11l4, 131.
131.

LEVEN
LEVEN VAN
VAN CICERO.
CICEl\O.

465
46g

net ongelukkigen
uitflag(*).
(*). Hy
fl1et
ongelukkigen uitOag
Byfchreef
fcbreef ook
ook zyne
zyue
over de
Redenaar, over
Boeken over
over den
den Redenaar,
de Staatkunde,
Staatkunde, of de
da
Eoeken
Ook werd
wend hy
hy tot
en over
Ji/etten
Republica, , en
over de
de fVetten
ct).(t). Ook
Republica
(4.1.
in de
de plaatze
Augur verkozen
verkozen in
plaatze van
vall CRASSUS
CR,ISSUS C+
J.
ilugur
j os was een!;
eene
Onder
bet derde
derde Confulfchap
Con[ulfchap van
van pompE
POMPEJU~
Under het
Conful of
of Preor
wet
die Conful
wet gemaakt,
gemaakt, dat
dar niemand
niemund, , die
Prtetor was
geweest , eerder,
geweesr,
eerder, dan
dan vyf
vyfjaaren
jaaren na
na het
hereindigen
eilJdigen zyner
zyner
bedieninge,
het bettuur
beltuurvan
vaneetlig
eeTlig Wingewest
Wingewesc zouzoubedieninge, tot het
zyn. Tot
bevoegd zyn.
Totvervulling
vervulling der
dereerfte
eerlle vyf
vyfjaaren
jaaren
de bevoegd
znoesten
by het
het lot
lTIOesten de
de Gewestbeftuuren
Gewestbelluuren by
lot verdeeld
verdeeld warwornag geen
geen
den onder
onder de Oud-Confuls
Oud-Confuls en
en Dud·
Oud- PrQ!tors,
Prators , die nog
CICERO, fchoot/
bewind
gevoerdhadden.
hadden. CICERO,
bewind buitenslands
buitensIa.nds gevoerd
khoon
by
hy veel
veel liever
Hever te
te Rome
Rome gebleven
gehleven ware, moest
moest zich hier.
hteraan onderwerpen,
en kreeg
Cilicie tot
tot zyn
zyn deel
(s).
kreeg CHide
deel (§).
aan
onderwerpen, en
Hierop
volgt, bl.
bl. I8~,
182, het Zevende
Hierop voIgt,
Zevende Hoofdfluk,
Hoofdfiuk, behelbehel..
CICERO in
2ende het
bet verblyf
:zende
vtrblyf en
en de
de verrichtingen
verrichtingen van
van CICERO
bet
was toevertrouwd
toevertrouwd,, en
en
het Gewest,
Gewest, dat
dat zyner
zyner zorge
zorge was
zyn gedrag
:zyn
gedrag in
in den
den burgeroodog
burgeroOJ log tusfchen
tusfchen POMPEJUS
POJ\1PEJUS en
C/ESAR , tot
-den beflisfenden
CiES.'\R,
tot op
op 'den
beOisfenden veldflag
veldOag van Pharfalie.
Pharfalie.
De eerften
eerfien vormen
vormell een
een der
derfchitterendfte
fehitterendfie tydperken
tydperken van
van
CICERO ' S leeven,
CICERO'S
leeven, niet
niet zo
zo zeer
zeerininhetgeene
betgeene hy
by door
dnor de
de
svapenen
voivoerde , als
als door zyne
wapenen volvoerde,
zyne burgerlyke
burgerlyke beam'.
befhmringe. In
J'inge.
Inden
denkryg
krygzoude
zoudemen
menjuist
juistniet
nietveel
veelverwachverwachten
van iemand
iemand,, die
die zyn
zyn geheele
geheele leeven
leeven in
in den
den Raad
Raad
ten van
en de
de Pleitzaal
Pleitzaal,, of
ofmet
met het
hetbeoefenen
beoefenen der
der fraaie
fraaie LetteLetteren
en der
derWysgeerte
Wysgeerte,, had
bad doorgebracht.
doorgebracht. Maar
Maar geen
geen
ren en
Roomsch.
burger van
van eenig
was in
in de oorlogs.
Roomsch. burger
eenig aanzien
aanzien was
oorIngs.
kunde
onbedreven, en
en CICERO
eenemaal onbedreven,
CICERO toonde
toondt in
kunde te eenemaal
Cilicie , dat de
Cilicie,
de vermogens
vermogens van
van zynen
zynen geest
geest in
in ftaat
flaat wawaren om
om teteeenemaal
cenemaal verfchillende
verfehillende onderwerpen
onderwerpen te bevatbevat.
ten.
hy zich door
alles onderfcheidde
onderfcbeidde by
door een
eell
ten. Doch
Doeh boven
boven alles
onfchuldig
en eerlyk
eerlyk befhmr,
beftuur , vry van
onfehllldi~ en
van alle
aUe laagheid
hlagheid en
en
baatzucht.
wyhier
hieraffchryven
affchryven,,
baatzllchr. Eenige
Eenigeregels
regelszullen
zullenwy
tot een
een flaaltjen
llaaltjen , zo
zovan
vanzyne
zynebelangloosheid,
belangloosheid, als
als van
van
Schryvers wyze
wyze van
van voordraagen.
voordraagen. "Het
„ Het was
des Schryvers
des
was alaip~,tyd
, tyd de
wy bladz.
de gewoonte
gewoonte geweest,"
geweest," leezen
leezen wy
bladz. 199,
199,
"„ dat,
dat,wanneer
wanneereene
eene[eel]]
[een]Landvoogd
Landvo0gdbuiten
buiten 's'sLands
Lands
, dedeLanden
, welken
naar zyn
zynGewest
Gewestging
ging,
Landen,
welken hy
by doordoor"„ naar
aIle de
de onkosten
onkosten zyner
zyner reis
reis moesten
mnesten dragen.
"„ trok
trok,, alle
Maar CICERO
CICERO had
had geen
geen voet
voer op
op vreemden
vreemden grond
grond gege"3, Maar
zet , of
, dadelyk
" zet,
of hy
byverbood
verbood,
dadelyk eenige
eenige onkosten
onkosten hoe.
hoe.

",, gegee
(*) Bl.
(*)
BI. z66
lIStS env.
env,
(5)
BI.
0) DI. 180.
180.

(f) B1.
97, 10.2,
102,Ji
176.
6• (I)
(t)
BI. 97,
0)BI.
BI.153.
153.
Ii 5
liS

466

MIDDLETONr
MIDDLETON'

genaamd ,bet
het zy
zy uit
uit 's'slands
lands ofofbyzondere
byzondere caste
casre
17, genaamd,
voor
hem
of
zyn
gezelfchap
te
maken.
Dit
ver',vollr
hem
of
zyn
gezelfchap
te
mal\en.
Dit
vcr/9
fteden van
van Grieken/(md
age de fieden
Grickenland eene
:,
eene groote
wekte ill aile
99 we!,te
verwonderingva
voor
hem ('c).In
Afia de~d
deed hy
by het
or hem.
("'). In Ajia
"99 verwolJdering
zelfde , en
en dulde
dulde zelfs
zelfs 111et,
niet, dat
" ze1fde,
clat zyne
zyne Officieren,
Officlcren, het
het
geen de
de wet
" geen
wet zelve
zeive hun
hun toettond
toeHond, , aannamen
nallilamen, , als
als
voecleren
en brandhout,
braudhout , noch
"95 voeder
noch lets
iets anders
anders dan
dan enkele
enkele
herbergingmet
metvier
vierbeddell;
bedden ; het
het geen
"1, herberging
geen by
hy ook
ook nog
nog
vermydde
,
zoo
dra
het
mogelyk
was,
hen
verplig.
~,
vermydde,
zoo
het
mogelyk
was,
ben
verplig.15
tende om
am in
te verblyven.
;, tende
ill hunne
hunne tenten
tenten te
verblyven. En door
door
zyn voorbceld
haalde by
" zyn
voorbceid en
en gelladige
gelladige vermaningen
vermaningen haalde
zyne Onderbevelhebbers
en andere
andere <Jfficieren,
Officieren, zoo
"9/ zyne
Onderbevelhebbers en
zoo
volkomen tot
tot omhelzing
dat
",, volkomen
omhcIzing zyner
zyncr bedoelingen
bcdoelingen over
over,, dllt
zegt by,
hy, op
alien, zegt
op eene
met hem
wyze met
zy a/1m,
"9, zy
emc wonderbare
w01JderbfJrc w:yze
hult
zarnenrpanden in
in het
" ZIlmen.fpanden
het betoonen
betoonm van
wm eene
eene jaloerfi:he
ja/oe1fche bebeeer.(t)."
(±)." In
in bet
y ne eer.
"„ zorgdheid
zorgdheid voor
'1'001" z
Z1'l1e
het algemeen
algemecn wawaxen de
Landvoogdcn 7.0
zo gewoon
ren
de Ro(,mfche
ROI,mfche Landvoogden
gewoon aan
a:m het nit.
nitder \Vingewestcn,
Wingewesten , dat
mergelen
merge
len del'
dat hunne
hunneknevelaaryen
knevelaaryen
riaauwelyks meer
meer als
l1aallwelyks
als misdaadig
misdaadig befchouwd wierden. Van
Vall
de geenen
welken ,na
na het
het afloopen
van den
de
geenen, , welken,
aflonpen van
den tyd buns
huns
bewinds , daarover
bewinds,
daarover in
in rechten
rechten werden
werden betrukken,
betrukken, zag
zag
men bykans
dan die
men
bykans niemand
nicmand veroordeelen
veroordeelen, , dan
die niet
11iet genoeg
genoeg
had gellolen
had
gellolcn am
om zyne
zync rechters
rechrers tetekunnen
kunnen omkoopen.
omkoopen.
ATTICUS befchryft
yen aan
In eenen
eOlen der
del'nangehaalde
:1:l I 'gehaalde brit:
lkcvtn
:lUll ATTICUS
ttemto den
t\CI'-nO
den deerlyken
decrlyken !hat
Ira at ,, waartoe
waartne het
bet Gewest
Gewest,, hem
hem
was, wanneer
toevertrone■T d , gehragt
t(lcvertronwd,
gebragt was,
wanneer by
hy 'er kwam.
kwam. Dies
Dies
te grootercii
grontercil lof
lof verdienden
verdienden en
en hehaalden
beha·alden zyne
zyllebelangbelanglooze
moze braafbeid
hr:lafheid en
ell dedeonvermoeide
onvermoeide poogingen
poogingen,, welke
welk.~
by
ny aanwendde
aanwendde om
om een
een bykans
hykans ininden
dengrond
grondbedorven
bedorven
Landfchap
eenigzins tete herflellen.
L:1l1dfchap eenigzins
herll:el1en. Met
Metvermaak
verrnaak zou.
lOUden
\.~en wy
wy daarop
daan)]) flitilaan
tti ,naan,, indien
jndien wy
wy niet
niet te
te.. 7.eer
aan
zeer aan
onze ruimte
waren. Nu
Ollze
ruimtc bcpaald
b,'p:l:11d waren.
Numoeten
mneten wy
wy den
den Lee•
Lee..
zer
zcr tot
tot bet
het Werk
\Verk zelve
zelve wyzen.
wyzen. Dit
Ditalleen
aileen zullen
znllen wy
wy
CICERO nooit
zeggen
dat CICERO
zegp;cn , , dat
nooit in
in zyn
zyn leeven
lceven meer
meer waare
waare
grootheid vall
van zid
ziel vertoondc,
vertoonde , dan
dan terwyI
terwyl hy
by als
gl'o()theid
ais Pra,
Proc01?(ul in
Alii: was.
W;iS.
corral
in Atii
bekend
dat CICERO,
CICERO, na
IHet
let is
is bel:
end, , dat
n3 vrucluloos
vruchtloos zyn
zyn best
best
gedaan te
te hebben
geclaun
hebbell om
om eene
eene bemiddeling
bemiddeling tete bewerken
bewerken., de
de
zyde
oak CiESAR
zytle van
van POMPEJUS
l'OI\1PEJUS volgde
volgde,, hoezeer
hoezeer ook
ClESAR poog.
poogde
op zyne
zyne zyde
zyde te
te brengen,
brengen , of
of tot
de hem
hem op
tot her
heronzydig
onzydig
aanfchouwen
van den
den twist
twist te
te beweegen.
beweegen. Men
aanfchouwen van
Men wee
weet
oak
verbeurde
o0k den
den uitflag
uitllag van
van den
den kryg,
kryg. Pomnjus
POMPRJUg
verbeurde:J,
door
-(*) /Id zitt. V, 9, io.
(f)
(t) Ibid.
Ibid. 16, 17.
17.
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door zyne
door
zyne trotsheid
trotsheid en
en verkeerd
verkeerd beleid,
be1eid, alal den
den roem
roem ,
welken hy
by in
had verkregen,
welken
ill zynen
zyncn vroegeren
vroegeren leeftyd
leeftyd had
verkregen,
en citsiln
Staatkundige, en
en
C.Il!;S"R toonde
toonde,, en
enals'
als'Staatkundige,
ell als
als Veld.
Veld.
beer , verre
'dat de Phar..
Pharr
heer,
verre boven
boven hem
hem uit
uit te
te munten
mullten,. , tot
totdat
falifche Oa~
flag de
de zaak
falifche
zaak tusichen
tlIs!i::hen hen
hen belliste.
beOiste.
Zelnlle Hoofdltuk,
Hoofdituk, dat
dat met
In het
In
het Achtfle
met bladz.
bladz. 338
338 begint;
en den
den tyd
tyd bevat, die
en
die van
van den
den flag
flag van
van Pharfalie
Pharfalie tot op
op
CICERO ill
den dood
dood van
van ClESAR
CiESAR vel'liep,
in
verliep , vinden
den
vinden wyi
wyi CICERO
zeer verdrietige
en ongelukkige
omitandiglieden. Huiszeer
verdrietige en
ongelukkige omllandigheden.
Huis.
lyke ongenoegens
kweldenhem
hem het
het eene
by het ande
lyke
ongenoegens kweldell
eelle by
ande:..
re. De
reo
Deflechte
flechtehuishouding
huishoudingen
enhet
hetongemaklyke
ongemaklyke humeur
humeul"
van zyne
deeden hem,
hem , na
TERENTIA deeden
van
zyne Fluisvrouw
Huisvrouw TERENTIA
na een
eell
huwel ylt van
befluicen tot
tot eene
huwelyk
van meer
meer dan
dan dertig
dertig jaaren
jaaren;9 beOllilen
eene
echtfcheiding (*).
( 4'). Terwyl by
'nog onzeker
eehtfcheiding
hynog
onzeker was
was,, welke
welke
behandelinghy
hy te
te verwachteu
behandeIing
verwachten had
had van
van den
den()vermin.
overwin..
naar, moest
moest hy
hy ondervinden
ondervinden,, dat
dat zyn
zyn eigen
eigen Broeder,
Broeder,,
en deszelfs
Zoon, om
en
deszelfs ZOOIl,
om tete gemaklyker
gemaklyker hunnen
hunnen vrede
vrede met
met
C2ESAR te
te maalten
ClESAR
maaken, , de
de fchuld
fehuld hunner
hunneraankleevinge
aankleevinge aart
aall
de parry
van POMPR]US
POMPEJUS op
op hem
de
party van
hem wierpen
wierpen,, en
en poogden
poogdell
hem, aan
bern,
aan welken
welken zy
zy zo
zo groote
groote verplichting
verplichting hadden,
hadden, iii
ill
ongenadetete brengen.
brengen, Deeze
ongenade
Dct>ze laster, want
want laster
laster was
was het
het
inderdaad, trof
trof CICERO
CICERO diep,
diep , en
en te
te m2er,
.inderdaad,
m:er, daar
daar by, ten
tell
C.E.
zelfden tyde,
tyde , alles
deed, wat hy
zelfden
alles deed,
hy konde
konde,, om
om van
van C1ESAR
voor QUINTUS
(t). De
SAR genade
genade voor
QUINTUS te
te verwerven
verwerven (t).
De Recen.
Recenfent
kn~ kan
kan niet
niet nalaaten
nalaaten bier
bier het
het Plot
flat te
te plaatzen
plaatzen van
van ee•
ee..
nen
by,
nen der
der Brieven
Brieven van
van CICERO
CICERO aan
aan ATTICUS,
ATTICUS, alwaar
alwaar hy;
na van
van deeze
deeze behandeling
behandeling,, en
en van
van den
denongelukkigen
ongelukldgen
toeftand
zyner Doehter,
Dochter, gefproken
tceiland zyner
gefproken te hebben,
hebben, dus
dus einein..
digt: ". Dit fchreef
fchreef ik op.
op· mynen
mynen geboortedag.
geboorredag. Ach
Ach!'
9", dat
dat myn
myn Vader
Vader my
my op
op" denzelven
denzelven niet
niet had
had opgeoplJ;e„" nomen
nomen!! ofofdat
datvervolgens
vetvolgenstnyne
myneMoeder
MoederBeen
geen ander
ander
„" kind
kindhad
hadter
terwaereld
waereldgebragt!
gebragt!Myne
Mynetraanen
traanenbelettert
heletten
„
" my
my meer
meer te
te fchryven
fchryven (k).”
(~. )." • Het
Hethuwelyk
huwelyk zyner
zyner
geliefde
Dochter met
geliefde Dnchter
met DOLARELLA
DOLARELLA was
was niet
niet geluk.
geluk...
kig,
kig, en
enwerd
werdgevolgd
gevolgd van
van eerie
eeDe echtfcheidinge.
echtfeheidinge. Nier
Niel:'
fang
flied TULLIA
lang daarna
daarna flierf
TULLIA,, nog aan
aan het
het huis
huis van
vanKaa}laaren
Echtgenoot, in
in het
het kraambedde
kraambedde(§).
(5): Dit
ren gewezen
gewezen Echtgenoot,
Dit'
floeg
floeg den
den geest
geegt des
des Vaders
Vaders teteeenemaal'
eenemaal· ter
terneder.
neder.
Reeds
Reeds tete vooren
voorengeheel
geheel mismoedig
mlsmoedi!l; over
over het
het verlies
verlies der
del'
algemeene
Vryheid en van
~lgemeene Vrybeid
van zyne
zyneeigene
eigene Waardigheid
Waardigheid met
met
dezelve,
veelen zyner
zyner
dezelve, over
over het
het deerlyk
deerlyk omkomen
omkomen van
vanveelen
Vrien.
Vri
en.
(I)
"id
//tt.
IX
,
()
CD Ai Att. IX t 9., .
($)
(t) IN.
BI. 339
339 env.
en.,.
C*)B1-365.BI. ·365.
(§)
(§) Bl.
Bl.405.
405.
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MIDDLETON
Yt~DLETON

Vrienden
Vrienden , konde
konde by
hydeeze
deezeophooping
ophooping van
van ramp
ramp niet
niet
aan eene
eene droef.
droet:'
"erdraagen, , maar
maar gaf
gaf zich
zich over
over aan
Verdraagen
beid
heid,, welke
welke met
metreden
redenbuitenfpoorig
buitenfpoorigmogt
mogtgenoemd
genoemd·
worden
worden,indien
indiendedeopeenflapeling
opeenfiapelingvan
vanwederwaardighe.
wederwaardigheden, welke
ons niet be.
welke hem
hem ten
ten deezen
deezen tyde
tyde drukten
drllkten,, ons
be..
de fmarten
fmarten van
van het
hetvaderlyke
vaderlyke hart
hartteteeerbiedigen.
eerbiedigen.
val de
In dit
hynogthans
nogthansverfcheide.
verfcheideditzelfde
zelfdetydperk
tydperkfchreef
fchreef by
~e Werken
Werken, , doch
doch welker
welker optelling
opte1ling ons
lInsteteLang
lang zoude
laude
ophouden
(*): het
, dat
oph'luden (*):
het isistyd
tyd;
datwy
wyeindigen.
eindigen. Anders
Anders
zouden
z{Juden wy
wy nog
naggaarne
gaarneeenige
eenigeaanmerkingen
aanmerldllglm mededeelen
mededeelen
over
, raakende
Ovtr hetgeen,
hetgeen t bl. 344
344 env.
env.,gezegd
geztp;dwordt
wordt,
raakende het
het
env.,
reden
van POMPEJUS.
POMPEJUS.
Ml:t
redenmag
magmen
menvraagen,
vraagen.
charalter van
charmer
of het
dat hv
zelven kende
het gezegde
gezegde van
van CICERO,
CICERO, dat
hv den
dellzelven
kende
et:JJ eerlyk
eerlyk t, achthaar
achthaar en
en waardig
w,lardig man
man ,"," wel
wel vol.
vol..
"9, als een
komen
, op
komen thooke
firooke met
met hetgeen
hetgeen by
hy,
opandere
andereplaatzen
plaatzen,
(0? — Inderdaad,
zyneo ATTIcUS
ATTlCUS (t)?Inderdaad') wie
wie
fchryft aan
fchryft
aan zynen
van
van beiden
heiden de
de overhand
overhand behield
behield, , C.tESAR
C~SAR of
of PONIPEe
PO~IPE.
van Rome
JUs,, de
de Vryheid
Vryheid van
Rome was
was verloren
verloren: maar
maar POIA■
paMJUS
zyne aanhangers,
zouden, ten
ten op.
PEJUS, en
en vooral
vooral zyne
aanhangers, zouden,
ope
PEJUS,
zichte van
van byzondere
byzondt:re per[oonen,
hunne overwinning
overwinning
zichte
perfoonen 'hunne
veel meer
meer wreedheden
wreedheden bezoedeld
bezoedeld hebben
hebben dan
C&met veel
dan C114"
SAn,
die,het.
het.zyzydan
danuituitwaare
waareofof
geveinsdegrootmoe.
grootmDesAn die,
geveinsde
digheid , door
door zachtheid
digheid,
zachtheid poogde
poogde de
de harten
harten met
met zyne
zyne
dwingelandye te
te bevredigen,
bevredigen , daar
daar de
dwingelandye
de regeering
regeering van
van de
de
andere
party een
een volmaakt
volmaakt fchrikbewind
fchrikbewind zoude
zoude ge•
geandere party
weest zyn.
CtESAR behan..
behanCiczno werd
CICERP
werd in
in het
het byzonder
byzonder door
door CiESAR
deld
achtinge. Hy
Hyverdedigde
verdedigde by
by
deld met
met aBe
alle blyken
blyken van
van achtinge.
den Vorst
Vorst van
DEJOTARUS, den
LIGARIUS , en
en DEJo'rARus,
denzelven
Q. LIGARIUS,
denzelven
P01■1••
beiden de party van
Galatie, die
die beiden
Callo
van POMGallo Grt£cia.
Gracia, of Galati¢,
hadden getrokken,
getrokken , terwyl
terwyl de laatstgernelde
PEJUS
laatstgel1lclde nog
PEWS hadden
eigenen Kleinzoon
Kleinzoon,, befchuldigd
befchuldigd.
daarboven, door
door zynen
zynen eigenen
leeven. Voor den
CiESAR 'S leeven.
wierdvan
eenen aanflag
dell
wierd van eenen
aanflag tegen
tegen CiESAR'S
eertlen verwierfhy
verwierf byvergiffenis,vergiffenis voor
, wiens
voorden
denanderen
anderen,
wiens
eertlen
ondergangreeds
reedsbefloten
beflotenwas
was, , ten
ten minften
uitftel, tot
ondergang
minften uitftel.
dat de
Undat
de zaak
zaak nader
nader zoude
zoude onderzocht
onderzocht zyn
zyn (4.).
CD. —
- Onwas geweest
C/ESAR was
de heftig(Ie
heftigfle tegenftanders
tegenftanders van
geweest
der de
van CiESAR
der
Deeze had,
had, na de
lIr. MAac~
LLUS. Deeze
de nederlaag
nederlaa~ van
van POMPOM-.
MARCE'LLUS.
begeven, en
en daar
l'
EJUs, zich
daar ftil
ftil geleefd
geleefd
zich na
na MJty/ene
llistylene begeven,
PRJUS,

in
(*) Bl.
BI. 561
~61,, 363.
43!2,
434. 436,
436, 437.
437.
2 , 434,
363, 3ago,
g0, 33~5,
R5, 43

Hoc turpe
turpe Cnaeus
9 , 10.
(t Ad
Cnaeus nester
noster biennia
him1l;'
1X, 9.
to. Hoc
Ad Att. IX,
profcripturit diu.
diu. X, 14.
ante cogitavit,
~nte
cogitm'i!, ita Sullaturit
Stlllaturit,, et
et proftripturil
14(4.) BI. 395,
<t)
450.
395 450.
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in wysgeerige
wysgeerige afzondering.
CiESAR verleende denzelven
denzelven siu
afzondering. CESAR
op voorfpraak
van den
voodpraak van
den Raad
Raad,, vergiffenis
vergilfenis,, en
en vryheid
vryheid
om weder
wedel' na
na Rome
Rome te
te keeren.
keeren. Dit
Oitgrootmoedig
grootmoedig gedrag
gedrag
om aan
aan CiESAR
CiESAR daarvoor eene
cene dankzegdankzeg.
bewoog CICERf1
bewoog
ctcERo om
ging
doen,, waarin
waarin hy
hyeene
cenemenigte
menigte van
van fraaie
fraaie dindinging tete doers
gen
gen tot
tot lof
10£ van
van ciEsAtt
CiES,~R zeide
zeide,, wake
wel:,efommigen
fommigen aanleiaanJeiding hebben
hebben gegeven
ge~even om
om hem
hem van
van onoprechtheid
onoprechtheid te
te bebeichuldigen.
fchuldigen. Dan
Dan hieromtrent
hieromtrent worth
wordt hy
hy door
door mIDDLE,.
MIDDLEToN
'.rON (*)
(*) zeer
zeerwel
weIverdedigd.
verdedigd. Omiertusfchen
On,lerru1>fchen heeft
heeft de
de
Recentent
Recelllent,, met
met eenige
eenige verwonderinge,
verwonderill~e, gezien,
gezien, dat
dar de
de
Heer ZILLESEN
ZILLESEN de Redenvoering
Redenvoerillg pro
pro M. MARCELL°
MARCELLO,
Beer
Welke
wy ROg
nog hebben, op
welke wy
op het
het voetipoor
voetlpoor van
van den
den Heer
Heer
Stuk Van
van den
WOLFF,
hnudt voor
WOLFF, houdt
voor een
I!en ondergefchoven
otrde"gefchoven Stulr
den een
em
4"). Hy
.f anderen
anderen Declamateur
Dec/amateur 1/d).
Hy kent
kent het Stuk van
van den
den
of
Heer WOLFF
WoLFF niet,
Iliet, en
en kan
kan dus
dusdederedenen
redenen,, door
dl)OrdenzeldenzelHeer
ven,
ven, vo
va$r
Ir zyn
zyn gevoelen,
gevoelen, bygehracht,
bygebracht,niet
nietbeoordeelen.
beoordeelen.
Maar dat
dat cicEito
CICERObybydedegemelde
gemddegelegenheid
gelegenheid eene
eene dank.
dank..
2eggende Redenvoering
CiESAR gehouden
gehouden hebbe
hebbe,,
zeggende
Redenvoeringtot
tot C1ESAR
buiten tegenfpraak
tegenfpraak, , en
en het
het tot
tot ons
ons gekomen
gekomen Stuk
Stuk
is buiten
behelst
niets, zo
zo veel
wy zien,
of CICERO'S
behelst niets,
veel wy
zien, hergeen
hetgecn of
ter, ofofdeszells
Character,
deszelfsWelfpreekendheid
Welfpreekendheid onwaardig
onwaardig zouzouCharg
zyn,, of
ofniet
nietfirooken
{hookenmet
metdedeomItandigheden
omfbndigheden der
der
de
de zyn
tyden. De
tyden.
DeDeclamateur
Declamateur van
van den
den Heer
Heer WOLFF
WOLFF moet
een recht
een
recht bekwaam
bekwaam kaerel
herel zyn
zyn geweest
geweest,, en
en doet
doet ens
ons
denken om
om de
denken
de verheeldingen
verbeeldinj:ten van
van den
dell Jefuit
J-fuit HARDUINUS,
dat de
de Griekfche
Griekfche en
en Latynfche
LatynfcbeClasfirche
Clasfifche Schryvers
Schryvers
niets antlers
andel's waren
waren dan
danMonniken
MOlllliken voortbrengfels
voortbrengfels van
van
niets
Middel- eeuwen; waarop
de Middel·
waarop eenmaal
cenmaal iemand
iemand niet
niet onaartig
onaartig
CICERO, Brae_
aanmerkte , dat
dat by
hy gaarne
gaarne met
met Broeder
Brocder CICERO,
aanmerkte,
Broe.
HoRATiUS zoude
zoude hebben
en Broeder
del'
Brueder HORATlUS
hebben emom..
VIRGILIUS en
der VIRGILIUS
gegaan.
f1ns bericht
bericht is
is reeds
Ons
reerls te wvd
wyd uitgelopen
uitgelopen om
om over
over de
de
Vertaaling
van
ditdit
Twel'de
D~eljets
ietsaan
aantetemerken
merken ~
Vertaaling
van
Tweede
ichoon h t ons
fchoon
ousaan
aanovervloedige
overvloedige flof
nof daartoe
daartoe niet
niet zouzou..
de ontbreeken.
ontbreeken. Dit
de
Oitalleen
aileenzullen
zullen wy
wyzeggon,
zegl!t'n,dat
datdezelve
oeze)ve
volkomen beantwoordt
beantwoordt aan
aan die
die van
het Eerlte.
volkomen
van het
Eerlte. Het
Het duet
dnet
een \Verk
Werk van
van zo veel
ens waarlyk
feedtetezien,
zien , dar
dar een
ons
waarlyk Iced
veel
en in
in het
het O'lrrpr()n~Jyke
wrfpronglyke zo fchoon
2anbelang,
(('boon ungovoerd,
nitg"voerd,
a anbelang, en
in de Vertaaling
VertaaJing zo
zo ongelukkiglyk
Qllgdukkiglyk wordt
wordt behandeld.
behandeld.

t*)
(*) Bl.
BI- 389.
30.

aant.
CD
BI. 33~.
336. nant.
U) BI.
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G. G. 131tEDOW
lUt EDO~
G.

.2fIgemeene
Wereldlyke
Gefchiednis'Pan
, vanhet
het begin
begin der
J!flgemeene We,.eld/yke
Gefchiednis,
de,.
Schepping,
de,. Agttiende
ARttiende Eeuw
Eeuw;; bene.
bene.
Schepping, tot
tot het
het einde
eiude der
yens
.Letterkun.
-vens een
een Overzicht
Ovenicht van
van de
deGefthiednis
Gefchiednis der
der'Letterkun..
de; beiden
Tafelen. Bewerkt
near
heiden in
in Tydreekenkundige
Tydnekenkul1dige· Tafe/en.
Bewerkt nao'
EDOW. Te Arnfiel.
de Tabellen
Tabe/len van
van den
den Heere
Heere G.
G. G:
G~ BgEDOW.
Amftelby M. Schalekamp,
Schalekamp, 1804.
1804. In gr.
gr. Folio.
Folio.
dam, by
van Hoogduitfche
e overplantingen
overplantingen van
IJoogduitfthe vrugtboomen,
vrugtboomen, in
het vak
en Letteren
·het
yak der
del' Geleerdheid
Geleerdheid Cll
Letteren, , in
in onzeu
onzeD
Jandgrond zyn
veetvuldig; ; aile
aUe flaagen
flaagen zy op
op verre
verre na
nil
landgrond
zyn yeelvuldig
gelukkig ; niet
niet weinige
lyden byster
]'liet even
even gelukkig;
weinige lyden
byster veel
veel by
by
Piet
die
, die
die overbrenging
ove'rbrenging; ; doch
doch ook
ook zyn
zyn 'er
'er,
dieverbeteren
verbeteren :
dit
Ta.
ait laatfle
laatfle mogen
mogen wy
wyzeggen
zeggen van
van de
de Tydreekenkundige
TydreekenkuIJdige TaWy thans
thans aankundigen,
aankundigen , waarmede,
waarmede onzes
fe/en, , welke
welke wy
onzes
/den
inziens
inziens,, den
denjeugdigen
jeugdigen Onderzoeker
Onderzoeker,, in
in bet
hetbelangrylt
belangryIt
en
en zo
zO gezogt
gezogt vak
yak der
der Gefchiedkunde
Gefchiedkunde, geen
geen gentle
geringe
cienstgedaan
wordt.
dienst
gedaan wordt.
Immers
Tafelen hebben
de Vervaardigers
Vervaardigcrs deezer
deezel' Tafelen
hebben den
den
Itnrners de
Duit/chen Heer
Heel' BR
B1~ EDOW
EDOW, , in
in diens
diens Tydrekening,
Tydrekening, en
en in
in.
.Duitichen
de verdeeling
van de
de Tydperken
de
verdeeling van
Tydperken der
del' Gefchiedenis,
Gefchiedenis, vol.
voltnaaktlyk gevolgd.
gevolgd. Dan
maaktiyk
Dan,, naardien
naal'dien by
hy,, door
door eene
eene te
te
groote beknoptheid
vanzyll
zynantwerp,
ontwerp incest
meest alle
aHe gegegroote
beknopthdd van
beurtenisfen tlegts
tlegts md
met een
beurtenisfen
een enkel
enkel woord
wool'd aanftipte
aanfl:ipte,, en
en
geene zigtbaare
van jam'en
jaaren hadt
hadt in
in acht
gee-ne
zigtbaare verdeeting
vel'deeling ~an
acht genogenomien, waardoor
men,
waardoor de
de geiyktydige
gelyktydige voorvallen
voorvallcn by
by byzondere
byzondere
Volken naa~t
naast elkander
elkanderkunoen
kunnengevonden
gevondenworden.
worden oor001'.
Volken
decide men
men het bevorderlyker
aan het duel
deelde
bevordertyker aan
dnel deezes
dcezes arar·
nicer uit
nit te breiden,
Hever bet
het Werk
\Verk een
eell' weinig
weinig meer
bl'eiden t
beids, liever
Diet aileen,
alleen, in
in onderfeheidbaare
vakken,
ell
()llderfcheidbaare vak
ken, alle
aile jaaren,
en niet
welke in
eenige gebeurtenisfen
ill dedeGefchiedkunde
Gefchieetkundeeenige
gebeurtenis(en hebheb.
welke
ben opgeleverd
uit te
te merken
merken,, maar
maar oak
oble
ben
opgel'evel'd,, uaauwkeurig
l:aauwkeurig uit
bier en
hier
en daar
daar de
de aantekeningen
aalJtek'eningen een
een weinig
weinig breedvoeriger
breedvoerigcr
te maaken.
te
maaken. De
De arbeid
arheid,, bier
hier aan
a:l11 befteed
beaced,, maakt
maakt dit
dit
Werk meer
meer dan
dan eene
eene enkele
enkele Vertaaling;
Vertaaling; en
en treft
treft men
men
Werk
aantekeningenillihaan,
aan, die
die in
in het
het lloogduitfi:he
Iloogduitfche Werk
-er aantekeningen
Iliet
gevo"den worden.
Piet gevohden
Zo is
het Tydperk
Zo
is ook
ook de
de eerfte
eertle Tafel,
Tafel, vervattende
vervattende het
geheel de
CITRISTUS geheel
van het
het Jaar
Saar 3984
3984 tot
tot ~oco
loco v6Or
van
v66r CHRISTUS,
arbeid del'
der Vervaardigeren
deezerUitgave.
Uitgave. De
oarbeid
Vervaardigeren deezer
DeI-leer
I-leer
hadt hetzelve
wel aangeweezen,
maar in
in zyne
.DREDOW
hetzelve weI
aangeweezen, maar
zyne
13REDOW hadr
Tafelen
Tafelen niet
niet uitgewerkt.
Cm de aanfehafling
deezes'Verks,
Werks voornaamlyk
Om
aanfchaffing deezes
vQornaamlyk ten
cre,
ge-
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gebruike del'
der leugd
, gemaklyker
gebrllike
Teugd ingericht
ingericht,
gemaklyker tetemaaken
maaken ,
gefchiedt de
ge[chiedt
de Uitgave
Uitgave by
by Afleveringen.
Al1everingen. De
DeAflevering,
Afle\Tering ~
die thans
thans voor
die
vllor ons
ons ligt
ligt,, behelst
b"helst,, behalven
behalven cen
ean Over
Overzigt
ziRt der
deyalgemeene
t1~~emecl1e Wereldlyke
lf7creldlyke Gefchiedenis
Gefthiedellis, , of Plan
Plan des
des
geheelen
Werks,
17 , Fyi
ryf Tydperken,
Tydperken, in
in deein 17 in
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eenemiddelmanti
middelmaatige
hoogte gevorgevorwei
clerd , maar
derd,
maar tot
lOt eenen
eenen grand
graad van
van verhevenheid,
verhevenheid, die
die hem
hem in
ill
bykans
uitmunten. Dank
Dank.,
bykans elk
elk derzelven
derzelven bovcn
boven veelen
veelen deeds
deedt uitmuntel1.
derhalven , zal
zal de
tie Heer
SCHELTEMA by
derhnlven,
Heel' SCI-1HTEMA
by veelen
veelen behanld
behasld., en
ell
hen den
den wensch
wemch bebben
hebb(~n doen
doen gebooren
gebooren worden
worden, , dat
dat
by hen
wenk in
de
in het
hetVoorberigt
Voorberigtvan
vandsadelykheid
daadelykheid moge
moge agterageetde wenk
Irolgd worden.
worden. „
(zoo fchryft
hy) is
"f'olgd
" Deeze
Deeze Schets
Schets (zoo
fchryn hy)
is misIllisfchien de
de voorlooper
"s, fchien
voorlooper van
van eene
eene breedvoerige
breedvoerige en
en volledige
volledige

Le"„ Le-

J. SCHELTE
Id A, LEVENSSCHETS
VAN S. STYL.
J.
SCHELTElvIAt
LEVltNSSCHETS VAN
STYL.
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• Levensbefchryving,
Levensbefchryving,en.
en, zo
zo wy
tt
wy hoopen,
hoopen. van
"an eene
eene vereeveree.
f, nigde
nigde en
alle LetterLetter- en
en Dlche.
,-,
en naauwkeurige
naauwkeurige Uitganf
Uitgauf van
van aile
Dick:
kundige Werken
Werken van
van den
den Overleedenen."
"„ kundige
Overleedenen." Van
Van de onuitonuie'er, onder's
gegeevene Dichd1:ul!ken,
Dichatukken , van
onder 's waardigen
gegeevene
van Welke
welke 'er,
waardigen
Mans naagelaatene
een goede
goede voorraad
V'oorraad voorhanden
voorbanden
Mans
naagelaatene papieren, een
fieer scoEurEmA
bier ter
ter proeve
is, !evert
de Heer
is,
levert de
SCflELTf.MA hier
pro eve eenen
cenen Lierwing op
op de
de Onflerflyklzeid
Onfierflykieiddel'
derZiele.
Zsele, vol
voi wysgeerige
en dick~ng
wys6eerige en
dlCh·
terlyke gedag.en.
gedag.en. Ziet
terJyke
Ziet bier
bier het
het floc.
flot.

Myn Ziel!
ken,
Myn
Ziel! fchoon
{chQon ik
ile uu niet
nietvolkomen
volkomen ken.
dat ik
'k Befef
Belefdat
ile in
in uU ondeelbaar
ondeelbaar ben.
b(n.
alies van die
" IFit me alles
die waarheid
w/larheitJ overtuigen,
IIver/uigen,
Dat gy
Dat
gy,, hoe
hoe naauw
lIa(1UIV aan
aan zenuwdraen
zenuwdraen verknocht,
yerlmocht.
Geen werktuig
werktuig zyt,
Geen
Z)'t, noch
noclz flofelyk
floffetyk gewrocht.
gewrockt.
Dus zyt
zyt gy
gy meer
meerdan
dl/nalles
alleswat
watuwe
utileoogen
oogen
Oltdekken ill
in 't azuuren
O'ztdelekell
azuurell praa/gewelf,
praa(gewelf.
'Jaa nader
nader aan
arm't'tOneindig
OlJeindig Wezen
JPezen zelf,
zelf,
Omdat gy
gy denkt,
denkt, en dankt
Omdat
dankt het
ltet illvermogen.
dh'erntogen.
Zo gy
gy die
die gaaf
gaaf ui!
uit lafheid
la/heid nooit
nooit verz,'akt
verz;akt.,
Zo
taw heil
hell is
Juiclz! juich!
juich! uw
is eeuwig
eet/wig en volmaakt.
vO!il1aakt.

guic!

SchameleProel'en
ProevenY"n
vanedete
edelePogingen.
Pogingen.Te
Te Leyden.
Leyden, by
by Haak
$thome/e
In gr. 8vo.
136 bl.
en Comp.
Cump. 1/3o4..
1804-. In
8yo. 1;)6
Nchansele Proeven!
Proeven ! wat
wat is
is dat
6! ja
S.chamele
dae nu
nu wear?
weer? - 6!
Ja,, wy
wy
gelooven de
de reden
. geloQven
reden dezer
dezervreemde
vreemde aankondiging
aankondiging te
te raaraaden. Niets
den.
Niets isiszozomoeiIyk
moeilykals
alseen'
een'naam
naamofoftytel
tytel aan
aan een
een
Bock te
:Boe.k
te geeven
geeven., die
die hetzelve
het:telve van
van duizende
duizende andere
andere van
van de.
de~
zelfdefoort
foortonderfeheidell
onderfcheiden
is dus, hoe
zelfde
lean: het
het is
hoe vreemd
vreemd hec
hee
ook fchynen
ook
febynen mope
moge., zo
zogeheel
geheelonbegryplyk
onbeg~yplyk niet
niet., waaroin
waaroril
men dit
dit Werkjen
onder den
den tytel
tytel van
van Schamele
Proeven van
men
Werkjen onder
Schamele Proe,'en
tdele
het licht
licht heeft
doen zien.
zien. Wy
~dele Pogingen
Pogingen het
heeft doen
wry zyn
zyn reeds
reeds zo
zo
zeer overiaaden
van in
in aIle
aile deelen,
zeer
overl~aden van
deelen, zo
zo in
in gedachten
gedncheen als
:lIs uituitToering , eikander
dat 'er geene
Toering.
elkander gelyke
gelyke Dichtbundels
Diehtbundcls. , dat
geene keus
kcus
den aandacht
aandacht opwekkenden,
opwekkenden,tytel
tytel meer
meer overfchiet.
overfchiet.
tot eenigen,
eenigen. den
Men
dus hier
bier in
in het
contrast gezogt;
Men heeft
heeft die
die opwekking
opwekking dus
bet contrast
gezogt ;
en daar
en
daar de
de Leezers
Leezers en
en Liefhebbers
Liefhebbers der
der Dichtkunst,
Diehtkunst, van
van een
een
GezelfchapDichters.
Dichters dat
Gezelfehap
dat de
de vruchten
vruchten van
vandeszelfs
deszelfsdichterlydichterlyken arbeid
te maaken
den druk
ctruk befluit
befluit gemeen
gemeen te
maaken, , 1-yke
ken
arbeid door
door den
ryke
uitwerkfelen van
vindingen verwagt
1litwerkfelen
VtJ1J fcherpzin,nige
fcherpzinnige ,'indingen
verwagt,, heeft
heeft men
IDe!!
zeekerlyk gemeend
gemeend hen
hen met
Proeven 'Yan
van edele
zeekerlyk
met Jchamele
jchomele Proeven
edele Po.
Po.
gingen
te zullen
aangenaam te
zullen verrasfchen.
verrasfchen.
gingen aangenaant
Maar,
men welt
wch weder
weder aan
aan den
den anderen
anderen kant
kant kunnen
kunnel1
Maar. zou
zou men
denken
tocb den
denken. , waarom
waarom tach
den zeer
zeer grooten
grooten voorraad
voorraad,, zo
zo wd
*an
.an oude
oude als
als laatere
laatere,, ryke
ryke Proeven
Proeven nog
Dog vermeerded
vermeerderd met
met
deze
vraag \vordt
wordsOOS.
ons, lerltond
tethond ua
na bet
bet om.1
~eze fchamele
ftkamele?? Deze
Deze vraag
om.
Saan
van dell"
den tytelp
beaudwoord,
Daan van'
lyte}, door
door de
deDichters
·Dichters zelveu
zelveubeaudwoord,

Kk,
It 2

met
m~
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' t !'Mrb)'gaml
dezen of
ofgenC/1,
genen, die
in 'f
voorbygaan zy;)
zyn oog
op den
met
die iu
oog op
d6n tymet dezen
tel dezer
verzamelingtaut
laat 'Va/ten,
vallen, en
en omtrend
ttl
deur 'Verzameling
omtrend dezelfde
dezelfde vraag
vraag
mogt dotn.
docn , te
te berichten
berichten,, dat
dat de
de Uitgeevers
Uitgeevers daardoor gelegete·
mogt
genheid holCll
hop enIetoer/angen.
erlangen ,om
emillin't't l'elTo!g
vervolg zich
lellheia
zic/z van
Valt die
die gegebreken te
te onthouden,
svele(n)zy
IJrekm
onthouden, lI'e/.~e(fI)
ZJ zouden
zoudl1l1 gewaar worden,
worden, dat
men ''er
men
er in
i1l gevonden
gel'ouden had.
had.
De voorraame
reden tot
tot de
de uitgave
uitgavedezer
dezer Gedichten
Gedichten enz.
enz. is
De
voorr.aan;e reden
men 'er in vindt
dus•om
dus
'am te
te verneemen,
verneemen, welke
welke gebrekcn
gebrekCll men
vindt., ten
ten
einde dezelven
dezelven in
in het
einde
het vervolg
vervolg te kunnen
kunnen vermyden.
vermyden. Dear
Daar ria
de edelheid
edelheid der
derpoogingen
poogingen van
vaneen
eenBoekbeoordeelaar
Boekbeoordeelnar altyd
altyd
beflaat , of ten
ten minflen
minfien moet
moet beltaan
befraall,, om
om de
defchoonheefchoonhe~
befiaat.
den , in
den,
in den
den arbeid
arbeid der
der Schryveren
Schryveren., wier
wier Werken
Werken by
hy ter
tet
beoordeelingontfangt,
ontfangt , ler
en de
ter aainnoediging
aanmoediging. , en
de gebreken
gebreken.,
beoordeeling
ter vermyaing
voor het
het vervolg,
die by
die
hy in
in dezelven
dezelven ontdekt
ontdekt ,, tel'
l'ermyail1g 1'00r
vervolg.
aan te wyzen
aan
wyzen., zullen
zullen de
deDichters
Dichters en
en Schryvers
Schryvers dezer
dezer ProeProey en althands
zeeker in
in de
allIJands zeeker
de eerfle
eeiHe pleats
plaats van
vall denzelven
denzelven de
da
ven
door hen
hen verlangde
vcrJangde aanwyzing
aanwyzing verwachten.
verwachten.
Maar , dear
opgeeMaar.
daar zy
zy zeiven
zeiven deze
deze Proeven
Proeven als
als fcliamele
fc!lamele opgefly en , blyft
ven
blyft het
het ons
ons nog
nog duister
duister., of
ofzy
zybegeeren
begeeren te
te weeten,
\Veeren,
of het
het ons
ons voorkome
voorkome,, dat
dat zy
zy aan
aan dezen
dezcn tytel
tYle! vojdoen
voJdoen,, (tat
dat
zyn om
is, lchamel
/chome! genoeg
gmoeg zyn
om denzelven
denzelven met
met nadruk
nadruk re
te kunnen
kunnell
drangen, , en
en dus
draagen
dus verlangen
verlangen te
te verneemen
verneemen, , of
of 'er
'er ook
ook fomfO!lltyds , tegen
ryke , of ten
tyds,
regen hunne
hunnc meening
meening,, eenige
eenige ryke.
ten minften
minfiell
onder mugten
ten einde
inida'arraatige , onder
111iddcl.'n:aatige.
mogten voorkotnen
voorkomen, , ten
einde dat
d~
gebrek aan
in het vervolg
gebrck
aan ichamelheid
tchamelheid in
vervolg te
te verbeteren
verbereren;; of
ofdac
dat
ze zich
zich voorflellen,
voorfrellen. dat
dat 'er
'er mogelyk,
mogelyk, inin de
dedichtkundige
dichtkundige gege..
dachten en
en uitwerking
dachten
uitwerking,, nog
nog een
een rang
rang van
V<1n behoefte
bchoefre 'Aims
plaatS
beneden de
}Tebbe, welke
welke beneden
de fehamelheld
geplaatst moet
moet worden.
worden,
bebbe.
fcholJ1eJheid geplaatst
en dus
en
dus verlangen,
verlangcll ~ dat
dat men
men hun
hundie
dieplaatfen
plaatfenzal
zalnanwyzen
a:lI1wyzen,,
welke tot
tot dezen
hoogst behoeffigen
behoeftigen[bat
fleet van
van geesr
geest en
welke
dezen hoogst
en kunst
kunst
betrokken kunnen
ten einde
einde in
in bet
betvervolg
vervolg de
de fcha•
feha'!'
betrokken
kunnen worden, ten
melheid meer
algemeen te
te kunnen
kunnen bereiken.
melheid
meer algemeen
Zo de
20
de eerst
eersc aangevoerde
aangevoerde gisfing
gisfing met hunne
hunne waare
waare meening
meening
overeenkome, moeten
wy hun
overcenkome,
moeren wy
hun andwoorden,
andwoordcn, der
dar deze
deze ProeProcnaar onze
onze meening.
meening , over
over het
niet fcharnel
ven.
het geheel,
geheeJ, ilief
jchame! gegey en , naar
noeg zyn, om
110cg
om,, by
byuitzondering,
uitzondering, dien
dien nnam
nr.am tetcdrangen
dra:!gen;; en
ell
hiermede meenen
meenenwy
wy ook
ook tevens
lJiermede
revens am
aan de
deandere
anderemogelyke
mogel¥ke
bedoeling
hunner verwachting
verwachting beandwoord
beandwoord te
te hebben
llebben;; imim..
bedoeling blamer
mers , daar
wy meenen
dat ze
ze te
te ryk
men,
daar wy
meene11 dat
zyn om
om inin fchamelfchamelryk zyn
heid ann
tytel te
te voldoen
vojdoen,, volgt
aan derzelver
derzelver tytel
voIgt daaruit
daaruit ook van
van
hcid
zelve; dac
wy 'er geene
dat wy
geene in
in gevonden
gevonden hebben,
hebben. die
die men
men nog
nog
zelve;
heneden den
den rang
herJeden
rang van
Vall fchamele
fehamele gedichten
gedichten zou
zou kunnen
kunnell
plaatzen.
plaarzen.
Evenwel , 'er
'er zouden
Evenwel,
zouden nog
nag andere
andere gronden
gronden kunnen
kunnen zyn
zyn ,•
de Dichters
waarop de
lVaarop
hunne Proeven
Proeven met
dien,, aan
aan de
de
Dichters deze
deze hunne
met dien
voortbrengfelenvan
van het
het ryke
vernuft , zo
zo on.
ryke dichterlyke
dichterlyke vernuft,
on.
voonbrengfelen
welvoegenden naam
naambellempeld
beftempeldkonden
kondenhebben;en
hebben; en deze
deze zyn,
zyn,
welvoegenden
of te
se verre
(If
verre getrokkene
getrokkene. nellerigheid
netierilheM, , of
hoogmoetl.
of verborgm
verborgen hoogmed.
De
Dc
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eerfte dier
dier gronden
gronden kunnen
De
kunnen wy niet
niet onderftellen
onderfiellen by dede.
1)e eerfie
zelven plaats
plants gehad
gehadtetehebben;
hebben ; alzo
alzo die
die met
met de
de uitgave
uitgave
zelven
regtftreekszoude
zoude
flryden wyI
; wylzy,
zy , die
die zo
regtfireeks
firyden;
zo nederig
nederig zyn
zyn
om hunne
om
!Junne vlytig
vlytig bearbeide
bearbeide en
en zeer
zeerbefehaafde
befehaafde Geestyruch•
Geestvrueh.
fchamele Proeven
Proeven te
te noemen,
ten [chamele
ten
noemen, nit
nit dat
dat zelfde
zelfdebeginfel
beginfel van
van
re ver
de geheele
re
vcr getrokkene
getrokkene nederigheid,
nederigheid, de
g-eheele uitgave
uitgave wel
weI gege.
fEaaktzouden
zoudenhebben.
hebben. En
fbakt
En de
deUitgeevers
Uitgeevers van
van verborgen
verborgen
hoogmoed tete befchuldigen
even alsof
alsofzy,
ay, door
11Oogmoed
befehuldigen, , even
door het
het voor.
voor.
komen van
van fchamele
Dichters , hunne
fchamele Dichten,
hunne Leezers
Leezers wilden
wilden mismiskomen
leiden , en
uit te
te roepen:
nu! als
J~iden,
en hen
hen noodzaaken
noodznaken nit
rocpen: nu!
als dat
dat wear.
Wtlar.
lyk /chamf!le
fchameleProeven
Proevenzyn,
zyn, hoe
hoe zullen
zullen de
de ryke
ryke 'er dan
Jyk
danmoeten
moeten
mede verre
verre van
van ons;
ons; daar
uitzien! zy
zy mede
uitzien!
daar wy
wy zo
zo eene
eenc onedelonedelinoedige handelwyze,
handeiwyze, en
en die al
al den
den arheid
arbeid der
derNederlandfche
Nederlandfche
moedigf
fchamel hebben
hebben aanDichters, die
die hunne
hunne Werken
Werken juist
juist Hier
niet als
als [chamel
I>ichters.
gekondigd, zo
zo zeer
zeer vernedert,
vernedert, niet
ilia met
edele poogingen.
poogingen, waar..
waari:"ekondigd,
met edele
van dit
van
dit fchamele
lchamele proeven
proeven heeten,
heeten,kunnen
kllnnenovereenbrengen.
overeenbrengen.
Wy zyn
Wy
zyn dus
dus indedaad
indedaad verlegen
verlegen met
met de
de waare
waare meening
meening des
des
tytels, en
en weeten
weeten volfirekt
volllrekt niet, wat
wat de
de Uitgeevers
Uitgeevers met
met den.
den.
tytels,
zelven bedoelen;
bedoelen ;even
evenzo
zo verlegen
verlegcn, als
als wy
wyzouden
lOuden zyn
zyn.,
zdven
byaldienons
ons gevraagd
gevraagdwierd,
wierd, of
of onrype
onrype vruchten
byaldien
vruchtl!11 van
'JIan fyne
fyne
den fmaak
kunnen fireelen,
ilreelen, en
vruchtboomen den
Yruchtboomen
fmaak kunnen
en voor
voor de
de gezond.
gezond_
heid de.'!
des Iighaams
lighaamsonfchadelyk
onfchadelyk
heid
zynzyn
~ - — Das
Dus,, zo
zo wy
wy iets
iets
inoeten nndwoorden,
andwoorden, kan
kan het
het aileen
alleenzyn,
zyn, dat
moeten
dat wy
wy de
de UitgeeUitgeevers raaden.
raaden , in
vers
in het
het vervolg
vervolg,, een'
een' meer
meer met
met den
den cart
aarc huns
huns
Werksovereenkomfiigell
overeenkomftigen
Tycel
denken;of,
of, zo
zo ze
Werks
Tytel
uituitte tedenken;
ze in
in
gemoede verzeekerd
verzeekerd zyn,
zyn , dat
dat deze
deze Proeven
Proeven waarlyk
waarlyk fchafch:tgemoede
fchamelheid als
als derzelver
mel zyn,
zyn, juist
mel
juist die
die [chamelheid
derzelver hoofdgebrek
hoofdgebrek aan
te zien
te
zien en
en inin het
hetvervolg
vervolg tetevermyden
vermyden:: want
want noch
noch Goden
Goden
(hyperbolicoos) de toonbanken
Hoch menfchen.
menfchen, Doeh
noch zelfs
linch
zelfs (hyperbolicoos)
toonbanken der
det'
Boekverkoopers
vergunnen de
de Dichters
(alle.
Boekverkoopers vergunnen
Dichters in hunne
hunne kunst
kunst (aI/fl.
fchamel te
te zyn;
got
ice el~
en meJophorice)
metaphorice) fchamel
galice
...... 1lIcdiocribtls
mediocribus esfe
••••••
n[e Poetis
POQtis
Non
Non Di
Di,, non
nonhomines,
homines,non
nonconcesfere
concesfere Columne
Columr.'1E (*):
(*):
HORATIUS met
want,
zegt 1l0RATIUS
want, zegr
met recht,
Onthoud
van ecn
een fpel,
fpel, dat
dat gy
kunt (t);
Onthoud uu van
gy niet
niet fpeelen
fpeelen kunt

cn;

en
dat de
en by
hy oordeelt
oordeelt, , dat
de vlyt
,'Iyt zonder
zonder eene
eene RYRE
RYKE: DICHTADER
TllCHTADEl
viets ,'erfl1og
vermag C+).
(4). Een dichtader
'J:JietG
dichtader moet
moet dus
dus ryk
ryk en
en niet
niet /charnel
/chawel
zyn, zal
zal ze
~eten
tengenoegen
genoegen der
derKunstkenneren
Kunstkenneren vloeijen.
vloeijen. Weg
Weg
dan
voordaan met
met de
ook sevens
dan voordaall
de waare
wanre, , maar
maar oak
tevens met
met de
de ververdichte
fc/;oJ1lellteirl! -— en
en Mat
lant ons,
ons, na
nn door
door het
l1etongepaste
on,gepaste uit.
dichte fchamelheid!
hangbord
fang vour
vOcIrdezen
dezenwinkel
winkelopgehoud.en
opgehoudeutete zyn,
zyn, eens
eeus
)lallgbord lang
met
(*)
(*) floRATius
!1oRATIUs Art.
Art. Poetica
Poet;ca verf. 372.
372.
(t)
(t) ibidem.
Ibidem. Ludere
Lfldere qui nefcit
nefcit dce
&c v.
v. 179.
~79.
fine
(,I.) Ibidem.
Ibidem. Ego -net
"flU fludium
jludium fine

DIVITE
DIVITE vend
"ena

quid
post,
video.
• .....
• • • ••
quid
posjit,
'IIideo.
K
k3
Kkg
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PROEM/
selimnue PROEVE~
SCHAMELB

stet een
JDet
een vluchrig
vlucbtig oog overzien
overzien,, wat
wat 'er ons van
van binnen
~innen wor4'
worn
aangeboden.
Wy ontmoeten
ononoetendan
dan in
in de
de eerfte
plans een
ftuk ,, ~t
Wy
eerne plaats
een Prof*.
Prof.- fiuk
't
weakwy
wy als
als eelle
eene Proeve
of Rltetorie.
welk
Proeve van
van Redeneerkunde
Redeneerkunde of
Rhetoric's
ce moeten
moeten aanmerken,
aanmerken, als
als zynda
zynde een
een liis/oriseh
neenen te
p1eenen
Tof~
Historisch Tafereel van
van VIRGINlh,
virtoirtm, wier
Wier geval
geval met
metheuren
heuren Vg.
V.
reel
'V41l den
den dood
dood V4n
der en
APPius CTJI\UDIliS
cuunius te
ce teer
zeer bekend
bekend is,
is,
~er
en den
den Gemeensman
Gemeensman APPlUS
Din hier
bier niet
om
niet eerder
eerder uit
uit hoofde
boofde van
van den
den Styl, waarin
waarin bet
het ver•
.,ellbaald worth
haald
wordt., dan
dan met
met ooginerk
oogmerk out
omeene
eene by
bydedeGefchiecip
Gefchiedtfcluyvers fchaarsch
te vindene
drnagen ,
te draagen,
fchryvers
fchaarsch te
vinclene Anecdote
Anecdote voor
voor te
geplaatst tete zyn.
, met
Aan dit
ditlluk
fiukzoude
zQude,
metbetrekking
betrekking tut
tut
ieplaatst
zyn. Aau
eenen redeneerkundigen
fchryfityl ,dede eigenfcllap
eigenfchapvan
van oncenen
redeneerkundigen fchrymyl,
vaauwkeurigheid to
zo wel
fchamelheid of
naau.vkeurig,lzriti
weI als
als die
die van
van [dame/held
of armoede
armoede
van uitdrukking,
kunnen roegekend
"an
uitdruklring, kunuen
roegekend worden, daar
daar wy
wy bereids
bereids
het woord
doel, in
2. het
op bladz.
in zeven
bl<idz. '1.
woord dod,
zevcn op
op elkander
dkander volgende
volgende
op
regal , driemaal
was, op
op bladz.
3, in
en her
het woordjen
woordjen WIlS.
bladz_ 3,
in eif
df
regel-s,
driemaal., en
volgende regelen
volgende
regelen, , niet minder
minder dan
dan vyfmaalen
vyfmaalenherhaald
herltaald yin.
den , enz.
woorden-tautologie
den.
cuz. Voor
Voor deze
deze Court
foort van
van woorden
- taut%gie zouden
wy dos
VWY
dUll den
den Schryver
Schryver van
van dit
dit ftuk
fluk voor
voor het
hetvervolg
vervolgmoetett
moetelt
waarfchuuwen
, aisom
ook
veele alsalsbier
als oak
zo om
veelezo
Allegorien,
hier
waarfchuuwen,
zyn, voordaan
in dit
die kleine
kldneftukjen
llul{.ienop
opelkander
elkandergeitape/c1
gefiapeld zyn,
voordaan in
ill
zo eon
niet meer
meerterebezigen.
bezigen. De
De Stagers';0
eeD eng
eng beflek
befl:ek niet
Stagers- tafel
tafel
Slachters-bank genoemd
bad ook
genoemd geweest.
geweest.-'— Het
bad
oOk beter
beter Slacltters-hanlt
Hct
hier op
by het
jaars „
het eindigen
eindigen des
des Jaars,
hier
op volgende
vo/gende Dichiftukjen
Dichdl:ukjen,, hy
in
zonder rym
jn eene
cene Anacreontifche
Anacreontifche verstnaat
versmaat zonder
rym,, is,
is, naar
naar onze
v,., isis een
gedachten,frani.
fraai. -— Het
de Bra
Brave
gedachten,
Het Dichtiluk
Dichtll:uk,, tie
een goed
, ininminder
ons voor,
voor,dat
dathet
hetonder.verp
ouder..verp,
minder
vers; doch
doch het
hetkomt
komt ons
dichtregelen, veel
200 diclmegel€l1,
dan
veel beknopter
beknopter en
en krachtiger
krachtiger behandeli
behandehl
dan ~oo
bad kunnen
iad
kunnen worden.
worden. —
- Het
Herdertienmaal
dertienllla~1 herhaaid
berhanld woord•
woord..
;en
jen daar,
daar, in
in het
het vers
vers, , betyteld
betyteld op
ap de
de Vriendfchap
Friend[chap, , zoude
zaude
eenigzins
naar fcl1amelheid
fchamelheid in
in woorden
woorden zweelRen.
zweetnen, indien
indien her,
bet.
eenigzins naar
dieper
niet eerder
dieper ingezien
ingezien, , niel
eerder door
door den
den Dichter
Dichter,, doch
docll naar
naar
onze
verkeerdelyk,als
alseen
een fieraad,
fieraad, by
by voorkeur
voorkeur •,
onze meening
meening verkeerdelyk,
tim den
den nadruk
nadruk of emphans
emphafts te
re verfterken,
verfierken, gebezigd
gebezigd fcheen.
fcheen. om
In het
Liefde 'l'oor
voor Itet
het Paderland
Vaderland geheeten,
bet Profa
Profa·. ftukjen
fiukjen •, Uefde
geheeten •
wordt
dat Aga•
wordt ons
ons by
by verzinning
verzinning (of
(of drukfeil)
drukfeit) verhaald
verha~ld, , dat
Ag~
wen:non tlaar
naar de
'I11emnon
de roemrugtige
roemrl/gtige usurers
tTJUrIJ11 van
'l'an Milene
Jl!lilene (Illycene)
(Myeetle)
ylde
,Ide;; anders
an'ders wordt
wordt ons in
in dit
dieftukjen
fiukjen niets
nietsnieuws
nieuwsgeleerd.
geleerd, _
jtn
In een
een volgend
villgend Dichtfluk
Dichl!l:uk kyfc
kyft LEONIDAS
LIWNIDAS ter loops
loops een
eel1 CouCou.
plet
of vyf
' t mee
vyf tegen
tegen XERXES
XERxes; ; doch
doch daar
daar is
is 't
mee over,
over, en
plet of
en hy
by
verdwync.
verdwynt. _ Het
Het vers,
vers, de
de Onbefiendigheid,
OnlJeftendig~eid, hadde,
hadde, zonder
zonder
gemist te
te worden
op Neerlands
Neerlands Zangberg
Zangbe~g gemist
worden,, wet
weI ongedrukt
ongedrukt
kunnen
blyven ; fchoon
fchoon by
by deszelfs
deszelfs aanvang
aanvang het greetsch
6r(J~tsc!z
knnnen blyven;
tot in
in de
Bee/Ill 4er
z~er aaauwkeurig
aaauwkeurig tot
de kleinfie
k/einfte deelen
lieelal
Met
en "at.
dal,
Met berg
her: en bosch
hcseh en
En boom
boom en
en plantgewas,
pltlntgeWlls,
En !I
eras,
:' t groen
,lro8n verrukkend
'l'e,.rukk~n4 'rili.
Era
En 't'/ huppeknde
huppelende vee,
yell.
En de
zee,
de ongentetes
tmgelllele. zee.
be-
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befchreeven, en
en in
in ongeveer
ongeveer 176
176 dergelyke
dergelyke rt'geltfes
regelties betoogd
be(chreev&R,
wordt , dat
de Dnhejlendigneitl
onbefiendseenj
wordt,
dat de
de ondeugd
ondeugd van
van den
den mensch
menscb de
tier dingen
in het
'aer
dingen,, in
bet algemeen,
lligemeen, ten
tcn gevolge
gevolge gehad
gehad 'heeft:
'beeft: tertusfchen beiden
beiden de
in den
wyl
de dwanze
dwsllze fterveling
fterveling In
den Gierigaart
Gierigaart
Vvyl tusfcben
beftrafren
en hePl
hem b~richt
bericht wordt,
wordt, dat
dat tie
de zon
zo" van
vaN zyn
:ayn Fortuin
FortI/in
beftrafr
blyft acJter
en duhl;
duin; en
en zy,
btyl"t
adter bosch
hosch ell
zy, die
die gaarne
gaarne Koning
Koning zouzouden willen
willen zyn
zyn ,, of
diep b.edorven
fmaak door
door een
die.
den
uf wier
wier diep
beJorvln fmalillt:
een Ji".
wanten kroon
en een
een Ieonings
getroffenwordt,
wordt,en
en die,
die,
konings IrOOR
treon getrotfen
manten
!el'orJn en
gevaar by
by vreemtl'litIJl
om hunne
got,lioist tete voldoen
vreemeling
om
bunne gouJdOJ§t
voldoen,, geen
geen 'gevllor
barbaar olJ[zitn.
onczien gewaarfchuuwd
worden , dnt
dat ze alle
of harbatlr
gewnnrfchuuwd worden,
aile ia
den dood
den
doud gelyk
~l'lyk zullen
zullen zyn
ZYll;; waarna
waarna de
de Dichter
Dich,:er zich
zich by
b,
fpraakwending tot
het Vaderland
keen, en
tot bet
{prallkwending
Vaderland keert,
en hetzelve
hetzelve toeroepts
toeroept:

't hIsonbe/lendigheid
'I
onoe!lem#gheiJ
Die u ten
Die
ten afgrond
IIfgrfnrJ leidt.
fchynt de
de Dichter
de Dnbejlendigheitl
onbellendigheid van
van denk.
Hier fchynt
Hier
Dichter sneer
meer de
tiedNederlanders dan
dan de
de rmbejlemligheiJ
onbellendigheiddel'
der dingen
wyzeter
4r Nederlanders,
tIIYl$e
Hingell,,
ais oorzaak
te b~fchuldigen~
Vaderland,
van het'
befchuldiget4
als
oorzaak der rampen
rampen van
het· Vaderland
~ te
wyl het ook
wyl
ook aan
aan de
deonbeftendigheid
onbeflendigheid der
der lotgevallen
lot~evallen juist
juistdes.
de~
golfs grootheid
grootheid te
te danken
gehad heeft.
heeft. Eindelyk
r:elfs
danken gehad
Eindelyk leidt
'eidt de
de
versmaaten
enhet
hetrym
rym~ , dat
dat op
lierveting rechtsgeop het
het woord
woord jlerl'eI;n~
rechtsgeversmaat
vordert, dit
dit vers,
de Schepping
ding vordert,
begonnen is,
"inK
vers t dat
dat met
met tie
Schepp;ng begonnen
het jrmgfte
jongJle Gerlckt,
Geris4t , waar
aan kef
waar de
de Dichter
als nn
toe ann
no niet
(ot
Dichter, , als
wet verder
verder kunnende,
kunnende, zlch
zich geuoodzaakt
ziet, weder
"el
genoodzaakt ziet,
weder met
met het
het
eerfte denkbeeld
een Eden
eindigen ,en
en dus
dus op
Eden te
te elndigen,
op deze
iter{l:e
denkbeeld van
van een
deze
, doorhet
het einde
wyze tyneo
zynen arbeid
te vereettwigen
'wyze
arbeid t~
fltrteuwlgell. dOGf
eiude wedet
oamiddelyk aan
aan den aanvang
te verbinden.
aanvang te
verbinden. —
- Het
Het vertaaling.
vertaallng.
onmiddelyk
jen
de XLVlI
/Macron
XLVII Ode
beginnende 4Atio
jen van
van de
Ode van
van dnl1creOll
, beginnende
¢I~
rporra fervor heeft
".rOftllC
heefc dat
dat met
metelle
aUevertaalingen
vertaalingen van
vandergely«
dergelyke
gemeen , dat
dat ze
ze doorgaands,
Ife ftukjens
ftukjel'ls gemeen,
doorgaands, het geen
geen men
men In
In 't
oorfpronglyke
meest acht,
acht, naamentlyk
oGrfprongIyke meest
naamentlyk de zoetvloeljendhea
zoetvloeljendhei4
der
ideaal •dat
der Grlekfche
Grlekfche taal
caal,, moeten
moeten oncbeeren.
ontbeeren. -— Het
Het idelll#
dat ons
on.
bet
Dichtfluk van
ware Grootheid
bet volgend
volgend Dichtftuk
van 'WfI,'e
Grootheii fchetst,
fcbetst, komt
komt on9
on.
poor,
bereikbaartetezyn.
zyn. -— 1>e
De Herder.
lVoor, door
door geen
geen fterveling
fterveling bereikbaar
Herder'"
"'erle/ling, Philetas
Philetlls en
In Afelinde
Melinde becyteld,
betyteld, Levert
levert eene
eeoe proeve
proevG
op
, dat
weinig
op,, om
om lets
lets,
datmet
met
weinigwoorden
woordengezegd
gezegdzou
zoukunnen
kunnen
Worden
'worden ,, met
met een
een iangen
fangen omhaal
omhaal van
van veele
veele fierlyke
fierlyke woorden
woorden
te
een rymloos
Emilill, , een
rymloos ftukjen
ftukjen,, geeft
geeft eeit
een
te verhaalen.
verhaalen. - — Emilia
nutcige
les tegen
fentimenteele.
tegen het
het valfche
valfche fentimenteele.
- .ellbert
Albert en ifg•
Agnuttige les
lies is
goede, doch,
al te
'fleS
is eene
eene goede,
doch. onzes
onzes bedunkens
bedunkeris. , al
te tang
lang nit,.
uic.'
gerekte
Onder
«erekte Romance.
Romance. Onder de
de overige,
overlge. inin den
dengewooneit
gewQonell
middenmaatigen
, komc
lJIiddenmaatigen ftylopgeftelde
opgell:elde.ftukjens
ftukjens,
komt nog
nog voof
vOOJ'
een
een fink
fiuk van
van 15
IS Coupletten
Coupletten over
over de
tie Oullerkkheid
O"flerj!ykftclrl, , waarie
waarIll
'eel
~eel goeds,
goeds, maar
maar ook veel
veel gebrekigs
gebrekigs gevonden
gevonden wordt. Doch
Docia
de
ons niet
de pleats
plaat!> ons
niet toelaatende
toelaatende hierover
bierover verder
verder nit
uitteteweiden
weiden 4,•
Moeten
wy onze
Proeren biertltoeten wy
oDze beoordeeling
beoordeeling dezer
dezer fchomele
filt.tzll'leJe PJ:6eVen
bier.
timiebefil1lten.
bail=
!n~rle
Kk4
fltr.
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In 8vo.
to8 hJodz.
bladz.
de
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Hoot) DE
HUGO
DE GROOT,
GROOT,

Rehilders en
en Dichters
zegt I10RIITIUS,
IIORATIUS
Schilders
Dic!Jters, , zegt
hebben
een gelyk
gelylt
hebben een
voorrecht , bcfiaande
beflaande inin de
de fchoonheeden
. voorrechr,
fchoonheeden, , welke
welIle in
in de
de
Natuur hier
worden , in
Natum
hier en
en elders
elders verfpreid
verfpreid gevonden
gevonden worden.
in een
teR
voorwerp te
te vereenigen;
maar, zo
ze een
een Fisch/laart
Fischllaart aan
voorwerp
vereenigen; manr,
zo dra
dra ze
lagchen HORIITIUS
, , Iagchen
het lighaam
lighaam eener
eenerfehoone
Ichool1c Yrouw
rrotlw hechten
hechff11,.,
HORATIUS
Pifonen, ail gorge
en de
de Pifoncn,
en zo zouden
en
gorge deploye;
deploye; en
zouden wy
wy ook
ook bier
hier
rnoeten lagchen,
lagchen ,indien
indieneen
een ernf1:iger
ernfligergevoel,
gevoel , zo
zo wel
weI voor
voor
m\ieten
de verdienflen
van VON
VON KOTZEBUE,
KOTZEBUE, als
de
verdicn1l:en van
vo'or den
den onfterfrelyonllerlTelyals voor
ken room
ken
rocm van
van onzeti
onzett Vaderlander
Vaderlander HUGO
GROOT, , ons
niet
HUGo DE
DE GROOT
ons niet
met verinazing,
van het
het onbede weelderige
weelderige afdwaalingen
ufdwaalingen van
on bemet
verbaazing de
lboeid vernuft
nu de, anders
fnoeid
vernuft deed
deed nandaaren,
aanf1:aaren, nu
anders door
door ons
ons zeer
zeer
Man, wiens
wiens dramatifche
dramatifche vinding indeROTZEBUE, dedeMan,
ineegeachte ROTZEBUE,
is, bier
daad, in
in veele
veele opzichten,
opzichten,bewonderenswaardig
bewonderenswaardig is,
hier onzen
onzen
ritmuntentlen Landgenout,
den eenigen
eenigen }moo
HUGO (-An
GROTIUS.
wiens
uitmuntenden
Landgenoot, den
g us, Wiens
gefchiedenis en
en character,
gcfchiedenis
character, by
by ge/uk
geluk , door
door geheel
geheel Europa
Europa bebe..
kend zyn,
kcnd
zyn, zo
zo geheel
p:eheel verkeerd
verkeerd en
en verminkt
verminkt voorflelt,
voorfl:elt, dat de
de
e d er duitf eh eVenaaler,
Vertaaler,, naar
Nederduitfche
naar ooze
onze gedachten,
gedachten. een
een zeldzaam
zeldzaam
begrip van
dien grooten
begrip
van dien
grOOtell Man, of
ofvan
van den
den finank
fmaak zyner
zyner Land.
Land.
geno o ten , moet
moet maalten,
om zich
te kunnen
kUIlIlp.n inheelden,
inbeelden, dat
dar
Eenooten,
maaken, am
zich te
dit Stuk,
hoe zeer
dit
zeer ook
ookanders
anders voor
vooreen
eenoppervlakkigen
oppervlakkigen TooTooStuk, hoe
melberchouwer niet
niet onbehaaglyk,
in ons
ons Land
Land eenigen
eenigen opopIlcelbefchouwer
onbehaaglyk, in
gang lean
minket'. \Vie
gang
~an maaken.
Wie,, die
die flegts
fiegts eenigzins
eenigzins 's Mans
Mans Gefchiecienis kent,
,fchicdenis
(enwells
welk berchaafd
befchaafd opgevoed
opgevoed Nederlander
Nederlander
kent , (en
zou die,
die, zo
your de Letteren
'zou
zo wel
wel voor
Letteren als
als voor
voor 'sLands
' sLands Historie,
Historie,
,zo bc1anglyke
belangiyke Gelchiedenis
Gefchiedenisniet
niet kcnnen!)
kennenDzoude,
·.20
zoude, zonder
zonder met
met
de Pifonen
die bier
de
PifonCll re
te lagchen
lagchen , , den
den Vischflaart
Vischfiaart, , die
bier aan
aan dit
dir
fcboone Vrouwell-lighaam
Vrouwen-liginam g~hecht
gehecht is.
is, kunnen
fC:l00ne
kunllen zien?
zien?
DE GROOT
die by
Dl':
GROOT,, die
by zyne
zyne vlucht
vlucht nasuwlyks
nasuwlyks 38
38 jaaren
jaaren bereikt
bereiJ,r
had, isis hier
11:ld,
hiereen
eenGrysaartt
Grysaartt;;zyn
zyn Dochtertjen
Dochtertjen van
van 99 jaaren
jaaren., een
een
huuwbaar
ineisjen.11y
'Hybeeft
heefteen'
een'Zoon,
loon, Felix
hlluwbaar incisjcn.
Felix genoemd,
gcno~md, die
hem
hem.,in
in de
de 'deeding
kleedingvan
valleen'
een'Visfcher
Visfcher vermomd,
vermomd, tracht
tracht te
te redred..
den. Men
dcn.
Men laat
laat hem
hem in
in eene
eene mand
mand van
van het
het Kasteel
Kasteel Loeveflein
afzakken ; eene
uit de Gefebiellfzakken;
eene vinding,
vinding,welke
welkeKOTZEBUE
KOTZEBUE uit
Gefchieof PAULUS
denis van
uit den
denis
van DAVID
DAVID of
PAULUS, , of mogelyk
mogelyk uit
den RoRoman
van DON
DE GONTARNOS
fchynt Ont.
man van
DON CLARAZFL
CLARAZfL DE
GONTARNOS. fchynt
ont.
leend te
leel1l1
te hebben
bebben: terwyl
terwyl het
het Slot
Slot Loeveflein
Loel'eflein ook
geheel
ook geheel
Patisch,
Poetisch.en
en niet
l1iet zo
zo als
als bet
betwaarlyk
waarlyk is, maar
maar zo als
als de
de RichDichter
tef het
bet tot
tot zyn
zyn oogmerk
oogmerk noodig
noodig heeft,
heeft, befchreeven
befchreeven wordt.
wordt.
Duch
Doch zyne
zyne vlucht
vlucht wordt
worde ontdekt.
onedekt. De
DeCommandeur
Commandeur van
van het
het
Kasteel
PROUNII“ bygeKasteel. , weike
welke eigentlyk
eigentlyk JACOB
JACOB VAN
VAN PROVNIN~{.
byge..
naatud
t)aamd DEVENTER
DEVESTER, , geheeten
geheeten was,
was. moet
moet bier,
hier, ik
ik weet
weet niet
niet
waarom!
den Duitfchen
Duitfchen naam
naam van
van Gasweiler
waarom! den
Gasweiler draagen.
draagen. 'Er
is ook
ook nog
nog een
eenVoedilerzoon
Voedfierzoon van
van nuoo,
HUGO, als
alsLieutenant
Lieutenant der
der
bebe.-
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bezetting , ingewerict. Da GROOT viucht daarop nog daarenboy en in de Buekenkist , — doch keert terug , wyl hy verneemt ,
zyn Voedtterzoon out zyn ontvluchten in gevaar des levens
teneageraakc is, — verzoent zich met innuatTs,
Wy zouden lagchen , zo dic deerlyk verkiaddea
tis Adel
van zullt een fchoon onderwerp ons niet te zeer mocide.
Hoe veel fchoons ware 'er niet, met KOTZEBUE ' S genie,
uit dit onderwerp, door alleenlyk by de waarheid te blyven,
te trekken geweest Welk een treffend gebruik voor het
Tooneel had men hier kunnen maaken van het u'onderbaare,
door 'er een' , in andere Stukken dikwyls verdichten , hier
door de waarheid zelve :Ian de hand gegeevenen Drum van
i,C caoofs Dochter in te laaten vloeijen ! Welk eene verfeheidenheid en contrast van Char:later en Zeden hadde men
bier niet, door het ten Tooneele voeren van de, in de Gefchiedenis zelve als eene der Hoofdperfonagien der dand voor.
komende, Dienstmangd, ELSJE VAN rtoutvartiNo, 'tanner] voorftellen ; en hoe zeer fterk zouden, wanneer ze tooneelmaatig
en tevens naar waarheid behandeld waren , de Characters van
DE GROOT ' S Huisvrouw, van den Commandeur DEVENTER ea
zyne Iluisvrouw, van DE Gitoofs Dienaar WILLEM VAN DE
VRLDE , die by geduurende zyn verblyf op Loeveflein in de
Rechten onderwees , en welke in dic harsfenfchimmig Stuk
geheel vergeeten is, niet hebben kunnen werken! Welke leevendige tooneelen zoude men , door die verfcheidenheid van
Charaaters , zo wel in DE GROOT ' S vertrek , als buiten hetzelve onder de Soldaaten enz., ter verleevendiging , zonder
der waarheid te zeer te beledigen , (en tot zo verre mag
ook de Epifodifche byverdichting flegts gain) hebben kunnen bybrengen — daar men bier, in cegendeel , geheel verdichte Charaelers , verdichte Perfoonen , verdielue Daaden
opeenhoopt , welke alien, nit hoolde van derzelver gemaakten onnatuurlytheid, terftond in% oog vallen. Met recht zegt
BOILEAU:

Le Faux est toujours fade, ennuieux, languisfant;
Mats la Nature est vraye, et d'abord on la fent (*),
„ Ja mar als men zd de dramatifche kunstflukken der
meeste Dichters befchouwt , zal men ze alle van de waarheici
zien afwyken ; ja zelfs dan , wanneer ze die antlers wel kondett
behoudeu. De meeste franfehe,.." Ja nu! dat is wel! wit gam
ons
(*) Zo DE GROOT nog in leven ware , konde by zeker , door hem
tegen een' verdichten Brief van zynen Zwager N. VAN REIGERSBERGEN
gefchreeven, Werkjen, betyteld Monfler van honderd tastelyke en
grove leugenen, nog met deze dichterlyke verzieringen, die hem sealer stict Pat iiangq,aan zouden b.ebben YOUCVdereno
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ons andere Volken en bun goede of kwaade fun* :Ian?
meeste Hollanders zouden Ingchen , of met verdriet
tit den Schouwburg loopen , als ze , by voorbeeld , in een
Treurfpel, ten tycel voerende oLDENBARNEvELD, de zaaken zo
Zagen tchikken, dot de Grysnart, als Weduwenaor voorkoMende, in plaats van ter dood veroordeeld te worden, zich
met de Minnoares van Prins miantirs in het huwelyk begaf, en
stiles met een bevallig Anacreontisch Ballets tableau , mark
de oude man , op eën been flaande , (en groupe) zyne braid
omarmde , hefloten wierd: en, ondanks men in dit Stuk, uit
Leeuwaardcn in Aley 1804, den Leezer toeroept:
LEZKII!
„ Zoek in dit Tooneeliluk geen naauwkeurige historifebe
,, waarheid. Befchoucv het, als een dramatiesch tafereel van
„ waare huwlykstrouw, kinderliefde, firengen pligt en grout„ moedige donkboarheid. Om deze beminnelyke deugden met
P, de treffendfle kleuren te kunnen fchetfen , viel VON xoT„ ZEBUE ' S keus op xinzen grouten Landgenoot, en, als Dich.
„ ter, bediende by zich, gedeeltelyk , van deszelfs lotgeval.
„ len. Last erkendtenis voor die keus u von beditzucht terug
„ houden , en bewonder met my 113 fehoone Dramatifche
„ tafereel.”

gelooven wy niet , dot eenig , in 's Lands Gefehiedenisfen
kundig aanfchouwer , de keus von KOTZEBUE, in dir geval ,
billyken, veel minder hem erkentenis voor die keus bewyzen
zal. Ms Dicbter hadde by immers dit Stuk eenen anderen mom
kunnen geeven, zonder de achtbaarheid der Gefehiedenis zo
zukeloos te verguizen. Of zoude de naam des fields aeon
ten Tooneelduk fchoonheid byzetten ; of wel , zoude dit
Stuk en deszelfs bedoeling niet even goed en nuttig kunnen
zyn, fchoon het niet op Gene openbaare logen gegrond ware?
Dat men zo met de aloude Gefchiedenisfen , met de danden
van Halfgoden en Heiden, of met de duistere voorvollen van
vroegere Eeuwen handele, kan men het weelig dichterlyk
vernuft nog toegeeven; ook de Dieluets der Ouden verfier.
den de Volkseruchten hunner,, in kunnen tyd reeds al.
oude, Belden met fabelen von eigene vinding: maar dat men
thands die vryheid geoorloofd houde , in onderwerpen van
laatere Eeuwen, en ons zo wel bekende Charoeters , van zo
algemeen beroemde Perfuonen , zo misvormd voordraage,
als 't ware hunne naamen en klederen leene, om 'er verdichte
barsfenbeelden mede te benoemcn en te tooijen, kan by ons
even zo min ingang vinden , als dat men het Pourtrait van een'
incroyablen van onzen tyd voor dat van den Ridder env wade doen doorgaan. Wy roepen dus mede den Leezer toes

zoek in dit Tooneellluk geen naauwkeurige Historifcie .waarheial even zo min als in het Pourtraitien, dat 'er your float ,
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eene getrouwe gelykenis. Het moge de HUGO van NOTZEBUE
zyn, maar het is onze groote HUGO niet! Maar zoekt gy
dit Tooneelauk lets goeds , veel vernuftige woordfpeeling,
veel leerzaame fpreuken, veel wildzang en woelige tooneelen,
en in dit Pourtrait een ongelukkig geflaagd Copytjen naar
een fraai Afbeeldfel van onzen grooten HOUBRAKEN, gy zult
het inden.

Het ,lagers- mei,jen. Cevolgd naar het Hoogduitsch van
c. G. CRAM t: it. Met eene Kunstplaat. Ifle Deel. Te zimfleldarn,
by G.Roos. I; gr. 8vo. 302 bl.

rne

ware Gefchiedenis , zegt het Voorbericht ; dit zy zo
het is echter ene zo zonderlinge Gefchiedenis, dat de
Schryver het , die hem in perfoon niet ke p t , toch
niec euvel nemen rnoec, zo by nu en dan eens twyfelt. Wy
kunnen geen uittrekfel geven van de in ons oog nog niet
zeer belangryke Gefchiedenis van het zonderlinge Meisjen ,
betwelk , pas geboren, wercrin de wytasch van
enen Jager , en door hm , edelmoedig daartoe onderaeund
door ene Gravin op het Adelyk Slot, in deugd en eer werd
opgevoed, en grocendeels by deze Gravin hare dagen door.
brengt. Op de laatfle bladzyden van dit Eerae Deel ziet
de Schone enen fchonen Jongeling, die in het volgende via
racer van zich zal doen Koren. Die belang heeft by de
vroegere Gefchiedenis van dit lagers meisjen , kope het
Werk! — Ziet bier, tot een proefje , den volgenden brok van
ene epifode ; misfehien worth de Lezer daardoor ultgelokt.
Xen Jongeling geraakt met den Koster van het Dorp In gefprek.
,, DE TONGELING (zonder den Koster gewaar to warden ,

,, hinnensnionds mcmpelende.)

„ Haar boezem — wit ats kryt ,
„ Haar haair
zo zacht als zyci ,
„ Haar mond • roept yders kusfchen ach!
„ (Na eenige oogenblikken.) Dat ach was goed, zeer goed!.•
„ heerlyk aangebragt! Het drukt zo geheel het vuurig vet„ langen nit, als men een fchoonen mond ziet, en dien gaar„ ne wilde kusfchen. Meesterlyk I — Maar nu
het rym
n) hier op — (peinzend ) ach — flag
snag — dat zou iets
zyn; maar nu verder — tagcli — fapperloot!
(Na eene
„ tusfehenpoozing vrolyk uitroepend) fk heb 't! ik heb 't!
„ (hy fpringt met uitgebreide armen op , en Pat toevallig

den Koster om de ooren , zo dat de poeder ver om bent
fluift.)
,, KV

,, been
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„ KILta9 (met een bokkenfprong aebteruit) llei! hei! vo'.
„ zichtig wat! gy kondt ook wel eens opzien!
„ folk°. (lagchend) Habeas tibi ! Gy geestlyk rundvee!
„ Maar wie gebiedt u do lieden te beluisteren?
„ K. (terwyl by zyn paruik weder in (ode trekt, en de
„ poeder van 't kleed veegt) Totaal gerulneerd Maar wat
„ voert gy dan cigentlyk uit, Dukisfime realm! dat gy noch
„ hoort, noch ziet.
„ TONG. (in een toneelhouding, tact de hand aan zyn voor.
51 &opt) 1k dicht.
„ K. Een fetwon talent I Maar zo als het fcheen wilde de
„ heilige Vella Patica niet regt vloeijen.
' ,JoNo. Vloeijeti ?
zy bruischt gelyk een firoom.
r , Maar — wanneer ik door ow geestlyk meelaof , welk
„ my in den Deus gevloogen is, dat ik 'er verflopt door ge„ worden ben , vergeeten hebbe , 'r gecn my zo even inwanneer ik bet vergeeten hebbel — dan draai ik
„ viel
„ u ten midflen den p als om ! (nadcnkende) Aha, het
„ komt het kotnt! (peinzend) Recut zo I — tot uw ge„ luk! — (by gaat weder in zyne"vcorige Imuding zitten ;

„ fehryft en fpreekt.)
„ 6! Gaf zy in Naar teller hart,
„ Aan my, voor al myn lieldelmart,
Als aan het uilt;en dat verjaagd work, aas en dak I”

Wandelingen met wren Kwekeling doer fact Kunstkabinet der
Natuuilyke Historic to Parys. Een Gefehenk voor Kinderen. Te Arnhem , by J. II. Moeleman Junior, 1804. In
127110. 280

Natuurlylte Gefchiedenis is voorzeker voor de Jeugcl
D eflier
alleen ene nuttige, maar ook zeer aangename oefeLing ; en war heeft men in bet Kabinet te Parys niet at
byeen! De 1-leer JAUFFRET verftaat de knnst zeer wel on/
zich met Kinderen te onderhouden. Het is onmooglyk, dat
by in dit klein Gefchrift alles aanwyzen, en van ieder voorwerp, dat by aanwyst, altos zeggen kon. Zeer veel, echter,
wyst by aan, duet ene zeer goede keuze , en zegt ier zeer
veel van , dat voor de Jeugd leerzaam en onderhoudend is.
Die de weetgierigheid zyner Kinderen opwekken , en hurl
fmaak wil inboezemen voor deze nutte Wetenlchap , geve
bun dit Boekje in handen, hetwelk wy onder de aangenaamtle
Gefchenkjes voor Kinderen ene plaats mogen aanwyzen.
In het voorig No., Lett. bl. 402. reg. 8 v. o. ftaat: 'Er is gees
Godsdienst zonder onze a'eugd. Lees: 'Er is geen Godsdienst .buiten
onze deagd.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
De Theologie des Bybels. Of de voornaamge Wearheden
der Gewyde Schliften aaneengefchakeld befchouwd. Ilde
Deel. Te , by C. Covens , 1804. In gr.
8vo. 5 0 bladz., behalven het lzoorwerk.

H etgeen

wy het Voorwerk van dit Stuk noemden,
heeft eigenlyk tot Opfchrift: ifffeheid van den Lezer myner Schriften over den Bybel , en beilaat omtrent
no bladzyden. In het Plot daarvan geeft de Eerw. VAN
VLOTEN te kennen, dat by niet ligtlyk weder als Schryver -zal optreeden. De Recenfent kent den Man alleen
uit deszelfs Werken , maar fchryft met genoegen of het
volgende: „ Liefde tot de waarheid alleen zal my kun„ nen noodzaken om wederom voor 11.2t publiek te ver„ fchynen , myne uuren zyn my antlers nu te gewig.
„ tig , zy zyn thands geheel aan de lydende , de zoo
zeer gedrukte , verarmde clasfe van menfchen toege„ wyd ; wat ik daar Ieere , Ian ik met geene pen be.
1 , fchryven, wat ik daar gevoele, was your my niet te
„ dragen , herinnerde ik my niet bet tafereel van Jesus,
„ zoo bemoedigend in de uitzichten: Ik ben hongerig
„ geweest , en gy hebt ,my gerpyzigd, enz.” CO Die zo
zo gevoeit , zo handelt, heeft recht op de algeIneene achting; en het is ons teed, indien het nitgeeven
zyner Werken , onder zynen naam als Schryver , hens
weini i,a zoetigheden , maar wel grote onaangenaamile„ den (-1-)” gebaard hebbe. Wy zien in hem , gelyk
wy meer -dan eens betuigden , den zelfdenicenden, kuitdigen Man' die uit goede beainfelen , en track
b
der waereld dienst te doen. Zulk
een mensch verdient
lof , al flaagt hy niet altoos, al is hy niet altoos gelukkig in de keuze van middelen om het goede te bewerken. Maar anderen zyn daarom niet verplicht (wy
zeg(t) B!, IV.
(*) BI. XIX.
UTZ, 1804. BO. 12.
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zeggen niet zyne gevoelens; dit zal geen redelyk mensch
vorderen; mar) zyne wyze van voordracht aitoos goed
to keuren, wanneer zy hun duister en ingewikkeld voorkoint. Doorgaans zal de Schryver milks wyten aan de
onkunde of onoplettendheid des Leezers ; en het kan
wel zyn , dat hy daarin niet altyd ongelyk hebbe: maar
bet ham ook zyn , dat de fchuld by hemzelven ligge.
Die over eenig onderwerp dikwyls en diep' heeft nagcdacht, vergect wel eens, dat niet alien met dat onderwerp even gemeenzaam zyn ; dat niet alien luist zyne
tiding van gedachten hebben. Zelve de fchakels zyner
Tedeneeringen, ten minflen naar zyn eigen oordeel, duidelyk over- en doorziende , laat hy, in het voordraagen , wel eens middendenkbeelden wech, welke een
der bedrevene , ja ieder, die aan eenigzins verfchilienden denktrant gewoon is, niet geinaklyk kan aanvulien.
Iiieruit ontflaat dan eene duisterheid, welke de Schryver had kunnen voorkomen; en by behoort niet kwalyk
to neemen , dat men hem dit met belcheidenheid onder
het oog brenge. In dit opzicht , vreezen wy, kan de
51 zwakheid van geflel," welke zich by den Eerw. VAN
VLOTEN 20 als hy in bet begin van zyn Afftheid
zegt, „ van zyne fongelingfchap of ontwikkelde," is
zynen ouderdom wel eens van fchadelyke uitwerking
geweest zyn-op de gefleldheid van zynen geest. Waarfchynelyk Iigt hierin de oorzaak eerier ontevredenheid
over het beoordeelen zyner Werken in deeze en geene
Tydfchriften, welke in dit Affeheid weder vry duideiyk
doorfiraalt. Met eenige Regelen , welke by , by het
leezen der; Recenfien van uitkomende Boeken, wil in
mat genomen hebben , zullen wy ons niet ophoud'n.
Mar lets moeten wy zeggen van eene chataeterfchets
ties Schryvers , welke bl. IX env. voorkomt „ een
„ fragment," zegt hy, „ welks Schryver ik mynen
3 , Lezer verzekeren kan , dat boven alien in de gene.
„ f„renheid was , om my van naby to kemien." In dit
fragment is veel, dat met on7e gedachten ftrookt ; naar
ook wel lets, waarvoor wy ftilitaan. Efn voorheeld zy
genneg. Pladz. X vinden wy: „ Niemand... zal kfin„ nen lochenen dat VAN VLOTEN 7eer aaneengercha•
// keld fchryft, en planmatig in wile de deelen van zytt
„ uitvoerig werk een geheel geeft , met de zniverfte
eenheid in zyn doel. Daarentegen zyn
weinlge
„ werken , waarin zoo vele afwykingen en fchynbare
,, 5-
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gapingen te vinden zyn dan [1. als] in het zyne." —
floe toch , bidden wy, ftrookt aaneengefchakeld fchry.
ven met het maaken van zoo vele afwykingen en gapin.
gen? teat baat bet, dat men die gapingen, zo als ver.
volgens gezegd wordt, aan eene andere plaats uitvoerig
aanvulle en met het geheel verbinde ? Blyven zy , even.
wet, niet afwykingen en gaapingen, onbeftapbaar met
aaneengefchakeld fchryven? Doch het is tyd , dat
wy tot het Werk zelve overgaan.
De Derde Verhandeling, welke, zo als wy te vooren
reeds aanmerkten (*) , den Mensch betreft, en het groutfte gedeelte des Eerften Deets beflaat , wordt in dit
Tweede Dee! verder voortgezet in nog vier Zamenfpraa.
ken, van de )(de tot de XIIIde, en even zo veele
gen, van de Xlde tot de XIVde,
De Elfde Zitting , de eerfte van dit Deel , heeft tot
Opfchrift : De Herfieller door den Geest werkende. De
Leezer gelieve zich te hermneren , dat in de twee
laatstvoorgaande Zittingen was gehandeld over de Lind.,
oogmerken van JESUS Lyden en Dood , en over des Her•
fiellers verdere verrichtingen , te weeten tot op deszelfs
Hemelvaart en de Zending van den H. Geest. In de
Zitting, waarvan wy nu fpreeken, vervolgen de vrien•
den dit onderwerp , en wordt getoond, dat God , door
zynen Geest , aanhoudend werlizaarn is tot verbetering
tics menschdoms. Hier ryst natuurlyk de be&nking ,
vanwaar- het ontfla, dat, na verloop van achttien eeu.
wen, die verbetering nog zo weinig gevaderd zy. Des
Schryvers gevuelen (-I-) , indien wy zyne meening wet
vatten , km= hierop uit: „ De Geest is fchepper en
$1 middenOorzaak van iets , hetgeen in elk kind van
!I ADAM zinds hy het welgelykend beeld der God.
,, held mist, door hem daargefteld werdt, en by elkett
91 mensch... de geheele verfterving verhoedt , de onderdrulzking van hetzelve moge by aanzien, voor de
72
Zinds de Logos in het vleesch
uitrneijing zorgt hy;
geopenbaard
en
geregtvaardigd
was in den geest
12
zettede zich des Geestes werkend vermogcn en zyn
92
invloed op den geest des meniche veel meer nit ,"
22
enz.
(*) /11g. Vaderl. Letteroefeningen, voor 18o3. bl. 676.
(f) Bl. 4o. Wy gebrulen bier liefst des Schryvers eigene
woorden, om geen gevaar te Ioupen van zyne meaning vet•
keerd voor te Men.
L1
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Wiz. Op bet vrymoedige antwoord , door ?EMUS en
Jo. NNES aan den Joodichen Raad gegeven (HAND. In)
makt ook de Schryver aan: „ 'Lou het gene onvoorzigtigheid in beide de Apostelen geweest zyn , zulk
/7
31 eene taat te voeren voor eenen Raad, die veel magts
51 in handen hadt , waren zy niet inwendig overreed
97 geweest, dat 'er een beginzel by die Overheden leef99 de, het geen hen voor deze waarheid vatbaar, zelfs
„ gevoetig maakte ," enz. ( 4) — Nlaar aangaande de
gemelde bedenking zegt hy: „ Op de vraag , waartoe
,' het levendigmakend beginfel van nu of in alle menfchen, zoo lang dat leven niet in 't licht komt?
3) kunnen wy niets andwoorden, dan: Hy, die het 'er
9/ in legde, weet dit 't best te beandwoorden , en zal
11 zorgen, dat het aan geene voeding zal mangelen, al
/7 worts het dan niet voor de wereld openbaar, fterven
van bcr ebrek zal het evenwel niet
Wy
den vervolgens goede , in des Schryvers zonderlingen
trant voorgedragen , aanmerl:ingen over de uithreiding
van het Euangelium in de eerfle Eeuwen des Christen.
doms; over de vervolgingen door de Christenen ondergaan; over hetgeen door de waereldsgezindheid en veriteerde b,egrippen , raakende den Godsdienst en de Godsvereering , by veelen ingeflopen , gebeurde , nadat de
Roomfche Keizers helyders der Christelyke Leere waren
geworden ; over het verderf der Christenen, en over de
hervorming. Ook worth (4.) iets gezegd raakende ERAS..
1VJUS ,) NIELIIVCIITON I LUTHER, CALVYN en anderen. Daarop fPreekt de Schryver van onze tyden in deezer voege.
1, De laatfle vyftig jaaren dienen over het geheel ten
„ gett4e , dat de gaven of vermeerderd, of niter ont• wikkeld geworden zyn; de manier om de waarheden
3, voor het hart zoo wel als voor de gedragingen vrugt„ Naar te maken , is aanmerkelyk verbeterd; de uitwer„ king evenwel is , zu al niet minder, ten minflen op
• verre an niet evenredig aan de menschkundige en
„ doordringende voor bags , die 'er vervolgends aango• nomen is; wat mag de reden hiervan zyn?... Voor,, al.. is de oorzaak in de leer-methode te zoeken ,”
enz. (§) Strookt dit laattle wel y olk, amen met het
eerfie ? De Leezer oordeete : wy mueten onzen wech
ver•
( 4) Bt. 5t. z. a. Bt. 99. re. en elders.
73 OM
CS) Di. ZS,

(f) 331. 41.,
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vorderen. De Schryver dan
verwagt gene ware
verbetering des harte , die werklyk tot de algemeene
verbetering der wereld iets bydrage
voor dat de
$9
zoogenaamde
Euangelifche
waarheden
gezuiverd
zyn,
39
van
alle
die
leerftellige
begrippen,
waarvan
de
Euan9,
gelisten of zwygerf, of welke zy, vooronderftellende,
/1
Diet
aandringen, ' enz. _(*) En wat laater : „ Het
19
is by my zeer zeker , dat de wereldverbetering
39
nog verre te zoeken is, offchoon God alrede met de
19 wereld is bevredigd , waarvan de bedeeling , onder
welke wy leven , getuigenis geeft... met dat al blyft
19
de
algemeene verbetering agter, enkel om dat alle
91
kragten aatigulegd worden tot de vorming van eene
99
31 zekere Seaarifche (f) kring , werklyk iets zoo lynrecht tegen het oogmerk van het Godsplan, ja rook
2,
5) ftrydig met de waarde van het zoenofFer , en beledi„ gend voor de Unheid des Geestes," enz (0
Het onderwerp der Twaalfde Zitting (XIde Zamen•
fpraak) is de Mensch aanvanglyk herboren en dadelyk
levend. Dit onderwerp words, in het begin der Zittin.
ge , door PHILOSOPHUS zo duidelyk voorgefteld, dat
wy oordeelen nict beter te kunnen doen , dan zyne
woorden , met eenige verkortinge , affchryven: , Wy
• zyn zoo verre gevorderd dat wy nu de dadelyke
herftelling des menfche.... moeten behandelen....
,, De dadelyke herftelling kan zeer natuurlyk in haren
• aanvang , voordgang, en voltooijing befchouwd wor,, den. Wy hebben de herftelling, in zoo ver zy bui,, ten den mensch bewerkt is, en nogthans ... de voorI, naarafte oorzaak is van die in den mensch , afgehandeld ; de verdienende en uitwerkende oorzaaken van
dezelve leerden wy... van den anderen onderfcheiden:
„ de eerfte was CHRISTIJS als de twede ADAM, aan
,, het hoofd van het menschdom zich geplaatst heb,, bende ; vermids by tot die zelfde einden de zynen
• bier wederom voor eene wyl verlaten heeft , is nu
• zyn Geest de midden6orzaak van alles, hetgeen tot
• onze werklyke herftelling iets bydraagt. (§)" Vervolgens worden de volgende vraagen voorgefteld: ,, of
51 'er

7
(*) Dl. 7.
(f) Scoto rtMe Nat 'er : snaar dit is op de lyst der draakfellen verbeterd.
(0

RI. Sz.

(S) Bl. 92, 93.
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„ 'er voor geloof en bekeering in den mensch Diet iet1
vooraf moet gaan , hetgeen wy wederbaring, vernieu,, wing , nieuwen mensch , of het bedenken des Geestes noemen?... of wy daarvan eene byzondere
„ waarwording moeten hebben , dan of wy , gelovig
verkeerende , het aanwezen dezer werking alleen nit
de gevolgen kunnen opmaken?... welke denkbeelden 'er aan getout en bekeering gehegt worden door
, die beiden niet alleen voor het eertte in de befchouwing, maar als het gewigtigite voor de dadelyke
„ heritelling der menfchen , opgeven? (*)" Men
bewypt ligtlyk , dat wy de vrienden niet kunnen volgen in alles , vat zy over deeze vraagen zeggen. Genoeg zy bet, dat de eerile door THEOPHILUS bevestigend
wordt beantwo rq.d , waarumtrent by , evenwel,
mensch niet als volilrekt lydelyk wil befchouwd heb•
ben (t). — In deeze zelfde Zamenfpraak vindt men nog
verfcheidene gewichtige aanmerkingen over de natuur en
de vereischten van het geloof in jtsus; aver de vraag,
waarom GOD, terwyl by „ aller menfchen geluk errillig
en welmeenend wil , nogthands niet aan alien dat
„ voorbereidende of medewerkende geeft , hetgeen Hy
„ in fommigen verwekt ," en , dat nog Iletker is ,
„ onder zyne wereldbeheerfching een onnoemelyk getal
„ menfchen houdt Infirm de mogelykheid om ooit de
voornelling [t. w. van bet Euangelium] te kunnen
,, horen ," enz. (4). Over deeze en andere onderwerpen zal men by onzen Schryver veel aantrefren, hetgeen
den vryen Denker kenmerkt , die , zich aan geen byzonder ftelfel bindende , zonder aarfelen aanneemt, het•
geen by voor waarheid houdt.
De Derriende Zitting (XIIde Zamenfpraak) loopt over
des Menfehen verdere herflelling , door regtvaardiging en
heiliging. Volgens BIBLIOPHILUS zyn by PAULUS „ de
„ twee hoofdwaarheden in het leerbegrip der regtvaar.
,5 diging — Diet alleen vryverklaring van fchuld , maar
zelfs eene (chatting des vry- verklaarden als volko„ men." §) Dit laatfte wordt , misfchien , eenigzins
opgehelderd door hetgeen wy etlyke bladzyden verder
leezen. Na gefproken te hebben van het gebrekkige , dat
nog altoos by den oprechttlen Christen overblyft , en
waardoor „ de kragten in de uitwerking Diet voldoen
„ aan
(*) 131. 95. (f) 131. 95 env. (4) Bl. no. (§) Bl. 158.
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aan de verwagting ," zegt BIBLIOPHILUS 5, hoe treurig ook deze ervaring zy ... zoo veel te groter is
'9 echter de goedguntligheid in de regtvaardiging , die
• boven het peil myner bevatting gaat. — By zulk
21 eerie ongunitige ervaring befchouwt myn hemelfche
„ Vader my niet zoo als ik werklyk ben , maar zoo
I als ik eenmaal worden zal en moet; en even daarom
.11 geniet ik uit Zyne hand de gefchenken Zyner goed„ heid, zoo onbepaald, even als of ik de reeds volko„ mene ware.” (*) Het gevoelen des Schryvers (ten
inirdien dat van ninuoPHILus) komt hierop neder.
9/ Zoodra de Heiland der wereld de redding des mensch.
„ doms ... op zich nam , volgde de regtvaardigfchat„ ting des menfche... en .. werdt daarvan by gelegenheid dat JESUS by zyne opflanding in den Geest ge„ regtvaardigd werdt , eene verklaring aan de wereld
• gegeven.” (t) Maar dan komt het 'er op aan, „ welk
„ gebruik de mensch van die geregtigheid zyns Heilands
„ make ,” enz. (4.) Dit wordt vervolgens breeder uitgewerkt, en gewaarfchouwd tegen misbruik van de leere
eener toegerekende rechtvaardigheid (b1.171.) en hierop
gefproken van des menfchen heiliging, als zynde „ die
• weldadige werkirg des Geestes op onze grondbegin„ zelen , waaruit onze hebbelykheden en gezindhe„ den ontftaan , welke weder de vrugthare baarmoeder
„ niet alleen van onze heiligheid des harte worden
• maar ook van een beflaan daarmede overeenflemmen9,, de door deugdzame daden of goede werken , welke,
• te zamen genomen, de egte pieteit van eenen Christen
• uitmaken.” (§)
De Veertiende Zitting (XIIIde Zamenfpraak) heeft tot
Opfchrift : De bewaring en voltooijin der Her /Jelling.
5, Hoezeer de heiliging eerie weldaad moet eerie
„ andere weldaad hier ingefchoven worden ,” zegt THEO.
MMUS , (") ,, die van de zyde Gods bewaring of
• verzegeling, ... by den mensch gevoegelyk volharding
,, genoemd wordt." Hy beroept zich daartoe op I PETR.
I: 5. Volgens hem wordt deeze weldaad „ beftendig
,, verzegeling genoemd ," waartoe by bybrengt II colt. I:
EPH. I: 13. IV: 30 (tt). (Maar zien deeze plant51

zeal

(f) Bl.
(*) Bi. 167. Zie ook de Schets, b1. 526.
(4) B/. 149. (i) Bl. 176. (in B1. 192. (tt) BI.
L 4
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zen niet eerder op de buitengewoone en wonderdaadige
g2aven, welke onder de eerfle Christenen uitgedeeld werden ?) Deeze verzegeling „ dient eer ter bevestiging van
• eene weidaad, dan zy eene weldaad op zichzelve is;
,, en . is niet aan Ate Christenen gemeen, maar wordt"
(zouderling genoeg , zal misfchien de Leezer denken)
• alleen op zommige tyden bedeeld , t. w. als zy on,' der de getekenden aan het voorhoofd met het melt
5, des beestes. vL rkeeren." (*) Zy geeft geene „ ver.
5! zekering van de bewaring voor afval." (f) (De Schry.
ver had reeds te vooren , eenen afval op
zichzelven mogelyk gefleld.) Doch dit wordt bl. 196
weder ingeLrokken door de gewoone onderfcheiding van
de zyde Gods en de zyde des menfchen. Evenwel
Inneten wy den. Schryver het recht duen van de vol.
gende aanmerking, tot luf zyncr befcheidenheid, hier te
plaatzen. „ In alte beproeving is mogelykheid om op.
51 zettelyk , en met eene vrye kettle 't regengeflelde te
95 doen , en zou de afval dan in zommige menfchen
51 niet mogelyk zyn ? Zoo zouden wy cene ervaring
wederfpreken , die luide roept. 1k weet wet ,dat men
If
hier
de onderfcheiding maakt tusfchen naby — of
51
wag'. Christen — maar, zoo
hu;chelend Christen,
55
1) tang wy gene beflisfende kenmerken hebben , tusfchen
,5 den waren en fellyn-Christen, dan uit de daden , zoo
lang is die onderfcheiding enkel eene nit ylugt , die
12
noch geeft noch netint in het geval , waarin zy aan.
35
gevoerd wordt; ik denk voor myzelven dat wy niet
55
wyzer noch voorzigtiger moetenzyn dan het Woord
39
zelve is, dit beeft over de gewisheid der uitkomflen
55
11 eenen fluijer gehangen , 'om de zorgvuldigheid in het
gemoed gaande te houden ; daar toch eene
15 Christen55 rekete gerustheid onder de tegenwoordige bedeeling,
15 eene der zorgelykfte gemoedsneigingen zou worden
voor dit tooneel der verleiding waarby de volhar.
ding ten einde toe alleen de kroon des eeuwigen za.
ligen levens geven zal. " (I.) Op bl. aco begint de
9/
Schryver te handelen van den ftaat der menfchen na
den flood , zo in den tusfchenftand als na de °pilauding. Een volledig beyicht kunnen wy hiervan niet
geeveo : dock iets moeten wy 'er van zeggen, hoe nit.
gebreid deeze Recenfie reeds zyn moge. Onze Leezers
zul(1.) Bl. 196, z97.
(f) Bl. 195.
(*) Bl. 194.
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Sullen zekerlyk wet begeerig zyn, de gedachten van
deezen zonderlingen man over dit onderwerp eenigzins
te leeren kent en. De hedenkingen van wederzyde worden eerst kortlyk voorgedragen , en dan verfcheiden
aaumerkingen over den tusfchenftaat der zieten , welke
daarin nog veele veranderiugen ten goede kunnen ondergaa.n, God (haft om te verbetereu (b1.. 21 1.) ook in
de toekomende waereld. De ordeugenden zullen voor
altoos nit& floret) zyn van de zaligheid, Welke den vroomen is toegezegd. Zy zullen altoos de gevolgen httnner dwaasheid draagen. Maar hun lot zal daarom niet
te eenemaal zyn zonder mogelykheid van verligtinge der
ftraffe, of zonder eenige genoegens, welke grooter zullen worden naarmaate hunne zielsgeffeldheid beter wordt,
doch nooit hunne ftraf geheel doen ophouden. Dit ,
zo veel wy den Schryver vatten , is in het kort zyne
meening. Maar ons bericht is reeds te lang , om hem
hieromtrent recht te doen door eene uitvoeriger voordrag.
Om dezelfde reden kunnen wy flechts met een woord
gewaagen van een Aanhangfel , waarin gefproken wordt,
in nog drie Zittingen , over de godsdienilige betrekking
der menfchen tot den anderen, op deze wereld — als door
BybelOnderwys befluurd — het teken van inwyding [of den
Doop] — en het teken van gemeenfchapso fining [of het
Avondmaal.] Den Doop wil de Schryver niet aan kinderen, maar op geloof en belydenis , en wet, volgens de
, by onderdompeling bediend
oorfpronglyke
hebben. Doch wy kunnen hierin hem niet vol.
gen , en moeten ons vergenoegen met dit weinige te
hebben aangeftipt.
Achter het Werk volgt de beloofde Beredeneerde Schets
dezer Bybelfihe Godgeleerdheid , en beflaat , fchoon wat
ruimer gedrukt dan het overige, nog 174 bladzyden.
De Christelyke Zeden-leer : door F1tANS VOLKMAR REINHARD, Eerfien Hof- prediker van den Eeurvorst van
Saxen: uit het Hoogduitsch vertaald, enz. Ilde Dee!.
Te Leyden, by A. en J. Honkoop. In gr. 8vo. 487 bl.

Dit

tweede Deel bevat alleen het urge Deets tweede
Stuk van het oorfpronglyke uitmuntende 1Verk
ties verdienaelyken Schryvers waarvan wy na alleen
La gden

P. V. REINHARD
494
den aigemeenen inhoud aan onze Leezers mitten medeft
deelen.
lea, in de voorafgaande eerfle ilfdeeling, over 's men•
pen natuurdyken aanleg tot volinaaktheld gehandeld te
hebben , gaat REINHARD, in de tweede, waarmede dit
geheele boekdeel gevuld wordt, over tot de overwee.
gill' van de onderfcheidene verdorvenheden der menfche•
Tyke natuur, en de verkeerde richtingen, welke derzelver
vermogens krygen kunnen. Zy bevat vyf Hoofdliukken:
(I) Over de zonde in 't algemeen. (a) Over de gebreken in het vermogen van denken, of van de zonden
by het denken. (3) Over de gebreken in het vermogen
van gevoelen , of van de zonden by het gevoelen. (4)
Over de gebreken in het vermogen van begeeren, of
van de zonden by het verrichten van allerlei daaden.
(5) Over de verdorvene getteldheden van den mensch.
Over alte deze onderwerpen wordt het fchoontte licht
verfpreid. De diepdenkende REINHARD gaat zyn eigen
weg , en overtreft alle zyne voorgangers. Men bemerkt
Ook bier, allerwege, 's mans edelen fmaak, fyn door.
zicht, en buitengemeene menfchenkennis. Zyne wyd.
uitgettrekte beleezenheid , in oude en nieuwe Schry.
vers , maakt by zich overal, met fneedig oordeel, ten
mute. 't Onderricht der Goddelyke Openbaaring flan
by hem op 'hooge waarde, en wordt overal eerbiedig te
taade genomen en gevolgd. Hy zegt, in de nu geheel
vertaalde Voorrede, na alle onderzoekingen, welken by
omtrent de wysgeerige Leerftelfels der oude en nieuwe
Waereld, met alle mogelyke ingefpannenheid en onpar.
tydigheid gedaan heeft, het zuiver Euangelie van Ye.
fru nog Jleeds voor Goddelyke wysheid , en voor de groat.
fle weldaad te houden.
Van den inhoud dezer merkwaardige Voorrede, naar
Welke wy ook, by de aankondiging van het eerfle Deel,
ons verlangen hadden te kennen gegeeven (*) , dient
iets meer gezeg ,1 te worden. — De groote onderneeming der Kririfche Wysgeeren wordt daarin met lof
vermeld. „ De proeve, om den geheelen omvang der
menfchelyke kundigheden aan eene tot hiertoe nog niet
bewerkte fchi{'ting re onderwerpen; het geen in dezelve
van uitwendiee indrukzelen afhangt, en voor het ge.
moed vreemd is, of te fcheiden van het geen daarroe
al(*) 41getn. Faded. Leiteroef. voor 1803, bl. 449.
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liken behoort , en reeds v66r die indrukzelen in hetzelve
voorhanden was ; de zuivere form onzer kennis, zoo
*MS zy tot het weezen van onzen geest bepaald is, te
ontdoen van het ftoffelyke, het welk van buiten wordt
aangebragt; hiernaar den omvaug van ons geheel geestelyk vermogen op het naauwkeurigst of te meeten, en
voor altyd te bepaalen , hoe ver elk daartoe behoorend
vermogen reikt , en hoe veel het in that is te verrichten ; deze proeve," zegt REINHARD, ,, is zoo oorfpronglyk en tevens zoo buitengewoon en moeielyk, dat
het befluit, om dezelve te neemen , aan den Koningsbergfchen Wysgeer eene plaats order de groottle Denkers bezorgen zoude, al ware zy hem ook volkomen
mislukt." Hy noemt het eene waare verdientle der Kriti•
fche Wysbegeerte, dat zy den Empiricus wegons zyne
oppervlakkigheid, en den Rationalist wegens zyne aanmaatigingen te keer gaat ; dat zy den Dogmaticus de
onzekerheid zyner grondbeginzelen , en den 6cepticus
het gebrek aan alle grondbeginzelen voorhoudt ; dat
zy den Se&aris zyne eenzydigheid , en den Ecicaicus
zyn willekeurig gedrag doet gevoelen; dat zy inzonderheid aan de Zedenleer dien ernst en die waardigheid
tracht weder te geeven , welke zy, door den invloed
van flappe en partydige grondftellingen , verloren had.
1-ly erkent uit die Wysbegeerte ook zelf zoo veel geIeerd te hebben , en door haar op zoo veele gebreken
der voorige Uitgaven , oplettende gemaakt te zyn, dat by
niet voorby konde, om, nu door haar voorgelicht, in
de derde Uitgave, veele zaaken naauwkeuriger te ontwikkelen , anders te ftellen , en beter te bewyzen, dan
anders gefchied zou zyn, en dus veel, het welk geheel
ontbrak, aan te vullen. Maar by verklaart, desniettemin ,
met de voornaame grondftellingen van KANT zich niet
te kunnen vereenigen. Zy brengen, naar het oordeel
van REINHARD, onoplosbaare zwaarigheden en uitwerkfelen te wege, die den voorzichtigen en onpartydigen navorfcher rechtvaardigen kunnen, wanneer by 'er zyne
goedkeuring aan weigert, wanneer by die duidelykheid,
die onbetwistbaare zekerheid, dat algemeen geldende en
beflisfende , het welk , volgends de verzekering haarer
voorflanderen , aan alle twisten voor altyd een eipde
maaken , en alle zelfdenkers tot eeuwigen vrede vereenigen moest, daarin volftrekt niet vinden kan. Hy
houdt de groote taak, die men voorgeeft, dat de Kritifcite
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fche Wysbegeerte reeds zou afgeweeven bebben, voor
onuitvoerlyk , en twyfelt , of het zelfs der fcherpzinnigfle ontleeding gelukken kan , de form van onS
weezen, van alle floffe gezuiverd, re vinden en daar
Hy geeft daar voor gewigtige redenen
te ftellen.
ovcrwaardig, om by den Schryver zelven geleezen , en
ernffig nagedacht te worden. Dergelyken zyn ook de
byzondere bedenkingen , die hy tegen deze beide hoofd.
ftetlingen der Kritifche Wysbegeerte bybrengt, naamelyk, dat 'er geen bewys voor het aanweezen van God.
is , maar dat dit enkel om praktifche redenen ge.
bold moet worden ; en dat alle befchouwing van.
voordeel voor onverdraaglyk met de waare zedelykheid moet verklaard , en een grondbeginzel van zedelykheid moet aangenomen worden, het welk in gee•
ne betrekking tot eenig voorwerp flan, en niets meer
dan de mauler en wyze bepaalt , hoe men willen en
handelen moet, dat is een formeel beginzel. Op de
vraag, in welke betrekking de Kritifche Wysbegeerte omtrent de Openbaaring in 't algetneen , en omtrent het
Christendom in 't byzonder flaat? antwoordt de Schryver in dier voege, dat men de firydigheid der Kritifche
Wysbegeerte met alle Openbaaring , waarin alles op gezag berust , en berusten moet, en by naame met het
Christendom, duidelyk inzie. Voor zich verklaart hy,
integendeel, na een zorgvuldig, en , zoo veel in zyn
vermogen was , diep onderzoek van alle fielzels , welke
het wysgeerig vertland tot hiertoe heeft opgegeeven ,
sneer en meer wantrouwend op derzelver befpiegelin.
gen geworden te zyn , en dat het gevolg en de vrucht
van deze nafpooringen geweest is een vaster, meer gerustgellend geloof aan het zuiver Euangelie van Yefus,
zoo als het , voltrends de regels eener juiste letterlyke uitlegging, in de Heilige Schrift ver yat is.
En hiermede moeten wy nu van deze Voorrede, waarop
wy onze Landgenooten meenden opmerkzaam te moeten maaken, afflanpen. Wie zou niet gaarne een Man
van die vermaardheid , als REINHARD , over Stellingen ,
die zoo veel invloed op de Zedenleer hebben, en omtrent welken, in de bath jaaren, door de fchranderfte
Vernnfien, met zoo veel fcherpzinnigheid over en weder getwist is, Pyre ftem , met wyze bedachtzaamheid
en fchiftende oordeelkunde, hooren uitbrengen?
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De laatfle Euangelie-raad van PAULUS BONN n` in /even oudflen Leeraar der Hervormden te Rotterdam ;
door zynen Zoon GYSBERT WEYER JAN BONI' ET
Euangeliedienaar te Rotterdam, aan de Gemeente medegedeeld in eene Leerrede , enz. Te Utrecht, by W.
van Yzerworst, 1804. In gr. 8vo. 79 bl.
e Rotterdamfche Predikant BONNET kon zynen waardigen Fader PAULUS BONNET, wien hy, voor ruirn
drie jaaren , in den dienst der Gereformeerde Gemeente
is opgevolgd , geen waardiger gedachtenis aichten , dart
by gedaan heeft door gemeenmaaking van deze Kett.
rede, kort na 's mans overlyden , in January laatstleden
uitgelprolten , en nu in :t Licht gegeeven , met belangryke aanteekeningen, betieffende deszelfs affterven. Men
leers daaruit den geleerden en nadenkenden Man , den
regtfchapenen en doorbefenden Leeraar , en den eerbiedig geloovigen en welmeenenden Christen kennen , die 't
godsdienaig leerftelzel , dat by zoo veele jaaren anderen
geleerd heeft, ten einde toe hartelyk omhelsde, en daarin
't grootst belang Nide , dat Godsdienst en Christendom
algemeen mugt gekend en behartigd worden onder de
menfchen , inzonderheid in de Gemeente , die hy zoo
lang gediend heeft. De gefprekken met vrieitden en
bekenden , en inzonderheid met zynen Zoon , in de
dertien laatite dagen van zyn leeven , gehouden, waarvan ons bier, op ontvangene vergunning van den flervenden Leeraar, 't hoofdzaaltelyke wordt medegedeeld,
zyn zeer gewigtig. 'Er is voor den Menfchenkenner
en Godsdienst yriend veel nit te leeren. Zeer nadrukkelyk en leerryk zyn, in het byzonder,, zyne laatae vermaaningen en raadgeevingen aan de Gemeente, die by
gewild heeft dat door zynen Zoon aan dezelve zonden
overgebragt worden. Van dezen hem opgelegden last
kwyt zich de jonge Prediker , in deze Leerrede , met
aandoenelyken ernst en hartelyke getrouwheid. Hy &It
daarin den plicht der Gemeente en troost van het Ettan•
gelie, by het affterven van godzalige Voorgangers, voor,
naar aanleiding van Hebr. XIII: 7 , 8. Gedenkt uwer
voorgangeren , die u het woord Gods gerproken hebben ,
en volgt bun geloof ma. aanfc 4ouwende de uitkomst (bun.
tier) wandelinge. Yefus Christus is gisteren en heden de.
Zelve en in der eeuwigheid.
Na eerie beknopre verklaaring van deze woorden ,
wor.

D

G. W. J. BONNET
498
worden daaruit de volgende leeringen afgeleid. (I) Het,
is een onfchatbaar voorregt, dat de Heer der Kerk zyne
Gemeente onder ons reeds lang begunfligd heeft , en
nog begunaigt , met voorgangers , die ons het woord
van den leevenden God, het heerlyk Euangelie der verzoening en der zaligheid, verkondigien, en daarin nog
bedryvig zyn. (2) Het is de plicht der Gemeente,
aan die voorgangers in liefde te gedenken , die , getrouw aan hunnen Heer en zynen dienst, geloovig aai/
zyne beloften ontflapen zyn. (3) Om op de regte wyze
aan onze voorgangers, die ons het w pord Gods verkondigd hebben, te gedenken, moeten wy vooral letten op
de uitkomst hunner wandeling. (4) Het aanfchouwen van
de zalige uitkomst der wandeling van onze ontilapene
voorgangers, die ons het heerlyk Euangelie verkondigd
hebben , verplicht ons te meer, om hun geloof na te
volgen , en naar hunneu raad ons te gedraagen. (5) \Vat
verandering 'er ook moge plaats hebben , onder de die.
naars der Kerk, Jefus Chrism blyft onveranderlyk de.
zelfde. (6) zoo Hem , als die gisteren , heden en in
eeuwigheid dezelfde is , te eerbiedigen , en aan Hen/
vast te houden, geeft troost in de linertelykfte omaan.
digheden, en in den dood.
By de derde leering neemt de Leeraar gelegenheid ,
om 't geen zyn eerwaardige Vader hem gelast had , in
zynen naam, aan de Gemeente te zeggen, aan dezelve
mede te deelen , met invoeging van veele byzonderheden van 's Mans zalig fterfbed, waarointrent, in achteraan geplaatfle aanteekeningen , nog 't een en ander,
tot nadere opheldering, der vergetelheid ontrukt is. Men
zfet daaruit , dat de meer dan 87 jaarige Gryillart aan
de Gemeente heeft willen laaten zeggen , dat hy, tot
zyne laatfle oogenblikken toe , aan de Leer van zyn
Kerkgenootfchap , met de volite overtuiging , vastgehouden heeft, en daarin ook nu, in het gezicht des
doods, waaren troost vond; dat . hy wenschte, dat de
Leeraars en de Gemeente , ook na zynen uitgang, de
zuivere waorheid beflendig hartelyk zouden liefhehben,
en, in alien hunnen waudel, behartigen , het geen tot
Heide vrede Itichting en waare godzaligheid client;
dat hy alle zyne Amblgenooten voor 'tonne oT,vei.diende
hulp, en alle zyne Vrienden , en ook de gehee'e Ge.
meente , hartelyk bedankte voor zoo veel liefde gene.
genheid en achting , aan hem ouwaardigen beweeZen ;
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zen ; dat by elk en een iegelyk raadde en vermaande
om God en Jefus te dienen , en het geloof aan God
en Jefus te vercieren door een dankbaaren , Euange.
lifchen , godzaligen wandel , en dien vrede ender
menfthen en volken te bevorderen , die de verzoenenr
de Christus heeft aangebragt en leert , enz. Meest
I4ngryk zyn ons voorgekcenen de bygevoegde aanteekeniugen, die 's mans veriland en hart eere aandoen. Eett
weinig minder gehechtheid aan aangenomene leerbe.
grippen , die by fteeds aanmeri, t Ms de alleen waare,
in Gods Woord geOpenbaarde , Christelyke Leer, zott
aan zyne vermaaningen nog meer kracht van overtuiging bygezet hebben. — Aanmerkingen over de bekroonde Verhandeling van Prof. VAN BEECK CALKOEN,
over het Specimen Criticism in Platonem van Prof. VAN
}tenor., zou men hier mogelyk niet verwacht hebben,
Luie en dweepzieke Predikers ; wier kennis en oefening
zich naauwlyks verder uitbreidt dan hun Theologisch
Syilema , ontvangcn hier eene nuttige les. Opmerkelyk
is ons ook voorgekomen 't geen de flervende Gryzaart
zeide , omtrent de zoo zeer gewenschte hekeering der
ileidenen: „ Dat men 'er toch erntlig om bidde. Je1 us en regeert." — En op een anderen dag :
„ Gy weet , myn Zoon ! myne denkwyze over de
zaak van bet Zendeling-genootfchap : daar is wel het
een en ander , het welk ik , naar myn inzien , gaarne
anders wenschte ; maar dat neemt het gewigt der zaak
niet weg. Dat men toch aanhoudend , erntlig bidde
om de bekeering van Heidenen „j'ooden en zoo vee,':: onkundigen. God toont aanvanglyk, wat Hy doen kan ;
—en dat men elkanderen opwekke, om nuttig te zytt
yoor het Kouingryk van den Heere Jefus." — Zyne
laadie woorden zyn geweest : in God een eeuwige rots.
fleen, en dat is genoeg, die wankelt nooit.
Gefi.hied- verhaalen des Olden en Nieuwen Testaments,
inzonderheid gefi.hikt voor de ,eugd. In 't Hoog4itsch
befchreeven, door een Gezelfchap in Zurich, order het
beguur van JOH. JAC. HESZ Predikant te Zurich.
Derde Druk. Met Platen. In den Haag , by I. van
Cleef , 1803. In gr. 8vo. Met het roomed: 538 hi.
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in den Jaare 1778 yerfcheen dit Werk, doo;
den Heer j. W. VAN HAAR vertaald, in 't iicht ,
en
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en wierdt , even . als alle het overige , door den be.
roewden tIESZ of ander diens opzigt vetvaardigd , by
onze Lank,etiooten gunflig ontvangen. Het pen vertier maakte een derden druk noodzaaklyk , die thans
wordt aangebooden, voorafgegaan van eene aanpryzen.
de Voorrede des geleerden VAN HitmELsvELps , de nuttigheid der Gefchiedenisfe in 't algemeen , en der Gewyde in 't byzonder,, voor de Jeugd, met verdienden
lof vermeldende. „ Het Kind (zoo fchryft de waardige
man) kan niet to vroeg met zynen Schepper en OnderII
houder, met God bekend gemaakt worden. — Deze
11
kennis kan hetzelve bestdoor de gefchiedverhaalen
19
van den 'Bybel worden medegedeeld. — Door die
51
verhaalen warden de verhevene eigenfchappen van het
11
Opperwezen
, zyne wysheid, goedheid , reehtvaar5,
digheid , heiligheid , en vooral zyne liefde en goe51
,' dertierenheid in het beftuur der wereld, en des menfchen, uitblinkende , als 't ware, zinlyk voor het
1/
kind, en dus vatbaar voor zyne vermogens gemaaL t.
I/
— De Bybel is ryk in gebeurenisfen, welke het kind
19
hoogachting, eerbied,
vertronwen , en gehoor.
1,
zaamheid
aan
het
Opperwezen
kunnen inboezemen;;
39
welke hem nederigheid, manlyke Godsvrucht, eer5,
lykheid , rechtvaardigheid , menschlievendheid,, met
1/
woord haat tegen zOnde en ondeugd , en liefde
/9
tot de deugd kunnen aanpryzen. --De gefchiedenis
11
van JESUS en zyne Apostelen, voornaamlyk
in het
11
jeugdig gemoed de grondlynen trekked van het waare,
15
het God verheerlykend en menfchen gelukkigmaakend
1/
„ Christendom , het welk niet bellaat in woorden , maar
S5 in geloof en deugd, het welk niet uitgebreid is, of
1/ gehandhaafd words , door vervolging en broedertwist,
11 maar door leere en voorbeetd."
In de Voorrede tot het Werk zeif, 't welk als een
Dort Begrip der bekende Schriften van den Heere DESZ
mag befchouwd worden, ontvouwen de Schryvers , met
de noodige uitvoerigheid, het plan, door hen gevolgd;
waarin zy meenden , dat op de volgende eigenfchappen
of hoedanigheden inzonderheid moest gelet worden :
eene gepaste keuze tier gelchiedenisfen; de juistheid in
't verhaalen; de vaibilarheid en eenvoudigheid; her interesfante of belangryke; en eindetyk het leerzaame: alle Welke vereischten vervo'gens ruder ontwiklceid
den. Te rest hebben , in die ontwikkeling
cirryvets aangt.merkt: Vooral en voornaariaelyk muesten ,A.y
,, leer-
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!I leerzaam verhaalen. Het moreele of zedelyke moest
II uit het verhaal van zelve doorfleeken , of, door by,' gevoegde aanmerkingen en leeringen, daar uit afge.
2) leid worden. Men heeft, zoo als men best en het
II gevoeglykst keurde, dan het een, dan het ander, ge.
„ daan."
Overtuigd van het nut, welk dit Werk kan ftigten,
hoopen wy dat het veele Leezers zal vinden, maar voor.
al dat het oogmerk , met het opilellen bedoeid , moge
bereikt worden. — Ter verfieringe van het Werk die.
nen eenige weluitgevoerde Plaaten.

Proeve eener nieuwe Theorie der J'Vatervrees. Eene Bydrage tot de Gefthiedenis van dezelve. Ilan het Publiek ten onderzoek voorgelegd , door KAREL FREDERIK
BADER , Geneesheer te Buehsweiler, in het Department
van den Neder - Rhyn : met eene Voorreden van J. R.
DEIMAN , Med. Dot?. te ilmflerdam. Te AmJlerdam,
by W. Holtrop, 1804. In gr. 8vo. 150 bl. behalven het
Voorwerk van XX bl.

Reeds

by de aankondiging van dit Werkje, herinnerden wy ons, voor een aantal jaaren, jets van dien
aart van deezen Schryver geleezen te hebben. Naar.
dien wy ons, echter, naauwelyks konden verbeelden,
dat men ons bier oude kost , als eene Proeve eener nieuwe
Theorie, zoude opdisfchen , hebben wy ons oordeel op.
gefchort , en waren zelfs zeer verlangende, deeze nien.
we Theorie van die anderzins zoo duistere Ziekte van
naby te leeren kennen. Tot onze groote verwondering , is het ons, echter, by nadere inzage , gebiee.
ken , dat dit Boekje niets anders is , dan eene een.
voudige Vertaaling van het door ons bedoelde Werkje,
door dien Schryver reeds in het Jaar 1792 in het Licht
gegeeven (*). Wanneer men nu in aanmerking neemt
wat 'er, zedgrt twaaif jaaren , in de Theorie der Geneeskunde, over het geheel , is voorgevallen , en dat 'er
in
( I) KAREL FRIEDRICH BAUR , Verfi.feh einer neuen Theorie
der IPasferfcheu ein Beitrag zur Gefthichte derfelben.
Frankf. and Leipzig, 1792. he, 208 feiten.
LETT. 1804. NO.
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in dien tusfchentyd zoo veele belangryke Schriften en
Waarneemingen over die Ziekte in het byzonder uitgekomen zyn, (waar onder, voor zo verre ons Vader.
land betreft, inzonderheid in aanmerking komt, de, by
het Utrechtfche Genootfchap bekroonde , zeer uitvoerige
Prysverbandeling van den Heere ROUGEM O NT(*),iD wel.
te men , onder eene menigte andere Schryvers , ook dit
Werkje van BADER vindt aangehaa/d, en zelfs zommige zyner gevoelens uitvoerig wederlegd); dan zal bet
ligt op te maaken zyn , zonder dat men by den fchraa.
len inhoud van dit Werkje behoeft te blyven
dat hetzelve op niets minder aanfpraak heeft, dan op
eene nieuwe Theorie , en dat het ook zeer gebrekkig
inner zyn zo wel omtrent de optelling van de onderfcheidene Geneeswyzen in deeze Ziekte , als ten awl•
zien van de Litteratuur der Watervrees , welke de
Schryver, op het einde van dit Werkje, als een Aan-.
batigiel , 'er bygevoegd heeft ; gelyk dan ook die Lyst
der Schriften (die op zich zelve onvolledig is) niet
verder gaat dan tot 1791, en 'er omtrent de aangepreezene Geneeswyzen eenige nieuwere gemist worden ,
welke de aandacht der Geneeskundigen ten hoogflen
verdienen ; waaronder wy voornaamelyk rekenen , het
trapswyze klimmend en daalend gebruik van de Opium,
de afwisfelende toediening van dit middel met de Loog.
zouten , volgens de wyze van STUTZ, en eene vertiandige aanwending van het Galvanisme.
De Voorreden, welke de beroemde DEIMAN zich tot
onze bevreemding ver/edigd heeft voor dit Boekje te
fchryven, is voorzeeker van een anderen cart. De in
dezelve vlugrig ter neder geworpene aanmerkingen , zoo
als zyn Ed. ze gelieft te noemen 'omtrent de moeilyke
kennis en behandeling dier Ziekte ,kenmerken allezins den
denkenden en doorzienden Artz. Het zy ons intusfcben geoorloofd , by deeze gelegenheid , omtrent dit
onderwerp, merle eene vlugtige aanmerking in 't midden te brengen. — Wy zyn het met den Heere DEL.
MAN volmaakt eens , dat de hemelsbreed verfchillende
eigenfchappen en krachten van de Geneesmicidelen , welke in deeze Ziekte , op gronden van ondervinding worden
(*) Verhandeling over de gevolgen van de beet van date
.Dieren , enz. Utrecht , by 3, . de Waal , Sz, 1795..gr. 8vo..
Zie onze Letteroef. voor 1795. bl.
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den aangepreezen , in . den eerften opflag even weinig voor derzelver onfeilbaarheid pleiten , als dat men,
ingevolge der alsnog plaatshebbende onkunde van den
vreezenlyken aart van het gif,, in (bat kan zyn, een
fpeciflek antidotum tegen hetzelve toe te dienen. Zoude
echoer deeze zaak niet uit een ander oogpunt kunnen
befchouwd worden? Immers moeten wy erkennen, dat
onze zoogenoemde geneezingen , in de meeste gevallen , bellaan in eene confenfueele, antagonistifche, met ben
woord , in eene betrekkelyke geneeswyze; zoo dat wy,.
zelden in !hat zynde om de ons veelal onbekende eerfte
oorzaak eener ziekte te beilryden, de geneezing meestai
op eene middelyke wyze moeten trachten te bewerken,
door , naamelyk , de ziekelyke wederwerking naar de
verfchillende omflandigheden te wyzigen, en voornaamelyk door de hinderpaalen uit den weg te ruimen, die ,
om ons zoo eens uit te drukken, de Natuur in den weg
'hart , am de abnormale afwykingen wederom tot den
normakn (land te rug te brengen. De ondervinding leert
ons ook, dat dit zelfs pleats heeft in ziekten, die wy a
priori weeten , dat door eene fpecigeke fmetaoffe veroorzaakt zyn. De Kinderziekte , b. v., die, even als de
waare Watervrees , uit eene eigenaartige , ons onbekende
fmetfloffe ontflaat , vordert toch dikwerf eene hemelsbreed
verfchillende behandeling, naar maate van de individueele
gefieldheid des Lyders ; zoo dat wy by den eenen, nit
hoofde eener Hyperfihenie, de cura antiphlogistica in den
voiften zin moetende aanwenden , by een anderen , we.
gens de te groote neiging tot rotting, tot de rottingweerende middelen de toevlucht moeten neemen , en
wederom by een derden , wegens den plaatsliebbenden
zoogenoemden flatus nervofus , alle deeze middelen moeten ter zyde &Hen , en alleen van de viugge exciteerende
middelen baat te wachten hebben. En zoude dit, vraagen
wy , niet ook toepasfelyk kunnen gemaakt worden op
de behandeling der Watervrees ? Zoude men by dezelve,
en vooral by de werklyke geneezing dier Ziekte , niet
jnisfchien eerder het doel bereiken , wanneer men minder
bleef ftilftaan by de vernietiging van eene geheel onbekende
lloffe , en zich meer toeleide op eene methodifche behandeling, naar de verfchillende gefiddheid des Lyders en verdere omflandigheden ingericht , zpnder evenwel den eigenaartigen form der Ziekte uit het oog te verliezen? En zoude men, eindelyk, op deeze gronden , niet,,00k kunnen
verklaaren hoedanig tegen elkander Itrydende GeneesM rn a
wy-
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wyzen in eene en dezelfde Ziekte , of liever in een' en denzelfden form van kwalykbevinden , van nut geweest zyn?
Wy herhaalen het, intusfchen , dat wy het gezegde
alleen als eene losfe gedachte willen aangezien hebben ,
tot welker verdere ontwikkelingeene Recenfie ook in 't geheel niet gefchikt is, en gelooven met Dr. DEIMAN, dat
dit onderwerp nog altoos veel ftoffe tot onderzoek voor
oordeelkundige en fcbrandere Artzen kan opleveren. Mogt
bet dien Heer, welken wy gaarne onder dusdanige Geneesbeeren ranglchiliken , behaagen , deeze zaak eens ernflig op
te vatten ; ongetwyfeld zouden wy daarvan meerder nut
hebben , dan van deeze Vertaaling, die, zonder eenig verlies voor de Maatfchappy,, agterwege had kunnen blyven.
Gefchied- en ilardrykskundige Befchryving der Stad en
illeiery van 's Hertogenbosch, beginnende met de vroeg.
Jle tyden , en eindigende met den ware 18o2. Door
STEPII. HANEWINKEL, H. C.
Leeraar der Her.
vormden te Fierltngsbeek. Met eene nieuwe Kaart. Te
IVymegen, by J. C. Vieweg. In gr. 8vo. 559 bi.
e Eerw. HANEWINKEL geeft, in de Voorreden , een
breed verflag van de gelegenheid , by welke deeze
Gefchied- en Aardrykskundige 13efchryving let licht
aanfchouwt , en waarom by dezelve den dag doet zien.
In het ilardrykskundige vondt by geen' Schryver ,
dien by kon volgen ; geene Kaart, die hem voldeedt.
Te Aarle , Beth en Lieshout heeft by het Leeraaratnpt.
bekleed ; en is 'er byl.ans geen enkele plaats in de
Meiery , waar by niet an of meermaalen geweest is.
Iiierom was bet vervaardigen eener nieuwe Kaart van
de Illeiiry noodig , die agter dit Werk geplaatst is ,
waarin by de groote Kaart, door den Landmeeter VERTIEES in den jaare 1794 vervaardigd , gevolgd , de
misflellingen , welke by daarin vond , verheterd , en dezelve zo naauwkeurig, als hem mogelyk was, gemaakt
heeft. In het Werk treft men de befchryving van veele
Gehugten , en van alle de Meieryfche Rivieren en Beek.
es aan , welke men elders vergeefs zal zoeken.
Ten aanziene van het Gefchiedkundige ontmoette de
Eerw. HANEWINKEL bykans dezelfde zwaarigheid als
ten opzigte van het Aardrykskundige , uitgenomen de
Historic der Stad en Bleiery van 's Hertogenbosch, door
j_. 111. 'VAN IIEURN dien by zyn' getrouwen en onzy.
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zydigen Leidsman noemt welken hy volgde, het min
belangryke weglaatende , 't geen hem belangryk fcheen
daar byvoegende , en het misgeftelde verbeterende. Het
Gefchiedkundige zints 1766 , want zo verre ftrekt het
Werk van VAN HEURN zich uit , is van HANEWIN.
KEL ' S hand.
Aan des Schryvers uitnoodiging in de Nieuwspapieren gedaan, om hem belangryke zaaken , oude ftukken , opfchriften enz., tot volmaaking van dit Werk,
toe te fchikken , werd Diet voldaan ; waarover hy zich
zeer beklaagt. Ruime vergoeding vondt hy door de
bydragen , hem verleend van den Heer en Mr. w. c.
ACKERSDYCK, y. U. Dot)or,,Oud Secretaris der Hoof&
ilad 's Hertogenbosch, en Pra&ifeerend Advocaat aldaar,
die de moeite op zich nam om zyn Werk na te zien ,
en 'er gewigtige zaaken by te voegen ; waarVan het
doorgaans overvloedige bewyzen oplevert.
Het beloop des Werks is in lien Afdeelingen gefcheiden. — De eerfte heeft ten opfchrift : Naam , Ligging
en Grootte , Verdeeling , Wapen, Natuurlyke Gelleldheid ,
Voortbrengzels, Rivieren, Inwoonders, Taal, Handwerken
en Landkaarten van de Meiery. — Ten aanziene van
de Natuurlyke Historie der Meiery van 's Hertogenbosch
berigt ons de Schryver , dat hy , misfchien, in 't vervolg, deeze afzondertyk in 't licht zal geeven; weshal.
yen hy alle Liefhebbers en Kenners van dezelve, in de
Meiery, verzoekt , hem hunne waarneemingen mede te
deelen. Wy hoopen , dat hy gelukkiger zyn zal , dan
te vooren , in het ontvangen van de verzogte hulp. Wy
verlangen veele waarneemingen, hier aangettipt , breeder
ontvouwd en bevestigd te zien ; onder andere zyne
waarneeming bl. 19. „ Het is opmerkelyk , fchoon
„ natuurlyk , dat het nimmer 's nagts hagelt , en dat
„ na de maand July geen hagelflagen meer vallen." —
Juist toen wy dit Werk lazen , troffen wy een Heer
aan , zeer kundig in \ de Blaauwzel-Fabriek. Wy dee/den hem mede , 't geen wy bl. s7 Iazen : Blaauwzel ;
met byvoeging: „ Het geen ik 'er gezien heb , is zeer
fchoon, en het valt op fommige plaatzen in menigte;
57
doch de kunst , om het van zyne vuiligheid te zui.
„ veren, ontbreekt hier." Hy gaf my te verftaan , dat in
de Meiery de ftoffe vie! , waaruit men Blaauwzel maakt;
dat hy 'er van hadt; doch tevens, dat dezelve zo veel
vuiligheids en vreemde ftoffe behelsde 3 dat de arbeid,
Mm 3
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daataan noodig te betteeden, de kosten haven de waarde der opbrengst deedt loopen.
De tweede Afdeeling levert ons de Gefchiedenis der
MeiEry, in zes Tydvakken afgedeeld. Wy zouden meet
verpligtings aan den Schryver hebben , indien hy het
oude wat bekort en de laatere wat breeder behandeld
badde : in weinig bladzyden geeft by ons , 't geen hy
te recht eene onvolmaakte en korte fchets noemt. Het
is de zaak eens Gefchiedfchryvers , het gordyn van 't
geen 'er ten zynen tyde voorviel op te .fiaalen, en niet
hetzelve toe te fchuiven. Hy hadt een bloot verhaal
en geene beoordeeling moeten geeven, met die onzydigbeid , waarvan by in zyne Voorreden gewaagt, en wake ook doorgaande vry goed is in acht genomen.
De Befchryving van 's Hertogenbosch maakt de derde
Afdeeling uit, en wordt, in de vierde , gevolgd door de
Lotgevallen en de Gefchiedenis dier Hoofdflad, even als
de Gefchiedenis der Meiiry zeive in Tydperken afgedeeld. Wy maaken omtrent het laatfte Tydperk, by.
zonder het laatile gedeelte, eene gelykfoortige aanmer.
king , als wegens de illgemeene Gefchiedenis. De over-,
wyzing des Schryvers derwaards heeft, uit gemelden
hoofde, weinig te beduiden , en hy flapt 'er weder of
met deeze woorden: „ Alles is echter maar een korte
en onvolmaakte fchets : want wilde men alles , wat
„ verder , vooral omtrent het Beftier, federt 1794 ge,, beurd is, befchryven, dan moest men een geheel verbal van alle fchokken en wederfchokken der Omwen,1 telina in ons Vaderland voorgevallen,, tekenen. Dit
„ zou een werk weezen van geen geringen omflag." Wy
ftaan dit toe; maar, zo veel wy zien kunnen , behoorde
het bier. Zal niet ieder,, den Tytel deezes Boeks leezende , verwagten , dat althans de laatere Gefchiedenisfen , die van zynen leeftyd , daarin bovenal zullen
voorkomen ? Zo ergens moet men ze hier zoeken en
vinden.
Aan de Regeeringswyze der Stad en Meriry van 's Her•
togenbosch is de vyfde Afdeeling gewyd. ifigemeene
merkingen omtrent de Meieryfche Plaatzen worden, in de
zesde , zeer kort opgegeeven. De zevende Afdeeling
befchryft Peelland; de (teas, Kempeniand; de negende ,
Oosterwyk ; de tiende , Maasland. De Schryver volgt ,
tot gemak van den Leezer in de Aardryks. en GeIchiedkundige tekening van de Maly , de orde van
het
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bet A. B. C. in deeze Afdeelingen ; 't welk tot veele
overwyzingen aanleidiiig geeft.
In de befchryving van deeze hoofdafdeelingen der
, hebben wy , met groot genoegeu, gezien,
hoe, op. veele plaatzen , de Landbouw thans wakkerder
dan ooit wordt ter harte genomen, en hier en daar on.
derfleund door . Mannen, wier naamen , als weldoeners
buns Vaderlands , verdienen vermeld te worden.
Reeds hebben wy, in 't voorbygaan , 't een en an.
der opgemerkt , ten aanziene van de flop, in dit Bockdeel verwerkt ; wat de wyze aanbelangt, de 41 is eenvoudig en veelal plat historisch. Gelykfoortige geval.
len , in het verloop van Eeuwen byeengehoopt, geeven
nu en dan eene niet wel vermydbaare eentoonigheid en
eenzelvigheid van woorden.
„ reek ilantekeningen ," zegt de Schryver, „ heb ik
9, order de Bladzyden moeten voegen ;" dit moeten that
zeker op eenige onvermydelyk noodzaaklyke, doch iS
verre van op alle te pasfen. Zyn Eerw. fchynt zeer
gefteld , en op het maaken van Aantekeningen , en op
het aanwyzen van meerdere en mindere misflagen in
anderen ; ook van de zodanige , die men mag zeggen
buiten zyne taak om te loopen , en aithans van dien
cart te zyn, dat men ze liever in dit Werk niet zou zien,
dan in 't zelve aantreffen.
Niet weinig Leezers zullen over de menigte van kidstigheden vallen , in dit Werk dootgaande , en in de
Plaatsbefchryvingen inzonderheid , voorkomende ; dan
deswegen pleit om verfchooning , dat dit eene eigen.
fchap is van meest alle Plaatsbefchryvingen ; en, baa.,
ren dezelve eenigen wederzin by de Leezers in 't algerneen , zulks wordt vergoed en opgewoogen door het
genoegen , 't geen die eigenfte kleinigheden fchenken aan
de Plaatsbewoonders, die gaarne alle, ook de geringlIe
byzonderheden, vermeld vinden, en het niet ophaalen
voor een gebrck houden.
Ondanks onze aanmerkingen over dit Werk, flegts
als eene Befchryving , en niet als eene volledige Gefailed- en Aardrykskundige Historie befchouwd, mogen
wy onze Leezers, met de woorden des Schryvers , vet-.
zekeren , „ dat men bier zagken zal vinden , die men
„ elders geheel vruchtenloos zal zoeken, of die elders
„ niet zo naauwkeurig te vinden zyn."
Vry
Mm4
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Vry groot is de Lybi. der zinftoorende Drukfouren;
een gebrek in dit Werk , waarover de Schryver zich
beklaagt : by zou deeze Lyst nog zeer hebben kunnen
vergrooten.
Vervolg op het Leven van BUONAPARTE of Verzameling
der byzonderheden zyner Reize, gedaan door het voormaalig Belgien, Elland Walcheren •enz. in 1803. Uit
het Fransch vertaald. re Gorinchem , by J. van der
Wal, 1804. In gr. 8vo. 334 bl.
eelmaalen hebben wy, in den loop onzer Aankundigingen en Beoordeelingen, BONAPARTE, op zyne
Krygstochten , in en buiten Europa , vergezeld; het
Werkje, bier voor ons, is van eenen anderen aart , en
biedt ons, van deeze Krygstochten zeer wyd verfchillende , Tafereelen aan; — •Tafereelen , oorfpronglyk in 't
Fransch gefchilderd , doch in Nederduitfche verwen over.
gebragt. En de oorfpronglyke Schryver en de Vertaaler
blyven ongenoemd, en zyn by ons onbekend. Zeker
heeft de een en ander de gaave van met een flerk coloriet
te fchilderen. Groot ook zyn de Hoofdbeelden, en luisterryk de Tooneelen, waar op zy zich vertoonen, van
bet eene op het ander treedende , met herhaaling en
verwisfeling van Eerbetooningen , van Aanfpraaken, van
Beantwoordingen, van Gefchenken , van Ontmoetingen ,
nu grootere dan kleindere, doch alle tot eere van den
Held en diens Gemaalinne, hem vergezellende op de Reize , door de op den tytel gemelde Gewesten.
De voorafgaande Aanmerkingen fchetzen het Lot van
Belgie , en flrekken om aan te wyzen , hoe in de gefchiedenis van bet einde der XVIIIde Eeuwe valt op te
merken , dat de Belgifche Gewesten in bet Franfche Ryk
weder ingelyfd werden , waar van zy, ten alien tyde ,
een gedeelte hadden uitgemaakt. Zy behoorden ,"
zegt de Schryver, „ wel is waar, achtereenvolgende aan
Spanje en Oostenryk ; doch flechts door een dier flaatkundige fchokken , waar van de uitflag eene klaarblyklyke tegenftrydigheid met den natuurlyken loop der dingen is: waar uit dan ook volgt, dat zulk eerie wending niet lang kan !land houden." Die gefchetst hebbende, befluit de Schryver met deeze Spraakwending:
,,
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Volken van het Franfche Belgie ! bet is op dit
tydflip , dat gy trotsch kunt zyn, op de herinnering
dat de wieg van de oude Franfche heerfchappy iu uw
rnidden was. — De held, die in dertig maanden verxichtte het geen KAREL DE VYFDE in dertig jaaren ten
uitvoer bragt , de held, die het luisterryk ontwerp , dat.
door den grooten LODEWYK flechts gefchetst was, om het
oude Franfche grondgebied weder in Frankryk in te lyven, tot !land gebragt heeft, deeze held, het roemryk
opperhoofd van het Groote Yolk , komt in perfoon het
recht van uwen ouderdom erkennen: ook komt hy niet
als een eenvoudig reiziger,, maar met al den luister der
oppermagt , waar mede gy zo wel als alle uwe Franfche
unedeburgers hem bekleed hebt. — Hy komt om al de
Ilraalen der nationaale magt op uwen grond te veranigen , om uwe velden vruchtbaar te maaken, die zo lang
door den oorlog verwoest wierden, om de Werkzaamheid
ewer fabrieken , die zo lang onder vreemde heerfchappy verlamd waren , weder in werking te brengen.
Toen gy aan Frankryk behoorde , waren uwe gewesten
de ryke ftapelplaatzen der handeldryvende Volker); thans,
mu gy weder Franfchen geworden zyt, wil het Opperhoofd van het Gemeenebest zeif eerie pooging in het
werk &lien om uw oud voorrecht in den handel op
het vaste land u weder te geeven. Daar de reis
van den Eerflen Conful in uw midden het roemryk tydItip wordt van uwe weezenlyke veri6niging met Frankryk vertrouwen wy, dat gy het ons dank zult weeten, dat wy u door dit gefchrift alle de byzonderheden
deezer reis doen kennen."
Het bepaalde doel des Schryvers is uit deeze Spraakwending duidelyk te ontdekken : „ want," getuigt hy,
59 de Gefchiedenis van NAPOLEON BONAPARTE is waardig om door een welfpreekender en grootfcher pen dan
de myne befchreeven te worden. Het vernuft zal haar
eens uit de vleugelen van de faam ontlenen , om dea
zoem van den Franfchen Held , op, eene luisterryker
wyze . te vereeuwigen."
De VII eerfte Hoofdftukken befchryven het vertrek
van den Eerften Conful , diens doortocht van Compiegne, komst en verblyf te Amiens, doortocht van "lb.
keville en Boulogne , aankomst en verblyf te Duirikerken, verblyf te Rysfel , doortocht van Calais; het hate
fie als een tusfchenvoegzel. In den loop deezer Reize
Mm5
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treffen tvy veele byzonderheden aan , tot de opgemelde.
Steden in dit tydsgewrichte behoorende, zo wat de Fabrieken als de toerusting tot den Kryg tegen Engeland
betreft.
Eerie Uitweiding, die noodzaaklyk wordt , is het opfchrift des VIlliten H. en beitaat in de vermeldilg van de
toehereidzels , tot het ontvangen des Eerften Confuis te
Brusfel gethaakt, alsmede de hulde, hem daar toegedagt:
dit alles is verbaazend fterk gekleurd, en worth tot het
Xlide H. voortgezet ; waarin de Reis van BONAPARTM
en diens komst te Brugge belchteeven worth: aan 't
gebeurde te dier Stede , by zyne komst en verblyf,
met het bezigtigen der Bataaffche Zeekusten, wordt dit
en het volgend Hoofdliuk befteed. Diens komst en
verblyf te Gent , en zyn vertrek van daar zyn verblyf
te Antwerpen , en komst te Brusfel, maaken het XIV
en XVde H. uit. Oin het agtdaags verblyf te laatst.
gemelder Stede te befchryven, befteedt de Schryver even
zo vee/e Hoofdftukken,
Wy neemen , om van de Schryfwyze eerie proef te
geeven, 't een en ander over uit den zesden dag, het
grootiche Feest der Kooplieden befchryvende : zestig
der rykilen hadden zich vereenigd om aan dit Feest
pracht by te zetten ; deeze wordt in alles breedvoerig
termeld. „ De Vrouwen," merkt de Schryver op,
waren thans , daar zy meer in aanmerking kwameri
clan by het o ptimal op het Stadhuis gegeeven , ook
pracht iger in haare kleeding; fommigen haarer hadden
hanten kleden aan , die in rykdom voor niets hehoefden order re doen , dan voor dat, het welk de Stag
Trustel aan Mevrouw BONAPARTE als eene hulde hadt
aangebnden. Diamanten Hairnaaiden, of kransfen van
gouden Koorenairen met rohynen bezaaid, verlierden
bet kapzel van de meeste Dames.
„ 'Er was nog iets plegtiger noodig, om de pracht,
Waarvan de weidoel er der volken het voorwerp was,
ri ng meer luisrer by te zetten; dus gingen twee eerwaardig-e Grysaarts den Eerften Conful vooruit in deze
vergade ,.ing: vile oogen waren op hen gevestigd. Het
Fvangelisch trruis fchitterde op hunne borst, en het
Roornfche purger vertierde den eenen. Deze Grysaarts
waren twee' dienstknegten des Heeren: de eene de Karaina I legaat , en de andere de Bisfchop van Mechelen.
De Kommisfarisfen van de Zaal onningden hen met eerbied.
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bled. Zy werden niet onder de menigte vermengd.
De Godsdienst , waar van het Brahantfche yolk nooit
afvallig geweest is , heiligde, door de tegenwoordigheid
def verheevenften van zyne dienaaren,
hulde, die
hetzelve bewyst aan den grooten g an , die de ala
taaren weder oprichtte , en de dienstknegten des Hee.
ren van de afgelegene eilanden te rug riep, werwaards het
rnisdryf , op de puinhoopen des troons gezeten, hen
verbande. — De Kardinaal en de Bisfchop werden tot aan
den voet van de verheevene plaats geleid. Alle de aanzienlykfte perfoonen omringden hen, om hunne ledige
oogenblikken bezig te houden door een waardiger on.
derhoud , dat weer met den ernst van han charakter
overeenftemde dart de fchitterende ydelheid, welke ons
bet gezigt der vereenigde fchoone waereldfche vrouwen
opleverde , by welken de pracht van eene onheilige
weelde en de verfynde mode, de geliefdfle dochter
van den wellust, alle verzoeingen vereenigd hadden ,
waar voor de menfchelyke zwakheid vatbaar kan zyn."
Op den vierden dag verleende BONAPARTE gehoor aan
de Afgevaardigden der Bataaffche Republiek, de Heeren
BRANTZEN BiCKEIt. en den Staatsfecretaris VANDER. GOES;
de Heer SCHIMMELPENNINCK, voormaalige Ambasfadeut
by het Hof van Londen, de Ambasfadeur statoNviLLE,
en de teneraal VICTOR, Commandant en Chef der Fran.
fthe troepen in Hollandfthe foldy,, woonden deeze gehoorgeeving by , die van 's avonds ten zeven tot elf
uuren duurde. „ Engeland," voegt 'er de Schryver
by, zal eens alle de oogenblikken van zulk een onderhoud9 tellen, en de Bataaffche Republiek, 6nze getron•
we bondgenoote , zal hieruit haare voile Zekerheid te.
gen de onbefchaamdheid der Britfthe fnorkeryeti zien
ontftaan."
Op het Feest der Kooplieden te Brusfel, waarvan wy
zo even gewaagden, „ vereerde, " volgens het bericht
des Schryvers,, de Eerfte Conful de Afgevaardigden
van de Bataaffche Republiek met zyne byzondere eau.
dacht. By het eiudigen van het koncert zag hy dezelve
aan het einde der zaal than en under de andere aanfchou.
wers vermengd, waaronder zich zelfs vreemde Prinsfen
Ministers en Franfche Ambasfadeurs bevonden. De Eerfte
Conful wilde in het feest, waarvan hy het waardig voor.
werp was, vertegenwoordigers doen deelen 'van een
vriendfchapyk Gouvernement dat zulke edelmoedige
poo.

C
ris
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poogingen doet om hem te onderfieunen in eenen 001'.
log , waarin by op zich neemt den twist van het ge.
heele vaste land tegen het trouwloos Engeland te wreeken. Hy gaf bevel aan den Prefekt van het Paleis en
aan de Kommisfarisfen der Zaal om de Afgevaardigdea
van het Bataatfche Gouvernement binnen te leiden, ea
hen byzondere en aanzienlyke plaatlen te geeven,"
De Gehoorgeeving van den Eerflen Conful, aan de
Burgerlyke Magten van het Departement van de Dyle ,
maakt, met de opgave der Aanipraaken en Antwoorden,
het XXIVfle Hoofdltuk uit. Het XXVfte vermeldt het ver•
trek uit Brusfél, en den doortogt van Leuven.
Het Byvoegzel tot het Gefchiedverhaal der Reis des
Eerflen Confuls na arusfel geeft cen kort berigt van het
Mort verblyf diens Mans- te Vlisfingen en te Middelburg, — geeft ons te leezen de Opfchrifien te Gent ,
betreklyk tot den doortogt des Eerflen Confuls. Men
heeft 'er zich aartig bediend van de taal, waarin vatGmtus de gelukkige Regeering van AUGUSTUS bezong.
Alen leest met genoegen de befchryving van den door.
togt van verfcheide Steden en Dorpen van het Departewent van de Schelde, waarvoor een byzonder Hoofdfluk
gefchikt is, — zo ook on) BONAPARTES komst en ver.
blyf te Antwerpen te befchryven; welke vervallen Koop'tad van den Eerflen Conful de bemoedigendfte toezeg.
gingen ontving; doch ook berispingen, wegens het klein
getal opgefchreevenen , door dezetve in het zevende en
agtfte Jaar geleverd , en de verkeerdheden in den Koophandel gepleegd. By de nieuw gemaakte eeretekens
met wonder afgellooken hebben de groote Ommegang,
welks Beelden eri Cieraaden bier gedeeltlyk befchreeven
worden; een Ommegang, zeer zeldzaam gehouden , en
in de laatfte Eeuwe affeen in 't Jaar 1728 , 1 74.4. en
1767, doch waarop de Bewoonders van Antwerpen zeer
gefteld zyn. „ De Lerfle Conful en zyne Gemalin," zegt
de Schryver , ftheenen zich daarmede te vermaaken. " (*) Grooter vermaak fchiepen zy zeker op het
Feest ,
(*) De Schryver merkt aan , dat 'er te vooren nog verfcheiden andere Machinen waren, welke tot de Procestle gebezigd werden , verbeeldende de Drieeenheid , de Hel, het
laatfle Oordeel enz., nu vyftig jaaren geleden, by ongeluk ,
cen prooi der vlammen geworden. Indien 'er thans, volgens
gie opgave , fegts agt van die Chnmegangsbeelden vertoond
zYn s
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Feest , dat de Kooplieden gaven , en waarby de rykfte
Burgers van Antwerpen zich gevoegd hadden.
Schoon wy nergeus vermeld vinden , van welk Leeven
van BONAPARTE dit Werkje ten Vervolge ftrekt , vermoeden wy, dat bedoeld wordt de Leevensbefchryving
diens fields , by /filar: , door Mr. .1. VAN DER LIN.
DEN (*) •

Hoe zeer plaatslyk de voorvallen , hier vermeld en
breedvoerig befchreeven , ook mogen weezen, die dus
voornaamlyk zullen bevallen aan de leesgraagen in de
doorreisde Streeken en Steden, heeft het Werkje genoeg
zonderlings, om ook anderer aandagt bezig te houden,
en te doen ftilftaan by de pracht , allerwegen ten toot/
gefpreid, by den meer belangryken that van voortgezette
Handwerken en Fabrieken in dien oord , en de aanftalte , ter uitbreiding des Koophandels gemaakt.
zyn, moet die boedel zeer ingekort weezen door dien brand,
of eenige andere oorzaak. In den Jaare 1728 was het aantal der vertooningen , gelyk wy toevaIlig uit een Brief van een
toenmaalig aanfchouwer gezien hebben , 2 Fen Stukje, ten
dien jaare te Antwerpen gedrukt , en de befchryving van de
Ommegangsbeelden geevende , vermeldt ook veele thans niet
vertoonde, — doch zy waren zeker genoeg !
(*) Zie onze Fader!. Letteroef. voor 18o2 , bl. 553 , en voor
1803 bl. 383.

Pofitiones Juris Criminalis : De Triplicis Partitionis in rebus
infinitis utilitate; in primis ad vim et modum , uti Culp!,
ita Doli quoque eftimandum , fecuadum dottrinam oneTAN G FILANGIERI Viri CI. De fcientia Legislationis,Tom. Ir.
cap. 54. Quas , prefide HENRICO CONsTANTINO CRAS
J. U. D. et in Illufiri Amfteledamentium Atheneo , Jur.
Nat. Gent. et Civ. cum Romani tum Patrii Profesfore, ad
publicam difceptationem proponit wit.timmus DRONRYP
PRINS ; Amiteledamo Batavus : a. d. Lune, qui erit
apud P. den Hengst et Filium,
XVIII Junii , &c.
1804. in 8vo.

et onderwerp , in deze Pofitiones 3'uris Criminalis, of fiefH
lingen van het ilraffende Regt , behandeld , is geno.
over de
men uit het beroemd Werk van
GAETANO FILANGIEBI ,

Wetenfchap van Wetgeving. Deze Wysgeer, Staatsman en
Regtsgeieerde , heeft de Wetgeving met alien ernst, diepden•
Itendheid en inf,panning van kragten nagefpoord, en aan- de
grond.
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grondbeglnzelen van Reps- en Staatkunde, ook aan die van
Wysgeerte en Menfchenkennis, getoetst. Byzonderlyk heeft
by , even gelyk BLAICSTONE en anderen , die het groot onclerwerp van Wetgeving hebben durven onderhanden nemen,
de bronwellen en grenspalen van het itraffende Regt , de
gronden van waardering der misdaden, en daar nit voordvloeijende maten van firaffen, nagefpoord en afgebakend: waarin
by in dezer voege is to werk gegaan, dat by, aan de ene
zyde, door het fchitterend vernuft van den beroemden DEC.
CARIA nict is weggefleept , en, aan den anderen kant, de
nuttige voorfchriften van dien Schryver op hunuen regten
prys hecft FILANGIERI is op de aanmerking gevallen,
dat, gelyk de Romeinfche Regtsgeleerden het verzulin (culpa),
in een grout, n,iddelbaar en klein vetzuim , verdeeld hebben, ook even zo, ter waardering der misdaden, het op, of de h,oedwil, of groot, of middelbaar, of klein kart
genaamd worden: dog deze zyne nieuwe gedagren heeft FI•
LANGIERI flcgts kart voorgefield, maar niet ontwikkeld.
De jonge Schryver verdeelt, Pos. 2, de gronden van waardering der mist-Tr:den , in onderwerpelyke, die de gemoedsgefleldheid vrn den misdader aangaan; en in voorwerpelyke,
die meet de uiterlyke omflandigheden of gevolgen der mis.
laden betrean. Hy bepaalt zig, Pus. 3 en 4, alleen tot de
eerstgenoemc',en, byzonder tot boos-opzct, of moedwil , en
verzuhn; welke ;we toerekenbare gebreken in dezer voege
verfchillen , dat vetzuim uit gebrek van beter doorzigt ,
vsoedwil uit verkeerdheid van den wil geboren wordt.
Hoe bekend ook de drieledige verdeling van verzuirn
(culpa), in groot, middelbaar en klein, is, de grond diet
drieledige verdeling is nimmer aangewezen. Die grond is
het oneindig verfchil van verzuim, en het gebrek van maat•
flaf, om deszelfs verfchillende trappen re kunnen aanwyzen.
Z. Pos. 5 en 14. Daze aanmerking leidt den Schryver natuurlyk tot de berchouwing van het denkbeeld van het oneindige, over bet welke, zo wel Wis., als Natuur- en Over.
natuurkundigen, getwist hebben, en, volgens de nieuwe leer
van den beroemden RANT, eeuwig kunnen twisten, zo lang de
Zinnen-waereld niet van die Waereld, welkcr denkbeeld de
Reden zig vormt, onderfcheiden words, Pos. 15 en 16. alwaar deze leer van KANT maar even wordt aangeroerd; en
het is uit deze kortheid, dat dit gedeelte der Pojitiones aan
de meeste Lezers welligt was duister zal voorkomen. Men
kon egter van PRINS niet verwagten, dat by bier ter plaatfe
die gehele Theorie ontwikkelde waaruit KANT zyne anti.
vomiae , of tegenflrydigheden , zo wel omtrent de vryheid
van den mensch , en de noodzaaklykbeid van ene eerfte
oorzaak, als omtrend het deelbare in het oneindige, afleidt;

van welke tegeniirydigheden, volgens

KANT,

dit de oorzaak
is,
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dat men de zinnelyke, de fchynbare waereld , met de
dadelyke , met de voorwerpelyke, verwart. PRINS oordeelt
niet zonder grond, dat tot zyn oogmerl: genoeg was, de
leer van KANT met weinige woorden to vermelden , en zig
vervolgens flegts tot de dagelykfche en gemeenzame betekenis
van het woord oneindig (te weten • welks delen en gren•
zen niet alle naauwkeurig kunnen worden aangewezen) to
bepalen. Dit oneindige fchynt de grond te zyn , wcarom de
Romeinfche Regtsgeleerden , in het verfchil van verzuim,
hunne toevlugt tot twe uiterflen , en ecn midden , name's:
Pos. 17. Zy verkregen bier door , en door hunne bepalingen van groat verzuim , welk de onagtzaamile Lieden, —
delbaar,, welk de Lieden doorgaans ,— en kleine, welk de oplettende Lieden niet begaan, wel gene wiskundige zeker.
heid, hoedanige in zedelyke onderwerpen niet mogelyk is;
maar deze leer is egter van alle tyden gefchikt geoordeeld,
cm het befcheiden oordeel van den Regter enigzins to befiuren. Dog men zou , naar ons inzien , den nut dozer drieledige verdeling miskennen, indien men die meende te volgen, zo dra men maar drie onderfcheidingen maakte. Zy
rust immers op two uiterden en an midden, welken alle drie
moeten doorfleken, hoe vele andere, aan elkanderen gren.
zende , onderfcheidingen (nuances) ook molten plants vinden.
Na ene wederlegging der leer van de Stoicynen, die geen
verfchil van trappen , noch in deugden , noch in misdaden,
toelaten, Pos. 9-13. en na ene oplosfing van ene bedenking, omtrend de onderwerpeiyke waardering van verzuim ,
Pos. 20 • 23. gaat de jeugdige Schryver over tot fla ying der
gemelde drieledige verdeling dour enige voorbeelden. Zo
hebben de Leermeesters in de welfprekendheid den lchryffiyl in ene verhevene (celfuns',, nederige (tenue) en gematig.
de (temperatum) verdeeld. Pos. 24. Zo hebben ook de Uitleggers van het Vollterenregt de verhodene of contrabaude
waren ,— zo hebben de Romeinfche Regtsgeleerden zelven ook
de onkosten drieledig verdeeld. Pos. 25 en 26 Hier toe
worth ook gebragt , het geen door opzettelyken nwedwil, door
toeval, of door verzuim, gerchied is; ja de verdeling vats
Toeval zelve, in een gewoon , ongewoon, en zeer ongewoon toeval: Pos. 27. Medepligtigen zyn ook of hoofd. of by- of
geringe oorzaken: Pos. all. De onwillige dronkenfchap, in
welke misdaan wordt, is of verregaande , of middelbare , of
ligte dronkenfchap: Pos. 29. In de zeer moeilyke vraag,
wegens het itraffen van poging tot misdoen, wordt niet alleen de loutere wil van de loutere uitkomst onderfcheiden,
tusfchen welken het bedryf inligt ; maar het niet volbragte
bedryf is of ene eer/le en verwyderde , of ene midden., of
ene naaste poging: Pos. 30-32.
is,

Alvoretts deze voorbeelden tot zyn boofdoogmerit toe te

pas.
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pasfen , neeint de Schryver den gewonen regel aan , dat
'er geen misdaad is, zonder boos-opzet (dolus); van wetken regel by enige uitzonderingen voordraagt: Pos. 33 en 34.
Dit aangenomen gevoelen is mogelyk niet buiten bedenking ,
om de menigvuldige uitzonderingen, in welke ook de agteloosheid geftraft worth.
Te regt verwondert het den Schryver, dat de Romeinen,
die een zo nuttig gebruik van de drieledige verdeling, omtrend het verzuim, gemaakt hebben, zulks over het hoofd
hebben gezien, ten aanzien van boos -opzet, welks trappen,
Viet minder clan die van verzuim, oncindig kunnen verfehillen : daar ene verdeling van boos-opzet, in hoog/le, kleinfle en
aniddelbare , buiten de voorwerpelyke of uitwendige , ook
nog ene innerlyke of onderwerpelyke waardering tier misdaden zoude hebben aan de hand gegeven. Dit gebrek
heeft FiLzuvoleat verbeterd; maar nu kwain het 'er nog op
aan, om die drie trappen naauwkeurig te bepalen en of te
bakenen: Pos. 39. Zodanige maatftok ontleent de vernuftige
FILANGIERI van de meerdere of mindere moeilykheid of gemakkelykheid, mu de aanlokzelen tot een misdryf te overwinnen: Pos. 40. Hoe geringer die aanlokzelen zyn , hoe
gemakkelyker om te bedwingen , zo veel fnoder is het
boos-opzet: dus is de misdaad ook fnoder, als tyd en beraad overfchoten, om de opwellende aanfporingen te overwegen en te dempen: Pos. 41. Tegen de opkomende gedagten van een Vadermoord te begaan, druisfchen zo vele
betrekkingen aan, dat het flier moeilyk valt de ftem der Natuur te gehoorzamen, en de aanlokzelen te fmoren van ene
misdaad, van welke het touter denkbeeld affchuwelyk is:
Pos. 42. In tegendeel, hoe moeilyk is het niet, de fterkfte
beproeving door te ftaan, wanneer een 1-Iuisvader genen weg
open ziet, om zyne kleine wigtjens, die o:n brood roepen,
hetzelve te verfchaffen , en derzelver gefchrei hem hefrig aanprikkeIt, om, in dien nypenden Hood, te flelen? Wie zou
aan dezen ongelukkigen, — wie zou aan enen Man, die den
verleider van zyne Egtgenote op hcter daad betrapt en
ter nedervelt , enen hoogften trap van bozen moedwil werekenen ? dat is , wie zou het voor ene gemakkelyke taak
houden , zodanige beproevingen door re ftaan? Pos. 43 en
44 . Welke nu de middelbare moedwil is, die tusfchen de
twe uiterften in ligt, valt niet moeilyk op te maken: Pos. 45.
De Schry ver brengt egter enige bedenkingen tegen FILANCIRRI in, re wecen voor eerst, dat volgens hem de hoogfie
of groffte moedwil zou plants hebben, als ene misdaad zonder beweegredenen, of wel met beweegredenen, dog op ene
wrede wyze is- begaan : en dat, het geen in koelen bloede
en met bet-and is bedreven , een middelbaar boos-opzet zoude aanwyzea. Paws oordeelt veeleer,, dat ryp beraad en
over-
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hVerdenking een boos- opzet kenmerken , orildat het alsdan
gemakkelyker was de aanprikkelingen te wederitann. Ten an.
deren meikt by aan, dat het niet wel mogelyk is, dat iemant
zonder beweegredefien zonde misdoen ; dat ook het voor.
Meld van FILANGIERI niet voldingende is, alzo by , die enen
onbekenden voorbygnnger doodfchiet, enkel om de kragt van
zyn buspoeder te beproeven , wet door ene geringe , maar
nogthans altyd door ene bewcegreden is aangefpoord: Pos.
46 en 47. Wy voegen 'er tot nadere opheldering nog by a
dat die misdadcr wel geen beweegreden hadt om den voor•
byganger te doden; maar wel zekerlyk ene beweegreden, hod
grillig ook , om aan de beproeviug van zyn Im g poeder het le=
yen van enen voorbyganger op te offerer. Over het geheel
keine* wy dit voorbeeld van FILANGIERI niet zeer gelukkig:
Zodanige zonderlinge inval , hoe weinig met het gezond ver.
Band , en welgezindheid tot zynen even mensch , flrokende,
bewysI Mogelyk meer enen hogen trap van ligteinnigheid, dad
wel van boosheid van hart. Opzettelyke wreedheden
folteringen bewyzen zulks veel meet; alzo by, die al belang
Belt in iemants dood, nog geen belang kan hebben by de
pynlyke dood, dan alleenlyk om daaruic een onnatuurlyk
noegen te fmaken , weiks aanlokzel zo veei te gemakkelyker
te oVervvinnen is , als de natuur zelve doorgaans van wreed.held gruwt, De Schryver befluit zyn belangryk Gefchrifc met
ene nudge aanmerking; dat de waardering der misdaad, uit
den trap van boos-opzet , alleen voor zo ver kan gelden
als de overige omtlandigheden gelyk than: Pos. 4.8. De hoge
trap van boosheid van enen dief maakt dan zynen diefitai
wel fnoder , dan zommige andere diefflallen of foortgelyke
Enisdryven , maar maakt daarom dezen diefflal nog niet tot
zwaarder misdaad , dan doodling , alfchoon ook met enige
verligtende omflandigheden begaan.
Wat de Thefes , die , gelyk doorgaans by dusdanige Ge.
fchriften, ook bier zyn bygevoegd , aangaat, zy zyn wel ge=
kozen; zy zyn niet verfleten, en van gewigt. De rite, 7de
en Site trokken byzonder onze aandagt tot zig. De eertte
Thefts beweert , gelyk noch de vaart van een fchlp zonder
roer, noch het roer zonder wind en van; het fehip een
Voorfpoedigen togt kan geven , dat even niin de lontere zugt
tot geluk, zonder het beftuur der Reden, of de loutere vuorfchriften der Reden , zonder de zugt tot geluk, toereikende
zyn, om de pligten van den mensch, in de rigting van zynen
levensloop, te regelen: bet welk met de ichone Verlen van
POPE Esf: on Man I. Br. 43. gethafd worth. De 7de Stelling of Thetis beperkt de leer van den doorlugtigen Befiryder
van Machiavel , FREDERIK DEN GROTEN , in zyne Nagel.
Gefchr. h D. Voorr. tit: 13;:omtrend het niet volhardeu iti
een aangegaan boridgenobtfchap van oorlog , als men ailt.aiati
Nu
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ftnat is dien /anger te voeren, of ook grond heeft om
nen bondgenoot te verdenken : deze leer wordt met regt toe
de hoogstdringe n de noodzakelykheid bepaaid. Wat de 311e
Stelling betreft: zo zeker als het is, dat alle takken van wetenfchap de toelichting der oude Letterkunde behoeven ; zer
zelter bewyst het voorbeeld van den beIOCIDdett ERNESTI , it)
zyne aantek. op cicEno's HI B. Van de Pligten,
15.
dat de kennis dier oude Letterkunde a/leen niet genoegzaatrt
is om de oude Schryvers , op alle plaatfen, wel te verflawa;
nIthans niet om zodanige plaatfen nit te leggen , welken op
de ene of andere byzondere wetenfchap betrekking hebben.
Wy hebben met zo veel meer genoegen van dit Gefchrift
een verflag gegeven , als wy de keuze van deszelfs onder.
werp , en korte, maar duidelyke behandeling, voor de Regts.
kunde van belang oordelen.

Dichtvrz.chten van den Vrindenkring, onder de ,Zinfpreuk:
Kunst door Vrindfchap volmaakter. Ifie Inzameling re
ilmlieldam, by P. J. Uylenbroek, 18o3. In gr. 8vo. 112
oor byzondere in het oog lopende dichterIyke fchoonheden
.1 " mum deze eerfle Inznmeling inist niet uit in ons oog; in tegendeel , wy troffen bier zeer veel aan, dat waarlyk niet veel
sneer dan berymd ( y ioeiend en aangenaarn berymd) proza is:
bier en drag is vooral bet znchte bevallige dozen of genera
van den Vrierdenkring hyzonder toch gelukt. Deze Kring bethat nit vyltieb Li den , blykens de bier voorkomende Naarnlyst;zy leveren 011 'S Kier veertig van hunne Dichtftukjes ; niet
te veel, indedand, voor de y ruchten der werkzaamheden van
een gcheel ;anr: wy verlangen echter van jaar tot jaar liever
even relkens al bereren, dan wel, al te fpoedig, euen meet
overvloedigen oogst.

Zie ik 't eindperk van den wee ,
Die my leid door 't aarelfehe leven,
'k Zal my dan ter rust begeven
Of ik my te flapen leg.
In Wien Ilaap layft God nog zorgen;
Want de Godheid fluimert nooit :
kan aan den jong#en morgen,
LVaar m •pn flof ook ligg' verarooid,
Uzi dien flaap my doen ontwaken,
En my hoogst gelukkig waken.
Dit is waarlyk een zoetvloeiend rymtje; maar als flotvett
van een Dichtftuk, Dead en '4enwigheid geryteld, ratiakt het
vice Weitig figuur.
Het
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Het Stukje, Geluk des /evens, is waarlyk lief, tactic, en aan'
doenlyk; ziet bier 'er drie Coupletten van:

Wiles moog' den mensch ontbreeken
lYat geluk of grootheid biedt,
Hails genoeg zal de aurde kweeken,
Des ft by flee/its de liefde niet.
;Wets ban zyne vreugde hindren,
ills by frisfche, brave kindren
En een tronwe gade kuscht.
rrolyk ?aft by en te vreden,
Dankbftar roar zyn beilryk lot;
't Kleine dorp is hem een Eden,
't Lage Inds can Koningsfiot.
Ilem is de avoud a/s de morgen,
fielder, Vrolyk, vry van zorgen:
't Bitter heeft nog zoet voor
rruchtloos is 't om n te zwoegcn,
Rykdom, aanzien, magt en ear!
Daaglyks brood , met vergenoegen,
Liefde, vrede is eindloos nicer.
Daaglyks brood met kroost en gade,
Liefde, vrede, Gods genade
Is het hoogst geluk op aard!
Het Stukje , AAN DEN GENIUS DER. RUST tilt het Hoop
itritsch, fchynt uitnemend wet overgebragt ; hoewel wy het
Oorfpronglyke ons niet herinneren ; wy voelen bet lieve ,
zachte, waarlyk dichterlyke. Dan wy hebben gene rutaite
om ook deze drie Coupietten of re fehryveii; maar wearchea
seer hartlyk den Vriendenkring voorciduring, genoegen,
moediging, en verdere volkomertheid toe.

Leven en Darien van den Vryheer QUINTIUS HEYNIF.RAN VAN
FLAMING: Door AUGUST LAFONFAINE. In Vier Deelest. Uit
het Hoogdnitscb vertaald. Te Groningen en Anilteldam, by
W. Wouters en j. F. Nieman. In gr. SIT. 111e Dccl, 1803.
392 H. llde Deel, 'Sal, 4 51 bl.
de voortreflyke verfierde Verhalen , van dezen
O nder
muntendert !refiner van het menschlyk hart, mut dit zyn
eerst en vroeger Werk voorzeker nog UiC; en daar een aantat
zyner latere Gefchriften met zo veel genoegen ook by ons
arnpryzing
ontfangen zyn, zal het tegenwoordige wei
behoeveue Het geeft een allemangeuaarnst onderhoud; ea
4agr
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daar ons een gedeelte des Werks, by de fyne tekening der
menschlyke zwakheid en dwaasheid, recht hartlyk lachen
doer, zo perst ons bet andere gedurig de tranen nit de oogen,
en wy erlangen by het cen en ander zulke treffende lesfen
van levenswysheid, dat wy waarlyk naauwlyks weten, of
deze Roman oils meer om bet grappige, dan of zy ons meer
om het waarlyk aandoenlyke, fchone, behaagt.
De held der gefchiedenis , QuINT1Us HEYMERAN VAN FLAMING, is by uitnemendheid braaf, en fpeelt toch ene by nitflek belachlyke rol ; zyn uitmuntend goed hart dwingt ons
stltyd Reining af, en ec'nter is by by uitftek dwaas in alle
zyne verrichtingen ; en daar by overal goed wil doen, Riche
liy overal verwarring en ongeluk, en onverdiend lydt by alzo ook altyd de grievendfle fmarten. De gerchiedenis van
zyne kindsheid en zyne opvoeding is en belangryk en belacklyk; even zeer is by het zonderlinge mengfel van wyslieid en dwaasheid in zyne jongelinpjaren , op het Hoge.
idiot)!, als minnaar, en eindlyk als f-leer op zyne goederen;
2yn , by uitftek dwaas , aangenomen flelfel nopens het onder.
fcheid tusfchen menfchen en menfchen doet hem altyd in de
iniddelen ter bevordering van het menschlyk geluk mistasten;
terwyl zyne edele bedueling toch overal uitkornt , en de on.
begryplyke opufferingen, die by, ter bereiking van dit zyn
docl . met zo veel e/gevallen doet, ons hem even zeer doen
liefht.bben en boogachten , als wy hem beklagen en uitlachen.
Aan het eind van bet twede Dee! is de Vryheer nog ongeliuwd en op rein ; wy zien hem met verlangen wederom re
gemoed , en het zou ons fmarten als de edele man eindlyk
diet nog te recht kwam , en enen langen goeden avond yam
zyn mueilyk leveil had, dien by, door zyne zo vele edele,
clwaze , beinoeijingen, waarlyk wel /weft verdiend.
Het lievt.: KAA/ , ene arme Freule, als kind met hem op.
gev o , en de wrardige L SSON , de nagelaten Zoon van de*
Predikant, Vetzm p pna,/ ell zeer dit Verbal; het gaat zo geheel eenvoudig natuurlyk , dat deze kinderen op elkanderen verI.ieven , en even eenvoudig natuurlyk , dat de verflandige
Vrouw van FLAMING den waarlyk edelen, vera. ndigen, braven„
grootmoettigen welkzamen jongeling overtuigt, hem 'er toe
brengt, zich een pan jaar te verwyderen; en het komt ook
20 geheel van zeive , en de lieve moeder Natuur is bier ook
20 tastbaar, dat BAAuE. na die twee jaren , volkomen met
Haar genoegen eens anders Bruid is , en LISSO N zich hierover
hartlyk nu verheugen kan , daar zyn hart zich toch ook reeds
elders voelde aangetrokken. LissoN ' S kennismaking met enee
eer ly k e n , ouden, wyzen Ongetukkigen, en daarna met dieng
beminnelyke Dochter; de ware buislyke gelukzaligheid van dit
beminnelyk gezin, by zeer Middelmatige inkomiten , na LIS2O1N'S huwlyk ; bet fchenden zyner huisvrouw, dat haar het
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seven kostede, door enen man, die toch eigenlyk geen booswicht was; LISSON' S wanhoop, waar uit de toevallige ont.
moeting van KAATJE en den Vryheer. hem toch enigzins
weder ophief , — is geenzins het minst aandoenlyke
en leerzatne van dit Verbal. Wy Iaten nu aan het einde,
gelyk wy zeiden, den Vryheer op reis , KAATJE by harea
man, met wien zy toch niet vOikotnen gelukkig is, en usSON met de zynen op het Ade'yk goed, waar by was op.
gevoed; terwyl wy de recht leerzatne, belachlyke en aandoenlyke gebeurtenisfen , waarop wy by het vervolg zeker
rekenen , met verlangen te gemoed zien.
Wy ontveinzen niet, dat de menschkundige, fchrendere op.
merkingen , die LAFONTAINE zo recht diep in het hart weer
in te drukken, ons vooral zyne Romans zo aangenaam maken: en dit bepaalt onze keuze, ook nu, om het volgende,
ter proeve, of te fchryven: [Het kwam nu uit, dat Lissom
zich Ran KAATJE verbonden had , dat de twee jaren nu oni
waren, en dat by, als een man van eer,, zynen plicht moest
doen, zo haar hart jegens hem niet was veranderd. De Vader
zyner nieuwe beminde ontdekt dit nu eerst door hem.]
,, la , zeide nu GRUIVIBACII het is waar , het is uw pligt,
Jongeling, om JAKOBINE en ons alien te verlaten. Gy moet
gaan , al zou ook uw vaarwel my tot een ongelukkig Vader
waken. Hebt gy onregc gehandeld, myn Zoon? Neen! Zie
echter, myn Zoon, dat de natuur de dwaling even zeer be.
itraft , als de misdaad , en meenigmaal de dwaling van een
fchuldloos hart nog onverbiddelyker , dan de misdaad des
booswichts. Gy leefdet met KAATJE. Het was natuurlyk dat
gy KAATJE bemindet, even zoo als het natuurlyk is, dat gy
JAKOBINE en zy u bemint. Gy hieidt uwe liefde voor KAATJE
voor regtmatig; dan gy dwaaldet: want de omflandighedea
badden tusfchen uwe harten een onoverkomelyk beletfel geworpen. De edele Vrouw van FLAMING toonde u uwe dwa.
ling , en gy volgdet , niettegenflaande uwen hartstogt, uwen
pligt. Wat bath gy misdaan ? Niets , niets , myn Zoon ! gy
hadc zelfs edel gehandeld. En echter wierdt gy ongelukkig,
en KAATIE insgelyks. Ziet gy myn Zoon , zoo de eenigfte wet
der natuur deugd ware , dan moest zy flechts de tnisdaad
met flrafifen achtervolgen, en niet ook de onfchuldige &pling. Dan de eeuwige wecten der natuur voor de iVIenfchen
zyn: veritand en deugd. Tot beiden is de Mensch verpligt.
En den overcreder van een dezer wetten befiraft denatuur onverbidlyk, en moet het ook ten beste der menschheid doen.
Gy hebt bemind, LISSON ; eene dwaling in de liefde heeft
ongelukkig gemaakt. Waarom dacht gy nu niet over de natuur van dezen hartstocht na ? Waarom onderzocht gy niet?
Zoo onfchuldig zyt gy thands aan de tranen van JAKOB=
Diet, als gy as n die van XAATJE waart. Gy wist niet, dat gy
Nn3
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haar bemindet, dat zy u beminde , zegt gy ? 1k geloof her,
inyn Zoon. Hadt gy echter de natuur der liefde onderzocht,
zoo als het thands uw pligt was geworden , zoo zoudt gy
ten minften begrepen hebben , dat , nit den vertrouwlyken
omgang van JAKOtsINL met u , liefde moest ontilaan. ,Gy
dwaaide.t ten tweden male; en uwe allerbitterfie tranen, en,
ik vices, JAKOBINE' S gebroken hart, moeten uwe dwaling betalen. Oak ik , myn Zoon, kende uwe liefde; dan ik dacht,
gy waart vry om dat gy my niets van KAATJE hadt gezegd.
Ik had my hierop niet moeten verlaten. Wist ik niet, dat duizend oorzaken u konden beletten , om volkomen opregt jeq
gens my te zyn ? fit dwaalde , gelyk gy; ik begunffigde uwe
liefde , ik bevurderdedezelve , en thands zyniAeoniNes tranen,
uw ongeluk , en wat daaruit al treurigs kan ontftaan , de
firaf myner dwaling en myner toegeeflykheid. 6 Myn Zoon,
de flag is gefchied, het ongeluk is niet meer te veranderen.
Leer nu, myn Zoon, dat ook de dwaling eene menfchelyke
misdaad is , die bet geweten diepe wonden roebrengt. Het
onderfcheid tusfchen boosheid en dwaling is flechts deze :
boosheid Nat het geweten eene wonde, welke zelfs de emu
Wigheid niet geheel genezen zal; de dwaling flaat even zulke finartlyke wonden ; dan een gelukkig toeval kan die genezen „ en voorzeker geneest haar de dood. Stel u voor
gy verlaat JAKOMNE , en vindt KAATJE getrouw. JAKOBINE
dour hares hartstogt , misfchien de eenigfte in haar hart, en
daarom des te verfchriklyker, overweldigd, verteert van ver.
drier, verwelkt langzaam , fterft van hartzeer! Zeg my, myn
Zoon , zou deze wond ooit weder genezen , zoo lang gy
g demt ? Voorzeker niet. Slechts eerst in de gewesten der eeuxvigheid, waar u JAKOBINE gelukkig, vergenoegd, te gemoet
swam , daar eerst verdwynen deze gevolgen der dwaling."
„ Lissor lien zyn hoofd op de tafel zinken. 6 God! riep
by vol fmarr."
„ Dan reeds de tyd kan de gevolgen uwer dwaling weg.
remen. Zie gy komt by KAATJE. Deze is het even als
gegaan; zy heett u zoo ver vergeten,dat zy u opofferen kan.
Gy keen terug, en JAKOBINE worth uwe Vrouw."
LISSON fprong op. 6 God! Vader, zoo zal het zyn !
Itch 1 en indien het nict zoo ware! zeide by flit by zich

zelven:'
„ Nu dan , Jongeling, indien het dan ook al niet zoo ware,
Zoo ga echter en doe uw pligt, hoe veel het u oak kost.
Wees in het vervolg verftandiger. Gy ziet hoe weinig de
deugd zonder nadenken is; gy ziet dat de dwaling de Cherub
is, welke met een vlammend zwaard den fterveling nit het
Paradys verdryft, even zoo wel als de misdaad, xis de booshOid. Ga, ga, Jongeling; uw pligt roept u. Ga thands.

$paar u en

JAKOBINIt
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De .oude was werklyk niet zoo ongerust , als by in
Uit L1SSON ' S verhaal van zynert
liefdehandel met KAATJE, uit bet gefprek der Vrouw van
!LAMING met LISSON, voor zyne Ylugt, over KAATJE, belloot
de Oude zeer juist , dat :KA/tiles liefde voor den fongeling
waarfchynlyk reeds voorby was. Hy had dit LISSoN zelf
bunnen zeggen, en zon den jongeling eenige kommervolle
dagen hebben gefpaard; dan by wilde niet. De Oude wise
jeer wel nit de ondervindiug, welk eene ilerkte hart en vetRand nit zulk een bitter offer , dat de Mensch de deugd
brengt , verkrygen kan. Hy wilde ook den Jongeling de bittere gevolgen zyner dwaling cenige dagen laten gevoelen;
hierom liet by hem zonder hoop en zonder troost vertrekken.
De Oude was een zeldzaam man. Met geene grondflellingen hield by bet meerder en driftiger vol tegen een ieder,,
Welke 'er met hem over ilryden wilde, dan met dezen: dwaJing en bygeloof, onwetendheid en onbedachtzaamheid, zyn
even zuike vreeslyke monfters en menfchenkweiiers , als
boosheid en ondeugd. Hy was volkomen overtuigd, dat de
Voorzienigheid de dwaling even zoo zwaar, en dikwyls nog
zwarer had doer: boeten dan de ondeugd. Daarom noemde
by verfland de eenigrie deugd der Menfchen, en alle deugfien zonder yeriland gcbreklyk dukwerk ;" enz.
Het geen wy opgaven , zal wet genoeg voldoen van ons
oogmerk ;• aanmerkingen van dezen zelfden goeden flempel
Itindt men bier overal.
„

dit gefprek fcheen to zyn.

voor Menfchenvrienden. Te Groningen, by H. EekTafereelen
hoff, Hz. 1803. In gr. Svo. 320 bl.
D en bundel kleine ftukjes van zeer verfchillenden aard en

waarde: wy ontfangen denzelven , dit meldt ons het eerRe zagenoemd Tafereel, uit de hand van enen ongelukkigen,
die reeds sneer dan twintig jaren ongelukkig was. In het
eerst was het ons onzeker , of hy tot onze Landgenoten
behoorde , of wy een oorfpronglyk of flechts een vertaald
Werk voor ons hadden , en of het ons Vaderlaud is, waarvan hy zegt , dat aldaar de vooroordelen zeer veel van der*elver invloed op ene denkende Natie verloren hebben, en
daar het bekende fpreekwoord , de grote visfchen eeten de
ileinen , zo byzonder waarachtig wezen moet. Verder Iezende , werd ons dit toch duidlyk ; gy ontfangt hier, Lezer! bet
*erk van enen ongelukkigen Landgenoot „„ een man, wieng
vader Generaal by een der eerfte hoven is , en wiens
grootvader een der oudfle Generaals van de Bataaffche
Republiek is geweest; met eenige ridder- ordens verfierd ,

en tot wiens fatnilie zelfs twee of drie fouveraine Voriten
Din o
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•• beboord hebben," en die, desniettegenfiaande. toen 11y
bet zevellde Tafereel voor ons opfchreef. .. [edert tim
" weken van zyne Vrouw en dric Kinderen was afgefcheurd.
" en opgefioorell in een klein, naauw. vochtig en akeli~
" Vi;!nrt kje. in een oude foort van poort of tor en , alwaar
" by niClS had dan eene oude tafel. een fiDel en een maar
" tamelyk goed bed; en niemalld zag of ~lOorde. dan den
•• genen, die hem het droevig voedfd. door eene in de
" deur gemaakte· opening, kwam toereiken." De n:1am van'
den ongeJukkigen. en de aae van befchuJdiging tegen hem.
bleek ons niet; oak is het onzeker. of het goed debiet zyfler fchriften zyn ongeJukkig lot enigzinds verzachten kan:
of dit evenwel het geval mogt zyn. zo verblyden wy ons
2ee!", dar wy den Lezer in goeden gemoede verzekeren kun..
nen. dat hy toch nag al het een en :lnder onder deze Tafe1'eelen zal aantrcffcn, hetwelk hem nangenaam onderhouden
kan. en hem de kleine uitgave voor dit Werkje niet ver~
loren zal do en rekenen.
De meeste dezer Tafcreclen zyn van elders ol1tlecnd; ell
deze komen ons verreweg de bestell voor: zict bier de
opfchriften :
J. /fan 11lynm rriend CLAUDIUS. II. KAREL "100R. De Ro-"cr. Ill. CAROLINA VAN RONINGMARK. of he! verl1'!ogm dfr
huwlyks-liefde. IV. rryhr?id en raderiEndslierde. (JACOB SI·
l\10NSZOON DE RY,K is het onderwerp.) V. De SalJlenZWCeril1~
Ie Kam[ehatka, een tegenh~nger voor het vorige. VI. De
gel'olgen del' wrleiding. VII. Brief (Jan Mevrotfw v.. K .....
te /1ltona; over de werkingen der zie/e (lP het menschlyk
liehaam, geduttrmde den jlflap. (Hierover •. gelyk ook over
NI? XI, zynde Nadere denkbeelden over hetze/fde onderwerp,
firaks ecn woord.) VIII. rerwoesting der Stedell llereulanum,
Pompeia en Stabtse. IX. Kart/kter {cltets del' Neder/anders.
X. De Bosch - bell'ooner. XII. lIfylle gedrlchten over de vryheitl
ell ge/ykheid nller llIenfchen. XllI. Het voorrecht en de oor[prong der Gemeenebcstell. XIV, MONHOZE ell HEL0IZE. :-. V.
De Kleppernum .(JP Ternate (een grapje. dat onze Dames
maar moeten overflaan.) XVI. Karaktert, ekkell )'{In eenige voor..
,zatlme, 1l1eest Bntflaf/ehe rrBuwen. XVII. Uittrek!e! uit em
Brief van eene aa1Jziell/'),ke rro1Jw aim haare ongehuwde
Kleindochter. XVIII. Wnf zal men 'n" vl1n zeggr:n? XIX.
ZeJdzaam voorheeld Y(m eelle jeugdige liefde. XX. Het geVlest
tier Geesten. (Een Droolll • .' XXI De Sehiphreukelingen. XXiI.
Tre/fellde voorbeelden val1 de onjlandvlJsfigheid der aardfche
{;rootheM. XXIII. De Maskerade. XXIV. Gedachten over d~
blin6heid. XXV. Opmerketyke gezegden van voornaame en
heroemde Mannen. ill onder{cheidene gelegenheden. XXVT.
Troost voor eenc Moeder, en, De onvolkomenheid der menscft...

I~kr: 'IV~efenr'''lIppef1.

Beiden Dichdlu1'ies; gelyk ook XXVII,
zyll-t
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tymie een Wiegezang voor myn jongfle Zoontje, by zyne eet.

fie halfjaarige geboorte dag.

Zo ziet gy, Lezer! dat gy bier zo van Mies war vinden
zult, en vermoedt te recht , dat zeer veie der bier voorkomende Verhalen treurig genoeg zullen zyn. Ecrst was ons
plan, over de Karakterfchets der Nederlanders des Schryvers
denkbeelden ter proeve mede te delen; dan, dezelve her..
lezende , vonden wy 'er tot dat oogmerk to weinig byzonders in. Geheel dat Tafereeltje is grotendeels een gefprek
met den gewezenen Franfchen Generaal DUMOURIEZ, en heeft
weinig om 't lyf; alleen willen wy onze Vrouwen met de
goede gedachten, die deze welbekende man van haar heeft,
bekendmaken , en haar daarmede gelukwenfchen. Dit moet
ik (hat onze Schryver hem zeggen) bekennen, dat het huts-

houdelyk — zedelyk — inneemend en eerbaar gedrag der Holdandfche y ouwen , my, zoo yank ik in de Republiek geweest
ben, ten uiterfie, en zelfs nicer dan die der Franfche of En.
geliChe Vrouwen, behaagd en bevallen heeft; en ik heb dik.
wyls , misfchien niet geheel zonder grand , gedacht , dat dit
voorbeeldig gedrag der Vrouwen eene der , grootfie redenen
was , waarom de Hollandfcbe Nannen zoo yverig ann bun
huisgezin en hunne bearyven, in vergelyking van andere Nalien , gehegt waren, en de uitfpattentle huwlyken , onder lie.
den van aanzien, zoo geheel zeldzaam waren. — N". VII

en XI, intusfchen , trukken zo zeer onze opmerkzaamheid,
dat wy 'er Loch lets van willen mededelen. Het laatfle is
genoegzaam niets dan een affchrift van zeker zeer lezenswaardig Vertoog van den waarlyk fchranderen VAN EFFEN ;
doch in het eerfle van die genoemde Tafereeltjes vonden wy
vry wat nieuws: de gedachte van Mevrouw V. K. wel niet,
dat 'er wezenlyk ene working .der ziel op het menschlyk
lichaam, gedurende den flaap, beflaat; ook is het ons juist
niet vreemd, dat de Schryver een en andermaal in den drootn
zyne verflorvene moeder gezien heeft, en eenmaal ook zyne
fchoonzuster , kort voor haren dood, en dat Ity zich zeker
verbeeldt volkomen wakker geweest te zyn by dit laatfte geval. Maar wy bedoelen vooral zyne volgende redenering:
Waarom, als onze ziel een onfterflyk en dus nimmer ru.tend
9. weezen is, waarom zoude zy dan Hier voor een bovenmenfche91 Iyk genot kunnen vatbaar zyn , en ons. wanneer het logge
• lichaam fluimert, van de toekomflige volmaaktheid, under
,, de toelaating des Eeuwigen , kunnen meededeLlen? — Is
D. dan het lichaam de wooning , dat is to zeggen, de voste
^ verblyfplaats der ztel? zoude zy, als die klomp vieesch
„ rust, en dus, tot geryf des dagelykfchen !evens, hare Itl• pe niet nodig heeft, niet vermoogeld zyn, denzelven eeni• ge uuren te verlaaten 2 — Is de flaap niet de zuster des
doods "..,. Het goat ens, meat by al verder,, in dit,opzicht

526

TAFEP.EELEN VOOR ;llENSCHENVRIENDEN.

€e~'Yk

ele pflorden, die, wanneer zy httnne krachten kenden,' zirl)
door geene kinderefl, ge/yk !hands vee!tyds gebeurt, zouden doen
lJetettge!en; en hy gcloofc, dat, lI'anneer de mensch wist, hoe
hoog zY;; ,;!c:'mt{t ~ot~de oll,Himmen , .hy, onder de toe/aating
Gods, ae ,vOlmaaktlletd, In yeele opzic/zten, al zeer naby ZOti-"
tie ktmnen leomen; - doch al, dit a/gemeen gefchiedde " wat
:zoude 'er dan yan de were!d worden?
.
Voor ccncn {tetter of SpinoJist wlllca wy nil den ougeltlkki.
gen Scbryver weI niet hOlI,len , Relyk hy ncest , byaldicn hv hier
DOg meer. had Lygevoc:gd; doch, indj~n wy ill het ovcrige van
dele zytle up1tdJen gene meer duidlykc beiVyzen van gezond
ver1tallLt 1.r.dd01 vpgemcrkt, zouden wy waarlyk twyfeJen p
of men hem wei zo gehecl ten onrechte opgefloten hield.
ja[eree!elJ uit llet IIt:i/dJk Lo'Cil. Nom- het Hoogdttitsc!t.
.Door Y. '11. OVlcltJOj{P, Geh, POST. life Ded. Te Amj/crt/am_
by J. Allart. III g;', 81'0, 346 bl.
;, Duren vcr," zegt Mej. OVERDORP, geb. POST, ., zon me!1
gnarne gaan. om zodanige alledaagli:he raneeltjes, di~
" zoo veel huislyk gel uk, gerugtloze bmafheid, edel men..
• , fchengevoel, en bllrgerlyke dellgd adem en , wezenlyk te
" olltmoeten, ell by dezelve uit te rustell van zoo veel on~,llllngename toneelen des waren levens.
waar inen d'e
" menschlyke driften zoo dikwyls haatlyke en lage rol1en
" ziet [pelen;" en indedaad, zodanig ene wandeling durveii
wy baar Ed. wei llanraden; dezelve lOch heeft ene grote
tlllttigbeid. Ondoen!yl~ is zy ook niet, en bet zou ook weI
niet nodig zyn om verre weg noch oak heel lang om te
zwerven.
'Wat men wchQver de menscnlyke driften z()
tJikwyisgezegd heeft, en met het hoogite recnt nog dikwyls
zeggen kan, het fcheelt verba~end v~el, door welk een glas
men de voorwerpen rondom zlch be/cnou wt: deu",d en huis..
lyk geluk, bra3fneid en menfcbtngevoel zyn nog niet geheel
uitgellorven; en mcn moet wei in den onge'ukkigllen hoek
oer wereld verbannen, in dell ellendi 5 l1:en krlllg des gezelligen Ievens geplaarst zyn I walJneer melt; met een hatt om
huislyk geluk te genietcl1 en tit duen genieten, in zyn eigen
gezin en dar van zyne vrienden gene gedunge ~n overv/oe<lige gelegenheid vindt, Olll 7,lCh op de hi~r beJoelde wyze
te verkwikken, en van d.e vermueijenisfcn des levens utt
te rusten.
Deugd en geluk wune,,' nug niet aileen in de
denkbeeldige wereld; en wy beklagen den·mensch, die dezelve
daar aileen zoekt, mnar iI. de werklyke Wereld dezelve
voorbyzlet, Wy twyfelen geen oogenh,l!( of de eigene orrdervinding van den Schryver dezer THfereelen ·gaf hem vo(Jf
<leielve de bouwllofren.; llll de VertaaHler zelve ZOlJ, OilS mel
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Weinige moeite, wanneer zy van hare begeerde wandeling
terugicwam , vele zodanige huislyke toneeltjes uit de werklyke
wereld, en in ons eigen Vaderland, kunnen tekenen. Door
de overbrenging dezer Tafereelen deed zy intusfchen buited
twyfel enen wezenlyken dienst aan menig gevoelig hart; de
tweeentwintig, die zy bier !evert, kunnen, voor het grootfte
gedeelte althands, niet anders dan algemeen behagen.
Wy zyn verlegen in onze keuze om iets ter proeve te gey en ; en daar ons beitek niet toelaat om een geheel Tafereelr
tje, ook maar fchetsgewyze, mede te delen, waarby bet
ker ook te veel verliezen moest , zo willen wy den goeded
raad van den waardigen man, die het groat geheim der vro.
lykheid bezat , uit het vierde ftukje, ten nutte onzer Lezers,
alleen maar affchryven.
Na aangemerkt te hebben , dat de luchtige huppelende genie der vergenoegdheid niet zeer naauwkeurig wil bezien zyn,
— herinncrd te hebben aan den man, die zich beroemde dat
bet groot geheim om gond te maken geheel naakt voor hens
open lag, en die echter een bedelaar was, — en ook daaraan herinnerd te hebben, dat goede bouwmeesters wel eens
huizen bouwen , waarin zy zelve niet wonen, enz. vervolgt
de waarlyk vrolyke, vergenoegde Vader this:
„ Even zoo heb ik predikers der vrolykheid, en dichters
der levensphilofophie gekend, die zich zelf en anderen door
kw-aade luimen plr,agden , en welker fchoone redenen van
tevredenheid , juist nit de tegenftrydige gewaarwording voord.
fprocen; terwyl menig eenvoudig mensch die vrolykheid ger
niet, zonder regt te kunnen verklaaren waarin zy bethat, en
hoe men daartoe kumt: tel my maar onder de laatften; want
ik weet u daarover ook niet veel meer te zeggen , als (dan)
dat ilt altyd getrouw zoek te zyn aan mynen pligt , dat ik
nook veele faaingeftelde ontwerpen maakte, naa welke ik
eerst in bet toekomende gelukkig hoopte te !even; maar dit
op het tegenwoordige oogenblik zoek te zyn; terwyl men
daarvan twat- zeker is; dat ik het goede, dat my wierd
geboden , overal aannam , na vreugde jaagde , waar ik die
onfchuldig genieten kon, en verder altoos met weinig te vreden , was. Eerie trouwe echtgenoore, eenige hartvrienden, en
aan kinderen , en daalders, juist zoo veel als de lieve God
ons wil toefchikken, en laaten behouclen: dit was van ouds.
bet myn' befcheiden' wensch ; dit weer gy. Voor 't overigd
heb ik veel re danken ear, eene eenvoudige vraag, die ik my
Zeiven altoos deed — en aan eenige ligte regels:'
„ En die vraag is?"
If De vraag luid: Hoe zal het over een jaar zyn ? En zy
heeft my waarlyk in droevige lotgevallen des !evens veel ge-

kolpen. Gy west dat ik alle myne kinderen, op mine lieve
Ca-
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Carolina na , begraven heb , en dat ik dit lyden , niet met
1tompe ongevoeligheid , tog met redding van myne rust ben
te boven gekomen. Hoe zal het over een jaar zyn dacha
ik, wanneer ik een lief kind in her wiegje zag fierven , als
ik aan zyne kleine doodkist flond , als men die in de aarde
liet neerzinken: ach! dan is zyn klein grafje gro:n met gras
begroeid, en met bloetnen bcdekt; doch dan zyn ook uwe
cogen en uwe wangen weder droog. Het is waar, ik moest daft
Zoo veel te flerker weenen; maar her weenen op den regten
tyd benadeelt niet: ik ontworftelde dan door myne traancn
den zwarten keiker van levensverdriet , en vond aan de (den)
tederen boezem der weemoedigheid verademing. In cyder] van
byzondere vergenoegdheid hield ik my ook die vraag voor:
toe zal het morgen zyn? En dit bewaarde my voor te groom
te vreugd en onmatigheid in 't genot: zy wekte, Wanneer
cene kwaade luim myn genot verhinderde, in my de gedachm
te: „ Geniet, geniet heden; morgen vroeg moet gy week
werken."
„ En uwe regels?"
„ Ja, vrienden die heb ik meer in uitoefening als (data)
in 't geheugen ; dezen intusfchen vallen my in: b. v. —
Bezit wat gy hebt. — Zyt 't gcen gy zyt , roornamentlyk
Ivor uwe huisgenocten. 'Er zyn veele menfchen die voor de
geheele wereld vrolyk, aartig en onderhoudend zyn; maar
voor de hunnen niet; en die zyn waarlyk zoo verachtelyk alt
ten mensch, die geen hembd, geen' rok en geen bed heeft;
Man' een goud horloge tot pronk draagt : „ •Verkoop uw
iorloge," zou ik zulk eenen toeroepen , „ en koop u dant
voor een dekfel voor uwe naaktheid, en een leper voor den
macht." Myn grootfte hoofdmiddel tot opgeruimdheid , zon.
der 't Welk alle anderen niLts helpen en gun kiem hebben,
is die regel: Neon hartelyk deel aan andere menfc4en. Dit
middel gelt voor alle : wie vlytig gebruikt heeft Dooit
gebrek. — Die met alle geniet kan zeif niet fmagten; en wien
de geheele wereld toebehoort, hoe zou die arm kunnen zyn
Dit middel voorondelftelt reeds dat men niet flechts aan de
tafel onzer medemenichen verfehyrit, wanneer de voile beket
damop blinkt ; maar dot men ook met hem aan de lykbaar
zyner geliefden treedt; doch men whit ri,iar tog nog veel by;
want, God dank nog inenigvuldtger float de vreugdebeket
op den disch, als (dal]) de baar aan de deur," enz.

In onze voori b e Lett. bl. .t tto. rug Y. (Lam,: a gorge de2 19,0.
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AL GEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
4lgerneene Kerkelyke Gefchiedenis der Christened, door
Y. VAN HAMELSVELD. Vide Deel, Met Plaaten. Te
Haarlem, by F. Bohn. In gr. 8vo. 397 bl.
lk Schryver heeft zeker het onbetwistbaar regt, om
Fozyn Werk zodanig te verdeelen en te fchikken

als het hem behaagt ; en zal ook ieder zyne reden
hebben , om die verdeeling en fchikking zodanig te
maaken, als dezelve ons In hunne Werken voorkomt.
Van hier het wyd verfchil, dat eenigen hunne fchryfftoffe
als verfnipperen ; terwyl anderen , of geen , of zeer weinig
fcheidingen maaken. In 't oog vallende tutethen , onzes
oordeels , even zeer te fchuwen. Onder de zodanigen ,
die weinig fcheidingen maaken, moet zeker, althans ten
aanziene dcr illgemeene Kerkelyke Gefchiedenisfe, de Heer
VAN HAMELSVELD gerangfchikt worden. Van hier de
afbreekingen eens Hoofdituks , by de uitgave eens Deels,
en het vervolg daarnaa. Zo vangt het Vide Deel, 't
geen thins voor ons ligt, met het Yervolg van het Zes.
de Hoofdfluk des Derden Boeks aan, en vaart voort met
ons de inwendige getteldheid der Christen -kerke , aan.
zien der Geestlykheid, gezag der Bisfchoppen , Kluize.
mars en Monniken te fchetzen, de toeneeming des By.
geloofs te fchilderen , en te ontvouwen , hoe men de
Schriften behandelde. Het Tydperk is naa Ch.
Geb. van den Jaare 363 tot 476.
Wil men de buitenipoorige Dweepzugt der Monniken
leeren kennen, men opene dit Boek , en zie de Pylaar.
heiligen (Stylita) en den boven alien uitfteekenden stMEONStylites. De dweepzugt en ttoutheid der Monniken,
die in het Westen zo hoogen trap niet kon bereikeu
als in het verhitte Oosten , zogten de Keizers te beteu.
gelen , die in aanzienlyke Kerkleeraaren hunne voor.
fpraaken en verdeedigers vonden. Een en ander (hal*
banner onthouding van fpys en flaap komt ons voor,
0o
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loutere grootfpraak to weezen. Met reden fehryfr VAT4
HAMELSVELD ten aanzien der merngte van Wonder.
vverken hun toegekend
„ De nienigvuldigheid der
Wonderwerken
,
het
een
ciikwyls zonderlinger dan
31
het
ander,
maakt
dezeive
niet alleen verdacht; maar
o,
') zy verliezen alle geloofwaardigheid , daar zy vet9) richt werden in een tyd , toen men de ligtgeloovigheld , zonder onderzoek, op bet hoogst dreef; in
99
55 Woestynen, ver van de menschlyke zamenleeving;
,1 door lieden , van wier heiligheid men buitenfpoorige
hun
,1 verbeelding vormde, en die ondertusfchen,
') ganfcbe gedrag, zich als Dweepers aanflelden; ter51 wyl deze gewaande Wonderen dienen moesten ter
aanpryzing van eene nicuwlings uitgevondene foort
,5
rut Godzaligheid , geheel ftrydtg met de oorfprongs
$3
„ lyke redelyke voorfchriften van het Euangelie."
Wie leest limns zonder lachen, dat, onder veele ande.
re dwaasheden, de jonge DIACARIUS, een Mug doodgeflaagen hebbende , tot boetedoening zich zes maandea
Sang in de Sketifche moerasfen moedernankt onthieldt
waar men Muggen vondt, zo groot als Wespen , en
met fcherpe angels, die hem tot onkenbaar wordens toe
itaken; en op een anderen tvd, den geheelen vastentycl
door, zich in een hock flaande onthieldt, en niets at
dan op zondag eenige raauwe koolsbladen? 's Mans
geheele bezigheid was een onafgebtoken gebed; alle da•
gen fprak by driehonderd Gebeden , houdende ;no
fteentjes in den fchoot, waar van by 'er , by 't elude
van elk gehed telleens een wegwierp , om in zvn ge.
tal niet re misfen ; waarin wy, voigens onzen Gefchied.
fchryver , bet eerfle bygelonvig begin van den, eenige
Eenwen daarnaa nitgevonden Roozen. krans ontdekken.
De Monniken in het Wester), dwaas genoeg zeker,
hadden egter hunne voorflanders , in A MBROSIUS Taco.
DORETUS en AuousTINus.
leer breede berigten van
CASSIANUS befluiten bet veelvuldig verflag wegens
1V^ onni14 en .
flit wordt , in het zelfde Floofdffilk ve r vangen door
de berchouvving van den ftaat des Gn dsdiensts, geduuroide het aangeduide tydsve , loop. `'eel vinden wy hier
vermeld w( gens den Canon of Lvst der H. Sebriften„ en
de vryheid daaromtrent gebruikr Daarop volgt
een belan gryk berigt, wegens de begrippen der eerfte
Christenen, =rent de Godlyke Ingeeving der Heilige
5thig.
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Schriften. Voorts laat zich VAN HAMELSVELD uit
over de H. Schrift, als van ouds ten Geloofsregel aan.
genomen , en over bet gebruik en misbruik der H. Bla.
deren. Eene fchildery van den aanwas des Bygeloofs
ivordt bier opgehangen , en is overbezienswaardig. Ten
flo tte treiren wy aan , eene algemeene aanmerking over
de Gefchiedenis van het Bygeloof onder de Christenen;
met aanwyzing , wat men voor Bygeloof te houden
hebbe. Hy trekt uit alles dit gevolg, dat then , den
oorfprong van vele latere Plegtigheden der ehriste2 , nen uit het Heidendom in 't algemeen niet"kan onto
kennen; maar tevens , in byzonderheden , een behoo•
relyk ouderfcheid moet maaken , alzoo anderen van
de yooden zyn overgenomen, anderen weder uit ver.
keerde
Godsdienstbegrippen en zinlyke vooroordeelen
D9
15 ontllaan zyn."
Het Zevende Hoofdfiuk ontvouwt de Godsdienstleer
der Christenen ; lchetst de Geloofsbelydenis van de
Tweede Algemeene Kerkvergadering ; handelt over de
Godsdienftige Verfchillen , de Ketteryen , en geeft-berigten van aanzienlyke Kerkleeraaren. — De vastflellin,
gen op de Tweede Algemeene Kerkvergadering, de eel.
lie , te Conflantinopele , door den Keizer THEODOSIUS
de GerEN GROQTEN, zamengeroepen , , grondvestte
tbreidin.
loofsbelydeuis op die van Nicde, met eenigeuitbreidin.
gen aan den eenen, en eenige verkortingen aan den anderen kant. De Keizer fchreef zynen Onderdaanen eene
Wet omtrent het Geloof voor , en gaf veelvnldige Wet.
ten van een ftrengen inhoud tegen de Ketters , hiertoe
Wel mogt ooze
door de Bisfchoppen aangevuurd.
Gefchiedboeker vanmerken : , By zodanig een t-c ■
„ drag der Bisfchoppen, en harde behandeling der Ket•
b
tens door de Oppervorften , bevreemdt men zich
„ dat men by den Kerklyken Gefchiedfchryver SOCRA*
„ TES leest, dat bet de gewoonte der Reehtzinnige Kerk
niet is, iemand te vervolgen. In de daad , men kart
„ byna niet anders denken, of de Katholyken moeten een
1 , geheel ander denkbeeld gemaakthebben van Vervolging,
wanneer dezelve hun trot , ell wanneer zy die den
Ketters aandeeden," Vat hier de Magthebbende of
Heerfchende Kerk deedt , en hoe zy haar onchrialyk
gedrag meende te kennen verdeedigen, words ons hier
voor oogen gehangen.
By de menigte van twisten over de Leer, en de hail.
dales
Ooa
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delwyze daarin gehouden komen de Gefchiedkundige
berigten omtrent de Ketters. Om die te geeven , treffen wy een verflag aan van FILASTRIUS en diens Werk :
by was niet alleen een rechtzinnig Bisfchop , een Won.,
derdoender I die daar naa een Heilige werd; maar het
Werk diens Kettermaakers werd, in laater tyden, by
de Latynfche Kerk, het Handboek voor de Kettergefchiedenis. Van dit Werk, door HAI'IELSVELD zelven
betiteld als vol beuzelingen en gebreken , is hier een
kart begrip voor hander de daad lang
genoeg. Men krygt niet zelden walging , wanneer men
van bl. 263 tot 277 leest. Zo ook is het geileld , ale
de KetterbefchryVer of Kettermaaker EPIFANIUS in 't
breede met zyn Ketterlyst te voorfchyn treedt. Het
anige, 't welk verademing geeft, in het nagaan dier
Ketteropgaven , is , dat onze lachipieren menigmaal in
beweeging gebragt worden : wy willen die onzer Lee.
zeren eens gaande maaken. „ EPIFANIUS maakt eene
19 zeldzaame toepasfmg van de plaats Booglied VI:
$, 8 , in welke de zestig Koninginnen zullen zyn die
99 Zielen, welke reeds voor dezen in de Geflachtlysten
9,1 genoemd zyn, of de 62 Geflachten van ADAM op
sl CHRISTUS. De tachtig Bywyven zyn zo veele
teryen , en de Maagden zonder getal de verfcheide
Wysgeerige gezindten of leevenswyzen. Hier geeft
SI
91 EPIFANIUS een lyst op van ftichters van Wysgeerige
99 Seeten, van THALES tot op EPIKURUS, wier Leerflelzeis by kortlyk befchryft. Tot de Maagden zone
,, der tal rekeut by ook de Zonderlingen onder de
Christenen , voornaamlyk onder de Monniken. "
1Vlaar,, laat by volgen , naa eene optelling dier Zander.
lingen gedaan te hebben , die ons te lang valt nit te
fchryven, „ maar de eenige Duive , en Heilige Maagd,
59 belydt God den Vader, Zoon en Heiligen Geest ,
elken als volmaakt ; eene Drieheid van het zelfde
99
weezen , en die niet vermengd is; maar den uit den
91
Vader waarachtig gebooren Zoon en den Heiligen
59
Geest , die voor den Vader en den Zoon niet vreemd is ;
95
t, eene Drieheid, welke altyd was, geen toevoegzel behoeft , en tot One Eenheid , en dezen Oorfprong
59
t, Gods en des Vaders , te rug geleid worelt."
Wat AUGUSTINUS over de Ketteryen gefchreeven
/weft , vindt bier hoofdzaaklyk plaats , alsmede wat
THRODOBSTUS des gedaan hebbe. De Verfchillen, over
ORR*

SEERKELVICE OESCHIEDENTS.

533
ORIGENE S gereezen , bekleeden eene breede plaits t• met
inmenging van de onderfcheidene Perfoonen, die daaritt
te voorfchyn traden. Wel mogt de Kerklyke Gefchied.
fchryver, ten befluite van deeze twisten, fchryven , en
Wy met hem: „ Dus liep het tweede tooneel der twis.
ten over ORIGENES of , welke zonder eenig
of
95
,1 voordeel voor de kennis of deugd der Christenen,
maar in tegendeel met onbetaamelyke driften en
geniis van oprechte Christenen gevoerd waren. Mis51
fchien oordeelt deze of gene, dat zy niet verdienden
zo uitvoerig te boek geflaagen te worden, en wy
95
bekennen
het, zo men op de belangrykheid der zaalt
55
zelve
ziet
; dock aan den anderen kant hebben zy
15
1, ons verfcheidene vermaarde Leeraars en Voorftanders
der Kerk in hun waar karader leeren kennen, en niet
92
51 min den geest der tyden, byzonder met betrekking
tot de Kerkelyke en Godgeleerde twisten; de gereed.
1,
95 heid om partyen en aanhangen te ftichten, aan te
,, voeren , of te bettryden ; de geduchte magt , domheid
19 en verbastering der Monniken ; de zwakheid van het
Keizerlyk Gezag by binnenlandfche opfchuddingen,
55
15 tot welke de Godsdienst een voorwendzel aan de hand
De twist zelf werd , hoe zeer de
55 tfioest geeven.
12 naam van ORIGENES daar in gemengd was, niet ge/5 voerd over de dwaalingen van deezen Kerkleeraar,
„ maar met perfoonlyken haat tegen perfoonen; dewyl
„ zy , die als Origenisten befchuldigd werden , altyd
betuigden , dat zy die dwaalingen geenzins wilden
1, voorfpreeken of omhelsden , maar alleen beweerden,
„ dat men hem ongelyk aandeedt , door zyne menigvul„ dige dieniten niet te erkennen; tevens aandringeode,
2, dat velen van deze dwaalingen hem niet toebehoorden,
„ maar door anderen in zyne fchriften waren ingelascht.
2 , Daarentegen hieldt zelfs THEOFILUS niet op , de
1, fchriften van ORIGENES te leezen , naa dat by die
„ reeds openlyk veroordeeld had , en gaf dens aan ie„ mind, die zich over dit , met zichzelven onbeftaan„ bear gedrag, verwonderde , dit antwoord: Dat deeze
„ Scbriften naar eene met menigvtddige bloemen beplante
beemde geleeken, van welken by de goede plukte en do
0 , flekelagtige ftaan liet.”
003
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Een Leesboek voor den tegenoANNrs DE DoPEn.
woerdigen tyd. Door JO. IIERM. KROM predikant
11,rde Stuk. Te Anflerdam , by J. W. Yntema
to
en Comp. 184. In gr. 8vo. 121 bl.

teenvoortreffelyk
wy, tot lof der voorgaande Stukjens van dit
Leesboek, gezegd hebben, (*) is

ook op dit derde en intik geheel tocpasfelyk. De Eerw.
jutom blyft zich zelven , in de uitvoering van zyne
voorgenomene taak, ten voila gelyk.
Hier words nu JOHANNES DE • DOOPER befchouwd in
den Kerker,, tot aan zynen cloud, en de volgende, daartoe betrekkelyke , byzonderheden overwoogen. (I) Miskenning en verfinaading van den DOOPER, Matth.
12. Marc. IX: 13. (2) JOHANNES voor den Forst ,
tiaarop in den Kerker , Matth. XIV: 2 enz. Marc. VI:
1 7 enz. Luc. III: 19 enz. (3) LOFIANNES voor Friend
en Vyand nog weidaadig , Luc. VII: 18. Marc. VI: 20.
verge!. 16 , en N;atth. XIV: 1,2. (4) JOHANNES DE
Door ER twyf it, Matth XI: 2-6. ( 5 ) JEWs geeft getuigenis aan den D,)oeER , Matth. XI: 7 enz. Luc. VII:
24 enz. (6) Des DOOPER S flood, Matth. XIV: 6 enz.
[Dit is, in vei gelyking van de overige Vertoogen, wat
kort.] (7) Befluit. Dit bevat nog eenige treffende vermaaningen en aanlpooringen, afgeleid uit het voornaam
zedelyk oogpunt , waaruit de Coudafehe Prediker de
Euangelifche verhaalen , omtrent JOHANNES DEN nooVER wil befchouwd hebben.
N. 4. heeft , in dit Stukjen , vooral onze aandacht
tot zich getrokken. Hier gaat de Schryver of van de
meest aangenomene gedachte , volgends welke in de
vraag , die jonANNEs DE DOOPER aan jEsus liet voorfiellen , Zyt gy de geen , die komen zou ; of verwachten
Ivy eenen anderen? geene zwakheid van geloof of twyfeling van dien grooten man , maar alleen begeerte naar
meerder opheldering , ten behoeve zyner ongeloovige
leerlingen to zien is. Wy moeten bekennen, dat het
tegengetleld gevoelen van cage weinige Uitleggers bier
mees.
(*) 41m. ratieti„ Letteroef:f0o3, bl.

18o4. bl. 361.
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itneesterlyk bepleit wordt ; zoodat wy niet weeten, wat
'er al met grond op zou aan te mei ken vallen.
Wy voegen 'er nu alleen hartelyken wensch by,
dat de kundige 'MOM ons eerlang op meer dergelyke of
andere proeven van zyne gegronde Bybelkennis , fyn
vernuft en fneedig oordeel gelieve te onthaalen.

Korte Natuur-preeken, door J. L. EWALD. Uit het Hoop
duitsch vertaald. Vie Stukje. Te Hoorn, by J. tireebaart. In gr. 8vo. 90
LeetTedenen over natuurlyke onderwerpen. Ide Stukje.
e bekende en naar verdienfle hooggefchatte EwAt'n
gaf reeds in 1789, 1790 , 1791, eenige zoogenaamde Natuur-preeken (Predigten ueber Naturtexten)
uit, in vier Stukjens. Daarop volgden, in 1791, 1792,
1793, vier dergelyken, van ongeveer dezelfde grootte ,
onder den titel van Neue Predigten ueber Naturtexten.
Hoe veel daarvan in het Werkjen , dat wy thands aankondigen, overgenomen is, worth ons door de Vertaalfter, A. M. MOENS niet gemeld , en zyn wy ook niet
in ftaat te berichten omdat wy 't Hoogduitfche Werk
niet by de hand hebben. Achteraan vinden wy het
volgende , van den titel eenigzins verfchillend opfchrift:
J. L. EWALD, vroegere en laatere korte Natuur-preeken,
en II ; waaruit wy meenen te moeten opmaaken, dat
zoo wel van de neue Predigten ueber Naturtexten ge•
brnik gemaakt is, als van de eerst uitgegeevene.
Kort na de uitgave van het Hoogduitfche Werk , in
1791, deelde een ons onbekende Vertaaler daarvan aan
onze Landgenooten eene Navolging mede, onder den ti•
tel , De oplettende Natuurbefehouwer gevolgd naar 't
Hoogduitsch van j. L. EWALD , en twee jaaren hater een
tweede Stukjen, De mensch het verhevenJ?e weezen in het
"Perk tier natuur, vry gevolgd naar het Hoogduitsch vat
3. L. EWALD. Van het eerie hebben wy verflag gedaan
't
in onze Letteroefeningen voor 1791. bl.
zwygen der Vertaalfter deswegens heeft met cede vet..
wondering gebaard. Opzetlyk gepleegd bedrog , door
verandering van den Titel van een reeds te vooren
gegeeven Werk , zouden wy niet gaarne aan den Drukker, of aan de Vertaalfter,, te laste gelegd zien. Liever
will= wy den.ken p dat beiden van bovengemelde Stukjens,
0 04
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jens, of wel ,van derzelver inhond , geheel onkundig ge•
weest zyn. Wat daarvan zy , wy ontvangen nu eene
van de voorgaande Navolging merkelyk verfchillende
Vertaaling der fchoone Natuur preeken van EWALD , nit
eene achtingwaardige hand, van welke wy ook nog wel
jets dergelyks van een ander voortreffelyk Duitsch Schry.
ver te wachten hebben,
De verdiel,tlelyke Schryver vervaardigde deze uitmun.
tende Vertoogen alleen voor befchaafde ilanden , alleen
voor zulke perfoonen , die met het daadelyk Christendom
weinig ophebben , maar die een fyn gevoel voor de
fchoonheden der Natuur bezitten, en door dezelven ligt
geroerd , verwarmd , en tot ernffige overdenkingen op•
geleid worden. Dit gevoel , deze ligtbeweeglykheid
wenschte hy zich, tot een Godsdienflig einde, ten nutte te maaken. Om dat doel te bereiken, meende hy
mer hun in eene taal te moeten fpreeken, welke zy knit.
nen verdraagen. fly noemde zyne Vertoogen Leerrede.
nen , om dezelven tevens , als (Editing bevorderende
Schriften , aan te kondigen; maar begreep zeer wel,
dat deze Leerredenen niet in de gewoone predikmanier
moesten vervat zyn , byaldien zy niet aanflonds zouden affchrikken. — Het zy verre van ons, het godvruchtig oogmerk van EWALD ten kwaade te duiden,
of hem als Christenleeraar de vryheid te betwisten ,
om zich, tot zoodanig einde, van het door hem beproefde middel te bedienen. De Natuur beftaat zoo wel
door God , als de Openbaaring. Die de laatstgenoem.de bron van Godsdienffige kennis voorbyzien , zyn
waarlyk te beklaagen. Maar moet men hun deswegens
oak het Godsdienftig onderwys nit de eerfte onthou.
den? Is onvolkomene Godsdienffigheid daarom alleen
te verachten , omdat zy den hoogiten trap van volkomenheid niet bereikt heeft ? Bezef van Gods magt ,
wysheid en liefde , by onze medemenfchen te verwek.
ken, hen, aangaande Gods handelingen met menfchen
en de waardy onzer natuur,, eenigermaate te verlichten , hun iets in te boezemen van de groote liefde ,
welke de Natuur, met eene zwygende welfpreekendheld , predikt ; dit is waarlyk ten alien tyde een verdienftelyk werk, de beste voorbereiding tot het ontvangen
van hooger onderricht, en voor hun zelfs, die daarmede begunffigd zyn , een der gefchiktfle hulpmiddelen,
om waar Godsdienstgevoel verfterkt en vermeerderd te
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ftrygen , en alzoo , overeenkomftig het hoofddoel der
Goddelyke Openbaaring , betere en gelukkigere menfchen te worden.
De volgende nuttige onderwerpen worden, in deze
Natuur-prteken, verhandeld. EerJle Stukjen. Een
zwaare en fpoedig, zonder fchade , verdweenen fneeuw:
Over de groote verandering , welke God elk jaar
en elken dag voortbrengt. (2) Eene laate, lang verheide, en telkens nog achterblyvende lente: — Over wachten en verbeiden. (3) De eerfle fchoone kntedag:
Gevoelens van eenen Godsvereerer , by het aankomen
der lente. (4) Een groot kinderfeest op eene open
plants: — Over de waarde der kinderen. (5) Het gezicht van een vruchtbaar gyzegend veld , midden in den
oogsttyd: — Welke gevoelens wil God, door een ry.
ken oogst, by ons verwekken ? (6) Een laate hertitelag: — Een mannelyke blik op den dood. — Twee.
de Stukjen. (1) Een /idle morgen, met een onbepaald
vitzicht naar het Oosten: — Over het gebruik van den
inorgen. (a) Het gezicht van een groot liefderyk mensch:
Over de beftemming des menfchen. (3) De lehte•
zon: Aanleg tot menschlykheid. (4) Een heftige
brand: — Over menschlykheid. (5) Dezelfde flof voortgezet. (6) Een groot veld, vol ryp koorn:
Over het
opwasfen en ontwikkelen der menfchen.
Het Bekkeneel van KANT , voor de Hersfen- fchedelleer
imderzogt, door w. G. KELCII , Med. Doc`?. en Profec.
tor der Ontleedkunde te Koningsbergen. Met eene Voorreden van den Hoogleeraar G. VROLIK , en 4antekeningen van J. W. KIRCHNER, Med. Doe). te
dam. Met ilfbeeldingen. Amilerdam , by W. Hot.
trop , 1804. In gr. 8yo. Rehalven een Voorwerk van
XVI bl. , 38 bl.
jn de Voorreden , welke de Heer Prof. VROLIK voor
1 dit Werkjen geplaatst heeft , verdedigt by de uitvinding der Schedelleer , of het Leerftelfel van GALL,
zo verre tegen de aanmerkingen van zulken , welken
het als niet geheel nieuw aanzien , daar mede , „ dat
3, het niet wel anders mooglyk is, of menfchen , die
„ op dezelfde wyze geftemd zyn, moeten , bet zy dan
gelyktydig, het zy jaaren of eeuweu na elkander le.
0os
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vende, op dezelfde wyze hunne befpiegelitigen ann als.
vangen , voortzetten en bepalen; " gelyk by dan tot
91
voorbeelden aanhaalt de Leer wegens den omloop des
bloeds welker uitvinding fommigen aan HARVEY he•
twisten, en plaatfen nit IIIPPOCRATES, PLATO en AxisZ(ri ii ES aanvoeren , waarin men lets van omtrend
dezelfde beteekenis zoude vinden; gelyk ook het nieuw
Scheikundig Leerftelfel, de Leer van RANT, enz.
De bedenkingen welken tegen de volftrekte nieuw.
heid der Gallfche Leer gemaakt warden, zyn echter niet
volkomen van alien grond ontbloot , en GALENUS zelf
zeide reeds: .Niemand onzer is genoegzaam in flaat on,
ease kunst tevens dear te flellen en te voltooijen; maar
ha meet ons reeds overgenoeg toefehynen , zo de laateren,
dat gene, wet de vroegeren reeds voor langen tyd uitgevon.
den hadden , ontfangende, hetzelve , door 'er lets by t4
voegen , eenigzins vollediger en volkornener maaken (*).
In de daad , men vindt dikwyls by vroegere en al.
oude Schryvers fpeuren , waar op men al ligtelyk zou.
tie kunnen belluiten, dat de laateren hunne voor nieuw
opgegeevene Samentlelfels grootendeels daarnaar gevorind , ten minflen de aanleiding , om ze te fmeeden,
tut dezelven ontleend hadden. Met veel klaarheid is
zulks aangeweezen door den Engelfchen Geleerden L. DUTENS, welke met veel vlyt de Werken der oude Griek.
fche en Latynfche Wysgeeren doorgebladerd , de plaat.
fen , die met de Stelfelen der nieuwere Wysgeeren vol.
umakt overeenkwamen opgetekend , en daar uit eene
parallele vergelyking der nieuwere en oudere Wysbe.
geerte gemaakt beat (t).
Even
If

( o) Nemo nostrum fufficit ad artem fimul & conflituendam
J abfolvendam ; fed fatis, fuperque videri debet , fi , qua
anultorum annorum fpatio priores invenerint , posteri
pientes, atque his addentes aligns?', aliquando compleant
atque perficiant.
GALEIWS in I Aphorism. Hippocr.
(t) Zie bier den geheelen Tytel van dit Werk. Recher.
ekes fur l'origine des decouvertes attributes aux Modernes,
e l'on demontre que nos plus dlebres Philolophes out puife
la pluspart de leurs connoisfances dans les ouvrages des An.
diens: & que plufieurs writes importantes fur la Religion ont
ttc eonnues des Sages du Paganism. Paris 1766. 2 Tomes.
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Even zo ook fchynt het met de Schedelleer van dent
Deere Profesfor GALL gelegen te zyn. Het kan niemand
geheel onwaarfchynelyk voorkomen , dat hy tot dit zyn
LeerfieIfel aanleiding gekreegen hebbe door het Jee.
Zen der Schriften van GALENUS, of wel van het oude
zeer vernuftige Werkjen van den Spanjaard JUAN HuARTE (*). Edoch zyn Leerftelfel blyft daarom niet minder
nieuw
(*) De geheele Tyre/ van dit fchaarsch voorkomend Werks
jen is: Examen de Ingenios para Ins Sciencias. Donde fe

snuellra Ia diferencia de habilidades, que ay en los hombres;
y el genera de letras, que a cada uno refponde en particu.

lar. Compueflo par el Dolor JUAN DUARTE , Natural de Sant
Yuan del pie del Puerto. En Ainflerdarn, en , la Officina de
JUAN DF. RAVESTI T IN , 1662. De Schryver heelt in dic
Werkjen trachten te bewyzen I°. Dat de Natuur den Mauch
tot de beoefiening van de eene Weecenfchap bekwaam , ea
tot die eener andere onbekwaam maakt; 2°. Dat 'er eert
groat onderfcheid , met betrekking tot de geestgefleldheid ,
onder de menfchen gevonden words; en dat 'er zeekere tekens zyn , waar door men de onderfcheidene bekwaamheeden
der menfchen tot het beoeffenen van eene of andere Wee.
tenlchap , by uitzondering, ontdekken kan; 3°. Dat, in 't a/•
gemeen, de gefchiktheid tot Letteroeffening afhangt van de
gemaatigdheid der vochten in het lighaam, maar ook van de
gedaan;,e en hoedanigheid der hersfenen. In de verklaaring
van deze laatstgenoemde , fchynt hy eenige aanleiding te
geeven , om op de gronden der Schedelleer te denken; daar
by uit GALENUS (Art. Med. Cap. H.) de uiterlyke geflalte,
welke het Bekkeneel moet hebben, om eer y vlug vernuft te
Trenmerken , aanhaalt, en daarop verder zyne redeneeringett
bouwt, volgends welken hy tracht te bewyzen , dat het mogelylt is, uit de gedaance des Hoofds en de uirpuiling of
invalling van het Bekkeneel, op fommige plaatfen , van iemands bekwaamheid tot de Letteroefrening , of liever van
zyn Vernuft, te kunnen oordeelen. Echter vindt men by
hem geen fpeur van de eigenlyke plaatfelyke aanwyzing der
zetels onzer gemoedsneigingen, welke het Stelfel van GALL
kenmerkt. — Dit Werkjen is ook in het Nederduitsch
vertaald, door HENRYK TAKAMA, een Angeldammer, en on.
der den Tytel van Onderzoek der byzondere Vernuftens eygentlyike 4belheen enz. te Aingerdam , in 1659, by JOHANNES
RAVESTEYN , in 12.mo , met doorgaande Aanmerkingen des

Vertaalers, uitgeOeven.
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nieuw en geheel zyn eigen ; daar hy hetzelse rierw'yze
uiteengezet, en door eigen onderzoek en naarvorfching,
met behulp der vergelykende Ontleedkunde, gellaaa
beeft, dat men nergens v66r hem zo eene juiste ontwikkeling van het duister denkbeeld der huisliouding
onzer ziele in tie hersfenen aantreft. — De ifoogleerEar VROLIK doet voords, in zyne Voorreden, het Werkjen van JUAN HUARTE eenigzins nader kennen , en
geeft den zeer merkwaardigen Tytel eener Hoogduitfche
Vertaaling van G. E. LESSING op, welke in 1752, en de
berdruk in 1785 , in Duitschland in 't licht verfcheemen is.
Daarop volgt tie Voorreden van den Schryver zelven,
waarin by bericht , dat , offchoon dit onderzoek van
bet Bekkeneel van KANT niet onmiddelyk op hetzelve on.
dernomen kon worden, de bekkeneels-bekleedfels echter
zo teder en zacht waren, dat men 'er de geringite verbevenheeden door onderfcheiden konde. Waarfchynelyk
is dit onderzoek des Schryvers verricbt , toen Prof.
INORRE een Gyps.afgietfel van 's Mans Bekkeneel, geduurende dat het lighaam boven aarde Bond, vervaardigde (*).
De Nederduitfche Vertaaler van dit Werkjen bericht voords, dat hy, uit hoofde van het verfchil, dat
'er by de onderfcheidene Schryvers, welken de Schedelleer van GALL ontwikkeld hebben, in de juiste plaatfing
van fommige werktuigen, wordt aangetroffen , genoodzaakt geweest is , de oorfpronglyke Afbeeldingen van
MARTENS te volgen , door naamlyk de Hde , Hide
en Vde Afbeelding , flegts wat aangaat die werktuigen,
waar van in dit Werkjen gefproken wordt, te laaten natrekken , en bet verfchil van de juiste plaatfing der
werktuigen , voor zo verre by zulks konde naargaan
aan den voet der bladzyden , met de letter V. , te
doen opmerken.
Wy vinden daarop, in het Werkjen zelve, eene naauw.
keurige befchryving van het Bekkeneel van den zo zeer
be(*) Men kan een naauwkeurig bericht van de behandeling
des lyks van den Hoogleeraar KANT vinden, in het onlangs
in Duitschland uitgekomen Werkjen van E. A. ca. WAZIANS•
betyteld ImmArtuct, KA= fiiffen letzten Lekensjahre 9
gedrukt te Koningsbergen.
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en in hettelvei

r. De Werktuigen
A. . .

des plaatfelyken gehengense
voor geheugen van getalen.
3.. . . . . voor zaakgeheugen.
der milddadigheid.
4.
. .. . .
5. . .. . . voor fnedigheid 1 geestigheid.
• . voor vergelykende fcherpzinnigheids
6. • .
7 .. . . . . voor bovennatuurkundige fcherpzin.
nigheid, of wysgeerige befchouwings
8. . .. . . der goedhartigheid.
9. . .. . . der godsvrucht.
. voor het voorftellingsvermogen.
..
.
10. .
. der flandvastigheid.
.. .
1 I. .
. der hovaardigheid. - Deze plaatfen ;
.
.
12. .
.
13. . • • . . der roemgierigheid, welken door eeydelheid,
ne flerke uitpuiling zich oaderfcheiden , waren by
KANT in tegendeel ingevallen.
. der waarheidsmin.
14. • •
•
•
. der teeldrift. — Deze werden in het
15. .
Bekkeneel van KANT geheelgemist.
. der voedfelzucht. — In het
16.
Bekkeneel van KANT werdt de
neiging tot dierlyk voedfil voornaamlyk aangetroffen.
27. • • • . . tier bedachtzaamheid.
i8. De onbekende werktuigen.
Alle daze Werktuigen worden in dit Werkjen naauwkeurig omfchreeven , en voords met het Bekkeneek
van KANT vergeleeken , en aangetoond , in hoe verre
dezelve daarin meer of min gewaarwordelyk waren.
Eene Afbeelding van het Bekkeneel, van achteren , ter
zyde en van vooren gezien , waarop de in KANT ' S Belts
keneel voorkomende verhevenheeden en in- en uit.pui.
lingen zyn aangewezen , alsook een klein , meermaals
vitgegeeven (*) , welgelykend , doch een weinig af.
gefleeten , Pourtraitjen van dion Eloogleeraar , dienea
zo wel tot fieraad Os tot opheldering dezer nuttige
Bydrage tot de Caliche Schedelleer.
0

(") Ananach van Ernst en Boert voor den Iaare 1801 J
Ana by I. VAN DIM HIT en w. VAN VLIET ultgegeeven.
Oa
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Het waare Tafereel der Zelf-bevlekking, derzelver oorzaa•
ken en gevolgen. Ter onderrechting en waarThhuwing
voor Yonglingen. Door A. CURDTS, Dr. der Ge.
meskandc. Uit het Hoogduitsch: Te .Arnhem , by
J. H. Moeleman Jun. In Iamo. 66 bl.
oor de herdenking aan zyne Jongelingsjaaren in
welken by gelegenheid gehad heeft , by zyne
8choolmakkers , de akelige gevolgen van het zoogemond Onanisme waar te neemen , wierdt deeze Artz
bewoogen om ook het zyne by te draagen, ten einde
de Jongelinglchap voor deeze gevaarlyke klip te waarfchnwen. Dip Stukje dan beilaat in eene getnoedelyke
Kanepraak aan de Jongelingen, waarin de Schryver,, na
dat by zyne Leezers voorbercid heeft op dat Been ,
welk bier eigenlyk zal voorgedraagen worden , in de
e-erfte plants blyft flilftaan by eene korte befchouwing
van het maakzel des menfchelyken ligehaams, en hoofdzaakelyk van deszelfs beenderen ; waarna men zeer juis.
te aanmerkingen aantreft , over de ontwilzkeling der
krachten in de mile kinder- en jongelings-jaaren ; het
;weik dan bdflooten wordt met een treurig tafereel van
de gevolgen van het Onanisme, en eenige regelen
dlt kwaad te verhoeden. Wy kunnen echter niet ont.
veinzen , dat, hoewel dit Stukje op zichzelve de duidelykfle blyken oplevert Van des Stellers doorzicht en
kunde, en ook de \Tertaaling in goede handen fchynt
gevallen te zyn , wy echter cen bczorgden twyfel voeden of het gevaarlyke der bekendmaaltinge van nog
onfchuldige Jongelingen met dit ziel en ligchaam bedervend kwaad wel zal kunnen worden opgewoogen door
bet nut, 't welk de welmeenende Opfteller zich voor(*telt : want , behalven dat de fly! ons te verheven
fchynt voor gewoone Jongelingen, zrt twyfelen wy ook
aeer, of, by het gros der jonge lieden , wysgeerige redeneeringen en zedekundige herinneringen cen genoegzaam tegenwigt kunnen opleveren tegen de zinnelyke
gewaarwordingen voor welken , in dit geval, M,To
lukkig alles fchynt te moeten wyken , wanneer deeze
drift eens by de ontloken Jeugd post gevat heeft. Wy
voor ons gelooven, derhalven, voor als nog, dat het
Unig hell, in dit
te zoeken zy in de meerdere
op-
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opmerkzaamheid der Ouderen en Schoolopzienderen op
die omitandigheden , welke bun reeds meermaalen on.
der het oog gebragt zyn , en echter ongelukkig zeer
zelden in aanmerking genomen worden.

Zakboekien , bevattende de middelen om de gezondheid
der Tanden te bewaaren , derzelver' . zieklyke_ toevalleg
te voorkomen , en deeze laatflen te keer te gaan. Tot
Nut van bet Algemeen , en ihzoderheid voor
Schoone Sexe. re Arnhem , by J. H. Moelenian y Jun.
i8o4. In I2iii0. 72 hl.

O

ffchoon het zich op geenerlei vtryze laat verklaa.
ren , waarom het sneer onteeretrde zou weezen
'Ondien iets derge,tyks omtrent de nitoeffening der edele
Heelkunst over het geheet in aanmerking kan komen)
bin eene zieke Ides te trekken, dan om eene Rig& ani
to • opereeren „ blyft, evenwel , nog altoos het voOroor.
'dee' flandhouden , dat de meeste en voornaaniffe,Hedktindigen het beneden hunne waard'e rekenen, zich , met
de, behandeling van de ongemahken der Tanden re
bettoeijen , en ztilks gaarne overlaaten aan zooge.
noemde Tandmeesters. Gen natuurlyk gevolg hiervan
is ,- dat men minder oplettend zynde op die geenen,
welke deeze pra6tyk uitoeffenen , dezelve , voor het
grootffe gedeelte, als 't ware, een eigendom gewordea
is van alleronkundigffe weezens, die het, by gebrek
van eene andere kostwinning , als een. toevlucht befchouwen , en dus ook meestal van alle theoretifche
kennis ontbloot, en volgens een allerruuwst Empiris.
me te werk gaande , wel is waar, enkele maalen, en
dit misfchien juist otn dat zy de gevaaren niet kennen (*), een' (buten flap onderneemen en daarin ge.
lnkkig ilaagen, daarentegen echrer zeer dikwerf, door
hunne domme roekelocrsheid , vry wat verwoestingem
in den mond aanrichten. Het kan dtts niet gnders
dan tot algemeen genoegen ffrekken , althans zo lang
men , zoo zeer ten onrechte , de behandeling van zieke
tanden als afgefcheiden van de Heelkunde blyft befchou,
wen 9
(")

Men leeze, om zich van dezelven re overtuizen, j. a.
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wen, wanneer men onder die zoogenoemde TandmeeS.
ters zoodanigen aantreft, die, geheel onderfcheiden van
hunne ellendige Kunstbroederen , dit onderwerp met
ernst befludeerende, hunne kunst op weezenlyke gron%
den uitoeffenen , en aizo zich met recht den naam
Nan Tand-artz waardig gemaakt hebben. Onder deeze
weinigen, intusfchen , verdient ook de neer HIRSCHe
die zich reeds in den Jaare 1796 door een uitvoerig
Gefchrift voordeelig bekend gemaakt heeft (*) , alle.
zins gerangfchikt te worden ; waar van wy ook in
dit Stukje, het welk by by wyze van eene algemeene
Tafel uitgegeeven heeft , de duidelykfte blyken aantreffen. Men vindt in hetzelve eenige zeer gegronde
aanmerkingen over het nut der Tanden, derzelver bewatp.
ring in den gezonden flaat , en over derzelver meest ge'none gebreken ; waaromtrent wy echter in het voorbygaan moeten aanmerken dat de Schryver zich mis.
fchien al te onbepaald verklaart tegen het doorfnyden
van het tandvleesch by jonge kinderen. Vervolgens
worden ook zeer goede voorfchriften medegedeeld, zo
wel ter bewaaring der Tanden , als ter geneezing van
de ongemakken derzelven; by welke
, echter
bier een Voorfchrift gemist wordt , het geen allezins
opmerking verdient , en het welk de Schryver ook,
in de tweede uitgave van het bovengemelde Werk
op grond van de waarneemingen van LENT1N aanbevolen heeft ; beflaande hetzelve uit een mengzel
van het Phosphorzuur met de esfentia myrrhce.
Vertaaling van dit Stukje ook wel uitgevallen
zynde , zal. hetzelve ongetwyfeld met genoegen geleezen en met zonder nut geraadpleegd worden.
(*) Van dit Werk, Pra8ifche Bernerkungen uber de Zaeh.
ste and einige Krankheiten derfelben , waar voor de Hoogl.
LO9ER eerie zeer uitvoerige Voorrede gefchreeven heeft, is,
in het Jaar 18oi , eene nieuwe , eenigzins vermeerderde,
uitgave io 't licht verfcheenen, welke aliezins verdiende
een Nederduitsch gewaad geftoken te worden.
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Waken der Baraaffche lifaatfchappy van Taal- en Diehl..
kunde. Ifie Deel. Te iimlierdam, by J. Allart, 7804.
In gr. B po. Bella/yen de Voorredcn, 259 bl.
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oertende, doch intusfchen met vcel waarheids , heeft

men hier te Lando, in de laatstverloopen hat der
jolt& Eeuwe , dezelve de Eeuw der Genootfehappen ge.
beeten. tovenal mogt die benaaming gebezigd worden , ten aanziene van Taal- en Dichtkundige Genoota
fchappen, eke men alierwegen oprichtte , en van welker werkzaamhcdeit de uitgegeevene Stukken , zeer onderfcheidell in waardy , voor zo verre zy bewaard zyn,
Eebleeven , voldingcndc bewyzcn opleveren. Dan, gelyk alles aan opk ,mst , meerderen en minderen bloei ,
en ook aan verval blootftaat , &elden die talryke Dichterlyke Genootfchappen in dat lot. Veele hadden kore
ten dour, andere kwynden, weinige bleeven in een aan
hour ender bloeilland , eenen g,eruitnen tyd.
Met vollen refit mag men onder de laatstaangeduiddel
tellen de Genootfchappen , te Leyden , Rotterdam el
..thnfierdam gevestigd. Zy flaen lang boven de andere
uit , in getal en vermaardheid van Leden, die, door
eene menigte van fraaije Taal- en Dichtwerken , de
doorflaandite blyken van bekwaamheid en kunstyver ga‘
yen ; terwyl zy die by anderen uitlokten en ontvonkten,
door nitgelchreevene Prysttoffen. Hiervan draagen de
uitgegeevene Werken deer Genootfchappen, zo in web,.
tiitgewerkte Verhandeliugen over Taal- en Dichtkundige
Onderwerpen , als in eene menigte van cierlyke Dicht.
flukken , het onwraakhaarst getuigenis.
Het lanfte vierde gedeelte der voorige Eenwe
Vol lotwisfels in ors Vaderland , baarde een zigtbaareii
en heilloozen invloed op de werkzaamheden dier anders
talryke en werkzaame Genootfchappen , en bragt de•
zelve in een ftaat van kwyning. Niet alleen zagen zy,
uit hoofde der Staatsbeweegenisfen , het getal der Leden
dunnen , de werkzaamheden der aanblyvenden verflaanWen , maar ook bleeven de uitgefchreevene Prysitoffen
onbeantwoord , en hiercloor,, alsmede door het vermin-derd vertier der uirgegTvene Werken , vonden zy zich
buiten (that getirld ow derzelver aantal te vertneerdcren.
Jaaren kwynden deeze drie voorheen bloeiende Ge‘
LETT. 1804. NO. 13.
nom,.
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rootfchappen , en dreigden in het lot der vernietigingei
te zullen deelen. De volyverigfte voorftanders werden
op middelen van herilel bedagt. Eene Vereeniging fcheert
bet gefchiktile. De beltuurende Leden des Leydfehot
Genootfchaps deeden daartoe een voorftel aan de beide
andere. Niet vrugtloos. Gelastigden , om een ontwerp van
Vereeniginge te beraamen, werden door de onderfcheidene
Genootfchappen benoeind. Het kwam , naa herhaalde
raadpleegingen , tot fland. Het afzonderlyk beftaan dier
Stichtingen werd vernietigd , en de Leden tot ddne Maat.
fchappy , under den naam van Bataaffche Maatfchappy
van Taal- en Dichtkunde vereenigd. In drie Afdeelingen is deeze Maatfchappy verdeeld; te Leyden, Rotterdam en Amfierdam. Deeze zyn , ten opzigte van derzelver huishoudelyk beftaan en de beheering der byzon.
Jere eigendommen , geheel vry en onafhangelyk ; doclt
ten aanziene van de werkzaamheden na buiten , en de
bevordering van het gemeenfchaplyk doel , maaken zf
Ilegts ben Lichaam uit , en warden naar algemeene Wet.
ten befluurd. De Voorzitter,, de Ifeer JAN DE KRUYFF
vtydde de eerfte Vergadering , in 't laattte jaar der vet:
fireeken Eeuwe , in.
Onder de beraarnde fchikkingen, na buften werkende,
behoort het jaarlyks uitlooven van twee Gouden Medailjes ter waarde van dertig Dukaaten , een voor het
fchoontle Dichtfluk op eenig voorgefteld onderwerp, en
ithr voor de best uitgewerkte Verhandeling over eenige
theoretifche of taalkuudige ftoffe , met byvoeging van
nog twee Zilveren Medailjes, van gelyke grootte als de
Gouden , voor die Stukken, welke , in beide de vakken ,
geoordeeld mogten worden , op belooning aanfpraak te
bebben en aan de bekroonde naast by te komen.
Dit oordeelden wy,, verkort , nit de Voorreden te rimeten overneemen. Deeze geeft ons voorts te ieezen hoe
de wyze van beoordeeling is ingericht; hoe de Maat•
fchappy, van den beginne af, met den Agent van Natio.
naale Opvoeding werkzaam is geweest alsmede met de
Maatfchappy tot Nut van het Algemeen ; wat dezelve
deedt , om eene eenpaarige Spelling tot Hand te brengen.
Byzonder voegen zy, ten opzigte van bet eetite Deel,
tbans voor ons liggende 'er nevens , iets wegens de
lan gzaame uitgave en . het gering aantal van Stukken ; ten
aanziene van het laatfte deeze ors zeer voldoende reden
geevende Adat de Maatfchappy meer ten oogmerke heeft,
ees
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dan een groot aantal van Taal- en
.een uitgeleezen
Dichtkundige Stukken aan tie Letterminnende Nederlan.
ders mede te deelen. Om het vertier te bevorderen
viel het betluit, om Profaifche en Dichterlyke Stukken
byeen te voegen.
Ingevolge hiervan opent zich dit Deel met eerie fchoo.
ne en weluitgewerkte Verhandeling des Leyafithen Hoegleeraars in de Nederduitfche Letterkunde, M. SIEGENBEEK,
ten antwoord op de Prysvraag, „ In hoe verre behoort
„ de Spelling der Nederduitfithe Taal geregeld te worden
,, naar welluidenheid en gemaklykheid van uitfpraak `Z"
met den Gouden Eerprys bekroond. Het onderwerp ,
tiaarin behandeld, is nieuw , en door geene Nederduit.
fche Taalkundigen opzettelyk behandeld. Wy kunnen
'er niets meer dan het beloop van opgeeven. Naa eene
Corte inleiding , beantwoordt de Hoogleeraar, in de Eer.
fie Afdeeling, de vraag : Is het met eene gezonde Taalkunde beftaanbaar,, der welluidenheid en gemaklykheid
van uitfpraak eenigen merklyken invloed op de fpelling,
met naame op die der Nederduitfche Taale, toe te kennel) ? Hy overweegt , in het I H. , den invloed der
welluidenheid en gemaklykheid van uitfpraak op de fpelling
eerier Taale in 't gemeen. In het II H. handelt hy over
dien invloed op de Nederduitfche Taal. Veel kunde en
oordeel in die nafpeuringen aan den dag gelegd hebbende,
komt hy tot het befluit, „ dat het gezag der welluiden.
heid over de fpelling, gelyk hetzelve als het natuur.
• lyk uitvloeizel eener toeneemende berchaaving best fchouwd moet worden, zoo ook door het geen in de
,, meest befchaafde Taalen plaats heeft , kragtiglyk ge.
flaafd en volkomen gewettigd words; dat het by,' zonder gebleeken is , dat onze Moedertaal zeer tot
If het zachte , vloeibaare en welluidende overhelt , en
I! dat daarop , by haare woordvorming , en de vestiging
SS van haar gebruik, grootlyks acht gegeeven is;
3 3 dat uit het voorgedraagene natuurlyk voortvloeit
St dat welluidenheid en gemaklykheid van uitfpraak, zoo
overeenkomftig met de algemeene beginzelen der Taal• kunde , als volgens den byzonderen aart onzer Mde•
• dertaal, op haare fpelling grooten invloed mogen °es, fenen, eu dat zy,, die dezen invloed zoo naauw wil„ len beperkt hebben, als het gebruik ilechts eeniger.
maate gedoogt , noch uit de geiteldheid van andere
"
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befchaafde talen, noch uit die der Nederduitfche eeni42, gen grond voor hun gevoelen ontleenen kunnen."
Een moeilyke tank neemt de Hoogleeraar op , als
hy, in de Tweede Afdeeling, onderzoekt, hoe verre en
tot welke byzonderheden zich de invloed der welluider.held en gemaklykheid van uitfpraak op de fpelling onzer
Taale behoort uit te flrekken. Op grond van het betoogde in de Eerfle Afdeeling , en van eenige aanmerkingen, laat by dit algemeen antwoord rusten , „ dat
„ de fpelling der Nederduitfche Tani in zoo verre naar
„ welluidenheid en gemaklykheid van uitfpraak mag ge„ regeld worden , als het berchaarde fpraakgebruik, en
„ de daarop gebouwde fchryfwyze der meeste en bests
„ fchryveren, midsgaders de regelmaat der tank verde„ ren en toelaaten.”
Dit algemeene antwoord ontwikkelt de Schryver itt
byzonderheden, en onderzoekt, wat men, overeenkom.
fig de geiegde gronden, ten aanzien van de gefchilpunten in de fpelling onzer Moedertaale , tot het onders
werp, deezer Verhandelinge betrekkelyk, kunne en moete vastflellen. Hieruit worden de drie volgende Hoofdfluk en gebooren; het eerfie over de weglaating of verwisfeling eener enkcle letter, tot meerdere gemaklykheid
in de uitfpraak ; het tweede over de invoeging der el
en t; — bet derde over de inlasfching der zachte e in
fommige zelfilandige en byvoegelyke naamwoorden. in
dit breed uitgewerkt en met veelvuldige voorbeelden npgehelderd gedeelte fpreidt de Hoogleeraar een (chat van
/tennis aan onze Moedertaale ten tonne. En lchoon men
hem in a ges flier byvalie , zal men met genoegen de
veelvuldige ophelderende Aanmerkingen leezen. — Voorbeelden by voorbeelden zouden wy kunnen nanvoeren ;
dan ons beheind beftek gebiedt ons , van deeze Verhandeling of , en tot de Stukken , verder iu dit Deel begreenen, over te flappen.
Het eerstvolgend Stuk is een Lierzaugr voor de ergstiende Eeuw , door den Heer Mr. it. ARNTZENIUS
orgezongen, om na den eetsr opgehangen Dichterlyken
Eerprvs te dingen. De Gouden Eerprys werd bent
door de Beoordeelaaren ontzegd. Waarlvk, wy moeten
intlemmen met de taal des Voorrede ,aars , dat zulks
Meer hunne geftrengheid dan gemaklykheid bewyst.
Veel fchoons veel treffends , is 'er ons in ontmoet.
Dtt
„
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De afgeloopene Eeuw, zo aanmerkelyk door de lotwisfelingen van Volken , Vorften en Staaten , als door de
verbaazende vorderingen der Wysbegeerte , heeft den
Dichter op het denkbeeld gebragt, om den Lierzang in
twee Zangen te verdeelen, en in het .eerfte gedeelte de
afgeloopene Eeuw van haare Wysgeenge , in het twee..
de van haare Staat- en Gefchiedkundige zyde te beichouwen. forte ophelderende Aantekeningen zyn 'er
bygevoegd. Men verneeme 's Dichters denkwyze en
trant uit de twee Plot • coupletten des eerflen Zangs.
a 1 eens zal 't menschdom ondervinden,
Dat Wysheid Reden, Recht en Della
De volken moeten fawn verbinden,
AA in des aardryks eeifle jeugd.
Fens zullen tweedragt, kryg en lyden,
Die 't zuchtend menschdom Mans beflryden,
Ons flellen op een veilge plaats:
Hoe dichter thans de flagen trefin,
Hoe eer elk 't voordeel zal bezefin
Des algemeenen waereldflaats.
Eens zal verlichting gouden flralen ,
Waar voor die nacht van lead verdwynt,
Op 't juigchend aardryk Weer doen dalen,
Gelyk de zon in 't oosten fchynt.
Laat dwinglandy nu 't yolk dean bleeden,
Losbandigheid onmenschlyk woeden,
Gelyk de florm in winterntaand:
Eens zal het licht der Vryheid dagen,
Gelyk wanneer , voor Phoebus wagen,
De flier het (poor der Lente baant.
Uit den tweeden Zang zouden wy gaarne eenige cou.
pletten affchryven , inzonderheid die de Gebeurtenisfen
des Vaderlands in het bezongen tydvak betreffen ; doch
wy zouden te lang worden. Aileen zeggen wy van dit
Dichtftuk , dat het by de tweede leezing ons nog meet
dan by de eerfle voldaan hebbe.
Het hier op volgende Dichtftuk , de Onfchuld, is een
reeds in den Jaare 179! met den Gouden Eerprys bekroond werk van den Hear Mr. ABRAHAM VEREUL. Het
geweezen Leydfche Kunstgenootfchap lag 'er dien aan
toe ; dan , door de tydsomftandigheden toen ongedrukt
gebleeven treedt het thans te voorfchyn. Het is
grootsch.) trelend en beantwoordt ten vollen aan de
vet..
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verwagting, welke men op 't leezen van den naam een§
Dichters vormt, wiens talenten als Redenaar en Dichter in den Lande zo bekend zyn. Onder het verrukkend leezen van dit verheeven Dichtfluk is ons te
meermaalen voorgekomen eene woordherhaaling , due ,
enkele keeren gebruikt , byzonderen klem heeft , doch,
te dikmaat wederkomende, die kragt verliest, en, 't zy
ons geoorlofd dit te zeggen, iets van het gezogte cut
gemaakte heeft,
Zo treft de regel, op - ottusTus flaande:
Hem, die de vreugde gaf, verkwikte febaars de vrettga;
Dan wy vinden dat treffende niet in den regel van
ichuldloozen zingende:
Op rozen neergeknield, vergaten zy de rozin.
De Lierzang op VONDF.L , door den Hoogleeraar SIE.■
in den jaare if3oi als Voorzitter aangeheeven,
bekleedt de derde piaats , en heeft veel fchoons. Ten
Nal diene dit eenige Couplet.
GENBEEK

De Nyd, die fckaamtloos en vermeten,
Tot fehennis van der Belgew faam,
Hen plomp en kungeloos durft heeten,
Bloost op 't vermelden van We naafi!.
Zoek vry, door ons met Miro te onteeren ,
Germanje, uw' !ulster te vermeeren!
Maar o , hoe voelt ge uw' trots dooru'ond,
ills gy, by Batoos fiere neven ,
Een' Vondel Maro na ziet A-even,
Toen nog uw zangberg eenzaatn fiond
Een Lierzang, twee jaaren hater door den toentriaa.
ligen Voorzitter r. HELMERS vervaardigd , is tot het
voorige een wedergade , en de Diekter getyteld. De
not- coupletten bezingen , hoe fchraal de Dichters bebond worden. 't lieeft ons eenigzins verwonderd ,
FOOT op deeze lyst aangetekend te vinden met deeze
iregelen:
De Diehter der bevalligheden,
zwoegt, met afgematte /den,
Op 't veld, door aonneVoed verbiend.

POOT,

't Is
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't Is toch uit de Leevensgelchiedenis, en uit diens
Dichters eigene Stukken, bekend , hoe by by veelen be,
mind was veeler gunst trok , hunne bezoeken en ge.
fchenken hem vereerden. — Hoe veel treffender zou bier
bet voorbeeld geweest zyn van den Dichter JAN NOMSZ,
toen voor weinig tyds in het Gasthuis te .thnflerdao
overleden!
Eene Cantate, de Huwelyks- (mond, van den, voorde
Weetenfchappen , bet Vaderland zyne Ouderen en
Vrienden , te vroeg verftorven Heere j. W. VAN SONS.*
BEECK, befluit dit Stuk.
Wy vereenigen onzen wensch met dien des Voorre•
denaars van bet thans aangekundigd Deel, „ dat deeze
„ bundel tot opwekking van de fluimerende zucht ter
„ beoefening der Nederduitfehe Taal- en Dichtkunde
„ jets ,moge toebrengen, en de Maatfchappy, door den
„ yver van haare Leden , en de medewerking van an„ dere kundige Mannen, moge in that gelleld worden,
„ om daartoe in 't vervolg nog krachtdaadiger en met
„ sneer vrucht werkzaam te zyn.”
flangetekende Byzonderheden myner Reis van Berlyn naar
Parys , door A. VON KOTZEBUE. Met een Plaat. Hit het
Hoogduitsch vertaald. Te 4mJleldam, by H. van Kesteren,
1804. In 8vo. 193 bladz.
alleen kan den UitgeeNaam van
D everberoemde
deezer Reis-byzonderheden voldoende waarborg zyn
KOTZEBUE

voor een goed vertier. Het aantal toch der zulken , die met
zekere geestdrift haaken naar idles, wat 's Mans veel- en welfchryvende penne ontrolt, zal, ook in ons Land, dat der zodanigen verre overtreffen , wien het enkel noemen van KOTZEBUE
.byna werktuigelyk den news of de fchouders doet optrekken,
en die, met het beneveld oog der partydigheid, flegts naarleem.
ten zoeken, en dan ook voorzeker wel jets vinden; doch
waardoor zy, by den onzydigen beoordeelaar, aileen hunne
eigdne partydigheid bewyzen, of, ten meesten, de door gees
zedelyk fchepzel betwyfelde waarheid flaaven, dat idle menfchelyke arbeid onvolmaakt is. — Zyne vyanden (en dee.
ze heeft EOTZEBUE zo zeer als elle groote Mannen) zullen,
misfchien , op het Werkje, dat wy thans tankondigen, nes
derzien, en zeggen , dat het goeddeels bethat nit kleinishe.
den , die weinig opmerkings verdienen. — luu ja, men
vindt bier kleinigheden. Maar wy behoeven, ter beantwoor•
ding van.deeze aanmerking , niet eens de verontfebuIdiging
GO
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te doen gelden, dat KOTZEBUE deeze Brieven Career aan eend
Friendin ; en wien ze, bet in 't hoofd korner] , om zyne
Vrouwlyke bekenden, we!ke van hem cen Reisverhaal ver•
langden, te onderbouden met verbevene Wysgcerige of Staat•
kundige bedenkingen, enz, enz.? Ilet zal genoeg zyn , te
herinneren , dat perfoonlyke of huislyke byzonderheden of
kleinigheden , zo men wil , van eenen nomiry3R-re b. v.,
voor de Menschkunde belangryk zyn: zelfs de zulke , welke
by , als Mensch, met den Mensch Ian ICruijer b. v. moge
gemeen hebben , interesieeren ons ; voor , wanneer een
hOTZKHOE waarneemer en verteller is! — , wy treeden
yonder verdere 'Melding ter zanke, en beiooven onzen Leezeten een anngenaam onthaal. Ex ungue Iconem.
Deeze Brieven , of liever Fragmenten van Brieven , fchreef
lit:manna in bet Najaar van IRo3;
welk geenzins overtol.
lig is nan re merkem
Het belangrykfle , melds het Voorberigt des Vertaalers, worth ons bier medegedeeld; en wy ge.
looven dot men het Werkje aanmerkelyk heeft ingekort.
Of de Leezer hierhy gewonnen of verlooren hebbe, laaten
wy 2:111 zyne plants ; hoewel wy voor ens den Heere KOTZEBUE gaarne longer zouden verzeld hebben.
XXI Brieven behelzen de Reize van Berlyn , door Zwitferland , naar Parys ; de VIII overige zyn nan Parys zelve
gewyd. De Inhoud telt XXX Brieven ; doch de XXVIII(te
is noch bier, noch in bet Werkje zelve te vinden.) De weg
tpsfchen Erfurt en Gotha, :Inn wederzyden met veele duizend vrugtboomen beplant , geeft den vindingryken NoTzEliuE annleiding ter mededeeling van eon' bevalligen zo wel
als belangryken inval. „ Wanneer zekere wet leder' boer,
ao dikwyls hem een kind geboren wierd , verpligtte om een'
vruchtboom nan den weg te planten, die, met een nommer
getekend, wel zyn eigendom beef, maar dien by ook verpligt was op te kwelcen , welk eene kleine, met gecn kosten
verbonden mocite, tegen het ontzaglyk voordeel , dat een
land in een jaar even zulk een groot getal vruchtboomen als
kinderen zou bekomen! Het voordeel voor de toekomst zou
zich niet laten berekenen. Het gantfche land zou fpoedig
een toin gelyken ; deze tuin zou eene fuort van nlmanach
voor de boeren zyn , en ieder boom zou zyn' byzonclerea
vrind en befcherwer hebben , met wien by upgroeide, die
hem beminnen en verzorgen zou. My dunkt dit denkbeeld
}weft , buiten het nut, ook veel aanlagchends , het geen in.
dedaad juist Diet by veele flaatkundige denkbeelden het gc.,
val is! " — Ilet nog aityd bloeiend Inflituut van den wak.
keren SALZMAIM in Schnepfenthal krygt verdienden lof. 10.04
De fcl;oone Bers,r3raat bier de Tuin van Duitscidand ge.
toentd , verfchaft den Reiziger eetae weemoedige herinnering
Lan zyne gelieftie LchtzeuootQ, kort v06r fil4e /WS over.
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Ieeden. Heidelberg words om deszelfs ligging , Mgt•
flreek, braave inwooners , goedkoopheid enz. hoog geroemd.
Het beroemde oude Wynvac is niet meer voorhanden. De
driehonderdjaarige Linden aan de Wolfsbron waren v66r weitige weeken omgehakt, om bet fchoone h ,urf Te regt wekt
dit 's Schryvers verontwaardiging. — Eerie nandoenlyke Ont•
moeting met eene oude blinde Vrouw maakte hem zeker plantsje , Illauren genaamd , merkwaardig. — In Zwitlerland
gekomen , verklaart KOTZEBUE zich een vyand van Natuurbeichryvingen. Zwitferland , zegt by, moet men zelf zien,
gclyi: men een Concert zelf hooren moet. — De heerlyke
wandelingen om Zurich zouden zelfs een Podagrist tot wandelen verleiden; gelyk KOTIEBUE zich aartig uitdrukt. In de
Bibliotheek aldaar zag hy twee eigenhandige Brieven van jo.
DAN NA GRAY, in Latyn .zeer fraai gerchreeven. Vlugtig bezogt by LAVATER' S Phy f iognomisch Kabinet. „ Het merk.
wnardigfle daarin zyn niet zo zeer de weir gezigten , die by
verfameld heeft , als wel de onderfchriften , waarmede
ieder beduidend of onbeduidend gezigt voorzag. Men kent
zyn' duisteren fleet-141. Somwylen fchynt bet hem veel moeite gekost te hebben om recht veel zeldzaams in duisrere of
nieuwgemaakte woorden famen te persfen." — De beroemde
DE Luc, een zeer wakker oud man , liet hem zyn fchoon Kahi.
net van Naturalia zien, en verklaarde zich by die gelegenheid
Itellig tegen het gevoelen, dat de zogenaamde Maanfteenen
werkelyk uit Maanvolcartnen op Aarde geworpen worden.
„ De zwaartewet, meende by, laat volftrekt niet toe, dat
zich een ftofje van zyne planeet verwydere. Wat by in het
algemeen over de volkaanen en derzelver ontftaan zegt, is
uiterst belangryk; zonder zeewater, meent by , Innen 'er
geen volkaanen zyn: altyd zal men dezen flechrs in de nabyheid der zee vinden; het zeewater is volftrekt noodwendig, om deze gisting te weeg te brengen. In het eerst is
ieder volkaan flechts een gat in de aarde, het welk allengs
door het aanhoudend uitwerpen gedurende veele duizend jaaren tot een' berg wierd. Toen ik hem glimlagchend tegenwierp, dat'er op deze wyze een ontznglyke tyd toe behoorde
om by voorbeeld den Etna te fcheppen , en dat daardoor
de bybelfche ouderdom der waereld verdacht wierd, ontken4
de hy zulks , naardien de volkaanen misfchien reeds van den
beginne zich onder water tot bergen gevormd hidden, gelyk
ook de veele zeedieren op derzelver oppervlakte zulks
wyzen." — Ferney, de geliefde verblyfplaats van VOLTAIRE,
bezogt de Schryver met een kloppend hart. „ Het huis behoort
than ik weet niet welk een' koopman; maar by heeft achting
voor VOLTAIRE' S nagedachtenis bewezen , dewyl by deszelfs
taapkamer geheel zodanig gelaten heeft als VOLTAIRE dezelve
bewooncle. Daar fond nog VOLTAIRE'S bed met de verbleekte
get:PP 5
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geele zyden behangfels; daar hing nog het portret van LEW!,
tegenover het bed , en F , KORIK DE GROOTE daar naast,
borduurfel van de Keizerin KATH4RINA en nog het een en
ander. in eerie nis was hug de urne te zien, waarin zyn hart
gelegen heeft, met het opfcbrift:
fuis content, mon coeur
reste panni vous. In eene andere kamer vonden wy nog het
billard , waarop by gewoon was te fpelen; en ook nog een
levendig gedenkfluk wandelde in het huis rond een oude
priester, die negen jaaren bier met VOLTAIRE geleefd had."
Dan, wy fpoeden ons met KOTZEBUE naar Parys. „ Het
fpreekwoord: (dus vangt by den XXIIften Brief aan) „ Zeg my
,, met wien gy verkeert, en ik zal u zeggen welk een mensch
„ gy zyt," kon ook wel aan menige uitzondering onderworpea
zyn ; want flechts zeer weinig onafhanglyke menfchen kunnen
bunne verkering naar bun goedvinden verkiezen. Ik zou
daartegen een ander fpreekwoord voorfidan en hetzelve het
burgerrecht verfcbaffen: Zeg my hoe het in uw woonver„ trek uitziet, en ik zal u zeggen welk een mensch gy zyt.”
Ook bier zouden uitzonderingen fomwylen den regel logen•
firaffen; maar in het algemeen raad ilt ieder' lezer aan, onder
zyne bekenden rond te zien, of niet de fyfiognomie des woonvertreks gewoonlyk de fyfiognomie des bewoners op een hair
gelykt. Gy vraagt, lieve vrindin I waartoe deze inleiding?
I'dyn antwoord is: Wy zyn thans in Parys ; de hoofdltad is
els het ware het woouvertrek eener natie, en wanneer het my
dus gelukt u met het tegenwoordig Parys een weinig nader bekend te maken , dan dealt ik u ook de natie ten deele gefchilderd te hebben."—.En nu verzoekt by zyne Vriendin om haarea
arm, en geleidt haar door de waereldwyd beroemde Stad, op
eene wyze , die aartig, geestig en aandoenlyk tevens is , naar
den verfchillenden indruk, dien de veelvuldige voorwerpen op
zyne leevendige verbeelding , juist oordeel en fyn gevoel maaken ;'t welk niet zelden het zonderlingst contrast oplevert. Wy
bewonderen zyn talent van fchilderen. Men zou zich , in de
iaad, met ongemeen veel vrugt van dit Werkje hebben kunnen
bedienen, by de befchouwing van het Panorama dier Stad; 't
zou, als 't ware, ter bezieling kunnen firekken van het be•
weeglooze des Tafereels, 't welk een zeker gevoel van plegtige, doodfche Itilte verwekt, gebeel verfchillende van dell
indruk, by de daadlyke befchouwing eerier groote, drukbevolkte Stad; terwyl de Befchryving zelve, op haare beurt,
van de zinnelyke Voorilelling der Stad zelve nieuwe bekoorelykheid zou ontleenen. Men bevindt zich, als 't ware, op de
paryfeke &suer); alles is in den Franfchen geest; geen Kerala
bier te Lande kan zo woelig zyn. Wy lachen hartelyk om de
loopjes van de overgroote menigte Goedergelukzeggers ea
Profeeten van allerleifoort; en bet verbaast ons, de verlichtfte
Nap
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Node van Europa tevens de bygeloovigfte te vinden: terwyt
de bygevoegde verzekering , dat alle deeze grappen voor het
yolk, niet zonder geest, en echter tevens zonder morsfigheid
worden voorgedraagen, ons met eene zugt doet denken aan
de flurdige en teveus zoutelooze dubbelzinnigheden, waarop
de Gemeene Man aihier zich Nat onthaalen I Te midden
van de zonderlingffe hulptniddelen , welke de Armoede den
blensch tot onderhoud des lieven leevens doet te bane nee.
men , en die tevens van de vinditigrykheid der Franfthen
blyk opleveren, (h. v. een olyphant, koets, enz. van goud,
door eene Vloo getrokken , een duel van Vliegen , enz.)
ueft ook de hem der hulpelooze elende onze ooren, in een
aantal Blinden; doch die ook op hunne wyze werkzaam zyn;
b. v. een paar, die, niet am geld, maar voor geld , op than
pikec-fpeelen, en des avonds altyd beiden gewonnen heb.
ben. — Wy mogen onzen Leezeren de volgende algemeeno
aanmerking niet onthouden: „ Om eene aalmoes aangefproken
wordt men in Parys eigenlyk zelden of nook. Slechts nu en
4an hoort men: „ Monfieur! je sneurs de Mini" achter zich
fluisteren. Gemeenlyk tracht ieder arme zich eene foort van
aanfpraak op eene gift te verfchaffen. De eene loopt met
den bezetn in de hand., wanneer gy juist door eene morsfige
pleats gaan wilt, en veegt u fchielyk een voetpad fchoon; de
andere neemt een' plasregen te baat, die de ftraat met plasfen
vervult, legs eene breede plank daarover,, en ftaat vrindelyk
helpende daar masc. Naar de klederen balordeelt by de gee.
nen, die hem lets geven kunnen of moeten; alien, die hy
voor arm houdt, last hy ongehinderd voorby gaan, en fchoo•
ne meisjes helpt by nog bovendien galant 'er over."
Thans zyn wy de Seine genaderd. „ Ha 1 hoe levendig is
deze weg beneden aan de Seine. Aan de linkerhand deze
fchoone ry huizen , waar winkel aan winkel grenst , waar
de waaren van alle waerelddeelen, ja zelfs de waaren van
andere waerelden ten toon gefteld worden, want zelfs de
beruchte maanfteenen kan men bier ergens kopen; vervol.
gens het bonte menfchengewoel op de itraat, en de fiacres
en die duivelfche cabriolets, waarvoor wy hier in veiligheid
zyn. Sla nu uw oog rechts of op den ftroom. Alle wasch.
vrouwen des aardbodems fchynen zich hier verfameld te
liebben. Op lange door een dak bedekte vlotten flaan zy
in lange rya , en flaan onbarmhartig de enkele ftukken, die
zy daarna tot waschbergen opftapelen. Hoog beffen zy de
dikke vleefchige armen op , en flaan geweldig toe; ca
nogtkans hoort men weinig van haare knuppelflagen de.
wyl de lieflyke taal van Kaaren mond het geluid verdooft.....
Het geen deze groep mogelyk aan fchoonheid ontbreekt ,
vergoeden de baden , die in allerlei gedaanten op de Seine
tonddryven, en wider welken zich inzondcrheid die van
GI6
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onderfclieiden." — Op de nieuwe yzeren Brug kott
men byna elken morgen de manoeuvres op de Seine zien ,
van de tot de Landing in Engeland beflemde platboomde
Vaarmigen , waarvan KOTZEBUE juist geen groot denkbeeld
heeft; „ maar," voegt by 'er by, „ een weinig oefening, en
bet zal wel gaan , als de open Zee maar zo goedaartig
is als de Seine!" — „ Overal is deze ftroom door naarflig!mid en vlyt verlevendigd. Hier dryft hy molens, om de
inwoners voedfel te bereiden; hoogerop voert by koolfchepen aan om ben te verwarmen; verder lager wordt het water nit deszelfs midden naar den oever geleid, en door linnen
in vaten gepompt , om den dorfligen een' zuiveren drank te
leveren ; zyne golven hebben ook deze opgeflapelde koren.
zakken gedragen; ook deze wynvaten levers by ongewaterci
in de kelders der wederdopers!" — Hoe charaderifliek is
niet de aanhef van een fcharlakenrooden Kwakzalver , diem
vvy flraks daarop ontmoeten „ Ik kom pas nit Napels,"
roept by luidkeels: „ ik heb van het goede Paryfche yolk
„ gehoord. Geen eigenbelang voert my bier, de Hemel be.
Het is enkel bet veriangen om de
,, ware my daarvoor
• groote natie en het goede Paryfche y olk te dienen. Ziet bier,
• iVlynheeren! deze kostelyke artfeny : ieder fles van dezelve
„ kost my op myne eer zelf zes Francs; maar ik ben te vre..
„ den wanneer ik de lydende menschheid bulp toebreng: ilc
„ begeer niets, in bet geheel niets; ik fchenk myne flesfen ,
• ja, ja, ik fchenk ze. Wie'er eene hebben wil, die tre,, de toe.... Hoe! niemant meldt zich?... 8 ! Waarlyk, bet
• Paryfche y olk is nog beter dan men my hetzelve afge9 , fchilderd heeft; bet is te trotsch , te edel; het wil niets
„ gefchonken hebben. Welaan , op dat uwe kieschheid niet
„ beledigd worde, wil ik 'er een' prys op zetten , doch zo
„ gering mogelyk. In plants van zes Francs, begeer ik flechts
„ zes Jbls. Koopt, koopt!" En ziedaar, nu ftroomt alles
toe en koopt. — Een Prentenkraam houdt ons nu een
poosje op : caricatuuren op den Koning van Engeland
menigte; weinige evenwel, die geestig zyn; onder de =tip.
Ile een breukbandmaaker, die den Koning een nieuwen breuk.
band aanbiedt, waarop 'hat: Obfervation de Traites ! terwyl
voor zyne voeten twee verfleeren breukbanden liggen, met
tie opfchriften: Force Navale ! en: Levee en mas fel
De XXVIIe Brief is geheel aan de beroemde fchoone Me.
vrouwe aECAMIER gewyd , welke in KOTZEBUE een yverig
verdeediger tegen den 'aster der Duitfche Journalisten vindt,
en in wier lof te vermelden by onvermoeid fchynt.
Thans treedt BONAPARTE, Coen nog Conful, ten voorlchyn„
Wy willen deezen en geenen trek van den grooten Man optekenen. „ In den Schouwburg zit hy fill en ernftig, fchynt
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alien schter hem than , geeft geen teken van goed. of a&
keuting , zelfs niet eens door gebaarden. Het parterre ontfangt hem telkens met een luidruchtig handgeklap , moat
overigens bekommert het zich niet am hem. Het recht te
fluiten en te razen laat het zich niet ontnemen , en ik heb in
BONAPARTE'S tegenwoordig'neid bygewoond , dat een flinty
fink, om het welk te zien by toch ook gekomen was, niet
eens uitgefpeeld mogt worden. By dezen moedwil blyft by
gantsch gelaten , vermoedelyk indachtig dat de Paryfenaars,
als de Romeinen , brood en fchouwfpelen moeten hebben,
els zy in rust zullen blyven. BONAPARTE bemint inzonderheid
Treurfpelen. Hy heeft zich jegens my ernftig tegen de Drama's
verkiaard." — De XXVIIfte Brief doet ons de groote Parade
aanfchouwen , op welke BoNAPARTe zelf in eene zeer eenvoudige Uniform verfcheen , zonder borduurfel of ander fieraad
en een hoed zonder tresfen, kwasten of vederen , met eene
kleine karwats in de hand. Van de groote voorzigtigheidsd
maatregelen ter zyner veiligheid , waarvan men zo veel verhaalt, was bier niets te befpeuren. — Het meest gelykend
Afbeeldfel vindtKoTzreuz in het Borstbeeld op de nieuwe vyf
Francsflukken van het jaar XII.— BONAPARTE heeft zints eeni•
gen tyd in clikte toegenomen, en is thans zelfs eenigzins zwaarlyvig. De overige trekken van zyn perfoon komen nagenoeg
met de reeds van elders bekende overeen. — Van PAUL I zeide
by tot KuTZEBUE: „ Hy was een heethoofd , rnaar by had
„ een voortreflyk hart s" — Op eene Cercle waarby de
Schryver genoodigd was , werd eerst een weinig gefpeeld ;
waarop BONLI PARTE het eerst opfiond , by de gasten rondging , en inzonderheid elle de Dames jets verpligtends zeide.
Vervolgens ging het gezelfchap naar de Concertzaal, 't welk
ilegts een uur duurde , en vervangen werd door een fouper
van ruim dertig tafels , ieder van zes converts. BONAPARTE
ging niet zitten , at ook niet , maar fprak nu met deezen ,
dan met geenen. De maaltyd duurde flegts een klein half
uur. Daarna werd, wederom in de Concertzaal , door Arks.
TnIs enz. een klein Ballet overheerlyk uitgevoerd ; waarop
men nog een kwartiersuur praatende fleet, tot dat, om middennagt , BONAPARTE met zyne Familie zich in eene binnenkamer begaf; waarop bet gezelfchap fcheidde.
De voodtelling by Mevrouw BONAPARTE was eenvoudig.
In de Gehoorzaal vond by (behalven den Minister TALLEYRAND,
de Gezanten der Ineeste Hoven , en de door hen voor te ftellett
Vreemdelingen) ook eene menigte Dames, alien in zwart fluweel gekleed , en ryk met juweelen verfierd. „ Zy wachtten,
zittende in een' halven cirkel, de verfchyning van Alevrouw
BONAPARTE, die ook fpoedig, van eene dame en een' mops•

bond vergezeld, binnentrad, en zich met iedere dame eenige
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oogenblikken onderhield. Vervolgens plaatfte zy zich voor
den fchoorfteen , en ieder minister ftelde haar zyne vreemde.
lingen voor. Toen dit gedaan was, ging zy zitten, gaf ook
de overige dames een' wenk om zich te zetten , en fprak
Ilechts met die, welke digtst by haar zaten, eenige woorden,
riep ook wel dezen of geenen heer nader tot zich. Dit alles
duurde nalmwlyks een half kwartieruurs; zy flond op, boog
-zich en verdween. Het zal niet overtollig zyn aan te merken, dat zy een eenvouwdig wit met bloemen geborduurd
laced aan had, en bygevolg onder de zwart fluweelen ge•
Vanden zeer uitflak. Wac haare perfoonlykheid betreft , doet
men Naar zeker onrecht , wanneer men haar van trotschheid
befchuldigr. Haar voorkomen is aangenaam , en even zo
vrindelyk als beleefd. Zy kleedt zich met veel fmaak en
byna met minder pracht dan haar thans toekomt. Haare
gantfche bonding drukt geenszins hoogmoed op den ftand ,
waarin zy zich bevindt , maar veeleer eene foort van verlegenheid daarover uit. 'hare fyfiognomie is veel leesbaarer
dan die van //men gernaal , en ik zon wel wedden dat zy
na iedere afgelopen hofplegtigheid gaarne en met een opgeruimder hart in haaren huislyken kring wederkeert."
Van eene Comedieparty te St. Cloud kunnen wy geene hy_
zondere melding doen; alleen nog het een en ander aanftip.
pen. „ 'Vie recht goed eeten wil ," zegt BONAPARTE dik.
wyls , „ moet niet by my komen , maar naar den Conful
„ CAMBACERES gaan !" — Van de ftrenge Boeken cenfuur,,
te Parys in zwang , wordt een en ander voorbeeld aangevoerd. „ Ferusez la porte (doe de deur digt) mag niet ge.
zegd worden ; want gefloten deuren betekenen eene famenzwering. Het woord brigand mag men zich ook niet laten
ontvallen; want men kon mannen daaronder verftaan, die aan
bet ftaatsbeftuur deel hebben." „ Dat iemant ziek zyn kan,
begrypt de werkzaame man (runu p/dm) niet , of kan het toch
niet veelen , (een trek ,dien by met Paul. DEN EERSTEN gemeen
heeft) ; charm , verhaalt men , neemt iemant by voorraad
geneesmiddelen, als by op refs moet dewyl anders daartoe
geen tyd overig blyft." „ Na den triaaltyd by de
Confuls komen de bezoekenden by honderden, en men heeft
gelegenheid om zeer belangryke kennisfen te maken. Hier
zag ik den reiziger random de waereld BonGAINvn.LE, die,
naar het fchync, de proef nemen wil, hoe oud men worden
kan zonder lets van vrolykheid en beminlykheid te verliezen;
bier zag ik BARBe MARBOIS , den braaven togtgenoot van BAR..
THELEMY op zyne deportatie-reis naar Cayenne; PORTALIS , bet
verlicht , braaf opperhoofd der geestelyke inrichtingen; den
ouden gryzen GOILLOTIN , den ten onrechte beruchten uitvinder
der guillotine, =DI by cleze uicvinding heeft hem Ilechts reine
anenfchenliefcle geleid. Men, heeft in Duitschiand zeer dik.
%kyle
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gezegd , dat hy zelf het eerite flagtoffer der guillotine
geworden was; maar by bevindt zich nog zeer wet , en 'is
nook in dergelyk gevaar geweest." — „ De Conful LzsRuN is een man van een zagt innemend voorkomen; hy is
gefpraakzaamer en ronder dan CAMBACERES houdt weinig vast
Ceremonien , want by hem zyn Been hofkavaliers. Daartegen is by by de letterkundige waereld als een bekwaame
overzetter van TASSO bekend , en zyn gefprek is dat van
een' even zo befchaafd' als grondig geleerd' man. " — „
BRUN fchynt my by bet algemeen meer bemind te zyn dan
zyn amptgenoot CAMBACERES ; den laatften verwyt men, ilt
weet niet met recht of onrecht, hoogmoed; misfchien
Hy zou nook
zyn uiterlyk hem dit verwyt veroorzaakt.
enders uitryden dan van garden te paard verzeld, die by deze gelegenheid fomwylen vry ruw met de voetgangers oingaan ; BONAPARTE zou by dikwyls en gaarne zyn' kollegt
noemen, enz."
De belangryke en bevallige inhoud van dit Werkje heeft
ons buiten de perken eener gewoone Aankondiging wegge.
fleept. Wy voegen 'er dus alleen nog by, dat de Vertaaling
zuiver en vloeiend is ; uitgenomen een paar Germanismen:
waroemen en verdanken zou zekerlyk in een Hollandscib
Woordenboek vrugteloos zoeken!
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Leven en Doodflraf van J. G. RUSAU, met deszelfi welgetroffene
Eene zeer belangryke Bydrage tot de &Mande
t‘f Menfchenkennis. Uit het Hoogduitsek vertaald. Te Grovingen en Amlieldam , by W. Wouters en J. F. Nieman,
*804. In 8vo. 64 bl.
Wier een bloot verhaal van het affchuwelykst en omen.
fchelykst bedryf, waar van de Gefchiedenisfen gewaagen,
bevat dit welgefchreeven Werkje. De verbeelding der Leezeren te roeren , en door fchrikbeelden te verontrusten , was
des Schryvers doelwit niet. De gruweldaad zelve , met haare
oniftandigheden , flegts zoo veel noodig was vermeldende ,
tragt de Schryver tot in derzelver aanleidende oorzaaken door
te dringen , met het allezins loflyk en menschlievend 0.3g.
anerk , om alien, met het zelfde zielsgebrek 24 de rampzalige
Rustily meer of min behebd, daar tegen te waarfchuwen , en,
ter afweeringe van hetzelve, op gepaste middelen en maatregtlen te doen bedagt zyn..—. JOHANN GEORG RUSAU, eens Zilver.
finids Zoon te Riga , in ins gebooren , vertrekt met zyne
Ouderen na Hamburg; leert aldaar het Latyn; begeeft zich
na Erlangen , om 'er tot Predikant te itudeeren; hoort aldaar
tie Lesfen van SEILER , SUCCOW, ROSENMULLER en REINHARDT;
worth in den Jaare 1775 Kandidaat of Proponent re Hamburg;
,geeft aldaar
, in verfcbeitlen beim, in de godgeleerdheid,
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um LiV DOODSTRAF

held, gefchiedenisfen en aardrykskunde , en predikt 'er zonV
tyds, om zyne zwakke flemme egter met weinig opgangs;
onderwyst in een beroemd Vrouwelyk Kostfchool; geraakt•
aldaar in kennis met de Ondermeesteres ANNA ELIZ,,BETH
panuu treedt met haar in 't havvelyk , naadat zy bet fchool
van de eigenaares hadt overgenomen richt voorts een fchool
voor Jongelingen op, dat flerk bezogt wierdt; en leeft aldus
niet ongelukkig met zyne echrgcnoote, by welke by tien kinderen verwekte, van welke 'er vyf iong Pcierven; worth, naa
verloop van etlyke jaaren , dieus leevensflands moede; en
begins, met zyn overgewonnen geld ,in gemeenfchap met eenen
anderen, eenen winkel , waarin zy katoen en andere wsaren
by de el verkogten. 't Was in deezen !land , dat de gemoedsgefleldheid, van welke by al ecnigen tyd te vooren de kiemen
bath bezeten , uitbotte , en eerlang de gruweldaad voortbragt, beflaande in bet vermoorden, in den vroegen morgen
van den veertienden van Hooimaand des Jaars 1803, van zyne
Echtgenoote , die naast hem te bedde lag, en een Zoontje van
vyf jaaren, dat by de Outlets fliep; voorts eene beminnelyke
Dogter van zestien jaaren , die in eene benedenkamer fliep;
vervolgens zyne twee jongfle Dogters , van zeven en drie
jaaren , die in dezdfde korner them; en eindelyk fneed
by ook zyne tweede Dogter , die met twee Kostgangfters
op eene bovenkamer fliep , de keel af; zonder dat een
van alien , de oudfle Dogter alleen uitgezonderd , eenige
tegenweer fellynt ge000den te hebben. Naa bet pleegen
van deeze oninenfchelykbeden , gait de elendeling buiten de
Stad, met oognierk urn zynen rampzaligen leevensdraad gewelddaadig at te fnyden; fpringt in den Alger,, zonder aldaar, om de laagte des waters , zyn doel te kunnen treffen;
geeft vervolgens , met een klein mes , zich zelven eenige fneden aan de !linker zyde van den lids, eene fnede aan de polsader van de hand, en eenen fleek under het hart: alle welke
wonden hem wel veel bloeds deeden verliezen , zonder dat,
egter, eene van alien doodelyk was. In dien verfehrikkely.
ken toefland wordt RUSAU gevonden van twee perfoonen,
die hem niet zogten, doch aan welke by zich bekend maakte, en tevens verhaaide, de (loader van de moorden te zyn,
het gerugt van welke nu de geheele Stad met fchrik en
ontroering hadt vervuld. Zoo ke am by in handen des waereldlyken Regters , aan wien by insgelyks flralcs de feiten
beleedt , en die hem tot het It verwees; de aankondiging
van welke flrafre by met zonderlinge bedaardheid hoorde ,
en die by ook met zeldzaame koeibioediabeid onderging.
Zodanig is het boadbeloop deezes Verininis , 't welk
de Scbryver met verfcheiden zede- en menschkundige ann.
merkingen doorvlegt , en waarin by vooral in een uitvoerig
onderzoek treedt an de oorzaaken welke den elendeling tot
bet pleegen van zoo veel grovels. Mogen vervoerd hebben.
Niet
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Niet-onwanrfchynelyk dunkt by ons dezelve gevouden te
bebben in een mengzel van hooggaande gierigheid en eerzncht , te gader hem doende vreezen , dat zy'n gezin tot
gebrek , en vervolgens in eenen limit van veragtinge zoti
vervallen. Want dat het vermoeden van krankzinnigheid
hem niet kan hegten , febynt by , zoo op grond zyns gehcelen leevensloops , als van een aantal byzonderheden , niet
onduidelyk te hebben beweezen. Zie bier bet licht, waarin de
onbekende Schryver 's Mans karakter befchouwt, en den loop
„ Zyne eerfte,
dam. van in een allerontzettendst uiterfte.
• waarfchynlyk zeer doelloze gebreltige en ongeregelde
„ vorming ; fpaarzaamheid , welke noodzakelykheid en atmoede hem voorfchreven, welke echter, wegens de een•
,, zydigheid van zyn karakter en de ecnvormigheid zynei`
• levenswyze , in Inge gicrigheid ontaardde ; gebrelt aan
• natuurlyke of verworvene bekwanmheden , welke tot de
p, beItemming , die by verkoos, over het nlgemeen, en voor
„ iedere burgerlyke betrekking in het byzonder, noodzake• lyk zyn ;cer a ierigheid, welke eisfchen en aanfpraken maakt,
99 die by noch door zyne wetenfchappen , noel' door zyne
• bekwaamheden van ligchaam en geest , onderfteunen kon,
„ en die, volgends zyne natuur,, geftadig fterker en heviger
• werd , die hem misfchien, zoo als IvyIen HCROSTRATUS,
• eindelyk tot eenc ongehoorde daad bepalen kon ; neiging
99 tot zinnelyken wellust, voegen eenigeu 'er by, en will=
99 dezen karalitertrek des ougelukkigen met vroegere voorvaI99 len en zyn gedrag in de gevangenis bewyzen ("); ge.
„ Mtg..
(*) „ Na dat nusAu (zoo lecze.n wy elders) zpn vonnIt voor het
• Oppergeregt had aangehoord en by naar de lyfitraffelyke gevangeni
,, was gzvoerd , gedroeg by zich bedaard en met wet gelatenheid.
„ Ily ging aan tare!, at met veel fmaak, en zeide tot de \ rouw,, die
„ bet . eten had bczorgd znik eene goccle foep heb ik mync gevan.
,, gems nog niet ecnmaal gehad en ik bedank 'er u wel voor. 1-ly beftelde
• aanftonds y our dicn avond visch met aardappelen. Dien namiddag
„ fprak by met de gevangenen over zedelyke en godsdicnItige on"
• derwerpen.
Den 1 latiten mo-gen ontbeet by met fmaak en dronk cot
„ &sell rhynfchen ivyn ledig. ' Zie bier nog een anderen trek van
's Mans ectlust, en bedaardnoid tevens. Aan eenen zyner mede.
gevangenen wierdt eons d zyne familie Zuurkool rgezonderi.
RUSAU fcheen genegen om 'er van te proeven. Vriendelyk fchoof
deeze hem de lehotel toe, gaf hem mes en vork, en verzogt her*
ium 'er zyn genoegen van te eeten. RUSAU fchoof mes ea vork
terug, en zeide „ Dot is tcgen den wil rnyner Overheid Het) de
goedheid, my lets te fnyden, en leen my uwen 10pel." - Op
zekeren tyd hem , in zyp e gevangenis , een verzegeId briefj e gebragt
alS
zynde , gaf by het ongeOpend terug , zeggendo: ., Doe ken
een op den dood aangeklaagde, zulk eenen brief aanneeme.:: Kori
„ niet de een of ander rnyner Vrienden my daarin vergift willen toe.
„ zenden, op dat ik my daardwr van inyn lyden en van !Dyne itrafrg
• zoude bevryden
LETT. 1604. lith

13.
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heimzinnige godgeleerdheid , welke by in de daad fchynt
toegedaan te zyn geweest; verblindheid omtrent zynen burp, gerlyken toefland en zyne belangen; onvermogen om de
2, dweeperyen en fchaduwbeelden eener reugelloze verbee1go ding te kunnen beltryden ; flyve halfiarrigheid in zyne
pg gevoelens en gemoedsgefleldheid, gepaard met eene grood
9, te veranderlykheid in bcfi iren en ondernemingen; achter.
gg houdondheid jegens de menfchen , zelfs jegens de door
0 , hem beminden ; een wankelbaar en niet vast geloof aan
0 , God en onfterflykheid enz. fchynen my toe de beflanddee.
2 9 len van zyn karakter te zyn geweest en eene daad by hem
„ te hebben bewerkt , voor welke de menschheid terug, 9 beefr." De Leezer verfchoone ons, dat wy by dit klein
Gefchrift hem zoo lang deeden vertoeven. Zoo wel de geest
der Mehsehlievendheid , als die van beredeneerde Mensch&unde en ware Wysbegeerte, die des bekwaamen Schryvers
pen befluurde, hieldt 'er ons als aan geboeid, en maakte een
beknopter verfiag zoo goed als onmogelyk.
gat

vp

4an de Lie ,en der Befthaafde Waereld; door w. E. DE PER-.
POPICHER. • Te Utrecht, by J. van Schoonhoven. 1804.
gr. 8Y0. 229 hi.
ne doorlopende Verhandeling, of liever ene aaneertgefebaE
kelde Aanfproak, over zeer belangryke onderwerpen, juist
Vow' den befchaafden Child , grotendeels aan de jeugd , en
wei vooral aan onze Jongvrouwen gericht , van enen Man ,
van vrien wy bier refs zeer voortretlyks wachten moesten
nap welke verwachting by ook ten vol g en beantwoordr. De
Inkiding neemt reeds bet hart geheel en al in, en bet gelled
overreedt en treft , en geefr sevens een zo aangenaarn onder.
loud, dat men lezen en herlezen moet, en het Bock telleenis
met weerzin nit de hand legt, omdat bet vier uitvoeriger is,
en wy alzo een voor verftand en hart zo nangenaam onderbond niet nog /anger kunnen genieten. Ook den man , die
2ich geraakr gevoelt, gnat bet zo ; bet Bock fleept hem me.
de en by !richt recht hartlyk over zyne eigene dwaasheid.
De Schryver kent en waardeert de genoegens der befchaving en van den hogeren hand in de wereid ; en deze genoegens wil by verhogen en veredelen. Her overdryven en het
verkunfielen , dat alles bederft , is her alleen , dat by bier
wil wegdoen ; en dit doet by meestertyk : by voelt en leert
overal den svaarlyk goeden teen , wonrby men genieten kan ,
en doer genieten ; by 'hit den zogenaamden goeden Loon en
de Mode in hunne befporlyke naakrheid daar, en wyst over*1 den gulden middenweg , rustchen het te veel en te
, bet belachlyk zonderlinge , en bet belachlyk volgen;

ter
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terwyl zyne menseh- en wereld-kennis hem altyd doet fpre.
ken tot verfland en hart, en de befehaafde wereld zo voordelig doec uitkomen, dat die ons rechr begeerlyk wordt; ter•
wyl wy voelen , wat dezelve thands niet is , maar toch we.
zen kon , op zodanig ene wyze , dat de lezing van dit zyn
Bock, door lieden van de befchaafde wereld, buitee‘twyfel
krachtig zal medewerken tot derzelver belangryke hervorming.
Ziet hier den loop zyner denkbeelden in zyne doorlopen.
de en wegf/epende reden , zo als by dien zelve opgeeft

Uitwerkingen der Befchaafdheid ander de menInleiding.
Goede en kwaade toon. — De Mode. — Zueht
Men.
Te groote onsilag.
tot zwier en pracht. — De kleeding.
iPaarde van 't geld. — Maatigheid. — Men kan als men
wil. — iVat wordt 'er vereischt am ens te doen widen ?
Noodlottige gewoonte van het toekomende aan het tegenwoordige op te Nadeelen der overmaat van sveelde , ii
het byzonder in Nederland. — Zy verwydert ons geheel Nan
de Natuur. — Zy is de groote bran der zelfverveeling. —
Geneesmiddelen daartegen. • Gewoonte van alles laat te
Geldzugt. — Verfpilzugt. — De waare
doen op den dag.
De tweegevegten... Hoogmoed, ,ydele eergierigbeid.—
eer.
Styve fiaatigheid.— LosbanZelfzoeking, eigenzinnigheid.
11/ysheid , plicht ,
dige onoplettendheid.— Ligtvaardigheid.
Ongegronde voorgeevens tegen de
Zedeloosheed.
deugd.
Egtfcbeiding. — Coquetdeugd der Vrouwen.
Egtbreuk.
Het fpel. — Het dansfen.
terie.
Gepaste befzaagzugt.
De Romans. — Geestigheid en al te kiesch
De Comedies
Leugens am best wil. .".
vergand.
Kwaadfpreekendheid.
4/gel:seen
Gebrek aan flof voor de gewoone gefprekken.
befluit.
Tot hiertoe had de Schryver opzetlyk van den Godsdienst
gezwegen, doch komt daar nu op , en bevalt hier dart ook
mintier aan dezulken , wien 's Mans eigene bekende denkbeelden minder aanneemlyk zyn, en op zyne aanhalingen en
uitleggingen van fommige plaatfen nit de H. Schrift valt bier
en daar ene niet ongegroncie annmerking ; en echter lazen
wy ook dit gedeelte van 's Mans redenen met een byzonder
genoegen ;--niet twyfelende of hier en daar valt ook her goede
zaad nog wel in enen vruchtbaren akker,, en kan alzo ryk worden
in gezegende vruchten. Het licht der Natuur,, zegt PERPON.
CHER te recht , Jlraalt van die zelfde Zen of , die ons uit (kW

Bybel met volkomen luister toefcbittert; en deeze Openbaaring
den Schepper der 1Vatnur,, van den Vader der Menfeben,
soil voorzeker aan zyne Kinderen dat niet weder ortnee.-.7en,
wat Hy hun zelf iza zyne fchepping gaf , maar mcedigt integendeel tot een gepast genet de,:zer weldaaden aan. Ily zweeg
daarom eerst geheel en al van Bybel en Godsdienst, om t-e
g oen zicn dat en eigenbelang , en alle de groaden tier
uniuch-
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menschlyke wysheid , juist al dat geen van ons vorcieren
wat men , met grond , in main van den Bybel van ons vorderen kan. Omtrend die vermaaklykheden, welke men vooral
der Grote Nereid betwisten wil , het Spel , het Toneel en
de Dans , beflist de Bybel eigentlyk niets ; daar God boetvaardigheid wil, is eigentlyke bedroeving zyne cindbedoeling
niet ; de zegepraal van het waarlyk goede , en ons daarmede
verbonden geluk, is zyn oogmerk ; zodat men reedlykerwyze tegen den Godsdienst niets inbrengen kan. De Schryver
komt nu op bet aarizyn van God en zyne Voorzienigheid ,
waarfchuwt tegen overnatuurkuncite twyfelary , en fielt ons
het gezond menfchenvernand voor in deszelfs rechten; wyst
ons op de zedelykheid van onze natuur en onze opvoeding
bier op de wereld voor zedelykheid, en komt dan eindlyk
tot den Bybel. Deszelfs Godlykheid bewyst by uit den toeftand van het Joodfche Volk, vergeleken met de oude Voorzegging; en oh: dien zelfden toefland van dat Volk bewyst by
de Waarheid van het Christendom. Hy fpreekt vervolgends
over de Christlyke Leer zelve, en , die met 's Mans denkwyze , uit zyne onlangs uitgegevene Schrifcen , bekend is ,
zal uit het weinige , dat wy daaromtrend in den inhuud
vOOr dit Werk .vinden, genoegzaam zien , dat men bier wederom in alles zyn gevoelen, nopens de eindlyke gelukzaligheid en het herilel van alien in volgende tydkringen, proeven kan. Afkonst en vat des menschdoms; waardoor de 177CI7SCII

gebragt won't in dien Jlaot , die voor zyve opvoeding best
gefchikt was. — Genademiddel daarby verordineerd. Wat
Yelas ter mazer redding deedt. — Fiererlei bedeeling over
den ;Hensel; g,ehotiden.
Waarom die van 't Natuurlic,711 de
vitgebreidfle is. — Allen belmoren zy tot an Ryk.
zits zal onze Ric/ter zyn, wyl by zelf eel; inensch.was.
Rigtfnoer van aanneeming of verwerping by 't algemeen gericht. — Wat 'er verder by in aanmerking komen zal.
zelve zal de freetenfthap van 's menfchen volmaakt.
held en gelnk tot voliooijing gebragt warden. — Daaroprolgende huishouding van flraf, gedisurende welke Cbristils alles,
lot de geboorzaamheid des Faders , wederbrengen zal.
Opdat God Bens alles in allen zy. rerdraagzaamheicl en onzichtigi'mid in deezen nit te oefenen.— 'Er moeten verborgenheeden in de Godsdienstleere zyn. — 's Nenfehen JC/1111d.
Noodwendigheid der flraf. — op eig e. n Licht, kunnen
geen
sceg tot nitkamst vinden. — Verplichting, om 't licht van 't
Euangelie te volgen.
Godsdienst , gebed , dankzegging. —
Ligtvaardig misbruiken van Gods naam. — Slot.
„ Ziet daar ," zegt de Schryver, „ het groot ontwerp ,
„ naar myn inzien, in den Bybel vervat. En een icder moet
„ het immers, naar zyn inzien, voordraagen, zal by hande;
3 , len ter goeder trouw.
Wy meufcheu oudertusfehea

,, zyn
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zyn alien nog flegts kinderen , die, naar het werk en den
„ weg onzes VADERS, gisfen, en naauwlyks nog weeten
„ nen , wie onzer best gegist hebbe. — Hoe infchiklyk en
„ verdraagzaam moeten wy dan niet voor elkanderen zyn ?
„ Maar hoe omzigtig ook , in 't geen wy, nit onze gisfin„ gen , tot vaste bepaaling zouden willen brengen! Myn ge.
„ heel ftelfel, deezen aangaande , hob ik uitvoeriger ontvouwd
en aangedrongen , in myne Bybeloefeningen , en het daar
„ uit getrokkene Tafereel van Gods weg met den mensch ,
„ waaruit ik , in dit voorftel , ook veel heb ontleend. Te
„ vooren had ik , in mynen Wysgeer der Nattily- , de uit„ komst gegeeven myner algemeene ervaarenisfen en befchou„ wingers, over alles, wet ons, op deeze aarde, omringt ; in
„ de zoo evengem. werken, heb ik getragt, uit Gods eigen
„ woord , zyne bedoelingen op te fpeuren , in den weg,
„ welken by met het menschdom houdt; in deeze bladen ,
„ nam ik de onderlinge verkeering der menfchen, byzonder
„ ten aanzien van nitfpanning en vermaak, in overweegi*g.
„ Deeze drie werken maaken dus 't geheel myner Waereld„ Befchouwing uit. Eleb ik lets, in myn leeven , kunnen
„ doorzien , ik heb het daar byeen gebragt , en als tot eea
/f geheel vereenigd. En nu is de uitkomst, voor my zelven ,
„ dat het my in alles gerust geaeld, met alles, zo ver zulks
„ in onzeri tegenwoordigen toefland vallen kan, bevreedigd
heeft. Meg ik de uitbreiding deezer vruge niet ook over
anderen wen then ja trachten te bevorderen ? Hy , die
„ alleen weet, wat waarlyk heilzaam is, beftiere de uitkomst
„ ten beste , naar zynen wil , want die alleen is wys en
goed.”
Met dezen wensch van den waardigen Schryver , in wien
wel niemand den fchranderen Zelfdenker , en' tevens den op•
rechten vereerer van God en vriend der menfchen, miskennen
zal, ver6enigen wy ons hartlyk ; en willen onze Lezers nog
lets mededelen uit het eerfte en voornarne deel van dit voortreflyk Werkje; welk deel wy, zonder enige uitzondering ea
met het volkomenst vertrouwen , moeten aanpryzen. Wy
kiezen het volgende:
„ En hoe dikwils klaagen zy, die zig met eenen grooten
toeftel hebben omringd , dat zy flegts de eerfte en grootlie
lastdraagers in hunne prachtige huishoudens zyn! — Wet
Vriend verminder uwen omflag; fchaf ten minaen een ge.
deelte van 't overtollige af. „ Ja maar war?” — Wel —
uwen Kok, by voorbeeld , die web misfchien uwe gezond„ 6 ! Die is 't vermaak van
heid niet te wel bezorgt ?
myn !even , en houdt het vrolykst gezelfchap rondom my
„ verzameld.” — Eenige uwer Paarden dan ? — „ Ja maar
„ ik heb eene Buitenplaats , en hoe kan men buiten zonder

Paarden voord?" — De Buitenplaats zelve zou wel bet
Q93
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Hoe ! den ganfchen zomer in de Stad?
meeste helpen.
Eenige bedienden?
„ DAya
„ Dit ware doudlyk !"
huis
is
veel
te
groot
;
ik
heb
'er
maar
even
tot
de
bedie95
Wel, fluit eenige vertrekken.
„ ring genoeg."
„ Dan
„ bederft 'er alles in; en fomtyds is ook alles vol."— Vraag
„ Aileen inyne boomen zitten aangeeuminder menfchen.
, wen ! en dan de Lange najaars-avonden ?" — En zo
al voortgaande olykt , in 't einde , dnt men zig alles, wat
ineenig een zoo ligt ontbeert , volftrekt onontbeerlyk heeft
gemaakt. De man houde het derhalven zoo els het is, en
den last 'er by. Want dit is eene ftaale natuurwet , dat at
wie meer genotten dan anderen hebben wil ook , op de
eene of andere wyze, meer moeite daaraan moet befleeden.
En hoe volkomen regtvaardig en billyk! — Of wil men. zig
van tie zorg en toezigt op anderen ontlasten , dan zyn de
firyd , en 't ongenocgen, en 't krakeel in huis zonder eind',
of alles fpant ten koste van den meester famen , en belpt
hem in den grond. Een ieder , die bet ook kan, bedenke
zig dus wel , eer by zyne rust , zyn genoegen , en zynen
welfland , aan eenen pragtigen omflag wage. De aanvang
zeeker is alleraanloklykst , maar de last komt na, en wordt
van dag tot dag zwaarer ; terwyl de moeilykheid om 'er zig
aan te onttrekken , door den invloed der hebbelykheid , 'er
tegen aan groeir.
„ Hadde ik derhalven aan een aanvangend huishouden rand
te geeven , 't zou deeze zyn; begin met eenen flaat te voeren,
merklyk beneeden 't geen uw inkomen toelaat. Want doet
gy aanftonds alles wat gy kunt , of meent te kunnen doen,
(en in dit laatfte vergist men zig gemeenlyk nog ;) dan moet
gy geduurig op elle kleinigheeden fpaaren, om 't vol te kunnen houden , daar de kleinigheeden altoos over de hand
fchieten; en dit is eene lastige kwelling in 't leeven. Daarby
kan men 't nooit zoo naauwkeurig in voorraad bereekenen ,
of men vindt zig telkens te fchielyk aan het einde zyner
penningen , en moet dus gefladig bedagt zyn hoe aan meer
te geraaken ; en dit is eene tweede, niet min lastige kwelling ; vooral by de teleurflellingen , die 'er zig zoo dikwils
by voegen. En komen 'er dan nog onvoorziene toevallen,
die maar zelden misfen te komen , dan raakt men geheel in
de war, en in des te grooter verleegenheid , daar 't vermin.
tiercn zeer veel kost; en al is men 'er zelf toe over , bet dan
nog niet ligt aan de overige leden des huisgezins wys te man.
ken is. Hy , die in 't eerite beflisfend oogenblik der oprigting
van 't huishouden eene verkeerde keuze doet , beef ': diftwils
zyn genoegen voor al zyn leven bedorven. Rigt men
daartegen, van den beginne of aan , alles zoo in , dat men
zeer ruin; doen kan , 't geen men doet; dat men alles afbetaalt; Beene flaande fehulden , maar an/ 't eind van 't jaar
CQ-
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eenlg geld overhoudt ; dan is men van de lastige kwelling,
om alles in 't klein te moeten beknibbelen , vry ; dan hoeft
men zig niet altoos te onttrekken aan de voorkomende geleegenheden tot uitfpanning of vermaak ; meat kan zig, uit zyn
overfchot , elle daaglykihe gerieflykheeden bezorgen ; dan is
men niet geduurig op den penningen jagt , noch y our on.
voorziene toevallen bevreesd ; dan leeft men niet in geduurige zorg en ketnmer , maar geniet een gerust genoegen , dat
veel meer, dan lets enders , tot veraangenaaming des levens
toebrengt. — En nu nog de Weldaadigheid. Want vindt
men zelf zig verleegen , en in bekrompen , belemmerdett
dan fink het hart zig tegen de behoeften van anderen;
of thin het zig ook niet, men heeft zig de middelen benoomen om deszelfs infpreaken te kunnen volgen , en mist dus
de grootfle zaligheid des levens , het genoegen van aan an.
deren Wel te doen."

Boertige Reis door Europa. Vde Deel. Ook onder den ty.
tel : Het Hoekjen van den Haard , of Historic van Frankryk, geduurende de Regeering der Kaningen van den Ca.
petingifeken Stam , enz. 2de Stuk. Door A. FOKKE, st.
MONSZ. Met Caricatuur- Plaaten. Te Haarlem, by F. Bohn.
In gr. 8vo. 220 bl.
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Gefchiedenis van Frankryk words op dezelfde comifche
en lugtige wyze voordgezet , als in her vorig Deel; ea
wy vertrouwen , dat de Schryver zyn dee!, om den Lezer
niet alleen te vermaken , maar om hem tevens de voornaamfte hoofdpunten der Gefchiedenis in het geheugen in te prenten , door , dit Gefchrifc vry wel zal bereiken. In het hier
behandelde Tydvak viel de Kruistocht naar Jerufalem in,
welke in de dead zich byzonder fchikte voor des Schryvers luhnigen fchryftrant, waarin hem wel niemand lig den
voorrang zal betwiscen. Ziet hier wederom ene kleine
proeve :
„ Geduurende de rust, die het leger nu genoot , gcraakten de beide Veldoverften , BOUDEWYN, de Breeder van GoDEFROI , en TANCREDO , in een hevig verfchil , dat welligt
beele mane gevolgen had kunnen hebben , en enkel nit eel.zucht en jaloufie ontftond; want het waren in de dead beide
helden van de eerfle foort; maar dat was juist bet ongeluk ;
want de een wou maar geen hairtjen voor den ander onder
doen, en BOUDEWYN, om dat zyn Broeder Generaal Veldmaarrchalk was, liet zig dear nog al zo was op voorflaan ,
e

en de andere, die werkelyk Prins van Cilicien was ,en Wiens
Vader ulcer Staaten bezat dan de tegenwoordige Koning van
, kan nu eigentlyk die arrogantie van BOUDEWYN nict
best
Qq4
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best verdraagen; daar by moet men opmerken, dat bet beide
nog jonge Iui waren, en, wat zal men zeggen, daar wil dat
foort van gekrakeel nog al reis meer by plants hebben, behalven
dat meer bejaarde lieden zelven ook fomtyds wed reis van
jaloufie gekweld worden , dat is zo cen eigenfehap van bet
menschlyk egoismus, en hoe verfiandiger,, kundiger en bekwaamer de menfchen worden , hoe erger dat dikwyls in de
weer is; en daarom is het dikwyls gevaarlyk in groote oni
derneemingen veel groote mannen te gelyk te laaten werken,
dat heeft men reeds in den Troijaanichen kryg gezien , ea,
danrop rust de heele Iliade van Holum/us; zo dra die Zan.
ger flegts even zyn werk begins , kan je 't al hooren ; by
valt, zq,als ook in idle goede Heldendichten gebruiklyk is,
aanflonds met de deur in 't huis, en eischt van zyne Muza
terflond, dat zy hem den verderffelyken toorn tu g-ellen Act-111.1AS en AGAMEMNON , die zo veele Grieken om teals gehol.
pen had , zingen zal; ik zoo dat leelylie gebrek van conflift
Vau jurisdidie in allerleije groote onderneemingen als met den
vinger kunnen nanwyzen, zowel in de Fabel-eeuwen :as in de
nicer bekende Gefchiedenisfen der Grieken en Romeinen , zowel in de Midden• eeuwen als tot op den dig van heden ; zo.
dra 'er evenveel groote mannen aan een zelfde plan werken ,
valt het heel ligt in duigen ; zo gnat bet in den oorlog, zo gnat
let in den that, zo gnat het in de burgerlyke mantfchappy, ja
:tells tot in de keuken toe ; wil men Bens nit Iiefhebbery gefehifte karnemelk eeten, dan heat men flegts twee bekwaaIne keukenmeiden te gelyk aan 't rocren te zctten. Nu dan,
20 ging het ook onder beide deze Vorilen ; ze konden zig
tuner niec met elkander verciragen , en elk ontfcheurde zig
van bet algemeene being en begot: de nifaire op zyn eigcn
hand; zy troliken beiden in Cilicien , met voorneemen om de
tad Tarfus te belegeren; dock TANCREDO, die joist den ge.
inakkelykflen weg gekozen had , had de Stad al ingenoo.
men , toen BOUDEWYN , die in de gebergten gcfukkeld had,
eerst met zyn y olk aankwam. Deze, niec anders denkende
of de Turken waren 'er nog in, floeg de bezetting voor de
Sind neder; waarop TANCREDO met de zynen een uitval deed.
Boil/ p awl's, hem van verre door een Kyker, met zyn yolk,
uit de Stad ziende trekken, dachc by zich zelven: myn Hemel! die Turk lykt op een prik naar TANCREDO ! en ziet,
toen by under kwam, zag by: och ja! dat het al zyn dagen
waar was. Hy liep dus naar hem toe, zeggende: „ wed heb
ik nou van myn !even mailer historic gezien ! ben jy 't TAN„ CREDO? ” - „Ocb ja! gelyk je ziet!" was antwoord;
,, war woo je non daar van hebben? die eerst komt, die eerst
,, malt. 't Is inimers hetzelfde wie bet doet , als 't maar
,19 gedaan worcit." — „ ja maar," zei BOUDEWYN, dat is al,
0 , lemaal &oecl, maar je blieft evenwel te begrypen dat ik 'er
s" ook
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ook ben, en dat ik 20 cen heidenfchen marsch niet graag
$t
voor niemendal doe, en daarom, doe maar reis gaauw da
• Stad open, als je blieft, dat 'er ook in kom, of ik zal by die
„ en die ..." Hier lag hy 'er zo cen knoop of drie op; want
by viel wet wat los in den mond; dat heb je meer van groote
Belden, je moet denken de affaire brengc dat zo wat me6.
TANCREDO, die minder driftig was, en web wel zag dat het
eene malle vertooning zou geeven, en dat de Turkcn hen hard
zouden hebben uitgelachen , als ze daar (amen onder malltan.
der aan 't vegten waren gegaan , was de wyste, en zei: „Non
• hoor! ik wil hier in dit lieidenfche land Been rthiemaaken ;
,, kow 'er dam in vredes imam maar in ; ik zal clan maar , zoet.
• jens aan , de andere poort uittrckken , en zien of ik Mameltra
(dat was cen groote Stad, die daar in de nabyheid lag) ook
• veroveren fly deed (lit dan ook, en zo geraakte die
twist voor .eersc cen weinig tot bedaaren. Maar TANCREDO be.
gon naderhand in zyn hoold re krygen, dat by zo mal niec had
moeten weczen, om cene Stad, die by met eere gewonnen had,
aan 1.101/DEWYN, die 'er gun pyl op verfchooten had, zo maar
murf of te flaan ," enz.

van Doctor Faustus. Naar den derile(n) Druk nit bet
Hoogduitsch vertaald. Met Plaaten. Te iluelleldam, by
G. Roos, 1804. In gr.Svo. 3o5 bd.
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nieuwe Dodlor Faustus, alhoewel web geplaatst in zyne
^ cigene Ecuw; een man, waravan Satan zegt , nadat hy
hem geitiordeeld had: Dat zynmenrchen , en wanneer zy lets
filic!tuutelyks Willer voorldellen, dan fchilderen zy den Drivel;
lr.elaan laat ons dan, wanneer wy ook lets febandelyks

voorflellen, DEN men/eke:7 tot wedervergelding Jekilderen , en
daartoe cal ik voor
listen zitten: PkilolOpien , Pausfen,
Priesters,
, reroveraars ,Hovelingen, Ministers ,rollesvertegenwoordigers, Reebters en ilutbeuren. En waarlyk, wy
hebben bier ene zo affchuwlyke tekening voor ons , dat
tafereel niet zwarter behoefde te zyn wanneer bet werklyk
nit de Archiven der Iiel ware geligt, en Satan het zelve den
menfchen (dit zal toch wet voor de menfcken betekenen ?) gcfchilderd had. De Voorrecien, echter, is van enen gansch an.
deren aard ; dit is derzclvcr geest: „ God is liefde en de
• hoogfte wysheid in al zyn doen : onder zyn hoog befluur
• wordt het goede uit het kwade , en dikwyls het kwade nit
90 het voor ons fchynbaar goede geboren; Gods doen is in.
• tusfchen voor ons onbegryplyk , en in de Godsgebeimen
,, by het zedelyk beftuur der wereld to willen indringen, is
• hoogst vermetel. God wil den mensch op aarde beproe.

ven, en heeft hem ook de kracht gefchonken om deze
„ bet
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s, beproevinete kunnen doorflaan." Dan , daar de Duivel den
vermetelen Faustus, dien by in het kwade te rechtltelpt, door
zyne drogredenen altyd nog al verder bet (poor bysLtr maakt;
drogredenen, altyd bevestigd door nirgekipte, en doorgaans
dan nog zeer overdrevene , voorbeelden van nicer dan
menschlyke boosheid, en eindlyk nog door de kwade gevol.
gen van clue en gene wanrlyk menschtievende verrichting;
(van welk een en ander de indruk, vrezeu wy, door de opheleringen van den Befchermgeest der Menschheid, en de eind.
lyke ontwikkeling en beffisting van het lot van Faustus , niet
geheelenal zal worden uirgewischt:) zo verwacbten wy van
tilt Bock gene andere uitwerking , dan werkeloosheid en
zwarten menfchenhaat; indien het daarenhoven niet, door op.
wekking bier en daar van den dierlyken lust, den Satan krach.
tig in de hand werke.
Het fmart oils indednad, dat het goede oogmerk des Schryvers zo geheelenal mislukt is, (en dit is het, naar ons oor.
deel;) daar wy hem wanrlyk niet onberekend houden voor
zyne tank, en een Bock met bet zelfde doel, maar dan ge.
Ilcelenal anders bewerkt, zeer veel goods had kunnen flichten.

.De

Abdy van Crasville. Naar het Fransch van B. DUCOS.

II Deelen. Te Leyden , by P. H. Trap. In gr. 8vo. 443

at de heilige Maagd over u wake en u befcberme!" zo
D begint dit Bock; en wy beginnen ook met dien wensch
over een' ieder', die hazelve ten einde toe lezen moet. Het
is cue wonderlyke gelchiedenis , wnar by zich de wonderen
gedurig vermenigvuldieen, en die echternatuurlyk words opgelost , zo dat het menigvuldig toevallige dan eindlyk nog al.
leen als een wonder overblytl.
De Schryver tr ait met de deur in bet huis. Mevrouw MASARIN! ligt te fierven , heeft een geheim op het hart , dat zy
hare Dochter niet toevertrouwt , en haar Zoon komt een ogenblik te laat om bet te vernemen ; haar Echtgenoot was in de
Abdy van Grasviile verdwenen ; miff juist daar zy den main
van den vermuedlyken moordennar zou opfchryven , gaf de
goede Dame den geest TIu krygen wy bare gefchiedenis: door haren onwaardigen Vaecr tot het Ktuoster gedoemd,
werd zy, onwaarfehynlyk genueg, door enen mintmar oat.
voerd, wien zy met zyne Zuster naar Itslien vulgt; de go.lieven, daarenhoven van ene moord befchuldigd , worden ge.
lukkig door enen goeden landman ver(token in een hot , (van
de zenuwtoevallen , onpasfelykheden en ultroepingen , welke
in deze gefchiedenis voorkomen , zal ons de Lezer verfchonen) ontkomen de uitgezondene gerechtsdienaars, huwen elkAnderen, en geraken alzo in de nabyheid vau bat vaderlyk
huis
It
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liuis des jongen mans , de Abdy van Grasville. Doch de

oude heer was dood; had het geval in bet klooster, vermeerderd en verbeterd, gehoord; men bad hem 'er zelfs by yen.
teld, dat beide zyne kinderen ook al mn een luchtje waren ;
by bad dus de Abdy en alle zyne goederen vermaakt aan enen
Neef, die het oude gebouw , dat zinds door Geesten geplaagd werd, onverwacht had verlaten. Toch wilde de Zoon
eens in dat ledige gebouw ; maar het brak hem lelyk op; by
keerde niet terug. Dc Weduwe verloste van tweelingen , een'
Zoon en ene Dochter. Alle pogingen , om met haar' Vader te
verzoenen , waren vruchtloos; gelukkig kreeg hare Schoon.
zuster ene erfenis, en deze verliet de wereld na enige jaren.
By den dood der Moeder trokken Brocder en Zuster naar Engeland tot enen verren bloedverwant, waar het 't leven van vrolyke Fransje was. Het meisje Itoos 'er een' minnaar; de jongeling een meisje. Hy echter verflaafde zich aan het fpel ,
en maakte zyn boeltje fpoedig op ; zo dat de edele Lord,
pp wiens Dochter by het oog had , met het dochtertje op
reis trok , op dat zy dien minnaar vergeten mogt. Toch
volgde de jongeling fpoedig dit gezelfchap, daar de waarfchynlyke moordenaar van zyn' Vader zyne Zuster ontvoeren
Wilde, warm by hem een kogel door het lyf fehoot; en,
zeer zonderling, onderweg raakt de herberg in brand; daar
was juist zyn liefje, en by redt haar bet leven. Nu gaat
bet naar de Abdy, en juist op weg wist 'er een meisje niet
waar been ; zo kreeg de Zuster ene Kamenier. Daar zag en
boorde men nu in de Abdy allerlei verfchyningen , en dat
bield zo maar aan; tot dat bet raadfel zich oplost, en het
blykt, dat de moordenaar zekeren Baron; (zonderling genoeg)
om hier voor fpook te fpelen , gedwongen had ; deze Baron was juist de Grootvader van des jongelings liefje. Gelukkig verdwaalde de minnaar van de Zuster almede hier
den omtrek , geraakt oncier rovers, words aan den jongeling
bekend , die hem nit den nood helpt door middel van een
ilaapdrankje, zo dat de rovers hem zeer aardig ter aarde beBelden; waarop by dan ook fpoedig zyn compliment kwam
afleggen op de Abdy. En daar nu de moordenaar gaat liggen
iterven, eerst nog getrouwlyk biecht, en, om de gelieven de
moeite en het getalm van een proces uit te winnen , den I3roeder en de Zuster tot zyne univcrfele erfgenamen benoemt,
volgen 'er fpoedig een par huwlyken , en de Abdy van
Grasville wordt nict Langer door fpoken, maar door zeer vergenoegle wezens hewoond.
Dit alles nu, ja zeer veel meer,, even aardig en zonderling,
kan men hier op 443 bladzyden lezen I en, in de daad, wy Ia.
zen bet met innig genoegen , daar wy ons by de lezing ene

waardige Vrouw, (aze oude goede Baker, herinnerden, die
even
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even belangryke, recht aardige fprookjes verteilen kon, en dot))
bet lang uitrekken van hare venellingjes ons mc:nigen genoeg.
lyken avond gaf in onze vroege jeugd. Dat hare ascii in
vrede ruste !

Fabelen voor de gengd , in den finaak van die van ESOPUS. Lilt
verfcheidene berue;ilde Fabeldichters byeenverzaineld en op
view bewerkt , door A. G. MEISZNER. Naar den laatlien Hoogduitfchen Druk gevolgd door W. GOEDE. 7e Utrecht, by
G. T. van Paddenburg cn Zoo], 1804. In 8r o. 159 bl.
Avond/Ionden van CCI1 gclnkkig Huisgez,in. Een Leesboek voor
Kinderen van weergevorderde jaeren. Naer het Hoogduitsch.
Te Leyden , by P. I-1. Trap, 1804. In 8vo. 192
Nuttig en Leerzaam Onderhoud , in fraaije Perhaakn voor de
lieve yeugd. Door J. II. CAMPS. Uit het lloogduitsch. Tr
ilingeldani, by W. van Vliet , 1804. In Svo. yo bl.
De kleine Kindervriend; of Nieuwe Leeslesjes , behelzende Per.
tellingjes, Versjes en Liedjes. Een Schoolboekje veer jonge
Kinderen. Door 1W. VAN IIEYNINGEN BoSCII. Te Groningen ,
by R. J. Schierbeek, 1804. In 121110. 55 bl.
e lieve jeugd , ten wier behoeve , tints
Ar.mirres
D
Gedichtjes tot heden toe , de pen zoo wed:zoom , de
drukpers zoo vrugtbaar
ontvangt bier al wederom by.
VAN

was,

droagen tot den reeds hoog opgeflopelden voorraad. Ver.
fcbeidenheid vermaakt. De jeugd, uit hoaren ant onbeflen.
dig , en t elkens let nienws verlangende, moet door ofwisfe.
ling van laluure aan 't werk worden geholpen en gelionden.
Zoo verzamelt zy, op eerie geinakkelyke , en anngenaame wy
ze tevens , eenen voorraad van kundigheden , voor hare leevensjoaren bereltend, en die, in volgenden , nicer gevorderden
Hard , hoar tot kundige en deugdzaame menfclien kunnen
De boven vermelde Werkjes dunken ons tot
'vormen.
tint belangryk doel niet onbevoegd. Elk derzelven , op zvne kan daar toe medewerken. In zekeren zin mogen
zy als eerie opkiimmende reeks van Leesboekjes befchouwd
worden, en floan , als zodanig , in eon voegznam verband.
Over de byzondere waarde willen wy geene uitfPraak doen.
VAN DEVNINGEN noscu float op den voorgrond. DfulTOp
louden wy CAMPS, dan MEIsZNER , en eindelyk de /frondlionden laaten volgen. Wy wenfchen , dat de oogmerken der
Opflellers en Verzamelaars , die niet anders don loilylt ea

coed kunnen weezen, met 'er daad zullen bereikc worden.

AL GEMEENE

VADERLANDSCHg
LETTER-OEFENINGEN.
De Brieven van den Apostel Paulus , slit het Grieksch
vertaald, met ilanmerkingen, door E. j. GREVE.
Dee!. Te ilinfierdam , by J. Allart , 1804.I
In gr.
8vo 182. N.

O

p de Verklaaring van den eerften Brief van Paulus
am de Corinthiers , voor drie jaaren in 't Licht
verfcheenen , laat de floogleeraar GREVE nu ook die van
den tvveeden Brief aan diezelfde Gemeente volgen.. ZNe
is in denzclfden train bewerkt , als de voorgaanden *
waarvan wy ter zyner tyd verflag gedaan hebben
In 't Voorbericht wordt gehandeld: (I) Over het ge.
Voelen van nun, die van oordeel zyn, dat 'er met het
tiende Hoofdltuk een andere Brief begint, waarvan nien,
by het boeken , het hoofd of opfchrift heeft achterge.
laaten. De Schryver denkt liever , dat al 't gene vvli.
van Hoofdit. VIII: r6 of , tot aan het einde van deli
Brief , feezen, voor een Nafchrift moet gehonden worden , door den Apostel zelven by zynen reeds Wirt:
digden Brief' gevoegd, waarin eenige byzoriderheden opt
nieuw aangeroerd , en vervolgends ook nog andere
degedeeld worden. (2) Over den tyd, vvanneer de Brief
getchreven is. Deze wordt bepaald op het laatst van
den herfst, of omftreeks de maand November , van 't
j aar 55. ( 3) Over den toefland , waarin de zaaken
de Getneenten van Achajen tba:is waren. (4) Over de
nanleidingen tot het Ichryven van den Brief. (5) Over
de oogmerken van dit gefchryf, en deszelfs inhoud ovee
algemeen. (6) Over den ttyl. Hierby is wederom de
verklaaring van eenige woorden gevoegd , van welked
de Schryver een byzonder gebruik gemaakt heeft:
Stade, Dienst, Roem
in de dubbele Vertaaling, eene geheel woordelyke, en
em-

Letteroef: 1796. 1)1. 89, en I8o2. b1. 133.
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eene meer vrye , en in de opgave van de voornaatnfte
yei frheidenheden in de leezing , houdt zich cRevE aan
zyne voorige manier. In de bygevoegde Zanmerkingen
worden verfcheidene piaatzen nader opgeheiderd. De
Iloogleeraar gaat veclal zyn eigen weg; en dit doet hem
niet zelven van zyne voorgargers merkclyk verfchillen.
Of by over al de meenitig van den . Apostel Paulus we/
m te bellisfen. Begetroffen bebbe , !h at aan ons niet
denkelyk is ons dit inzonderheid voorgekomen , by
's mans verklaaring van H. XI: 31 — XII: io, alwaar
by door den in 't paradys opgetrokken mensch eeuen
Gnostiefchen Prediker verilaat , die zich zelven boven
211e Apostelen en Enangelisten verhief , en hemelfehe
gezichten en openbaarbigen had . voorgegeeven.
Men ontmoet ook wecierom hier en daar onverwachte
vitweidingen , b. v. over de kerkelyke tucht , bl. 131142 ; over 't gebruik der rede in de beOordeeling van
bet Christendom, bl, 148 15o; over ongeloof,
gie en dweepery ; en over de noodige affcheiding van
Kerk en Staat , bi. 162-17o.
In de Voorrede heeft 't ons bedroefd , bet navolgerae te leezeo „ Ik heb uiet noodig den Leezers vooraf
over lets te oncierhouden ; dan alleert , d:,t ik berichte ,
dat alles , wat 'er voortaan van my in 't Licht komen
mag, zal aangevailen worden. Hoe dit heden hykomt,
weete ik ;:elf verder niet te zeggen, omdat ik noch de oorzaaken noch den fatnenbang van de zaak inzie. Maar,
dewyl my echter, federt eeuigen tyd , geen twyfel meer
overgelaaten werdt , of de fnaaren zyn 'er naar gefpanten , en het denkelyk my niet gelegen zal komen, orn
op alle kwaadaartige bcOordeelingen en de flekelachtig.
beid der melifehen vervolgends te antwoorden , heb ik
gedachr , dat ik den Leezer 'er hier vooraf van wilde
verwittigen , opdat, wanneer het gefehiedt , by de din.
gen weete ," enz. %Vie mag wel den Hoogleeraar zoo.
danige fchrikbeelden in 't hoofd gehangen hebben! Wy
erinneren ons niet, znocinnige famenfpanning of oorlogs.
verklaaring tegen den arbeidzaamen Man, en diens Ge.
fchriften . by onze Nederlandfehe BoekbeOordeelaars be.
fprurd te hebben. Van Buitenlanders heeft by , over
zyne vrye wyze van Bybelverklaaring , nog minder berisping vreezen. Hy wil , zoo als by vervolgends
zegr ieder die 't goedvindt , zyn gelchryf , in alle
♦ryheid laaten beIiordeelen en mag wel lyden, dat 't
gee-

DE IIIRIEVEN VAN PAULUS.

575

goede en 't kwaade 'er van aan 't publiek gezegd worde. Als dit dan nu met gepaste befcheidenheid ge.
fchiedt , moet men niet zoo ingenomen zyn met zich
zelven , dat men . ook de meest gegronde aanmerkingen
alleen met magtfpreuken beantwoJrde , en 't publiek
zoeke wys te maaken, dat alle zulke be6ordeelingen alleen daartoe iugericht zyn , om aan eigen verwaandheid opgevatten haat, of hedilzucht te voidoen.
Wy althans verzekeren , wat ons aangaat , den ge.
leerden Schryver van onze ongeveinsde hoogachting , ea
wenfchen hartelyk , dat by eerlang de overige Brieven
van Paulus, op foortgelyke wyze, als de voorafgaande,
bewerkt , met achterlaating van onnoodige uitweidingen ,
Iaare volgen. De regte wyze van Bybeluitlegging zal 'er
altyd by winner].

Perklaring der vyf eer/le Hooflflukken van Paulus tweeden Brief aan de Korinthers, door PAULUS BOSVELD,
rustend Predikant te Dordrecht. Te Dordrecht, by P.
van i ■ raana , ibo4. In gr. 8vo. 406 bl.
te vrede over het vertier der reeds gedrukte
Uitlegkundige Werken van den Eerw BOSVELD
in 't byzonder ook van 't laatst uitgegeevene over de
Brieven aan de Thesfalonikers , laat de Uitgeever 'er nu
weder deze Verklaaring volgen. Waarom de Schryver, Wiens goedvinden ten dezen aanzien is gebleeken ,
dit Boekdeel laat voorargaan voor de Uitlegging van
den eel Rot Brief aan dezelfde Gemeente , die ook gebeel algewerkt en gereed is , kan niet gemeld worden ,
omdat de eog ongeiukki.te Leeraar zich deswegens niet
ver(taanhaar heeft kunnen uitdrnkken. Het zy daartnede
zoo 't wil , men zal ook deze vrucht van 's Mans arbeidzaamheid , en vertlandige beoefening der Apostolifche Brieven , met genoegen ontvangen , al is 't ook,
dat men zyne wyze van uitleggen niet overal kan byvallen. Dezelfde door ons te vooren gegeevene loffpraak
over andere Uitlegkundige Werken van den verdienttelyken Schryver past ook op deze Verklaaring van het
voornaamtle en gewigtigfte deel van den tweeden Brief
Van Paulus aan de Korinthers. Maar zy heeft ook ,
naar ons inzien , dezelfde gebreken , die wy by des
Schryvers voprgaanden letterarbeid van foortgelyken cart
Rr a
op.
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opgemerkt hadden (*). De voornaamfe verdientle van
zyne Schriftuitlegging is hierin gelegen , dat hy zich
door geen gezag van anderen laat leiden , maar doorgaands, met fneedig oordeel, zyn eigen weg bewandelt.
Dit doet hem dikwyls van de meest gewoone verklaa..
ringen verre afwyken. Zie hier eenige ftaaltjens.
Hoofdf. II: io. Opdat de Satan over ons geen voordeel kryge. Deze uitdrukking , gefchikt naar 't Joodfche volksbegrip, zegt zoo veel, als of 'er fond: opdat hy niet tot wanhoop vervalle , en opdat die wanhoop ons niet beroove van eene ziele , welke voor
Christus bad kunnen behouden worden.
111: 18. Is de Geest des Heeren of Christus zelf, of de
Geest der TI/et , te vooren de Geest , en de beerlykbeici
des Heeren genoetnd.
V: 15. I-let oordeel van Paulus, dat, indien ldn veer
alien geflorven is , die alien dan gegorven zyn , ziet niet
op Christus, maar behelst een algemeenen ltokregel.
In de volgende woorden: En Hy is veer alien geflorven:
ban het woordien voor niet beteekenen in de plaats en
by vervanging , zoodat Christus dood aller dood was,
en zy dus van den dood bevryd zyn ; omdat dit door
de ondervinding niet wordt bevestigd , en omdat 'er
volgt , dat Christus ook voor ons opgewekt is. Men
Itan dan aan deze woorden geen anderen zin geeven ,
dan, dat Christus gellorven en opgewekt is , om daardoor fludercn voordeel toe te brengen; en dat voordeel
noemt Paulus zelf de verandering van leevenswyze, dis
zy moe.cten aanneemen.
VS. 18. Hy beeft ons met zich zelven verzoend dit
ziet op Paulus en diens bekeering , in dezen zin : Hy
beef my , te vooren zyn vyand , tot zyn vriend ge.
nutakt. — vs. z9. God was in Christus de wereld met
zich zelven verzoenende moet in onze taal dus °vergebragt worden : God was bezig de wereld met zich
y en in Christus te verzoenen , dat is , Gnd was nu
bezig , al/e menfchen in Christus re leeren gelooven ,
hen zyne leer en leevenswys te doen aanneemen , en
hen alzoo van zyne vyanden tnt zyne vrienden te maa..
ken. — Hun hunne zonden niet toerekenende, dat is,
lien niet naar verdierden behandelende. — Hy beeft
't word der verzoening in ons , dat is wederom in
my,

Cs 411g. Fat Lateral: 1799. bl. 524. Oka. W. 433.
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tny, gelegd. — Vs. 20. ziet ook bepaaldelyk op Pau,
lus en den -inhoud zyner predikinge , die hierop neerkwam : try bidden , voor Christus , wordt met God ver.
=end; want dim, die geen zonde gekend beef:, enz. Paulus
zal dan hier het woord zeggende , of en wy zeggen ,
door den haast en iever, waarmede by difteerde, overgeflagen hebben (*). — vs. ni. Dien, die geen zonde
kende , heeft by zonde voor ons gemaakt , dat is , God
heeft Hem , fchoon Hy anders geen zondaar was , als
een zondaar behandeld , en dat wel voor ons , opdat
wy daaruit dit voordeel zouden trekken , dat wy rechtvaardigen Gods zouden :warden , dat is menfchen , die
heilig en rechtvaardig met God en voor God leeven ,
in Hem, dat is , of door Christus , of in zyne gemeen•
fchap, in zyne Gemeente.
Wy erinneren ons niet, of de voorige Uitlegkundige
Werken van den Dordrechtfchen Kerkleeraar met eene
Kerkelyke Approbatie zyn in 't licht verfcheenen. Voor
dit Boek hebben wy 'er geene aangetroffen. De Schryver zegt ergens (bl. 402) : „ 1k onthoude my van
verdere overweeging, omdat ik geen leerftukken fchryve; maar zonder een eenig leerftuk te ontkennen, of te
bevestigen beweer ik alleen , dat Paulus hier leerde ,
dat" enz. Deze aanmerking moge heethoofdige Leezers
op hunne hoede doen zyn , om den welmeenenden Bybeluitlegger,, uit hoofde van meer of min vreemde verklaariiigcn van gewoone bewysplaatzen niet aanftonds
to verketteren.
(*) De Eerw. BOSVELD 1S van oordeel, dat de Apostel de
hand en pen van Timotheus gebruikt heeft, door hem dezea
Brief, gelyk men 't noemt, te dh'leeren. Daarom zal by ook,
I-I. I: 1, als Schryver genoemd zyn.
Bedenkingen van eenen Wysgeer over den Godsdienst.
IVde en laatfle Deel. Uit het Hoogduitsch. Door
Y. VAN IIADIELSVELD. Te ilingeldam , by W. van
Viiet , 1804. In gr. 8vo. 542 bl.
Dit vierde Deel dezer gewigtige Bedenkingen is bepaaldelyk beftemd, ter wederlegging van een Hoogduitsch .Deiftisch Gefchrift van eenen Ongenoemden ,
Rr3
het
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hLt welk reeds in bet jaar 1783 in 't licht is vet.
fchenen , mar tot hiertoe door niemand opzettelyk wederlegd; hoe wel de voornaamtte daarin voorkomende tegenwepingen tegen den Bybel door den verdienflelyken VAN HAMELWELD, in zyn Werk genaamd de Bybel
,erdedigd , en door a;deren in aanmerking genomen ,
en met goede gronden tegengefproken zyn. De Schryver van het bedoelde Werk, , oder digrognofiifches Endurtheil fiber dieffenbarung obannes und
fiber die Weisfagungen, auf den Mesfias , wie such fiber
gefuna und feine yu ng r 114it einem Zuhange von
.Europens neuerer aufkliirung , und von der befiimmung
des menfchen durch Gott, beroemt zich het groat geheim
van den oorfprong van den Christelyken Godsdienst
gevonden te hebben, in de Fabelgefchiedenis of geheimzinnige verklaaring der Ouden , byzonder der Oosterlingen, van de geftarnten en der itarrekundige verfchynfelen. Men erinnert zich foortgelyke verdichtfelen, om
den oorfprong van het Christendom te verklaaren , in
laatere jaaren door DU p uts en VOLNEY voorgedraagen ,
en derzelver meesterlyke wederlegging door den Leidfehen Profesfor VAN BEFK CALKOEN. Het zal echter
niemand berouwen , ook de tegenredenen van ouzel).
Schryver met aandacht geleezen te hebben.
Vooraf gaat eene Pro ikiemoria der Godsdienflige Wys.
begeerte aan de Heeren Verlichters; dan volgen deze onderfcheidene Afdeelingen : Philofophischaftrognolischaftro.
logifche I)room ; Mofes geen Romandichter ; Me/es ten
Godlyk Gezant ; Afgeperfle Verdediging van den Heere
efus; yerus de Zedenleeraar; efils de Wimderdoener ;
g
Yefus de honing der .7ooden ; Kenmerken van Godbeid,
in den lydenden !Plus. — Over alle deze byzonderheden worden gewigige Aanmerkingen gemaakt , die zeer
overreedend, en vooral ook, door de wyze van voordracht, regt gefchikt zyn , om de ongerymde dwaasheld van het ongeloof ten toon te &lien, en alle waay.
heidlievende gemoederen 'er voor te doen fchrikken.
In het Hoogduitfche Werk, waarvan , volgends beYicht van den Vertaaler, M. VAN SCHONBERG, S. Theol.
Dot?. en Geestelyke Rand van den Ifeurvorst van Beije-,
fen, your Schryver words gehouden, zyn nog eenige
Vervolgen voorhanden , die de Hoogleeraar VAN HA41ELSVELD onvertaald heeft gelaaten om dat dezelve
nicer
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meer tot verdediging van de Roomsch.Katholyke
zinte, waartoe de Schryver behoort, dan wel tot het
Christendom in 't algemeen betrekking hebben. De
waare Godsdienst van Jefus heeft geen menfchelyk ge•
zag noodig, om zich ftaande te houden,

Letterkundige Gefchiedenis pan den Heidelberehen Ka.
techismus , of beknopte Gefchiedenis der Hervorminge
in den Paltz, Zwitzerland ' Holland, Engeland, Duitsch.
land, Palen, en Hongaaryen , door H. s. VAN ALPEN,
Predikant der Hervormde Gemeente te Stolberg by
liken. Uit het Hoogduitscb. Ifie Stuk. Te Garin.
chem, by J. van der Wal, 1804. In gr. 8vo. 244 bl.
'V is
vroeger tyd over de Gefchiedenis der Ker; kelyke Hervorming , in de Zestiende Eeuw en
vervolgends in Duitschland en elders tot !land gebragt,
veel gefchreven, en 't ontbreekt in onzen tyd niet aan
geleerde Schriften van voornaame Mannen, die 'er nog
meer Licht over trachten te verfpreiden. De geleerde
Kerkleeraar VAN ALPEN deed geen overtollig werk, met
't voornaamfte, zoo verre dit op de invoering en lot.
gevallen van den Heidelberfchen Katechismus betrekking
gehad heeft , uit de bete bronnen byeen te verzame.
len, en 'er een beknopt doorloopend verhaal, regt ge.
fchikt naar de behoeften van den tegenwoordigen tyd ,
nit te vergaderen. Men zal, vertrouwen wy, dit Werk.
jen, ook hicr te lande , met genoegen, in 't Neder.
duitsch vertaald, ontvangen; terwyl ook de Vertaaling,
over 't algemeen , niet heel kwalyk uitgevallen is :
Ceestes-adel , Godsdienges-party, en dergelyke woorden
en fpreekwyzen meer, ontcieren hier en daar dezelve.
De Gefchiedenis, in 't algemeen, is de leerfchool der
wysheid; die van den Heidelbergfchen Katechismus in
't byzonder bevat, voor alle klasfen en ftanden , zeer
veel leerryks. Zy had weleer den gewigtigften invloed
op de lotgevallen van geheele Ryken en Staaten, en
was de voornaame grondflag, waarop de vryheid van
een aanzienelyk Godsdienflig Genootfchap gevestigd
wierd. De Schryver geeft niet flechts getrouw verflag
van gebeurde zaaken , maar doet ons tevens derzel.
ver oorzaaken en dryfveeren, met de gevolgen en nit•
werkfelen van verfchillenden aart, opmerken. Eene aan.
Rr4
hap
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haaling van Schryvers , uit welken alle door hem me•
deged:.elde berichten geput . Fyn, zal men frier te vet-.
geefs zoeken; rnaar voorat gaat eene algemeene opgave
van de bronnen, waaruit hy gefchept heeft. Men zal
daarin niet veele belangryke Schriften misfen ; en
wel allerminst voor de Gefchiedenis van den Katechis.
mus in Duitschland en Zwitferland. Voor onze Landen had de Schryver nog wel deze en gene , die hy
Diet fchynt te kennen , b. V. J. W. TAE WATER over tie
Reformatie van Zeeland, de Vadzrlandfthe Historie van
• ACENAAR onze gedrukte Placaat- en Charterboeken,
iet vrucht kunnen gebruiken.
In. dit eerfle Stuk worth eerst de Gefchiedenis der very
vaardiging en eerfie invoering van den Katechismus in de
Paltz en 'elders met veel naauwkeurigheid verhaald, en
de verfchillende lotgevallen, zoo van het Protetlantendom
in het algetneen , en van het nervorind Kerkgenootfehap
in het byzonder , als van den Heidelbergfchen Kate,
chisnaus , die, in weerwil van den allerflerktlen tegen,
Rand, eene eere genoten heeft , welke , buiten den. Bybel,
Dog aan gees Boek te beurt gevallen is , mar de tyd.
cirde befchreven. Daarop volgt de afzonderlyke Gefchiedenis van den Katechismus buiten de Paltz ; en
wel bepaaldelyk in Zwitferland , Duitschland in 't
gemeen , en Oostvriesland. Die van de Nederlanden ,
Frankryk , Engeland, Ilongaryen enz. zal in het tweede
Stuk volgen.
Tafereel van Gods u'eg, met den 111ensch, naar de Leere
des Euangeliums; door W. E. DE PERPONCHER. Te
Utrecht , by de Wed. J. van. Schoonhoven. In 8vo.
109 bl.

V

a" groote Werk , waaruit dit Tafereel famengetrokken en nader ontwikkeld is , hebben wy
verflag gedaan (*). De Schryver was in vreeze ge.
raakt , dat niet alien misfchien zyne regte meening,
sangaande dit zoo gewigtig fink , even gemaklyk vatten
2onden., In zyne Bybeloefeningen liggen zyne gedach.
ten „ over Gods weg met den mensch , naar 't gene
hem de leere des Euangeliums toefchynt, verfpreid, en
voorgedraagen , zoo als het leezen der aidaar, in hunne
Qr,
Vad.
Lett.
voor
403.
369.
(*) Zie

W. E. DE DERPONCHER TAFEREEL.
I

brde des tyds , behandelde Bybelplaatzen ze by hem
had Moen opkomen. Maar hier ziet men dezelve tot
ten geregeld a ineengefchakeld geheel gebragt. Men
kan 't zoo wel afzonderlyk , als in famenvoeging met,
en als een aanhangfel op de Bybeloefeningen, gebrui.
ken. Voor die genen , die dit laatfte verkiezen mogten , heeft DE PERPONCHER , by ieder gedeelte van dit
Taferecl , de bladzyden gevoegd , op welke men het ,
in de Bybeloefeningen , uitvoeriger behandeld , betoogd
en aangedrongen vinden kan.
Voor een uittrekzel is dit kort famentlel van Godgeleerde kundigheden , dat zonder ecnige onderfcheiding
van deelen of onderdeelen, zonder 't minfle rustpunt ,
van 't begin tot aan het elude doorloopt, niet gerchikt,
Wy vergenoegen ons, hetzelve aaugekondigd, en voorts
op onze Recenfie van den inhoud van 't grootere Werk
geweezen te hebben,
11.E.M10.1•1•01.001.
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Lofrede op den H. Mader FRANCISCUS VAN ASSYSIEN,
uitgefproken ter gelegenbeid van het Feest van Portiuncula. Te zirnfierdam , by P. van Buuren , 180,4. In
gr. 8vo. 32 bl.

D

e vermaarde Stichter der Franciscaner Orde , Fran.
ciscus van Asfyfien, dus genoemd van het Italiaansch
ftedeke Asfyfium, alwaar hy in 't Jaar 1182 't leevenslicht aanfchouwde , is de held van deze zoogenaamde
Lofrede, uitgefproken op een feestdag, ingefteld ter gedachtenis van zekeren door hem verkregenen Aflaat. De
ongenoemde Redenaar zwaait hem daarin bovenmatigen
lof toe, noemt hem den. Heiligen Seraphimfchen Vadcr,
ook wel den Aartschyader, een wonderbaar , onvergelykelyk Goddelyk man, en beweert , dat hy den plicht
der Heide jegens zynen evenmensch volmaakt vervuld
heeft. Dit ziet voornaamelyk op die groote weldaad
die hy by de Roomsch- Katholyken geloofd wordt van
God verkregen te hebben. Men vertelt toch, onder
undere vreemde en ongelooflyke dingen, van hem , dat
hy, in de hale eenzaamheid, zyne aandachtige ziel
fmeekingen en gebeden voor zynen God uitftortende
door eene hemelfche ing,eeving , naar een Capelletje ,
den naam draagende van het Capelletje van Portiuncula ,
geroepen en verzonden wierd. Het was, zegt men , in
r5
de-
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deze ftille en eenzaamc bedeplaats , dat Christus zich
aan dezen yverigen fmeekeling vertoonde , hem opwek.
knde , eei.ige gunst tot welzyn van bet menschdom
van hem at te vraagen. En nu bad hy: Heerel fchenk
kwytfcneiding der zonden aan alien, die in deze Kerk.
hunne misdaaden zullen beleden hebben aan den Pries.
ter. En bet was Jefus Christus, die den H. Francis.
cus zync bede toeftond , hem zendende naar het toes
regeerend Opperhoofd der Kerke, Honorius den Der.
den , om hem , uit naam van zynen Goddelyken Beer
en Meester , daarvan kennisfe te geeven, en de Kerkelyke goedkeuring , ter verbreiding van dezen Aflaat , te
verzoeken , die dan daarin ook, zoo als van zelfs volgt,
gereedelyk hewifligde. Deze Aflaat heet dan nu federt
de Aflaat van Portiuncula, van de plaats, waar zy ver.
kregen wordt.

mu no

of de heilzaame Leere; handelende over de Geloofs-flukken en Zedepligten van den foodfchen Godselienst , en:. Door ABRAHAM JAGEL , de Monfelice.
fllons te bekomen. In 8vo. 112 bl. behalven het Voorsverk van XLVII bl.

Een

Joodsch Leerboek ; en dat wel in onze Neder.
landfche taal. Waarlyk een zeldzaam verfchynfel.
Het oorfpronkelyk Hebreeuwsch Schrift van ABRAHAM
JAGEL is reeds voor veete jaaren in 't licht verfchenen;
'er zyn verfchiliende Uitgaven van voorhanden. De
Vertaaler , L. H. I. BRONVELD , die, volgends bericht
van den Uitgeever, ook reeds overleden is, meldt in 't
Voorbericht , dat, ruim zestig jaaren geleden, een god.
vruchtig Genootfchap te Altona dit boekjen op eigene
kosten heeft laaten drukken , ten einde hetzelve em
Niet aan de armen, onder hnnne Gemeente, uit te dee.
len. Hy had eerst beiloten , om het, ton dienfte der
Hoogduitfche Jooden bier te lande, in het Hoogduitsch
vertaald , met Hebreeuwfche letteren uit te geeven
maar is daarna , om bet meer algemeen nuttig te maa.
ken, te raade geworden, 'er eene Nedcrduitfche Uitgave
van te bezorgen, waarvan zich de kinderen van hier te
lande woonende Portugeefche, Spaanfche, Italiaanfche,
en zelfs ook Hoogduitfche jooden, en byzonder de genen , die in de Bataaffche Volkplantingen woonen , en
ge.
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gemeenelyk de Hoogduitfche taal niet magtig zyn, zonden kunnen bedienen; als ook Vrouwen en Jongedochters , die doorgaands geen Hebreeuwsch verttaan. Leden van andere Godsdienitige gezinten zouden 'er ook
veel nut nit kunnen trekked, om over de gronden van
den Joodfchen Godsdienst regtmaatiger te oordeelen, en
inzonderheid van die vry algemeene dwaaling te rug gebragt te worden , volgends welke de Juoden gerekend
worden alle belyders van andere Godsdienften zonder
onderfcheid te verdoemen , en een bitteren Volkshaat
omtrent dezelven te koesteren. Van zoodanige grondftelling is , in dit onderwysboek , fchyn noch fcha•
duwe te vinden. De Vertaaler verdedigt zyne Geloofsgenooten tegen deze aantyging opzetlyk , en tracht uit
INTAIMONIDES en andere Joodfche Leeraars , en uit den
Talmud zelfs te bewyzen , dat , volgends de Joodfche
Leer, alle deugdzaamen uit alle Volken de eeuwige zaligheid kunnen deelachtig worden, en dat de plicht der
liefde omtrent alle menfchen , wie zy ook zyn, en hoe•
zeer zy ook in Godsdienstbegrippen van de hunnen
verfchillen , behoort uitgeoefend te worden.
Het Zedekundig deel van dit boekjen bevat eene regelmaatige voorflelling van de voornaamfte plichten
die wy omtrent God , ons zelven en onze medemenfcheu te betrachten hebben. De fchepping der wereld
uit Diet, door Gods alvermogen, maakt, in het leerftellige, den grondflag van Mies uit. — De orde des heils
wordt gezegd deze te zyn : „ Wanneer iemand zich
geheellyk met een waar geloof op God verlaat , zyne
hoop op Hem alleen vestigt, en op zich neemt het juk
der Godlyke Wet, welke Mofes , op Godlyk bevel, den
kinderen Israels voorlielde dan zal by als een gunfleling by God aangenomen worden , en fangs dien weg
het eeuwige leeven verwerven." En „ 'Er is geen
zonde , hoe zwaar die ook zy , welke niet vergeeven
worth , door hartelyk en volkomen berouw en zinsverandeang." Een der grondartikelen betreft den Mes.
fias , dien God eenmaal uit het nageflacht van David
zal doen voortkomen , en door wien , met Gods hulpe,
de algemeene verlosfing van Israel en het welzyn van
het gantfche menfchelyk geflacht zal bevorderd worden. Offchoon dit wenfchelyk tydttip tot heden vertraaging ontmoet heeft , zoo verwachten de Jooden
Hem toch en mogen aan de beloofde verlosfiug in
gee.
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geenen deele twyfelen. Die vertraaging hindert tinder.
tusichen niemand, om zich te volmaaken , en namaals
de eeuwige gelukzaligheid te vecwerven , byaldien by
flechts van het kwaade wykt, bet goede doet , zyn lust
in Gods Wet Reit , en deszelfs geboden onderhoudt,
in zoo verre die in bunne ballingfebap kuuneti volbragt
worden. — Om kwaade neigingen tegen te gaan ,
volliandig te zyn in de betrachting van Gods geboden,
is , volgends dit Leerboek , Gods genade en byftand
nooclig ; en die zal altoos by ons zyn , als wy onze
gebeden hartelyk voor Hem uitflorten , en ons toewyden , om de waare deugd en godvruchtigheid oprechte]yk uit te oefenen.
Nieuwmoodfche ,Jooden, en Joodfche Christenen, zoo
als men ze te Berlyn en elders in deri fchoot der Christelyke Kerlie opneemt , zullen zich met dit Gefchrift
niet wel vereenigen. Wy voor ons hebben ons verblyd
over de edehnoedige pooging om de redelyke en godvruchtige gevoelens , die 'er in heerfchen , cinder de
Joodlche Gemeenten meer in omloop te brengen ; terwyl
wy ons vlcien met de theelende hoope , dat de goedc
Voorzienigbeid , ter zyner tyd, welligt ook door zoodanige hulpmiddelen, den weg zal opener , om de nakomelingfchap van Jacob oolc met het daarby ontbreekende gantsch betere onderricht van bet door hun zoo
fang miskende Christendom bekend te doen worden.
Duidelyke 4anwyzing , om de verfchillentle zoorten der
Gonorrhoea naauwkeurig te onderfeheiden, en behoorlyk
te behandelen. Tot aanpryzing eener nieun'e Geneeswyze , voor beginnende Genees. en Heelkundigen.
Naar het Hoogduitsch van Dr. A. P. HECKER Hof:
raad en Hoogleeraar tier Geneeskunde te Erfurt. Uitgegeeven door J. W. KIRCHNER , Med. Dort. te Amflerdam. re ilmlierdam by L. van Es, 1804. In
gr. 8vo. 240 bl.

V

oorheen hadden 'er , in de behandeling van den
Druiper , twee zeer groote misvattingen plants.
Men befchouwde , vooreerst , een Druiper Heeds als
ten Venerisch ongemak , zonder in aanmerking te neemen , dat dit toeval insgelyks uit geheel andere oorzaaken kan ontflaan , gelyk GIRTANnR en anderen ,
reeds
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reeds v6Or iaaren , voldoende hebben beweezen , dock
niet met die uitvoerigheid en naauwkeurigheid, welke
het gewigt der zaake vordert , en zo als wy zulks in
dit keurig Werkje van den 1-leer HECKER aantreffen.
Ten anderen, was men voorheen het fpoor niet minder
byster, in de behandeling deezes ongemaks: dewyl men,
'er uiet op lettende, dat de Druiper een plaatzelyk on.
gemak was , de Geneezing hoofdzaakelyk door aanhou•
dende Purgeermiddelen trachtte te volbrengen; 't geen
eene zeer langduurige, verdrietige en verzwakkende Geneezing ten gevolge had, die daarenboven dikwyls aanleiding gal tot lastige Nadruppers. Anderen , het nadeel deezer middelen befpeurende , trachteden aan het
oogmerk te voldoen , door bloedzuiverende, flymachtige dranken, om dus de fmetItoffe of te fpoelen en buiten het lichaam te voeren. Dan, daar hierdoor gelykzoortige ongemakken gebooren wierden , en men meet
en meer belpeurde, dat de Druiper een plaatzelyk ongemak was , bepaalde men zich vervolgens hoofdzaakelyk
tot afwasfchingen en infpuitingen; welke laatlie , hoe
heilzaain , niet alomme in het werk konden worden gefield , en, door eene onkundige aanwending , dikwyls
aanleiding tot kneuzingen enz. gaven. Zeer veel danks
zyn wy derhalven den Fleere HECKER verfchuldigd ,
voor de uitvinding zyner oplosbaare geneezende Kaars.
jes , waardoor alles , wat infpuitingen verrichten lcun.
nen , wordt uitgevoerd, terwyl men alle de nadeelen en
gcvaaren derzelve kan vermyden.
Het Werkje is verdeeld in XVI Hoofdflukken en een
Aanhangzel , waarin de Geneesmiddelen , bier aangepreeren , tinder worden befchreeven. Met de grootfte
naiuwkenrigheid wordt bier alles vermeld , wat tot de
Ondericht Wing en Geneezing der verichillende Druiperzoorten eenige betrekking heeft. De kortheid van ons
bellek verbiedt ons , daarover verder nit te weiden ; te
meer , daar de belangrykheid van het hier verhandelde
dit Stukje overwaardig maakt , om door alien , die in
de behandeling van zodanige ongemakken eenig belang
fiellen naauwketirig te worden geleezen. Alleenlyk zullen city bier het hoofdzaakelyke mededeelen , betreffende
de bereiding der oplosbaare Bougies. „ Men verkiest
( zegt de Schryver) tot het vervaardigen derzelve
eenigzins flerke linnen of katoene draden , waarvan elk
de lengte eens vingers , of jets meer, heeft. Overal
tug-
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moeten zy dezelfde dikte hebben , en zonder knoopen
zyn. leder draad wordt erne Bougie , op de vulgende
zanier: Vier greinen bytend vast Loogzout women in
Tier lood gedeftilleerd water opgelost , en by deze oplusting worth zo veel Arabifehe Gong gevoegd, dat zy
daarvan dik wurdt en zich laat trekken. In deze masfa,
doopt men nu zo veele draden , als men voornemens
is , Bougies te bereiden , hangt dezelve alsdan , door
middel van fpelden , elk afzonderlyk, arm een ten dien
einde gefpannen lint op , en laat ze zo droog worden,
dat zy niet krom burgen. Zyn dezelve droog , dan
doopt men ze weder, op nieuw, in de gemelde masfa,
laat ze wederom op dezelfde wyze droogen, en vaart
hiermede zo lang voort, tot dat ieder draad overal gelykmaatig, met een glad overtrekzel, bedekt is. Naar
mate dat men, door herhaald indoopen en weder droogen , dit overtrekzel dikker maakt, worden de Bougies
flerker of zwakker; en het is noodig, dat men ze van
verfchillende dikte vervaardige , ten einde men, na de
gevoeligheid der Pisbuis, uitkiezen kunne."
De Schryver meldt vervolgens, hoe men moet
len , om deeze Bougies met andere noodzakelyke Geneesmiddelen te voorzien. De medegedeelde proeve
geeft , zo wy meenen, teffens eenig denkbeeld van de duidelykheid en netheid, waarmede de Vertaaler zyne taak
heeft afgewerl.t. Niet alleen is het Publiek deezen kundigen jongen Geneesheer veel clanks verfchuldigd, voor
de Veriaali , g van dit nuttig Werk , m:lar insgelyks ,
voor de nuttige Aanmerkingen, waarmede hy hetzelve
heeft vermeerderd. Van harten enfchen wy, tat hy,
door deszelfs goeden aftrek en verdienden lof, zal aan.
gemoedigd worden, om meer zodanige belangrylre Stukken, in onze Moedertaale , verkrygbaar te maaken.
Perhandelingen,uitgegeeven door TEYLER 'S weede Genootfchap. Xlide Stuk. Te Haarlem, by J. J. Beets, 1804.
In gr. 4to. 38o bl.

Dit

Deel der Verhandelingen van TEYLER 'S Tweede
Genootfchap, 't well: ons aan het geboet verzuirn
der vermelding des voorigen Deels indagtig maakte (*),
hehelst twee Antwoorden op de Vraage : Welk een invloe4
(*) Zie bier boven, bl. 454.
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vioed beef: de Dichtkunst, voornaamlyk in de vroegere Eauwen, op de befrhaaving van het menschlyk verfland gehad?
Onder vyf ingekomene Beantwoordingen vonden Di.
Tateuren en Leden goed , de hier eerst geplaattle , in
't Hoogduitsch gerchreeven , met den Gouden Eerprys te bekroonen. De Schryver bleek te zyn DIETERICH TIEDEMANN,
Hof raad van den Prins vaniksfen en Hoogleeraar in de Wysbegeerte te Marburg, wins oorfpronglyk Stuk agter dit
Deel geplaatst is , volgens de wetten en het gebruik des
Genootfchaps. Als Schryver van het tweede Antwoord,
net een Zilveren Eerpenning befchonken , maakte zich
bekend de Heer JERONIMO DE BOSCH Curator van
's Lands Hoogerchoole te Leyden; een Man, juist voor
dit y ak berekend , en meermaalen by TRYLER ' S Tweede
Genootfchap met Eere bekroond.
Eerstgemelde Verhandeling is in twee hoofddeelen en
zeer veele onderdeelen onderfcheiden. Derzelver opgave
zal genoeg weezen , om den loop en de [trekking daarvan onzen Leezeren a an te wyzen. Naa eene Inleiding , dienende om te doen zien uit welke oogpunten
zich de voorgeftelde Vraag befchouwen laat , Itelt hy
zich twee voornaame voor oogen. In het ee,jie deet
handelt hy over den Invloed der Dichtkunst op de befchaaving van het Vergand, vddr de uitvinding der fchryf:
kunst. Het I H. hehelst noodige voorafgaande b,paalingen. Deeze bevatten veel bovennatuurkundigs , en
Worden voorgedraagen op een tram , welke voor alien,
man des Schryvers denkwyze niet gewoon , dat klaare
op verre na niet hee t't , 't geen men verlangt , iets vermoeiends en niets uitlnkkends heeft , dan voor zeker
flag van denkers. Eene aanmerking , welke grootendeels
op de geheele Verhandeling mag toegepast worden : het
enkel vermelden van de opfchrilLen der Hoofditukken
zal, door de bewoordingen , waarin zy vervat zyn, des
blyk draagen. -- Het II H. heeft ten tytel : Eerfle
Invloed der Dichtkunst op het Ver/land: het aan de hand
geeven van bouwilof of onderwerpen. — HI H. Tweede
invloed: aanleiding tot het meer algemeen maaken der voorfleItingen. — IV H. Derde invloed: affcheiaing der voorflellingen. — V H. Vierde invloed: de gave van vinding. —
Vi H. Pyfde invloed : regelmaatiger gang der voorliellingen. VII H. Zesde invloed: het pasfend maaken of doen
flrooken der beelden met de ervaaring. — VII H. Zeftnde invloed: ontleding der voorflellingen.—. IX H. 4gyle
in*

VEIMANDEL/NGEN

invIved: hoogere begrippen van de • Menschheid.en het God.
lyk Weezen. — X H. /Ilk deeze werkingen der Dicht.
kunst richten zich Haar de meerdere of mindere volkomenheid
van deeze kunst zelve. — In dit Hoofdfluk worden de
vourbeen opgemelde zaaken verwerkt, en door daadzaaken , zo veel mogelyk , bekragtigd. Uit het Ryk der
Befpiegeling daalt men af in dat der Gefchiedenis s en
de geest , door het voorgaande vermoeid, fchept %Ter..
ademing, en wordt op eene bevallige wyze onthaald.
Het tweede deel deezes Antwoords is beftemd om te
bandelen over den Invloed van de Dichtkunst op het Perfiand , naa de uitvinding der fchryfkunst. In het I H.
inerkt de Verhandelaar op , dat alle de boven opgenoemde werkingen by gefchreeven Gedichten , alleen
daardoor dat zy gcfchreeven zyn, fterker en algemee,
ner zyn. — Hy tount in het II H. dat de uitleg‘
gets en uitleggingen der oudite Dichters onvermyde.
lyk Leiden tot eene hoogere befchaaving van het vet-.
Rand. Voorts dient het HI H om te toonen, hoe,
door middel der zinnebeeldige uitlegging, de eerite aanvang eener eigenlyke \Vysbegeerte ontliaat. Dit
wordt ondervangen door het IV H. beftemd om aan te
wyzen , dat uit de Theogonien , of Leerftelzels omtrent
den oorfprung der Goden , natuurkundige en bovennatuurkundige Leerftelzels ontftaan. — Terwyl het V
aanwyst , hoe de ldeaalen der Dichters van het God,
lyk Weezen en van MenIchen in zedeltundige grondflel.
lingen en leerftelzels overgaan. Het hier door den Verhandelaar beweerde fchynt eene !trekking te hebben,
der openbaaringe niet gunftig; waarom wy aan den voet
„ Uit dit door den Schryver aanvan bl. x48 leezen
gehaalde voorbeeld, (der .Aroord. Americaanfche
5,
den) even als uit die , welke in de volgende zin55
fnede opgegeeven worden , blykt , dat al het geen
9)
bier
door hem , aangaande de voorfchriften van den
15
s , Godsdienst en de oude Godsdienstboeken enz , gezegd
wordt, alleen te verftaan zy van onbefchaafde Vol,'
ken, en zulken , die niet met eene Openbaaring be55
s , gunitigd zyn." — Het VI en laatfte H. dient ter aantooning , dat, hoewel de invloed der Dichtkunst , naa
de invoering van het ourym , vermindert , haar echter
beftendig menige welting op het verfland overblyft.
Ziet daar bet aaneengefchakeld beloop deezes Ant.
woords te zeer aaneen verbonden , om 'er weer dan
dec.
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deeze fchets van op te geeven: fchoone plaatzen zouden
wy 'er uit kunnen overneemen; doch wy moeten plaatsruimte befpaaren , om onzen Leezeren het Antwoord
onzes verdienstlyken Laudgenoots DE BOSCH te doers
kennen. Geheel anders is hetzelveingericht. „ Hy,"
opdat wy 's Mans eigene woorden, in een bepaald gent
gebezigd, op zynen arbeid in deezen , over 't algemeen,
toepasfen , „ Hy toetst alles aan de Ondervinding, voor
„ welke toch alle afgetrokkene Redeneerkunde moet zwy.
„ gen." (bl. an.)
By den aanvange betuigt by : „ Wanneer ons de
11 ontwikkeling der verftandige vermogens van de eerfte
1) bewoonders des aardbodems wat naderby bekend
11 was, zouden wy de voorgeftelde Vraag des te gemaklyker kunnen beantwoorden. Nu blyft ons niets anders
13 overig , dan die trapswyze vordering van het mensch.
31 Iyk vernuft , zoo uit de natuurlyke gefteldheid der
IT menfchen zelve, als wel byzonder uit eenige oude daar
3 , van tot ons gekomene berichten , te verklaaren."
DE BOSCH fpeurt na , of de eerfte taal des Menschdoms dichterlyk of proza geweest is. Fly komt tot het
befluit om dezelve voor dichterlyk te verklaaren , en
Ilaaft zulks door eene verklaaring eener plaats uit de 4,1.
Poet. van HORATIUS, waaruit men veelal kan afleiden,
welken invloed de Dichtkunst , voornaamlyk in de
vroegere Eeuwen, gehad heeft op de befchaaving van
het menschlyk verftand.
Naa in deezer voege aangetoond te hebben , op welk
eene wyze de Dichtkunst gebooren werd, gaat by voort
met het ophaalen der daaden van de voortreffelyke Man•
yen, welke de waare Wysbegeerte onder de minzaame
aanloklykheden van dichterlyk vernuft aan hunne natuurgenooten wisten mede te deelen. Hier treeden te
VOOrfellyll APOLLO, ANI p moN en ORPHEUS; Meer byzonder Prilitaande op den laatstgernelden; met aanmerking op
den Godsdienftigen Leertrant by dies Dichter, ten Plot
fchryvende „ Voor ons is het genoeg aan te merken,
„ dat uit al het dus verre bygebragte ten klaarden
13 zichtbaar is, dat alleen Dichters de inftellers van die
„ heilige oefeningen en onderwyzers in dezelve geweest zyn. Maar hebben nu deeze oefeningen en daar„ mede verbondene plegtigheden (de Eleufinifche Gehei.
„ menisfen) Reeds gediend om de menfchen te befchaa„ yen , en tot bet omhelzen van godsdienitige begripLETT. 1804. NO. 14.
S5
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pen, zonder welke toch geen maatfchappy immer be, ftaan kan , op te leiden , en alzoo zedelykheid en
deugd in te boezemen , dan kan niemand twyfelen,
99
of de Dichtkunst heeft, voornaamlyk in de vroegfle
/9
Eeuwen , een aanmerkelyken invloed gebad op het
35
menschlyk verfland. Men bekreune zich ondertus.
29
fchen niet over de duisterbeid van het voorftel , en
2,
de byna ondoorzichtbaare bekleedzels , warmede
15
7) die oude zedeleer doorgaans omhangen is, daar wy
,' in den tegenwoordigen tyd de waarheid liever in 'mare zuiverheid en natuurlyke eenvoudigheid zien te
99
voorfchyn treeden."
/1
Voorts toont de Verhandelaar,, dat, in die eerfte da.
gen der befchaavinge, guile andere wyzen , of bekwaaine onderwyzers, onder het menschdom , dan Dichters,
werden gevonden. Hy flaaft zulks met een voorbeeld ,
uit de Oudheid ontleend, dat der ilrgonauten naamlyk ,
door ORPHEUS behouden. In dit gedeelte zyns Antwoords
acht by het genoeg , en in de daad het is voldoende, aan.
getoond te hebben, „ dat voor de tyden van HOMERUS,
$) welke, om van de gewyde Schryvers niet te gewaa,1 gen, de alleroudfle is, wiens werken tot ons geko,/ men zyn, 'er geen voetfpoor van opheldering en befchaaving voor het menschlyk verfland te vinden is,
dan
by de Dichters, en dat deeze derhalven alleen
1,
voor de eerfte onderrichters en leermeesters van het
99
menschlyk geflacht moeten gehouden worden."
19
Tot H( DIERUS genaderd, mogt hy met vollen recht
betui gen: „ Nu opent zich een aangenaam veld van befpiegeling, wanneer wy by deezen oudtten en allervoor21
treffelykften Dichter een weinig zullen Hie flaan, en
5,
met
aandacht zullen befchouwen welken oneindigen
/9
invloed
hy op de befchaaving des Menschdoms gehad
2,
heeft." Geen wonder dat DE Boscu, ter bekorting,
5,
zich hier heroept op het Tweede, en voornaamlyk het
Zesde Stun der Perhandelingen van TEYLEP 'S Tweede Germotfchap , twee Antwoorden in het vak der 1 tichtkunop welke beide by den Gouden Eerprys
de
behaalde, en welke laatfte HOMERUS alleen ten onder.
werpe heeft — PLATO moge der Dichtkunde niet gun..
fiig geweest zyn , by moest evenwel erkennen, dat de
Dichters een geflaqt der Coden waren , wake , door een
Codlyk your aangeblaazen , menigmaal al zingende, de
ware reden en oorzaak wegens het beflaan van veele zaai
ken,
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ken, met een uitneemend vernuft en inneemende
vermeld hidden. „ Dan," laat DE BoscH hier op
volgen, „ niemand , welke hier maar eenige onpar„ tydigheid bezit, en zich niet laat wegileepen door
„ drogredenen van der poezy geheel onkundige lieden,
„ zal kunnen twyfelen , of de Dichtkunst is de volmaaktfle uitdrukking der verhevenfte gedachten en de fchoon.
„ Ile vorm der reden ; waarom zy ook was en eeu„ wig zyn zal de beste leermeestresfe van het mensch,1 lyk geflacht. Want dat de Wysgeeren van deezen
• tegenwoordigen tyd hieromtrent geheel anders denken,
If en met een medtlydend oog op de buitenfpoorighe.
5, den der oude Dichters nederzien, doet niets ter zaake.
• Deeze behoorden te weeten , dat al die wysheid, wel1 , ke zy en in ARISTOTELES maar voornaamlyk in
,1 hunnen PLATO meenen te ontdekken, en met wiens
,7 gezegden , als zo veele onwankelbaare paalen , zy
• de voortreflykheid hunner leer zoeken te onderfchraa,5 gen , meestal van den Dichter HOMERUS afkomftig is,
,) en dat hy , die over de denkbeelden der Griekfche
oordeelen , zich eerst
ff Wyzen, naar waarheid ,
met FIOMERUS moet hebben gemeenzaam gemaakt, zal
„ hem zulks wel gelukken.” Wil men de Wysgeeren verftaan , men moet eerst de Dichters leeren ken.nen — is eene waarheid , welke men hier betoogd, en
bevestigd vindt met de duchtigfle getuigenisfen van des
bevoegde Oordeelkundigen. — Hiertoe dient mede
het hier ontvouwde vermogen der Dichtkunfte.
De Heer DE noscx voelde zeer wet, dat veel van het
tot dus verre door hem aangevoerde meet zyne betrekking hadt op den Lof der Poezy , dan wel op het bewys
van haaren invloed ter befchaaving van het Menschlyk
Vertland. Hierom zet hy zich voorts bepaalder om dit
te voldingen. PLATO 'S eigeu taal firth hem ter bekragtigi'.g van dit auk, Fly betoogt het verder uit de
Gefchiedenis des Menschdoms in 't algemeen , en de
vermelde (trekking van de opgetelde foorten van Dichtftukken. Geen twyfel blyft 'er by hem over, of, wit
men het verftand befchaaven, en de menfchen aan betere zeden gewennen , men moet van de Dichtkunde
een genoeglyk en nuttig gebruik maaken.
„ Dit ,”
vervolgt hy,
zou ik zoo flerk niet durven bewes„ ren, indien ik maar de kindsheid van het menschdom voor my had; maar, daar de ondervinding van
Ss2
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alle Eeuwen ons geleerd heeft , dat met den bloei
der Dichtkunst de beichaafdheid en zedelykheid wier59
den bevorderd, en met de verwaarloozing van dezel.
15
ve alle woestheid, domheid en barbaarsheid de over')
hand namen ; zo moeten wy op die gevalien des te
meer onze aandagt vestigen, dewyl wy als dan zui21
len ondervinden , bet geen de bekrompen Wysgeer
,9
5, naauwlylts zal kunnen gelooven , dat het de Diehtkunde alleen is , welke zoo wel hem , als den God17
geleerden, den Rechtsgeleerden , en Medicynmeester,,
11 den weg gebaand heeft om waare kundigheden to
verkrygen , en dat , zonder haaren krachtdaadigen
99
invloed, alle die weetenfchappen nog in eenen duffs.
39
teren nacht van onweetenheid zouden begraaven
11
ann."
li t:90
55
Om dit te bevestigen , bepaalt by zich, reeds van de
Ctiekfche Dichters genoeg gezegd hebbende , by de Gefchiedenis der Romeinen. Hier ontmoeten wy het overfchoone gedeelte deezes Antwoords, waarin by den val
der Latynfche Dichtkunde , met den val van bet Refneinsch Gebied zo naauw verbonden en gepaard, wat
Iooger ophaalt , en eenigzins op eenen dichterlyken
trant befchryft. Hier den leiddraad der Gefchiedenis
volgende , vindt by teffens gelegenheid om onbetwistbaar aan te toonen , dat de Dichtkunst niet alleen in
vroegere Eeuwen een' oneindigen invloei gehad heeft
op de befchaaviug van bet Menschlyk Verfiand , maar
ciat zy zelfs die kunst geweest!is , welke, wanneer alle de
kenmerken van dat Menschlyk Verftand waren verlooren
geraakt, of wanneer hetzelve ten minfien niet meer kenbaar was , en in een' diepen Nap bedolven lag, het
verloorene daar van wist terug te brengen, weder ken.
nelyk te doen worden , en van de vadzigheid , bedwelming en ongevoeligheid . , waaruit het zich niet redden
kon, te bevryden.
Hoe zeer ook bekoord door veelvuldige fraaije trekken , fchryven wy alleen deeze of , die eenigzins zamenvoegt wat wy in deeze Verhandeling keurig uitgewerkt aantroffen. Hebben dan, in den eerften mor.
„ genftond van het menschlyk leeven , voor zoo verre
„ de verhaalen tot ons gekomen zyn , APOLLO, AM„, pniorz en ORPHEUS , door de welluidenheid hunner
klanken , en de leerzaame bevalligheid van bun ge„ zang , de onbefchaafde en in wildernisfen omzwer„ yea%

1)

VAN TEYLER'S TWEEDE GENOOTSCHAP.

593

3, vende menIcnen het eerst binnen muuren gebragt ,
,, en met elkander vereenigd, niet minder hebben DAN,,, TES, PETRARCHA en BOCCACE, toen de kuntlen en
• weetenfchappen kwynden , en de vryheid-lievende
• Zanggodinnen in donkere kerkers van met angstval1, lig bygeloof omvangen kloosters waren opgeflooten ,
„ door hunne natuurlyke en zoetvloeiende gedichten de
„ Bevalligheden uit haare fchuilhoeken gelokt , de ne„ gen beminnelyke Zusters uit haare geduurige gevange• nis verlost , en de ooren en harten van vreemdelin.
„ gen zoo -wel als van Italiaanen zoodanig geftreeld , dat
„ deeze hunne voorige onkunde verlieten , tot de befchaafd• heid wederkeerden , en aan alle takken van kennis
„ en geleerdheid die kracht en luister wederfchonken,
,„ door welke, in vervolg van tyd, de weg geopend is
1, ter verkryging van die kundigheden • in welker be„ zit wy ons thans mogen verblyden.”
Wy hebben den loop der Verhandelinge van DE
33OSCH, om den inhoud te doen kennen, wat breedfpraakiger moeten opgeeven; dewyl dezelve agtereenvolgend,
zonder eenige Afdeelingen , als een doorloopend Ver.
toog, gefchreeven is. — Welk een waardig Mededinger vondt de Duitfcher in onzen Landgenoot ! Zal hy,
by veele Leezers deezer beide Stukken , den zegepalm
niet flryken?
Reizen door de Staaten van Noord- Amerika , en de Pro.
vincien van Opper- en .Areder•Canada, in de ..7'a ar en
1795-1797 ondernomen door ISAAK WELD Junior; naar
den derden Druk , uit bet Engelsch vertaald , door
s. VAN HOEK. Met Plaaten en Kaarten. Hide en laat.
fie Deel. In den Haage, by J. C. Leeuwellyn. In
gr. 8vo. 340 blz.

Nogmaals,

en voor de laattle keer (*), gaan wy den
Reiziger WELD 'vergezellen op eene Reis, die, hoe
vol teleurftellingen ook voor dien Heer, ons niet releurftelt in het bekomen van narigten, te wagten van
een Tocht in fchaars bezogte en nog min voldoenend
be.
(*) Zie wegens het I D. onze Pad., Lett. veer
en het II D. 1803 • 1;11. 22.
s3

g46,

bl.
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befchreevene oor3en. Wy zullen, op denzelfden veer als
voorheen , kortlyk den inhoud opgeeven, met de overneeming van het een en ander zonderlings of treffeuds.
Het Difiri& Malden, waar wy den Heer WELD lieten,
wordt by den aanvange van den XXXIII Brief befchreeven. In de gefchillen tusfchen de Engelfehen en de
Staaten van Noord-America te dier plaatze, firaalt WELD'S
gezindheid voor de eerstgemelden met de kennetyk fie
trekken door , en geeft by een allerongunfligst berigt
van het Noord-Jmericaansch Krygsvolk in die ilreeken.
De Stad Detroit, omtrent voor twee derde gedeelte door
Lieden van Franfche herkomst bewoond, worth in derzelver befiaan befchreeven. Naa veel overweegens, ten
opzigte van den terugweg na Philadelphia , viel de
keuze om dien fangs Presque. Isle te neemen.
Dan by verlaat dien oord niet , zonder ons vcele en
zeer belangryke narigten , in den XXXIV Brieve, mede
te deezen , en de onderfcheide wyzen , waarop de Engelfchen en Noord-Anericaanen met de Indiaanfche Vo17.
ken handelen , in het breede en ten voordeele der En.
gelfchen te ontvouwen.
De volgende Brief beflemt WELD tot het mededeelen
zyner Aanmerkingen , over het Character , de Zeden ,
de Gewoonten , de perfooneele en verfiandlyke hoedanigheden der lndiaanen. Wy kunnen ons tot de opgave
tier veelvuldige byzonderbeden niet in- , maar niet
laaten, deezen Brief den liefhebberen der Menschkunde
nan te pryzen. De daar in gevlogte Geichiedenis van
JOSEPH BRANDT een Krygsopperhoofd van de Natie
tier Mohawks , is zo treffend als zonderling , en toont
de weinige uitwerking , Welke' de opvoeding, tot zedebetering , ten opzigte van de wraak over de vyanden ,
op hun hebbe. Wegens de vrugt der poogingen om
het Christendom onder hun voort te planten , ontmoeten wy dit berigt : „ Niettegenflaande de Franfehe
Roonsch-Catholyke, en andere Zendelingen, zich (meindige moeite gegeeven hebben om het Euangelie onder
de Indiaanen uit te breiden, en verfcheidene Stammen,
daardoor, zyn overgehaald, om zich te laaten deepen ,
fchynt het egter , zeer weinige gevallen uitgezonderd ,
tot dus verre niet, dat de invoering van den Christlyken
Qodsdienst, onder hen, eenig weezenlyk voordeel heeft
aangebragt. Zy hebben geleerd eenige Formulier-gebeden
op te zeggen, en by eenige uitwendige plegtigheden tegen.
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genwoordig te zyn : maar voor het overige worden zy
nog , even gelyk te vooren , door dezelfde geweldige
hartstogten geregeerd , en hebben nog niets van den
edelen geest des Christendoms ingezoogen.
De Moravifehe Zendelingen hebben zeker eene grooter verandering in het gemoed der Indiaanen te wege
gebragt , dan eenige anderen , en zyn zoo ver gevor*
derd, dat zy zommigen overgehaald hebben, om hunne
woeste ieevenswyze te verlaaten, het oorlog vaarwel te
zeggen , en zich aan den landbouw over te geeven. Het
is by de Illanfies, een' kleenen Stem , woonende aan de
oostzyde van het Meir St. Clair, dat zy met het meeste
gevolg gearbeid hebben ; maar het aantal der dus bekeerden is waarlyk zeer gering. — De Roonsch-Catholyken hebben den grootften aanhang wyl de uiterlyke
gedaante en het flaatlyke van derzelver Godsdienst by.
zonder gefchikt 'zyn om de aandagt der Indiaanen uit te
lokken en gaande te houden , en de Zendelingen van
die perk hun , die deezen nieuwen Godsdienst omhelzen , weinig dwangs of weinig pligten opleggen. — De
Kwaakers zyn , onder alien , die genen , welken het
minst hebben uitgewerkt. Derzelver leer van zich niet
te verdeedigen , welke zy prediken, flrookt zeer flegt
met de neiging en denkbeelden van den Indiaan; en by
zommige Stammen , waar by zy getragt hebben deeze
Leer in te voeren , byzonder onder de Shawnefen, een
der oorlogzugtigfien , ten Noorden van de Ohio, zyn zy
aan zeer veel gevaars blootgefleld geweest." — WELD
voegt 'er by, de groote zwaarigheid, om de Indiaanen tot ht Christendom over te haalen , niet ligt
in hunne gehegtheid aan hunnen eigenen Godsdienst, zo
zy 'er eenen hebben; maar alleen in zekere gewoonten,
welken zy met de moedermeik fchynen te hebben inge.
zoogen. Van hunne Godsdienflige begrippen deelt de
Schryver egter lets mede.
Byzonder trok het zyne opmerking , dat de verfchillende Stammen der Indiaanen , in veele andere groote
opzigten zo zeer overeenflemmende dat het geen twyfel overlaat of zy moeten alien denzelfden
oorfprong
'
hebben, in Taal zo veel verfchilden.
Het Plot van deezen zeer breeden Brieve fchryven wy
af. „ By al het geen ik dus verre , aangaande de Indiaanen , gezegd heb , moet ik nog dit voegen, dat,
niettegenttaande zy zulk een vriendlyk en herbergzaain
Ss4
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Volk zyn ik niet geloof, dat iemand, die de genoe.
gees en de gemakken van een befchaafd leeven gefmaakt
heeft, immer door den lust zal bevangen worden , om
onder hen te woonen, wanneer by ilegts eenigzins met
hunne zeden en gewoonten bekend is. De onreinheid,
en het afzigtlyke hunner berookte wooningen, het walglyke van hun gewoon voedzel, zelfs voor hem, wiens
gehemelte niet zeer gewend is aan lekkernyen , en bun.
algemeene morsfigheid zullen, naar myn inzien, germeg zyn om elken of te fchrikken van vrywillig zyn
verblyf onder hen te neemen , zelfs veronderfteld , dat
geene andere redenen hen daarvan terug hielden. \Vat
my zelven betreft , toen ik eerst in America kwam, had
ik my vast voorgenomen , dit Vaste • land niet te verlaaten , voor ik een geruimen tyd onder hen, in het
binnenfle gedeelte des lands had doorgebragt , ten
Linde hunne zeden en gewoonten, van naby,, in derzelver oorfprong en zuiverheid te leeren kennen ; maar de
weinige ftaaltjes , die ik daarvan geduurende ik in
deeze ftreeken vertoefde , zag , waren voldoende , ont
my, hoe zeer zy my een denkbeeld gaven van
de Indiaanen, van voorneemen te doen veranderen , en
inyn opzet vaaren te laaten. Vergenoegd derhalven ,
met het geene ik zelve gezien en van anderen gehoord
heb, zal ik, indien het geval my , op myne reis na de
bewoonde flreeken der Vereenigde Staaten , niet weder
onder hen brengt , geene moeite neemen , om naauwkeuriger kennis van hen te verkrygen."
Naa de breede vermelding wegens deindiaanen, vangt ,
met den XXXVI Brieve , de Reis over bet Meir Erie
aan; een Reis vol gevaars, vervangen door eene Landzeis , niet zonder moeilykheden , doch afgewisfeld door belangryke beichryvingen , tot de aankomst op de Volkplantingen aan de Rivier Genefee. Ellendig vondt hy het leeven
ceniger Engelfehe Gelukzoekers , die voorheen als Valets Chambrc te Londen gewoond hadden , en , eenig
geld verzameld hebbende , na New - York vertrokken
waren, verwagtende aldaar fpoedig en op eenmaal hun
geluk te zullen verbeteren , en groote manner te wonden. — Onder den weg vondt hy veele kleine Volkplantingen
eenigen der bewoonderen zeer gefchikt ;
doch ," voegt by 'er nevens , „ het is zeer zeldzaam menfchen van deezen aart te vinden onder de
sulk Volkplanters op de grenzen : 'deezen zyn in 't
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algeMeen lieden van eenen gemelyken en woesten aart ,
het waarachtig uitvaagzel des menschdoms, die zich in
de bosfchen verbergen, als zogten zy het gezigt huntier medemerirchen te ontvlugten. Gewoonlyk bouwen
zy, op deee plaatzen, flegte hutten, bereiden drie of
vier acres lands , juist zoo veel ais zy meenen noodig
te hebben orn hun gezin van koorn te voorzien, en
leeven voor het overige en grootfte gedeelte van de jagt.
Naar maate de Etablisfementen toeneemen, worden dee.
ze eerfte Colonisten gewoonlyk opgevolgd door eene andere zoort , minder wild dan de eerften ; deezen ontginnen meer lands, en leggen zich , tot hun onderhoud,
Wet zoo zeer toe op de jagt, dan wel op den akkerbouw. Deeze laatften worden op hunne beurt vervangen door eene derde Clasfis , welke goede huizen bouwen , en bet land in eenen beteren itaat brengen, om
vrugt te kunnen geeven. Zoo ras de eerfte Colonisten
bunne armhartige wooning, met eenig voordeel , verkogt
hebben, trekken zy terftond verder de bosfchen in, ten
einde eene plants te vinden, gefchikt naar hunne woeste leevenswyze: en dit teugellooze yolk, dat geduurig
op het grondgebied en de grensfcheidingen der IndiaaPen inbreuk maakt, zyn de oorzaak van den bitteren haat
en de oneenigheden tusfchen deezen en de Blanken. De
tweeden zoeken even zoo, wanneer zy zich van hun verblyf ontdaan hebben , een zoortgelyk als dat , 't welk
zy afftonden , was , toen zy hetzelve eerst betrokken.
Geduurende myn geheele reis, door dit gedeelte van het
Land , vond ik naauwlyks iemand , die niet zeven- of
agtmaal van wooning veranderd was."
De XXXVII Brief befchryft Bath en den omtrek. De
zonderlinge wyze om het Land te bevolken wordt bier
treffend voorgedraagen , en licht ons in , hoe bet koopen en verkoopen der acres door Speculateurs toegaat ,
eene foort van yolk , dat in alle deelen van America in
grooten getale gevonden wordt en rykdommen verkrygt,
terwyl zy bun leeven in ledigheid , ydelheid en verltrooijing doorbrengen. — Van daar zet WELD de reis
te water voort , onder het uitftaan van veele moeilyk.
beden. Breedvoerig en gunftig is de Befchryviag van
bet voornaamfte Etablisfement der Moravifche of VereeNigde Broeders in Noord- America , Bethlehem geheeten.
Hy vondt 'er een welingerichte Herberg; by noemt dezelve buiten tegenfpraak de fchoonfte, en in bediening
de
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de beste , die by ooft in eel:7g gedeelte van Imerica
vondt. Hoe zeer by met deeze Broeders en Zusters was
ingenomen , blykt nit het omflandig verhaal , en het
Mein gedeelte , 't welk wy van deezen lailgen Brief affchryven. „ De Moraviers leggen 'er zich met alien
yver op toe, om . hun gedrag in te richten overeenkomllig de voorfchriften van het Euangelie ; en , offchoon
'er, buiten twyfel, verfcheidene gedagten zyn , en zyn
zullen , omtrent eel-lige van hunne leer(leIlingen , zal
egrer elk onbevooroordeeld man , die hunne. Volkplanting bezogt heefr,, moeten erkennen , dat hun zedenlyk
beilaan uitmuntende is, en zodanig, dat, indien dit algemeen weed aangenomen , hetzelve het Menschdom
hoogst gelukkig zou maaken. Zy leeven met elkander
nls leden van een grout huisgezin ; overal ziet men de
beste en volmaaktfle eendragt tusfchen hen heerfchen ;
zy fchynen alien flegts Une begeerte, den oogmerk te
hebben naamlyk de uitbreiding van bet Euangelie en
het 'mil hunner medemenIchen. Hun voorkomen is ,
over 't algemeen , ernflig en deftig ; maar 'er is niers
in hun gedrag van dat flyve , dat geaffeaieerde, byzondere of trotfche , zo a1s ik bet liefst p oem, dat onder
de Kwaakers zoo zeer de overhand heeft. Waar hunne
Gemeenfchap zich in America heeft uitgebreid , zyn de
gelukkige gevolgen daar van alomme zigtbaar geweest :
betaamelykheid en geregeldheid hebben zich overal in
het gedrag des Volks in den omtrek gekenmerkt , en
lcunflen en handwerken zyn in bet Land ingevoerd ge.
worden. — Daar het geheele fluk gronds , waarop
Bethlehem geflicht is , alsmede het Land, eene groote
ftreek rondom de Stad, een eigendom der Broederfchap
is, hebben de Moraviers niet te duchten , dat zich iemand, tegen hun genoegen , onder hen zal indringen ;
maar, indien iemand hunne regels wil aanneemen , en
zich aan hunne inrichtingen onderwerpen , kan by verzekerd zyn van met blydfchap en opene amen te zul.
len ontvangen worden."
Wyslyk dunkt ons, dat de Broederfchap niet begeerig fchynt om het getal der huizen te Bethlehem te
vermeerderen , maar, wanneer het yolk te veel wordt
zommigen na een ander gedeelte van bet Land zenden,
om ( ene nieuwe Volkplanting te ftichten ; waaruit, in
Pen fylvanie , de twee andere Steden , Nazareth en Letitz,
ontltaan zyn.
Naa
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Naa weinige dagen zich te Philadelphia opgehouden te
hebben, ging WELD andermaal na New- York. De kortheid des verblyfs, voorheen , te Bier Steele , hadt hem
belet , eeni ge gedeelren van Nov-York to bezigtigen en
Long Island te bezoeken. In den omtrek der Stad ontmoette by Diets groots of nitfleekends: maar op Long
Island was dit geheel anders; daar omringden hem verfcheide treffende gezigten , der aandagt waardig : men
leeze de befchryving in het Werk. „ Dc beftendige
woonders op Long Island," vermeldt hy , „ zyn Hollanders van afkomst , die al de koelheid, agterhoudenheid
en belangzugt hunner Voorvaderen fchynen overgei3rfd te
hebben." Zy worden befchreeven als het tegenbeeld der
Engelfche ilinericaanen ; doch kan by hun den lof niet
ontzoggen , dat zy over 't algerneen zeer goede Landbouwers zyn; dat veelen hunner zeer uitgeftrekte gronden hebben , welken zy bearbeiden , en voor welker
vrugten zy aityd te New-York eene gefchikte en gereede markt vinden. Onder deeze Landlieden vindt men
'er, die zeer welgefteld en ryk zyn ; maar , eenige
weinigen uitgezonderd, leeven zy zeer armoedig en behoeftig. — De bevolking van het Eiland wordt gefchat op omtrent zeven-en-dertig duizend zielen , waar
onder ten naasten by vyf duizend flaaven. Het westlyk
gedeelte is verreweg het best bewoond; dat men moet
toefchryven , niet zoo zeer aan de vrugtbaarheid van
den grond , als wel aan deszelfs nabygelegenheid aan
New- York.
Van Long Island kwam WELD weder in de Stad News
Tork terug ; eene Stad, waarvan hy fchryft, zyn reisverhaal eindigende , „ welker gastvryheid en de menigvuldige beleefdheden , die ik nevens andere vreemdelingen van derzelver Ingezetenen genooten heb , my ver•
pligten , dezelve onder de aangenaamfte plaatzen te ftellen , die ik in den Vereenigden Staat heb aangetroffen;
en hierin ben ik niet de eenige : naauwlyks ontmoette
ik den Reiziger,, die niet van 't zelfde gevoelen was,
en aan deeze Stad den voorrang gaf boven alle ande.
ren. — Zoo lang ik nog in dimerica vertoef , zal
deeze de plaats zyn van myn verblyf : dan myne be.'
geerten zyn thans alleen om na myn Vaderland te rug
te keeren , dat my nu dierbaarder is dan ooit; en, indien het ys , dat voor tegenwoordig de haven dreigt te
zullen fluiten, onze gemeenfchap met de 4tlantifche Zee
niet
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niet affnydt , zal ik fpoedig myn affcheid neemen van
dit Vasteland zeer voldaan met . 't geen ik daarvan gezien heb, maar zonder het geringfte leedweezen, of de
mince neiging om het andermaal te bezoeken."
Gefchiedkundige Aantekeningen omtrent Canada , of
Nieusv Frankryk , maaken het clot uit deezes Werks ,
teen, behalven de Plaaten , met een fraaije Kaart voor•
zien is.
Brieven nit Parys , gefchreven in de gaaren 1602 en 1803.
door J. F. REICHARDT. Ifie Deel. ifIng:rdanz , by W. Holtrop, 1804. In gr. 8vo. 295 bl.
Reiziger, die, met oordeel en nut voor zich zelven
J-% en anderen , vreemde Laden bezoeken, en zyne bevindingen openlyk door den druk wil gemeen maaken , zal
wysfelyk doen , wanneer by zich voornaamlyk bezig hon.
de met de beoordeeling van zulke zaaken , als binnen het
bereik van zyne oefeningen en kundigheeden gelegen zyn,
en zich niet te onbehoedzaam waage, om over vakken , in
welken by Beene genoegzaame bedreevenheid bezit , een
goed- of afkeurend oordeel te vellen. In dit geval komt
de bekende versregel van PROPERTIUS (*), inzonderheid ter
fnede :

Navita de ventis , de tauris narrat arator.
De Zeeman rpreekt van Wind, en van zyn' Stier de Ploeger.
Immers , als de Zeeman, met een meesterachtig vonnis ,
beflischt over de onderlinge betrekking van waardy, wel.
Ice tusfchen de Scbilderflukken van de Italiaanfche met die
van de Nederlandfche School gevonden wordt ;of zo de Schilder- of Toon-kundige Kunitenaar ons veel van Ankergron.
den , Winden en Kusten verhaalt ; of als de Staat- of Koop.
handel-kundige Reiziger, wiens znak het voornaamlyk is, om
over de Statiffirche , Commereieele , en tot de Volks-induftrie betrekking hebbende voorwerpen te oordeelen, met een'
verkeerd geplaatilen • yver , ook op een' hoogen toon
over Oudheeden en Kanstllukken, — en een Geieerde , die
voornaamlyk de waardy der oude Codices znanufcripti in de
Bibliotheeken weet te waardeeren , over de Vermaaklykhee.
den en Luxe, Modes, Operas of Theaters der Volken , welken by bezocht heeft , naar zynen fmaak alleen oordeelt;
zullen zy alien dikwyls gevaar loopen van in hun oordeel
grootelyk,s te dwaalen, en die dwaalingen, tot groot 'nadeel
van
(*) Lib. 2.

eleg. ad Masten.
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van de algemeene verlichting en den aanwas van nutte kun.
digheeden, onder hunne Landgenooten te verfpreiden.
Met veel meer behoedzaamheid en oordeel deelt de Schry.
ver van het Werk , dat wy, onder den bier boven geplaat.
ften tytel , den nieuwsbegeerigen Leezer als leerzaam en on.
derhoudend mogen aanbeveelen , zyne aanmerkingen over
den tegenwoordigen Nat der Stad Parys mede ; daar by
zich , althands in dit Eerfte Deel , voornaamlyk bezig
houdt met, en zyn oordeel velt over zaaken , welken, els
ervaaren Componist en Toonkunftenaar,, maar ook tevens
Wysgeer, Kunst- en Letter keener,. onder bet bereik zyner
kundigheeden vallen, en ons , by een eenvoudig verbal zy.
ner ontmoetingen op zyne Reize naar en verblyf in Parys,
zyne bedenkingen mededeelt , over den ftaat der Muziekoeffening en Theaters, de Characters van verfcheiden beroemde
Gelcerden en Standsperfoonen , de levenswyze der zogenoemde
Groote Waereld , en al het gene, wat de nieuwsgierigheid
der Leezers in dit opzicht kan bevredigen.
Tot eerie Proeve van 's Mans behandeling van deze on.
derfcheidene vakken van befchouwing, zullen wy bier den
geest van eenige zyner kunst-, zede- en letterkundige aan,
merkingen opgeeven ; en daarin deze orde volgen , dat wy
in de eerfte plants zyn algemeen oordeel over de Muziek en
Theaters, voords zyne aanmerking over de levenswyze der
Groote Waereld , en eindelyk de befchryvingen van bet
voorkomen , charader La omgang van fommige beroemde
Perfonagien, zo beknopt mogelyk, zullen opgeeven: wy heb.
ben deze fchifting der Hoofd-onderwerpen daarom zo veel
te noodiger geacht , wyl de Schryver zyne opmerkingeu ,,
over een en ander dier opgenoemde vakken , in Brieven , waken elk zyne ontmoetingen en befchouwingen van eenige
acinereenvolge nd e dagen behelzen , en dus zonder eene bed
paalde rangfchikking der onderwerpen , mededeelt; wear door
men, in een zelfden Brief, tevens van de Theaters, Kunst.
oeffeningen , Zeden en beroemde Perfoonen , al naar dat
zyne ontmoetingen op die dagen zulks vorderden , gewaagd vindt.
De groote Opera beviel den Schryver niet zeer, cvyl by
'er de Opera Tamerlan, zynde eene navolging en verminking
van het Treurfpel l'Orphelin de la Chine , van voLTAntc,
zag geeven. — De Opera Comique voldeed mede niet on
zyne verwagting ; ,, de Troep zelve is zeer middenmaa.
tig." Doch men kan evenwel van dit Tooneel niec wet
over den fmaak des Volks oordeelen ; want het words wei.
nig bezocht. Dit is ook het geval met veele andere Too.
neelen. Edn Stuk , ein Tooneelfpeeler,, is sail de orde van
den dag : dit geldt echter voornaamlyk de groote Tooneelen ; de kleine worden veeltyds meer om het vrolyk gezel.

fchap,

602

3. F. REICHARDT

fchap , dan wed om de uitvoering der Tooneellisten be.
zocht. — In het Theatre Francais zag de Schryver l'Intrigue Epistolaire , en voegt 'er deze aanmerkelyke woorden by: „ een nieuw Stuk , dock , zo als zulks van de
meesten het geval is, van zeer weinig betekenis." — Over
de uitvoering van de Opera Semiramis bericht de Schryver
niet zeer gunflig, in de navolgende bewoordingen: „ Ik zag
van daag de groote Opera Semiramis..... Het verfchrikkelyk
gezang van de eerfte Zangeres juffrouw AIAILLARD , den eerften
Held LAY16 en den eerften Basfist ADRIENS, zal my weldra
van dit geheele fchoone Schouwfpel een waig doen hebben:'
De Zanger LAI's wordt echter onder dit ongunflig oordeel
niet begreepen. Het Ballet Telemachus, dat men 'er achter
gaf, beviel den Schryver niet veel heter. Van VESTRIS, de
beroemdfle Dansfer van het Fransch Theater, zegt de Schry.
ver , dat by federt den jaaren, finds welken by hem niet gezien had, (want by heefc Parys in deszelfs voormaligen Nat
insgelyks bezocht) veel verloren heeft; zyne bevalligheid is
verdweenen , en by zoekt nu ook alles alleen in tours de
force. — De Trocp Tooneelfpeelers van het Theatre FeyJean beviel den Schryver meer. De juffrouwen ST. AUBIN
Ell DUGAZON , en de Heeren MARTIN , ELLEVIOIJ en CHENARD
draagen zyne hoogfle goedkeuring weg. — In het prachti.
ge Ballet (Le Yugement de Paris, van GARDEI., dat de Schryver in de Groote Open: zag geeven) zag en gevoelde by
sneer dan ooit , dat , hoe ryk men ook aan eenige voortreffelyke Kunilenaars zyn moge, het groote (grootfche ?) Ballet
Pantomime vecl verlooren heeft. De voormaalige hooge be•
valligheid is 'er niet nicer. Het geheel ontbreekt waardig.
held en volkomenheid. VESTRIS , en alien , die by hem
zyn, , fpringen , draaijen en wringen zich in alle bogten,
eni. — Met de Decoratien is de Schryver mede niet zeer
to vrede. Zy hebben fraaije gordynen, zegt by, en vol.
doende achtergronden; maar de voor- en middengronden zyn
meest gefchikt voor de grappen en fprongen der Dansfers;
het welk geheel Ilrydig is met alles, wat , op groote Too.
neelen, uitwerking genoemd wordt. De Kleeding der Dansfers en Dansfereslen vindt hy, over het algemeen, alhoewel
fchoon en prachtig , en, door de fchoone uitwerking van
een voortreffelyk geplaatst licht, ten uiterften verrukkend ,
echter alzins onzedig en onbetamelyk.—De Muziek der Bal.
letten komt hem , over het geheel , verward en fmankeloos
voor. Het goede zelfs is 'er fomtyds geheel verkeerd in geplaatst. Zo werd , by voorb., in het Ballet Paris , by de
Ditfpraak van yupiter gefpeeld nit de Tovcrfluit van MOZART :
Ein Niidchen oder Weibcben, enz. — Het Blyfpel beviel
den Schryver insgelyks niet naar zyne verwagting. „ Ein.
delyk," zegt hy, „ heb ik ook mynen mien lieven
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1.IeRE wedergevonden. Maar,, 6! hoe zwak!” • De au&
lte BAPTISTS , die den Mifantrope fpeelde , is een angftig navol.

ger van ssoLe , doch zeer fober en fchraal. — Het Trent.fpel beviel hem beter; by roemt Mejuffr. RAUCOMIT juffr. GEOlt.
GE. eene Leerlinge van haar , en TALMA Haar verdienften;
doch laakt in hem, dat zyne pooging , om geoeffende kunst
voor te ftellen , overal te veel doorftraalt. ST. PRIEST behaagde hem , war de declamatie becreft , omtrent beter dan
TALIVIA. — Dit weinige , nit zyne veelvuldige oordeatun.
dige aanmerkingen over den Theateritaat van Parys, achtea
wy voor ons oogmerk en beftek genoegzaam.
Wat de Levenswyze der Groote Waercld te Parys aangaat,
daaromtrent is onze Schryver mede zeer leezenswaardig..
Her bywoonen van verfcheidene AsfemblOes geeft hem gelegenheid om daarover belangryke aanmerkingen te bock te
itellen. Zeer omftandig verhaalc hy zyne voorftelling aan
JIONAPARTE wiens perfoon , omgang en levenswyze by op
het naauwkeurigfle hefchryft (*) ; gelyk ook zyne prefenta.
tie aan Mevrouwe BONAPARTE op St. Cloud , en by de Con.
fulS LE BRUN en CAMBACERES als ook de Bals , welke hy,
zo wel by Mevrouwe RECAMIER, als by den Pruisfifchen Gezant bygewoond heeft. Zyne befchryving van de levenswyze der voornaame lieden te Parys duidt eene bier te Iande (den Hemel zy dank!) alsnog vreemde ongeregeldheid ann.
Zekere Dame , waarby by eene zogenoemde morgenvilite
ging afleggen , vond by des namiddags ten twee uuren nog
te bedde ; en toen het reeds donker werd , kwam hear
Gemaal haar herinneren,dat zy op een diner by den ... Ge*ant genoodigd was , waartoe zy groot toilet moest maakea
... De Schryver van daar 's middags ten vyf uuren vertrekkende , en 1V1evrouwe RECAMIER nog een bezoek willende
geeven , verneemt van den Poortier, qu'il ne fait pas encore
jour chez Madame (dat Mevrouw nog niet by de hand is).
Uit deze en andere thalrjens blykt , dat de voornaame
lieden te Parys flechts alleen by den nacht leeven , en dat
men 'et elkander , even als HELIOGABALUS zyne Hovelingen
beval, des morgens goeden avond en des avonds goeden mar•
gen kan wenfchen (f).
Des Schryvers voormaalige bekendfchap met beroemde
Geleerden en voornaame Mannen , die hy nu , fchoon in
andere omftandigheeden en berrekkingen, wedervond , maakt
dit gedeelte zyner Brieven inzonderheid merkwaardig; daar
men door betzelve veele beroemde Standsperfoonen en Geleer•
den als van naby leert Mennen. Om flecks weinigen nit veelen
(*) Deze befchryving komt grootendeels overeen met het gene
cry uit xorzsaus's verblyf te Parys in onze voorige medegedeeld
hebben
CI) Th mane dicerent faive l et vespers ave!
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len te noemen , vinden wy hier het volgende omtrend Dtt.
NON , den Schryver der onlangs uitgekomene Reize naar
Egypten , en anderen bygebragt. DENON , die een min
voordeelig (dan CHOISEUL GOUPFIER , de Schryver der Voya.
ges Pittoresques) byna leelyk voorkomen heeft , had meet
lets aangenaam-geestigs en naffs in zyne uitdrukkingen en de
vertellingen van zyne reizen. — VlscoNTr, de beroemde Oud.
beidkundige, dien BONAPARTE \TO:5r eenige jaaren nit Itaiien
ontbood , is een kleine, dikke, en, fchoon eenigzins bejaar•
de, evenwel zeer vrolyke Italiaan. —. CANOVA, de uitmun.
tende Rorneinfche Beeldhouwer , is een zeer lief en zache
mensch , van een edel gezicht , waarop zyn kunstcharader
duidelyk is uitgedrukt. Hy werkt aan een Standbeeld van
BONAPARTE. ••••• De vermaarde Schilder DAVID words hier
voorgelleld, als hebbende een alleronaangennamst, menfchen.
fcbuw en duister gezicht en character. — De oude Dichter
CASTI is een Grysaart vol vuur en leven; zyn gezicht levert
een juist denkbeeld op van de Saters of Boschgoden der
Ouden , en zyne Item is byna onmenfchelyk en naauwlyks
verflaanbaar. — MILLIN , de bekende Oudheidkundige
en Uitgeever van her Magafin Encyclopedique, is een klein,
leevendig , vuurig man , met een fchoon en doordringend
wezen, het welk door zyn zwart krullend Titus-hoofd nag
beteltenender worth. Geen oogenblik is by op dezelfde
plaats. Eer men hem , op zyne korte , afgebrokene, beknopte vraagen kan andwoorden , heefc by zich reeds op zyne
hielen rondgedraaid , en fpreekt of beduidc een ander reeds
lets anders.
Op eene Asfemblde by den Pruisfifchen Gezant, den Marquis
VAN LUCCHESINI, alwasr alles, wat Parys groots , fchoons en
fchitterends, byzonder van Vreemdelingen , op/evert, te zamen vloeide , trok de magtige FOX vooral 's Schryvers andagt. „ Het boventle gedeelce van zyn gezicht tekent zeer
veel verfland en kragt; zwarte dikke wenkbraauwen bedek.
ken een paar diepe vuurige zwarte oogen; het breede zwaar
afhangende onderite gedeelce van zyn wezen , echter , geeft
de grootfle zinnelykheid te kennen; doch in den mond heeft
by lets zeer bevalligs en inneemends. Hy is van eene mid.
denmaatige grootte , breed en dik ; zyne Vrouw , die reeds
verfcheiden jaaren in zyn huis leefde, en eerst onlangs met
hem is gehuwd, is eerie zeer gewoone dikke roode en witty
Engelfche Vrouw, en voegde juisc by het onderite gedeelce
van zyn gezicht."
Elders befchryfc by oils den •beroemden Componist PAE-■
NELL° aldus: PAESIaL0 heeft een deftig mannelyk voorkomen ; zyne lengte heefc, door een' zeer dikken bulk , iets
kolosfaals gekreegen ; het gene by zyne groote , vuurige,
zwarte oogen, en een hoofd met dik zwart hair, in hen
den
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den zachten aangenaamen , lieflyken Componist niet zou
doen zoeken , die by in de daad _in zulk eene hooge innate
is. — Verder deelt ons de Schryver het gelaat der Toonkun.
ilenaars CHERUBIM en MEHUL mode; gewaagt van den ouden,
bykans blinder! MONSIGNY, en drukt zich over LALANDE aldus
ui t : „ Doch hoe zal ik u den ouden beroernden Scerrekundigen LALANDE befchryven ? De borstbeelden , die men
van hem beefs , geeven nog het wave begrip niet van bet
ten uiterflen zeidzaame gezicht , hetwelk klein en fraai , on.
der een by uitdek groot , geheel naakt , en vervooruitflaand
bovenhoofd uitkomt ; daarby is by zeer klein en mager,, en
heeft eene fyne zwakke Item." Ook maakte REICLIAIIDT kennis met LAPLACE, in wiens tlyve gemaaktheid en oude hooffche manieren nicmand een' Franschman zou zoeken. LALANDS
woont in het nanzienlyk Gebouw, thands le College de France geheeten. Hier woonde de Schryver eene Zitcing by ,
waarin by de Voorleezingen van verfcheidene Geleerden boorde. Onder anderen kunnen wy niet voorby te melden , wat
by, by die gelegenheid , van den beroemden Dichter DELIL.
Le zegt: „ Nadat de oude Heer AUBEET nog eenige zwakke
fabelen had voorgelezen , trad DELILLE under ecue algemeene
toejuiching op , en reciteerde nit her hoofd een zeer aartig ,
geestig gedeelte van zyn nienwile Gedicht: les Elemens, of de
Elementen. Fly' had 'er het vz,ur uitgekipt , en wet daarvan
bet huisfelyk gezellige gedeelte : namelylc de genoegens in
het hoekjen van den haard; dit hoe,Ven kwam 'er mem-male:1
zeer aartig in voor. Vervolgens declameerde hy, uit zyn
groot Gedicht l'Imaglration , Gene zeer Inge periode over
den dood. fly zat , even als alien , die v6Or hem ge.
fproken hadden , op een verheven Spreekgelloelte , en ftond
op by iedere hoofdafdeeling , waarby hy ophield , en by
welken by telkens werd toegejuicht. Deze beweeging maakte hy wet dertigmaal in den tyd van tien of twaalf minu-t
ten. — Hoe weinig hyielve van bet gewig: van bet laat.
ile onderwerp doordrongen was, Week duidelyk, daar by by
de laatfte verzen, over dood en onllerflykheid, dezeifde geestige , vrolyke inleiding maakte, die de kortswyligen en grappigen voorafgegaan was. Fly zeide , by voorbeeid, dat hy,
in de befchouwing en behandeling van den Dood, 110C11 MON*
TAIGNE was gevoigd, als welke begeerde, dat men zich veer
en dikwyls met den dood moest bezig houden , ten einde
regt vertrouwelyk met hem te worden; noch auk Locromns,
volgens welken men den dood, als met wien sties ophoudr,
moest verachten; dat by to voorzichtig mogelyk door beide
deze gevoelens was hsen gefloopen. Ointrent LUCELTILIS
voegde by 'er by , is kilt merkwaardig , dat by zich na her
voltooijen van zyn Gedicht heeft opgehangen , en dat een
oude Franfche Vertaaler van dit Gedicht de geuonwheid
van
Tt
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van een' Vertaaler zo verre gedreeven heeft , dat by zich,
na volbrngten arbeid, insgelyks ophing. Hierop ontfiond cen
algemeen gelach , en daarop onmiddelyit het getnaakte zie/roerende begin der declamatie." Elders zegt by van denzelfden Dichter: „ DELILLE is een der opgeruiradfie, geestigfte en beininnelykfte menfchen, dien men zien kan. Fly is
vol van geestige invallen en anecdocen, en vertelt met groote
levendigheid en altyd weritzaame verbeeldingskragt. Zyn zonclerling , hyna leelyk , doch geheel niet onaangenaam gezicht
heeft bet karakter van de Saters der Ouden , en alwie de
fchoone afbeeldingen van dit geflacht uit de meesterflakken
der Oudheid kent, en heeft opgemerkt, zal deze-vergelykin4
niet ligt ten nadeele van dit dichterlyk gezicht opyatten."
Hy is meet klein dan groot., en welgemaakt; ziet een weien, fchoon hem de oogen vet open than, kan by
nig
byna geheel niet zien ; van welke tantfle byzonderheid
CHARDT door eene grappige verzinning kennis kreeg. Na de
tafel declameerde DELILLE nog veel nit zyne nog niet bekende
Gedichten l'Imagination en les Elemens. Mevroaw DELILLE
welke nog veele fpeuren van voorige fchoonheid beeft behouden , zong dien avond met eene fchoone laage fie:a eenige Irallaanfche Arians, want your de Heer DELILLE wool liefde feheen
zyne woonpinats nan bet einde der Stad,
te koesteren.Hheeft
y
pp de voormtalige Place Royal:, in het oude, woeste, ledige
Hotel Richelieu.— Verders fpreekt de Schroer van zyne kenadsmaaking met den beroeincien Reiziger DbIJGAINVILLE ; een
lief , milt en verfiandig oud man , van een deftig aanzien,
behalven dat by , nit zwakheid, altyd met bet 'mold fchudde.
By de befcbryving van eene Thee- asfembit:e by Misf wit-limas (de beroemde Scitryffer over Zwitferland en de Franfche Revolutie , doch bier als eene gemaaltte fentimenteele
zottin gekenmerkt) vindt men de volgende Anecdote: „
weerwil van het gedrang, (door de menigte van over de zes.
tig Perfoonen in een Diet zeer ruim vertrek) werd, zonder
acht te geeven op de tbeekopjes in de handen der Dames ,
en de benanuwde en berniauwende Bedienden , die den door.
togt met hunne groote fchenkbordeu niet vinden konden ,
Bidden onder de menigte eon foci voor den Dichter VIGIER
die declameeren zou , geplaatst, en Misf WILLIAMS verzocht
ons, de Dames het onbelemmerde gezicht op den Sprocket te
willen verleenen. Dit was geen gering kunstftuk; en toen ik
aan een Heer , die het naast by my fond , de aanmerking
Thankte , dat hiertoe eene geheel byzondere takriek vereischt
werd, vernam ik van iemand , die aan de andere zyde mast my
dat ilt deze militaire fcherts met den edelen Genernal
Voszium gedreven had. \Vat zyn uiterlyk voorkomen betreft ,
geen trek in zyn gezicht , geene beweeging , geene uitdrukking verraadt la hem den Held, of zelfs den werkzaamen.
Mani
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Man; by ziet 'er goed en vriendelyk uit, maar zonder geest
of vuur ; gevoel en de werking van een oogenblik fchynt
zyn lot beftemd te hebben."
Zie bier nog een paar andere Anecdoten uit den tyd van
het Schrikbewind. „ De wacht vraagde eens zekeren Geleerden (die zulks zelf den Schryver wader verhaalde) op 'haat
naar zyn bewys van zekerheid, en zyne woonplaats. Hierop
andwoordde by , dat by woonde in de Rue St. Denis. De
ander hernam daarop met een vloek: n'y a plus de Saint!
('Er zyn geen Heiligen meer!) Eh bien, zeide by ootmoedig, Rue Denis! — Il n'y a plus de de! ('Er zyn geen Hee•
ren meer met de of van voor hunnen naam!) — en de Geleerde hervatte zeer weemoedig: Eh bien donc, Rue Nis!
„ Op dezelfde wyze andwoordde zekere Melkboer,
dien tyd , met oprechte Franfche overdreevenheid , op de
vraag: of men in Parys ook goede room by de koffy had,
aldus: Fi donc! c'est la partie ifriflocratique
(Foei I
dat is immers bet Aristocratifche gedeelte van de melk.) —
Een adelyke Emigrant, die dit hoorde verhaalen , meende
daarin voor zich en zyns gelyken eene vleijende zinfpeling
te vinden, en zeide: Nous voila donc la creme de la France!
(Zo zyn wy dan de room van Frankryk !) Doch eene farandere Vrouw vergunde hem niet lang zich met dit denkbeeld
te kittelen, daar zy hem andwoordde: Four parley fans doute de cette crime fouettee?
meent zeker fchuim?)"
Ten befluite kunnen wy ons evenwel niet wederhouden, nog
deeze weinige trekken te ontleenen uit de zeer naauwkeurige
Perfoon- en Charader-teekening van BONAPARTE ; blyk vertoonende, dat REICLIARDT hem dikwyls en wel zeer van naby
heeft opgenomen. „ BONAPARTE is klein, naauwlyks vyf voe:
hoog en zeer imager; men kan niet ligt dunnere dyen, armen
of beenen zien. Zyne borst , fchouders en zyn gezicht zyn
breed , doch zonder vooruitfteltende beenderen , niettegenltaande de huid zeer gefpannen Deze heeft evenveel van
het olyfkleurige, als van bet geele, zonder het minfle fpoor
van bloedkleur, en zonder eenige merkelyke beweegbaarheid.
De zacht gebogen neus en de mond zyn fchoon gevorind,
en zelfs de flerk vooruitflaande kin is geheel niet onaangenaam. De middellyn van den mond zou zeer fraai zyn, zo
zy niet te regt ware, en by het zwygen al te fcherp floor,
zo dat 'er weinig van de lippen te zien blyfc. By het fpre.
ken zyn deze echter altyd fterk nit elkander genokken en
vormen een voortduurend giimlagehen. De item is laag en
ineestentyds fchor, en 'er is zoo weinig bulging in zyne zachte item, dat men naauwlyks bet vraagen bepaald kan order.
fcheiden. Zeer dikwyls is zy ook vergezeld van een heesch
onduidelyk lagchen, hetwelk zich in de keel vormt en binnen•
waards verliesr. De oogen zyn klein en diep, zonder be-

paalde kleur en Your; zonatyds meent men 2 dat zy ligtblauw,
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en den wear, dat zy groennehtig zyn; doch het verliest zich
altyd weder in het graauwe en liaansve. Zyn blik is altyd
onrustig en om zich heen zoekend," enz. Verder: „ Zyne
handing is eenvoudig, rustig en zeker; by buigt zich naauwlyks. — Zyne uirdrukkingen zyn ongczochr , byna niet
kiesch. Zyn nanfpreken en vraagen is op een bee-febencien
Loon," enz. Fly is , zegt REICHARDT , noch fyn noch grof
zinnelyk — maakt weinig werk van de Schoone Kunilen ,
waarvan by 'er ook nook eene geoeirend beefs, bemint
de Vrouwen niet, noch Muziek, Dans, Spel of jagt,
leest zelden. Heerfchen is zyne anige drift en bezigheid.—
Indedaad , wy verwonderen ons over de floutheid van des
Schryvers pen ; immers wy leezen met zo veele woorden :
„ Zyn blik is altyd even dof, Een kundig Phyfiologisc
maakte de aaninerking,dat clit zeer dikwyls het gavel was by
inenfchen van hevige drifter , welke zy met geweld ander.
lirukten, om derzelver uitbarflingen te beletten. BONAPARTE
leeft , wel is wear , nicer done drift , marl daze is ook de
inagtiglie en verwoestendile van alien: beerschzugt; en mo.
gelyk heeft nook iemand , die tot hecrfchen geboren was ,
zich weer geweld nangedann , om zyn karaitter voor de me•
migte te veibergen." — Ily rust dikwyls by dag uuren lang
op het rustbed in zyn kabinet, wanneer zyn zwak lighaacn
is afgemat , en houdt daarentegen alles, wet hem omringt ,
bet grootIle gedeelte van den nacht in beweeging; zyne Ge..
marlin zelve Hier uitgezonderd , die met hem in an bed
Ilaapt, en zich niet vOör hem ter rust begeeft. Zyn Imis
is geheel zorder vreugdc; by bepaalt het gezelfehap van
zyne Gemaalin, hoe langer hoe nicer, tot haere
Van IVIevrouw BONAPARTE is het: „ In can der vertrekiten hing een fchoon Pourtrait van Mevrouw. — Men moest
dit opgetooide beeld niet lanten zien , vOUr haare perloonlyke verfchyning, om niet al te zeer te !ear gefleld re worden." — Voorts worth hair de lof toegekend van zeer beleefd en vriendelyk te zyn ; doch ook deeze , els 't ware,
weder teruggenomen , door de byvoeging dat in hear bo.
ven innate vriendelyk gedrag nog altyd te veel van haaren
voorigen hand van Hofdame doorflraalt.
Eene menigre charaateritlieke aanmerkingen over allerleije
Fekende Stentsperfoonen en geleerde Mennen ontrnoet men
verder in dic onderhoudend Bock , welk men met moeite
alit de band legt. — Het eenige, wet wy op de behandeling
en her oordeel des Schryvers. meenen te moeten annmerken,
is, dat het ons , over 't geheel,. een weinig partydig, en te
Vooringenomen met de Duitfche Nine voorkomt. Wy zeggen , met nadruk, een weinig. De Schryver waardeert inde(land de talenten der Franfche Kunilenaars near waarde; doch
de zucht tot het nationaale fchynt echter bier en dear ziclit.
bur door. — Wy verlangen near het tweede Deel.
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LAVATER. Te Anfierdam, by
Jets ter gedachtenis van J.
1. Mart. 1-11 gr. 8vo. 129 bl.

wie tvy dit Werkje te danker
M hebben, is reeds zcer voordelig
by once Landgenoten
Oillfrr011W A. M. MOENS,

bekenti; en de losfe Stukjes, die zy by gelegenheid van den
dood des Mans, van wien men te recht zeggen kan, „
tis ilk bonis flebilis occidit ," op het papier brags, hebben
een gunftig onthaal te wachten. Wel is waar, de bevoegde
en bedaarde be6ordeelaar van den Man, die, ja wel in meer
dan Cán opzicht groot was, maar toch ook zyne zeer zwakke zyde had , zal juist in rides met LAVATER zo hoog niec
lopen ass dic waardige Meisje , dat zo taamlyk met hem
dweept; met dat al zal zy hem nu of dan wel Bens mede•
fiepen, en, hoewel niet overtuigd, zal by by bet lezen van
hare Stukjes diltwils toch geroerd zyn.
OVERDENICINGEN.

Fragmenten van Brieves2 , Gefprekken ,

enz. is het opfchrifc van het eerite bier voorkomende Stuk•
je dat van alien wet het uitvoerigst is : het fpreekt doorgaans de tail van het hart , en ademt godscliendig gevoel ,
eerbied en warme liefde voor den zo boven isle zyne tydgenoten uitmuntenden Christen, in haar oog.
LAVATER. .■•• AAN GOD. ••• ODE
Nu volgen in diCIIIIIIRat
AAN DEN VERLOSSER. m••• GODS VOORZIENIG.
AAN LAVATER.
BESPIEGELING OVER DEN DOOR VAN LAVATER. •••
HE'D.
BY HET GRAF VAN LAVATER — en een GRAFSCIIRIFT isle de-

ze Stukjes hebben wezenlyke verdienften. Nu komt 'er weder proza: TER TWEEDE VERJARING VAN ZYNEN DOOD ; en
nog een versje AAN LAVATERS VRIENDEN ORDER MYNE LAND..
GENOTEN. Het LETS OVER DEN STAAT DER AFGESCHEIDENHEID
lazen wy met ene dubbele opmerkzaamheid. „ Ziet hier enige
van myne denkbeelden daarover. Men neme zc voor het" Been zy zyn , en fchatte ze niet hooger dan enitele
„ fingen ;" zegt de Schryfder. Dit deed ons iets byzonders
verwachten; dan dit vonden wy niec : het geluk in den af.
gefcheiden Rant zal nog niet volkomen zyn; — zo gain daft
ook hier a p es trapswyze voord; — de zaligheid is daar cchter
reeds groot. De bezigheid is daar : de verheerlyking van
het Besie tiller wezens; — en, men heeft daar zyne vrienden
zonder enige vrees voor fcheiding. Deze gisfingen zyn juist
Diet zeer gewaagd ; gewaagder,, echter,, de gedachte , dat de
aanvanglyk gezaligde geesten enen meer of min inerkbaren
invloed op de geesten der levenden bezitten, met hunne aan•
doeningen en gevoeiens bekend zyn, hen verzcllen, voor en
inet.hun bidden , enz. flier worden wy echcer nogmaals gewaarfchuwd , dat deze gedachte vooral niec meer dan ena
gisfing is.
Tt3
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In den BRIEF AAN ELME OVER DEN OMGANG DER ZALIGEN,
trok onze aandacht vooral de uitdrukking 1 „ GOD tot
eenen BEOEDER te hebben." Hoe zeer onze denkbeelden over
de hoogheid van onzen Broeder en Hcer misfchicn niet zeer
veel verfchillen zullen van die der Schryfder, gebrniken wy
zeer ongaarne uitdrukkingen, die Ilia zo in den Bybel voorkomen ; en waar ergens worth de Zaligmaker BROEDEIt GOD
genoemd? — Ene CANTATE ER GEDACI1TENIS VAN 3. C. LAVATER , befit& dit Boekje , dat voorzekcr den goeden fmaak
en het hart onzer verdienstlyke Landgenote eer aandoet, ea
voor de vrienden en bewonderaars van den zaligen LAVATER
gewis een aangenaam gefchenk moet zyn.

Eerfle Onderwys in de Zedenleer, voor Kinderen. Door C. G.
SALZMAN. Uit het Hoogduitsch. Met Plaaten. Te Anfierdam, by M. Schalekamp. In 8vo. 312 bl.
met Plaaten ! wat is meta toch vindingryk!
E enenZedenleer
hoe ligt en aangenaam maakt men thands alles voor

tie Jeugd! Zo dachten wy, een weinig voorbarig toch:
het Werkje is een recht onderhoudend en lecrzaam verhaal,
waardoor zeer goede zedelesfen bevatlyk en treffend aan jonge
Kinderen worden op het hart gebonden; en de Plaatjes behoren tot de Gefchiedenis, die bier flechts het voertuig is,
en zyn by jonge Kinderen altyd toch welkom. Wy proef•
den ook in dit Gefchrift den waardigen SALZMAN ; de Ouders
en de Opvoeder , die hier voorkomen , zyn joist berekend
voor hunnen belangryken post; het Boekje geeft de nuttigfte
wenken ; en men kan gemaklyk genoeg , by het lezen vat:
ieder Gefprek, zyne Kinderen leiden in hunnen eigenen kring,
tie danglykfche huislyke gefchiedenis te pas brengen, en alza
bet onderricht recht brengen aan hunne harten. Wy twy.
felen, derhalven, geen oogenblik , om dit Boekje, als cent
onzer beste Kinder gefchriften, aan te pryzcn.

illengelfehripn voor de Puget; ter aanfpooring van Deugd
en Kundigheden. Door F. VAN AKEN. Met Plaaten. 2 Stukjens. Te Aingerdarn, by de Erve W. Houtgraaf, 1804. I;..4
12mo. Te zamen i88 bl.
wy in de Deugdryke Voorbeelden en Zedelyke Ge•
M isten
fprekken, voor de yeugd, den kindertoon we! eens ; dit
is ook het geval by dit Werkje van denzelfden Schryver.
Nu, men heeft by de jeugd weer en min gevorderden, en de
sneer gevorderden kunnen zo wel als de Ouders en Leer-

meesters de min gevorderden te recht helpen; wy lawn deze
ver-
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Verontfchuldiging gelden. lets over de Boekdrukkunst.
Gefprek over de Spokery en Geestverfchyning.
Hoogmoed
kona voor den ral. — Cefprek over de Ligtgeloovigheid der
Menfthen.
Gefprek over de Frees. — lets over bet Woord
Gefprek over de Zecvaart. -- lets over het
vim Eer.
viterlyk voorkomen der Ofenfi:ben. — Gaud en Deugd.
Gefprek over eenige oirzaaken , welke aanleiding , -tot
eene ongelukkige or: llandigheid , voor den Mensch , kunnen
lets over de onverzaadlyke Begeerten, tot Grootgeeven.
held, in veile lllenfchen. Nederlandfcbe Blood en Trouw,
der getrouwe Leydenaaren , betoond, ter gelegenbeid der Be.
legeringen bunner Stad, door de Spanjaarden , in 1573 OS
1574. — Het Sysje, de Koddcnaar en de Nacht-uilen. Ziet
daar den inhoud van dit Werkje , waarvan de gecouleur.

de Plaatjes atm jongere Kinderen vooral behagen zullen; en
daar deze korte verhalen mede ene goede zedelyke (Ira•
king hebben , durven wy wel aanraden , hetzelve by het
Itraks genoemde Werkje te voegen.

De Fuurproef, Tooneelfpel. Naar den derden Druk nit het
lloogdaitsch van c. lincemAN. Te Leeuwarden, by de Wed..
J. P. de Boy, 1804. In 8vo. 117
twyfelen geen ogenblik, of dit Toneelfpel zal vry algemenen byval vinden ; offchoon tegen de anheid van
tyd vooral in hetzelve zeer gezondigd is. Zo niet geheel,
grotendeels had dit echter kunnen verholpen worden. Gelyk
de eigenlyke voorflelling van het Godsgericht door de vuur.
proef zeer is bekort , gelyk de Vertaler ons opgeeft , zo had
;nen geheel de gebeurtenis in 6nen dag kunnen doen aflo•
pen, met ene kleinc verandering, en zonder dat men enig
treffend toneel had behoeven te verliezen. De Gefchiedenis in
dit Stuk behoort in de Midden-eeuwen te huis. De voorflelling is treffend, het ouderwerp belangryk, de karakters zeer
goed gekozen en volgehouden; het geheel yak in den geest
van dien ouden tyd; en de eindlyke ontwikkeling, hoewel
Met geheel onverwacht, geeft toch nog het levendigst genoe.
gen. Het Sulk heeft alzo in het oog lopende fchoonheden ,
ene goede zedelyke ilrekking , en Lezer of Aanfchouwer
worden voorzeker meer dan eens by hetzelve tot fchreilens
WY

toe bewogen. Ook verdient de Vertaling alien lof.
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Rinaldo Rinaldini , Tooneellpel. Door den iluel'eur van den.
Roman van dien::Jelfilen Hama. Te ilinfierdam, by G. Roos.
In Ova. lc N.
dramatise]] verhani, waarby men zich de gefebiedenis
enin die bekende Roman op zyn gemak Iran herinneren;
E
en dezulken, Wien dit belangryk is, zullen, worth dit Stuk
gefpeeld , voorzeker de gelegenheid niet verzuimen, om
enen recht levendigen indruk re erIngen van zulke aanmerk.
lyke gebeurtenisfen. Hetgeen ons in dit Boekje bet belang.
rykst was, is ene Moine taalkundige bydrage: wy wisten tot
bean tier, dat dornrire by de Latynen eeten betekende:
dir worth ons bier nu bericht: qui bete bibit , bete dorrnit;
die wet drinkt, eet we/. Behniven betgeen deze inlichting
denklyk zal toebrengen tot het recht verannd der Ouden ,
zo is het, in deze dare tyden, en by zo vele ledige kasfen , ene zeer goede lering, dat eeten en .flapen volmnakt bet.
zelfde is. Jammer mnar,, dat dit Werkje aan zulke fcbrandere
waarnemingen zo arm is!

Cools, Treurfpel. Door A. KRAFT. Te ilinfieldarn, by
P. J. tiylenbroek , 1804. In 8vo., 85 M.

TAMES

ikwyls heeft de Recenfent, by het beoordeelen van fommi-

D ge Werken van Smaak , zyn hartelyk verlangen betuigd naar
een' zekeren maattinf of regel, waarnaar by bet waare fchoone,
in Werken van Vernuft , naauwkeurig zou kunnen aanwyzen ; en thands moet by dien wensch op nieuw herhaalen,
by gelegenheid dat hem bier een kunstftuk voor oogen komt,
welks eigenlyke waardy van zulk eene byzondere foort is, dat
ze zich uict wel met die van andere kunstwerken , van een' anders fchynbaar gelyken mut, laat vergelyken ; danr men bier
de zeden en tad van het aloude Griekiche Treurtooneel , of
ten minflen zo war eene nabootzing daarvan in de Stille
Zuidzee , op het Eiland Karakakod , doer berleeven. Wy
zullen dit byzonder krachtig Treurfpel dearom alleenlyk zo
veel ons bellelt duldt , dat is war eenige der eerfle regels
betreft , naargaan ; het aan den Leezer overlaatende , om
deszclfs waare plants onder de voorrbrengzelen der kunst to
bepaalen , Welke voorzeker tusfchen den hoogiten en laagtlea
crap derzelven zal gevonden worden.
THANIIRA Gemalin van CORBAN, Koning van het nieuwlings
ontdekt Eiland Owhybee, ziet men, by her openen des Too.
reels, met hangend hair , voor een altanr , dat van enkel
doodshoofden opgebouwd is , geknield , met het boofd op
hand rustende , fluimeren ; doeh het duurc vier lang of
ze
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ze ontwaakt , en begint op eene vreeslyke wyze tegen die
doodshoofden te fchelden:

Wraakftokend overfchot van woeste landgenooten!
Beminnaars van het juk der Christen bastaardlooten!
Wat eigenlyk de mare zin van dezen laatflen regel zy, ig
ens eenigzins duister. Denkelyk lucent zy , dat die doodshoofden weleer in hue levee beminnaars van de Christenen,
die te vooren onder Capt. COOK . op dat Eiland landden , geweest ‘varen ; doch zy noemt d i e Bastaardlooten , wyl ze,
met eene Karaltakoiianlche en Owhyheefche Theologie, zeer
wel de echre van de bastaard-Christenen fchynt te hebben
kunnen onderfcheiden. Voorts gaat zy voort met fchelden,
en zegt:
a! Karakakoli zal ;loch meer bloed ontfangen
Van 's lands beleedigers, die gy hebt aangehangen.
DWI nimmer zal een kop Mee';' fehittren op 't altaar
Dan die van gailIC'S Cook! Euroopsc/z geweldenaar...
Op dien Engelfchen Capitein is zy by uittlek gebeeten;
geen wonder: zy geeft 'er zelve deze reden van:

en

't ;Pas hy, die myn' gernaal gevangen durfde zetten.
Nu, dat was ook al vry brutaal! Ja , die Engelfchen den.
ken ook maar, dat ze overal de bans zyn, tot zelfs op Kara.
kakoli toe.

Hem weir zyn vryheid fchonk naar eigen wil en wetten.
Dat flak de Vortlin met reden. COOK had daar immers
niets te beveelen , neen daar heeft ze gelyk in ; en nog
sneer moeten wy haar gelyk. geeven , daar ze voortgaat:

, ......
't
Die my, 6 Tel::mill verneirde, en, voor zyn wraak beducht,
My wet myn' zuigling dwong tot een geheirne vlugt.
Die erfprins, deelgenoot van zyn hem minnende oudren,
Droeg filluldeloos met hen het Mandjuk op zyn fchoudren.
Naar 'k zweer hem enz.
althands dan doet ze een Eed , die nog al zo vat mans is; en
daar mat ze een Gebed op volgen , waarnit men zien kan ,
dat de Karakakoiianen, even als de Cricket: en Romeinen, 214
lerhande foorten van Goden hebben ; althands zy richt haat
gebed naar eene foort van Goden, die al te famen maar
Collegie fchynen nit te maaken , dat in den Raad vat de
Wraak prnfideert; immers zy zegt;
Can $
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I Coln, die voorzit in de raadzaal van de wraak!
Beli:hcrtners van de deugd! bepleit, bejlecht myn zaak!
Terwyl ze aldus Hemel, Zee en Aarde tracht te bewee,
gen , koint MALWINA haar Vertrouwde , 'mar berichten , dat
de Engelfche Vloot al nadert, en doet haar van die Vloot
eene zeer fierlyke befchryving ; waarop ze nog te fterker
uitvaart, roepende:

I Gy, geduchte goon! verboort my in dit %fur!
lierhaast, kan't ryn, de komst van 't mot:11er der natuurt
Yeert, voert dies; aartsbarbaar, die ,met ryn doaderkiclen,
Den fchoonlien heldenrei 11011S konings deed ontzielen,
Ter wraak attar deze kits: .....
vraagende voorts, zeer bedaard:

IlIalwine! is myn gemaal, de koning, reeds ontwaaktt
MALWINA, van, hoar kant, doet hoar best, om zo mooi ei
tienmaal mooijer nog dan eenige Fransch- Griekfche fuivante
te antwoorden:

Ik vond den worst, voor 't licht ter oostkim was genaakt,
Fan Sambas Y cigezeld, in bezige gefprekken.
En • • •
Daar mede wilde ze reis op een heele mooije mauler zeg.
gen, dat ze den Koning al vroeg ontmoet was: maar THANIIRA,
die, naar 't fchynt, geen geduld heeft om het geen ze verder
nog al meer fierlyks wilde zeggen aan te hooren volt hoar
kort in de reden , vraagende:

Waar was Omai?
Zy,, in hoar vlugt gefluit, daalt plotzelyk tot den gewoonen fpreektoon, en antwoordt:

In een der zyvertrekken.
Wie is nu die

SAMBAS? Tit/11111RA

verrelt het ons:

Held Sambas is de man, die Cook weleer verioeg,
En tsvintig van zyn bende op 't Pagveld nederfloeg.
MALWINA fchynt over deze woorden der Koningin
weinig geraakt, en wit ook de eer van de overige Karaka#odanen opgehouden hebben; waarom zy hoar toeduwt :

FPaarom ons ander eleel der helden niet geprezen?
CO

JAMES COOK.

en zegt voorts , dat het geen wonder was, dat de inwooners,
toen de Engelfchen eerst aankwamen, vervaard waren:

Maar fpreek, moest gy niet zelfs kilt oorlogstuig bewondren?
Hoe meer dan de Indiaan. —
Herinner u, vorstin, ftechts dien geduchten dag,
.
.
Toen elke moordbal, na een flikkrend blikzemvuur,,
Een' oogst van helden try' by 't romlen der natuur.
Haar ontvalt zelfs daarna , in de drift, nog een ftopwoordje%
zeggende :
•

•

Zyn gruwlen , die ons y olk tot woede en weerwraak wekketflo
moeten hem ten val, u ter voldoening flrekken.

DIE

En zo gaat dat gefprek al voort Doch ons beftek dulk
niet, deze Karakairodanfche verhevenheid verder te vo/gen.
Immers , dus voortgaande, zouden wy regel na regel, ter:
Linde toe, proeven van dezen cart kunnen en moeten ter
nederftellen ; wy moeten Ong , derhalven , met het bygebragte , en met de korte opgave van den inhoud , vergenoegen.
Deze kornt hoofdzaaklyk hier op uit; dat de Koningin TrIA.
MIKA een' grooten haat tegen de Engelfchen opgevat heeft;
terwyl haar Man, die evenwel niet veel uitvoert , de Engel.
fehen nog al genegen is , en daarin door oMair verfierkt
worth ; mear SAMBAS , die op de zyde der Koningin is,
raadt hem aan , de Engelfchen te weerflaan , het welk gefchiedt, en COOK fireuvelt in het gevecht, waardoor de Koningin gewrooken words.
yocrisfe in eenen nieuwen Dienst. Kluchtig Blyfpel, gevolgd
velar het Fransch van DORVIGNY. Te 4mflerdam , by
H. van Kesteren, 1804. In 8vo. 64 bl.

A

les loopt in dlt Blyfpel famen , om den deftigen Neder. lander, gewoon aan de waare boert zyner Voorouderen,
te doen walgen. Eene . elendige vertaaling en eene nog elendiger vinding en uitwerking! alles Montt in deze zwakke
na.eming der volgeestige Muze van den ednigen MOLIERE over•
een, om ons het verval van het waare Comieke in Frankryk te doen betreuren. Het Publiek heeft toch by de vet.
tooning uitgefchaterd van lachen. Ja , maar 'er is ook een Publiek,
dat lacht , wanneer Hansworst zyn' meester op het Kermis.
theater eenige, uit de Hippocrene van Schiedam geputte, aar.

tigheden zegt.

Maar dat is 'er ook een Publiek na 1
Oar.
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LOGOGRYPIIEN.
.W-aluaerlineetoemetenessa

Vorfpronglyke Nederlandfche LogogryPhen , ooifgedfieel
eiey;;ad;on ee;
g van Vaderlandebe S'preekwoorden,
lin
J. F. MARTINET, in Beeldtenisfen , Illozyk• gefigureerde- en
andere letteren voorgelleld , ten einde dczelven als Logo.
gi yphen te kunnen lcezen. Ifle iffdeeling. re Anflerdant,
by W. van Vliet. In 8vo. a6 H.
Ijet Is de lofwaardige bedoeling van den uitvinder dezer
Beeldfpraak , om nuttige kundigheden en goede zedelesfen door middel van zuikergebak en ander desfertwerk
am den man te heipen; ene zeer aardige vinding! zo heeft
men don al annftoncis by het innemen der lesfen van deugd
en wysheid enen zoeten mond. Hy vond de Franfche La.
gogryphen en Charaden , fommige althands, door derzelver
dubbelzinnig en indecentheid , non den kant der zeden niet
zeer gefchikt; waarom by de 72 Spreekwoorden , op den
tytel vermeld, tot dat einde heeft bewerkt, woarvan by de
eerfte 24 ons thands ter proeve nnnbicdr. Hy meent ook,
dat men dezen zynen orbeid gebruiken !tan, danrenboven, tot
een aangenaam, geestig en nuttig Spel. De Lezer oordele.
Hoi land is in flood.
Dit wordt uitgedrukt door een hol. of laag land, dat door
dyken is oIngeeven , waar boven men de zee ziet, zynde het
een -en ander in de holte van eene noot bellooten,
Ei

;nand

niet in het Lange pak

een ey. een mand. het woord niet that in een Lang pak.
laaten

loopen.

een vrouw die gelanten wordt. twee loopende beeldjens.
Wy voor ons houden hem voor enen nog jongen feeding in
de zuikerbakkers affaire, en radon hem by liever zich
by zyn ambacht boude, opdat het Spreckwourd , clot van 12
Ambachten gewaagt, Hier aan hem worde bev;:stigd ; en als by
don maar Loren wit , dot by de bereiding V1711 lommig
werk, in dit fowl van winkels, toch ouk een weinig :;out
wordt vereischt, zo bakt by ons met den tyd inisfcbien nog
wel een fmanklyk taartje. Wanneer by onzen road volgt,
Z a vol gen (ler wel, Lezer! ene o, vol met de fyllaben
gen; dot zegt , no volgen!) de overige Afdelingen van slit
geestig Werkje niet.

AL GEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Volledige Cefehiedenis der Illethodisten in Bngeland ; nit
geloofwaardige bronnen, enz. Door JOHANN GO rmiza
BURKHARD Predikant to Londen. II Stukken. flit het
Iloogduitsch vertaald, door G. H. REICHE leeraar by
de Lutberfthe Gemeente , te Leyden. re zlnlieldam $
by J. Weppelman. In gr. avo. Te zainen 427 bl.

Deze

Gefthiedenis der Methodisten in Engeland , eerst
onlangs , (hoewel zonder Jaarteekening) naar de
Hoogduitfche uitgave vertaald , in 't Licht verfcheenen ,
inoet , volgends deze en gene kenmerken , reeds Voot
eenige jaaren vervaardigd geweest zyn. De Schryver is
een warm , doch onpartydig voorftander van deze Ge.
iinte, en heeft zyne berichten , zoo 't Ichynt, over 't
geheel , uit goede bronnen gefchept. In 't eerfle Stuk
wordt gehandeld : Over den naam en oorfprong der
Methodisten. 2. Derzelver voortgang en vermeerdering.
3. Beide hoofdtakken. 4. Keiltdienst en kerkelyke
tucht. 5. Oefeningen, gebruiken en zeden. 6. Invloed
van het bellaan dezer Gezinte op het algerneene welo.
zyn. — In het tweede zyn de Leevensbefchryvingen
vervat van derzelver voornaame hoofden , JOHN WESLEY , den vader en ftichter der Methodisten , en 't
hoofd van eene der twee partyen, waarin zy verdeeld
geraakt zyn , tie Arminiaanfche ; en GEORGE WHITE&
FIELD t hoofd der andere (Calvinistifche) party, die,
Op 't voetfpoor van WESLEY , zoo veel tot uitbreiding
en bevestiging van dir Godsdienflig Genootfchap gedaan
heeft. In een achteraangevoegd Atanhang fel vindt
men ook eene korte Leevensgefchiedenis van den onder
ens ook met lof bekenden Methodistifchen Predikant
j. NEWTON, en nog lets over Lady HUNTINGDON.
Wy hebben, voor ettelyke jaaren , in ons Mengel.
eenige Leevensbyzonderheden van WESLEY;
werk ,
111 et

(4) "fig. Pad. Letteroef. 1791, bl, 254-245 1. 303-316.
V it
LETT. 1804. NO, 150
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met aanmerkingen over den oorfprong en de bedryves
der Methodisten, medegedeeld , en ook vervolgends nog
eenige Bydragen tot de Gefchiedenis der Methodisten
in Engeland , na den dood van WESLEY (*). Men kart
i t Boek van den Eerw. EURKIIARD
die berichten uit d n
raerkelyk aanvullen. Zy behelzen echter verfcheidene
byzonderheden , die men in deze anders vry volledige
Gefaiedenis der Methodisten te vergeefs zal zoeken.
Zie bier, tot eene proeve , 't geen by ons zegt van
de predikwyze der Methodisten. „ De leerwyze en de
voordracht der Methodisten heeft nier doorgaands zulke gebreken , !mar zelfs boven de ingevoerde , befpiek
gelende , wysgeerige kanfeltaal van de Kerk van Engeland , groote voortreflykheden. Hunne Predikatien zyn
voor den gemeenen man bevattelyk , derhalven zyn ook
bonne Kapellen veel voller,, dan de Parochiekerken. Zy
zyn nosh droog en vermoeiend, melt naar het fchoolfielzel gefchoeid. Naa eene voorafgemaakte verklaaring
van den letterlyken zin van hunnen text, openen zy zich
gewoonlyk een veld in bet ruirn der godgeleerde en
zedekundige waarheden. Zy verbinden , b, hoorlyk , de
geloofsleere met de zedenleere. Zy bedienen zich ,
daarby , van de vryheid , om zekere gebeurenisfen in
bet dagelykfche en gemeene /even , zekere voorbeelden
'oh de gcfchiedenis , en zekere ondervindingen , welken
2y in den omgang met Christenen hebben ingezarneld ,
xner'e in te lasfen. WHITEFIELD was in het byzonder
bierin flerk , om het toevallige , het plaatfelyke tot zyn
oogmerk te gebruiken ; en een vriend heeft my verbaald , dat by hem eens gehoord had , wanneer juist
een plotsling uitbarftend onweder hem gelegenheid gaf,
zondaars op te wekken , en dat, zyns bedunkens, bezwaarlyk eene zulke aandoening der gemoederen weder
zoude kunnen ontflaan. WF SLEf9 welfpreekenheid is
niet zo donderend en flormachtig ; maar zy is gedrongen , vol gronden , die op bet hart werken , met eene
overredende tulle kracht, gelyk de zachte regen , die ,
211engskens, in het aardryk indringt. Zyne taal is even.
fuel ook beeldenryk. By bun vindt men den grooten
regel van de redekunde in uitoeffening, gebracht, dat
/men zelve dat Beene gevoelen moet , 't geen men anderen zeggen wil. Het hart mania hen welfpreekend. De

lief
CP) dlk, Vaal. Letteraefa797. b1,389-392, 4250-431
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1iefde van Christus dringt hens Derhalven hoort tell
geene Predikatie van hun , waarin niet iets van de hoofdzaak voorkomt, waarin zy niet op het daadelyk Christendom van het hart aandringen , en waarin zy niet de
plichten, tot welken zy opwekken , uit Christelyke en
Euangelifche bronnen en beweeggronden afleiden. De
inleidingen zyn gewoonlyk zeer kort , maar de toepasfingen des te lauger. Zy bepaalen zich niet zo naauw
aan eene ftelling, dat zy niet ook op vale andere want..
heden komen zouden , die in eene verwyderde Verbin.
ding met het te verhandelende voorftel than , en dik.
wils houden zy, zonder eenig vooritel , enkel
zo als die van CHRYSOSTOMUS zyn. Zy doorweeven
hunne voordrachten met voegzaame bybelfche plaatfen,
en onderfcheideu zich ook hierdoor van de kanfelrecie.
naars der hooge Kerk , welke de beeldenfpraak van
tyd tot tyd , meer uit hunne zedekundige voorlezingen
verbannen."
Over de gebreken van fommige Methodistifche Predi.
kers had by zich te vooren dus uitgelaaten: kan
het zekerlyk niet goedkeuren, wanneer onder de Meth°.
disten , byzonder die geenen, welken men Leekenpredikers (Lay- Preachers) noemt, dezulken, die niet gettus
deerd hebben, maar als handwerkslieden en leeken eene
drift en roeping in zich gevoelen , om openlyk te bid.
den , of eenen voordracht op de velden of in de ge.
meente te houden, wanneer deezen, zomwylen, nog
re veel gemeene taal mede inmengen , en te groove verwarde uitdrukkingen gebruiken , die meer aanftoot gee.
yen , dan ftichten , meer verwarren , dan verlichten ,
meer verhitten, dan verwarmen. Zy blyven niet by de
fchriftuur-taal, maar, om geleerd te fchynen, vinden zy
allerhande geestige byvoegzelen en fpreekwyzen ult ,
waarby de ziel llechts by het grove zinbeeld ftaan blyft.
Zo heb ik zelf eens met eigen ooren gehoord, dat Pau.
lus toen eerst recht bekeerd was geworden , toen henl
niet alleen de rok , maar ook het hembd der eigenge,
rechtigheid afgeilroopt zy geworden. Een ander
wilde mien toehoorderen de zinlykheid en traagkeid
befchryven , die den Christen in zynen loop ophoudt,
en vergeleek dezelve met kluiten van drek, die den rei.
zenden , welke heeds verder wil, op een flykerige Ian&
firaat aan de laarfen blyven hangen.— Onlangs wist eett
under , die joist over den finallen weg ngar den hemei
fprak
vs, a
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fprak, in gantsch Louden geene andere flraat, die rrat
denzelven meer overeenkomst had , dan de zwaluwenftraat , die , zo als bekend is , zeer naauw en rnorfig
is. — De man van een fyn gevoel glimlacht zeekerlyk
over deeze geestelyke beeldenzucht ; en zommigen van
zulke leeken-predikers , welken dikwils niets meer dan
bandwerksgezellen , of verarmde handwerkslieden , zyn,
naar,, daarby, eene natuurtyke gaave van welfpreekenheid,
of veel liever van praateu hebben , die zommigen , in
hunnen geestelyken hoogmoed , voor zalving houden
mogt men toeroepen : „ niet een ieder onderneeme bet,
Leeraar te zyn." — Maar maaken niet zelfs veele
predikers, , van welken men eene betere inkleeding van
den Godsdienst verwachten zou , zich aan zulke onvoegzaamheden fchuldig.7 en zelfs geloof ik , is men
bier niet bevoegd te fpotten, mar tot iets beters op te
leiden , zo lange 'er , in eenen gemengden hoop, nog
zielen gevonden worden, voor welken zulke uitdrukkingen waarlyk flichtelyker zyn dan de meer befchaafde."
Overwaardig zyn ook om geleezen te
worden .'s .Mans voorafgaande aanmerkingen , over de
popudariteit in 't prediken, ille Stun, hi. 51-60.
Het zevende Hoofddeel van den Propheet ni ■nia, op de

Franfche Ornwending toegepast, enz. Door den Burger
TAN BAPTIST nOUCQUEAU, ildvocaat te lirusfel Uit
het Fransch vertaaid. Te Angerdans , by de Wed.
F. J. van Tetroode, 1804. In gr. 8vo. 192 hi.

't Ctrekt den Advocaat BOUCQUEAU tot een groot genoegen , en by vindt daarin eene nieuwe beweegveden van geloofhaarheid voor het Godlyk gezag van bet
Heilig Schrift , dat de gebeurtenisfen der Franfche Omwenteling, vdOr drientwintig Eeuwen reeds, met eene
verwonderlyke naanwkeurigheid , door Dania voorzegd
zyn. Hy fpreekt, daarover met veel warmte , in eenen
by dit Werkjen gevoegden Brief aan den Heiligen Vader , Paus Pius VII , en verheft deswegens den roem
diens grooten Mans hemelhoog , van wien God zich
bediend 'neeft , om zyner gerechtigheid recht te ver.
fcbaffen , en de oproerige macht te vernietigen, die ,
volgends onzen Schryver, het ongeluk van Frankryk en
tier geheele waereld was. ,2 Welk een eerbied," zegt

by,
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by, welk eene vermeerdering van verkleefdheid moet
de godlyke verkiezing, waardoor de EerJle Conful, [thans
gekroonde Keizer van 't Franfche Keizerryk ] en dat op
zulk eene uitfteekende wyze, ter vervulling dezer voorzegging befchikt is, den Geestelyken , den Geloovigen,
den Franfchen , jegens deszelfs perfoon niet inboezemen ? Welk eene vermeerdering van iever moet deze
dierbaare verkiezing in het hart van Bonaparte zelven
niet ontlleeken, om de verhevene belchikkingen , waartoe de hemel hem , ten weiweezen van het Franfche
y olk en het menfchelyke geflacht geroepen heeft ,
waardiglyk te vervullen?" — In dien geest is ook de
Opdracht van dit Boek aan den Eergen Conful, en de
geheele toepasfing van Daniel's Godfpraaken op de Fran.
ache Omwenteling, gefteld.
Het vierde Beest , aan Daniel Hoofdft. VII. vertoond , zal ons het Roomfche Ryk voorftellen. De
tien hoornen, verbeelden dan de tien Volken , welken
dat Ryk verbryzeld hebben ; terwyl de kleine hoorn ,
of nieuwe macht , die zich uit 't midden der tien hoornen verheft , eene afbeelding is van de Oppermachtigheld des Franfchen Folks:- De Rechten van den Mensal,
die , onder den naam van Vryheid en Gelykheid , de
twee groote grondbeginfelen , de twee leidsvrouwen of
balierders der Omwenteling uitmaakten , zyn vertoond
door de twee menfchenoogen , die de nieuwe hoorn
had. Het gedruisch der hoogdraavende taal , die de
gemelde hoorn voerde , ziet op de welfpreekendheid en
de verhevene redevoeringen, die in de onderfcheidene tydvakken der Omwenteling zoo gemeen waren; als ook op
de buitengewoone uitvindingen , die dezelve verzelden ,
de telegraphen, luchtfchaalen, de requifitien van menfchen
en benoodigdheden, de asfignaaten , de eenheid van maa•
ten , enz. De krygsdaden der Omwending worden bier
ook befchreeven , de oorlog tegen de Koningen , met
voorfpoedigen uitflag , gevoerd , en wel byzonder, de
onherflelbaare vernedering van drie Koningen der Franken,
der Bourgondiers en der Lombarden , afgebeeld door
drie afgerukte hoornen ; de oorlog tegen den Godsdienst
en de Kerk; de poogingen , om , door middel van een
nieuwen Almanak, de dierbaare tydftippen van den Gods.
dienst , en zelfs de tydrekening der Christenen, in vergeteiheid te brengen ; de bekeering van de nieuwe Macht
door tusfchenkomst der hooge Godheid , die aan den
nieu.
Vv3
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uleuwen hoorn den geest van oproer ontweldigt , en de
zegepraal van den Godsdienst doet vergezeld gaan van
de herbouwing der grondzuilen van het geluk des Volks ,
dat nu voortaan zyne opperheerfchappy en weezenlyke
echten in vrede zal bezitten , en met recht den naani
zal blyven behouden van de Grote boven welIce 'er geene, onder de geheele uitgettrektheid des He.
beftaat. De Propheet Daniel zal zelfs de duuring
van het merkwaardig tydvak van drie era een half jaar,,
dat met de beruchte Wet van 19 Frui)idor des vyfden
Jaars (6 Sept 1797) begonnen, en gaindigd is /9 Pen.
tole des negenden Jaars Maart itloz) aangeduid
bebben.
Wy laaten gaarne den Brusfelfchen Advocaat BOUCib
ti3EAU , en alien , die in deze loopbaane gezweet bebben (zie bet Voorbericht) de voile overtuiging, dat dit
Ales door den Propheet Daniel zoo lang te vooren en
zoo naauwkeurig vooripeld is. 'Er is , federt dat dit
Cefchrift is vervaardigd (1802), omtrent het voormaam
lige Franfche Koningryk nog al vry wat gebeurd, waar.
op de Schryver toen , zoo 't fchynt, niet gedacht heeft.
"Welligt zal hy nu, ook cleze groote gebeurtenisfen der
Franfche Omwending, wel by Daniel, of een ander oud
Propheet voorbeduid vinden. De Eerw. Priester OrFERMAN, Vertaaler van dit Werkjen , offchoon hy an.
ders , in 't Voorbericht , zegt, de toepasfing van het
verhandelde Hoofdftuk van Daniel zeer juist te vinden,
houdt daaromtrent een diep flilzwygen.
.$rieven over Godsdienflige Onderwerpen en belangryke
Waarheden. Te firnfierdam , by W. Brave, 1804. 14
gr, 8vo. 117 bl.

O

p zyne Overdenkingen over Godsdienflige en belangryke Onderwerpen , waar van wy, t'eenigen ty.
de , aankondiging deeden (*) , laat de Heer pi,
GEAUD Thz. , door de niet ongunflige ontvangst van
zyn vroeger fchryven bemoedigd, deeze Brieven vol.
gen. Behalven de Inleiding (over het belang, om over
weezenlyke dingen to fcbryven , handelende) veertien in
getal , voeren zy de volgende opfchriften : Over de
ilienfebenkennis, .De aangenaantheid van eenen Hof. Over
(14
(*) Zie bQVQD bl. 275.
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gre Tegenfpoeden. De liefile der Christenen. Over den
Inhoud des Euangeliums. .7efus de opperfle Koning.
fur in de waereld gekomen , om Zondaaren zalig te maa-

kin. Over het Gebed. Over Pfalm 23. Over den /bat
der afgefcheidenheid en der toskomfle. Deugd en Godvrucht kunnen met betamelyk genot der waereld beflaan.
Alles beefs zynen beflemden tyd, en het toekome ;de voor
ons verborgen. lets over den lydenden en verhoogden
Middelaar. lets over de werkzaamheid der ziele na den
dood.
Pro captu leetoris habent fua fata libelli. Dat 'er lieden gevonden worden , welke in
foort van ge.
niet
et vreemd; even gelchryf fm aak vinden , dunkt ons m
lyk zominigen yverige volgers van Leeraaren zyn, die
door anderen gefchuwd worden. Wat ons aangaat ,
hoewel wy des Heeren PIGEAUD 'S gemoedelyltheid en
ftigtelyk oogrnerk pryzen, het zy ons vergund, rondnit te belyden , dat wy, om waare en beftendige MgLing te ontvangen, meer bondigheids, meer, gelyk het
de Engelfchen noemen, clofe reafoning , voet by het fink
houden, begeeren , en ook noodig hebben ; een defideratum , 't welk trouwens in meest alle fchriften vat'
deezen leiddraad ontbreekt. 't Geen wy , -in den agtften Brief, over het zalig worden der Zondaaren door
JEZUS aantreffen, zou den Leezer, die lust hadt om
het naa te than, tot eene proeve van dit mange' aan
bondigheid kunnen dienen. De Heer PIGEAUD aldaar
van den toekoomenden 'hat der gelukzaligheid gewaagende, valt in den fmaak van den vroomen Amaerdam-,
fchen Kerkleeraar Vader DE HAAS , die in zyn bekencl,
Boek: Nieuwe Hemel, enz. zulke zonderlinge dingen ,
met zyn godgeleerd vernuft, heeft voortgebragt. Aan.
gaande het verblyf der rampzaligen in den volgenden
itaat, is by van oordeel, dat men, met jAcost, de
Comeeten, of, met Profesfor NAHUYS, de PlaneetMercurius , uit hoofde zyner nabyheid by de Zon, daar
voor zou kunnen houden. Beter dan dit en elders ander gefchryf, beviel ons, 't geen de Heer PIGEAUD vermeldt , aangaande de inrigting van een Bidvertrek , al.
waar een Christen , die het met den Godsdienst ernitig
meent , en het Gebed als een weezenlyk deel der Chris.
telyke Godsvrugt aanmerkt , van tyd tot tyd zich in
itiile eenzaamheid zou kunnen afzonderen. „ Eene
1,, Me, eenzaame afgezonderde plaats," zoo fchryft
Vv4
de
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de Heer PIGEAUD, 1 , achter, boven in myne wooning
null: een vertrek ,
, zoude ik daar toe uitkiezen ,
was 't mogelyk , zoude ik daar plaatfen, waar een
eenigzins ruim uitzigt was ; en vertoonde(n) zich
I/
daar de velden der Natuur , was zullts des te beg,
Dit vertrek zoude ik Diet zeer groot vet-.
ter.
95
zeer eenvoudig gemeubeld; — 't fpreekt
kiezen,
/,
van zelve, dat de alles waardige Ilybel 'er eene plants
, ja ik zoude die op cen marweren
55 in zoude hebben,
9 , voetfluk plaatfen, en daar tegen over cen ander des, gelyks iteenen pedellal , met een toepasfelyk zinne.
1 , beeld op het zelve, gefchikt, om my de verganglyk•
st held myner Namur,, of de behoudenis derzelver
door den Heiland, to herinneren ; ik zoude de wan.
3,
den verfieren met toepasfelyke tafereelen en opfchriften ; en wat was eigenaardiger, dan tegen Adams
5,
val in den Hof , de kruisliging van Jefus overge.
Ouk zoude de afmaaling van eenen bid,' field?
denden Propheet in Label , of van eenen ootmoedigen en berouw hebbenden Petrus, ook aldaar niet on.
,' gefchikt zyn. --De opfchriften zoude ik uit 's Heeten woord kiezen. By voorbeeld: De Heer is naby
91
Biddet t' idler tyd. —
alien
die' Hem aanroepen.
55
, ?efus Christus is in de wile,' Dankt Cod in Idles,
/, reld gekomen, orn Zondaaren zalig te nmaken , enz.
— Op de binncnzyde der deur zoude ik plaatfen
It
de les van Jefus . , Alatth. VI: 6. ook zoude een
3,
tafcl
met eenige voornaame boeken dit vertrek moe3,
ten verfieren, ten einde daar van ook, in uuren van
39
afzondering, gebruik to maaken."
39
Cbristelyk Magazyn , of Bydragen ter bevordering van
Cliristelyke verlichting en Ettangelifthe deur d, naar de
behoefte van omen tyd. laden Deeds Vie Stub. Te
Hoorn, by J. Breebaart. In gr. Bye. 114 bl.

W

y verblyden ons over 't bericht , 't welk de Eerw.
BEETS , Uitgeever van dit nuttig Werk , ons
mededeelt, dat hetzelve zal achtervolgd , en jaarlyks
geregeld twee Stukjens ten minften geleverd zullen wor.
den, flit Stukjen bevat
I. Eene Verhandeling over de &trekking waarin bet
verkaad aang,aunt.7c dN yachters by ;let graf
Yefus,
flags
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flaat tot de waarheid van zyne opJlanding. De Schryver
vindt daarin gewigtige gronden , ter bevestiging van de
onbetwistbaare waarheid van deze groote gebeurtenis,
en alzoo ook tot Raving van het daaruit afgeleid be.
wys voor Jefus goddelyke zending. Jammer, dat ook
dit Stuk weder wordt algebroken.
IL Onderzoek , of het lyden en ferven van yefus Christus in het Euangelie ook voorgefield wordt , als ondergaan
met het oogmerk , om elaardoor het gezag Bier Leere te
haven , die by verkondigd had P door G. B. R(EDDINGius), die voor het ontkennend gevoelen leezenswaar.
dige bedenkingen bybrengt. Inzonderheid verdienen 's
Mans aanmerkingen over de voornaamfte Bybelplaatzen , die men voor het tegenovergelleld begrip heeft te
berde gebragt, geproefd te worden. (Match. XXVI:
t8. Job. XVIII: 36, 37. XIX: II. XVII: 19. I Tim.
VI: is. Hebr. IX: 16, 17. X: a9. 1 Job. V: 6, 8.
Openb. I: 5.
III. Gedachten over den invloed der leerwyze op de leer
van het Christendom. De Schryver tracht eerst het on.
derfcheid tusfchen leere en leerwyze te bepaalen, past dit
vervolgends toe op eenige waarheden van het Christendom , en onderzoekt dan , of die verfchillende manier
van bevatting en voordracht van belang zy voor de
waarheid zelve.
IV. lets over Hebr. , 2, tot wegneeming der
zwaarigheden, die uit deze plants geOpperd worden, tegen het gemeene gevoelen , dat men of Paulus, of
eenen der andere Apostelen, voor den Schryver van den
Brief aan de Hebreen te houden heeft ; door J. W.
c. T(ENCKINCK). Dit lets is ingericht tegen de wyze ,
waarop , in het Proevend onderzoek naar den Schryver
van den Brief aan de Hebreen , voorkomende in de Bibliotheek van Theologifche Letterkunde N. i en a , nit
gemelde plaats het gemeene gevoelen wordt beftreden. De
Schryver van den Brief aan de Hebreen, by zy wie by
zy , vindt bier geen onervarenen verdediger; mar
's Mans fchryfwyze is ons niet bevallen. Ook valt 'er
op verfcheidene van zyne redeneeringen nog al iets aati
te merken.

"it g
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EC HAAS

Mensch ban , in elken Godsdienst , zalig warden.
Leerrede, door F. HAAS , Gereformeerd Predikant te
Roetgen, by Aken. Arnfieldam, by W. Holtrop, 1804.
In 8vo. 35 bl.

Deze

Leerrede werd, in bet voorige jam . , gehouden
te Gummersbach, in de Heerlykheid Gimborn-Neu.
/ladt, en wel in de Lutherfche Kerk , ter gelegenheid,
dat de twee Proteftantfche Gemeenten , de GereforTneerde en Lutherfche , zich plechtig vereenigden , en,
tot dat einde gemeenfchaplyk het Heilig Avondmaal
vierden.
De woorden van Petrus, Handel. X: 35: In alien
volke, die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aan.
genaam, zyn ten texte gekozen geweest , en daaruit
deze algemeene Leer afgeleid : De mensch kan
worden, tot welk Yolk by behoore , of welken Godsdienst
hy belyden moge. Dit tracht de Redenaar eerst te bewyzen , en dat wel op deze gronden (1) Omdat God
de zaligheid niet naar willekeur kan uitdeelen. (a) Om.
dat Hy dezelve geenszins aan de belydenis van den
eenen of anderen Godsdienst, maar aan deugd en regtfchapenbeid, verbonden heeft. Waaruit hy dan verder
deze gevolgen afleidt: (i) Wy moeten ons tot blyd.
fehap laaten aanfpooren , over de allesbevattende goedbeid van God, die alle menfchen in that gefteld heeft,
om zalig te worden. (2) Wy moeten , wanneer het
ons ernst is, om zalig te worden, ons beyveren om
de door God geftelde voorwaarde, om zalig te worden,
daadlyk te vervullen. (3) Wy moeten ieder mensch,
die regtfchapen handelt , elken braaven en deugdzaa.
men, hoogfchatten, tot welk Volk by ook behoore,
en welke Godsdienstleer hy ook belyden moge. (4)
Offchoon de mensch in elken Godsdienst zalig kan
worden. is het echter geenszins onverfchillig, tot welke godsdnenilige gemeenfchap , of tot welke afzonderlyke gezindheid , hy zich begeeve. — Zoo loopt deze
Kerkrede, in eene geleidelyke orde, af. 't Zelfde on.
derwerp is dikwyls , en ook wel op een anderen tract,
behandeld. Men zou mogelyk tegen de (telling, die
de Predikant HAAS meent , dat in den text ligt , of
die hy 'cr althans nit afleidt kunneu aanmerken, dat
de
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de Apostel Petrus evenwel vervolgends Cornelius en de
zynem met Jefus bekend maakte , en ook geloof aan
zyne Leer, tot verkryging van vergeeving der zonden,
vorderde. 't Is ons ook vreemd voorgekomen , dat de
Prediker , by eene gelegenheid als deze , waarin twee
verfchillend denkende Gemeenten zich zoo regt Christelyk verUenigden , zoodanig onderwerp heeft gekozen ,
waaruit zoo ligt deze of gene zwakken onder 's Mans
Toehoorders , het vermoeden konden opvatten, dat men
de vereeniging weldra veel verder zou willen uitftrekken , dan waartoe zy waren overeengekomen. Maar
welligt fprak hy voor eene Vergadering van Christenen , die hy zoo wel opgevoed rekende , dat zy zulke
fpys konden verdraagen. Hoe het daarmede zy , wy
vereenigen ons hartelyk met den wensch van den
Vertaaler dat het voorbeeld van deze en andere Proteftantfche Gemeenten , in Duitschland , [ook in het
IVasfaufche] op den geest der Christenheid , in deze
Republiek , met vrucht werke.

De vier Euangelifche Gefchiedverhaalen, met betrekking

tot jefus, onzen dierbaaren Zaligmaker , vooral ten
nutte van de jeugd en mingeoefenden , tot eon gebracht, opgehelderd en eenvoudig voorgedragen , enz.
Door J. W. C. TENCRINCK 9 Leeraar by de Hervormden , te Venhuizen. Ilde Deel. Te Hoorn, by J. Breebaart. In 8vo. 684 N.

V

an dit Tweede Deel der Evangelifche Verbaalen , in
tweeenvyftig Gefprekken tot On gebragt , door
den Eerw. TENCKINCIC hebben wy, by onze voorige
nankondiging van •het Eerfle (*), niets te voegen, dan
dat de Schryver zich over 't geheel gelyk blyft , en,
offchoon op den titel that vooral ten nutte van de jeugd
en mingeoefenden, ons nu , in 't Voorbericht, zegt :
11 dat Ik niet alleen voor de jeugd en mingeoefenden ,
veel min voor de jeugd alleen , fchreef,, zal wel niet
noodig zyn erinnerd te worden." Voor meergeoefenden zyn evenwel betere hulpmiddelen voorhanden. Of
gefchiedt ten hunnen gevalle nu en dan eene aanhaaling
van
(*) Pod. Lettercef: aoa. bl.

62a J. W. C. TENCICINCK, EUANC. VERHAALEN.

van SIMSONII Chronicon , FISCHER de vitiis Lexicorunt
.N. Teslamenti enz.?
Van het Eerfte Deel hadden wy eene Uitgave in gr.
8vo. voor ons. Nu wordt ons dit Tweede in kleiner
formaat gezonden. Men kan zich dus van dit Werk
op onderfcheidene wyzen laaten voorzien.

Systernatiseh Handboek der Befchouwende en Werkdoadige
Scheikunde: ingericht volgens den Leiddraad der Chemie ,
voor beginnende Liefhebbers ; door w. HENRY. Om
te dienen , tot opheidering en uitbreiding van gemelde
Werkje: door ADOLPHUS YPEY , L. M. Philof. et
Med. Doet. voorbeen Hoogleeraar in de Genees- Ontleed- en Scheikunde te Franeker.
Deel. Te Am.flerdam , by W. van Vliet, 1804. In gr. 8vo. 6o6 LI.
e greetigheid , met Welke , by de Liefhebbers der
Scheikunde, in ons Vaderland , de Vertaaling der
Chemie , voor eerstbeginnende Liefhebbers, van HENRY,
in bet voorig jaar,, door den Oud-Hoogleeraar YPEY in
het licht gegeeven , wierd ontvangen , moedigde dien
geleerden en onvermoeiden Geneesheer aan , om een
Werk van meerder omflags te onderneemen , en een nitvoerig Scheikundig Handboek , volgens de heden ten
loge alomme aangenomene gronden dier Weetenfehap
ingericht , in het licht te geeven. Het is waar,, deeze
taak was reeds voor jaaren ondernomen , door wylen
onzen geleerden en verdienflelyken Landgenoot P. J.
EASTELEIN ; doch ems onverwagte dood overrompelde
hem , in het midden van zynen arbeid : terwyl hy het
arite Deel zyns \Verks geheel en al had ingericht ,
naar de toen ter tyd , hier te lande, nog algemeen aangenomene, doch thans verworpene ouderwetfche begrippen; waardoor dat gedeelte van zyn Werk , hoe veel
fchoone zaaken her anders ook moge bevatten , geheel
onbruikbaar is geworden.
\reel danks zyn wy derhalven aan den geleerden YPEY
verfchuldigd , dat hy de zwaarwigtige taak op zich heeft
willen neemen , om onze Landgenooten van een genoegzaam.tuitvoerig Handbook in dit vak , 't geen ons geheel ontbrak , te voorzien. Met byzonder genoegen
cloorlazen cvy dit Werk, en vonden het alomme met de
grootfle duidelykheid en naauwkeurigheid opgeftelel ;
hoc-
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hoedanigheden , doorgaans eigen aan of ten minften
hoognoodzaakelyk voor Lieden , wier taak het is, of
geweest is, anderen te onderwyzen. Tot een uitvoerig
Bericht , aangaande dit verdienftelyk Werk, is in ons
Ithandwerk de plaats te bekrompen. Wy zullen der..
halven alleen den hoofdzaakelyken inhoud van dit Eerfle
Deel deezes Scheikundigen Handbueks onder het oog
onzer Leezeren brengen , en een ftaaltje uit hetzelve
mededeelen , om de wyze , op welke het Werk is nit.
gevoerd, te doers kennen.
Het thans voor ons liggend Eerfle Deel loopt over
de eerfle Afdeeling , en de zestien eerfle Verdeelingen
der tweede Afdeeling, van het Werkje van HENRY. De
gemelde Eerfle Afdeeling verhandelt uitvoerig datgeene ,
't welk HENRY flegts voor een gedeelte, omtrent de algemeene grondbeginzelen der Scheikunde, had aangeflipt.
Men vindt bier eene nette bepaaling van hetgeen men
door het woord Scheikunde moet verftaan , benevens de
befchryving der verfchillende verdeelingen deezer Weetenfchap , gelyk ook eene korte Gefchiedenis derzelve
en van haare omwentelingen enz.
De Tweede Afdeeling handelt, in haare eerlle Verdeeling, uitvoeriger, over alles , wat tot de byzondere deelen
deezer Weetenfchap betrekking heeft, en onderricht ons
inzonderheid aangaande den aart der Scheikundige Verwandfchappen; waarop volgt eene befchryving der voornaamtte Scheikundige Konstbewerkingen. De tweede Verdeeling deezer Afdeeling handelt over de Eigenfchappen en
Werkingen,der Warmteftof, en geeft ons een beredeneercl
en naauwkeurig verflag , aangaande de nieuwfte ontdekkingen , in dit vak. Onder anderen komt hier voor, op
bl. 129 en volg. , eene beredeneerde vergelyking, tusfchen het Licht en het Yuur , welke wy hier, tot een
proefje van bet geheel , gedeeltelyk zullen mededeelen.
„ Hoe zeer ook (zegt onze Schryver) Licht en Vuur,
in verfchillende opzichten , van elkanderen fchynen te
verfchillen , zo is echter dit onderfcheid niet zo groot ,
dat het noodig fchynt , te onderftellen , dat deeze beide
werkzaamfte Dryfreeren , van de werkingen der Namur,
in hun aart onderfcheidene floffen zyn. Derzelver overeenftemmingen, in hunne werkingen, zyn daarenboven
zo groot, dat het waarfchynelyker valt, dezelve te houden voor verfchillende wyzigingen 2 van eene en de.
zeifde Hoofdftoffe.
5, De
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// De voornaame voorftanders deezer leere , die ,
door FOURCROY vooral aan MONGE als uitvinder ,
worth toegekend , ftellen , dat het Licht niets anders
zy , dan de vrye Warmteftof , die, met zodanig eene
onbegrypelyke beweegt , dat zy, geduurende
den tyd van eene Seconde , eene lengte, van meer dan
4ocoo , kan afloopen. Deeze zelfde flof wordt
daarentegen warmte , of vuur , wanneer zy, in haare
beweeging, worth gefluit. Zeer fnel moet de beweeging
der Lichtitof zyn, om door de doorfchynende lichaamen
te dringen, 't geen zy verricht, zonder warmte te veroorzaaken. Doch ontmoet die zelfde fnel bewoogene ftoffe,
in haaren weg, ondoorfchynende lichaamen, dan wordt
die onmatige fnelheid getemperd , en de Lichtftraalen,
thans langzaamer bewoogen, gaan over in Warmteflof.
Dat het Licht dan alleen warmte voortbrengt als het
in zyn weg gefluit wordt , kan men wider anderen bewyzen , door twee Thermometers by elkanderen te Irangen , en den bol van den eenen te berooken, met lamp.
zwart doch den anderen zuiver te laaten. Dan zat
men immers ondervinden , dat de eerstzenoemde Thermometer een hoogeren graad van warmte zal aanwy.
zen , dan de laattte. Door het lampzwart worden naarnelyk de lichtftraalen , in hun loop , geftuit en opge.
ilorpt , die op den blinkenden bol, van den anderen
wierden te rug gekaatst en dus afgeweezen. Een krag.
tig bewys voor deeze waarheid is o(‘k , het by veelen
onhegrypelyk verfchynzel, dat de warmte , hoe hooger
men de bergen opklimt , vermindert, zo dat men ein.
delyk in een eeuwigduurenden winter komt , in welken
de ys en fueeuwklompen nooit ontdooijen ; terwyl, in de
beneden gelegene valeijen , dikwyls eene verzengende
hitte heerscht. In deeze onderftelling , dat het licht
dan eerst warmte geeft , of in Warmtettof overgaat,
wanneer het, in zyn loop, wordt geituit, of onregelmaatig te rug gekaatst valt niets gemakkelyker te
begrypen , dan de vermelde algemeen bekende waarheid.
In de laagte worth immers , door het Aardryk en de
zich daar op bevindende lichaamen, al het invallend licht
in zyn loop, gefluit , en dus gedeeltelyk opgeflorpt en
gedeeltelyk onregelmaatig te rug gekaatst. Het verliest
dus die geweldige fnelheid , welke het wezen des Lichts
uitmaakte, neemt thans dien geringeren graad van fnelheid aan, die aan het Vuur eigen is, en veroorzaakt dus,
on.
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(Alder de verzengde luchtfireeken , eene dikwyls byna

onverdraagelyke hitte. Op de hooge bergtoppen, daar.
entegen, gaan alb: de Lichtftraalen , der nabuurfchap,
voorby,, zonder botzing , en dus zonder eenige warm•
te te geven. Alle Warmteftof , derhalven, die daar
werkzaam kan zyn, moet haaren oorfprong neemen, uit
dat weinig Licht, 't geen , tegen de bergtoppen zelve ,
in zyn loop, geftuit wordt. Welke geringe hoeveelheid
van vuurftof zich, door haare veerkragt, te veel in de
omliggende , van warmte beroofde ruitnte , verfpreiden
moet , om eenige aamnerkelyke uitwerking te doen." enz.
De volgende Verdeeling deezer Afdeelinge meldt kortelyk lets, aangaande de Gazes, in het algemeen ; ter.
wyl , in de vierde Verdeeling, uitvoerig, over de Eigenfchappen der Zuurftof , en die van het Zuurftofgaz wordt gehandeld ; by welke gelegenheid, onder
anderen, ook lets, aangaande de Oxighnes en TIzermoxi.
gdnes , voorkomt. De vyfde loopt over de Stikftof,
derzelver hoofdeigenfchappen, de middelen om haar zuiver te bekomen, enz. De zesde handelt over de Dampkringslucht , haare Zwaarte en Veerkragt ; gelyk ook
over derzelver tezamenitelling , uit Zuurftofgaz , Stikftofgaz , en een weinig Koolftofzuur. Hier op wordt,
in de zevende Verdeeling , gehandeld over het Waterftofgaz ; en in de agtfte over de zamenftelling en ontbinding van het Water ; by welke gelegenheid de gewigtige Proeven, dienaangaande in Vrankryk en elders
genomen • naauwkeurig befchreeven worden. De negende Verdeeling fpreekt over de eigenfchappen van het
Water , in de drie verfchillende toeflanden , waarin het
voorkomt; te weeten , dien van Ys, vloeibaar Water,
en Damp. De tiende handelt over de Loogzouten, ea
befchnuwt derzelver eigenfchappen zo in het algemeen , als in het byzonder: terwyl de volgende Afdee.
ling de algemeene hefchouwing der Zuuren , en eene
optelling van de vonrnaamite derzelve , bevat. De
twaalfde Verdeeling loopt over de Kontftof, het Knob
ftofzuur en deszelfs Verbindingen gelyk de dertiende
fpreekt over de Zwavel ,, bet Zwavelzuur,, de Zwavel.
luure Lichanmen, en de dubbele verbindingen der Zwavel De veertiende bevat het Salpeterzuur, benevens
bet Zoutzuur , en handelt dus , in de eerfte plants,
over de verbindingen der Stiltftof met de Zuurftof ,
waardoor het Salpeterzuur gebooren wordt ; over het
Sal.

532

A. YPEY 0 SYSTEMATISCH HANDBOEK.

Salpetergaz, het geoxideerd Stikgaz, bet Salpeterig-zuur,
en de verbinding van bet Salpeterzuur met de Loogzouten; en, in de tweede plaats, over bet Zoutzuur,
het geoxigeneerd Zoutzuur, en hunne verbindingen. De
vyftiende Verdeeling loopt over den Phosphorus, bet
Phosphorzuur en zyne verbindingen. En eindelyk de
zestiende, over het Boraxzuur en deszelfs verbindingen.
Tot dus verre heeft het de geleerde Schryver gebragt in bet Eerflc Deel van zyneu keurigen Arbeid.
Van harten wenfchen wy, dat by, door eene algemeene
goedkeuring en overvloedigen aftrek van zyn Werk ,
moge aangemoedigd worden, om hetzelve, zo veel zyne bezigheden toelaaten , te vervolgen.

Reizen io Opper- en Neder-Egypten, geduurende de Veld.
togten van den Generaal BUONAPARTE. Door VIVANT
DENON. Uit het Fransch vryelyk vertaald. Gevolgd
door een Aanhangrel by de Vertaaling. Door E. A. KENDAL. Met Kaarten en Plaaten. Ilde Deel. In den
Haage, by J. C. Lecuweftyn. In gr. 8vo. 455 bl.
choon eene uitvoerigere en prachtigere Nederduitfche

aanvanglyk het
S Vertaaling, door
licht ziet (*), mogen wy niet nalaaten de voltooijing
HERM. BOSSCHA

te vermelden der vrye Vertaaling, met dit Tweede thans
voor ons liggend Deel. Onze [telling, by de aankondiging des Eerften Deels deezes Werks dat het eene
Vertaaling of Naavolging was der Engel/Z:he verkorte
Vertaaling , of liever Samendringing , van den Heere
KENDAL toen bekragtigd door bet voorgevocgde Gefchiedkundig Perhaal der Verovering van Egypten door de Iran•
fchen , vinden wy geflaafd door bet Aanhangzel van
die zelfde Engelfche hand , agter dit Deel geplaatst.
Volflaagen gelden de Aantnerkingen , op het Eerfle
Peel deezer Vertaalinge gemaakt (f), op dit Tweede. Wy
zullen van een Werk , door het illengelwerk onzer
Letteroefeningen, van tyd tot tyd, eer 'er eel ige Nederduitfche Vertaaling van 't zelve bet licht zag, reeds
in fchryfwyze en byzonderheden bekend, Been doorloopend uittrekzel geeven, of ftaalen verfchaffen.
By
(*) Zie bier boven, bl. 63.
Zie one
Letteroef. voor 1803. bl. 559.
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By veele verkortingen des Engelfeben Bewerkers van
dit Reisverhaal, ontmoeten wy eene Uitweiding , of Invaeging , door hem geplaatst, ter gelegenheid , dat DE4
VON verhaalt, hoe muRAT-Bey een Zendeling bath nitgezonden, te Derma ontfcheept ; daar by vermeldendet
, Deeze Zendeling was geen minder Perfonagie, dan
de gewaande Engel monnt , in den Koran aangekondigd, en toegezegd ter verlosfing der waare Geloovi.
gen : de ellendeling, wien MURATS ftaatkunde nu deeze
rol deedt fpeelen, werd voot den beloofden Engel her.
ken(' door een Pelgrim, aau het hoofd van tweehonderd
illuggebrynen; de itandaard van den Propheet werd onttold , en men kondigde wonderwerken aan ; de vet.dwaasden gdoofden heiliglyk , dat de fnaphaankogels en
zelfs bet canon der Franfchen niet in flaat waren QM
bet mil-lite leed te doen aan hun , die zich onder deeze
gewyde baniere fchaarden. Plotfelin g in de Provincie
Banirelz inrukkende, maakte deeze Engel MOHDI zich
by verrasfing meester Van Demenhar,, alwaar flegts eene
bezetting van zestig Franfcbe fitIciaaten lag; by deezen
voorfpoedigen aanvang , namen de aanhangers van den
nieuwen Aanvoerder flerk in getal toe; de Beduin - dram
bieren fchoolden van alle kanten faam, en de troep der
misleide dweepers werd ontelbaar. Even gelyk de
dwarlwind , die de woestyn doortrekt , hief zy , in
Kaaren voortgang , pylaaren van zand en ftof in de
hoogte , en fcheen te gelyk hemel en aarde te bedreigen maar op den eerften flag, aan haaren gronditeun
gegeeven, zag men haar wankelen , nederftorten en vet.
dwynen ; een detachement werd uitgezonden, Demenhur hernomen , vyftien honderd muitelingen gedood,
en de overigen veritrooid ; de Engel MOEIDI die eett
wond bekomen hadt , redde zich met moeite door de
vlugt ; de begocheling verdween, en van dit verfchyrt.
zel , en deszel!s legermagt, word vender geen woord
meer gehoord."
De Fleer KENDAL, dit vermeld hebbende, voegt 'er
eene Opheldering by , welke .ms hoofdzaaklyk berigt,
dat het zestiende groote teken van het aannaderend
einde der wereld door MOHAMNIED befchreeven werd in
de aankomst van den Engel MOHDI, of den Beftuurcler ; omtrent wien by de voorfpelling deedt i dat zyne
komst niet eerder zou plaats hebben, dan wanneer
LETT. 1804. NO. X5.
Xx
Maud
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,.nand van zyn eigen geflagt, wiens naarn dezelfde zorz
zyn als zyn eigen naam, en wiens Vaders naarn dezelfde zou zyn als zynes Vaders naarn, over de iirabieren
beerfchen zou , en de aarde met den roem van zyne
regtvaardigheid vervullen. Deeze Perfoon , gelooft
de Se6te der Shiiten, dat thans werklyk in leeven is,
en zich op eene verborgene plaatze verichoolen houdt ,
tot aan den beflemden tyd zynes openbaarmaaking: want
zy veronderftellen hem geen ander te zyn , dan tie laatlie der twaalf 1111211S„ MOHAMMED- ABDuL -KAsEm, even
gelyk hun Propheet den naarn van MOHAMMED voerende , en de Zoon van HASSAN-AL- ASKER I , den elfden
Iman deezer opvolging. werd te Sermanrai gebooren , in bet tweehonderd en vyf- en- vyltiete jaar der
_Hegira. Uit deeze overleevering is vermoedelyk ontthan eene mcening, die vry algemeen onder de vroegere Christenen in zwang ging, dat , na .:mlyk , de Mohamme.
daanen de terugkomst van hunnen Propheet op aarde
Yerwegteden.
Nan vermeld te hebben , dat de Shiften. , een der voornaamPe Sedan onder de Mohammedaanen, aan de Imans
eene opy olgieg van den Apostolifchen geest toefchryyen , en Aer, boven MOHAMMED verkiezen, of ten min-,
lien met hem gelyk ftellen,:geest de Deer KENDAL te:
verfiaan , hoe bet fchynt te blyken , dat de overleevering , berelfende de komst van den Engel MOHDI, aanleiding gtgeeven heeft tot ten minften 66ne bedriegery
YOOr die, welke, op de voorverhaalde wyze, tegen de
Franfchen werd in 't werk gefleld. Van deeze bedrie•
gery worth bier verflag gegeeven , met den rampzaligen
taitgang des Bedriegers, welke egter niet millet , onder
het overblyvend gedeelte van des Bedriegers aanhange.
ren , de nitwerking voort te brengen , welke by beaoeld hadt : want by hadt hun beloofd, dat zyne ziel
zou verhuizcn in de gedaante van een gryshairig man,
rydende op een gryshairig -dier, en dat, naa een zeker
getal jaaren, by tot hun zou wederkeeren , orn hun
de geheele aarde in bezit te geeven ; de afwagting
van welke toezegging de Se6te verfcheide Eeuwen daarriaa in weezen hieldt, onder den naam van Mobenditen,
gelyk de Perfiaanen hun noemen, Sefid itimehghian;
tat is, in het wit gekleeden , om dat zy kleederen van
die kleur droegen in tegenflelling zo als men vry
waar.

RETIED!.

waarfchynlyk gist van de Caliphs Wt den Stam van
Wier banieren en kleederen zwart waren.
ABBAS
Het 'Aanhangzel van den Heer KENDAL beftaat voor.
eerst in gene Opheldering van de Kaart van Opperen Neder-Egypten , in bet Eerfle Deel deezer Reizen
geplaatst ; ten tweeden in eene Opheidering van het Plan
van zliexandrien , mede in dat voorhanden, met aanmerkingen over de Stad jllcxendrien en derzelver oor.
fpronglyken toettand h et gevoelen van EDWARD BROWNS
opgcgeeven bebbende , hegt by daar aan de oordeelkundige aanmerkingen , door den ,Generaal REYNIER daarom•
trent in het licht gegeeven. Voorts deelt by nit BROWNS
de voornaamite hyzonderheden mede , de Gefchiedenis
der Stad Alexandrien betreifende.
nezelfde Plaat in het Eerfle Deel gaf ons eene meet.
kundige afbeelding van den vermaarden Pylaar van .dlesandrien , welke langen tyd dien van POMPEJUS gea
heeten heeft, dien fommigen eerder zouden overhellen
dien van SEPTIMIUS SEVERUS te noemen , en die zeer
mogelyk tot geen van beide deeze benaamingen geregtigd is. Van deezen Pylaar zyn onderfcheidene meetin.
gen in het licht gegeeven ; die op gemelde Piaat zyn
overgenomen uit de Gedenkfchriften van CHARLES NORRY
een der Bouwkundigen van . de Frani-eke Expeditie.
Terwyl in ons klein Land twee Vertaalingen van dit
belangryk Werk , hoe onderfcheiden in de uitvoering,
elkander als overdwarsfen, vinden wy , dat in Engeland ,
alwaar ook reeds twee Vertaalingen „ van ARTHUR.
AIKIN en E. A. KENDAL, voorhanden waren , nog een
derde te voorlchyn treedt.

Reize van DE LA PEROUSE , in de 3eaaren 1785-1788.
Met Plaaten en Kaarten. Naar het Franscit, door Mr.
J. VAN DER LINDEN, Advocaat te Leyden. IIde Deel.
Te 4mfterdani , by J. Allart. In gr. avo. ego bl.
y de aankondiging van het Eerfle Deel deezes
Werks CP), hebben wy onze Leezers berigt, hoe
en waar zy , in het Mengelwerk onzer Letteroefeningen,
een Verflag dier Reize , alsmede van den Heere
LA

B

(*) Zie onze traded. .Leitergel.
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konden vinden. Wy merkten op, hot
men ons in deeze Vertaaling, ichoon op eene vry grooter fchaale gemaakt, dan het beitek onzes Mengelwerky
gedoogde, by large na het oorfpronglyk Franfche Weal,
hecrlyk in drie Boekdeelen in 4to tiligevoerd, niet leeverde, en uit den Atlas, daar toe behoorende, beftaande uit LXiX zo Kaarten als Plaaten , behalven de al.
gemeene Kaart der Reize , zich met eenige der belang.
rykfte Aftekeningen vergenoegde. Twee ontmoeten wy
'er in dit Deel, 't welk met bet tweede jaar, 1786,
aanvangt, en met July des volgenden jaars eindigt. Men
zal ons wel willen verontfchuldigd houden , dat wy
Diets uit dit Werk ter Proeve ontleenen, en overwy.
zen tot ons Mengelwerk voor den Jaare 1800, 12.
en de verdere plaatzen, op den Inhoud te vinden.
De Vertaaler heeft zich van zynen arbeid wel gekweeten ; en wy zullen onzen voorraad van Reisbe.
fchryvingen ter Land- en Zee . ontdekkinge daardoor op
eene belangryke wyze vermeerderd vinden, wanneer het
Werk , dat traaglyk in de Vertaaling voortfpoedt ,
eens of is.

LA PEROUSE

der Reize van Mr. s. C. NEDERBURGIT ge7ournaal
7vezen Commisfrris Genera& over Nederland, India ,
Noordoostkust, in 1798, op hooge order
tangs
gehouden , door de Onderkooplieden to Batavia ,
WARDENAAR en P. PH. DU PUY , Medereisgenooten.
Te iltnflerdam , by W. Holtrop, 1804. In gr. 8vo.
151 hi.
De Bezending des Heeren NEDERBURGII na Nelrlandsch Indie is , ten tyde der beftemminge, der
volbrenginge, en der uitvoeringe , aan veel op- en tegenfpraalts onderbevig geweest. Thans vereerd met den
Post van Lid in den thans gereOrganifeerden Afiatifchen
Raad, borrelt dat oude op, en laat men niet at', op te
baalen , hoe veel fchats de Bezending van dien Heer
perfoonlyk aan den Lande gekost heeft. Hiertoe
bet Stukje , 't welk wy thans aankundigen , en voornaamlyk de voorafgaande Brief des Uitgeevers , waarin
bet gedrag van dien Heer in het allerongunftigite licht
wordt voorgefteld , en wel byzonder zyne , gelyk het
jeuoemd Worth ,
Bachante Hofreis na Java's Oost,
2, kust
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Rust," naa den dood van PRYKENIUS ondernomen en
volvoerd , „ om 'er den gebraaden haan te fpeelen
zonder iets weezenlyks uit te voeren."
Hadt de Beer NEDERRURGH , ten opzigte van tegen hern
uitgegeeven Stukjes , gefchreeven: „Anecdotes op te za„ melen, om 'er eene chronique fcandaleufe van te maaken,
9/ is eene haatlyke moeite." De Uitgeever van dit Stukje
wil hier , zonder te vreezen van met den Heere D VAN
LENNEP , uit wien by het een en ander hadt aangetoogen , voor een Opzamelaar van fchandelyke Anecdotes
gehouden te worden , ter voldoening van zyn groot
oogmerk , het aditrueliver — en inftrativer — maaken , naamelyk , van het reeds hier en daar , ten opzigte van de Amptsverrigtingen van Mr. NEDERBURGH
gepubliceerde , niet te onpas brengen het navolgende
.Dagverhaal „ der zoo allerpragtiglle , voor de O. I.
„ Maatfchappy kostbaarfle , als in zich zelve nutloo„ ze Reize van den Opper -Commisfaris- Generaal langs
,, Java's Noordoostkust. Het onzydig Publiek oordee5 , le, uit dit authentiek flukje , over de merites van het
5 , hier boven (in deezen Brieve) ten dien opzigte ge„ avanceerde , en houde ons vry van fcandalifeerende
„ oogmerken.”
Aan de Heeren WARDENAAR en nu PUY halt Mr.
1NEDERBURGH opgedraagen het houden van een Yournaal
van alles, dat eenigzins merkwaardig is , het welk op
deeze Reis zou voorvallen. Dit vinden wy bier met de
Bylaagen , waarin alles tot deeze Reis geregeld en bepaald wordt. De Reis nam een aanvang den 12 April
3798 , en duurde tot den 19 Sept. diens jaars.
Men zal , met den Uitgeever , dit Tochtjen 1 , zo
„ vrolyk en vermaaklyk als kostbaar en allerbrillantst"
mogen noemen. In hoe verre die praal , dat ceremonieel , in die Gewesten voor een Gezaghebber eeniger.
maate noodig zy,, willen wy onbeflist laaten. Alles was
pragtig , luisterryk , fchitterende, vol blyken van waare
of geveinsde onderdaanigheid. Van het weezenlyk
voerde vinden wy zeer weinig opgetekend. Het Journaal is , fchoon van herhaalingen der zelfde eerbetoonin.
gen overvloeiende, leezenswaardig , en veelal kort.
De geweezene Gouverneur BARTINGH fchryft in eene
nagelaaten Memorie , gelyk wy op eene keerzyde van
het blad by den aanvang des journaals opgetekend vinden ,.... Speelende by wylen zodanig den gebraden haan,
dat het onverdraaglyk is... den train en het gefehut als
een
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een JELLETJE gebruikende Voor ons waren alle deeze

Gasconade: niets ; maar daar komt dan nog by eene belachlyke DIM:INA:RE verbeelding en trotfche verwaandheid•.. en dan betaalt gemeenlyk de C'ompagnie
bal.
dat, God betert l maar al le veel de ondervinding be•
waarheid heeft. — Wy leezen daaronder de woorden
van NEDERBURGII: Wenschlyk ware bet , dat deeze NAIVE
befchryving alleen ten tyde van den braavm en cordaaten
Gouverneur HARTINGH zyne applicatie bait gevonden!
As Graavenhage in de Dertiende Eeuw, volgens eene Dude
Aftekening; ,net Historifthe Ophelderingen, door w. II.
j. VAN WESTREENEN. 's Graavenbage , by P. van Daa•
len Wetters, 1804. In gr. 8vo. 34 blade.
e vlytige en kundige WESTREENEN geeft bier den
Nederlanderen een gefchenk , dat, hoe klein in het
voorkomen , by elken Liefhebber der Oudheidkunde
eene aanmerkelyke waardy zal hebben. Waarin het
beta, ziet men uit den opgegeven titel. Het is, naamelylt, een Kaartjen van den allereertten aanleg van 's Graavenha ge , in het midden der Dertiende Eeuwe, of omtrent 3L;o jaaren vroeger dan eenige andere thans be•
kend zynde afbeelding of belL:hryving (*). Het Kaartjen
zelve is, evenwel, niet van dien onilerdorn, maar in het
aar 1528 getekend door CIIRISTOPFEL DIARGIIE
mand van elders den tegenwoordigen Uitgeever onbedoch , zo als deeze aanmerkt , misfchien een
kend
Duitfcher , die tot het gevolg van KAREL DEN Vden
behoorde (1). De Maaker zegt niet „ of het eene copie
95 is van een ouder ;Iftekening , of wel een eigenaartig
', fink, door hem ontworpen, en gegrond op de Ilan/9 tekeningen wen in weezen , en de overleveringen
,s van zyn tyd (4-)." De Heer VAN WESTREENEN int
dit onbellist , en de Recenfent zal zich wel wachten
van omtrent een zo duister auk eenige uitfpraak to
doen. Ondertusfchen zoude het nog al eenigen invloed
hebben op de waarde van het Stuk , indien men dit
ironde bepaalen. Zekerlyk kan men in het begin der
XVIde Eeuwe aantekeningen , berichten en overleverin
,on geha,d hebben , welke nu verloren, of, indien zy
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(*) 1. IY

(t)

3,

(4.) DI. 4,
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al ergens fchuilen , niet meer bekend zyn ; maar op
zulke berichten of eene Kaart of Tekening te ontwerpen,
is altoos veelmeer by gisfing te werk gaan, dan indien de
Teknaar eene Afbeelding, loo of nso jaaren oud, voor
zich heeft, welke hy alleenlyk behoeft te voigen. Hoe
belangryk ook de voorwerpen zyri waarover de Hr.
VAN WESTREENEN vervolgens handelt wy wenschten
wel , dat hy ons hieromtrent zyne gedachten , en , indien niet zyn gevoelen , ten minaen zyne gisfingen had
Zal de Recenfent waagen , de zyne te
naedegedeeld.
zeggen? Het Byfchrift, ghedaan ao 1 5 28 bi mi Christoffel Marghe , zonder eenige verdere byvoeginge of overwyzinge , fchynt ruim zo veel een oorfpronglyk auk
van den Tekenaar aan te duiden. Maar begunaigen
niet andere byzonderheden de gedachten van eenen aaninerkelyk hoogeren ouderdom ? B. v. In de Tekening
leezen wy ; die weg daer men te Leijen gaet. Deese
is , zo als de Hr. VAN WESTREENEN aanmerkt (*) ,
naar alle waarfchynelykheid , de wech van 's Graaven•
zande na Leiden , en hier vindt men , op N. 9, een
Buis, waarby dit is half weg , zonder verder byvoegfel. Nu was in de XVIde Eeuwe 's Graavenzande
Beene plaats meervan aanbelang of vermaardheid; maar
in de XIIIde was het aanzienlyk door het verblyf der
Hollandfche Graaven , welker hofhouding eerst door
WILLEM DEN Ilden vandaar na den Haag werd overgebragt , terwyl zyne Moeder, Vrouw MACHTELD , nog
te 's Graavenzande bleef woonen (t). Toen voegde het
veel beter, de halffcheid van den wech tusfchen 's Graavenzande en Leiden , alwaar veelen der oude Graaven
bun Hof hidden, WILLEBI DE Ilde geboren werd , en
ten minften eenigen tyd woonde (4.) , zo naauwkeurig
te bepaalen , zonder eene der beide plaatzen te noemen,
dan ego jaaren hater , wanneer 's Graavenzande niet
sneer in eenige aanmerking kwam. Schynt ook niet de
geheele fmaak der Tekening, indien men fmaak aan de.
zelve mag toefchryven, eenen vroegeren tyd, dan de eel..
ite heeft der XVIde Eeuwe, aan te duiden? Doch wy
keeren van deezen uitflap weder tot het Werk van den
Hre. VAN WESTREENEN.
In het Kaartjen , dat tot hetzelve aanleiding gaf, ziet
men verfeheiden gebouwen getekend, welke den eerften
Zanleg van het naderhand zo beroemde en bloeiende
's GraBl. 27.
(t) Bi. 9.
(4.) Bl. 29.
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Graavenhage vertoonen , en welker plaatzing en oonfprong door den Schryver, met veele blyken van grondige Oudheid- en Historiekunde, zo veel mogelyk , worden nagefpoord en aangewezen. Verrewech het voor.
mainfte van alien is , Dat Pallaes ..... Graaf Willem
1249 gehouwd' (*). De kundige Schryver neeme
ons hier eene kleine aanmerking niet kwalyk. In zynen tekst ftaat , ter aangehaalde plaatze , Pallaes; maar
in het Kaartjen leezen wy duidelyk Vanwaar dit
onderfcbeid ? Zoude het, misfchien, een misfiag zyn van
den Graveerder, die hier het oorfpronglyke niet naauwkeurig genoeg vnlgde? Daar de fbppen ..... in den tekst
Nan , fchynt men , naar de letters in bet Kaartjen, te
moeten leezen man; misfchien eenc font van den eerfien
Tekenaar voor van. — De Schryver (om voort te gain)
erkent , dat, volgens fommigen, dit gebouw eerst in het
Jaar it250 door honing WILLEM zoude gefticht zyn ;
maar hrengt meer dan eene gewichtige reden by voor
het gevoelen , dat het, hier opgegeven jaargetal het rechte zy (t). Waarfchynelyk mag men ftellen, dat in het
aar 1249 de aanvang van het bouwen gemaakt , maar
Jbet huis of paleis eerst in het volgende jaar in eenen
bewoonbaaren flaat zy gekomen , en dat 'er nog meer
jaaren zyn verlopen, eer alles geheel voltooid was , daar
WILLEMS Zoon FLOR1S nog naderhand grocer ende costeliker dede waken dat Hof in den Rage als dye Capelle
ende andere cameren (.1.). By welke gelegenheid ook
wordt aangetoond, dat het bouwen der Hofkapelle (thans
de Franfche Kerk), hetgeen fommigen aan FLORIS fchynen toe te fchryven , wel enkel van eene verfraajing
mecrdere opfiering kan genomen worden.
Ons beftek laat niet toe, verder nit te weiden : anders
zouden wy nog gaarne onzen Leezeren iets mededPelen
van hetgeen de kundige: Schryver zegt, raakende het Stain.
huis van het Geflacht ITITTENHAGE (s), het huis te Halfxeg (**),waarfchynelyk het allereerfte huis van 's Graavenhage, een Jachthuis tier oude Graaven. Maar
bet is tyd , dat wy eindigen : bet geheele Stukjen verdient gelezen te warden ; en wy hoopen, dat de 'Ir.
VAN WRSTREENEN ons meermaalen gelegenheid zal geeyen orn eenig bericht van zynen letterarbeid in ons
Maandwerk te plaatzen,
(*) Bl. 4. (j-) Bl. 7 env, (4) BI. to, (§) BI, nett%
(°4.) BI„ 23 env,
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Liederen voor den Huislyken Godsdienst. Op ChoraalNelodien, by de Proteflantfche Gemeenten in Duitsch•
land in gebruik. Onder de Zinfpreuk: Prallite Chris•
to. Te Haarlem by J. L. Augustini, 1804. In gr.
8vo. 48 N.
Duitfche Choraal-Melodien tot de bovenflaande Liederen.
Voor Brie Stemmen , en tevens voor het Orgel of Pianoforte. In gr. 8vo. 24 bl.

H et

betamelyke , om niet alleen ter eere van God
maar ook van Christus te zingen, —het opwekkende en zaligende dier zielsverbeffingen , — het pligtmatige, om zich hierin, als Leden van Christen-huisgezinnen , te veriustigen , en de Kinderen daaraan van jongs
of te gewennen , — de geest van laauwheid in deezen ,
in vergelyking van vroegere dagen, .., de voorbeelden
van byzondere perroonen , als dat van FREDERIK AUGUSTUS Erfprins van Saxen Zeiz , eu van onzen be.
roemden Landgenoot EOERHAVe als in huislyke Gods.
dienstoeffeningen veel nuttigs en heilzaams voor de ziele
gevonden hebbende ; benevens de redenen welke ter
vertraaging hierin, ook met naame in het huislyk Gezang,
medewerken:—dit heeft een Gezelfchap godvruchtige Chris.
tenen aangeIpoord, tot het neemen eener proeve , om den
lust daartoe weder op te wekken , en hunne Medechristenen
van 24 Liederen te voorzien , tot dat einde dienftig.
Tot het neemen deezer proeve werden zy te meer ge.
noopt , alzo eene voornaame reden van vertraaging
huislyke Godsdienstoeffening , hunnes agtens , gelegen is
„ in het gebrek aan eenen genoegzaamen voorraad van
1 , Liederen, gefchikt voor ieders vatbaarheid — gepast
„ voor onderfeheidene gelegenheden voorzien van
„ Zangwyren , die onder het bereik van gemeene Zan„ gers vallen , en echter , door het eenvoudig fchoon ,
algemeen hehaagen.” — Voorts komt hier nog by,
dat de in gebruik zynde Pfalmen , ook ten aanzien der
Wyzen, Diet alien even gefchikt zyn om in de Huisge.
zinnen gezongen te worden; 't welk men ook van veeler inhoud zeggen mag terwyl , in het algemeen , het
Choraal boven het Figuraal Muziek de voorrang , tot
het bedoelde oogmerk , toekomt.
Out deeze redenen vereenigde zich een klein Gent.
Xx5
fchap
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fehap; en beminnaars van Dicht- en Zangkunde bodm
elkar,(ei over en weder de band, om de beste Duitfche
Wieledien, uit cenen grooten voorraad, die voorhanden
i g , nit te kippen en in orde te flellen , en daarby gepaste Liederen te plaatzen; onder welke 'er voorkomen ,
die geheel of gedeeltelyk overgenomen zyn, met bewilliging des Drukkers,uit het Werk: u. VAN SALIS , Beeldengalery der Ileimweckranken (*). Het Gezelfchap
wil , 't Been nu het licht ziet , aangemerkt hebben als
het begin van een huislyk Gezangboek , 't welk, vindt
het byval , naderhand tot meerdere volledigheid zou
kunnen gebragt worden — waar toe ftoffe noch Melodien zullen onthreken.
Niet vers der Liederen, maar geheel zyn dezelve
met nooten gedrukt; 't welk een wezenlyk gemak geeft.
De Zangwyzen zyn gelleld op den gewoonen Pfalmtleatel ; doch deeze , zullen zy de rechte werking doen ,
rnoeten — naar de zeer juiste aanmerking , in 't Voor.
bericht geplaatst — fill zacht en teder , niet luid en
flerk uitgevoerd worden ; welk laatfte by veele
zingers plants grypt. — Ja waarlyk , dit is wel te beitlaagen ! want gebeurt het daardoor ook niet dikwerf ,
dat in veele Proteffantfche Vergaderingen, by de openlyke godsdienflige zamenkomften, niet alleen alle flichting gemist , maar ook het Gezang ondraaglyk wordt
voor dezulken, die eenig mulicaal gevoel, en ftemming
voor het zachte en melodieufe, bezitten? Het ware dus
zeer te wenfchen , dat dit ellendig gebrek meer algemeen verholpen werdt.
Wanneer dit by het zingen der Liederen in ant wordt
genomen; wanneer men tevens , onder het zingen, let
op den iithond des Lieds, op den fnelleren of traageren
gang, welken het, ingevolge daarvan , dient te verkrygen, alzo 'er onderfcheid is tusfchen den toon des ocamoedigen gebeds en dien der blyde dankzegging enz. —
dan zal het niet misfen , of deeze Liederen zullen met
flichting, en ter onderlinge opwekking, kunnen gezongen warden , en vooral het godsdienftig gevoel verlevendigen by dezulken der Christenen , by welken bet
bartstogtelyke, in godsdienftige overleggingen en belpiegetingen , de hoofdrol gewoon is te fpeelen.
Ne(*) Wy hebben van de twee eerfte Deelen ye:Tag gedaan,
in onze Vad. Letteroef. voor 1803. bl. 307, 664.
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Nevens deeze Gezangen zyn uitgegeeven dezelfde Me.
lodien , doch gezet voor drie Stemmen , en tevens voor
het Orgel en Pianoforte — ten einde Harmonie met Melodie kunne vereenigd worden by zulke kunstminnaars,
die in Nat zyn , door geoefFende muziek -kennis , de
waarde des Gezangs te verhoogen. — De Gezang.
en Choraal-boekjes zyn apart gedrukt , en afzonderlyk
te bekomen. In het Voorbericht voor de laatfte , vindt
men, under anderen , de herinnering, dat men zich op
de authenticiteit der gebezigde Melodien veilig mag verlaaten. Van twee Clasfieke Choraalboeken is gebruik
gemaakt ; van dat der Hrn. Jon. CHRISTOPH KUHNAU
en Jon. CHRIST. KITTEL ook zyn GRAUN en ande.
ren geraadpleegd : en de Lyst van de Choraalen , naar
de Hoogduitfche Opfchriften , met opgave van derzelver
Maakers , zo verre zy bekend zyn — deeze Lyst overtuigt den Beminnaar der Zangkunst , dat men ten dien
opzigte geene ongelukkige keuze gedaan heeft.
Wy wenfchen dat aan de hoop der Uitgeveren , wegens een goed onthaal , moge voldaan worden — ook
vooral dat hunne arbeid iets moge bydraagen ter bevordering van goeden en godsdienftigen fmaak under
onze Landgenooten ; doch daartoe kunnen wy tevens
niet nalaaten ons verlangen te betuigen , dat by een'
volgenden bundel de Liederen zelve meer kenmerken draagen van goeden dichterlyken fmaak. Wy meenen bier
niet mede , dat dezelve moeten gefteld zyn in hoogvliegenden train ; dit zou bezyden het oogmerk zyn ,
waartoe zy uitgegeeven worden : maar eenLied, als eenvoudig , fchoon , en vol gevoel , poetifthe verdienften
bezittende , zal het oogmerk der waare , en der
bevordering van goeden godsdienftigen fmaak, veel beter , ook by ongeoefFenden , bereiken , dan eenige rymende Coupletten , die, foms , niets meer dam matige
profa , van die zyde , geheel affteeken by de waardigheid des onderwerps , 't welk in dezelve bezongen
words. By al het ftichtelyke , 't welk wy under het
leezen aantroffen , zochten wy hier en daar te vergecfs
naar dat zachte , doch verheven eenvoudige tevens , 't
welk zo veel vermogen bezit am het hart te roeren, te
vertederen , en in de flemming te brengen van waaren
ootmoed en dankbaarheid.
Naar de onderfcheiden godsdienftige begrippen , Zia«
Jen fommigen der Liederen aan deezen bevallen , terwyt
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vvyl zy aan anderen niet zullen behaagen. Hoe al-,
gemeen bruikbaarder,, uit dit oogpunt befchouwd, foortgelyke Liederen gefteld worden , des te algemeener nut
kunnen dezelve te wege brengen.
Ilet Gezelfchap voor den aangewenden arbeid bedankende , en daarover den zegen van boven wenfchende ,
befluiten wy deeze aankondiging met de opgave van de
opfchriften deezer Liederen. t. Aan God. 2. Aan .7efus.
s. Het woord van God. 4. Morgenzang. 5. Avondzang.
6. Tegen Zorgvuldigheid. 7. Opbeuring. Morgenwekker
tot den Arbeid. 9. Toeverzigt. 10. Door- het Eeten. I I.
Naa het Eeten. 12. Danklied. 13. Vertrouwen. 14. Geduld. 15. Schuldbelydenis. 16. Hartsbeproeving. i7. Geloofsbede. 18. Rust naa Werken. 19. Wachten. 20. Zucht
cm heiliging. 2I. Lydzaamheid. 22. Huisfelyk Genoegen.
3. Rustdag "frond. 24. Sterflykheid.
Liederen voor den Boerenfland. Door AHATHA DEKEN. Te
Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1804. In gr. 8vo.
72 bl.
et een van weedom kloppend hart , met eene beevende
band, vatten wy de pen op, nu wy ons nederzetten ,
om van den jongften letterarbeid van AGATHA DEKEN , de

M

jongfie althans , by bar leeven in 't licht verfcheenen , ver•
lag te doen — van AGATHA DEKEN , die de lyst vergroot der
Vaderlandfche Mannen en Vrouwen , van, zoo als het de
waereld noemt, geringe afkomfte, die in de letterbaane met
roem geloopen hebben — van AGATHA DEKEN, die, door
eene gelukkige vereeniging der gaaven van verftand en hart,
net gevoel en gemoedelyiten ernst, Waarheid en Deugd in
imam natuurlyke fchoonheid wist voor te draagen, en alzoo
tot het onbedorven hart zich een' onmmiddelyken toegang
te baanen van AGATHA DEKEN , die , hoewel , misfchien
cm haar uitwendig voorkoornen, door veelen daar toe onbe•
voegd gerekend, zoo wel als haare meer uitwendig vrolyke
Eartvriendin , het talent bezat, om, door haare geestige invallen, bet voorhoofd zieh te doen ontfronzen , en de lachfpieren in beweeging te brengen -- van AGATHA DEKEN, aan
weike, te gader met haare jaaren sang onaffcheidbaare Ge.
zellinne , het Nederlandsch leezende Publiek, om haare me.
eigvuldige Gefchrifcen , tot leering of tot vermaak dienen.

de, onvergeetelyke verpligting heeft; en aan welke, hoe
zeer haar zotntyds al te weelderig vernuft by wylen eenen buitenfprong deedt , de lot niet rung ontzegd worden, van dot

goeden think haarer Landgenooten te hebben helpen verbeEC.
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teren of vorrnen •-• van AGATIIA DEUX, eindelyk, welke,
voor tydgenooten en naakomeiingen, ais een leevendig voorbeeld daar flaat , wat de Vriendfchap in bet menIchelyk
hart vermoge , om het zoet des leevens flerker aan te zetten, en deszelfs treurigheden te verzagten. Haare werkzaame
geest ruste in vrede, verheven boven 's waerelds wisfelvallig.
heden , m welke zy zoo rykeiyk deelde, en , geTyk by haar
leeven , nu met hare Hartvricndinne in de Eenwigheid vereenigd, bezinge zy, op hooger toonen , den lof haares He.
melfchen Vadars , ten wins eere zy , in het floffelyk bekleedzel, zoo gaarne de fnaaren tokkelde I — Om verfchooning
voor deeze korte loffpraak zullen wy onze Leezers niet
vraagen. Veel minder is dezelve dale de tol, welken wy haa.
rer naagedagtenisfe fchuldig zyn. Meer regts zal haar deep
wedervaaren de kundige Heer en Mr. J. SCHELTEMA , van
wiens pen , als voor die tank overberekend, wy eene uitvoerige Leevens- en Karakterfchets onzer beide verdiennelyke
Landgenooten met verlangen te gemoet zien.
Gaan wy nu van de Liederen eenig verflag doen. 't Is
bekend , hoe onze Dichreres, nevens wylen Mejuffrouwa
WOLFF , eenigen tyd te Trevoux , in Frankryk, vertoefd hebbe. Vaderlandsliefde, nevens de hooge denkbeelden, welke
zy aangaande den verbeterden flaat der befchaavinge van den
fmaak der Natie hadt opgevat, deedt haar na het Geboorteland , in den jaare 1798, wederkeeren. Deerlyke teleur.
voor een zoo tedergevoelig hart „ 1k kwam,"
zoo king DEKEN in haare Voorrede, „ en zag! Wat zag
• ik? weinig van 't geen ik verwagtte; veel van 't geen ik
• verwenschte. Eigenbelang, onder het masker van vader• landsliefde ; heerschzucht onder het kleed der ootmoedig• heid; veel list, weinig wysheids ; veel y'er, maar zon,, der verfland. De Staatshervorming met dezelfde gebreken
2, behebc, dezelfde euveldaaden bezoedeld, als die der Kerkhervorming atm het einde der midden- eeuwen ; vervolg.
,, den vervolgers geworden ; de Vryheid misbruikt rot een
• dekzel voor de gierigheid, en veele andere, den mensch
„ onceerende, driften. Wat al toorenbouwers, die nooit de
• kosten vooraf bereekend hadden 2 Wat al helden , die
11, waanden met duizend heerlyice grondbeginzels tienduizend
• onvermydelyke en onoverkomelyke zwaarigheden te zullea
• kunnen overwinnen?
Wat al zuivere Zedenleer uit on• zuivere bronnen gevIo2id ! War al welfpreekendheid ver.
„ fpild ter dOOrdryving vin bedoelingen, waartoe de platfie
• flraattaal nog te welluidend was! Welk can woeling der
driften! welk een oproer der zinnen !" •••• Te midden van
zoo veel onaangenaams wierdt onze Dichteres met eenen Boer,
in een gering Dorpje, bekend, „ in wiens wooning een groot
Licht was opgegaan ; die niet nagelaaten had het voor

zyne medenerPeringen te bum fchynen." Met deeezevrta
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eerlyken en kundigen Landman , met zynen beminnelyken
Leer= , en cenige door hem onderweezene Landlieden,
fleet zy veele aangenaarne uuren. En hieraan zyn deeze
Liederen hunnen oorfprong verfchuldigd.
lets, 't geen wy vervulgens in de Voorrede aantreffen,
baarde ons eenige bevreemding , en zal het , vermoeden
wy , ook anti veele anderen doen , doch 't welk wy oordeelen, den zulken onzer Leezeren, welke deeze Liederen
niet hezitten , ter kenn'sfe te moeten brengen. Wylen ooze
Dichteres, nanntelyk, beklaagt zieh, en zegt, tint het irnr,
zoo wel als haare Vriendin Mejuffrouw WOLFF lang heeft
geflooten , „ dat men het I'tthliek heeft widen opdringen,
„ nu eens, dat tale de vrolyke Liederen en Brieven in de
Oeconomifclie Licdjes , in Burg, erhart, Leevend, Wildfchut
„ en andere, door tins (Ichryft zy) in het Licht gegeeven,
„ Werken, van myne Vriendinne, alle de ernitigen van my
„ waren ; dan weder eens bovengenoemde Werken dike?:
„ inn myne Vriendinne hebben toegefchreeven, en my zot
„ en ydel genoeg geachr, out met haare varen te pronken.
„ Alles , (leest men verder) wat zy bier door beweezen
„ Innen , is, dat zy noch myne Vriendinne, noch my ken,, nen; daar ik niet alleen voor de he'll deel tan tale de
„ Werken heb, die op onzer beider naatn limo , maar ook
„ myne Vriendin niet minder ernflige onderwerpen dan ik
„ behandeid heeft; ik tiler minder vrolyke, of, gelyk men
„ liever zegt, grappige Liederen en Brieven, dan zy, ge,, fchrecven heb:" By veelen, die, zonder een kwaad hart,
het gegispie vermoeden koesterden, zal deeze aankondiging,
veelligt, verwondering beano, en het hun feed doen, dat
de geagte Scbryffter, door haaren dood, in de onmogelyk ■,
held gebragt is , om, zoo als zy voorwanrdelyk belooft,
t'ecnigen tyde een lyst der op beider nem uitgegeevene B r ieven , met de naamen der Schryffters van dezelven under
iederen Brief, te zullen in 't Licht geeven. floewel ons maks
niet waarfchynelyk dunkt, indien, egter, de [leer scno.minA lets of wat van dusdanig eene aanwyzinge wider de nagelaatene papieren vondt , zou dezelve, met het vermelden
daar van , veelen geenen ondienst doen.
Dc Liederen, bier voorhanden , vocren de volgende Op.
febriften. Tafelgebed. Goede gedaehten. Len het nut der

deugd, en het mace/ der ondeug-d. De Boer Phil,Vbof. De
_Boer tot Diaken verkoorcn. De Boer fPreekt veer zyn reekten. De Boer volgt goeden raad. De Boer ail zyn Zoon niet
iaaten fludeeren. De Boer dankbaar voor zyn negen landed
:rem 't Nag Kerfnis zyn op het Dop ..... Eene Zarnen+
fpraak tusfchen den Boer en zyn Vrouw. De Boer in de
Lente. De .Boer in den Zonter. De Boer in den Herfst.
De Boer in den Winter. Met ongenteen genoegen hebben

wy
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wy deeze Liederen geleezen; leed deedt het ons aan 't
de, dat bun aantal niet grooter was. jok en crust wisfelen
elkander voegzaam af. De Boer, maar de verflandige Boer',
hoedanig een bier wordt onderfteld, blyft in zyn karakter.
Geestig , fchilderagtig zelf is bet Lied, welk den Boer bezingt, die zynen waanwyzen , dommen Zoon niet tot Predikant wil laaten Itudeeren. Den lust kunnen wy niet bedwingen , om uit dit Lied eenige Coupletten af te fchryven; zy
bevatten de befchryving , welke de Boer van zynen Zoon
dom.

Zyn rug is als een paal zo flyf;
En al zyn handel en bedryf,
Zyn flaan, zyn zitten, wandlen, eaten,
Schynt met een pasfer afgemeeten;
Hy groet en buigt zoo waterpas,
Of by een Propanentje was.
Hy zit naast my zo tergend flom ;
Slaat druk de Bybelbladen am;
Schudt neuswys 't hoofd, in plaats van fpreeken;
Schynt rnagtig flerk zyn hoofd te breeken;
Slaat dan, als was by mat en mod,
Met grout geklap, den Bybel toe.
Ca ik ter kerk, ik lach my flap,
lids ik hem ddar, by iedren flap,
Om de oogen van het yolk te trekken,
Zyn aangezicht en kin zie rekken ;
Hy flaan blyft, over 't hoedje ziet,
't *elk dan aandachtig bidden bier!
Dan blyft zyn uitgerekt gezicht
Lynregt op Domino gericht;
De Schout zyn Yrouw verfiopt haare ooren,
Om zyn gegier nict aan te hooren,
Het welk door hoofd en harsfens dringt,
Wanneer by Davids Pfalrnen zingt.
Doet by aan tafel het gebed,
Dan is bet of u nog de wet,
In blikfemvuur en donderflagen ,
Op Sinai*. wordt voorgedraagen ;
En zoo de Borst geen hanger had,
'k Wed dat by in de nackt nog bad.
Dat het den Boer Diet om fpotten met het Leeraarampt te
'leen is , maar by deswegen waardige begrippen voedt, is

iaan heat te hooren, wanueer by vervolgens fpreekt:
Cods
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Cods Huis wordt traag genoeg bezogt ,
41 geef ik aan de Kerk geen bocbt ,
Pat niets verfiaat dan braaf to fchreeuwen, enz.
Had flechts myn Zoon een grein verfiand ,
En zag ik hem , op 't vryd land,
Cods Wysbeid in zyn Werken zoeken;
Las by in flichtelyke boeken;
En was by zedig, leerzaam, fill,
'k Zou zeggen: jonge! volg uw wil.
Naar nu by van de Schrift niets weet ,
Dan dat de Bybel, Bybel beet ;
Schoolmeesters-vaerzen voor Iran babble's,
kleine kinder-vraagen rabbles;
Zou ik, met dit verwaand fatfoen,
De waare Kerk flechts nadeel doen.
'k Ben altoos voor de fpreuk geweest:
Scboznmaaker! houd u by uw leest;
d at is 'or van dat overloopen,
Uit d'eenen /land in d'adr,, te hoopen?
Die leeft en werkt , daar by nict voegt ,
Is ;loch bemind, noch vergenoegd.
Gelyk van elders, veel ook zouden wy nit het Lied: de
Boer dankbaar voor zyne negen Kinderen , eene afwisfeling
van befchaafden bcett en verflandigem ernst, kunnen over:icemen. Naa zyne zegeningen te hebben bezongen, eindigt
by aldus:

ô! Hy , die zoo veel goeds genie"',
Die God den Heer in alles zict ,
Weet naauwlyks wat by zal begeeren;
Noemt alles zegen, kent geen vloek,
Wordt koud by zyn Gebedenbock,
Wil islets dan hartlyk darken leeren ;
Of zoo by bidt , 't is dat hem God
Gevoel geeft van zyn zalig lot.
lk ben nu de Familie...11am'
En werzsch , als Nader ilbrahant
flltoos te denicen en te handlen;
Met God, ootnwedig , als een vrind,
Die vol vertrouwen wordt bemind,
In diepe eenvoudigbeid te scantily";
Terwyl ik zynen zegen wagt,
roar ons cn voor ons nageflacht.
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kinders zyn myn grootfie fchat;
Dat dit de Stedeling niet vat,
.Ian ik gernakkelyk gelooven:
Pervreemd van 't Leven der natuur
'Met 't ouderlyke liefdevuur
Nood.vendig irc zyn hart verdooven
Hem zouden , niet misleid door fchyn
Feel kindren ook een zegen zyn,
Lets uit de Liederen op de Sairoenen
biedt ons de dwang ouzes beltelts.

over to neenieri, #er•
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Eriphil Tieurfpel van den Heer DE VOLTAIRE. Naar het
Fransek gevolgd , door den Heer Mr. M. STRAALMAN. Te
iimfleldam , by P. J. Uylenbroek. In 8vo. 66 bl.

B

et was ons alsof de Tragifche Mule van den Hr. STRAAL.
MAN ons bier haar laatsc vaarwel toeroept, met deze
woorden van Eriphile
„ En gun my, dat ik mooge, op 't nadrend oogenblik,
„ Uitllorten in uw' arm myn allerlaatften

en dit gunnen wy har ook gaarne. Het Voorbericht melds
ons, dat 's Mans Orestes niet ongunftig ontfangen werd op
den Ainfteldamechen Schouwburg; en alzo gaf ons het Am.
fteldamsch Publiek een naarvolgenswaardig voorbeeld vast
toegevendbeid en eerbied voor den ouderdom. De Heet
STRAALAIAN wilde ons, buiten alien twyfel, door deze zyne
rymen met dankbaarheid doen opmerken de uitnemende %Tor..
deringen, weaken de Diehtkunst gemaakt heefc onder ons
zinds zyne vroege jeugd. in de eerfte jaren der jongstverlo'
pene Eeuwe; maar tot dat elude hebben wy aan zynen Ores•
tes en zyne Eriphile nu ook reeds overgenoeg.

Reizen door de Holen des Ongeluks en Perblyven der Elende,
van K. H. SPIESS. Hide Deel. Te Haarlem , by F. Bohn.
In gr. 8vo. 254 H.

B

y de aankondiging der voordzetting van dit waarlyk
gefchreven en leerzaam Werk moeten wy den waarrchu.
wenden wenk herhalen, dien wy reeds re voren niet konden
terug houden. Overal wordt geheel ons gevoel in werking
gehragt voor den ongelukkigen veroordeelden booswicht.
Wy vinden bier telkens tastbare waarheid , en danken.rechr
jaartlyk den menschlievenden Schryver,. Desniettegenftaande
LETT. 1804. A0.
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wenschten wy echter, dat by ook daarop meer gewerkt had,
om te doen voelen , dat boosheid rock werklyk boosheid zy
by een' iegelyk; hoe zeer ook de omaandigheden veel tot veron:fchuldiging bydragen , en den ongelukkigen de hillykfle aanfpraak
geven op ha innigst medelyden van zynen natuurgenoot. Wy
wenschten , tot enen Tegenhanger by deze , verhalen der
ltaande geblevene deugd by foortgelyke verzoekingen en ongelukken , en dat , zo wel als ons medelydend gevoel , het
gevoel voor de waarde en het loon der deugd gefcherpt werd
in enen gelyken trap ; terwyl ons in deze verhalen grotendeels onopgemerkt en verzwegen fchynen , de vele en her-.
haalde pogingen der vaderlyke Voorzienigheid , ter waarrchuwing van den ongelukkig verdwaalden , en on) hem tern te
leiden tot de plichten der zedelykheid. Wy 'louden ons
komen overtuigd, dat iedere gefchiedenis van enen boorwicht , hoe medelydenswaardig ook , toch ook van zodanige
pogingen overvloedige bewyzen zou opleveren aan enen bedaarden en naauwkeurigen waarnemer; en door her opmerkets
van dezelve zal het noodlottige in den levensloop van zulke
ongelukkigen zeer aanmerklyk verminderen , waardoor het gevoel van hunne fcbuld natuurlyk in dezeirde mate by ons
met toenernen. Met deze aanmerking bedoelen wy geen.
tins het menschlyk medelydend gevoel tegen te werken ; al.
leen waarfchuwen wy tegen bet te ver dryven van gevolgtreku.
kingen , en aizo ongerymde begrippen ; waartoe ons de vasty
overtuiging van 's menfchen vryheid en ons gevoel voor zedelykheid verplicht.
Wy hebben hier eerst : Het noodlottig Leven van WILLEM
GODFRIED s*; een mensch , wiens by uitflek. verflandloze
opvoeding hem de leugen als bet aige en doorgaans zekere
redmiddel befchouwen deed , om zich te bevryden van verdiende en dikwils zeer onverdiende ftraf ; en die door alles,
war hem zinds bejegende , hoe Inger hoe meer overtuigd
werd , dat niet de misdaad , maar flechts de bekentenis derzelve, ftraf ten gevolge had ; een Jongen van enen zeer ede.
len aanleg, dien wy met al ons hart beklagen , maar die zich,
belaas ! genoegzaam met iedere misdaad bezoedelde, toen by
een Man geworden was ; die in de gevangenis eindlyk over.
feed , en zyn graf, met het hoogfte recta, by de fnoodlte
isdadigers vond. Wy kunnen hem in zyne zeer opmerkly.
Ire en doorgaans niet onwaarfchynlyke levensgefchiedenis bier
niet volgen maar moeten ook bier onze Lezers enen wenk
geven , opdat men zich wachre voor uiterften. Het is by
Let lezen van dit verhaal zeer duidlyk , dat de te flerke
verzoeking om zich met ene leugen te redden, die men
hem zo telkens gaf , gewis niet de dnige four was by zy.
te opvoeding ; maar dat de zeer onredelyke 'trader (hoe

weer de Schryver hem in vele opzichten voordelig duet

nit1w-

REIZEN DOOR DE

nom:

DES ONGETAINS, ENZ.

egl

' omen) volftrekt den post van opvoeder , en de zaligheid

van een kind te hebben , niet verdiende ; en dat by in het
geheel den flag niet had, om enigzins het hart te openen ett
het vertrouwen te winnen van een beminnelyk , leerzante
kind, zich daartoe ook geheel gene moeite gaf , mar dee
armen jongen het onfchuldigst vermaak ontzegde , en zich
ninnner jegens hem als varier maar altyd als een beul
gedroeg.
Voords is 'er waarheid in het voorftel, Waarmede bier de
Schryver begint: „ Openhartige bekentenis van ene begane
,, font is gehele verbetering, neemt alle ftraf weg, en wekt
„ ter beloning, vergeving en vergete/heid van het misdrevene
,, op." Maar wy zullen ons wel wachten , om, by de ops
voeding onzer Kinderen, zonder enige uitzondering, ons zo te
gedragen , als ons bier geraden worth : „ elke foot, ze
„ mogt ook nog zo grout , nog zo gewigtig zyn , zott
„ door my niet berispt, niet gettraft , maar geheel vergetert
„ worden , wanneer of voor of by de ontdekking 'er ene
„ rondborffige bekentenis en een getrouw verhaal der om„ flandigheden plaats had." Zeer zeker is voor den Vader
of Opvoeder niets wenschlyker dan de openhartigheid vett
zynen Kweekling ; maar 'er zyn toch zeer vele andere miss
daden en pbreken , die het Kind moet afleren ; hoe groot
ene ondeugd bet liegen zy,, is het toch de dnige niet. By
fommige Kinderen (wy weten het by ondervinding) zota
zodanig ene votkomene flrafloosheid in 't geheel geen nadeel doen; maar wy kennen ook Kinderen, die door dezelve,
even zeker , voor de galg zouden opgroeijen , als wanneer
men hun de leugen leerde kennen als ene bevryding vail
Bra& — De Opvoeding is een zeer moeilyk werk; 'er zyn
zo weinige zetregels voor alien en op alien toepaslyk. De
grote kunst is voorteker,, dat bet Kind den Vader nirnmer
iniskent, maar hem , ook wanneer by Itralfen moet , bemint
en eert. By het ene Kind heeft men nimmer , by bet ans
dere maar al te dikwiis firaffen , 1trenge ftraffen fomtyds,
riodig , zonder dat het laattte daaroin juist inwendig flegter
is. 'Er zyn Kinderen , die, wanneer het openhartig belyden
van hunne, in den beginne nog maar zeer kinderlyke en ge,.
ringe misltappen , hen van alle 11raffen bevrydt, al zeer fpoes
dig ons door openlyke en onbefchaamde ondeugd zullen
doen verbaasd ftaan. Men is met zyne lesfen doorgaans mild;
en op het papier gnat de Opvoeding zeer gemaklyk 1
Een leugen nit trotsheid zwaai • geboet, is de inhoud.vait,
het twede verhaal. Ene zeer merkwaardige gefchiedenis
„ De ongelukkige L. arheidde in den beginne rusteloos ,
maar ook by uitftek gelukkig. Ene klene, onbeduidende,
„ door trotsheid ingegeven leugen wierd de oorzaak
eerite aanleiding van zyn ongeluk, en bragt item eindelyk
Yy&
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tot ene onfchuldige , :near ook fchandelyke dood. A10
„ zulke kleinigheden" [maar een zedelyke misflap, hoe geXing die oak fchyne , houde men daarom nooit voor ene
kleinigheid!J ,, in feat zyn het vast gevestigd geluk van
„ een man, one verre te werpen , — lyre kan clan nog
„ zeggen dat by zeker that en nooit vallen znI7 Wie ken
dan nog den ongelukkigen gevoelloos en zonder mede„ dogen aanzien , en daarby vast verzekeren , dat by ook
t, niet, even als dezen eenmalen elendig en verneht ondet
„ de gelukkigen zal omfluipen? Alen vordert zo geern medelyden en verfchoning, wanneer men ongelukkig is, en
• wanneer men gelukkig is, weigert men ze zo
enz.
,, War,
FIU:DRIK of Elende zonder Mhdryf, fluit dit
1, zyn de menfchen ? Den fpeelbal van het geluk en onge„ luk.” FR ,2.DRIK was daarvan cen treffend voorbeeld; en
nagenoeg zal ons ledere levensloop bevestigen dat de ver.
weaning van duurzamen voorfpoed op de wereld cue dw-a.
ze verwacbting is, en zeker worth te leer geffeld. Wy wen.
fchen hartlyk, dat zodanige overwegingen ons wysheid magen leren , en wy alzo niet onder de zodanigen behoren
wearvan de Schryver zegt: „ Eerst op het doodbed wordt
„ bet ons fielder, en wy zien te laat in, der wy alleen met
„ zeepbellen der inbeeldingskracht fpeelden, en den diamant
„ niet achteden, die in de overige krachten der ziel verbor,, gen lag"

De Zonderlinge. Door

AUGUST LAFONTAINE. Hile Dee'. Met
Platen. Te Haarlem, by F. Bohn. In gr. 8i'o. 37o N.

de nankondiging van het eerfle Deel dezes Werks, ver.
Byklaarden wy, niet te weten, of het des Schryvers ooginerk was, ons den Zonderliig in ales ten voorbeeld te fleN.
len , dan of eindlyk de Held der Gefchiedenis , door ondervin.
ding geleerd, ons lesfen zou geven van brnikbare levenswysheld: nu verklaren wy, dat noch bet een noch het ander deg
Schryvers bedoeling kan geweest zyn, in ons oog; en wy
kunnen de Zedeleer van dit Bock ilia beter opgeven, dan
door bet volgend gezegde van den jongen Zonderling of te
ichryven: „ Woorden zyn nog bedrieglyker dan daden ; ik
,, geloof , uit geen van beiden kan men over een mensch
,, een goed oordeel vellen. 1k geloof dat de goedheid van
,, een hart zich beter hat gevoelen dan doorzien. Het beste
b* hart kan tot gedragingen gedwongen zyn, die ... in an.
ondeugden zyn zoulig dere omflandigheden ten minilen
2 , den. 1k geloof, wy moeten den mensch niet beOordeelen,
pp maar liefhebben en hem weldoen. .1k weer Wet, ik belt,
al-
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• altyd, wanneer ik aan het bebordeelen ging, gemerkt, dat
1,, lit geen raaadtaf had, om te meeten."
Meesterlyis houdt de Schryver het karakter van den Held
en ieder voorkomend perfoon in deze Gefchiedenis vol; meet
dais eens perst by den Lezer tranen uit het oog, en nooit
tegc men dit Boek ter zyde zonder treffend gevoel voor plicht
en eer. Als kenner van het menfchelyk hayt bevestigt LAFON.'•
TAINE ook door deze Roman zynen welgevestigden roem; en
de jonge Zonderling, wiens deugd geen oogenblik
de, en die de moeijelykfte beproevingen doorfiond, is voor
alien gerechtvaardigd, en aan het eind van dit Deel ten topr
punt van zyne wenfchen.
Met deze aankondiging zouden wy trienen volkomen
daan te hebben ten opzichce van een Werk, waarvan wel
nieniand het begin gelezen 'weft, zonder zyne nieuwsgierigheid naar het vervolg te voldoen , zodra by van de uitgavo
berieht kreeg; ten zy wy beloofd hadden, den Lezer nu ook
een of ander ftaal inede te delen , uit den levensloop van•den
jongen Zona'erlivs. Wy kunnen toch maar enkele brokken
overnemen.

Op zyne reize naar het Pyrmontfche Bad, trof by twee
onbekende Dames aan, die hem zyne befcherming verzochten; waarom by zich dan ook haren Neef liet noemen. Deze Meisjes waren eater aldaar maar al te wel bekend ; dan
by was tegen iedere verzoeking beftand , en dacht waarlyk

geen kwaad. By deze Nichtjes vond by eens een pear ionge iosbollen, „Foci laat dad ' riep den van haar. Lodewyk
keek om , en zag, dat een der jonge heeren de Juffer op zyn

fchoot wilde trekken.
09 Laat dat meisje los, myn heed" riep Lodewyk op een
bevelenden coon.
" Vic mkt u het meisje?" andwoordde het jonge mens4
lagchende.
• G.y zyt by my, myn beer!"
„ Dat weer 1k."

Laat hear dus los."
• Ik wil niet."
99 Niet?" riep Lodewyk, „ mytt beer, ga op ftaande wee'
• het huis uit , of ik fmyt 'er u ult."
gp Hoe ? my ? het huis uit? Weet gy wel, wien gy voor
• hebt?" zeide bet jonge RI ensch , terwyl by op Lodewyk
90

am ging.
Lodewyk greep hem by de kleeren, en wilde hem naar de
deur flepen; de andere hielp zyn makker, enz.
Den volgenden morgen ontmoetten hem deze fnaken in de
allee.
0p Wie zyt gy? myn beer !" vrbeg de belt , vol grim.
migheid.
Lo.
Yy 3
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Lodewyk Me g gerust than, en andwoordde: 9, Ik heet
Burcbbard."
Gy hebt my gistcren beleedigd."
Ik? neen, ik heb u maar de 'tamer nitgefmeten."
,, Nu., ter duivel, en beet dat niet iemand bcleedigen?"
,, Als gy het zoo begrypt , mynenwege moogt gy bet
„ zoo noetnen."
• Gy zyt my genoegdoening verfchuldigd."
• 1Vlyn heer, ik ben u niets fchuldig, uitgenomen de
^ waarfchuwing, dat gy de meisjes ongemoeid that , of dan
• gy met my te doen hebt."
Goed, ik wit juist met u te doen hebben, gy moogt dan
• zyn , wic gy wilt. Korn!"
• Waar been ?"
,, Ginds in het kreupelhout."
St 'War zal ik daar?"
,t Met my vecbten."
St 1k heb u immers reeds gisteren afgeklOpt," andwoordde
Lodewyk met de grootile koelbloedigheid.
• Myn heer! [tom !"
3, Ik wil niet."
• Gy wilt niet? dan verklaar ik u voor een fchurk!"
„ Dat moogt gy."
o En geef je een knip voor den neus 11'
,, En krygi
SP Van wie?"
,, Van my."
• Myn beer, breng my niet tot het uiterfte t kom! of,
• myn beeren , gy zyt myn getuigen , ik verklaar dir mensch,
iyo voor den erglien fchurk, die op vier voeten loopt."
Lodewyk [en wy moeten om de vier voeten
Van de fchurken daar to laude ook nog eens lichen. Waren
de fchurken overal zo van den Hemel getekend, dan kon
men hen nit den weg gaan!] „ Gy zyt een gek! Gy
,, zoudt my ook wel voor een olyfant kunnen verklaren, als
• u dat in den zin kwam; maar ben ik het daarom?"
,, Maar din," riep een ander, „ rand ik u, myn beer, dat
gy bet bad !Tian.
• Waarom char
^ Omdat wy bier geen fchurken dulden."

9 ,. Gy fchynt niet te weren," enz. Lodewyk verhaalt nu
bet geval.
s, Maar dau zyt gy hem ook genoegdoening verfchuldigd,"
„ Hy moge 'er zich gerichtelyk over beklagen. Nu hat
• my gaan !"
Niet van de plants af," riep de verbitterde jongeling,
• niet van de plaats all Of vraag my plegtig on/ verge.
p* Vi g 1"
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99 Waarover zal ik u vergeving vragcn?”
• Daarover, dat gy my van de kamer gefmeten hebt."
• Daarover? Myn beer, kom eens weer, dan goof ik 'er u
i t voor de tweedemnal nit ,maar dan door het veneer heen."
Men greep Lodewyk aan ; deze maakte zich meester van den
degen van een' der Officieren, zette zich met zyn' rug tegert
een' boom. ,, Stil ," zeide by , „ de eerfte, die zyn hand
„ opligt , is een kind des doods." Juist kwam 'er ecn oud
Officier by: „Wat gebeurt hier?" — „ Myn beer uw Zoon,"
begon 'er een — Is dat uw Zoon ?" zeide Lodewyk,
en gaf den degen terug, „ myn beer, ik neem u tot richter.
Uw Zoon beledigt in myn huis een onfchuldig meisje, en
• ik finyt hem, daar hy 'er niet mede wil uitfcheiden , de
kamer uit. Nu daagt by my nit, em met hem te vechten.
9, 1k wil niet, en daarop vallen 'er verfcheiden te geluk op
• my aan. Het is zyn geluk, tin gy juist bier komt."
De Vader keek zyn' Zoon aan , en deze zweeg, want by
bad geen lust om zyn' Vader te zeggen , dat de onfchuld
van het meisje juist niet zo groat was.
Vervolgends zeide de Vader tot zyn' Zoon: „ Goed, gy
9, hebt hem nu uitgedaagd; en by wit niet. Wat wilt gy
,, nu meer hebben? Myn heeren ? Hier in de allee? Kent gy
• de wetten niet? Houdt u bier fill. 'Er zyn immers an.
,, dere plaatzen, waar dergelyke zaken van eer kunnen afge,, maakt warden."
,, Maar ik zeg u, myn heer ," hief Lodewyk op nieuws
van, „ het is geen zaak van eer. 'Er ileekt niet voor een
3, oortje eer in; ik ken niets affchuwlykers , dan een onfchui•
dig meisje te beleedigen."
,g Maar, myn heer, matig u dan ook wat in uwe uitdrult;* kingen , wanneer gy geen moed hebt om te vechten,"
zeide de- oude man.
„ Maar, lieve heer, hoe kan deze zaajt eene zaak van eer heeten?
9, Intusfchen het zy dan zoo, dan heb ik uw Zoon de kamer
• meeten
f
omdat by in eene eerevolle zaakbegrepen was." enz.
Lodewyk ontving weldra een briefje:
'Er is iemand,
• die zeer dringend verlangt u te fpreken. Volg den jongen
SS maar." Men bragt hem in een boscbje, en daar dwong
men hem een degen op.
911 Wat zal ik 'er mede doen?" vroeg by nog, toen de
beleedigde jonge *** met zyn degen op hem aandrong en hem
toeriep: „ Stel u te weer, Schurk I"— „Straatfchender!" riep
Lodewyk, en het Teed geen vyf minuten, of hy had het jonge
mensch ontwapend. „ Ellendige itraatfchenderr riep by nog
eens. De toekykers oaken de hoofden met verbazing te fa.
men. Een Officier zeide hardop: „ Ik heb nog nook van
,, myn leven met meer koelbloedigheid en bekwaamheid zien
ty vechten. De duivel kau het niet dapperder doen."

Yy 4
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„ Straati-bender!" riep Lodewyk voor de derdemaal, wat
„ zou my beletten u te pakken en u aan de dienders in han.
„ den te geven?
„ Aan de dienders? en waarom dat?" vroeg de Officier.
„ Iieeft die ellendefing my niet gedwongen op een mend
„ fchenmoord los te gaan? als ik my minder op het vech.
„ ten verftond, zou ik hem dan zoo hebben kunnen fparen,
als ik deed? Hoe vol fchande moet uw !even zyu, dat gy
„ het op de punt van een degen zet!"
„ Maar, myn beer," riep de Wilder, „ gy dwingt heat
immers op nieuw om met u te vechten; zoo houdt dan
„ eindlyk uw mond ! Waarachtig gy zyt een zonderling
„ mensch , vecht , als de duivel zelf , fpreekt , als of gy
„ niet buiten vechten !even kunt, en houdc het tweegevechC
„ voor ftraatfchennis! Hoe! als by u voor het piftool daag.
„ de, myn beer, wat zou u dan uw vechten helpen?"
„ Deze Iafbek! voor het piftool?" zeide Lodewyk MCC
verontwaardiging.
„ Ja!" riep de jonge
* enz, „ hier zyn piftolen."
Lodewyk nam een piftool; met eene bitter lagchenda
bonding zeide by: „ d God! is het nog niet genoeg? En wan„ neer gy in ftaat waart 'er my toe te dwingen, dan dwongt
„ gy my tot een' zekeren moord ," — wyzende op een jong
been en weer gaand boomtje. Hy leide 'er op aan , fchoot
af,, en het boomtje werd door den kogel midden door ge.
fchoten , en bong zich als een ftroohalm. De Ofllcier
fprong hoog in de !nein: „ Ter duivel , broertje *** hat
„ bet blyven, dat mensch legt u ter neer." De jonge ***
vercrok 'er zyn oogen van; intusfchen wilde by het toolt
niet wagen, om met dit mensch te fchieten. Hy zweeg;
Lodewyk fond een oogenblik nil, en zeide daarop: Uw
„ eer befaat in moorden, de myne in weldoen. Vaar well"
zeide by, ea ging daarop langzaam den weg naar bet bat/
terug. enz.
„ Mejuffrouw, de oude Officier heeft my gisteren van it
„ gezegd, dat gy en uwe zuster tot de veile vrouwsperfo„ nen behooren. Ik heb dat niet geweten. Ik was uw vriend,
„ maar dat is gedaan, want ik ben geen vriend van hoereno
„ Adieu, Mejuffer.”
MEM

Idalie , of de Ongelukkige Minnares. Naar het Franseh.
Met Plaaten. Te Anfierdan 1, by G. Roos. In gr. 8vci.
3oo bl.
en Boek, waar by wy juist driemaal zyn ingefluimerd;
.1-14 eindelyk zyn wy het toch doorgeworfteld, en weten nu
de gefehiedenis van de ongelukkige Minnares en nog van
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noch Wyzer,
noch beter door, en de lezing gaf ons zelfs geen enkel aangenaam ogenblik. Wy kennen nu toch Idalie ; zodanige

erne tarbaryfche Princesfe , maar werden 'er

rneisjes moest men opiluiten , indien namentlyk hare deugd
niet beter bevestigd is, dan die van dit coquette, manzieke
meisje; niemand toch kon haar aanzien , of by werd ogenbliklyk op haar verliefd , en vergat ook aanftonds alle zyne
verbintenisfen en betrekkingen. Wy zien haar hier, in man.
nen en vrouwen gewaad, te water en te land, mal verliefd,
voorbeeldloos onvoorzichtig, verkracht, verleid , en in velerleije verdrietlykheden ingewikkeld. Het verhaal is fmaakloos, en flyl en taal zyn, in deze overzetting alchands , ellendig genoeg. Eindelyk fteekt zy zich zelve dood , en ,
houeer wy den zelfmoord wraken , was ona dit nu toch
vangenaam , omdat wy nu niets meer van haar horen zullen.
De Voorredenaar meent , dat, daar het Leezen van Romanicke

gelchriften thandi zo zeer als ooit , in den fmaak der jonge
lieden valt , men niet genoegzaam kan zorgen dat zy dezen
hunnen fmaak aan zulke gefchriften kunnen voldoen, waarin
niets fchadelyks voor de goede zeden is aan te trefen; en
daarom heeft by dan voor de vertaling uit het Fransch van
deze oorfprongiyk Engelfche Roman gezorgd. Wie kan berekenen , welk een aantal foortgelyke Gelchriften deze zyne
zorgvuldigheid ons in het vervolg nog ter beOordeling bezorgen zal? Dit de man zich toch minder, met onnodige zorgen mogt pynigen !
VAN RNIGGE , over de Verkeering met Illenfehen , by
wyze van uittrekfel bewerkt voor jonge lieden uit den befchaafden /land, opgehelderd en verrykt met een aantal
voorbeelden en karakterfcietfen uit de beste Schryvers,
door J. G. GRUB1-11. Uit het Hoogduitsch. Ifle Dee!. Te
Zutphen, by H. C. A. Thieme. In lJvo. 223 bl.

ituous

aankomende Jongelingen een zeer bruikbaar Gefchrift,
V oorhetwelk
in drie Deeltjes zal aflopen , en waarvan wy de
voordzetting met verlangen te gemoed zien. De Schryver
koos zich KNIGGE ten richtfnoer , bepaalde zich echter tot
de merkwaardigtie plaatfen , en tot het bruikbare voor de
jeugd, voegde 'er zyne eigene ondervindingen en opmerkin.
gen by, en nam zyne voorbeelden en karakterfchetfen , bebalven uit zyne eigene en KNIGGE' S Werken , nit die van
TEST, GELLERT, HERMES , IFFLAND , LA FONTAINE, MONTS,

ran.Littt , scniLLER wtta.mvn , ZIMMERMAN en anderen , en
faagde, naar ons inzien , zo gelukkig in zyn doen, dat wy
dit Werkje, als zeer onderboudend , leerzaam en belangryk,
g,erustlyk

durven aanpryzen. Deze eerite

beet het
Op-
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Opfchrift: Over de verkeering met zichzelven; deze is itt
de daad de grondflag voor iedere volgende goede les nopens
de verkering met menfchen. Vader of Opvoedcr leze dic
Gefchrift met zynen kweekling, die reeds enigzinds, zo els
men zegt, de kinderfchoenen ontwasfen is ; by kent zynen
kweekling, en beeft dus overvloedige aanleiding tot toepas.
ling en verdere ontwikkeling in een vertrouwlyk gefprek ;
en, daar men bet lezen van Romans der jeugd thands wel
inoeilyk beletten kan, zo doe men Naar telkens in zodanige
Gefehriften , en vooral ook in de werklyke Gefchiedenis ,
nieuwe voorbeelden zoeken , en de daerin voorkomende karakters
beoordelen neer \fe hier voorkomende aanwyzingen ; en zo
kan by bet aankomend geflacht, onder Gods zegen, een bankbreuk van den geest of het hart worden voorgekomen, wear.
door het menschdom thands zo dikwils grote fchade lydt!

Het belangryklie uit JOHN CARVERS Reizen door de Binnen.
landen van Noord,Inzerika ; uitgegeven ten dienfle der
yeugd, door J. H. CAMPE. Uit /let Loogduitsch vertaald.
Te zhnflerdam, by de Wed. J. Dull, 1804. In Bro. 3o7 bl.
Deel der mate Verzamelinge van Reizen voor
yietde1'y/de
jeugd, door den your die teak overberekenden Heer
CAME, uit voorgaande aankondigingen reeds bekend, bevat
de Reize , die pry boven noerriden, ook in hear gelled den
IVederduitfchen Leezer niet onthouden. Sints Noo r d-Anierika zynen tegenwoordigen bloei bereikt, en dear door, zoo
ult weetlust als door belang, de opmerking van al wet in
Europa op befchaafdheid aanfprank meakt gelokt heeft, zyn
van dat uitgebreide Waerelddeel menigvuldige berigten vex..
fpreid. De Heer CARVER, een Engelsch Officier, die in den
Zevenjaarigen Oorlog , welke in 1763 eindigde, in NoordAmerika hadt gediend , heeft dear toe bet zyne byge.
drangen. De Heer CAMPE overeenkomilig zyn ontwerp,
heeft 's Mans uitvoerige Reisbefchryviug , nu door uitlaatin.
gen, dan door byvoegzels en zedelyke toepasfingen , voor
dien ouderdom beiirbeid en nuttig gemankt, vuor welken by
fchreef. In de maand Juny 1766 verliet de Heer CARVER
Boston , en kwam in October 1768 aldaar terug , heb.
bende , in dien tyd , eenen weg van 7000 Engelfche of
1 400 Duitfche mylen , afgelegd. Van de genoemde Stad
liep de reisweg , over een vlek , na de
zoogennarnde Draagplaats , eene engte , weinig meer dan
een half our guns breed , tusichen de Vosf?nrivier en de
Uisconfin, twee ontzaglyke flroomen, welke, bier bykans te•
gen elkander flootende , op een verbaazenden aftland van
Van daar tot aan den
elkander in de zee vallen.
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fippifiroons voortreizende , kwam CARVER by den Waterval
St. Anthony, die op cenen afitand van 15 mylen, of drie
/men gaans , zich reeds aan bet oog vertoont, 750 voeten
breed is , en van eene lynrechte hoogte van over de 3o voe.
ten nederflort, en dit karakteristieks heeft, dat by, zonder
de geringfte hindernis van heuvelen, rotzen of klooveu aan
te treffen , digt by Ran genaderd worden. Van het inflinkt,
of, indien gy wilt, het vernuft der vogelen , verhaalt cARvER een merkwaardig voorbeeld. Op een kleinen nfftand,
naatnelyk, beneden den Waterval ligt, midden in den ftroom ,
een Mein met eiken begroeid eiland , door eene ontzaglyke
menigte Arenden in 't bezit genomen. leder telg, iterk gee
noeg om het te draagen , is met een nest hedekt. Omdat
geen Indiaan zich in de draaikolken durft waagen, zyn bier
de vogels volkomen vei!ig; vindende voorts aan de visfchen
van den ftroom , en de dieren, die door den Waterval wore
den verplet , ryklyk voedzel. Een verhaal van de kunst.
greepen eenes Indiannfehen Ptiesters te werk gefteld om
een mondgefprek met den Grooten Geest (zoo noemt men
bier te Lande het Hoogfte Weezen) te houden , ten einde
om van denzelven zekere onderrigtingen te bekoomen , beklemt het hart des verlichten Christens van mededogen met
de ongelukkige flaaven van het bygeloof. Eene herchryving van
bet Bovenmeir vervangt dat verhaal; het is een der Mottle
landmeiren op den aardbodem , meer dan 400 Duitfche mylen in zynen omvang beflaande. Op een der eilanden op
dit Meir , wel too Engelfche mylen lang en 40 breed, ge•
looven de Indiaanen dat de Grootc Geest woont. Eene
menigte ftroomen , wel 4o in getal , ontlast zich in dat
Meir. Een derzelven , die van den top eenes bergs , wel
6o0 voeten hoog , nêderftort , vertoont zich in de verte ,
omdat by zeer final is, als een wit lint, hangende in de
lucht. Forellen, van rz tot so ponden zwaar , behooren tot
de bewooners van bet Bovenmeir. Vervolgens' nog eene
groote uitgeltrektheid lands doorreisd, en menigerlei Indiaanfche Stammen bezogt hebbende , maakt de Heer cmcvmt ,
met zyne wederkomst re Boston, een einde van zyn Reisverbaal , om vervolgens de zeden gebruiken, godsdienstplege
tigheden , leevenawyze en veele andere byzonderheden , de
Noorth Amerikannfche Volken betretrende , in afzonderlyke
Afdeelingen te oelchryven. Diensvolgens ontmoet men hier
een berigt wegens de uitwendige gedaante, kieeding en op•
fehilt , wooningen en huisraad der Indiaanen ; hunne zeden
en gemoedsneigingen ; hunne tydrekening ; regeeringsvorm;
gastmaalen ; danzen ; jagtpartyen ; hunne wyze van oorlogvoeren , en voorbeelden van wreedheid in dezelve; hunne
wyze van bet fluiten van den vrede ; hunne fpelen ; huwelyksplegtigheden ; godsdienst ; hunne ziekten ; wyze , waare
op zy hunne dooden begraaven ; tad en zinnebeelden ; en
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eindelyk eenige merkwaardige Dierenfoorten , die in de B11/4
menInnden van Noord- Amerika gevonden worden.
Boven vermeldden wy, hoe' de Heer camPv. zich ten plan
hadt voorgefteld , bier en daar zedelyke aanmerkingen in
Zyne verkorte verhaalen te vlegten , en deeze daar door tot
dies te meer nut te doon gedyen. Eenedier aanmerkingen
(want een doorloopeod verllag van het Werkje gedoogen
paalen onzes bteleks niet) willen wy bier aanvoeren. Ver.
haald hebbende , hoe de geduchte Ratelflang zich nooit
Ichooner vertoont , dan wanneer zy in woede is gebragt,
omdat , nlsdan , door een fterken nandrang van vogtigbeid
tegen de oppervlakte , de kleuren van baare huid leevendiger worden, laat by 'er op volgen : „ Deze eigenfchap van
,, door Loom fchooner te worden is juist het tegendeel van
• hergeen de natuur van ons menfcbelyk ligchaam cigen is ;
• hetzelve wordi daardoor, gelyk ieder weet, ongemeen le• lyk en nfzigtelyk gemankt , hoe fchoon hetzelve ook an„ ders gevormd is; gelyk onagekeerd bet menschlyk aange..
zigt door geen blanketfel zo veel aangcnanntheid en bevalligheid kan erlangen als door de uiLlrulaking van eene
• vriendelyke , zagte en weiwillende gemoedsneiging ; eene
• aanmerking , die onze Dames uit de groote waereld
gaan moet zyn , dewyl zy tinders vermoedelyk nog meer
• zorgen zouden , om , in piaats van de mode , witte
,, en blaauwe kleur op haar aangezigt te leggen, zich met de
onwederflaanbaare bekoorlylabeden eener fchoone , zagte
„ en relate ziel te verfieren , betwelk haar oneindig beter
,, than zou.” IVlogten de jeugdige fchoone Leezeresfen
van emoPe's nuttig Werkje , behalven den ruimen voor.1
rand, ter verzamelinge van kundigheden your bet vethand,
aldaar voorhanden , zulke en foortgelyke aanmerkingen ter
regelinge van het hart dienstbaar maaken ! Hoe onberekenbaar veel zouden zy dan bydrangen , daar elk thans over
de rampzaligheden der tyden klaagt , urn, door hraren verzagtenden invloed op de andere helft des menschdoms ,
die rampzaligheden ponder gewigts van haare zwaarte te
doen verliezen!

De Dochter van Pharao.
Uit het Hoogcluitsch van
A. VON KOTZEBUE. zhnlierdam , by IV. Holtrop. Jo 8vo. 48 bd.
en paar vrolyke goedhartige losbollen ligten enen ouden vrek
niet onaardig op: de een als een mite fchilder,, de ander als
een ryke vreemdling en koper van oude launstitukken , weten bean
een nietsbetekenend vod, verbeeldende de redding van Mofes
door Pharao ' s Docker , in de hand te fpelen y our enegoedefom
die zy eniglyk begeerden en ook gebruiken ter bevordering van
bet huwlyk van een pant belangryke image Iieden. De list gelukt by uitnemendheid. Voords fchynt ons deze Dochter rap
Pharao de vrucht van een enkel ogenblik.

AL GEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Sermons fur divers Textes , &c.
Leerredenen
over verfcheiden Texten der Heilige Sebriftuure. Door
wyien jAQUES - RENA ETD BOUT, LIER Leeraar (der Walfche Gemeente) te 4m 1:erdam. Hde Deel. Te Jm.
flerdam , by J. J. Geyler en Comp. In gr. 8vo.
453 bl.
I let oordeel , wen: wy (*) over het Eerfle Deel dee.
zer Leerredenen widen, geldt ook omtrent dit
Tweedc Deel. Derwaarts den Leezer overwyzende ,
houden wy van eene algemeene beoordeelinge ons ont.
flagen. Even zoo yeele , als in de eerfte afgifte , veertien Leerredenen naamlyk , zyn ook hier voorhanden.
Zy draa n-Ln de volgende OpIchriften. By de opening van
het Synode
b te Leyden, gehouden i September 1785 ,
Timoth. I: 8—ic. Over de begaanbaarkeid der Ver•
draagzaamheid met den Tver, Elez. IV: 15. (in twee
Leerredenen.) Over de Vraelievendhoid, en betgeluk
der vreedzetamen, Matth. V: 9, O yer de voortrekelyk.
held der Liefde boven Geloof en Hoop , ^ Kor. X111: 13,
Over de Gelykenis van den Schat , Match. X[II: 44. Over
de zekerheid der Zaligheid, LlIk. X: 2o. (in twee Leer.,
redenen.) Over het kwaad,:artig agtgeeven op cep s anderen
Gebreken, Matth. VI!: 3 5. Over den piigt der Ver.
zoeninge Matti. V: 23, 24. (in twee Leerrodenen,)
Over de :iwaasheid en den ongehrkki, ,,ren toe/land des Waereldlings job IV: 21. Over het nut der Krankten , Joann.
XI: 3. Over het gedenken aan den Dood , Gen. III: 19.
Volgens eerie nevensgevoegde Aanteekening wierdt deeze
Leerrede uitgefproken te Parys , in de Lapel van den
Hollandfchen Ambasfadeur, i Juny 1766.
Thans iets ter proeve willende leveren , bepaalen wy
ons tot een iets uit de Leerredenen over Verdraagzaain.
beid en Yver. Aangetoond hebbende, dat een Christen
vers
Vaderl. Letteroef. 18o3, bl. 273.
(*)
LETT. 1804. NO. 16.
Zz
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verpligt is, de waarheid lief te hebben en daar voor te
yveren, vervolgt de Fleer BOULLIER aldus „ Maar
de yver voor de waarheid meet ons nooit de liefde
doen vergeeten, die wy aan den naas . en fchuldig zyn;
en indict' myn Text my nanleiding gaf , om die laf.
bartige toegeevendheid .te bettryden, die, onder voorwendzel van de dwaahng liefderyk te verdraagen, de
zaak der waarheid verraadt, niet minder keurt hy een
zekeren bitteren yver at , die, naa in de ziel die liefde
verdoofd te hebben welke het leeven van den Christen is , na buiten zynen vergiftigen zwadder fpuwt,
en, in fchyn van de gezonde leere te verdeedigen, ons
een doodlyken haat tegen de dwaalenden inboezemt. —
Een yver van deezen cart meet zyne liefde voor de
waa.theden van den Godsdienst of by den trap van verbitteringe , welken by tegen de zulken voedt , welke
deeze verwerpen; by gelooft dat zyne gewelddaadigheden zoo veele nittleekende dienstbetooningcn zyn, voor
welke God hem loon fchuldig is; in plants van de getringfle zwaarigheid te voeden omtrent de ruuwheid zyner zeden , omtrent de bitterheid zyner woorden, omtrent de ligtvaardigheid zyt:er oordeelvellingen, omtrent
de vuilaartigheid zyner lasteringen, omtrent de gewelddaadigheid en de onregtvaardigheid zyner handelingen
ten aanzien van de zulken , welke by goedvindt met
den baatlyten naam van Ketters te teekenen juicht
by zich deswegcn toe als zoo veele hewyzen van de
kragt zyns geloofs; by gelooft , dat bet zoo veel is
als God te looven , ii,dicn by menfehen mishandele ,
den banblixem op hen fehiete, ten eenwigen vuure verdoeme , die, hoe verve zy ook van de waarheid zyn al.geweeken , nogthans de voorwerpen zyn der godlyke
liefde, en nog kiirmen beantwoorden aan de uitnodigingen der genade , die hen tot kennis en zaligheid roept.
7111k een mensch verbeeldt zich, den glans der want.held helderder te doen blinken , wanneer by den goeden
naam eens Ketters bekladt, en naa zynen leeftyd te hebben
gefleeten in het mishandelen van zyne Metledienstknegten , heeldt hy zich in , dat 'er geene belooningen groot
genorg zyn , waar mede de Meester eene getrouwheid
als de zyne kan vergelden. Deeze gewaande yver, yver
zoo overeenkomitig met den geest des Duivels , als hy
van den geest van 't Christendom vervreemd is, die

onzinnige yver, wat zal 'er niet Vail hem worden, zo
by
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by dien niet beteugc/e . ? tot welke uiternen zal zyne
woede niet kunnen uitipatten, indien by ongelukkiglyk
door het vermogen out kwaad te kunnen doen gefchraagd worde? Welhaast , met de pen in de eene,
en het zwaard in de anciere hand . . . . B. laaten
wy het gordyn fchuiven voor zoo veele rampzalige
tooneelen , over welke bet Katholykendom zich niet
alleen moet fchaatnen, maar die ook de Protettantfche
waereld gekhand ylekt hebben, en de geest van welken,
die , Gode zy dank , van lieverlede overal begint te
verzwakken, nogthans, hehas ! nog niet geheel is uitgebluscht, zelfs is onze Pruvincien niet. Wagten wy ons
om bier ene menigte even treurige als ergerlyke tooneelen van nicuws te onttluiten , wclke een valfche yver,
uit den fchoot der Kerke zelve gebooren, voor de oogen der Kerke heeft geopend. De eenige yver , aangeImam by God, en alleen den Christen waardig, is de
yver, welken de Liefde kcumerkt; deeze beide deugden
zyn onattCheidbaar, dewyl zy in de godlyke liefde haareit oorfprong hebben. Een Christen houdt zich aan
de zaligmaakende waarheid vast; zyn hart bemint haar;
zyn mond verkondigt haar; afles vat ter haarer verdee.
diginge de wapens op: waarom? omdat hy God lief
heeft , omdat hy de belangen zyner cere is toegedaan,
en omdat de belangen deezer eere van die der waarheid
onaficheidbaar zyn. Floort het gewysde van den EL
7oanncs , 't wel!: dat cler reden zelve is : die God lief
beeft , haft ook zynen breeder lief; niet alleen vertoont
die Apostel de broedcrlielde 21F, een uitwerkzel onzer
liefde tot God, tnaar hy draagt als een onfeilbaaren re.
gel voor, om de opregtheid der laatstgenoemde liefde
te kunnen onderkennen , de gezindheden , die wy in
ons hart omtrent den naasten voeden. Behandelt gy
de zulken als vyanden , witn- gevoelens in het auk van
den Godsdienst van de uwe verfchillen ? gevoelt gy,
dat dit verfchil u verbittert en verzwakt hunne dwaa.
ling in owe ziel , ten kunnen opzigte, die liefde, wel.
ke het mededogen met hut= verblindheid nog tterker
behoorde aan te zetten ? dan hebt gy God niet lief,
omdat gy eenen mensch , mar zyn beeld gefchapen,
en die het voorwerp zyner liefde is , niet lief hebt.
Uw yver voor de waarheid is niet op de liefde tot God
gebouwd; het is niets dan een menschlyke drift.
Nog Meer : de waarheid zelve moet u tot de liefde
ZZ
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men, naardien men geene opregte zucht voor de waar.
heden des Euangeliums kan voeden, zonder het oor te
leenen aan de kragtige drangredenen, welke deeze waarheden tot liefde tot den naasten, tot zagtmoedigheid
en weldaadigheid, ons voordraagen. Uitdrukkelyk zyn
de geboden des Euangeliums: De liefde is de hoofdzaak
dier geboden ; zy is . het CRGOTE gebod ; zy is het, 't
been ons het Euangelie aangaande den Leidsman en Vol.
Binder van 0121 geloof verkondigt ; zy is CCH der voor3laam(Ie indrukzelen , mike in de ziel het denkbeeld
van de grootfie verborgenheid prent , Welk het yourwerp van onzen yver zyn kan; ik bedoel de verborgenheid van het kruis. lien ichoon model daar van veiltoont ons het gcdrag van Paulus." — Thans eenige
Ilaalen van 's Apostels handelwyze omtrent andersdenkenden hebbende aangevoerd , zegt Eerw. BOULLIER
ten clot: „ Laaten wy nit dat alles dit gevolg trekken, dat gelyk 'er geene weezenlyke en beftendige
95
liefde is , alwaar de liefde tot de Nvaarheid niet ann.
99
zulken insgelyks Wen bet aan lief.
weezig
is ,
19
de tot den naasten ontbreekt , fleets de gedaante des
99
yvers bezittende , de kragt daar van vcrlochend heb.
95
hen. Duidelyk , indien ik my niet bedriege, heb ik
59
beweezen , datde echte geest des Christendoms
11
in het naauw verband tusfchen deeze twee deugden
99
beflaat."
19

3 . H. REGENBOGEN. Oratio de Theologo perfdio, hahita

publice, gum Mag;liratu Acadein,co :Wirer , a. d.
J Junii1804. Leovardia , aped D. v. d. Sit/is, 1804.
//to.

Hoogleeraar 1:F3EN/toe:EN heefr, in deze Akade.
De mildie Redevnering , eene fchecs van eenen vol.
inaakten Godgeleerden wiHeu geevt..n. [Iv zegt, by 't
lint, dezelve admodum vitiofe , oar is zeer Ileeht , of
zeer kiebrekkig, voorgette:d te hebben. OF dit nederig
comp liment alleen zie op de taal , waarvan by zich heeft
bediend , dan wel op de geheele bewerking van deze
waarlyk niet gemaklyhe (Toile, is moeily:: te raaden.
The 't de Redettaar daarmede ook gemeend hebbe, by
221 het ons, vertrouwen wy, uit bookie van deze bekentenis , niet ten kwaade duiden , wanneer wy, ook
ii3

J. H. REGENBOGEN I °RATIO,

665.

dit Stuk nict vry van gebreken
in beide opzichten
vin den.
Dat zyn fchryffly1 niet fraai , en verre of is van
zuiver Romeinsch te weezen , daarover willea wy den
Neer REGENBOGEN niet bevitten. IIy heeft dit gemeen
met andere anderzins roemwaardige Maunen. Maar
waarom niet gezorgd , dat zulke lompe taallouten, als
disputax, offunderunt, cum est voor en dergelyken,
die men allerwege aantreft, 'er niet infloopen , of, zo
bet drukfeilen zyn, by het nazien der proeven, !loan
bleeven? Zulke grove gebreken voegeu allerminst in
eene Redevoering, by welke eene vrymoedige aauwy.
zing van de gebreken van anderen het voornaame hoofd•
doel fchynt geweest te zyn. Dit maakt althans derzel.
ver hoofdinhoud nit. De Profesfor neemt de weegfchaal
in de hand; hy noemt eenige vereischten van eca vol.
maakten Godgeleerden, zo als hy zich dien voorftelt,
en daarna worden dan de beroemdfte Mannen in dit vak
beoordeeld, en alien, zonder eenige uitzondering, te
Iigt bevonden. Zyn volmaakten Godgeleerden (perfeRus poster worth hy telkens genoetnd) vindt hy zoo
min onder de vermaardtte Kerkhervormers, en laatere
Godgeleerden van den eerfien rang , als by de Kerkvaders en Schoolgeleerden. ERASMUS , LUTHER, CALVYN,
DE GROOT , VOSSIUS ERNESTI hebben, 't geen hy in
zynen Godgeleerden vordert, of niet geweeten, of al.
thous niet hehoorlyk in acht genomen. Wy hebben
ons, wider 't leezen , geduurig verwonderd over den
toon, waarop de Redenaar over alle die groote Mannen (frilicet ex cathedra) nitfpraak doet. En nu ,vindt
by zich evenwel , na one tyden doorgeloopen, en elk
zyn deel gegeeven te hebben, niet in float, om iemand
te noemen , die aan zyn ontworpen icleaal beant.
woordt.
Desniettemin bevat deze Redevoering veele goede din.
gen. Men ziet ‘vel, dat 't den Hoogleeraar niet ont.
breekt aan noodige kennis van de weetenfchap, die hy
openlyk leert ii, en dat hy onbefchroomd durft uitkomen
voor 't geen by meent op gronden te fleunen. Zyne
oordeelvelling , over deze en gene gebreken van voornaame Godgeleerden , is niet altyd ongegrond. Men
zou dezelve met nicer genoegen leezen, wanneer by 'er
meer befcheidenheid by had in acht genomen, en te
Zz3
ge.
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gelyk aan hunne onvergelykelyke bekwaamheden , in
den kring , waariu ieder van hun gewerkt meer
recht had laaten wedcrvaaren. Aanipooringen tot vermyding van misilagen , waartoe zelfs de eerite Geleerden vervalleu zyn, verdienen alien lof. Alen kan ze
niet te dikwyls bet haalcn. (Mar men behoorde die al.
tyd to laaten gepa.al d gean met eerbiedige. erkentenis
van het veel meer goede en boven alien room verhevene, dat zy vdee . ohs gedaan hebben , en waarin wy
hen flechts to volgen , en dan ook , op hun voetfpoor,
voort te gaan hebben. Dit zal wel de eenige weg zyn,
niet om cen volmaakt Godgeleerde te worden : want
zoodanig toppunt zal nooit iemand , zoo min in deze,
als eenige andere weetenfchap, bereiken: maar om het
in de Godgeleerdheid zoo vet mogelyk te brengen.
Christelyke Befoiegelingen in eenzaame uuren. Te Leyden,
by J. van Tiffelen. In gr. 8vo. 98 bl.
np den laatJlen dag van het yaar 1799. -- By het
Ziekbedde van myn Kind.— Het is den Menfche eenenaal gezet te flerven en daarna het eordeel. — By het
Plus de grootfle MenfchenGraf van sny;ien Friend.
viend. — Op mynen Geboortedag.
De leerzaame wanGodsdienst, de beste troostbron. Deze zyn de
opfchriften van deze losfe Belpiegelingen, waarvan de
onderwerpen wel gekozen zyn , als zynde alien voor
gemoedl,'ke overdenkingen zeer gefchikt, en waarin wy
des Schryvers goede bedoeling ook niet miskennen ,
wake vonrzcker lot verdient. Twee van deze Stukjes
ezyn voorheen reeds geplaatst in den Vryen Codsdienstvriend , zo als bet Voorbericht meldt , welke gunflig
moeten bciiordeeld zyn. Hieraan, echter, konden wy de.
zelve niet onderkenuen; want waarlyk wy hebben
reeds alles gezegd , wat wy ter aanpryzing van dit
Boekje to zeggen wisten. De onderwerpen kwamen ons
zeer yea belangryker voor dal de behandeling; de be.
fpiegelingen zyn al te zeer gekunfteld en riekeu naar de
lamp, offchoon zy ons weinig opleveren dat nieuw is
of byzonder treft. Zodanige opttellen moeten (le taal
van het hart tot het hart zyn; en wy bleven by de le.
sing doorgaans kOnd. „ Aandoenlyk gezicht! een ge..
27 opeud
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;, opend graf! een graf waarin het ontzielde flof van

„ mynen dierbren Vriend binnen weinige oogenblikken
Zou ik hiet
1 , voor myne oogen zal nederzinken.
ongevoelig kunnen zyn! FIy, die met verachting de
9, traan uit myne oogen in het wachtend graf zet ne,/ dervallen, is den naam van Friend, wat zeg ik , is
1/ den naam van iliensch onwaardig. 1k wen om het
„ geniis van mynen Jonathan."
By het graf, het nog geOpend graf van zynen Jonathan
was David zo woordenryk niet. Doorgaans kwam het
ons voor , dat de Schryver , zyn onderwerp bepaald
liebbende, zich nu rnoeite gaf om 'er lets over te zeggen; en eerst dan nog bedenken moest, wat by gevoelen en zeggen moest.
, Maar welke opbeurende gedachte vind ilc teffens
„ hier
' niet, als ik den afgewentelden grafzerk befchouw;
wanneer de voortrollende eeuwen eens in den oceaan
'99 des tyds zullen zyn weggefpoeld , dan zal ook in
11 dien dag om welken alle dagen gefchapen zyn, den
91 dag der algemeene opfianding der dooden , deeze
11 marmeren fleen geopenden mynen jonggeftorven
1) boezemvriend aan my weder gegeeven worden. Stree.
lend denkbeeld!" enz. Welke uitgezochte woorden,
en dat van een bloedend hart, 't welk, by het geopend
graf voor den Boezemvriend, ieder oogenblik bet dierbaar lyk verwacht.
„ 'Er zyn oogenblikken, waarin de wooningen des
„ doods niets verfchrikkends voor ons hebben ; " enz.
Ene ware en goede gedachtc , maar die al aanftoncli
bier verwatcrd worth: „ Alle die toebereidfelen , we'.
1 , ke ik thans voor my zie , bet flaanwe lamplicht, 't
„ Been, flechts bier en daar geplaatst, den weg tot de
„ rustplaats aanwyst ; de toebereide rustplaats zelve;
9, de naderende lykdraamers;" enz. enz.
b
Wy willen niet voordgaan;
wy zouden den Jongen
tilt de Kerk doen (man , die zodanige voorwerpen ftond
op te fommen, ook wanneer wy met bet lyk van enen
hem onbekenden naderden; en hier ftaat by by de bc.
graafnis van zynen eigenen Boezemvriend! — Het is
zoevallig, dat het Boekje hier juist voor ons open viel.
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Verhandeling over de Door- en Nadeelen dcr Aderlaating
,by zwar,gcre cn baarende Vrouwen , enz. Door COEN••
RAAD !ER BERT , heel- en Vroedineester te Koog ,
de Zaan. Te Amlierdam, by J. B. Elwe, 1804. In
gr. Eva. 122 LI.
it Stukle , well: van de drie ingekomene Antwoorden den Eereprys heeft weggedraagen, behelst een
Antwoord op de volgende Vraage , door bet Heelkundig
Genootfchap alhier voor den Jaare 1802 voorgetleld :
51 Naardien de Aderlaating , aan zwangere en baarende
51 Vrouwen, nu eens van zeer veel nut, dan eons fcha,1 delyk zyn kan ; is de Vraag : in welke gevallen en
omtlandigheeden , wordt dezelve noodig en noodzaaklyk, in welke daarthitegen , moet zy nagelaaten worden , en welke zyn de voorwaarden , waar na men
15
zig, in beiden moet gedraagen? Welken daari'mboven
19
zyn de gronden van Ontleed- en Verloskundige on
19
11 dervinding , die hieromtrent moeten beflisfen ; en by
/, welke beroemde Schryvers , worden dezelven gevonden '1" --en is in vyf Afdeelingen, en deeze wederom
in §§ verdeeld , in welker eerJle de Schryver de
'
Baarrnoeder , in haaren natuurlyken en in haaren bezwangerden Haat, ontleedkundig befchouwt; in de tweede bandelt by over het Aderlaaten in het algemeen, by
de zwangerheid der Vrouwen ; in de derde over de
voor- en nadeelen der Aderlaating , in de byzondere
'
ziekten en toevallen der zwangeren ; in de vierde, over
de voor- en nadeelen der Aderlaating by de bloedvloeijingen der zwangeren en bet mi tssk'raamen; en eindelyk , in de vfile, over de voor. en nadeelen der Aderlaating, in den tyd der baaring.
Floe zeer nu de Schryver, volgens deeze fchets, zyn
onderwerp uitvoerig fcilynt uitgewerkt te bebben,en men
hem col: de eer moet laaten, dat eenige, trouwens zeer
Aveinige, hies by gevoegde eigene waarneemingen een'
goeden Pradicus te kennen geeven , die op verre na
ilia zoo veel prys fchynt te flellen , als veelen zyner
Kunstbreederen , op de zoo dikwerf misbruikte en ten
onrechte aangewende bloedvergietingen; zoo kunnen wy
evenwel niet ontveinzen, dat deeze Verhandeling weinig
tiatifpraa'k heeft op de meerdere voorlichtin& =trent clic
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gerchilfta. Het zoude ten minflen met de vorderingen
onzer Genees- Heel- en Vroedkuncligen ilegt gefteld zvn ,
en de Schriften van eCi1C11 STEIN LODER , OSIANDER,
SIEBOLD, FROR1EP DE EOER. en ZOO veele andere
Genees . en Vroedkundigen van andere Landen , moesten ons geheel onbekend weezen , indica een Stuk als
dit icts van Bien aart zoude Itunmit te wege brengen ;
daar hetzelve Loch , voor verre het grontite gedeelte
enkel bettaat nit Gene drooge optelling of letterlyke af.
fchryving van hctgeen eenige Veteranen onder de Vroedkundigen , v66r veele jaaren , omtrent dit onderwerp
waargenomen en opgetelwnd hebben , zonder dat men
'er eenige fpooren in vindt van eenige nieuwe Literatuur , noch van eenige T'neoretifche ontwiltkeling van
het een en ander , en zonder dat de Schryver zelfs de
moeite genorneu heeft , om zyne menigvuldige aanhaa•
lingen , die geheele bladzyden vullen , van ongerym•
de en thans byna vergeetene ziektekundige begrippen
te zuiveren , waarvan men hier vry wat voorbeelden
aantreft , byzonder in de gezegden van Puzos , die, onder anderen , de jeuktc der zwangcren uit eerie over.
laading van boteragtige fappen laat ontitaan!

difbeelding en Befchryving van In . en Uitlandfthe leis.
fchen , gevolgd naar het Hoogduitsch van Dr. m. E.
BLOCH. Ifrc Uitgave. Te Anflerdam, by J. C. Sepp
en 'Loon. In folio.
Tn weerwille van den kwynenden toefland onzes
derlands , en de regtmaatige bezuinigingen, waartoe de
meer en meer drukkende lasten deszelfs Ingezetenen
verpligten , zyn de laatfle jaaren vrugtbaar geweest in
groote Onderneemingen in het vak der Letteren ea
ichoone Kunften , Wier onafgebrokene voortzetting en
voltooijing ten vereerenden blyke ftrekt der aanmoediging en daadlykc onderftenning van het kunst- en letterlievend deel onzer Landgenooten ; getuigen een COOK'S
Reizen, de Romeinfehe Gefchiedenis van eenen STUART,
deszelfs illenschhefchryving , zo waardiglyk door eenen
J{UYPER onderfteund, een Flora Batava, en meer andere.
Met zekere Vaderlandfche fierheid gewaagen wy van
zulke Werken ; ter opwekking tevens van denzelflien
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loflyken kunstyver, ten behoeve van eene andere vel'..
dienstlyke onderneeming, aan het hoofd van dit artikel
~angekondigd. Het feh"one vVerk van Il(.OCH is allen
Liethebberen del' Natuurly].;e Historie, vertrouwen wy,
ten overvloede bekcnd, Terwyl wy de uitvoering en
het kleuren del' Plaaten OJIzen geheelen lof waardig
keuren, achten wy het genoegzaam, den Leezer het
Plan del' Nederduitfche Uitgave des ganfchen Werks,
alsmede den Illhoud del' Eer11:e Afleveringe, nader te
do en kennen.
De drie eerfle Deelen van het oorfpronglyk Werk
llandelen alleen over lnlandfche (Duitfche) Visfchen;
terwyl de overige Deelen de Visfchen in 't algemem
befchryven: de reden hiel'van hebbe men te zoeken in
het bepaalder plan van den Heere BLOCH, zich by den
aanvang enkel tot de Afbeelding en Befchryving del'
eerstgemelden uit11:rekkende. Elk Geflacht wel'd door
hem ~ afzonderlyk behandeld, voorafgegaall door eene
algemeene beredeneering van elk Geflacht over 't gehed;
waarna de onderfcheidene Soorten elkander opvolgen.
" Ons oogmerk, daarentegen," dus berichtell de
Nederduitfche Uitgeevers, "is, om aIle de Afbeeldingen,
zo van In· als van Uitlandfche Visfchen, met derzelvel' Befchryvingen, en dus het geheele Werle van ELOCH
door elkander uit te geeven, by 4 of 5 Plaaten te gelyle, en gelooven alzo doelmatiger te zullen handel en .,
daar wy alsdan in de gelegenheid zyn om onze Landgenaoten duurzaamer afwisfeling te verfchaffen, dan ciat .
wy inet de gemeenzaamfl:e Voorwerpen aal1vang maakten,
en die allen op elkander lieten volgen, ook zullen wy,
v.rat ,de Befchryving aangaat, denzelven (dezelve) wel
letterlyk en in den eigen fmaak volgen, echter met wegbating van dat geene, hetwelk wy voal" onze Lezers van
geen belang achten te zyn; elk Geflacht door elkander
llitgegeeven afgeloopen zyl1de, zal worden opp;evolgr Cd)
door de algemeene beredeneering waarvan gefprooken is,
terwyl men de Systemat~(che Rang(chikking zal opgeeven,
en de geheele Uitgave zodanig inrichrel1, dat de Afbeeldingen en Befchryvingen, agtervolgens die Orde, Imnnen gerangfchikt en ingebonden worden. Ten aanzien
van de Plaaten, hebben wy niets anders te zeggen ~
dan dat dezelven allen op nieuw in het Koper gebracht,
en met de grootfle oplettendheid naauwkeuri?; zullen
&ekleurd worden." Voorts is de Lalynfche Naam
on-

IN- EN UITLANDSCHE VISSCHEN.

671

ender elke Plaat gefleld, en de Nederduitfche in de Be•
fchryving opgegeeven.
Ingevolge deeze, ook in ons oog, zeer gepaste fchilcm
king , bevat de tegenwoordige Uitgave de Afbeelding
en Befcbryving der navolgende , door de milde Natuur
zo leevendig gekleurde, Uitiandfche Visfchen : Labrus
.Brafilienfis, de Brafiliaanfche Lipvisch of Zwaluwitaart;
Perca maculata , gevlakte Baars ; Trigla volitans, viiegende Zeeuil, Zeehaan of Zwaluwvisch; Sparus chlorou.
rus, Groenilaart of Papegaayvisch. — Omtrent het Taalkundige zyn de Befchryvingen, die in deeze Uitgave zeer
kort vallell, voor aanmerkelyke verbetering vatbaar.
Wy vertrouwen , met den Vertaaler , dat, daar wy
over de Natuurlyke Historie der Visfchen in onze Taal
nog geene, immers zeer weinige Schriften hebben , dit
keurig Werk den Nederlantieren welkorn zal zyn en
hunnen byval vinden ; ter meer algemeene bekendmaakinge en aanpryzinge waarvan wy met zo veel vermaak
het onze deeden.
Krygskundig rertoog van de Torbereidzelen en Ultvaering van
een ilam'al op een Vyandlyk Land, door middel eener Landing , nit een of- en defentiv oovunt befehottyd. Verzaweld nit Krygskundige Sehryvers en zaamgeflcld door een
Officier der Bataaffebe Te by J. Moeleman, Jim. 1804. In gr. 8vo. 79 N.

p

et kan Been verwondering baaren , dnt het FerA7g der

Landingen op do Britfche Eithnden, onlangs in 't Franseil

uitgegeeven en in bet Nederdoitsch vertanid, by een Krygs.
man geene voldoening fchonk , maar teleuritelling in 'zyne
verwagting. Onder deezen behoort de Officier der Bataaffclze .firilL;e, die ons dit Stukje fclienkt. „ Hy been," zo
by lchryfc, „ bet gewaagd, alles, war bier toe eenige betrekking konde hebben, byeen re verzamelen, om, zo veel
rnogelyk, beknopt denkbeeld re geeven van deeze zo groote
ais nilergewigrigtte Militaire Expeditie:'
In twee floofddeelen is dir Werkje gefcheiden. Het eerfie 'cell de middelen kennen, die 'er gebezigd moeten wor.
den, om, met een gunftig vooruitzigt, door Landingen eenen
Inval in 's Vyands Land re waagen. Dit is verreweg het
breedvoerigfte, en in XI onderdeelen begreepen.
Het tweede Hoofddeel dient om aan te toonen , welke
middelen van , Defenfie, onder het beftier eener beredeneerde
Krygskunde, in ftaat zullen zyn, de poogingen des Vyands
te verydelen.

In de opgave van het een en ander kan het niet ult.
bly
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blyven, of 'er komen vnelo. nlgemeenheden , elk bekend,
voor ; (loch ze zyn vry goed nit elkander gezet. Dan ,
ontbreekt, in 'c /'"c.-fag dcr Landingen, bet vermelden van
de ornfiandigheden , (lder welke en hoe dit gefehiedde; het
zon, in een Werkje als het tegenwoordige, fiat onvoegzaam
geweest zyn, om, niet by alle kleine byzonderheden, maar
by gewigtige, met een en ander voorbeeld de gepastheid ,
nuttigheid of noodzaaklykheid van het voorgedraagene aan te
wyzen en fpreekend te !haven.
De verzogte verfchooning van den Duitfchen Schryver voor
bet gebrekkige van den fly1 willen wy hem gaarne geeven.
.B y het leezen der zeer korte Inleiding hadden wy meer duisters, en een vloed van krygstermen verwagt , die ons, aan
de Pen gewoon , en geheel onbedreeven in den Kryg, niet
altoos even klaar zyn , en , om wel verftaan te worden,
voor ons nazdeken vereifchen.

Verantwoording en Verdediging van CORNELIUS DE JONG,
wegens zyn gehouden gedrag voor , by en na de Overgave
van 's Lands Eskader voor de Vlieter, den so Aug. 1799,
enz. Hde Sulk. Te Haarlem, by F. Bohn, 1804. in gr.
8vo. 470 bl.
an het Eerfte Stuk deezer Verantwoordinge hebben wy,
Vnaar
den aart des Werks, een vry breed verflag gegee.
yen. (*) Te voorzien was het, dat het beloofde Vervolg,
behelzende alle Rapporten, Verhooren enz. , naar den aart dier
znake, vry omflagtig zou weezen. Dit Tweede Stuk behelst
nog Riles niet; bet eindigt met de Conclufie van Eisch des
Advocaat Fiscaals. Niemand onzer Leezeren verwagt, dat
wy, ten aanziene van dit Boekdeel, meer doer dan het bloot
aankondigen. Hier en daar, fchoon fchaars, ontmoeten wy acne Aantekening anti den voet der bladzyde. Eda
deezer kunnen wy, van wegen de door ons voorheen overge•
uomen Historia Fatti, niet onvermeld inaten.
Op de Vrang, „ of hem Gecultod, ook eenige verdere
umflandigheden kennelyk waren , die met het ongelukkig
verlies van 's Lands Vloot in eenig verband kunden gerekend worden: en zo ja, welke?" was DE joNG's Antwoord:
a• Neen! geene meerdere Confideratien te kunnen opgee.
y en; vermeenende , zo in zyne Rapporten als Memorien ,
en nu in deze , de omflandigheden en oorzaaken van dit
verlies ampel gedetailleerd te hebben." Dan vermeldt
by in eene Aantekening : „ In dit Antwoord wordt op.
zettelyk gezegd, geen aneerdere Confideratien te kunnen opgeeven. De rede hier van is deze, om dat ik , den geest
vat)
(w) ZiC 01= Vacterl. Letterolf. yoor 104. bl. 426.
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van den Krygsraad nu reeds kennende, begreep, dat bet on.
voorzigtig zou zyn, om de drangreden aan te voeren, wetke bier voor in de Ilistoria Faeli is opgegeeven; naam.
lyk , dat ilt de in alien gevalle verloorene Schepen liever
in handen van den Prins, onzen geweezen Stadhouder, zag,
waar door zy een Nationaal Eigendom konden blyven , dart
in die van een buitenlandsch Vyand, die ze als zyne Pry.
zen zou wegvoeren. — Hier Believe men in 't oog te hou•
den den waaren !hat van het gefchil ; bier in beflaande:
aan wien men de altoos verlooren Schepen geeven wilde;
aan den Prins , die, volgens alle menschlyke berekeningen ,
moest doordringen; of aan de Engelfchen? Een enkel fcbot
befliste ten voordeele der laatflen; en meet dan bier en daar
een enkel fcbot was 'er voorzeker , door de pofitie en onwit , Met gevallen. Ik vond het eerfle verkieslyk en zelfs
pligcmaatig."

Cefehied-Verhaal van bet bedryven en ontdekken der grtnve.
lyke Moorden, en andere lWisdaaden, te Catwyk aan den
Rhyn , gepleegd door JOHANNES KNOTZ , en deszells Hillsvrouw,, met de daar op gevolgde Straloefeningen,enz.enz.
Benevens eene Befekryving der beide Katwyken en het
Zand. Met eon ilanhangfel over bet Huis te Britten,
en den ouden Uitloop van den Rbyn; alsmede van het
nieuw Ontwerp van Uitwatering in de Zee. Te Leyden,
by J. van Thoir, 1804.. In gr. 8vo. 95 bl.
gezamentlyke afgifte, als in anen adem, van twee
DeS tukken van dus ongelykflagtigen inhoud, zou gewisfelyk het Publiek niet verwagt hebben. En, evenwel, hadt
de Opfleller , toen by , ter vervaardiginge van het IVIoordverhaal, de pen op het papier zette, zulk een plan gevormd;
gelyk reeds uit den tanvang diens verhanis blykt. Zoo gnat het
met de Boekenfab7iek, gelyk in de dagelykfche verkeering:
het eene woord halt 'er het ander uit, en baant den weg
tot uitweidingen, die men in den aanvang, niet zou vermoed
hebben.
War bier van zy ; ook dit verhaal levert een nieuw bewys
op, dat de bedryver van geweiddandigen mnnflig zelden verho.
len blyft, en alzoo van de gegrondheid van des Opftellers
aanmerkinge , of liever van die eenes alouden Schryvers: Lento grade ad vindiOam fed divin g procedit ira, „dat de godlyke gramfchap ter hanrer wraake wel met eenen langzaamen
„ tred voortgaat," mar zich egter meermanlen dan vertoont,
als de maate der Ongeretigheid is vol geworden. Van ze.
keren CORNELIS VERSTER hadt men , reeds in Lentemaand des
pars 1798, het vermoorde Lyk in eene foot aan len weg
tus.
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tusfcben Catwyk en Noordwyk gevonden, zonder dat men den

dander van het gruwelttuk, naa verloop van vyf jaaren, hadt
kunnen opfpooren. Het fpoedig verdwynen van zekeren joIIANNES DE WOLFF, ten zelfden Dorpe , deedt aan den vet'.
nioorden VEitTER herdenken. Eenige aanleiding deedt den
Bailjuw tega JOHANNES ENOTZ , eertyds Soldaat, thans Kleederomaker te Cat:ryk aan den Inyn, eenig vermoeden opvarten , vooral zints het Lyk van DE WOLFF, klaarblykelyk
vermoord, door ecnen Voerman van Catwyk aan Zee, die
gras plukte, ter zyden van het Dorp, toevallig was ontdekt;
alsmede, omdat IHNOTZ met Vrouw en Kiuderen zich beter
dan voorheen in den dosch vertoondcn. Op vermoeden van
een door haar voorheen gepleegden diental , wierdt eerst
Vrouw, en cane wyle tyds daarnaa ook ItivoTz zeif in verzekering genomen, die, naa allerlei omwegen en uitvlugten,
beiden , eerlang , ter hekentenisfe kwamen. KNOTZ wierdt lee.
vende geradbraakt, de Vrouw met geesfeling en brandmerk
en eene vyftigjanrige gevangenis geftraft. Do Ecrw. REICH,
Leeraar by de Lutherfche Gemeente te Leyden , verzeld
van eenige Leeraaren by het Hervormd Kerkgenootfchnp in
nabuurige Dorpen, bereidde den gedoeincien ten dood. Her
Gebed, bier medegcdeeld , dump blyk van 's Leeraars gezond verfl p nci en Christlyke gezindheden. Niet geheel vrugt.
loos waren de poogingen ter voorbereidinge van den elencieling. Het verhaal is niet kwaalyk geiteld, en verdient voora ook de opmerking der zulken , die, amptsbalve, met lyfftraffelyke regtspleeging zyn gemoeid.
Van de Befchryving van de beide Catwyken zullen wy alleen zeggen, dat dezelve op den gewoonen leest van Staden Dorp-befehryvingen is gelchoeid, vermeldende den Naams.
oorfprong, Historic, Kericelyke en Waereldlyke Geftigten ,
Neeringen, enz. tongnande het finis te Britten ontmoeten
wy bier niets byzonders, 't geen men by de bekende Schryvers over de Vaderlancifehe Oudheden niet anntreft. Voorts
blykt nog t.ic bet ciat men ann de doorgraaving
van den Rhyn by Catwyk , die nu , waarfehynlyk , voortgang zal hebben , in vroegere dated meermaalen heeft
gedagt.

Poezy, uitgegeeven door Mr.
Te Anfierdam, by J

WILLEM BILDERHYJC.

in gr. 8i,o. 162 bl.

Hide Deel.

vorige Delen kondigden wy onlangs aan (*), en by
D ehet
tuen gezegde hebben wy niets te voegen;
py x

blyft toch , in ons oog , denzeliden
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(*) 1342. VW, 11304,
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ter en beoefenaar der kunst. In dit opzicht achten wy hen
waarlyk hoog ; zyn Klaagzang , over zyne verwydering van
den Vaderlandfchen grond, roerde ons ook daarom zeer. Het
vers , Ilan myne Dierbaarge , zal toch van hem zyn; het is
B getekend. Ziet hier enige Coupletten:

Eens, na al myne ongelukken,
Wed,- den dierbren grand te drukken,
Waal- my 't eerfle licht befcheen!
By de beenders van myn Vaderen
Ook myne asch te doen vergaderent
En die flond to voelen naderen!
o Hoe zwol my burst en aderen
Op dit bloat befef alleen!
Maar dit uitzicht is verdwenen;
Deze hoop heeft uitgefchenen
fils een dwaallicht dat verfchiet.
't Is begist , wy zyn verloren!
't Noodlot heeft het dtts befchoren!
't Vaderland is afgezworen;
En het breast , uit ons geboren,
Nova het, maar als 't zyne niet.
Yaderland! o swam vol weelde,
Die my fieeds het harte Jlreelde ,
Sints ik 't eerst bewustzyn had!
Dien ik nimmer kan vergeten!
'k Mag u 't myne niet meer heeten.
't Noodlot heeft de Jtalen keten
Thands voor eeuwig losgereten ,
Die ons famen hield gevat.
'k Zal :AP welige landouwen,
'k Zal uw' grand niet wed,. aanfchouwen,
Fry door myner Vaadren moed:
'k Zie uw welvaart nooit weer bloeien:
— —
'k Zal de firiemen uwer boeien
Met myn tranen niet befproeien!
Niet befproeien met myn bloedl
'k Meet
aardryks verfle hoeken
't Schamel brood des kommers zoeken,
Balling van myn' eigen' /ward.
'k 11Ioet tot d'oever van myn dagen,
Mod een fchaduw na te jagen,
In des onheils barre vlagen,
Dak, en vry-, en grafplaats vragen,
Waar my 't lot die heeft bewaard.
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Het lliagdolena's Kerk ilof,, door

J. J. REGNAULT-WARIN.

Uit

het Fransch. Illde Deel. Te tlrtifleldarn , by M. Schalekamp. In gr. 8vo. 2o6 bl.
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Wy lazen ook dit vervolg van een zo nandoenlyk , beV langryk cn wel gefchreven verhaal met hetzelfde genoegen en ciezelfde twyfeling alt het vorige. De biotite dagen
van L ODE NAK XVI, bet offebeid van zyne Familie , zyne
baffle gefprekken met zynen Bicchtvoder,, en bet noodlottig
ogenblik , dat zyn leven eindigde , trofnn ons vooral.
„ Thands ontgin ik , " zo vervolgt don de Schryver,,
„ voor u een anderzoortig verhaol , welk ons nieuwe
„ voorwerpen van ellende , to gelyk met andere flof tot
„ overdenkingen zal doen vinden. Het is niet longer we„ gens den onttroonden, gevangenen en gemartelden Monarch,
„ dat ik son ooze droefgcestige denkbeelden voedfel zal ver/I fchaffen; bet graf heeft hem verzwolgen , die over zyne
Of medeflervelingen heerschte , en reeds bloeit bet weelig
„ ktuld op zyn vermolmend overfcbot. Andere fpeelers doen
If zich voor, op dit bedroevend tooneel; Vrouwen in diepen
9, rouw en in de ellende gedompeld; een teder Kind, welks
„ bekoorlykheden de rampfpered doer verwelken! Ach !
„ indien zommige deugdzaame zielen , in deze befpiegelen„ de eeuw , non de valfIrikken eener eigenbaatige leer ont„ komen, van haare verleiding nog onbevlekt gebleven zyn;
„ indien de weeklagten der droefgeestigheid, indien de traa.
nen des medelydens, voor hoar nog eenige belcoorlykheid
„ behielden ; dat zy naderen; dat zy deze doodlyke verhaa.
„ len , waarin ik myn hart ontlast
gretiglyk komen ver19 zwelgen! Geheiligd voedfel der gevoelige zielen, gy zoudt
„ die tot doodlylc vergif verftrekken , welke door de koele
genietingen der eigenliefde bevrozen zyn. , , Room , gy
„ zagtaardige en ongekunftelde Dochter; jongeling die nog
„ onbedorven zyt, tree nader,, luister nnar my I Mogt ik ten
„ prys van deze nagt- wanken , door my oan de treurigheid
$, geheiligd, in vwen bewogen boezem, eenige reine zugten
doen ontfloan Mogt de bladzyde , waaraan ik de mynen
tf
!, vertrouwlyk mededeelde, door eenen enkelen traan van u
„ bevogtigd worden! Welk eene belooning voor den vriend,
voor den fchilder van het ongeluk.”
JP
Wy later] MARIA ANTOIN ETTA , 0211 het eind vale dit Deel,
in de Conciergerie, in hare eenzame en akelige gevangenis.
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Zak-bibliotheek van Pernuft en Srnaak. 171Ide Deel. Met
Plaaten. Te Amfierdam , by J. Allart. In 121110. 215 bt.
De Bevrediger, of de Beminnelyke Man; Blyfpel in vyf
Bedryven; vry gevolgd naar Le Conciliateur, ou
, par DUMOUST1ER vult van dit Deeltje verreweg
de grootae ruimte. Een welbearbeid Stuk , dat men met
genoegen lezen zal. • Over een nietsbetekenend lapje gronds
voeren hartlyke vrienden jaren lang een haatlyk twistgeding,
terwyl een der partyen te vergeefs zyne pogingen had aangewend om door een huwlyk in de familie den twist te dempen.
Onder enen vreemden naam komt de minnaar, juist op den
dag dat het proces moest uitgewezen worden, by den vader
zyner fchone , duet ter verzoening vergeefs alle moeite;
clan, daar men hem niet kent, gaat de zaak •van zyn hart
zeer vooruit by het meisje en hare ouders , tot dat het
openbaar wordt, wie by eigeniyk is: doch toen de tyding
eindlyk komt, dat by, of liever zyn own, het proces ver.
loren heeft, en by dus alle hoop fcheen te moeten opgeven , konit onverwacht het huwlyk en ook de verzoening
in orde. Een paar medeminnaars en een paar zotte nichtjes vervrolyken het bedryf, dat natuurlyk en levendig ge.
Hoeg wordt voorgefleld , en reeds door het belachlyke in
de karakters van den vader en de moeder, en het fchrander beleid van den echten minnaar, grappig en onderhou.dend was.

De Hut in de Pyreneen , eene Spaanfche Gefchiedenis,
is een verhaal , dat niet geheelenal 'onmooglyk is , no•
pens ene Spaanfche fchone , die met haren edelen Franfchen minnaar optrekt, in mansgewaad; door rovers overvallen , alleen raakt, en met enen anderen Franfchen edelman te Parys komt ; eerst in ongelegenheid komt door de
liefde van ene vriendin , daarna , toen hare fexe bekend
was, door die van haren vorigen geleider, en onverwacht
in een klooster de zuster van haren waren en enigen ge liefden aantreft ; waardoor (Ian nu ook het gewenschte huwlyk:
fpoedig bewerkaelligci worth.
Ziet daar den inhoud van het zevende Deel van een
Werkje , dat zich vermenigvuldigen zal , zo lang onze
jonge lieden behagen vinden in het by voorkeur lezen van
zodanige waarlyk niet zeer leerzame ilukken en verhalen.

LETT. 1804.
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WINTER++ AVONDVERTELL MGM. ■••• GE R NA N CE.

Winter-Avondvertellingen van Grootmoeder de Gans, 139 bh;
Gernance , of het vermogen der galonzy. .Rene Franfche
Anecdote. Door JOSEPH }WSZ■ Y. Mei eerie Plaat.
Aphrodite , of de gelukkige wakrgevondene Doehter. Een
Verdichtfel , gevolgd Haar SUAKESPEAR , door T. SA/NT MARVEL. Met eene Float, 48 bl.
Lotgevallen van Don Carlos en Seraphisre; nevens die van
Warc-Yulio en Zelmire. Uit bet Engelsch. Me: eene
Plaat , 119 hi.
Hans Kyk in de iPaereld's Reizen door de vier fraerelddeelen en de Maan. Uit het Hoop;duitsch. Met Plaaten ,
"Igen in avo. Te timilerdam, by G. Roos.
361 bl.
voor kleine en grote Kinderen ; van het beste foort
G efchriften
wel niet; niet leerzaam, niet onderhoudend genoeg; en
het laatite zelfs durven wy hen naauwlyks in handen geven.
Over ieder dezer boekjes een woord.
z) Grootje de Gans zal wel geen goed, maar toch ook
gene fchade docn. Onze kinderen zyn (dank zy het reeds
zo aanmerklyk verheterd fchoolonderricht, en het groot aan.
ral vari goede gefchriften voor kinderen!) zo onnozel niet
sneer, dat zy zich door geesten en tovergefchiedenisfen yen+
vaard knell mclen , of enig geloof zouden geven aan zodanige beuzelachtige verzinfelen ; offchoon de zedelesfen,
vrezen wy, grotendeels zullen verloren gaan door bun °min-.
tig gelach over het ongerymde in deze zedelyke verhalen , die
de Vertnler ten onrechte met de Fahelen van ASOPUS en L&
FONTAINE fchynt re willen vergelyken.
a) IViinder onfchaadlyk is ons de gefchiedenis van Gernance
voorgekomen waarin ons aanftonds de aanmerking in het
oog viel , dat op den leeftyd van 2¢ jaren voor den man en
21 by de vrouw, beiden volkomen uit neiging gehuwd , tie

hartstogten nog niet genoeg ontwikkeld zyn , zo dat de firenglie
mar; voor zyne (ladder; nog niet verandwoorden kan; en dat
het hetzelfde is met eene kunne, van natuure zwak , en ge.
veigd om alle foorten van indrukken to bekomen. Wy willen
echter deze Roman daarom geenzinds nog onder de zeden•
bed, rvende rangfchikken. Gernance words het leven vet.bitterd door de ongegronde vcrdenking zyner jaloerfche echt.
&mote een vriend wil haar genezen , en verlokt hem, tot
vithuizig vermaak ; by wilde het kwaad door het kwaad z,elve

genezen en de !'dloersheid door nieuwe voorwerpen van faioersheld verdryven. Hy had 'er echter niet op gerekend,

dat
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dat Gernance zyne echtgenote in goeden ernst ongetroucto
zou worden; en Coen dic bet geval werd, was goede read
waarlyk weder duur. Het fcheen echter, dat by den man al
fpoedig had terug gebragt; doch het nu geliefde voorwerj)
vermogt dear toe al te veel. Eindlyk gelukte het plan toch:
het vrouwtje werd de lieve vriendin van de minnares , die
van den minnaar afziet, en met den vriend de heratigde eche.
genoten naar huis geleidt in de zoetile verwachtingen.
3) ilphrodite is ene zonderlinge vondelinge; een herder ziet
haar in een biezenmandje door de zee op ftrand werpert; hy
voedt haar op. De zoon van den Koning van Rhodus wordt
op haar verliefd; en zy is de dochter van den Koning van
Crete. Zo wordt 'er dan ecn gelukkig huwlyk. Dit laatfle
ontdekt zich toch maar geheel :Ian het eind der gefchiedents , en, dit fpreekt van zelve, joist ter goeder ure. Eett
zedelyk verhaal is deze gefchiedenis wel maar men kest
dezelve echter met genoegen.
4) Seraphine vond, door middel van hear hondje, in haat
bosch enen halfvermoorden Spaanfchen Ridder, die, joist in
tyds nog , ontdekt had , dat zyne aanflaande het met haren
knecht hield , met een pear jonge heren , die het voor dat
dametje opnamen , had gedalleerd, daarop gevlucht was, en
door hem nagezondene moordenaren nu zo deerlyk was toe.‘
gefteld. Hy genes op hear Kasteel van zyne wooden. En,
men zou immers zeggen hoe kwam dit paartje zo byeen !
zy zelve had ene foortgelyke gefchiedenis. Zy merkte , ook
nog joist in tyds, dat haar minnaar hare kamenier wat al te
lief had, gaf hem den zak , werd door hem gefchaakt, meat
tocn hy tot geweld kwam, Ptak zy hem een dolk in 't harts
Het is natuurlyk, dat deze menfchen op elkander verlieven;
dan, eenmaal bedrogen, wit de fchone den nieuwen minnaar
beproeven. Hy moet enige maanden in Parys doorbrengen.
De Lezer begrypt wel , dat 'er nu over en weder vry wet
voorviel , dat ftof tot ongerustheid gaf. Don Carlos km
ene ryke Princes , Seraphine den Gouverneur van het Wingewest krygen : doch bciden titan de proef door, en het
huwlyk wordt binnen den bepealden tyd nog voltrokken.
Warc-Julio en ZAmire , (ene ware gebeurtenis, zegt de tytel)
minnaar en minnares, 'open met elkander weg , worden door
den broeder en voogd van het meisje ingehaald, doch Haan 'er
moedig en dapper door ,maar raken ongelukkig in handen van
rovers. Gelukkig, echter , was het opperhoord een gewezea
knecht van den vader des minnaars ; de gelieven behoudea
het leven , traits zy zich by de bende voegen. In het eerst
viol 'er niet te moorden noch te roven , en by het eerite
voorval van dien aard redt Julio ene onbekende dame het
leven en de eer , (hoe toch lets zo komen ken) 'gist de beminde van den bozen broeder en voogd. Hy wordt nu wei
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met de andere fchelmen gevat ; zyn meisje ontvlucht echter;
zy bezoekt hem in de gevangenis ; begeefc zicb daarop naar

de aanflaande fchoonzuster. En net voorziet men den afloop.
Dan het ging zo vlot toch niet ; de beer broeder was onverzoenlyk ; eindlyle verliest by bet toch , en verliest 'er zy•
ne aanflaande by; en nfeakt zichzelven capot; zodat 'er nu—
want het is ene ware gefchiedenis een boos menSch minder in de wereld is.
5) Hans Kyk in de Waereld moet een hekelfchrift zyn op
de verlichting en menschlievendheid der zo geroemde verhare eeuw. Hier en daar vonden wy trekken van vernuft
en een woord op zyn tyd. De gefchiedenis , echter , heefc
gene waarde; de Schryver wit met geweld aardig zyn , en
alles wordt tot in het ongerymde overdreven. De Reis
maar de Alaan bleef by fchuldig ; en wy voor ons fchelden
Lem die fchuld gaarne kwyt. Behalven het reeds gezegde,
is het vooral, omdat de Schryver ons fchynt te willen beduiden, dat de ChriQtlyke Godsdienst , zo al niet fchaadlyk,
althEnds zeer ombeerlyit is voor het geluk van het menschZorn ; en dac de hoofdzaak der Religie niet enders wezen
moet 'elan : wees vrolyk en vergenoegd, en zorg dat uw medehroeder dit ook zyn kan het is , zeggen wy, vooral biercm, dat wy dit boekje lazen met een zeer onaangenaam gevoel. Wy beklagen den man , die zo denkt ; echter willen
wy hem horen , wanneer by met bedaarden ernst zyne gevoelens en de gronden voor dezel ye ter neder ilelt : maar
in ene Roman , — en dan zo maar los weg , zo maar nu en
dun met ene machtfpreuk, — wy erkennen dat wy daarvan
walgen.

.De onheilen van het Yrouwlyk gefiagt, in derzelver oorzaken
en gevolgen gefchetst voor Ilan die aan eigen geluk en dat
tier MaatIchappy willen werkzaans zyn. Te Sneek , by
C. van Gorcum 1804. In 8vo. 58 bi.
Vne eerfle proeve in enen nog jeugdigen leeftycl. Veel
LLrr zeer veel , is 'er in dit Opfiel , Hat behagen moet, en ons
lles goeds voor het vervoig van den Schryver doer hopen.
Met dat al moest de Uitgever zynen jongen Vriend de nitgave ontraden hebben : zo zeer wy toch vroege °gelling
goedkeuren, even zeer keuren wy het te vroeg optreden
voor het Publiek of ; daar de onderviuding ons leert ,
Hat de verdiensclykfte Schryvers zelcien zeer vroeg voor do
pers gewerkt hebben. Hoezeer wy nu zelve den goeden aanleg van dezen jongen Schryver erkennen, en zyn
tart hoogacliten , no me4e4 ivy , dat zyn Werkje Loch on-
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gedrukt had kunnen blyven. Eer hebbe bet hart van den
jongeling ! by gevoele geheel zyn Leven even diep het lage
der wellust en der verleiding ! Maar waarom of menig Meisje
dit zyn Boekje met een fpottend lachje ter zyde legs? —
Cod geve , dat by , by zyue zo goede gedachten van de
Sere , gelukkig de ftrikken ontkome van iedere gevaarlyke
en minder deugdzame verleidfler ! Het zy verre van ons ,
dat wy to thong zouden zyn by den misftap ener ongelukkig
verieide ; dan , als de Jongeling nog een weinig in de we.
reld zal hebben orrigezien , vrezen wy, dat by by de meesce
bedorvene Meisjes maar al Le zeer bewaarheid zal vinden het
bekende van oviDius:
Viribui ilia quidem vifta ost, ita credere opener;
Sed voluit vinci viribus ilia tamen.
De Vrouwen zyn ook Menfchen ; deze eer willen wy
hair niet betwisten; maar zy delen. dan ook in de baten en
fchaden aan dozen eertytel verknocht. Onze Jongelingen
=ken her dikwils boos genoeg ; maar wy ontmoeten toch
ook nu en dan enen JOSEPH en ene POTIPFIERA !

Principes de la Grammaire Anglaife , &c. Dat is: Grand-

beginzels der Engelfche Spraakkunst en werkdaadige
oordlebikkinge; ten dienfle van hun, welke in deeze taal
onderwys geeven, of zich in dezelve oefenen. Door 7'. 0.
Te Dordrecht , by A. Blusfe en Zoon , 1804. 111 81'0.
176 LI.
Woordenboekje , behelzende an Lystje van sninbekende Ne.
derlandlche Woof-den , en den van incest in gebruik zym.
de Basterdwoorden. Len Schoolbook voor gevorderde Leerlingen. Door is. WESTER. Te Groningen , by J. Oomkens,
1804. In 8v0. 64 hi.
voegen deeze Werkjens te zamen , dewyl zy beiden
de Taalkennis ten voorwerpe hebben. Die zich eene
naauwkeurige kennisfe der Engeliche Spraake wenfchen eigen
to maaken , zy door eigen oefining, 't zy door voorlichting
cones bek waamen Onderwyzers , kunnen 'er zich men nun
van bedienen. Het byzonder taaleigene van het Engelsch,
ten aanzien van de dus genoemde Deelen dor Rede,
words bier zeer omllagtig behandeld , zonder het rechte veraand van welke iemant altoos een zeer gebrekkig en
oppervlakkig Tatikundige zal blyven; waar roe ook van veel
diensn$, of liever onmisbaar is, de Verklaaring van de KunstAna 3
WOW'.
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WESTER, W001=1%1E0E1{1E.

wool-den der Spraakkunst, aan 't hoofd van dit Werkjen ge.
plaatst.
„ Zal iemand," zegt WESTER „van het geene by leest of
„ zingt voordeel trekken , dan moet by het ook verflaan:
„ en hier toe is noodzaaklyk , de betekenis der woorden te
„ kennen , welke ons in die Gefchrifcen voorkoomen." De kun:
dige en arbeidzaame Man, door zyne taalkundige en ander°
Schriften by de Natie, en met naame ook by de Maatfchap.
py, Tot Not van 't Algenieen , met roem bekend, dit in
aanmerking neemende, vervaardigde het bovenilaande Woordenboekjen, aan bet welk de hoedanigheid van nuttige
kinge niet mag ontzegd worden. Want hoe zeer ook op de
lyst der Nederlandfche woorden eenigen voorkoomen, die als
genoegzaam bekend mogen onderlIeld worden, ontmoec men
'er egter een goed gem! , de beteekenis van welke, voor
het gros der Leezeren niet zoo duidelyk is. Met verwontiering zullen zommigen bier ontmoeten het vry aanzienlylr.
getal Basterdwoorden , die in onze Taal , oin zoo te fpree.
ken , het Burgerregt hebben verkreegen , doch van welke
veelen of niet verflaan , of by wylen , by mange' daar
van , zeer verkeerd , en wel eens belachelyk gebruikt
wordcn.

froeve van korte Gezangen , ter bevordering van den wail'•
ren troost des C,Vistens in /even en ficrven. II Stukjes.
Uitgcgeven ten voordeele van den (de) Nederduitfe, rie Her.
vornide Diaeox'e zirnien der Stad Ylisfingen. Te
gen , ;anal , by G. Maarsman , 1804. (NB. tegen
Comptante betaling.) De prys is 28 ituivers , of zoo
veel weer als ieder zal verkiezen ten voordeele van den
Armen te fchenken. In gr. 8vo. 7'e lamer; , bchalven bet

Voorwerk , 115 bI.
zich des Armen ontfernit , leent den Mere.
XIX: 17.
D ieS prauit.
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Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en vrymoedig
verhandeld worden.
Met derzelver Pryzen.

A.

Aa, (P.
kfeine

f o-4-o

y. B. C. van der) Kleine Geclichtjes voor zeer

Anift. by H. Gartman , in 8vo.
263

Aken, (F. van) Mengelfchriften voor de jeugcl , enz.
II Srukjes. Amft. by de Erve W. Houtgraaf,, in 12Mo.
610
fI -16 -o
illpen, (H. S. van) Letterkundige Gefchiedenis van den
Heidelbergfchen Katechismus , enz. Ifte St. Gorinchem,
by 3. v. d. Wal , in gr. 8vo.f r -12-0
579
Aphrodite , of de gelukkig wedergevondene Dochter
678
enz. Mitt. by G. Roos, in 8vo. f o - 16 - o
Avondflonden van een gelukkig Huisgezin, enz. Leyd.
by P. H. Trap , in 8vo.f o- 18-o
572
B.
]fader, (K. F.) Proeve eener nieuwe Theorie der Wa" tervrees, enz. Amit. by W. Holtrop , in gr. 8vo.
f 1-2-o 501
Bakker, (A. B.)Disfertatto Inauguralis ,Chirurgico- Mcdica , de Urina &c. Worcumi Typis I. Verwey,, in
145
8vo.
Barbaz, (Z. L.) Edipus. Treurfpel van Voltaire. Amit.
by P. y.U.ylenbroek, in 8vo. I o- Io-o
220
De Mensch naakt en gekleed. Dichtftuk.
Amit. by P. y. Uylenbroek, in gr. 8vo. o- o 262
Barthelemy, Reis door Italie. Amft. by G. Roos, in gr.
195
8vo. f 3- o-o
Bedenkingen van eenen Wysgeer over den Godsdienst.
IVde of laatfte D. Amft. by W. v. niet, in gr. 8vo.
3'5' 0577

f

Aaa 4

Benk.

REGISTER.
Bemmelen, (A. van) Disfertatio de Epistolis Paull ad
Ephefios
Colosfenfes inter fe collatis. Lugd. Jiatay.
apud A. & J. Honkoop, in 8vo.f r - 8- o
45
Berg (Y. van den) en R. G. Zuiderhaan, Kerkiyke Redenvoeringen. Amft. by W. Brave , in gr. 8vo.
f oo
102
Berichten (Eenige) wegens de Inricliting voor de Armen
te Hamburg. Rott. by 7. Hofhout en Zoon, in gr. 8vo.
8tio. f -8 -o
39E
.Berkhey , ( y. L. F. van) Vrymoedige en welmeenende
Vooraellingen, enz. Haarl. by A. Loosjes Pz., in gr.
8vo. fo- 18 o
237
Befchryvirg (Korte Aardrykskundige) der BataafIche
Republiek , met eene genommerde Kaart. Amft. by
y. ten Brink Gz., f o- 8 -o
432
Befpiegelingen (Christelyte) in eenzaanie uuren. Leyd.
by y. V. Ttfelen, in gr. 8vo. fo -16-0
666
Bibliotheek van Oude Letterkunde. Ifte St. Amft. by
.7. ten Brink Gz., in gr. Ovo.f I -4.0
33
IIde St. f • o -o
387
Bilderdyk, (ti) Poezy, door hem nitgegeeven. Ifte en
JIde D. Amft. by y. Allart , in gr. 8vo. f 5-4-0 346
--- 111de D. f 2- 12 -o
674
Bloch, (M. E.) Afbeelding cn Berchryving van In- en
Uitlandfche Visfehen. file Uitgave. Anat. by y. C.
669
&pp en Zoon, in fol. f 6-10- o
Boddaert, (P.) lets tegen en voor de Vrouwen enz.
Amft. by H. Illolcnyzer , in gr. 8vo. f o- 4-0
396
Bonnet, (G.) Eerfle en Tv. eede Brief aan een Vriena.
Utr. by tr. v. Tzetworst, in gr. 8vo. f o- 8 .o
5
Er)nnet, (P.) Laatfte Euangelie-raad , door zynen Zoon
G. IF: .1307397C1 aan de Gemeente te Rotterdam medegedeeld in eene Leeneden. Utr. by W. v. Tzerworst,
o
in gr. 8vo. f 497
Bosch, (M. van Heyningen) Leonore , Romance van .Burger. Gron. by R. y. Schierbeek, in 8vo. f o- 6- a 349
De kieine Kindervriend , enz.
Een Schoolboekje. Gron. by R. y.Schierbeek, in 12M0.
f o- 3-o
2
van
Bosveld, (P.)Verklating der vyf eerfte Hoofdft
Paulus twteden Brief aan de Korinthers. Dordr. by
P. v. Braarn, in gr. 8vo. f 8-9
_575
Boucquerm., (J. B.; Het VIIde Hoofddeel van Daniel op
de Franfehe Ontwending toegepast, enz. Amft. by de
620
Wed. F. 7. v. Taroode l in gr. 8vo. f o- o
Bout

REGIS TER.
Boullier „ ( J . R.)Sfrmons far divers Textes.Tome
Zing.
chez J. J. Geyler & Comp., gr. Uvo. f 3-0-0
66r
Brink, (A.) Het Affciieid van Jefus van zyne Leerlingen , en zyne Bede tot den Vader. Leeuw. by P.
Wiarda, in gr. 8vo. f
225
Bruzgemans,(A.) 'fa feree len van 'het Men sc h ly k Lee ven.
I fide D. Dordr. by E. Borate, in gr. 8vo. f I -16-9 219
Buitenwandelingen door Charlotta Smith, met heure Kin.
deren. iI Stukjes. Amft. by G. Roos, in 8vo.f -18-o
262
Burkhard,
G.) Volledige Gefchie 'enis der Methodis ten in Engeland, enz. II Stukken. Amft. by j. Prep.
pelnan , in gr. 8vo.f a- ro-o
617
Bylalen tot de twee Brieven van G. Bonnet aan een
Vriend. Utr. by W. v. rzerworst, in gr. 8vo. f 0-5-s
142
Byzonderheden (Merkwaardige) van eenen Gierigaart, of
Rott. by
Leevensbefchryving van `john Elwcs
307
II: Locke en Comp., in 8vo. f o-120
C.
rampe,(y. H.) Nuttig en Leerzaam Onderhoud, enz.
Amft. by W. v. Vliet, in 8vo. f o 8-o
572
— Het belangrykfte uit Carver's Reizen,
uitgegeven ten dienfte der Jeugd. Vde D. Amft. by de
653
Wed. y. Dill, in 8vo. f 1.8- o
Cramer, (C. G.) Het jagers Meisjen. Bic D. Amft. by
G. Roos, in gr. 8vo. f 2-4-o
483
Curdts,(A. H.) Bet waare Tafereel der ZelfbevIekking
derzelver oorzaaken en gevolgen. Arnh. by .7. H.
Moeleman jun., in ram. f o -6.o
542
D.
eiman , (y. R.) Over den Steen- en Metaalregen: in
1---) twee Redenvoeringen. Amft. by W. Holtrop, in gr.
109
8vo. f
DeAen, (A.) Liederen voor den Boerenfland. Leyd. by
644
D. rill Mother en Zoon, in gr. 8vo. f o-14-0
Devon, (V) Reizen in Opper- en Neder-Egypten, enz.
Door H. Bosfeha. Ifte D. Amft. by .7. Allart, in gr.
63
8vo. fr0 ro-o
Reizen in Opper- en Neder-Egypten, enz.
Ilde D. 's Hag. by 3e. C. Leeuwellyn , in gr. 8vo.
632
f 4-0-0
Dichtvrugten van den Vriendenkring, onder de Zinfpreu!c
Kura
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Kunst door Priend/Z.hap volinaakter. Ifte Inzameling,
Anift. by P. 7. Uylcaroek, in gr. 8vo. f r- ro- o 518
Doornik, (7. _E.) Proeve eener opheldering van 's menfchen oordeel aangaande het doebnaatige in de Natuur.
Anift. by L. v. Es, in gr. 8vo. f i -o- o
344
DOring, Vertaalings -Proeven voor gevorderde Leerlingen in de Latynrche Taal. Zutph. by II. C. A. Thie210
me, in gr. 8 vo. f r - 5 o
Dorvigny, Jocrisfe in eenen nieu wen Diens t. Blyfpel. Amft.
by H. v. Kesteren, in 8vo. f 0-8 -o
6r5
Pricos, (B.) De Abdy van Grasville. II Deelen. Leyd.
by P. B. Trap, in gr. 8vo. f a- 14- o
570
E.
(S. v.) Ophelderingen van eenige Stukken uit
Emdre,
den Heidelbergfchen Katechismus. Utr. by W. v.Tzer •
Tor
worst, in gr. 8vo. f 0-16- o
Engelbronner, (j. C. D') Disputatio de M. Tullio Tirane,
M. T. Ciccronis Liberto,
apud P. den Hengst et
Fil., in 4to. f.
473
WorEns, (S.) Hifloria extrat1ionis Cataraae ,
cumi Typis I. Verwey,
8vo. f 4 - 5 - o
146
Ewald , (y.
Christlyk Huis- en Handboek , enz.
IIIde D. Utr. by W. v. 7zerworst, in gr. 8vo.f 3-15.0
230

Kristlyk Zonclagsboek , enz. Ifte Sr.
Anift. by .7. Tiel, in gr. 8vo. f o - 18- o
451
— Korte Natuurpreek en. II Stukjes.
Hoorn, by y. Breebaart, in gr. 8vo. f r -8 -o 535
F.

r

okke Sz.,

(A.) Boertige Reis door Europa. Vde D.
Haarl. by F. Bohn, in gr. 8vo. f a - Jo -o 567
Fontaine, (A. la) Karel Engelmans Dagboek. Haar]. by
F. Bohn, in gr. 8vo. f s- ro - o
257
f--- -- — Leeven en Daaden van den Vryheer
Quintius Heymeran van Flaming. lite en Ilde D. Gron.
by W. frouters, en Amft. by y. F. Nieman, in gr.

.
8vo. f 5- I2 - 0
519
— -- ---- De Zonderlinge. IIde D. Haar]. by
652
F. Bohn, in gr. 8vo. f a-16-o
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edachten (Verarooide) over verfchillende Onderwerpen, enz. II,le St. Fran. by D. Romar , in gr.
8vo. f I -8- o493
Gedenkfchriften der Maatfchappy van Zendelingfchap ,
enz, Vden D. Ifle St. Dordr. by A. Blusfd en Zoon,
in gr. 8v). f I-4.0
366
Gelder, (H. Van) Het Leeven van Joannes den Dooper.
Westzaand. by H. v. Aken, in gr. 8vo. f 1-10-0 50
Gelder, (y. do Algemeene Aardrvksbefchryving, gevolgd naar Noel's Franfche Vertaaling van het Werk
van Guthry. Me D. Amif. by y. Ailart , in
8vo.
3 -18-o
149
Gefc hiedenis , (Algemeene Wereldlyke) van het begin der
Scheppinge, tot bet einde der Agttiende Eeuwe, enz.
Bewerkt naar ;de Tabellen van G. G. Bredow. Ania.
by M. Schalekamp, In gr. fol, f a- r ez -o
470
Gefchiedverhaal van het bedryven en ontdekken van gruwelyke Moorden enz. gepleegd door y. Knotz en
deszelfs Huisvrouw, enz. enz. Leyd. by .7. v. Thoir,
in gr. 8vo. f o- is -o
673
Gesfcher, (D. van) Schets der Heelkundige Ziektekunde. Amif. by y. B. Elwe en y. L. Werlingshof , in
gr. 8vo. f o -16-8
io8
Schets der Heelmiddelen. Amif, by
H. v. Kesteren, in gr. 8vo. f 1 - 4-0
109
Gesfner, (G.) Het Leeven van y. K. Lavater. Ilde D.
Atria. by ,7. Allert, in gr. 8vo. f 3-0-0
332
Glitz ,(3.) Merkwaardige Reizen door vreemde Waerelddeelen, enz. Amif. by C. Timmer, in 8vo. f 1-5-o
87
Godsdienst (De) als betaamlyk , noodzaaklyk en voordeelig voorgefteld, enz, Ama. by W. v. Vli,;t, in 12MO.
f o -4 o
452
Goede, (W.) Nieuwe Katechismus der Natuurlyke G'efchiedenis, enz. Jae D. Zutph. by H. C. A. Mane,
in gr. 8vo. .f 2 -6-0
a8
Greve, (E. 3.) De Brieven van Paulus ,uit bet Grieksch
vertaald, met Aanmerkingen. Hide D. Amft. by 3.
lart , in gr. 8vo.f 2 - 4-0
573
Gruber, 0.G.) Knigge's Verkeering met Menfchen by
wyze van uittrekzel bewerkt voor jonge lieden uit den
befchaafden itand , enz. life D. Zutph. by H. C. d.
Thierne, in 8vo, f I-2 • o
657
IL

G
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H.
Tjcas, (F.) De Mensch kan in elken Godsdienst zalig
worden. Lcerrede. Ama. by W. Holtrop , in 8vo.
626
f o -5- 8
Haas, (G. de) Over de Openbaaring van Joannes, als
een Boek voor het Verf}and en Hart. Iae D. Haarl. by
221
7. L. Augustini, in gr. 8vo. f 2 - 18- o
Ilageman, (G.) De Vuurproef. Tooneelfpel. Leeuw. by
61!
de Wed. j. P. de Boy, in 8vo. f o - 14-0
liamelsveld, (T. v.) Algemeene Kerklyke Gefchiedenis.
Vde D. Haarl. by F. Bobn, in gr. 8vo. f 3-15-o 133
Vide D./3-15- o
579
Handleiding in de keuze van Zangverftn uit de berymde
Pfalmen , enz. Ama. by Z. B. Saakes, in gr. 8vo.
103
f o-14-0
voor Jongelieden, hoe zich in hunne onderfcheidene betrekkingen te gedraagen. Work. by I. Ver190
wey,, in 8vo. f o 6-0
nandfchriften. (Kleine Dichterlyke) XVde Scbakeering.
• Am a. by P. y. Uylenbroek , in gr. 8vo.f - ro -0 129
Ilanewinkel,(S.) Gefchied- en Aardrykskundige Befchryving der Stad en Meiery van 's Hertogenbosch, enz.
Nym. by y. C. Vieweg, in gr. 8 vo.f 4-10 -0
504.
Hans kyk in de Waereld's Reizen door de vier Waerelddeelen en de Maan. Amfr. by G. Roos, in 8vo.f r -16 o
678
Harwood, (E.) De oorfprong van bet woord Drieeenhe d, het menschlyke dier uitvinding, enz. Alom, in
gr. 8vo. fO•
o
23t
Basfelt, (G. van) Arnhemfche Oudheden. Me en IIde D.
Arnh. by y.
Moeleman run., in gr. 8vo. f 3-12- 0
420

Hecker, (A. F.) Duidelyke Aanwyzing, orn de verfchil-

lende zoortcn der Gonorrhoea naauwkeurig te onder.
fcbei 'en, en behoorlyk te behandelen, enz. Amft. by
L. v. Es, in gr. 8vo. f to-o
504
Helmuth, (7. H.) Natuurleer voor minkundigen, ter he•
ftrydinge dcs Bygeloofs. Zutph. by H. C. A. Mime,
in gr. 8vo.f 2-16-0
155
Bemert, (P. van) Zelfsverdeediging tegen de befchuldi•
ging van not. G. Bonnet. Amft. by C. Timmer, in
gr. 8vo.fo- ix • o
233
- Le&uur by het Ontbyt en de Theeta•
fel. Iite St. Anift. by M. Schalekamp , in gr. 8vo.

I I -2.-0
I-len.
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Henry, (D. W.) Chemie, voor beginnende Lief hebbers
enz. enz. Amft. by W. v. Vliet, in gr. 8vo. f I- 18-o
191
Heringa, Elizasz. (g.) Afgeperfle Verdeeciie,ing. Utr.
G. T. v. Paddenburg en Zoon en de Wed. y. y. Teryeen
en Zoon, in gr. 8vo. f o- 5 -8
5
Vervolg.1 o -18 -o
12
Tweede ervolg. f o-5-8
142
Heron, (P. g.) Letterkransje. Middelb. by S. v. Benthem, in gr. 8vo. f -16-o
130
Hesfelink, (G.) Ultlegkundig Woordenboek van de &brit.ten des N. Verhonds. Tweede Druk veranderd en
aanmerkelyk vermeerderd. Amtt. by G. Warnars en
W1 Tuterna en Comp., in gr. 8vo.f 5-0-0
44r
floz, (y. .) Gefchiedverhaalen des 0. en N. Testaments, enz. 's Hag. by 1. v. Cleef, in gr. 8vo. f 3-15-o
499
Historie, (Hedendaagfehe) beheizende eene Befchryving
der Vereenigdo Nederlanden , en wel byzonder van
Overysfel. Illden D. 3de St. Amtt. by y. de Groot
en G. Warnars, enz, in gr. 8vo. f 1-5-0
341
I en J.
Valle, of de ongelukkige Minnares. Amtt. by G. Roos,
in gr. 8vo. f - re) - o 656
Jets voor S. lz. Wifelins , wegens eenige uitdrukkingen
in zyn Beroep op het Bataaffche Volk. Alom, in gr.
8vo. fo-2-0
206
immerzeel, gun. (go De Onfterflykheid der Ziele, door
y. Delille. Amtt. by g. .'Hart, in gr. 8vo. f 1-5-0

1

393

yagel
iv', of de heilzaame Leere , enz. Atom,
in 8vo.f I - 4 - o
582.
Yauffret , Wandelingen met mynen Kweekeling door het
Kunstkabintt der Natuurlyke Historic to Parys. Arnh.
by J. H. Illoeleman Jun.. in I arno. f I - 4-0
4 84
John fon, of de Edelmoedige Gochelaar. II Deelen. Een
Vervolg van Schiller's Geestenziender. 's Hag. by J.
C. Leeuwellyn, in gr. 8vo. f 3-16-0
306
Jong, (C. do) Reizen na de Kaap de Goede Hoop, Ier-.
land en Noorwegen. IIIde of laattte D. Haarl. by F.
Bohn, in gr. 8 vo. f 3-0-0
317
Verantwoording en Verdeediging , wegens zyn gehouden gedrag vOOr, by en naa de overgave van 's Lands Esquader voor de Vlieter, enz. enz.
111 e
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426
Ifte St. Haarl. by F. Bohn, in gr.8vo. f
ong , (C. de) Verantwoording. Ilde S. f i- 16.0 672
Journaal del Reize van Mr. S. C. Ntdcrburgh , ions
Java's Noordoostkust , in 1798 , enz. Amft. by W.
Holtrop, in gr. 8vo. f
636
Joux, (P. de) Predication du Christianisme , &c. dans
tine fiiite de Sermons & de Priéres. IV Tomes. Geneve,
chez J. J. Pa fahoud , gr. 8vo. f 9 - 0 -0
445
K.
anter, Phil. Z. ( y de) Nieuwe Ecliptifche TafeA3.- len , enz. Middelb. by AP. de Winter, in gr. 8vo.
f 8-0-0
15
Kelch, (W. G.) Het Bckkeneel van Kant voor de Hersfen -fchedelleer onderzogt. Amft. by W. Holtrop , in
gr. 8vo. f r -0-0
537
Kerbert, (C.) Verhandeling over de voor- en nadeelen der
Aderlaating by zwangere en baarende Vrouwen , enz.
Amft. by y. B. Elwe, in gr. 8vo. f r-o668
esfi door 'Mr. y. Meerman. Me D. 's Hag.
Klopflock 's Me4ias,
by I. v. Cleef, in 4to. f 4-8-0
207
Koppen, (D. Y.) De Vraag: Wie is een Christen? beantwoord. Utr. by W v. Tzerworst , in gr. 8vo.
f -4-0
Notzebue , (Z. von) Hugo de Groot. reoneelfpel.
by de Wed. 5. Doll, in 8vo. f 0-14 - 0
480
— Aangetekende Byzonderheden myner
Reis van Berlyn na Parys. Atria. by H. v. Kesteren,
in 8vo. f t -6- o
551
— De Dochter vale Pharao. .Blyfpel.
Amft. by W. Holtrop , in 8vo. f 0-8-0
660
Kraft , (4.) James Cook. Treurfpel. Ann{ . by P. y.
Uylenbroek, in gr. 8vo. f 1-16- o
612
Krieger, (W. L.) Leerreden ter Voorbereiding van 's
Heeren H. Avondmaal , enz. 's Hag. by Y. Thierry en
C. Menfing, in gr. 8vo.f o- 6-o
3
Gefprekken en Overdenkingen , over
de Hemelvaard van J. Christus, en over het Pinxterfeest. Utr. by W. v. Tzerworst, in gr. 8vo. f g 7
Krorn, (7. II.) joannes de Dooper. Een Leesboek your
den tegenwoordigen tyd. Ilde Stuk. Amft. by g.
Tntcma en Comp., in gr. 8vo.f 0-18-0
361
IIIde of laatae St. o -18 -40
534
L,

REGISTER,
L.
jeaven, Daaden en Uiteinde van den Roover, Bak.
bygenaamd Schinderhannes, enz. Ifte St. Gron.
T
by IV. Waiters en Amft. by 7. F. Nieman , in 8vo.
f 0-18-o
256
van Mevrouw Bonaparte. Alom, in gr. 8vo.
f 1 -6-o
en Doodftraf van .7. Rufau, enz. Gron. by
TY: [Pouters en Amft. by 7. F. Nieman , in 8vo,
f o - 12 0
559
-- van Door Faustus. Arnft. by G. Roos, in
gr. 8vo. f 3-0-o
56g
Leevensfchet s van P. y.Sehefer, Pastoor to Keulen,enz.
Amft. by G. Roos, in gr. 8vo. f r - ro-o
430
Lelyveld , (P. J. van) Commereium Epistolieum, &ce
Traj. ad Rhen. apud H. v. Otterloo , in 8vo. f. m.
f r--o
o
oLet ter -, School- en Kerk-Nieuws uit het Ryk der Go
dinne de Nachr, enz. Alom, in gr. 8vo.f ^-5-8 43
Leune, (7. C. F.) De Leer van Gall over de Hersfenen en Schedel ontwikkeld. Amit. by .7. 41/art, in
gr. 8vo. f 4 o
380
Leyden (Van) van Westbarendrecht , Opgave van Wetten
en Verordeningen, omrrent het Armenweezen ; getrok.
ken uit het Werk van Ruggles, enz. Haarl. by J. Loosjes Pz., in gr. 8vo.f o- I8-o
25r
Liebeskind, (4. 5.) Palmbladen. Ilde D. Amft. by W.V.
Viler , in 8vo. f o -18-o
175
Liederen voor den Huislyken Godsdienst , enz. Onder
de Zinfpreuk: Pfallite Christo. Haarl. by y. L. Au.
gustini, in gr. 8vo.f o-ar-o
641
Duitfche Choraal-Melodien tot dito ,
voor drie Stemmen, enz. in gr. 8vo. f a -o-o
Lofrede op den H. Vader Franciscus van Asfyfien, enz.
Amft. by P. v. Buuren, in p. 8vo. f o - 6 -o
Logogryphen, (Oorfpronglyke Nederlandfche) of Mo.
tinet's Vaderlandfehe Spreekwoorden in Beeldtenisfen , enz. Ifte Afdeeling. Amft. by W. v. Vile: , in
8170. f 1 -4-o
616
Loosjes Pz. (4.) en P. Moens, Rykdom, Middelbaare
Stand en Armoede. Haarl. by 4. Loosjes
ib gr.
8vo. f 3-13-0
129
Lotgevallen van Don Carlos en Seraphine, enz.
by G. Roos, in 8vo. f 0. 14-0
678
Lot-
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Oordeeikundige Inleiding tot de Schriften
Laze,
des N. Verbonds. Itte D. ArnIL by IF. Brave, in gr.
8vo. f 4-o-0
448
Lublink de onge, (y.) De Waardy en het Belang van
den Godsdienst voor den Mensch. Amit. by G. Warnars, in gr. 8vo, f 1-2-0
118
Brieven err Briefwisfeling. Annt by
121
y. Allan , in gr. 8vo. f 1-16-o
Luiscius , (A. van Stiprtaan) Geneeskundig Magazyn.
Ilden D. 3de St. 's Hag. by y . C. Leettweflyin, in gr.
281
8vo. f 2 ' 4 - o
Lykzangen voor Mr. H. van Alphen. Rott. by Camel en
v. Baalen, in gr. 8vo. f r-o-o
131
M.
agazyn voor den openlyken Godsdienst.
I. Sneek ,
by C. v. Gorcum, in gr. 3vo. f -2-0
364
(Christelyk) of Bydragen, enz. IIIden D.
rite St. Hoorn, by .7. Breebaart, in gr. 8vo.f 0-14-0
624
Neerman,(y.) Register op Hugo de Groot's Vergelyking
der Gemeenebesten , gevolgd door eene Narede, gelyk
mede door Athenen order Cleo , enz. Ha.4r1. by A.
Loosjes Pz., in gr. 8vo. f 3 o o
297
Neidinger, (5. v) Franfche Leesoefeningen tot Nut
en Vermaak, enz. Zutpb. by H. C. A. Thieme, in 8vo.
f I -2-o
88
Meister, (C. G. L.) Overdenkingen over de laatfle woorden van Jefus aan het Kruis. Fran. by D. Rornar en
Verwey,, in gr. 8vo. f 1-8-o
229
IWeiszner, (Z. G.) FaLelen voor de Jeugd, in den fmait
van Efolus. Utr. by G. T. Paddenburg en Zoon, in
8vo. f 0-12-o
572
Mengelingen (Nieuwe Dichtgewyde) van het Gen orfchap Kunstliefile fpaart gem Vlyt. Itle D. 's Hag.
by Vosmaar en Zoonen, in gr. 8vo. f 1 ro- o
351
Illetelerkamp , (R.) De toettand van Nederland in vergelyking getragt met dien van eenige andere Landen van
Europa. lite D. Rott. by Cornel en v. Baalen, in gr.
8vo. f 2 8 - o
369
Middleton , De Gefchiedenis van het Leeven van M.
Tullius Cicero. Ilde D. Utr. by G. 7. v. Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo. f 3.0-0
460
Mode.(De) Eene Satyre. Alom, in gr. 8vo.fo-15-0 261
Miens, (.4.
It.ts rer gedachtenis van y. C. Lavater,,
Amit. by I. Jllart, in gr. 8vo. f 1-0-0
609
Non:,

M
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Montgaillard, (M. R. de) Memnrie over de Zamenzweering van Pichegru, en,f. file St. f I -2-o Pichegru en
kloreau ; om to dienen tot ocheldering en voltooijing
der Memorie over de Zamenzwcering des Eerffen.
IIde St: Anift. by 7. Z. CrajeWehot cn W. Holtrop,
in gr. 8vo. f o-18:o
375
Moore, (Y.) Mordaunt. Ilden D. ate en 2de St. Haar'.
by 4. Loosjes Pz., in gr. 8vo. f 2- 8 - o
436
Manlier, (J. van) Een zestal Verloskundige Operatien
en Waart eemingen , enz. Met een' Brief van Prof.
P. Camper , henevens eenen van G. y. van 117y. Anift.
by Y. TIT Tntema en Comp., in gr. 8vo. f o- i i -o 366
Muntinghe, (IL) Gefchiedenis der Menschheid naar den
Bybel. Hide D. Ama. by y. Allart , in gr. 8vo.
f 3 - 12 -o
409
N.
1Vauta , (S. S.) Specimen inaugurale, de corporibus
111 peregrinis ex oefophago removendis , &c. Worcumi
Typis I. Verwey, in ovo,
145
1Vetten , (C. Geisweit van der) Algemeen Zamenftel
der Militaire Pligten , Kundigheden en Dienstverrigtingen. Gron. by H. Eekhof Hz. ,in gr. 8vo. f 1-16-o
25
Nieulvenhuis , ( .7.) Wiskundig Leerbnek. Iften D. 'fie
en 2de St. Rekenkunde en Meetkunde. Zutph. by H.
C. A. Thieme, in gr. 8vo. f 5- 12 -0
411
O.
nling,(L.) Reltenkundige Voorftellen, ontleend uit de
1-• Natuur- Scene- en Zeevaarrkunde , enz. enz. Me St.
Amft. by /V Holtrop en Leeuw. by G. M. Cabals en
Zoon, in 8vo.f o - r2-o
173
Onderwys (Eertte) in den Godsdienst.
Boekje. Haarl.
Loosjes Pz., in 8vo. f o-6-o:
by
453
Onheilen (De) van het Vrouwlyk Geflagt in de oorzaaken en gevolgen gefchetst, enz. Sneek by C. v. Gor.
tuna, in 8vo. f o- 8-o
68o
Ontwerp (Het) des Ierfchen Volksopflands , of het ge.
beim van de Maatfchappy der Vereenigde Ieren ontdekt. Rott. by y. Hofhout en Zoon , in gr. 8vo.
i
f
56
O ordt, (G. van) Opwekkingsrede tot een plegtige hale
aan onzen aanbiddelyken Terlosfer , enz. 's Hag, by
Vosmaer en Zoonen, in gr. 8vo. f o-6-0
273
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P.
eeters (y. B.) Verhandeling over de doorgaancle
PEierfstziekter
der laagere Landen. Atkin. by H.

Coster, in gr. 8vo. f o- 16 - o
324
Pelgrimb Re' q te water en te lance, of merkwaardige leevensbyzf ,;,lerlieden van een Godvreezend Christen ,
in de vier gedeelten der Wereld enz. Amit. by W. v.
Filet, in gr. 8vo. f 3- - 0
52
Peronfc, (De la) Reize, in 1785-1788. Ude D. Amtl.
by 7. Allart, in gr. 8vo.f 3- 19-0
635
Perponcher,, (W. E. de) Aan de Lieden der Befchaafdu
Wereld.
Utr. by y. v. LS'ehoonhoven, in gr. 8vo.
I - 12 ■ 0
562
Tafercel van Gods weg, met den
Mensch, naar de Leere des Euangeliums. Utr. by de
y. v. Schoon izoven, in 8vo. f o- 12- o
58o
Pigeand, (D.) Overdenkingen over belangryke Onderwerpen. Amit. by W. Brave, in gr. 8vo. f o- 12-0
2 75
Brieven over Godsdienflige Onderwerpen
en belangryke Waarheden. Amft. by IV. Brave, in gr.
8vo. f 0-16-o
622.
Poch:etc, (C. F.) Charaeterfchets der Vrouwen. III en IVde
D. Leyd. by Z. en y, Honkoop , in gr. 8vo. f 2 -13-o

f

21/

Principes de la Grammaire Anglaife , &c. Dordr. chez
A. Blusie en Zoon, 8vo.f o-18-o
68
Prins, (W. D.) Pofitiones .7tsris
&c, &c.
Anil. apt, P. der: Ileng!t ct Filium , in 8vo.
513
Proeve van korte Gezangen , ter bevordering van den
waaren troost de q Christens in leven en fterven. II Stukjes. Vlisting. by G. Ilfaarsman, in gr. 8vo. f 602
Proeven (khan-tie) van edele poogingen. Leyd, by Haak
en Comp., in gr. 8vo. f r ro-o
475
Provo Kluit , De Naagedagtenis van Dr. W. Peilers
Scheidius verlevendigd , enz. Utr. by deWed.y. v. Terveen
en Zoon, in 8v0. f o- ro-o
172
Prysverhandelingen, bekroond door het Genootfthap ter.
bevordering der Heelkunde, te Amsterdam. IVden D.
Vie St. Amft. by 7. B. Ely , in gr. 8vo. f I • 8.0
240
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Pypers, (P.) Eemlands Tempe, of Clio op Puntenbum
II Deelen. Anitt. by P. Y. Uylenbrock, in Svo.
f 5-o -o
35 en 77
R.
rapport , wegens het onderzoek omtrent de Uitwatering to Catwyk aan Zee, door F. W. Conrad , eL
Blanker 'z. en S. Kros. Haarl. by F. Bohn, in fol.
169
f5-o-o
Reddingius (G. B.) Ontwerpen van Leerredenen over
den Heidelbergfchen Catechismus. Ilde
Gron. by
Zaidema, in gr. 8vo. f r- i6-o
Rezenbogen, (,0.H.) Verdeediging van den Geopenbaaiden Godsdienst, tegen de hedendaagfche Bettryders.
IIde D. Fran. by D. Romar , in gr. 8vo. f 2-14-0
321
Oratio de Theologo perfelb, &c. Leo664
yard. apud D. V. d. Sluis, in 4to.
Itegnamit - If arin , (y. .7.) Het Magdalena's. Kerkhof:
Ifte en Ilde D. limit. by M. Schalekamp, in gr. 8vo.
196
f 3-0 -0
Hide D. f i - 10-0
676
Rehm, (H. F.) Regelen van Voorzigtigbeid voor Otiders
en Leertneesters , enz. Zutph. by H. C.
Thieme
363
in gr. 8vo. f 1-12 . 0
Reichardt, (0. F.) Brieven uit Marys gefchreven in
1802 en 1803. Itte D. Amft. by
Holtrop, in gr.
60o
8vo. f 2-o-o
Reimeringer, (11 .1.) Epitome des Principes de la Gram.
maire Francaife , &c. Apnli. chez M. Schalekamp,
piano, f 0-4 - 0
433
Reinhard, (F. P) Over dm Beuzelgeest in de Zedekunde. Amft. by W. Brave, in gr. 8vo. f 0-18 -o
358
— De Christlylie Zedeleer. The
Leyd.
by .if. en .7. Honkoop, in gr. 3vo. f 3- Ia .. o
493
Rietberg, (L.) Sylloge Obfervationton Phylicartem, &c.
Gron. apud N. Veenkamp et Fil., in 8vo. f. m.
410
Rinaldo Rinaldini. Tooneelfpel. Amft. by G. Roos, in
8vo. f o-14 -0
'612
Robinfon de jonge, Beichryving zyner Reize naar Ota•
heite en de Zuidzee-Eilanden. Itte St. Ana by GL,
Timmer, in 8vo. f o- r8- o
88
Rost , (.7. van der) Eenige Bybelfche Tafereelen van
leerzzame iterfgevallen en uiteinden, enz. fide of laatite
st.kiaart.,by 2. L. "fig.-wad, in gr. 8vo. 11-15.0 271
Bbb9
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REGIS T E R.
Itoofe, (T. G. .1.) Zakbcelc vont Genees- en Hee/mees.
teren by het befchouwelt van Lyken. Haarl.
Loosjes Pz., in 8vo. f o- 16-o
193
Rosny, (3.) Getnatice , of het Vermogen der Jalouzy.
Amft. by G. Roos, in 8vo. f 0-14-o
678
Roux, (J. M.) Sermons far PEtat intermediaire, &c.
Anil. chez J. J. Geyler & Comp. , gr. 8vo.f1-o- o
- Twee Leerredenen over den TtisfchenItaat tusrchcn het Oordeel en de gelukzalige Opttanding ; met nog eene andere Leerredal. Amtt. by Y.
f 1-5-o
y. Geyler en comp., in gr.
363
Ryneveld , (N. van) Reize na de Middellandfche
Zee , en door den Archipel na Conftantinopole, gedaan
in 1783 tot 1786 enz. II Deelen. Arnft. by y. v. d.
Bey, in gr. 8vo. ,f 3 --18 -o
112,
S.
alzman, (C. G.) Eerfte Ondcrwys in de Zedenleer
voor Kinderen. Atria. by N. Schalekamp , in 8vO.
610
f 1- to- o
Sander , (C. P.) lets over het Galvanismus. Rom by
7. Hofhout en Zoon, in gr. 8vo. f 0-5.8
195
Redenvoering op den Ilededag 7 Maalt
1804. Rot t . by 7. Hofhout en Zoon, in gr. 8vo. fo- 6- o
276
Scharp, (7.) Kerkelyke Redenvoering ter 25fte Veriairing van den vervulden EuanexlieJienst in verfcheiden Gerneenten , enz. Rott. by .7. v. Ginkel, in gr.
89
8vo. f r-0-0
Scheltima , (y.) Leevensfchets van S. Stvl ; gevolgd
van tv.ie L-!,kz ,ngen. Anitt. by .7. Jen .Brink Gz. , in
gr. 8vo. f o- 8-o
474
Smollet, Geval)en van Peregrine Pickle. Iltie D. 's flag.
0
by I. v. Cleef, in gr. 8vo. f s
437
Spandau, (II. A.) Gedictven er Redenvoeringen. Mitt.
30t
by P. 7. Uylenbroek, in gr. 8vo. f s . 12-0
Spiegel, (L. P. van de) BO ven en Negotiatien, geduurele den jongifen Oorlog van deezen Staat met de
Franfche Republic):, enz. III Deelen. Amii. by y. dllart, in gr. dvo. f 7 -15 - o
27
Spiesf, (K. H.) Reizen door de Holen des Ongeluks en
Verblyven der Elende. Tilde D. Haar!. by F. Bohn,
in gr. 8vo. f 1-16-o
649.
Steenmeyer, (y.) Leerredenen over de Gefchiedenis van
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life D. Amit. by y. Jllart, in gr. 8vo. f 1-16-0
397
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Amti. by C. Covens in gr. 8vo. f 5 rs-o
s65
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f 303-0
405
Yro-

R E G I S T E R.
'nig., (G.) Het Leerftelzel van y. Gall gefchetst en
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Hide of laatite D. 's Hag. by y. C. Leertwellyn in
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8vo.
140
Wynpersfe, (S. J. van de) Oratio inauguralis de Amore Del erga fe ipfum, omnis very falutis , °Innis in.
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Waarreeming van eene onwillige Pisontlasting . Door
S. POPTA, I-Ieelmeester to Harlingen .
12
Over de Belegerings - werktuigen der Ouden . Door LUCAS
OLING, to Leeuwarden .
14
Ilet Panorama, voorftellende de Stad Parys, gemaald door
den Heere PIERRE PREVOST,als een uitmuntendvoortbrengzel der Schilderkunst befchouwd . Door A . FOKKE
s 1MONSZ . to flinflerdam .
2r
Schets van een Wysgeer ; volgens WERENFELS .
35
De Lardmans Dochter. Eene treffende Gefchiedenis . 37
Bet vangen en t gebruik der Beeren, by de Kamtfchatkaers . VOlgCnS BINGLEY .
45
De Monniken van Erbach . Volgens Dr . RENDER .
47
Bet Leeven . de Leer en Lotgevallen van BALTHAZAR
B .?KL E(Z, be1chouwd in twee Redenvoerinen .
lets over de Geneeswyze der Wormen in It' Menschlyk
Lichaam .
6
Verfl :~g van de invoering der Koepokken in Indie.
69
Bericht, aangaande de maatregelen, die thans in Enge.
land worden genotnen, tot bevordering der Koepokinenting.
Belangryk{ Verflag , wegens de Slaaven aan de Kaap 74
de
Coeds Hoop. Volgens R . SEMPLE .
75
De Landtnans Dochter. (hervolg en Slot van bl. 4 ; .) 0 4
De bezwaarlykheid, om de Indiaanen to bekeeren , voorbecldlyk gefchetst . Door v . P. MALOUET.
gI
Ver* 3

I

N

H

O

U

D.

Vergelyking van Londen met Parys.
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94
Charafter der Engelfche Vrouwen.
1Vlerkwaardig vermogen van den Vlierboom.
95
De Student en zyn Vader.
96
96
Het gepast Antwoord.
Bet Leeven . de Leer en Lotgevallen Van BALT14AZAR
BEKKER befchouwd . Tweede .Redenvoering.
97
Verhandeling, ten betooge, dat bet Godsdientlig Gezang,
uit zynen aart, een weezenlyk deel der openbaare Godsdienstoefeningen uitmaakt ; bevattende mede eenige aanmerkingen, betreklcelyk bet gebruik, 't welk,vroeg en
laat, van hetzelve, by de Godsdienstoefeningen, inzonderheid in de Onroomfche Kerken, is gemaakt . 11z
Goed en eenvoudig, middel tegen bet Zuur, waarmede
kleine Rinderen drkwyls geplaagd worden .
120
De Inenting der Koepokken een voorbehoedend middel
tegen de Pokken der Schaapen.
122
Befchryving der Valei Baydar in de Crim, bet Crimjche
123
Tempo geheeten . Volgens Juffr. GUTHRIE .
127
FoNTENELLE en YOUNG.
ELIZA LASCELLS . Eejn Zedelyk Verhaal .
1; 3
Een Dichttlukje .
Aan Erast.
142
Antwoord van een Hofoar .
144
Bet Leeven, de Leer en Lotgevallen Van BALTHAZ
r3EKKER befchouwd . Krvolg en Slct dcr Tweede Redenvoering .
145
Verhandeling, ten betooge, dat bet Godsdienflig Gezang,
uit zynen cart, een weezenlyk deel der openbaare Godsdienstoefeningen uitmaakt, enz . (Vcrvolg en Slot van
bl. r2o.)
157
Bericbt, wegens bet Onwe ,-^, r van 24 Febr. 1804. Door
Prof. G . HESSELINrt , 1L L. M. Ph. Dr . to Angerdam.
168
Verilag van een Reisje to voet van Hamburg na Lubek,
door een Engelschman , in bet voorjaar van 1803 ; briefswyze medegedeeld aan een Wend .
173
FONTENELLE en YOUNG. (Vervolg en Slot van bl. II.)
B:ief van r . J . VAN MAANEN , Med. Do1. en Prof. to
ilarderwyk, aan A . FOKKE sz . to Am/lerdam ; betreffende de fchilderkundige befchouwing van het Panorama
der Stad Parys .
188
Byzonderlteden van den beroemden Zanger FARINELL1 . I go
Sneedig Antwoo d .
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Een beproefd m~ddcl teen de Mieren .
1q2
De Griekfche Schryvera vergeleeken met de Pu meinfche.
Door JO . AUG . ERNESTI .
193
Brief van den Eerw . Ii . BENZENBERG aan de Schryvers
der fllgem . Vaderl. Lettfroefer ingen , wegens zyne geplaatfle Verdeediging van het Slot des volmaakten Gebeds,
204
MATTH . VI: 1-3 .
Verfiag van de Inwoonderen op bet Eiland Ceylon. Volgens Mr . PERCIVAL .
206
Her Leeven van den Portugeefchen Dichter LUIS DE CAMOENS . Volgens MICKLE .
218
ELIZA LASCELLS . (Vervolg van bl I4I .)
227
De beloonde Gastvryheid . Eene Ontmoeting, den Her23tog VAN NIVEItNOIS bejPgeild .
Anecdoten , wegens de jeugd van AUGUST VON KOTZEDUE .
238
Waarneemingen , ten opzigte van de oude Clasfrke
Schryveren.
24.11
Over de middelen tegen bet Schurft . Door Dr. KORTUI,
by oaken .
249
Biographifche Schets van de Gravinne VAN DERBY. 2,o
Verhaal van eenen Tocht na den top van de Piek van Tenerife in April 1803, in eenen Brieve Van L. CORDIER,
Mynwerker, aan c. DEVILLIERS JUNIOR .
254
Aandoenlyke Gebeurtenis, geduurende den jongf}en Bur265
ger - oorlog in Ierland voorgevallen.
Opvoedings-lesfen, betrefferrde bet agtgeeven op de Genie
der Kinderen, oni de keuze buns Beroeps to bepaalen .
Volgens BAR .-LOW .
270
Nader Character en Leevensberigt van den vreielievenden
ANTONINUS DEN VkOOMEN . Uit BEAUVAIS .
272
ELIZA LASCELLS. (Vervoig van bl, 937 .)
275
Proeve, over de Stllzwygenheid .
282
Treffend voorbeeld van Geheurenis .
287
Her vermogen der Muzyk .
287
Zunderlinge List.
288
De Dwaasheid van wyze Mannen . Eene- Proeve van
HENRY FIELDING, niet in 's Mans uitgegeevene Wer .
ken voorkomende .
21;9
Aanmerkingen, betreffende bet Koortsverdryvend Middet
van REIcH . Door KOaTUM, Aled Dol?. by faken . 295
Verflag van de Inwoonderen op bet Eiland Ceylon. (Vervol
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Gelchiedkurdig Onderzoek naar de oudfte verdeeling
van (tell 1Dag cn Nagt in kicindere deelen of uureu .
Do ~r L . oLING .
303
Do&o r JA1 ;I1IAZAR 13EKKER , in alle opzigten, een
groot man .
320
'Twee fterh f free.kende voorbeelden van de naauwe Ver
ttai d1i uding, der ,7rfuiten .
321
Befchryving'van de S tad Parys . Door KARAMSIN . 323
ELLIZA LASCNLLs .

(V'rvolg van bl . 28I .)

32¢

Gcestdrift der Liefde . Eene Vertelling .
33 2
OOntdei;te Rloord .
335
3 35
D c ei enzinni ;ge I;anaryvogel .
De onoplettenhei i op , en verwaarloozing van , de belargen onzer Medemenlchen , gewraakt en to keer gegaan .
337
Bericht, aangannde de voortrefl.ykheid der, door Zwavelzuur, Vcoi tsebra ; to Salpereruampen, tot bet vernielen
der befmcttende itotfe van kwaadaartige Ziekten . Door
C . GI>>1re.RNAT .
3=17
Gedagtcn, nv(r ce vorming der Rivieren . Volge :is uen
Hovvglkera'r HAUG .
ado
Verflag van do Inwoonderen op bet Eiland Ceylon. (Vervoig van bl. 3o5 .)
354
Ledenkingen, over de waarfchynlyke duurzaamheid vat
de kepublkk der Vereenigde Staaten van 4nerica . 365
ELIZA LASCELLS . (Vervolg en Slot van bl. 331 .)
372
lNuttigheid van het Galvanismsu tegen den Do11ehonasbeet .
379
Anecdote uit de Historie van bet D'erenryk .
Jrts over bet leggen en broeden van eieren door Pape382
gaaien.
Trek van dapperheid en tegenwoordigheid van gee .:t nl
een Zwitzer, en van menschLevenheid in een Fransch
Officier .
383
Anecdoten van den Heer GIBBON en den Abt CHAUVELIN .
3 3
Jets, w gens de Opera, la Romance.
3u~.
yroeve v .:n aanmerkingen over bet misbruik, welk de
underling verfchillende Christenen maaken van byzondere Schriftuur-texten, ter ftaavinge van Goigeleerde
begri}'pen .
3135
%Vaarnetmlng , betreffende bet doorflikken van e&:nige
Spelden , en derzelver ontlasting uit de borst . Dcor
s . 2011A , Chirurgyn crz. to Harlirngen.
393
LeevCnsberiCht van 1Lr. ALEXANDER GEDDES6
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Waarneemingen, over den Regcn . Door RICHARD KIRWAN .
g9B
Bericht van een Modder-Regen, Door DE FORTIS . 405
Eenige Narichten, betreffende THOMAS PAINE .
406
Verflag van eerie hnrichting to Chaillot, tot het inneemen
van oude Lieden van beiderlei Sexe . Volgens HENRY
REDHEAD YORKE, Esq .
4111
Echt Bericht, betreffende de mislukte onderreeming der
Lugtreize van L . S . LOUDE en A . HOPMAN . Door
A . FOI KE SZ .

422+

Voorbeeld van een, op eerie zonderlinge wyze, to recht
gebragtcn Krankzinnigen . Volgens PH . PJNEL .
4^-9
lets over de S eelkaarten .
De heillooze gevolgen der Waarzeggerye . Eene
fche Anecdote .
4311
Trek van tegenwoordigheid van geest .
439
De Beeldhouwer DONATELLO, by zyn vervaardigd Standbeeld van JUDITH .
439
CICERO en D EMOSTHI7NES , als Redenaars, met elkander vergeleeken . Door DELAHARPE .
433
Aanmerkingen op eerie Verhandeling van GOTTLING, over
de bereiding van Mynftoflyt en Kermes .
Door j . s .
SWAAN, .1pothecar to Gouda.
441
Berigt , wegens bet vallen van Dampkringstleenen, en
bet verfchynen van vuurige Verhevelingen .
¢43
Padden, leevende zonder voedzel to gebruiken .
44.6
Verflag van de Inwoonderen op bet Eiland Ceylon. (Vervolg van bl. 365 .)
Leevensbefchryving van JOSEPH PRIESTLEY, L . L . 4D.
F. R . S. &c .
456
Tooneel van Spookverbeeldingen.
6
EMMA CUMBERLAND, of de Teeringzieke . Een Verhaal,
op eerie Gebeurtenis gegrond .
6
Zeldzaame uitwerking van een Kanon -kogel . Door i
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479
Grappig voorval to Parys.
479
Redenvoering over DIRK RAFELSZ . KAMPHUIZEN. Door
RINSE KOOPMANS, Leeraar der Doopsgezinden to i tnJlerdam .
48 1
Waarneemingen, over bet gebruik van Mineraale ?uuren, in verfchillende Ziekten . Door den Hofraad JoRDENS, to Hof, in bet Bayreutfche.
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Leevensbefchryving van JosEPH P RESTLEY . (Vervo 9
Slot van bl. 4 65.)
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Verf ag van de laatstgehoudene Byeenkomst van TheRoyai
.7ennerian Society .

510

1llarfchalk van Saxen .

527

Wyze om bet fouiten van Kaarzen to voorkomen .
511[
Nadere Ophelderingen, aangaan& den Penning van ANTONInUS PIUs, to Cuik ontdekt. Door w. II . J. VAN
WESTRRENEN, in 's Hage.
51 3
Klaagbrief van een Man over zyne al to goede Vrouw, aan
een Wend gefchreeven .
514
Buitengewoone Ontmoeting des Engelfchen Luitenants ter
Zee, GEORGE SPEARING .
Byzonderheden, betreffende den Dia!nant, thans praatn
eI
de in den RusJifchen Scepter. Door den Hoogleeraar
P . S . PALLAS .
5^-5
Anecdote van ADRIANA LECOUVREUR en MAURITS,
Tweede Redenvoering over DIRK RAFELSZ . KAMPHUIIe s~,~ over de Opkomst en den Voortgang der Genees~-kunde . Door P. J . G . CABANIS .
Schilderkundige befchouwing van bet Panorama, verbeele
dende de Stad Rome, gemaald door PIERRE PREVOST,
to Parys. Door A . FOKKE SZ .
557
Briefwisfeling tusfchen den Eerw . JOANNES STINSTRA,
Leeraar der Doopsgezinden to Flarlingen, en SAMUEL
RICHARDSON, Schryvcr van de Pamela, de Clarisfaen
de Grandifon .

563

Shields.

569

Treffend voorbeeld van bet redden der Schipbreukelingen
met den Leevens .boot van HENRY GREATHEAD , to
1-listorie- en oordeelkundig berigt , wegens de Vraag

of het waar zy, dat de FWeduwen in Indoftan de gewoonte
hebben, zich op den houtmyt haarer Egtgenooten to ver.
branden? DOOr A . LE GOUX DE FLAIX, Ex .ojeier
van de Genie enz. t o Parys .
570

Bondige en treffende Bedenkingen over bet zeggen
CHRISTUS, 3`oannes XJI1 : 3¢ . Door ALEXANDER HE.
WAT, D. D .
577
Vrye en regtmaatige gedagten over de Kerkhervorming .
Door JOHN BIGLAND .
579
Waarneemrng ornttent den lugtzuiverenden Damp van
brandende Salpeter . Door B . TIEBOEL , 1potheker to
582
Groningen.
Eenige byzonderheden , de Plant Hortenfia betreffe de.
586
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Aerigt, wegens bet Leeven en den geleerden Arbeid van
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BET VERSCHILLEND OORDEEL VAN JEUGD, OUDERDOM EN MIDDELBAAREN LEEFTYD, OVER HOOGSTBELANGRYKE ONDSRwERPEN .

Een welbefteede Jeugd, een nuttig Manlyk Leeven,
Zal aan den Ouderdom de zoetfte vrugten geeven ;
Terwyl verzankte Deugd, aan Zingenot gepaard,
Met veercig jaaren reeds den zwakken Grysaart baart .
O , woeker met uw Dugd, wanr a de Teugd nog vleit,
Zaai als de Ton nog flooft, gy zaait voor de F,euwigheidl
Wat valfche flikk'ring bier onze oogen moog' verblinden ,
Slegts op den weg der Deugd is 't waar Geluk to vinden .
Wie bier bet voile wit van zyn befemming raakt,
Heeft aan bet eind des Tochts bet mteste Neil gefmaakt t
FEITH .

jet zeggen van een onzer gewyde Dichteren, Ik ben
jong geweest , nu hen ik oud geworden I behelst
eerie Belydenis , die de Menfchen, over 't algemeen,,
noode afleggen . Gelyk de avondfcheemeringen , als ongecnerkt, ons overvallen, door derzelver langzaame en
trapswyze aannadering , zo gaat bet met den Ouderdom toe, en bet valt onmogelyk, bet juiste punt to
bepaalen, wanneer dezelve eenen aanvang neemt .
Niet ongepast verdeelt men 's Menfchen Leeven in
de vier Standen , Kindschheid, .7eugd, Middelbaare
Leeftyd, en Ouderdom .
Ik behoef niet to zeggen , hoe fpeelende bet eer/Ze
Tydperk, met geftaage ontwikkeling van Lichaams • en
Zielsvermogens, wordt doorgebragt - hoe de geugd
vrolyk dartelt - hoe de Middelbaare Leeftyd veelal in
drukke bezigheden getleeten words ; tot dat de OuderA
NFNG. 1804. NO . I.
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dom ons overvalle - de Ouderdom, die, in ftede van
ons nienwe voorwerpen van verlangen en hoope, in de an .
d.ere Leevenstydperkeit zo veeivuldig en ftaag herbooren,
to verichallen, nns dreigt van bet tot nog genootene to
berooven, en, in llede daar van, een van tyd tot tyd
zwaarder drukkenden last op to leggen .
Hoe algemcen is bet , overzulks, dat de Menfchen
met affchrik de eerfte naderingen van den Ouderdom
beaheuren ! In den beginue tragten de meesten de kenmerken van verzwakking toe to fchryven aan iets toevalligs, 't geen met den tyd en fchielyl, zal verdwyDen . --- Wattneer bet oog dof, het gehoor bezwaar.
lyk wordt ; wanneer de handen beeven, de voeten den
vasten tred Diet houden ; bet aangezigt met rimpelen
overtoogen, en de fchedel meer en meer met gryze
hairen bezet words, - ondanks alle die fpreekende Tekens des vast naderenden , zo Diet reeds daar zynde
Ouderdoms , zoeken veelen die onaangenaam vallende
herinneringen van menschlyke zwakheid to vergeeten .
Alles moge zich vereenigen , om alien twyfel to verbannen , dat de Ouderdoin daar is, zy zoeken dat
denkbeeld to verwyderen .
Dan, hoe veelvuldig die zelfsbegochelingen ook zvts
inpgen , - hoe zeer bedagtzaame Reds en verlichte
Godsdienst dezelve wraaken, - hoe zeer elk die in anderen zie en afkeure, terwyl by zelve misfchien Diet
vry blyve van die eigenife zwakheid, - en hoe zeer
de Ouderdom, om zo to fpreeken , geen vast punt heb .
be om van berekend to worden ; - 'er komt, voor
Lieden, die eenigen aanmerklyken leevenstrap beklimmen , een Tyd, wanneer zy Diet kunnen nalaaten to
zeggen : Ik hen jong geweest, nu ben ik oud geworden
Te dier leevenshoogte opgeklonnnen , mogen wy, met
groote nutheid voor onszelven , terugzien op bet afgelegde Leevenspad , en wat Dog voor ons lint befchouwen . Wy ningen , van die hoogte, de verfchillende en
dikwerf trgen(frydige begrippen en gevoelens der 'ongen en Our!en ontdekkende en met elkander vergely ende, be 7 der misvattingen verbeteren, en tot eene juiste
befchouwing der voorwerpen geraaken .
Myne waarneemingen zal ik a niededeelen, en, om Diet
to breed to worden , my bepaalen tot de verfehiflendc
Oordeelvellixngen der_7ongen en Ouden, -over VERMAAat,
over RYKDOM, - OWr PZ CHARACTERS DER WEND
SCME'N '
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SCHEN , en - over DE ALGE1 EEN.E GESTELTENISSE
DES MENSCHLYKEN LEEVENS : terwyl ik, by ieder dee-

zer Hoofdvoorwerpen, kortlyk zal invlegten, hoe bezadigd Oordeel, in eenen middelbaaren Leevensftand,
over deeze beide uiterllen vonnist, en een rechtmaatiger oordeel flrykt, dan , eugd en Ouderdont . Mogt
zutks dienen om ons to leeren de uiterflen to ntyden ea
Let veilig middenfpoor to betreeden !
Eene veeljaarige Ondervinding ftaaft op het volko.
xnenst de erkende en dus onnoodig to bewyzene waarheid, dat Ouden en 7ongen dikwyls verfchillen in bed
grip en oordeel over veele zaaken ; -- een verfchil, zo
groot, dat 'er fours wederzydfche veragting en afkeer,
tot ftoorenis van Huislyk Geluk, die dierbaare leevensfchat ! uit gebooren worde .
De Ouden bejattmeren de Bedagtloosheid en Dwaas.
heid der ?&ngen ; de Yongen belachen de ongevoeligh ict
der Ouden.
De vertlandige raadgeevingen , de wyze
lesfen, welke de Ouden zo gereed zyn to geeven, als
gegrond op veelvuldige waarneemingen en opgemaakt
uit de rype ondervinding , komen der Jeugd , die de
dingen uit een geheel ander oogpunt belchouwt, menigmaalen veeleer voor ats gevolgen van Misnoegen,
dan als voorfchriften der Wysheid. Het vaak heilzaam Gezag, 't geen de Ouden oordeelen noodwendig to moeten gebruiken , om de huitenfpoorigheden der Jeugd to
beteugelen , wordt voor eene ondranglyke verdrukking
aangezien . Met Eon woord , de begrippen, de fmaak
van Ouden en ,fongen zyn menigvotid zo onbeftaanbaar
met elkauder, dat zy zich even min als de onvermeng.
baartle zelfttandigheden zamenvoegen. By de pooging
daartoe ziet men niet zelden de verwydering eer vergrooten dan verminderen . - Doch laat ons nader
komen en tot de bepaalde befchouwing der aangeduide
hoofdvoorwexpen toetreeden.
Is 'er wel een voorwerp , ten opzigte van 't wells
Ouuden en 3 ony en wyder uiteenloopende denkbeeldert
koesteren, dan ons eerstgemelde, VERMAAK ?
Op den naam van Vermaak alleen trilt, mag ik my
dus uitdrukken , ieder fnaar van het ligtgevoelig hart
der Jeugd. In welk eene gedaante het zich der zinnets
-anbiedt, of voor de leevendige verbeeldireg zweeft, is
het een allergeliefdst voorwerp . Met neigingen, voor
elm aantekkeling gevoelig, met eene gefleltenisfe, ligt
A2
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op den toon van elke vreugd gefpannen , oordeelen zy
het hard, geene vryheid to hebben om hunnen jeugdigen leeftyd geheell aan Vermaak toe to wyd'en . Ernflige bezigheid, ter opfchorting in dit bejag, dunkt hun
een ondraaglyke last, ja bet aanleeren van hun vervolgens onmisbaare kundigheden een verveelend werk.
Nimmer oordeelen zy zich gelukkiger, dan wanneer zy
zich l , evinden op plaatzen , waar ydeltuitigheid en ligtzinnigheid - voorzitten ; waar de eene prikkel tot vermaak de andere vervangt ; waar de Onmaatigheid den
be er des wellusts en der zinnelyke voldoening ten
boorde toe vol fchenkt , en reikt aan de uitgebreide
band van den Drinker, wiens vuurig oog de begeerte
des harten to leezen geeet.
Hoe zeer van dit alles verfchillen de aandoeningen,
welke tooneelen van Vermaak verwekken by de zodanigen , wier gevorderde Leeftyd hun verpiigt otn op
voorwerpen van dien aart terug to zien, als ten hunrlen opzigte voorby - voorby, zonder eenige gedagten
dat zy ooit zullen wederkeeren !
Hunne ondervinding van den fpoedigen voorbygang
deezer Verraaken , van de veelvuldige kwellingen en
j ammeren, die 'er noodwendig uit gebooren worden ,
van de onheilen, die de onvermydelyke gevolgen zyn
van ongeregelde Lustopvolging , overtuigt hun ten vol.
len , dat de w .,ardye verre , zeer verre daalt beneden bet
peil, daar op door bedagtlooze `feugd gezet .
Maakten de Ouden geen verder gebruik van bunne
meerdere kundigheid, dan om der jeugd, op eene verflandige en zo veel mogelyk inneemende wyze, waarbeden , to hunner geluksbevorderin n oodig odig , in to
boezemen , eer zy dezelve voor den duuren prys der
zelf ondervinding kogten , hun gedrag , wel verre vary
laakenswaardig, zou hoogst pryslyk weezen . Maar hoe
dikwyls neemt de Oude , in Ilede van bet agtenswaar .
dig en beminnelyk Character eens vriendlyken Raadgeevers , dat eens flrengen Berispers aan ! De neiging
tot, en den fmaak in alles , wat jeugdige uitfpanning
nag heeten, verlooren hebbende, vergeeten zy to eenemnaal, dat zy immer jor g waren , en worden nnnbekwaam
om die maate van toegeevenheid ten opzigte van de
ontluikerde Jeugd to gehruiken, welke .y, in dien leeftyd , voor zichzelven vorderden en billyk oordeelden ;
-- of, zo zy nog eene neiging gevoelen voor die genie.
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nietingen der Jeugd , van welke de Ouderdom bun her
genot ontzegt , dan zal teonvredenheid en kwelling,
bovenkomende by de herdenking van bet voorledene ,
bun onbekwaam doen worden, om, als nit eene tweede hand, de jeugdige vermaaken to genieten . Nyd wordt
de Moeder van Grommigheid , en deeze krygt deeds
voedzel , uit die eigeufte omftandigheden, welke tegenevergeftelde aandoeningen moesten verwekken .
Uit deeze en foortgelyke oorzaaken komt bet voort,
dat de Ouden oneindig veel kwellings zichzelven veroorzaaken , alsmede aan de zodanigen , die onder bun
beftuur ftaan ; daar zy onfchuldige vrolykheid als kin .
deragtige dwaasheid berispen ; daar zy grommen op her
zien van uitfpanningen, in welker gezigt zy, met eon
beter hart , eeuig genoegen zouden fcheppen ; daar zy
weigeren iets hdegenaamd op to offeren, om der ,Jeugd,
die van hun afhangt , cenig onfchuldig genoegen to
geenen.
Dan , de Dwaalingen, aan welke wy gezien hebben
dat Ouden en _7ongen ten opzigte van VERMAZ'K fchuldig flonden, kunnen eenigermaate to regt gebragt wor .
den, door dit voorwerp, volgens ons plan, met her
oog des Middelftandigen Leevens to befchouwen . Alsdan zal de buitenfpoorige gefteldheid op Vermaak , in
de feugd , en de verregaande afkeer van 't zelve, in
den Ouderdom, even laakbaar voorkomen .
De Vermaaken der Jeugd, nu by herziening befchouwd,
hebben de toverkragt der Nieuwigheid verlooren -- der
nieuwigheid , waaraan zy zo zeer veel van derzelver
inneemend vermogen verfchuldigd waren . Veele om .
fliandigheden, weezenlyk noodig in opmerking genomen
to worden , om over de waarde des Vermaaks to oor .
deelen, in bet heftig bejag over 't hoofd gezien, merkt
de meer bedaarde van jaaren onderfcheiden op ; en by
bevindt nu, alles aan den toots van Rede en Onder.
vinding ftrykende, dat, fchoon de voorwerpen der zinlyke Vermaaken eenige maate onzer opmerkzaamheid
verdienen, als eene voorkomende uitfpanning en tydlyke
genoegdoening , zy in geenen deele een eisch hebben
om onze Leevensbezigheid to weezen ; dat, fchoon de
bloemen , waarmede bet Vermaak , als 't ware, ons
Leevenspad beftrooit, der afplukking waardig zyn, bet
wveinig betekene of dit getal grooter of kleinder zy ,
a2ngemerkt de kortheid des wegs , en geduurende een
-yd,
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waarin bet waarneemen van onze leevencpligten ,
en voorbereiding tot bet Toekomende , zo veel ernfliger Bezigheden verfchaffen .
Een Tweede Stuk , waarin de _'Wngen en Oudett
tneestal in hunne begrippen wyd verfchiilen, is itvi
po n.
Ruimfchootigheid in de uitgave van Geld en
Weldaadigheid mogen gerekend worden onder de ken
merken der ,?eugd, even gelyk zuinigheid en fpaarzaamheid onder die des Ouderdorns : dan de eerfte ontaart veelligt in Verkwisting, de laatfle in Gierigheid.
Indien men geene byzondere voorzorge draagt, out
jonge lieden lesfen van fpaarzaamheid to geeven , en
daaraan to gewennen, mag men vrylyk verwagten, dat
zy veeleer zich zullen toejuichen over de onbezorgdheid en de ryklykheid , waarmede zy bet Geld befteeden, dan over hunne voorzigtigheid in bet uitgeeven,
en den vlyt om lets op to leggen . Nooit ryplyk nagedagt hebbende op de veelvuldige goede einden, waartoe bet Geld kan dienen ; nooit zelve ondervonden,
noch veel moelte aangewend hebbende om in anderen
waar to neemen , welke de heillooze gevolgen zyn der
verkwistinge ; niet gewend zynde , om zo verre voor •
waards to zien , plat zy bezef krygen van de eangelegenheid om voor de toekomende behoeften des leevens
to zorgen, -- verfmaaden jonge lieden doorgaans dekleine
oplettenheden, welke de zuinigheid vordert, en fteffen
eere in eene ruime uitgave , als een blyk van eenen
edelen inborst . - Net kan niet gelochend worden,
dat i'eeze verkeerde eerzugt veele jonge lieden tot veel
ruimer uitgaven aanzette dan behoorde, dan met hutme
middelen overeen kwam ; waardoor zy zich in fchulden
ilaken, die niet zelden de jammerlykite gevolgen naa,
zich fleepten .
Op deeze algemeene denk- en handelwyze der Jeugd
mogen eenige weinige uitzonderingen vallen van jonge
lieden, die men vroegtyds ingeboezemd en overtuigd
heeft, hoe Geld een noodig middel is om eenig Figuur
in de wereld to maaken ; over 't algemeen zal de ~Ieu, -d
den R_yk,;om cer to laag dan to hoog fchatten, en niet
alleen de Gierigheid, als eene laage neiging, verfoeijen,
maar ook Gernaatigilheid en Voorzigtigheid als laage en
onedelmoedige hoedanighec en belchouwen .
Fen tegenoverrefteld uiterfle grypt niet zelden by de
014L-3 plants . Naa Janet veel vtyts, in een lang verloop
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loop van jaaren , zich onledig gehouden to hebben met
Rykdom to verzamelen, words dit voorwerp van hunnen arbeid bet voorwerp Runner genegenheid . Hec
kostlyk Metaal, met zo veel moeite gewounen, fchittert hun met verdubbelden luister in de oogen . Hun
eigen ftaat vergelykende met then van anderen, die minder werkzaam en fpaarzaam , of minder gelukkig geweest zyn, zien zy op deezen met verfmaading of medelyden neder . Hun gelukkig faagen geet't bun, zo als
zy zich verbeelden, refit , om den jongen een voorzigtig Leevensplan voor to fchryven, en hun, door eigen
waarneeEning en voorbeeld , de waarde des Gelds to
doen kennen . Het gebeurt niet zelden, dat zy deeze
Lesten met eene ftriktheid aanbinden , welke bun en
bun Gezin ontzet van bet gepast gebruik der verzauielde fchatten . Dit alles ftrekt om jonge lieden een. wanfmaak en wederzin tegen die voorzigtige Spaarzaam en
Huishondelykheid, wcfbe zy ten oogmerk hadden aan
to pryzen, in to boezemen .
Wat ntt is het waare .hidden tusfchen deeze Uiterfen? Dit zal zich aan bet nng onzer befchouwinge op.
doen , wanneer wy den Rykdom in overweeging neemeu
op dat Tydperk des Leevens, waarin de Mensch ondervirldings genoeg heeft opgedaan van de Waarde des
Rykdoms, zonder den fmaak voor bet Genot verlooren
to hebben . -- In dat Tydperk blykt zonneklaar, dat
Rykdommen , (fchoon in de hand van ecu dwaas, of
van een fchurk, een werktuig van alles kwaads voor
den dwaas en fchurk zelven en voor anderen) onder
bet beltuur van Voorzigtigheid en Deugd , een overvloedige bron openen van Perfoonlyk Genoegen en Nut
van 't dlgemeeit : terwyl het tefens blykt eene ontwyfelbaare wearheid to zyn, door geen minder Leermeesteresfe dan de Ondervinding gefiaafd, dat de Rykdommen
dan alleen bezittenswaardig zyn , wanneer zy op eene
1«erlyke wyze verkreegea, met maatigllieid gebruikt, en tot
der Maatfchappye nuttige einden aangewend worden .
Laat ons voortvaaren , om to overweegen de verfchillende Oordeelvellingen der fnngen en Oudlen over Dz
C}IARACTFRS DER MRNSCHEN .
Welk een wydgaapend
onderfcheid duet zich hier wederom op!
Het denkheeld , 't geen wy van andere Menfchen
vormen, hangt eenigermaate of van bet oordeel, 't geen
wy over onszelven ftryken . De Jeugd , zeldzaam be-
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dreeven in de Zelfkennisfe en fchaars geoefend in Zelf.
beproeving , is doorgaans zeer wet over zichzelven
voldaan , en to deezer oorzaake ligt voldaan over anderen . De vrolyke tooneelen des leevens verfchaffen
hun eene aangenaamer bezigheid, dan de oplettende befchouwing van der Menfchen Characters .
Opregt en
zonder vermomming in hunne eigene betuigingen, kunnen zy bezwaarlyn in bet begrip komen, dat alien, die
hun omringen, Diet even opregt zyn . Gereed otn hunne goede genegenheid aan anderen to betoonen, zyn zy
traag, om bet vermoeden, dat anderen min openhartig
zyn dan zy zelve, plaats to geeven . Bet goede denk.
beeld, 't welk zy van zichzelven vormen , fteit hun
bloot voor alle de kunstflreeken der vleijerye ; zy hou .
den zich ras overtuigd , dat hunne bewonderaars zelve
meerdere bekwaamheden moeten bezitten ; zy verbeelden
zich van alle zyden omringd to weezen door Vrienden,
en dat ieder , die een bevallig voorkomen heeft en in .
neemende gaven, eene plaats in hunne agting verdient .
Slaan zy bet oog, buiten den kring hunner kennisfen,
op de Menfchen in 't algemeen, zy hellen over, om
elk die ma-ate van verdienilen, op w el.k e by aanfpraak
maakt, toe to fchryven , en to gelooven dat 'er meer
Deugds en Gelul:s in de wereld betlaat, dan veele donkerziende Zedeleeraars willen erkennen . 'Er mogen zich
nu en dan gevallen voordoen , welke die zo behaagelyke fchildery verdonkeren, zy houden zich egter ver.
zekerd, dat de menschlyke natuur met rasfe fchreeden
ter volmaaktheid nadert .
Zet dit zeifde tafereel den Ouden voor , die bet met
geheel andere oogen befchouwt , en uit een aader
oogpunt, welk eene wydverfchillende oordeelvelling zal
by uitbrengen !
's Ouden langduttrige verkeering met de wereld heeft
hem ontelbaare voorbeelden van Bedrog en Snoodheict
doen zien ; en by is zo verre van to denken , dat de
Menfchen altoos zyn, 't geen zy fchynen, dat by zich
verzekerd houdt, dat dit zeldzaam bet geval is .
Om niet o zeg en, dat de ze flrenge o rde lvel ing misn
fchien flerkte ontvangt door eene heimlyke bewustheid
van eigen verkeerden handel , en dat by eenigen dekmantel daar voor zoekt in bet denkbeeld, dat anderen
ten mintlen zo flegt zyn als by zelve - om dit niet
to zeggen - kunnen wy begrypen, dat de zwakheden
des
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des Ouderdo ,'s flrekken our die vermoedens , welke de

,,Nercldkennis by hem baarde,te doen toeneemen ;zo dat
by in elk koop- en handelbedryf een oogmerk om hem
to be_lriegen meent to ontdekken, - in elke betuiging
van hoogagting een flinkfchen toeleg .
Ten aanziene van de wereld in 't algemeen kiaagt by, dat de wefvotglykheid, de geregeldheid, de gemaatigdheid zyner
jeugdige jaaren, welke by zich herinnert, niet ]anger
gevouden worden ; by klaagt over de verdorvenheid der
tyden, en is hoogst onvoldaan over bet weinig Ontzag
en de geringe maate van Zedigheid by bet thans opl :omende Geflacht . Zich ten vollen overtuigd houdende,
dat de wereld, in flede van to verbeteren, uaag erger
words, flaakt by een diepe zugt, en wenscht uit dezel
.
ve verlost to worden .
lien tusfchen beiden doorgaand Oordeel, even verre
verwyderd van de ligtgeloovigheid der ,7eucd en de
ilrengheid des Ouderdoms,zal geflreeken warden door den
verttandigen Man , die de wereld befchouwt in den Middeltland des leeftyds , en met eene effene fchaale de verdie;z/ien en wanverdienffen des Menschdoms opweegt . Vindt by zich, door ontelbaare gevallen, gedrongen,
toe to flaan , dat 'er meet bedrogs en ondeugds in de
wereld heerscht , dan by voorheen onderflelde ; - leert
hem deeze overtuiging de noodzaaklykheid, our, in onze verkeering met de wereld, de voorzigtigheid der Slangen met de opregtheid der Duiven to paaren : dit alles
vervoert hem egter niet orn liefdeloos to denken , ten
opzigte van Lieden, van wier trouwe by proeven heeft ;
veel min om, met ondankbaarheid, de zodanigen to bej egenen, die hem de onlochenbaartle bewyzen van agting en vriendfchap fchonken . Zyn fours zyne trouwe
dieuflen flegt beloond, by is verre van deswegen alien
als even ondankbaar to befchouwen , en hegt zich, de
flegten vermydende, to naauwer aan de braaveu . Schoon,
door eene veelvuldige ondervinding van den overheer .
fchenden invloed, lien Dwaaling, Dwaasheid en Ondeugd bekomeu hebben, zyne denkbeelden, wegens bet
ilgemeen Character des Menschdoms , min verheeven
geworden zyn, heeft by egter genoegzaame Proeven van
den voortgang der Verlichting in 't algemeen, our zich
overtuigd to houden , dat, ondanks den magtigen te .
genfland van Baatzugt en Bygeloof, de goede zaak van
Deugd en Godsdienst kragts genoeg zal hebben om eene
A 5
al-
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algemeene verbetering to wege to brengen by bet Menscit.
dom , in 't geen byzonder en Maatfchappelyk Geluk
betreft .
Ons is nog alleen over, kortlyk iets to vermelden vats
tie onderfcheidene oordeelvellingen der 'Iongen en Ow
den, over DE GFSTELTENISSE DES MENSCHLYKEN LEES
YENS IN 'T ALGEMEEN .

In bet oog der jonge lieden vertoont zich bet Lee .
ven als een vrolyk lacheude bloemryke Lente , volop
van aangenaamheden ; terwyl zich een Zomer, ryk van
fmaaklyke vrugten, in het verfchiet opdoet . Wel is
waar , zy hooren nu en dan , dat 'er zomtyds hevige
onweersviaagen ontftaan , die de heldere lugt droevig
verdonkeren ; zy verneemen , dat de Zomer en Herfse
des leevens gevolgd ftaan to worden van den droeven
Winter des Ouderdoms ; doch oordeedeii het noodloos,
de vreugd des tegenwoordigen genots to laaten ftooren,
door de aandagt to wenden tot gebeurtenisfen , in een
N
zo wykend verfchiet, en zo onzeker .
Geen rampfpoed van eenige betekenis heeft hunne
vrolyi ;h ;2id gedempt ; geene oridervinding van de onbeflendigheid des Geluks hunne hoop op de volduuring
gelloord ; zelfvertrouwen geen les ter afmaaning gehad
van haastig opgevatte en flegt beraamde ontwerpen .
Groot is by de ;7eugd bet f'reelend denkbeeld van eigene waarde : zy waant ligt, dat elk zich h arer aantrekt.
Uit deeze en andere oorzaaken van foortgelykett
mart, treedt de 3eugd bet leevensfpoor in, met de ftreelendfle hoope van in iedere betrekking een onuitputbaare
bron van vermaak to zullen vinden, en alle haare onderneemingen met eenen gewenschten uitflag to zullen
bekroond zien . De Roem ftaat in haare verbeelding gereed otn haaren ]of uit to blaazen, en de Rykdom otn
haar fchatten man to bieden .
Zo met zichzelven en met haare vooruitzigten ingenomen, befchouwt de lengd bet Menschlyk Leeven ale
eeti betooverend tooneel, tot werkzaamheid prikkelea .
de, zwaiiger van vermaak, en ryk in hoope . Zy verwondert zich over de onvoldaanheid en grommigheitt
der zodanigen , the in deeze wereld niets anders viaden din ftoffe van kwelling en klagten .
In deezer voege doet zich bet Menschlyk Leeven in
het oog des Vooruitzigts op : overweegen wy nu, hoe
bet zieh by Teerugzigt vertoont . - De vrolykk bego-
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goehelingen der jeugdige verbeelding zyn verdweenen .
Gelyk een Reiziger menigwerf het fchoonst uitzigt beneveld zag , heeft de Oude veele teleurllellingen ontznoet, met kwellingen en zwaaren rampfpoed to kampen
gehad . Plans, van welken by zich alles groots en goeds
beloofde, mislukten . Veelen, op welken by vertrouw.
de, verlieten -- anderen , van welken by een tieun
in den Ouderdom zich beloofde, ontvielen hem .
Onder alle deeze opeenvolgende vertooningen van de
enzekerheid en ydelheid der aardfche bezittingen , is
by tot het Leevensperk genaderd, waarin jeugdige fterkte en fchoonheid verwisfeld zyn in zwakheid en leelyk .
heid , -- waarin , by de verilompte zintuigen , de
lust vergaat . --- Met vermogens , al to zwak voor
werkzaamheid , neemt by weinig deels in 't geen hem
omringt . Als dood zelfs voor de aandoeningen , de
tederder aandoeiingen van Genegenheid, leeft by , one
zo to fpreeken, alleen op Aarde, om to klaagen, dat by
'er niets meer beminnenswaardigs vindt . De metgezellen zyner jeugd zyn, de een voor, de ander naa , tea
donkeren grave gedaald .
Wat wonder, dat een tack.
tigjaarige uitroepe : Waar is de wereld, in welke ik gebooren werd! - wat wonder, indien de wereld, by
alle de beproefde onheilen, en eene veelvuldige waarneemitig der Leevensrampen , hem eene Wildernis dunke ! --- wat wonder, dat hy, vol verveelens en zatheids, zegge : Het Leeven is my een last . LVanneer zal
ik in bet araf van alle die vernzoeienisfen uitrusten!

Dan, befc ouwde de jeugd het Leeven in een to vrol9k daglicht , het laatuie is zeker al to droevig Het
waare midden is het gezi ;tspunt, waarin het Leeven
zich vertoont aan den Middelbaaren Leevensiland der
jaarcn . - Door het behulp eerier veelvuldige ondervinding en bedaarde opmerking , heeft by klaar bemerkt, dat deeze wereld geen altyd bloeiend Paradys ,
noch ook een Woestyn met doornen en distelen is ; dat,
fchoon onrust en zorge het gewoone lot der menfchen
gerekend worden , dit veelal to verzwaard denkbeeld
doorgaans ryklyk wordt opgewoogen door genietingert
en voldoeningen van verfcheidenerlei aart- dierlyke, ezellige en verJlandige . --- Doch , ' t geen boven ales
flrekt om ons wel to vrede en dankbaar to doen z-, •n
wegeus ons Leevenslot, is de voile overtuiging, welke
zodanig eene onpartydige befchouwing deezes Leevens
oils
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ens oplevert , dat ons Tegenwoordig Beftaan een Proef
faat is, waarin wy door onzen Hetnelfchen Vader geplaatst zyn , en dat wy , then wel befteedende, voor
onszelven een (chat opleggen van gerustflellende overdenkingen en bemoedigende hoope, genoegzaam om, in
de laatfte leevensjaaren, onder den last des ouderdoms,
ons op to beuren, en zelfs ons to bemoedigen in de
jongfte uure . De Regtvaardige hco,8t in den Dood.
WAARNEEMING VAN EENE ONWILLIGE PIS- ONTO
Door S . POPTA , Heelmeester to
LASTING .

Harlingen .

D

D at 'er zomtyds uit- en inwendige Ziekten onder
bet aanwenden van Heel- en Geneesmiddelen heriteld worden, zonder dat de Heelmeester of Geneesheer
den waaren aard en de oorzaak der Ziekte heeft kunmen onderfcheiden, zal ieder , die eenige ondervinding
heeft, met my inftemmen .
Hier van nam ik onlangs een Geval waar by de Dogter van den Koopman JARIG CLASES, onder den Dorpe
Kimswert woonachtig , welk meisje , agt jaaren oud
zynde , voor ruim anderhalf jaar eene onwillige Pisontlasting kreeg , waar over men to vergeefs onderfcheidene Geneesheeren geraadpleegd had . Deze ontlasting van pis liep in een ftaande of zittende rigting onwillig af, daar zy, zig nedergelegd hebbende, van dezelve op een willekeurige wyze zig konde ontdoen .
Vrolyk en gezond zag deze Lyderesfc 'er uit.
Ik onderzogt de fcheede en den endeldarm (zoo veel
a1s myn vinger bereikte) of 'er ook eenige verharding
van een of an der deel plaats greep , waar door in eeu
flaande pofitie de blaas gedrukt konde worden ; ook
bragt ik een Catheter in de blaas, om to weeten of 'er
een Steen in dezelve mogt zyn, of wel jets anders, bet
Been tot deze onwillige pis-ontlasting aanleiding konde
geeven ; dock , wat ik ook ter onderzoeking van de
oorzaak in bet werk ftelde , 'er deed zig Diets tegennatuurlyks in de omliggende deelen op, het geen men
voor de oorzaak dezer Ziekte konde houden, zoo dat
men hier , als van de aanleidende oorzaak onkundig
zynde , by gisfing to werk moest gaan, om dit ongeulak
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mak to geneezen , of liever de verflapping der pisblaas
to herflellen ; bet glen dan op de volgende wyze go .
fchiedde .
Door bet ge .luurige afloopen der pis konde bet byna
niet anders zyn, of 'er moest eene ontvelling plaats
hebben, bet geen door een zalfje geholpen wierd. Ter
herflelling van de onwillige pis-ontlasting wierden de
volgende pillen tgegediend :
P Puly . Cantharid. gr . iij.
Gum Camph . gr. X.
Sap . venet . 3i .
A7. f. pill. n . XL .
Van welke pillen de Lyderesfe 's morgens drie gebruikte ; zynde den 2iiten December i8oo . Dien zelfden
dag en den volgenden bleef bet ongemak weg ; inaar
aen 23flen liep de pis weder als vooren onwilllg af ;
den 24(len hield bet ongemak zig wedcr wel ; den
2511en was bet zomwylen geed , en zomwylen liep bet
cen weiuig af ; den 25, 27, 28, 29, soften bleef 't
wel ; den 8tflen liep bet weder onwillig af ; den iften
January i8ot was bet weder goed, en zy bleef de pillen dus voort gebruiken tot den 4den Febr ; in welken tusfchentyd de Lyderesfe geen last van haar ongemak gehad had , waarom ik haar ook Tied , vervolgens
twee pillen 's morgens to gebruiken ; doch bier op kreeg
zy op den illen Mart de voorige pis-ontlasting weder, bet welk den 2,len zo hevig was als zy bet ooit
gehad had, waar van ik den 4den bericht ontfing, en
haar weder als vooren drie pillen lief gebruiken , waar .
n a zy den 5den nog een weinig van haar ongemak gewaar wierd , dat echter toen en in het vervolg geheel
wegbleef , waar op zy in bet begin van July om den
anderen morgen drie pillen gehruikte , tot den i2den
Aug . ; den 13 en I4den liet zy de pillen (lawn ; den
i5den , 's morgens van bet bed komende, begon haar
ongemak weder als vooren , waar op zy weder terftond
ille morgens drie pillen gebruikte, en van des anderendaags tot den tflen Sept . bleef bet ongemak weder
weg ; inaar toen openbaarde bet zig weder, en bleef haar
by tot den Pen ; en dewy) bet niet na de gewoone
doffs wilde luisteren, lief ik haar alle morgens drie van
de volgende pillen gebruiken
* Puly.
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3~ Pulp . Cantharul`. gr . X.
Camph . gr . X
Sap venet . q . f.
M . f pill. n . XL .

Op het gebruik van deze pillen bleef het ongemak weg, en
is tot op heden toe weggebleeven . Het meisje heeft tot
in O&ober laatstleden met de laatstgemelde pillen gecontinueerd . --- De oorzaak van het ongemak was waarfchynlyk gelegen in het onvermagen van de fluitfpier
van de blaas , doordien de herftelling, op het gebruik
van deze ongefteldheid geneezende middelen, is gevolgd .
Evenwel zou men kunnen vraagen : Vat is dan de reden, dat, als de Lyderesfe lag, de ontlasting natuur .
lyk , en dus de werking van de gemelde fluitfpier ook
goed was ? Men kan toch niet wel onderftellen , dat
zulks alleen door eene meerdere drukking van de pis,
in een ftaande pofitie , op den hals van de blaas zou
kunnen veroorzaakt worden . Liefst laat irk zulks ver •
der ter beoordeeling van anderen over .
Rarlingen, den a5ften Nov . 1803.
OVER DE 1 ELEGERINGS-WERKTUTGEN DER OUDEN .
Door LUCAS OLING, to Leeuwarden .

begrypen onder de Werktuigen, welke oudtyds
tot de Belegeringen gebruikt wierden, in bet alWy
gemeen, alle de zulken, welke toenmaals de plaats van

onze tegenwoordige Artillerie vervulden, ; dat is, waar.
mede men ten dies tyde dat geene zocht uit to werken , bet welk thands , hoewel in een veel hoogeren
graad , door de laatstgenoemden gefchiedt . Men kata
dezelve gevoeglyk in twee klasfen verdeelen . Eenigen
waren enkel tot verdeediging ingericht , gelyk de Galleryan, de Bedekkingen, Blinden, enz . Anderen, daarentegen , waren oii`enftve werktuigen, gelyk de Katapulten en Ballisten, de zoogenaamde Schildpadden, beweegbaare Torens , enz. De aanvallende Krygstuigen
werkten, of door voortwerping van zekere ligchaamen,
of door herhaalde ftooten van hat werhcuig zelve . --Tot
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Tot de eerften, of Werptuigen, behooren de Katapul,
tot de laatften de Storm -ram of
ten en Ballisten ;
Muurbreeker .
De Weeptuigen

zyn , zonder eenigen twvffel , reeds
van cent zeer oude vinding . Dezelve wierden, in bet
vervolg van tyd, door de Grieken tot eene groote vol .
paaktheid gebragt , en naderhand door de Romeinen
nog meer verbeterd . De Katapulten en Ballisten dienden de toenmaalige oorlogvoerende Volkeren tot eea
zelfde gebruik, als waartoe tegenwoordig de Kanonnen,
Wortierep, 1-louwitzers enz . gebruikt worden . Met de
1allisten flingerdrn zy ailerhande en zomtyds verbaazend
groote ligchaamen naar den vyand en in de belegerde
Steden . Dit gefchiedde dus boi)gswyze , maar met de
Katapulten meer rechtlynig . Deeze laatfteu beftondeu
uit zwaare koorden , van huiden , darmen , zenuwen en
Uairen van dieren to famen gevlogten , welke aan en
tusfchen twee evenwydig geplaatlte balken , over een
breede uitgeholde goot, bevestigd waren . In deeze goot
wierd dat geene gelegd , wat voortgelchooten zoude
worden . De dikke koorden kon men, gelyk ligt to
begrypen is , wegens derzelver fterkte en ftramheid ,
diet onmiddelyk en enl ;el met de harden to rug trekken
en fpannen ; maar daartoe wierden Mechanifche hulp .
vaiddelen vereischt . Tot dat einde had men een zoort
van l-laspel of Windas aan bet Werptuig bevestigd ,
door middel van welke men de koord met een zwaareti
yzeren haak to rug trok . Wierd nu de koord eensklaps
Iosgelaaten, dan fprong dezelve wegens derzelver veer .
kracht to rug, en floeg de in de goot zich bevindende
ligchaamen met een verbaazende kracht en fnelheid voort .
Bet onderflel, waarop dit Krygstuig rustede . had veel
overeenkomst met de , Affuiten der hedendaagfche Kanonnen ; men kon hetzelve hoog en laag , en naar alle
kanten willekeurig draajen en richten . Zelfs waren die
geenen , welken men tot Veldtochten gebruikte , met
raderen voorzien. --- Dus vervulden de Katapulten
bij de Ouden de plaats van onze tegenwoordige KaNonnen .
De Ballisten waren byna van een zoortgelyk maakzel ;
ail€en wierd de gevlogtene koord door eene in bet rond
draajende beweeging gefpannen ; namentlyk, in bet mid •
den der koorde was een flerke , naar bet eind uitgeit olde , en dus ecnigzins naar een lepel gelykende pawl
vast.
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vastgemaakt . Deeze lepel wierd ook door middel van
een Windas naar beneden of rugwaards getrokken, waar
door de koorde to famen draaide en gefpannen wierd .
Leide men nu 1 eenen of andere ligchaarnen in deeze
lepel, en liet de kracht, welke de koord fpande, los,
dan wierden deeze ligchaamen, met een verbaazc , nd geweld en fnelheid, boogswyze weggeflingerd, eveiieens
gelyk tegenwoordig de Bomben, ---- En zoo namen
toenmaals de Ballisten de plaats in van de tegenwourdige Mortieren .
Zoo wel de Katapulten als Ballisten waren van eene
onderfcheidene grootte, waarom ook derzelver uitwerking by den eenen meerder , by den anderen minder
was . De groote Katapulten bragten boogswyze (dat is,
wanneer dezelve niet horizontaal of regtlyuig , maar
min of meer in de hoogte gerigt wierden, zoo dat de
voortgefmetene ligchaamen in de lucht een kromme lyn
befchreeven) Pylen tot op een afftand van 4 Stadien,
of ten naasten by Zoo Rhynl . Roeden . Maar als dan
was ook bet vermogen der weggeworpene pyien zoo
geweldig, dat dezelve alles, wat hen in den weg kwam,
vernielden of doorboorden . Zelfs drongen ze in ge .
snetzel1e muuren ; en balken van i2 voeten lengte, door
de Katapulten voortgefchooten , vloogen met zulk een
geweld- weg , dat dezelve niet alleen door drie dubbel
gcvlogtene muuren drongen , maar nog bovendien zeer
diep in den grond gejaagd wierden .
Dezelve waren
met yzeren fpitzen gewapend, welke veeltyds een lengte
van 3 voeten hadden , en met brandbaare en aangeftokene fl:offen omwikkeld waren, om daar mede de vyandelyke huizen , gebouwen of oorlogs-tuigen in den
brand to fteeken . -- Dus waren dezelve, by de Ouden,
dat , wat tegenwoordig by ons de gloeijende Kogels
zyn .
Kleine Katapulten gaf men den naam van Schorpioewen . Deezen bragten de Pylen wel niet zoo verre ;
lioewel men in fl :aat was , otn, op een tamelyken affland , met dezelve een Man to gelyk met zyn fchild
en borstharnas to doorbooren . Nog een ander zoort
van Katapulten noemde men Polybolon . Dit \Verktui g
wierd in eens met een groote menigte van pylen to gelyk opgevuld, met oogmerk om dezelve vervolgends by
enkelen weg to fchieten . Op deeze wyze hadden ook
de Ouden reeds hunne gezwind-fchoten . Nog een an-
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der zoort van Ballisten , de Onager, fmeet de voortgeworpene ligchaamen naauwlyks half zoo verre, als ge .
meenlyk door de Ballisten gefchiedde .
Met de Ballisten fchoot men meestentyds groote ftee .
Pen, ook wel outftookene brandfloffen, doode en reeds
half vergaane ligchaamen van dieren en menfchen in de
belegerde Steden, om huizen en menfchen to verpletteren , of daar door brand en ziekten to veroorzaat en,
Ook deezen waren van eene verfchillende grootte, en
bragten daarom ook fteenen of andere ligchaamen van
onderfcheidene grootte en zwaarte op zeer verfchillende
afttanden . Zomtyds wierp men to gelyk eene menigte
van fleenen op eentnaal ; en het gewigt de.,• weggellingerde fteenen klom van io tot 36o Ponden, en zomtvds
no hooger . -- Het is in de daad ook opmerkelyk,
dat bet aantal van de Katapulten en Schorp .oenen by
de Ouden altoos veel grooter was dan het getal der
Ballisten, even gelyk ook heden ten dage by de Artillerie het getal der Kanonnen dat der DMIortieren zeer
verre overtreft . Koning PHJLIPPUS had in zyn Arfenaal
i5o Katapulten , en flechts 25 Ballisten . In Carthaga
vondt scipio, naar het hericht van den Gefchiedfchryver LIVIUS , i2o buitengewoon groote en 281 kleine
Katapulten , beneffens een groot getal van SchorpioePen ; doch niet meer dan 23 groote en 52 kleine Ballisten . En in de belegertng van ,7eruzalem zouden de
Romeinen goo Katapulten , en maar 40 Ballisten gebruikt hebben , met welken die ongelukkige Stad ge .
noegzaam ten gronde toe is verwoest .
Bet gewigtiglte Werktuig tot bedekking van de Ar .
beiders , byzonder wanneer dezelve de gragten opvul .
den , den grond flechteden , of ook wallen moesten op_
werpen, was de zoogenaamde Schildpad, of het Stormelak . Dit Werktuig rustede op rollen , en kon naar
begeeren verplaatst worden . Nog merkwaardiger , en
zoo wel tot verdediging als tot den aanval gebruikelyk , waren de beweegbaare of Storm - Torens, welters
hoogte zomwylen verbaazend was . Dezelve rustedett
eveneens op rollen, welke van binnen in de benedenlte
verdieping waren geplaatst, om des to minder van den
vyand befchadigd to kunnen warden . Ten aanzien van
derzelver hoogte wierden ze ingericht naar de hoogte
van de Torens der belegerde Stad . Het voorfte gedeelte
was met f'eenen , of ook wel met yzeren plaaten beMANc, i8o,.. tvo . i.
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dekt ; zomwylen gefchiedde dit ook aan de zyden . Het
bovenfte gedeelte was met ruuwe huiden tegen de brandpylen der vyanden bedekt . Een der hoog(te Torens,
waarvan wy by de Ouden vinden , was die , welken
BUTI1RIDATES tegen Cycicum liet aanvoeren
dezelve
was ioo Ellen hoog . Meestentyds hadden die Torens
is verdiepingen , welke ieder door een gallery omringd
wierden , waarop men den Toren geheel konde rondgaan . In de benedenfle verdieping was de Muurbreeker , in de volgende waren het ftormgcreedfchap, de
ladders, valbruggen enz ., en in de bovenfle de Boogfchutters en Werpfpies- draagers , welke dus van boven
op de belegerden en in de Stad fchooten . Men bediende
zich zomtyds ook by deeze Torens van een byzondere
list, terwyl men namentlyk binnen in den grooten Toren
nog een kleinderen verborg , welke door middel van
1chroeven en touwen naar boven kon getrokken worden , waardoor de Toren op eenmaal veel hooger wierd
dan de vyandelyke muuren en verfchansfingen, ten einde deeze laatften des to gemakkelyker to kunnen beflor .
men .
De uitvinding van deeze verplaatsbaare Krygstorens
words aan eenige Konflenaars in Sicilien, ten tyde van
den Tyran DIONYSIUS, toegefchreeven . Anderen houden FOLYIDUS , een beroemd Krygsbouwmeester nit
Thesfalien, onder de regeering van Pu1LIPPUS, Konin g
van Macedonian , voor den eerf'en uitvinder . Doch
DIODOI&US van Sicilian fpreekt reeds van zulke Torens,
ten tyde van DIONYSIUS den Ouden .
Een zoodanig
K.ryp-stuig van eerie verl aazende grootte was de Helepolis • De groote Stadveroveraar DEDtrTltiUS, Zoon van
ANTIGONUS, zou daarvan de uitvinder zyn . Volgends
bet bericht van VITRUVIUS, zou dezelve125 voeten hoop
en 6o voeten breed zyn geweest . Deeze Toren was
met cen florntdak , eveneens gelyk de Muurbreekers ,
voorzien, doch veel grooter en werkzaamer ; door touwen en raderen wierd dezelve hewoogen , waarby to
gelyk nog andere onderfcheidene kleine Werktuigen
waren aangebragt , urn groote fleenklompen en andere
fchadelyke dingen &ar mode weg to flingeren .
Tot deeze Belegerings- en Verdedigings-werktuigen
behoort ook nog de Sambuca van VECETIUS, het welk
een aan de beweegbaare Torens aaugebragte Valbrug
was, welke tegen den muur wierd aangeleid, om daar
over
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over met to meerder gemak de Stad to beklimmyn
verder nog de Tolleno, zynde een, aan het boveucind
van een loodrecht opgerichten balk, aangebragte en in
evenwigt zweevende dwarsbaik , welke eveneens gelyk
een 1-t ip, door middet van katrollen en touwen, op en
neder kon bewoogert worden , on) daar inede, of, een
aan het eind van denzelven bevestigde groote mand vol
foldaaten op den muur to ligten, of ook om een fchip
van de belegerden daar mede to grypen , in de hoogte
to heffen, en als dan hetzelve door eenen val to doen
verzinken . De groote Muurbreeker was eene met een
lange flaalen punt voorziene As of Boom , welke op
verfchillende wyzen wierd rondgedraaid , om de vyandelyke muuren to doorbooren . In de belegering van
Delium bedienden de Beotiers zich van een zeer zonderling middel , waar door dezelve hoofdzakelyk die
Vesting veroverden . Het beftond namentlyk uit een
fang ttuk hout , naar de lengte in het midden doorgefoeeden, vervolgends uitgeh-ld, en als dan wederom
to (amen gehegt , waardoor het eveneens gelyk een
fluit , of liever htaaspyp , wierd . Aan het eene eind
van hetzelve beyond zich een zeer hinge buis van
yzer , alwaar vooraan een ketel king , zoo dat , wanneer men fterk in het ander eind van de pyp blies ,
de wind van daar, door de engere yzeren buis , naar
den in kettingen l2angenden ketel ging en het in denze ven zich bevindende Vuurtuig, 't welk uit pik, kio!en
en zwavel beitond , in voile vlam zettede . D 't zeldzaam Krygstuig wierd op een Wagen gepla ::tst en zoo
aan den wal gehragt, ter plaatze alwaar dezelve meest
uit paten en ander Itoutwerk bettond ; en door middel van groote -hlaasbalgen bragt men het Vuurtuig,
met alles wt t zich in deszelfs omtrek beyond, in vollen glued . De bezettiug , hier door verfchrikt , nam
de vlucht, en gaf dus den belegeraaren gelegenheid tot
een vryen inaang in de Srad .
Wat den Storm-ram of Muurbreeker aangaat, dezelve
wierd onder het flormdak of opgehangen, en dus als
zweevend bew' ogen, of ook op roflen geleid, op wetke dezelve voor. en ngterwaards kon getrnkken wor .
den . Hier van daan het onderfcheid tusfchen den twee.
venden Ram (Aries penflis) en den rollenden Ram (Arief
verfatilis) . De Ram zelve bef}ond in het al?emeen uic
ego ftuk Eikenhout , week aan het eene eind met een
B a
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groot masfief fuk yzer gewapend was ; dit ftuk had
gewoonlyk de gedaante van een Ramshoofd . De gewoone lengte van den geheelen Storm-ram was , volgens VITRUVIUS , 5o voeten . Doch men heeft in de
Gefchiedenisfen menigvuldige voorbeelden van Muurbreekers, die zeer veel grooter waren . De twee Stormrammen van DEMETRIUS, in de belegering van Rhodes,
hadden ieder zoo, en die van AGETOR van Iiyfantium,
welken HERO, en volgens hem VITRUVIUS, befchryft, Io6
voeten lengte. Schoon juist wel niet van zoodanig een
Jengte , maar echter van een buitengewoone grootte ,
was de Ram, welken VESPASIANUS in den joodfchen
Oorlog, naar de befchryving van josEi>Hus, gebruikte .
Dezelve had zulk een onguur hoofdftuk , dat bet aan
bet benedengedeelte vereischte tegengewigt 7500 Talenten, of omtrend 187,500 Ponden, bedroeg . OIn deezen
Ram van de eene naar de andere plaats to vervoeren ,
wierden 150 paaren Osfen vereischt, en tot het daadelyk gebruik van dit Krygstuig waren i5oo Menfchen
noodig . Dit laatfle getal beeft tot de tegenwerping
sanleiding gegeeven , dat zoo veel Menfchen by de
Machiene noch geplaatst konden worden , noch onder
bet Stormdak , bet welk naar evenredigheid niet groot
was , genoegzaame ruimte hadden .
Doch misfchien
werkten eensdeels zoo veele manfchappen niet op eenmaal aan dezelve, maar losten elkander beurtelings af ;
anderdeels wierd de beweeging van den Ram door middel van touwen verricht, die aan denzelven waren vastgemaakt, en aan welken, agterwaards de Schildpad, de
op een ianmerkelyken affland geplaatfle Soldaaten trokken . Hier door liet zich gemakkelyk een zoodanige
fchikkirg maaken , dat niet 4lechts 1500 , maar nog
veel meer manfchappen hunne krachten to gelyk konden
aanwenden .
Zomtyds was ook bet hoofd van den Muurbreeket
met een of meer fpitzen voorzien , waar mede men tusfchen de voegen der fleenen zocht in to dringen ; even
gelyk men met de afgeronde hoofdftukken het oogmerlc
had, om de fteenen zelve, welke zomwylen zeer groot
waren , to verbryzelen, en den geheelen muur to doen
daveren . In de daad was de uitwerking van dit Krygstuig verbaazend , gelyk men zulks ook nit de bovengemelde befchryving van JosEPHUS kan afneemen . PLts
ruus gelooft, dat de Muurbreekere reeds in de Belegering
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zing van Troien gebruikt zyn , en dat zulks gelegenbeid
tot her Verdichtzel van her door EPE Us vervaardigde
houten Paard heeft gegeeven ; gelyk bet ook by de
Grieken zeer gewoori was , om den oorfprong van elke
uitvinding in ten Fabel to hullen . VITItUVIUS zegt met
inter waarfchynlykheid , dat de Carthagenienfers den
Storm- ram geduurende de Belegering van Gades - her
tegenwoordige Cadix - uitgevonden hebben .
Bit
fchynt voor 't overige zeker to zyn , dat de Grieken
hunne beste Belegerings-werktuigen in de Peloponefifche Oorlogen uitgevonden , en dat de Romeinen dezelve in volgende tyden van de Grieken verkreegen
hebben . (*)
(*) Men zie bier over verder t. L. SILBERSCHLAG, Disfertation fur les trois principales Machines de Guerre des Anciens, &c., in de Memaires de l'Acad . des Sciences et Belleslettres de Berlin, pour 1'Annee I76o .

HET PANORAMA, VOORSTELLENDE DE STAD PARYS,
GEMAALD DOOR DEN HEERE PIERRE PREVOST,
ALS
BEN UITMUNTEND VOORTBRENGSEL
DER SCHILDERKUNST BESCHOUWD .
Door A . FOKKE SiMONSZ .
to 4 ?,ordam .

H

et voornaame en eindelyke doelwit der navolgende en
beeldende Kunften kan niet anders zyn, dan om
de Natuur derwyze na to bootfen, dat de zintuigen der
waarneemers , zo veel mooglyk, even tens door bet
nagebootfte voorwerp als door her oorfprongsbeeld aangedaan wordende , der ziele eene vooritelling opleveren,
die met de voorftelling, welke de Natuur zeive haar verfchaft , zodanig overeenkom[tig is, dat zy, daar door
ntisleid , begoogcheld , verrukt , her overhaast befluit
vormt, dat her haar voorgeflelde de Natuur zelve is .
1k gronde dit befluit op her denkbeeld van volkomenheid,
dat elk Kunitenaar , dus ook de navolgende en beet.
dende , zig moet voorftellen, om in zyne kunst vorde .
ringen to maaken . Immers, ftelde men zig de volkomenheid, hoe ongenaakbaar dezelve ook in allerleije menfchelyke handelingen weezen moge , niet als de eind .
pal der loopbaane voor, dan ware noait eenige Kunst
B 3
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tot die hoogte gefleegen , welke zy , of in bet kunst
kweekend Griekenland weleer bLrcikt heeft, of nog he .
den , in bet meer en meer verlichtte en door de Theorle
der Kunften geleerde Europa, bereikt . Eene volkowene
navolging der Na!uure moet dus uit derzelver eigen
hart dat einde bereiken ; en alle navolgingen , welke
dat einde niet bereiken , kunuen den uaam van volkomene niet drnagen .
'Er zyn , «gel is waar , fommige Kunstrechters , die
deze allervolknm ufte of adaequate navolging, fchonn
ze ool : mooglyk ware , niet als h ;:t hoofdvereischte in
ele nabootfende Kunften aanzien, maar aan eene zekere
verdichtte en Kunst-natuur in de voortbrengfelen der Kunst
den voorrang geeven , boven de .juiste navolging der
waare Nar,nur ; welke verdichttc Natuur zelfs dikwyls
her uitwerkfel der waare Natuur voorbyftreeft, en eene
fort van verheven Grotesq oplevert , dat zy bet doelwit der Kunst noemen .
Wy, ondertusfchen, meenen , op een' vaster grond,
de maatltaf der Kunst in de Natuur zelve to moeten
zoeken , en eene navolging der Natuur des to verdienitelyker to moeten houden , naar maate de waarbeid,
of her zvaare, 'er to meer in doorftraale ; en wy achten
den rebel van BOILEAU :
Mien n'est beau que le vrai, le vrai feul est aimable.

voor eene , in alle nahootfende Kunften , bruikbaare .les .
Geene der nabootfende Kunften , nu, is, door de
iniddelen, die zy bezigt, zo na aan de mooglykheid,
om de waarheid van de zichtbaare Natuur voor te liellen, als de Schilderkunst (*), welke , door derzelver
omtrek en kleuren , bet denkbeeld van den omtrek
en de kleuren , waarmede bet zintuig des gezichts de
voor(4) DE PILES zegt danrom , onzes bedunkens zeer juist,
in zyne beredeneerde Befchouwing der Schilderkunst : „ Het
wezen en de omfchryving der Schilderkunde is de nabootfing
der zienlyke voorwerpen volgens hunne gedaante en verwen .
D^arom is 't , dht , hoe naauwkeuriger en getrouwer een
Schilder de Natuur volgt , hoe meer en fpoediger by ons
lynrecht mar zyn oogmerk leidt , 't geen in bet misleiden
onzer oogen beaaat, en hoe meer by ons derhalven bll ;lrea
van zyn• waar denkbeeld geeft.'
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voorwerpen aan de ziel voorflelt, in flaat is uit to drukken . Schilderen is dus niet antlers , of behoort niet
anders to zyn, dan, door middel van vormen, of amtrekken , en verwen , benevens licht en fcha_luw, en
derzelver overgangen, reflexien en toetzen, het tafereel,
bet welk de lichtilraalen, die van de voorwerpen al-'gekaatst worden, op de retina, of het vlies, waar in de
oogzenuwen eindigen, uitdrukken, na to bootfen . Eene
Schildery kan dus niet mooglyk worden , of derzelver
beftaan erlangen, zo niet de Natuur dezelve alvoorens
op het netvlies van het oog des Schilders gemaald
bebbe .
Echter is het waar, dat de Inenfchelyke ziel met het
verheven vermogen begaafrl is , om de deu kbeeldea der
to vooren aan haar voorgettelde voorwerpen to bewaaren , an dezelven, ook by afwezigheid der oorfprongsbeelden, weder voor haare aanfchouwing op to wekken ,
op alleriei wyze to (amen to verbinden , en zig tafereelen voor to flellen , die de Natuur haar weleer , by
voorige gelegenheden , ftuksgewyze , en onder andere
famenverbindingen, voorgefleld had . Dit vermogen der
ziele noemt men vinding (Inventio) ; en deze is het,
welke fommige Kunstkenners in de Schilderkunst boven
de navolging (Imitatio) der Natuure fomtyds den voorrang geeven ; daar in dezelve de ordinantie, of voorwerpfrhikking, en de uitdrukking, of expresfie, der waarheid enkel willekeurig is, en dus van het meer of minder gevoel des Kuntlenaars voor het fchoone en verhevene
de beste getuigenis kan geeven . Indedaad, dit vermogen der ziele grenst zeer na aan het Goddelyk vermogen, dat men in de Schepping bewondert ; terwyl bet
alleen daar door van hetzelve to onderfcheiden is, dat
het zyne voortbrengfelen niet nit niet , maar uit de
voorhanden zynde bier en daar verfpreidde fchoonheden
der Scheppinge to famenftelt .
Hierop fchynt Txr.o .
PHYLACTUS SYMOCATES het oog gehad to hebben, wanneer hy, volgends het getuigenis van PLINIUS in Epist.
37, zeide : dat de Schilders zich zodanige dingen onderwinden uit to drukken, welken de Natuur zeeve niet kan
daarffellen .
Zulk eene famenflelling eener verdichtte
fchoonheid bedoelt ook SOCRATES , als by by xeNOPHON (irt ~Ipomneum .) tegen PARRHASIUS zegt : Daar
het niet ligt valt een mensch aan to trefen, dat in alto
B 4
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de deelen des Iighaams volmaakt fchoon en juist gevormd
is , tracht gylieden uit elk fchoon mensch het fchoonlle
deel to ontleenen , waardoor ge to weeg brengt , dat de
door u gefchilderde lighaamen , in hun geheel, voor fchoon
worden gehouden .
Deze wyze van famenftelling is echter niet van ouds
bet doelwit der Schilderkunst geweest, en is ook niet
in ftaat om in zo hooge maat de ziel to misleiden , als
de naauwkeurige en getrouwe navolging der Natuur,
wanneer dezelve de volkomenheid zo na mooglyll bykomt , in ftaat is to doen .
Dat de eerfle poogingen der Kunst in de navolging
(Imitatio) der Natuure, en wet allereerst in bet afbeelden van enkele voorwerpen , Menfchen en Dieren, beN an hebben , blykt genoeg uit de narichten , welken
ons de Schryvers van den oorfprong dezer Kunst by
onderfcheiden Volken hebben medegedeeld, en die tot
eene hooge oudheid opklimmen ; immers wy vinden reeds
by DIODORUS slcuLus(Lib . III .)gewaagd,dat de aeloude
l3a'ayloniers de wanden hunner gebouwen met Wild en
voorftellingen van Jachten bemaalden . Zo ook heeft vervolgends by de Egyptenaaren de Schilderkunst, door
bet nabootfen van enkele voorwerpen , den voornaamen
grondflag tot de Lettervorming gelegd , van waar ze
zeekerlyk in Griekenland is overgebragt ; gelyk dan ook
?LINIUS gewaagt van zekeren Tempel to Ardea, wier
wanden, bereids v66r de bouwing der Stad Rome,
met enkele voorwerpen nabootfende Schilderflukken zyti
Vervolgends hebben de Grieken
verfierd bevonden.
doze kunst van enkele voorwerpen ten naauwkeuriglfen
r.a to bootfen byzonder aangekweekt ; en dat zy het
daarvoor hielden, dat de getrouwe nabootfing der Natuur, tot misleiding toe , bet hoogfle punt van volkomenheid ware,waartoe de Kunst geraaken konde ., blykt
uit derzelver grootfpraakige overlevering van het werk
van zt`uxts, waardoor de Vogelen misleid wierden, eu
bet werk van PARRHASIUS , welke zEuxis ze!ven misleidde, door een Gordyn to fchilderen , bet welk zE'uxis wilde doen opligten om zyn werk to zien . Hoe.
wet dit geval nu flegts onder de verfierfelen van deli
Dichterlyken Geest der oude Schryveren to tellen is ,
geeft het echter genoegzaam to kennen, dat men van
ouds de nabootfng, of iniitatie, rler waatheld, tot begoog-
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cheling toe, voor den hoog1ten trap der Schilderkunst

gehouden hebbe (*) .
Dat nn echter flegts weinige Schilderftukken van
voornaame Meesters in Ilaat geweest zyn, den aanfchouvver dour de imitatie zodanig to misleiden, dat men de
Kunst voor bet Leven gehouden hebbe , is niet zo
steer toe to fchryven aan bet onvermogen der Kunfheitaars, als wel aan de plaatfelyke omilandigheden, welke
tie begoogcheling hunner flukken vernietigden .
Im .
mers, daar doze begoogcheling, behalven door de juist
heid van den omtrek , voornaamlyk door de werking
van bet Coloriet, bet licht en de fchaduwe in de Tafereelen daargefteld wordt , zoude zulk eene misleiding
den grooteln RED1BRAND inzonderheid niet hebben kunrien misfen (t) . Eu waarlyk , zyne Tafereelen zyn ,
door

(*) De irnitatle, of nabootfing, wordt voornaamlyk aan de
Schilderkunst toegefchreeven , als zynde die Kunst best gefchikt om de voorwerpen, die ze zig ter nabootfing voorfielt,
door derzelver hulpmiddelen uic to drukken : daarom wordt
ook in de Illegorifcbe en Emblematifche, of zinlyke en zinfpeelende uitdrukking, die Kunst voorgefteld als eene Vrouwe, wier mond met een doek geflooten is ; om dat ze niet,
als de Dichtkunst, de voorwerpen met woorden kenbaar doet
worden, maar met omtrek en kleuren uitdrukc ; by welk Vrouwenbeeld men ook wel bet beeld van een 4ap flelt, wyl dit
beest, meer don eenig ander, een' trek , om de daaden der
menfchen na to bootfen , doer blyken. „'t Voornaamfle deel
der meesce Kuniten (zegt QUINCTILIANUS, Infl . Orator. Lib.
X . Cap . 2 .) fteunt op de imitatie of nabootfing ; ja zelfs
ons geheele leven grondt zig op dezelve, waar door ivy altyd vlytig naar dat gene trachten, wat wy in anderen hoogach .
ten ; daaruit vloeit voord, dat de Kinderen den trek der Lettered, die bun voorgefchreeven worden, navolgen, tot dat zy
de Schryfkunst magtig zyn . Zy, die zingen leeren, letten
op de ttem hunrer Meesters ; de Schilders geeven acht op de
werken hunner voorgangeren ; de Landbouwers fchikken zig
naar de geluhkige ondervinding der genen, die v66r hen den
akker met voordeel behouwd hebben . Eindelyk, ivy zien,
flat ook de beginfelen van allerleije Weetenfchappen doorgaands
liaar een of ander voorfchrift ingericht worden ."
(t) Wy noemen bier in dit geval , waarin ivy alleen de
Route behandeling van her Calories bedoelen, den daarin byzonder uitgemunt hebbenden REMBRAND VAN RHYN ;
dock hadden ivy de uitdrukking der waarheid van de Nab 3
tour,
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door de werking van het Coloriet, licht en bruin, derwyze begoogchelend, dat men, bet oog 'er alleen op kunnende bepaalen, dikwyls 'er door misleid zoude worden . Wie zoude de twee hoofdbeelden in zyne Nachtronde, de beelden in zyn overheerlyk Tafereel, voort1el .
lende de ontleding van een Cadaver door Dr. TULP ,
zynen Sclieepsbouwmeester, en andere zyner ten voeten
tiit genlaalde Pourtraiten, in den eerften opilag , byal.
then bet gezicht 'er zig alleen op bepaalen konde, niet
voor levende menfehen houden ? -- gelyk men dan ook
vethaalt, dat by bet Pourtrait zyner Dienstmaagd eens
zo natuurlyk afgemaald hadde, dat bet, voor een veng .
flier zyner wooning gepiaatst zynde, langen tyd de buuren en voorbygangeren misleidde , en in de meening
brags, dat de perfoon zelve voor bet vengfer fond :
dit fluk werd naderband door DE PILES opgekocht en in
zyn bier vooren aangehaalde Werk befchreeven . Zo ook
lhebben P . DE HOOGE, SCHALKEN, DE WITT en anderen,
door de kracht van Coloriet , een uitwerkfel to weeg ge.
bragt, welk bet platte doek, of panneel , diepte, uitpuiling en oneffenheden aan de gewaarwording deed
voorflellen , welke 'er in 't geheel niet voorhanden wa .
Pen , en alleen door bet zintuig des gevoels beweezen
werden Diet aanwezig to zyn .
Deze begoogcheling, waartoe de Kunst fomtyds, zo
by de oude als by de laatere Meesters, geileegen is,
bad echter alleen plaats in de voorftelling van Menschbeelden enkele Figuuren, Basrelieven, enz . ; doch geen
der Kunflenaaren heeft bet ooit mogen gelukken, de
ll,,Tatuur , in bet uitbeelden van eenig Landfchap of
Plaatfelyk Gezicht , zo naauwkeurig na to bootfen, dat
de aanfchouwer zig tot in zo verre verrukt vond, dat
by konde gelooven in bet Landichap of op de Plaats,
die de Kunst hem in Tafereel voor oogen felde, zelve
aantuur, tot zelfs in den omtrek der kleinfte partyen, op bet
oog, dan zouden wy ook inzonderheid den boven alien its
dot vak uitgemunt hebbenden VAN DER HELST, - ZO wy de
delicaatheid van behandeling bedoelden, den Ridder A . VAN
DYK,-en eindelyk, zo wy van den gloed en de werking der
kleuren fpraken, de wyze , waarop P. P. RUBBENs de Natuur
vagevolgd heeft, - met den grootfien roem moeten gedenken.
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Dit is welligt eerie der redenen ,
'aanwezig to zyn .
welke de Ouden, die, gelyk gezegd is , in bet getrouw
jnabootfen der Natuur de groottle verdienUe zogten ,
bebben terug gehouden om zig aan bet Landfchap to
waagen , wetks iludie zelfs eerst ire de laattie , zogenoemde
motlerne, Kunst eenw met yver en eenen gelukkigea uittlag ter hand genomen is .
Van waar onttlond dat onvermogen? -- niet uit bet
gebrek van uitdrukking der Schildeis, waaronder fommigen de Natuur , in de nabootfing der enkele deelen
van bet Landfchap, allernaauwkeurigst konden volgen,
zo dat zy, in hunne Tafereeten , lucltt, boomen , water, grond enz . byna volkomen met de Natuur overeenkomtlia maakten, -- neen! uit de omflandigheden, welke
hunne I afereelen vergezelden ; de lyst derzelven ; de nevens ilaande of 'er nevens hangende fchilderyen ; maar
voornaamlyk nit de werking van bet natuurlyk licht etn
brain , en bet heldere van bet zonlicht, op alle de
voortiverpen, die dezelven omringden ; in een woord,
de toegang der waare Natuur, waardoor men altyd to
veet gele enheid heeft om de nagebootf e Natuur met
dezelve to vergelyken .
Deze opmerking deed den Beer ROBERT BARKER,
geboortig van Edinburg, van beroep een Pourtraitfchilder, v66r omtrend zes jaaren, op het denkbeeld val .
len, om Schilderflukken zodanig to plaatfen, dat alle
vergelykinE met de waare Natuur, by derzelver befchouwing, was afgefneden ; zo dat de aanfchouwer, alleen
van de befchilderde wanden omgeeveu, geheel door de
vabootfing der Natuur omringd , en , als 't ware, to
midden in bet Schilderfluk geplaatst wierd ; terwyl by
zorgvuldig , zo veet mooglyk, alien toegang der waare
Natuur aiiloot , om derzelver vermenging met de nageHy noemde deze zyne
bootJre Natuur to verhinderen .
tivyze van Landfchapfchildering, waarin by bet eerst de
Stad London, van eenen Toren gezien wordende, voorlletde , Panorama, of Algezicht (*), wyl de befchou .
wer deszelfs, rondom z'g heenen ziende, overal bet Tafereel aantreft, en door geen ander voorwerp uit deszelfs begoogcheling getrokken , noch hem eenige gelegen.
(*) Een uit het Grieksch afgeleid Kunstwoord, gevormd
nit de Griekfche woorden liar (Pan) alter en 'Oeaw (Orae)
A ale.
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genheid gegeeven wordt, om de waare Natuur met do
vagebootile in vergelyking to brengen .
Ten einde nu zodanig eene begoogcheling der Kunst,
en verwydering der anders altyd bet vermogen der Kunst
overwinnende Natuur , to bewerkftelligen , was 'er nog lets
anders dan Schilderkunst noodig . Het vindingryk vernuft eens Bouwneesters moest daartoe to huip geroepen
worden , ten einde zodanig eene fchouwplaats daar to
ilellen, wier inrichting de begoogcheling der Kunst in
de hand werkte en des to gemakkelyker maakte . Men
Te
vond daartoe bet navolgend Kunstgebouw nit :
midden of op de grondvlakte van een' kringronden
inuur, of wand , wordt , ter halver hoogte van den
Wand, eene foort van ronden toren geplaatst, welks bovendeel door een plat dak, met leuningen omringd,
gedekt is. Een trap, welke tot op die hoogte geleidt,
brengt terftond den aanfchouwer in bet denkbeeld van
ilygen ; bet welk zo veel to grooter uitwerking op
hem doet, naar maate de trap meer of minder hoog is .
Voords houden hem de leuningen en beperkte platte
oppervlakte , overal waar by wandelt, op den noodigen aftland van den omtrek des kringvormigen wands .
Op dezen ronden wand, of muur , is bet dock ,
waarop bet Tafereel gemaald wordt , derwyze gefpannen , dat deszelfs beide uiterfte randen in een zelfde
lyn elkander ontmoeten en volmaakt aaneenfuiten .
In bet kegelvormig dak van bet ronde gebouw heeft
inen eene opening gemaakt , welke gelegenheid geeft,
dat bet daglicht gelykmaatig en alleen op de met bet
Tafereel overal gedekte wanden valt ; zo dat bet licht
in bet gebouw en op de ttandplaats des aanfchouwers
alleen van bet Tafereel zelve voortkomt, 't welk de ontfangene lichtflraalen van alle punten naar bet middenpunt des gebouws terugkaatst ; welke terugkaatfing aldaar zo veel to levendiger is , wyl bet oorfpronglyk
daglicht door een Parajour, of dekfcherm, van donker
grys linnen afgeflooten , en tevens met den bovenilen
land des Tafereels voor bet oog verborgen wordt, gelyk ook deszelfs onderfte rand, door eene, den runden
toren omringende, afhelling, met even dezelfde donirer gryze ftoffe bekleed , verborgen wordt ; welke
helling tevens bet denkbeeld van een , onder de hoogte , waarop men geplaatst is , fchuins afhellend dak
duet vormen , en de voorftelling van eene diepte en
laagte (even gelyk men die gewaar wordt, als men van
eene

HET PANORAMA.

$(g

eene aantnerkelyke hoogte zeer laag naar beneden ziet)
by den befchouwer opwekt . Beide deze doekfchermen
veroorzaaken, door hunne onderlinge werking op elkander, dat de aanfchouwer , op het plat geplaatst, enkel en alleen door de kunflige nabootfing der Natuur,
waar by ook bet oog in de rondte heenen wende, omringd wordt , en nergens gelegenheid aantreft, om de
waare Natuur in vergelyking to brengen met de kunflige nabootfing derzelve . Wordt hem deze gelegenheid
op eene of andere wyze overgelaaten, clan verliest ook
de begoogcheling, naar maate zulks, of door de inrichting van bet gebouw , of door cenige andere toevallige
oorzaak , min of meer to weeg gebragt worde, in gelyke maate derzelver kracht .
Dat in eene zodanig ingerichte vertoonplaats de waa_
re Natuur geheel afgeflooten is , heeft ten gevolge ,
dat, als men, nit den vollen dag, welke buiten bet
gebouw plaats heeft , komende , zig oniniddelyk naar
boven begeeft, bet Tafereel een zeer zonderlingen indruk
op den geest maakt, wyl de herinnering der waare en de
voorhanden zynde nagebootfle Natuur alsdan een oogenblik
tyds als met elkander worflelen ; in den aanvang van welken ftryd de Kunst voor eene poos bezwykt , doch allengs
bet herinnerings - vermogen overwint , en , al geftadig
meer en meer kracht op de gewaarwording des aanfchouwers oeffenende, de trekken , welken de waare
Natuur in zyne verbeelding had achtergelaaten , uitwischt, en hem zo geheel met de nagebootfte Natuur
in verband brengt, dat by eindelyk in dezelve de waare Natuur weder meent aan to treffen, en dus geheel
misleid en begongcheld words ; welke begoogcheling zo
veel to fterlker moet zyn, daar ze zig niet by verras .
Ping van het oordeel der ziele meester maakt, wyi men
met bet oogmerk , om een Schilderftuk , eene nabootfing der Natuur, to befchouwen , daar ter plaatfe ge .
komen is, en ook zeer wel hewust is, dat het'vonrwerp een rond gefpannen plat dock, de hoogte naauwlvks
twintig treden , en de afftand ongeveer twintig vne en
is . Ondanks dat alles heeft bier de Kunst, geholpen
door de inrichting der vertoonplaats , bet vermogen,
om, als men , na eene poos tyd, geheel door de alles
overheerfchende Natuur verlaaten en in de magt der
Kunst overgeleverd is , ons van de hoogte, waarnp wy
.ons bevinden , met een gevoel van yzing op de gewaande
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de aiepte to doen nederzien, den aftland tangs den ge .
zichteinder op foo :mige plaatfen des Tafereeis op meer
dan vyf mylen to fchatten , en de trekken en klcuren van
bet Talereel voor w, :are Gebouwen, Straaten, Kaaij, .-n,
Boomen, Tuinen, Fonteinen , Wan .: elaars, Rydtuigen,
Paarden, enz . t o houden ; z .nider dat men zig zelven
op eenigerlei wyze overreeden kan, dat 'er nicts van
dat alles wezenlyk plaats heeft , en dat dock en verwen alleen de voorwerpen zyn, die wy zien .
Niemand, echter, denke, dat eenc gebrekige fchildering, onderfleand door de hulpmiddelen , welke de bouwwyze der vertoonplaats aan de hand geeft, die zelfde
begoogcheling zoude to weeg brengen ; - neen ! bet Tafeteel zelve moet een meester]luk van nabootfing zyn ; gelyk dan ook de uitvinding van den Heere BARKER, in derzelver verderen aan was en volmaaking, getoond heeft .
Zeker Engelsch Ingenieur , met naame ROBERT FuLTON, bragt deze uttvinding van den Heer BARKER ]let
eerst in Parys , waar by een Panorama van de Stad
London , tot seders verwondering en goedkeuring, vertoonde, en vervolgends bet Verguni'chiift van bet Gouvernement tot de invoering van hetzelve , by zyn vertrek, aan den [leer JAMES, to Parys woonachtig, aftiond . Fut.TOM had ondertusfchen, ook onder zyn opzicht, to Parys ten Panorama doen vervaardigen , bet
welk die Stad voorllehle, zo als dezelve zig, met alle
}hare omliggende plaatfen , van het dak des middengebouws der Tuilleries gezien , opdoet ; bet welk insgelvks ten hoogfl-en aan : het oogmerk voldeed .
De Heer JAMES , aangemoedigd door doze zo wel .
geflaagde Proeve, moedigde de Kunflenaars JEAN MIcIV1.L
DENtS FONTAINE , geboortig van Rambouillet , in bet
Departement van Seine en Olfe, PIERRE PREVOST, Van
Montigny, in bet Departement van Lure en Loire, en
CONSTANT BOURGEOIS, van Guiscar , Departement d
l'Oife, aan, om deze zo vernuftige als verbaazendeUitvinding meer en meer tot volkomenheid to h~-dpen brengen en to verbeteren . De vrucht des arbeids dezer
groote Kunflenaars was vervolgends een uitmuntend
natuurlyk Gezicht van de Haven van Ton/on en derzel .
ver omliggende oorden, op bet tyd(lip dat dezelve door
de Engelfchen in 1793 verlaaten werd ; en ook een Gezicht van de Stad Parys, genomen van her dak van bet
2egtfche vleugelgebouw der Tullleries , welk bet Pa.
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'illon de Flore genoemd wordt , en een allergunfligst
uitzicht over de gehcele Stad Parys, en langs de Seine
tot aan St. Cloud en den weg naar Verfailles , ver.
fchaft .
Dit laatstgenoemde Kunstwerk is van de hand des
Heeren PREVOST , en federt eenigen tyd bier ter Stede
bet voorwerp van bewondering aller Kunstkenners ge .
weest ; gelyk het dan ook, om de navolgende redenen,
die algemeene bewondering met bet hoogile recht verdient , en , op grond van waarheid, voor het beste
Landfchap mag gehouden worden, dat de Schilderkunst,
in navolging der Natuur, ooit op zulk eene wyze ,
door penceel en verwen heeft daargeffeid,
Wanner men llegts elk der deelen, welken de voor •
itelling van eenige Plaats aan 't oog oplevert, nagaat,
to als dezelve in deze nabootfing van de Stad Parys
zig opdoen , dan moeten wy in de eerfle plaats op .
merken , dat alle de voornaamfle gebouwen , welke
deze groote Wa :retd[lad uitmaaken, in derzelver juiste
evenredigheid van grootte, affland en architeCtuur, zo
Ttaauwkeurig afgebeeld zyn, dat het fcherpziendst oog
gecne afwyking van de regelen van doorzichtkunde en
evenredigheid in dezelve ontdekken kan ; - dat het water
van de Rivier de Seine, welke door dit Tafereel even als
door de Stad heenen kroiikelt , en eene ichilderachtige
breeking van het geheel to weeg brengt, tevens met der .
zelvergedeeltelyk onbeflraatteoevers en bellraate Ka .aijen,
zo meesterlyk fchoon behandeld is , dat men de dunbeid, fpiegeling en aangenaame werking van het zon .
licht op een en ander niet genoeg bewonderen kan ;
Voords, dat de boomen en het lommer, welke de tui .
hen der Tuilleries verfieren , zo uitneemend en in zul1C
ten fraaiien flyi gefchilderd zyn , als eenig beroemd
Landfcliapfchilder ooit in zyne Tafereelen gebezigd
beeft ; dat de wandelende en rydende beelden, paarden
en rydtuigen , en al war men de floffagie van een
Landfchap noetnt, zo fix getekend, zo wel en bevallig
gegroept, en van zo onderfcheidene vinding, houaing
en ordinantie zyn, dat ze, by derzelver menigvuldigheid,
geene verwarring en optopping wroorzaaken , maar
overal eene bevallige en verlevendigende werking doen ;
dat voords het zonlicht zo verflandig en net zo veel oor .
deel , door eenen , bier en daar mer re!-,enwolken be .
zetten, dampkring, werkt, dat men in deze verhevene
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uitdrukking des Schilders eene fchilderachtige verbeel .
dingskracht, of inventie, en tevens eene getrouwe navolging, of imitatie, der fchoone Natuur, met recht bewonderen moet .
Inzonderheid words de opmerkende
Kunstkenner getroffen door de delicate behandeling der
lucht, waarhy men opmerkt derzelver verband door de
tusfehenlucht, en den fynen toon (ton argentd1,, waarmede dezelve behandeld is , als ook de onderfcheitene
aan de Natuur zelve ontleende nuances van licht en
bruin der allengs meer en meer verflaauwende, en eindelyk in den verren gezichteinder zig verliezende , voor.
werpen , welke to (amen aan bet geheele Tafereel eene
waarheid verfchaffen, die bet volkomen aan de Natuur gelyk maakt, en den aan bet beftudeeren der Natuur gewoonen aanfchouwer, naar maate by dit een en ander meer en
naauwkeuriger betracht, ook des to meer verrukken, en
de Kunst doen vergeeten, om de Natuur to bewonderen .
Wanneer wy, eindelyk, by dit alles in overweeging
neemen, dat een Tafereel, 't welk voor een Panorama
dienen moet , eene geheel andere wyze van tel ;enen
vereischt , dan men gewoonlyk in bet Landfchap- en
Gebouwen - tekenen waarneemt ; dan moet in de daad
onze bewondering over eene zo vernuftige uitvinding
tot den hoogtten trap ftygen . Immers , men kan zig
dit onderfcheid geredelyk voorftellen, wanneer men nagaat , dat in elk Landfchap , 't welk de Kunst nabootst, een oogpunt de hand des Kunftenaars beftuurt,
waarnaar by alle zyne voorwerpeti richt , ten einde
dezelven aan alle de regelen der doorzichtkundige weetenfchap to doen beandwoorden ; daar in een '1afereel,
dat zig in de rondte uitftrekt en voord- of rondwandelende befchouwd words , zo veele oogpunten moeten
waargenomen warden als de befchouwer iandpunten
tot deszelfs bezichtiging verkiezen wil ; welke verfcheidene oogpunten zo kunft1g door den Schilder van dit
Tafereel aan elkander verbonden zyn , dat bet kunstkundig oog zelve bet onderfcheid der ftandpunten ,
waaruit de Schilder zyn Tafereel ontworpen heeft , niet
ontdekken kan . Zo ook heeft de gewoone Landfchap .
fchilder in zyne magt , om den voorgrond van zyn
landfchap met eenige gefchaduwde, of alleen door bet
getneene daglicht verlicht wordende , party , 't zy ge .
bouw of boom , of hoogen aardgrond , to dekken, waar
door de voorwerpen op den tweeden grond door bet
zon-
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zonlicht befcheenen , als ook op den derden grond en
in bet verre verfchiet , meer en meer terug wyken en
de diepte bevorderd wordt ; daar zulks in bet Panorama , op bet Schildery zelve , in 't geheel geene plaats
kan hebben, wyl de befchouwer eigentlyk op den voor.
grond zelven flaat, en van den tweeden grondaanmerkelyk
verwyderd is . De vernuftige Uitvinder heeft echter dit
gebrek zeer voldoende verholpen, door de fchuinfche afhelling, welke tusfchen de aanfchouwers en bet Tafereel is, met een donker grys doek to overfpannen , bet
welk, in de eerfte plaats , zeer natuurlyk , bet afhellend dak , of een laager gedeelte van bet Gebouw ,
waarop men zig verbeeldt to ttaan , voorflelt, en tevens
tot een' krachtigen voorgrond dient, welke bet gezicht
overal op den natuurlyken afftand terug doet wyken .
Waarby no- komt, dat de Gezichten en Plaatfen, wel .
ken men in een Panorama kan vertoonen , van eene
aanmerkelyke hoogte moetende gezien worden, een zeer
wyd uitgeftrekten klimmenden Horizon, of Gezichteinder,
vereifchen , welks doorzichtkundige regelen , op een
zo geweldig groot, in bet rond gefpannen doek, allermoeijelykst toe to pasfen zyn , en den Schilder hood .
zaaken , om , naauwlyks eenen ftreek gedaan hebbende ,
telkens zyn werk to verlaaten, om hetzelve nit elk
oogpunt , waaruit bet gezien moet worden , to beichouwen .
Terwyl by alles op eene allernaauwkeu .
rigfte Tekening moet laaten aankomen ; daar by, in bet
Gebouw van her Panorama zelve bet Tafereel moeten.
d e fchilderen , de Natuur zelve volftrekt in geenen dec .
le kan raadpleegen .
Deze zo moeijelyke behandeling, gevoegd by de g roo .
t o uitgebreidheid en rondte des Tafereels , ' t welk de
Schilder op den gewoonen affland niet overzien kan,
maaken ook de wyze van fchilderen eenig in heur foort ;
daar bet Tafereel, van naby, en dus buiten bet waare
oogpunt , befchouwd zynde , eene zonderlinge vertooning , van flyl oploopende en ook weder zees kromme
lynen, oplevert, welke alle in een plat doek, dat volgends de regelen der doorzichtkunde , met een Landfchap of Plaatfelyk Gezicht, bemaald is , niet gevonden
worden ; waardoor bet Panoramisch Tafereel, plat tegen een muur uittgefpannen zynde, al deszelfs waarheid
zoude verliezen, en een verward, fchuin en fcheef voorAI NG, 1804 . NO . I,
C
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komen zoude hebben , daar alle de voorwerpen, beelden, boomen, gebouwen en andere itofagie, als uit
de hoogte naar beneden zouden fchynen to ftorten ; en
echter veroorzaakt deze wyze van fchildering , nit bet
waare ftandpunt gezien zynde , bet allerverbaazendst
uitwerkfcl .
En dan , wat is bet, dat dit wonderlyk uitwerkfcl al
verder to weeg brengt ? Eene meesterlyke en naauwkeurige behandeling van bet Penceel, welke in elk der voorwerpen, van naby befchouwd , doorflraalt ; terwyl 'er
do verw op de dagen zeer dik op ligt , en daardoor bet
voorkotnen van Behangfel-fchildering voor den geest
brengt ; verfehillende daarin van de Tooneel-fchildering,
dat elk voorwerp naauwkeuriger en juister ourgetrokkerm
is ; doch van gewoone Landfchap-fchildering, dat alles
met een itoute hand en kloek penceel gemaald is, waardoor de kleinigheden, die op den behoorlyken afftand als
zeer uitvoerig behandeld voorkotnen, van naby gezien,
al derzelver uitvoerigheid verliezen, en in, met kunstgevoel, fiks getrokkene trekken fchynen to beftaan .
Men zoude dus indedaad dit Pittoresk Kunstwerk oo1
tevens onder de Optifche WerkJlukken den eerften rang
kunnen toewyzen, wyl bet , even als de voorwerpen van
den Conos -fpiegel , twee wezenlyk onderfcheiden voorwerpen aan bet oog oplevert, daar bet, uit een andea
oogpunt, dan dat , waaruit bet gezien moet worden ,
befchouwd zynde, eene verwarde nteenigte van lyner3
voor den geest brengt, welke alien , even als by den
Conos fpiegel , van een toppunt gezien zynde, zig tot
cen regelmaatig geheel famentrekken , en het Phenomen varj
de Stad Parys daarttellen (") ; waarlyk een wonderbeeld,
bet welk zodanig, als de befchouwer, door de Kunst
gedwongen , genoodzaakt is zig hetzelve voor to itellen, in de daad niet aanwezig is ; over welk Kunstverfchynfel , en de wyze , waarop hetzelve de uitfpraak
van PROTAGORAS, dat de Mensch zelve de maatflaf aller
dingen is, proefondervindelyk bewyst , nog veele wysgeerige aantnerkingen to maaken zouden zyn , byaldien
bet beperkt beftek ons niet noodzaakte, dezelve aan den
vadenkenden Leezer over to laaten .
(*) Het Panorama van de Stad Napels, tnede door de hand
des Heeren PREVOST gemaald , als ook dat der Stad Rome, 't
welk by nog werkelyk onder handen heeft, wordt beide door
de Liefhebbers van SChiiderkunst met verlangea alhier to ge ,
nixed gezien.
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I

k verbeeld my een man, die zyne natuurlyke Reden , zoo
veel doenlyk is , tot volkomenheid heeft gebragt ; zich
al vroeg ter taake heeft gefteld , gebruik to maaken van zyn
Verfland ; zich op zodanige kundigheden heeft toegelegd,
welke dienstbaar zyn om hem oplettendheid , naauwkeurig.
heid en fchranderheid to leeren . Dus doende, heeft by geleerd, bet waare van bet valfche, bet zekere van bet twy.
felagtige , bet meet en min waarfchynlyke van elkander to
onderfcheiden . Daarenboven heeft by zyn Verlland geneezen
van alle vooroordeelen der kindschheid, en van a1le vooringenomenheid met zekere Boeken, welk een beroemden naam zy
ook in de waereld mogen hebben , met de Gewoonten van
zyn Land, en met eene oneindige menigte valfche grondregelen, door de driften der menfchen gevestigd . Met dit Veriland legt by zich geheel op de Wysheid toe ; na dat doelwit
flreeft by., nier door zich in 't geheugen to prenten of door
eigen vernuft een Ontwerp van Wysbegeerte to verzinnen ,
waarmede by driftig is vooringenomen, 't welk by in alle zyne deelen flaande houdt, en tegen eenen ieder verdeedigt, die
met hem in bet ftrydperk durft treeden . Weetende, wat'er
om iets to weeten noodig zy , verbeeldt by zich nimmer , iets to weeten 't geen by niet weet. Even weinig be.
heerscht hem de zucht dier Geleerden, die alleenlyk door de
menigte en de vreemdheid hunner kundigheden eenen naam
zoeken to maaken . Fly verbeeldt zich Wet, wyzer to zyn dart
zyn nanste, wanneer by duizend nutlooze dingen weet, die aan
den anderen onbekend zyn . Hy befludeert de beste boeken ;
by maakt aanmerkingen , niet flegts over 't geen by leest,
maar over alles wat hem voorkomt.
De wacreld zoo wel
als de boeken befludeett hy, en nog meerdere maalen be.
iludeert by zich zelven . In alle zyne oefl'eningen heeft by
voornaamlyk ten oogmerke, de kundigheden to verzamelen,
die van de meeste noodzaaklykheid en vooral belangryk zyn
om wdl to leeven ; dit is bet doel, waar op by altyd bet
oog heeft ; hoe meer eene waarheid tot dat oogmerk dienflig
zy, naar die zelfde maate is zy bekoorlyk in zyn oog, bepaalt by zyne aandagt by dezelve, en vindt 'er to meer behaagens in . Hy leidt dezelve nit haare eerfte beginzelen af ;
by befchouwt haar nan alle zyden, bepaalt haare uitgebreidheid , fchat op den juisten prys haare zekerheid of haare
waarfcbynlykheid. Hy maakt zich gemeenzaam met haar,
drukt haar diep in zyn verftand, opdat zy, altoos voor zy .
nen geest tegenwoordig, zyn gedrag befluure . Uit eenen
algemeenen leidt by verfcheiden byzondere grondragels af, cm
C 2
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altoos gereed by de hand to hebben, zoo dikmaal by de.
zelve noodig heeft , om overeenlromftig daar mede to handelen.
Langs deezen weg zyn Verftand met zoo veele nutte kundigheden verrykt hebbende , bepaalt by daarby zyne oeffeningen
Diet ; by is van oordeel, dat het voornaamfte nog ten agteren
Is . Hy ziet , dat de menfchen zeldzaam bun licht volgen .
Vry moge de Reden tot hen haare fiemme verheffen ; zy
zyn niec fterk genoeg om haar re volgen ; de driften en de nei.
gingen voeren hen elders heenen . Dit gebrek voelt by in
zich zelven ; bedagt is by hierom op bet beftuuren van zyn
hart, naadat by zyn verftand verlicht heeft . Al gaande weg
gewent by zich , zyne onredelyke neigingen niet in to willigen ; by legt 'er zich op toe, otn zyne driften re beteugelen ;
by biedt tegenftand aan haare opftuivingen ; by benaarttigt
zich om haar tegen to gaan ; by bedwingt zyne geaartheid, .
en verbetert dezelve door een geregelden leevenstreiu . Het
niet altyd in zyne magt hebbende, om, zoo 21s by wel zou
willen, den iroom van zyn bloed en zyner leevensgeesten to
bedwingen, ontvliedt by de voorwerpen, die eenige ongeregeldheid in zyn hart kunnen to wege brengen ; zeif ontzege
by zich onfchuldige vermaaken, om zich to gewennen, der
geoorlofden to kunnen onrbeeren . 't Is aldus , dat by, door
eene langduurige gewoonte,door aanhoudende waakzaamheid,
door zoo veele oeffeningen en verdubbelde poogingen , bet zich
tot ecne heblyke gewoonte maakt, zyn verfiand by voorkeuze
boven zyne driften to volgen . Het onuirfpreekelyk vermaak,
welk by in zyne ziel ondervindc , naa elke overwinning,
welke de Reden op haare vyanden behaalr, doet hem in 't
einde vermaak vinden in 't geen hem voormaals lastig fcheen .
De heerfchappy der Reden befchouwt by niet meer als dwing.
landisch ; gewillig zeif onderwerpen zich tan haar de driften .
Ten langen laatfte wordt bet de hevigfle neiging van onzeu
Wysgeer, nooit de Reden to verlaaten . De driften,die niec
langer haare vyanden zyn , gain met haar hand van hand .
Indien deeze Mensch lets beminne, 't is omdar de Reden
Geenen afkeer heeft by van lets,
bet beminnelyk vindt .
dan waar van de Reden afkeerig is. Zoo verre is't'er af,
dat de driften hem verhinderen de Reden re volgen , dat zy
veeleer hem aanzetten om het met to ineer yvers en vermaak"s to doers . Zie daar dan bet leeven des tVyzen . Ik
weet niet, of ooit een mensch bet zoo verre gebragt h eb .
b e ; War dit weet ik, dat nooit een mensch gedaan heeft
al wat by konde , om bet zoo verre to brengen.
En ik
boud my verzekerd, dat de zulken, die na dit redelyk leeven ftreeven, hoewel zy de volmaaktheid niec bereiken, nog
thans hunnen tyd pier zullen verfpild hebben . Groorlyks
zeif bedrieg ik my , indien zy denzelven beter kunnen befteeden . Zy , die daarin werkzaam zyn , en die bet geluk cragten
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ten to bereiken , langs den weg , welken ik heb aangeweezen, op die werkzaamheid zich toeleggende, met zoo veel
ernsts , als het gewigt der zaake vordert , verdienen, near
myn begrip , den naam van Philofoophen , dat wil zeggen,

Wysheidsminnaaren .
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Eene trefende Cefchiedenis.

(Uit her Engelsch.)
~k behoor tot die ouderwetfche Lieden, die de gewoonte
hebben, om de verfrisfende fchoonheid van een Zomermorgenftond, *Is ik op bet land ben, to gaan fmaaken .
Op zekeren morgen dit genoegen genietende, werd myne
aandagc getrokken , door op een zo vroeg uur eene Jongedochter to zien , zeer net gekleed . Zy liep met een fhellea
tred, en keek dikwerf om , met een geleat, 't welk genoegzaam aanduidde, dat zy vreesde vervolgd to worden . Haare
geflalte was fraai , en ik giste dat zy fchoon was , fchoon
ik zulks door den efftand niet kon bepaalen . Alles wekte
inyne nieuwsgierigheid op ; her vroege morgen-uur, haar verbaaste tred, hear geltadig omzien, sites deedt my vastitellen,
dat zy vreesde nagezet en ingehaald to zullen worden.
Schoon nog Diet ontbeeten hebbende, befloot ik het voor .
werp van myne opmerking to volgen . Schoon zy zomtyds
ten oogenblik ftilflondt, als niet weetende welken weg in to
fawn , ging zy in 't einde , als geheel afgemat, onder eene
bang zitten . Haar hoed wegichuivende , zag ik een der
fchoonfte nangezigten, welke myn oog imnler aanfchouwde .
Haare handen met driftvervoering zamenflaande, en de oogen
ten Hemel heffende, borst zy nit in een vloed van traanen,
en fcheen eene dankzegging uit to boezemen , wegens een
ontkomen gevear .
In droefheid is iets zo heiligs , dat elk Mensch van gevoel het zal vermyden zich in to dringen in eene plaats,
wear deeze zich to haarer ontlastinge vervoegt . Ik ontdekte,
egter, dat de plaats, door haar gekoozen , niet veilig was ;
dewyl de Hooiverzamelaars zich na een hoek des lands begeeven hadden om to ontbyten , en deezen mogelyk, by
hunne wederkomst, haar op eene onvoegelyke wyze morgen
behandelen . De bladeren van de haag , die ores van elkander fcheidde , wegfchuivende, fprak ik hear aan op eene
wyze, die haar moest overtuigen, dat ik den flaat van treurigheid, waarin zy gedompeld lag, ontdekt had . ik gafhear
Q 3
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to verflaan, dat ik de Vader was van een talryk Gezin , en
boodt met alien ernst my tot haaren helper ann .
„ Ach , Mynheer 1" fprak zy, met traanen, die de ontileltenis van haar hart my op nieuw to kennen gaven, „ ver• fchaf my dan een middel om veilig by myne Vrienden to
„ komen . Myn Vader is een agtenswaardig Landman, en
• zal u voor dit vriendfchapsbetoon duizendmaal dank ver• gelden ." - Onmiddelyk beloofde ik haar de verzogte
gunst to zuilen betoonen ; maar verzogt haar, my to vergezellen na myn Buitenverblyf, by myne Vrouw : wanneer zy,
met een onbefchryfbaar betoon van onfchuld , my verzogt,
dat het my niet mogt belgen , als zy voluit weigerde met
my na myn Huis to gaan . -- „ Het zal," fprak zy op een
afgebroken toon, „ u mogelyk ondankbaar voorkemen, dat
• ik zulks weiger : indien gy nogthans wist hoe zeer ik be• droogen ben, gy zoudt her my pier euvel duiden, dat 1k
• niet andermaal op fchoone woorden vertrouw!" - Onder
dit fpreeken tradt eene der hooijende Vrouwen toe, die een
zeer gunflig voorkomen hadt . Ik verzogt haar by deeze
jongedocbter to blyven tot ik wederkeerde , beloovende
haar zo veel gelds to gaan haalen, als genoegzaam zou weezen om onmiddelyk tot haare Familie weder to keeren .
Nieuwsgierigheid en medelyden hadden my geheel met haar
ingenomen ; en ik bedagt, dat ik haar een weezenlyken dienst
zou doen , als ik derwaards wederkeerde , vergezeld door
myne Bgtgenoote , wier zagtaartig voorkomen ik vastflelde
dat de Jongedochter zou beweegen om haar als eene Vriendin
aan to zien . 1k ontmoette myne LOUISA met onze Kinderen,
omtrent een halve myl van de plants, want ik de verlegene verlaaten had. Door haar en myne Kinderen vergezeld, keerde ik
terflond terug, en haalde haar zonder veel moeite over, om
Let aanbod van my en myne Vrouwe to aanvaarden . l-let
ontbyt werd opgezet, toen wy ten Buitenverblyve kwamen ;
dock wy konden haar niet overhaalen om iets to ceten ; dan,
op het oogenblik dat de Bedienden de kamer verlaaten hadden , verzogt zy verlof om de laatfle voorvallen haars lee .
yens ons to mogen mededeelen .
Zy ving dus aan . „ 1k berigtte u, jMynheer ! dal myn
Vader een agtenswaardig Landman was, toeu gy my eerst uwe
'hulpe aanboodt, om welke to aanvaarden ik door fchrik onbekwaam was want zo bedroogen als ik was , door betuigingen van myne eigene Sexe, kunt gy het niet vreemd vinden, dat ik vreesde dergelyk een bedrog van de uwe to
ondervinden . filet Landgoed, 't welk myn Vader bewoont,
ligt omtrent drie mylen van Brighton ; en het gezelfchap ,
zich daar verlustigende , reedt dikwyls by ons Landverblyf
om . Her is omtrent twee janren geleden, dat een rydtuig,
waarin zich eene oude Dame met haare twee Dochters bevdndt,
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vondt, om ver viel by ons huis . Myn Vader, aangedreeven
door Menschlievenheid , fnelde toe , om die gevallenen alle
inogelyke hulpe toe to brengen ; myne Moeder volgde hem,
en ftondt 'er op , dat de Dames in ons huis eenige verfrisfing zouden neemen . Geene was bezeerd ; doch alle fcheenen zy deerlyk ontiteld . De aanbieding myner Moeder werd
beleefdlyk aanvaard ; en, daar bet omtrent den middag was,
lieten zy zich gereedlyk overhaalen om by ons to eeten en
bet overige van den dag to ilyten .
Noch myn Vader, noch myne Moeder vonden veel behaagen in het gedrag der twee Jongejuffrouwen , dewyl zy hec
to vrypostig hielden voor Meisjes van die jaaren ; doch 'er
was lets zo inneemends in het voorkomen en de zeden der
Moeder, d2c wy alien haar hielden voor de beminnenswaar.
digfte Vro.uw ter wereld .
Den volgenden dag kwam Mevrouw ANDERSON (zo was
onze nieuwe kennis geheeten) ten onzen huize , niet vergezeld door haare Dochters, en wenschte, In myn byweezen,
#nyne Moeder gelult nct een Kind, zo gevoelig voor de ver~ligtingen , welke hot aan zyne Ouderen hadc . „ Vat my
• betreft," zeide deeze indringende Vrouw, met een fchyn.
bear leedweezen op haar gelaat, „ ik ben eene der ongeluk.
„ kigfte Moeders op deeze wereld : want myn dierbaare Ge .
neraal ANDERSON heeft, in eene onbedagte vlaag van Vader• Tyke liefde, by zyn uiterften wil, myne Dochters meeste .
• resfen gemnakt van haare eigene goederen ; en fchoon ik
~, hoop dat 'er niets verkeerds in haare harten huisveste,
i, grieven zy my dag aan dag, door mangel van een behoo• relyk ontzagbetoon can haare Moeder .' Dit gezegd hebbende, borst zy uit in een vloed van traanen . Ik was op
bet gezigt daarvan zo aangedaan , dat ik de myne niet ken
wederhouden .
„ Beminnelyke gevoeligheidt" riep zy uit , my na haar
toe trekkende en nan hear boezem drukkende . „ Ach ! hoe
• zeer benyd ik uwe Moeder zulk een fchac! - maar de
• Godsdienst leert o ns . to vrede to weezen met het deel,
• 't welk wy ontvangen hebben .'
Flet zou my onmogelyk weezen , en oak niet voegen, de heeft
op to haalen van de loffpraaken, welke zy over my en myne Ouders uitboezemde .
Eindelyk verzogt ik haar op to
houden, om my niet grouts ce maaken . In 'c kort, nan den
tyd dat zy het ongeluk gehad hadc van by ons huis om re
vallen, kwam zy ons veelvuldige maalen bezoeken . Schoon
zy herhaalde keeren verzogt hadt, dac myne Ouders wilden
toeftaan, dat ik voor eenigen tyd met haar na Londen zou
gean, verzogt zy my nimmer om haar to bezoeken op haar
digt by gelegen Buitenverblyf : dit kwam my vreemd voor ,
to
C q.
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to meer daar zy geregeld twee of drie maalen ter week by

ons kwam thee drinken .
Naardemaal ik een eenig Kind was, hadden myne Ouders
my op een Kostfchool to Lewes beheld . Dikwyls had ik
myn Vader verzogt, my op de Pianoforte to Iaaten leeren
4peelen . Mevrouw ANDERSON , my eens hoorende zingen,
b oodt ann , den Meester to zullen betaalen , en verwierf
in 't einde myns Vaders toehemming, dat ik my op dit fpeeltuig
zou oefenen .
Her is my onmogelyk to befchryven welk eene genegenheid ik voor haar opvatte , en ik verbeeldde my, dat
haare Dochters zeer flegt moesten weezen, 21s die dus eene
Moeder zo flegt bejegenden. Wanneer de tyd kwam dat zy
weder na Londen flondt to keeren, deedt my dit zo zeer aan,
alsof ik van 't geen my dierbaarst was moest fcheiden . Zy
fchreef my herhaalde keeren uit Londen, en haare brieven
waxen opgevuld met de tederfle betuigingen van toegenegenheid . Geene Moeder zou deeze flerker hebben kunnen ult .
drukken . Te vergeefs hield ik by mynen Vader aan , om
toe to flemmen dat ik eene maand of twee to Londen -by
haar zou doorbrengen .
Her volgend jaar kwam zy weder to Brighton ; zieklyk
was haar voorkomen ; nogthans waren , zo zy verhaalde,
haare Dochters na Schotland een reisje goon doen , haar in
then zwaklyken haar alleen laatende . Naardemaal myns Vaders
grootfle zwaarigheid , om my na Londen to laaten gaan ,
antflaande nit zyn afkeer van de beide Dochters, nu ult den
weg geruimd was , weigerde by bet aanzoek van Mevrouw
ANDERSON niet linger ; en ik vergezelde haar Stadwaards , nu
omtrent zes weeken geleden ; dewyl zy voorgaf, dat de aankomst van eenige Vrienden haar derwaards riep .
Voor dat wy her Land verlieten , hadt zy in ecn en an•
der gefprek my onder 't oog gebragt, dat myne houding jegens de Heeren to bedwongen was ; en geduurende onze refs
gaf zy my verfcheide lesfen omtrent de wyze , op welke
zy oordeelde dat ik my moest gedraagen .
Her zou naar
dwaasheid gelyken , indien ik hier ophaalde de helft van de
beuzelpraat , waarmede zy my onderhieldt , omtrent myu
volgende leevenslot : moor zy verzekerde my, dat ik ten haaren huize Lieden van her eerfle fatfoen zou nantreffen ; . en dot
bet myne fchuld zou weezen, als ik de hand van eenigen Edelman niet verwierf, om diens Egtgenoote to worden .
133 y myne aankomst werd ik gebragt by twee Jongejuffrouwen, die, naar 't zeggen van Mevrouw ANDERSON, by
haar in de kost befleld waren . Ik kon niet nalanten bet
vreemd to vinden, dat de Weduwe van een Generaal zodanig iess ten middcl van beflaan by de hand moest neemen .
Doch
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boch zy behaagden my beret dan de jongejuffrouwen Atv
DFHSON , die ik vernam dat nog eenigen tyd zouden uitblyven . 's Avonds kwamen 'er twee of drie Heeren , die
een Vriendenhezoek fcheenen of to leggen . -- Een deezer
hadt zo zeer zyne aandagt op my gevestigd , dat her my
eene verlegenheid, onmogelyk voor my to befchryven, ver •
oorzaakte. Mevrouw ANDERSON , dit bemerkende, verzogc
dien Heer to bedenken , dat ik aan zulke oplettenheden on .
gewoon en een eenvoudig Kind was.
Schoon ik to Lewes eenig danfen geleerd hadc , zondc
men, 's daags naa myne eankomst in de Scad, om een Dansmeester voor my. 1k fond verfeld over de betuigingen,
welke by omtrent myne Perfoon maakce , en die my nog
walglyker voorkwamen dan die ik 's avonds to vooren gehobrd had . -- Geen der kleederen , welke ik van bet Land
had medegebragt, oordeelde men genoeg naar de mode , om
'er mede in de Stad re verfchynen in bet verloop van gene
week was myne perfoon zodanig van gedaante veranderd, dat
myne naaste Vrienden my niet gekend zouden hebben .
Scaande dien tyd had fk Lord CLIFTON Met gezien ; - zo
was de Heer geheeten , die my den eerfen avond in zulk
eene verlegenheid brags, door zyne vervoegingen mywaards .
Wederkomende, verklaarde by , dat by ongelukkig geweest
was geduurende die lange afweezigheid , en prees zeer de
veranderingen , die Mevrouw ANDERSON in myn voorkomen
gemaakt hadt . Hy booth haar daarop een Ring, en my eeu
paar Brazeletten, met diamancen otnzet, aan, welke by my
verzogt om zynentwil to draagen . Op myn zeggen , dat
myne Ouders nooit zouden gedoogen, dat ik eenig gefchenk
van een Heer aannam , betuigde by zich verzekerd to houden, dat myne Ouders dat verbod tot zyn Perfoon niet zouden uitfrekken ; „ want , myne dierbaarfe CHARLOTTE,"
voegde by 'er nevens, , fchoon zulks eene verhaaste verklaa •
• ring fchyne , van u is bet, dat ik 21 hot geluk myns vol .
• genden leevens verwagt!"
Terwyl fk vol verwondering na deeze onverwagte verklaa •
ring luisterde, was Mevrouw ANDERSON ter kamer uitgefloo.
pen ; en toen ik omzag , om haar to onderhouden over de
onvoegelykheid om dit gefchenk van dien Heer to ontvan .
gen , had ik bet ongenoegen van to ontdekken , dat wy a1 .
leen gelaaten waren . - Hy verhaalde my daarop , dat by ,
in den voorleden Zomer, my to Brighton gezien hadt ; dat
ik den diepfen indruk op zyn hart maakte ; doch dat by ge .
fchroomd hadt zich by myn Vader to vervoegen, nit vreeze
dat die het noodig zou oordeelen den Graaf des to onderhouden ; met byvoeging , dat by grootendeels van zy n
Vader afhing, en dus niets wilde onderneemen , firydig met
diens oognmrken . ,Maar," voegde hy'er nevens, 1
, myn Bier.
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baare Engell ik vind dat myne drift buiten myne magt it
• om to beteugelen ; en indien gy uwe toeftemming niec
• wilt geeven, dat wy een heimlyk Huwelyk aangaan , zult
• gy voor altoos myn rust en vrede ftooren!" - Dit ,
Mynheer , is flegts een klein gedeelte van ons onderhoud ;
en op myne verklaaring , dat ik nooit zonder toeftemming
myns Vaders zou trouwen , wierp by zich , in a1le de vervoeringen van wanhoop , op den grond neder , en borst nit
in een vloed van traanen .
Mevrouw ANDERSON kwam op dit gerugt ter kamer in, -befchuldigde my van ondankbaarheid en grilligheid : zy befchreef
de deugden en goede hoedanigheden van Lord CLIFTON met
zo gloeiende kleuren, dat ik hem beloofde, binnen een week,
hem een flellig antwoord to zullen geeven . - Staandem
tyd kwam Lord CLIFTON dagelyks ten huize myns verbl7fs,
en zyn onderhoud was zeer kiesch . Met een woord , by
maakte zulk een indruk op myn Diets kwaads denltend harte,
dat ik niet kon nalaaten hem de blykbaarfte tekens van
myne toegenegenheid to geeven . - Steeds, egter, voelde
ik een wederzin in her doen van zulk een belangryken ftap
als her Huwelyk, zonder hun raad to pleegen, die regt hadden myne keuze to befluuren : maar deeze zwaarigheden zogt
myn welfpreekende Minnaar dagelyks to verminderen , door
bet geluk to fchilderen, 't welk hun deel zou weezen, als
by my openlyk voor zyne Egtgenoote verklaarde .
De fraaifte kleederen werden gereed gemaakt, otn my tot
Bruidskleederern to dienen ; en dewyl zyne Lordfchap in een
zwakken that van gezondheid was, beflooten wy onnaiddelyk
na Lisfabon to vertrekken, wanneer wy wisten dit veilig van
wegen de Franfchen to kunnen doen . Schoon her voor my
Pitt ongewoon was met lieden van eenig aanzien to verkee .
ren , haalde geen der geenen , ooit door my gezien , in
kieschheid en gevoeligheid, by die, welke myn Minnaar bezat. In de daad , ik zag hem aau als zo veel boven hun
uitfteekende , dat myne tederheid met eene foort van eerbied
gemengd was .
Hoewel Mevrouw ANDERSON veele Avondpartyen hadt ,
mengden wy ons zeldzaam in die leevendige vrolykheid ; dewyl Lord CLIFTON verklaarde , geen zin to hebben in deeze
foort van gezelfchappen ; en by befteedde then tyd altoos otn
any to vermaaken met her voorleezen nit een en ander onder .
houdend Boek. DeSchryvs,doemuitgkzn,wa
ren veelal de zodanigen , die over de Liefde in den weg•
fleependflen flyl fchreeven, en ftrekten, om de deugdzaame beginzels, in myn hart met zo veel zorgvuldigheids gezaaid en
aangekweekt , to ondermynen . Steeds was zyn gedrag mywaards teder en vol ontzags : Dimmer nam by grootervryheid
dan dat by myne hand kuschte . Eens,'tis waar, fcheen by
zy-

„

b& LANDMANS DOCTITER .

43

zyne voorzigtigheid to vergeeten : zich uitlaatende over do
bekoorelykheden der Liefde, belachte by de dwaasheid der
Huwelyksbanden . Doch , ontdekkende dat by daardoor onge.
rustheden by my verwekt hadt, verzekerde by my , dit alles
boertende gezegd en niet gemeend to hebben ; my b etuigen .
d e , dat by myne deugdzaame beginzels vereerde, en niet
twyfelde, of by zou my als Mevrouw CLIFTON, zelfs v66r
zyns Veders dood , doen erkennen ; daar by reeds een ver.
trouwd Bloedverwant van zyn beoogd Huwelyk verflendigd,
en deeze beloofd hadt at zyn invioed by den Graaf to zullen doen gelden .
Mevrouw ANDERSONS genegenheid mywaards fcheen toe to
neemen met bet naderen van den tyd datt wy van elkander
ftonden to fcheiden : want wy zouden haar huis verlaacen,
Yo ras de Huwelyksplegtigheid voltrokken was . De dag van
morgen zou die geweest zyn, welke al de hoop van geluk
voor myn volgend leeven ftondt to bepaalen .
Van den tyd of dat ik eenige gemeenzaamheid kreeg in
het huis van Mevrouw ANDERSON , bad ik opgemerkt, dat
eene der Dienstboden my altoos met een oog aanzag, w aar.
in medelyden to leezen ltondt , en my dagt dat zy eene gelegenheid zogt om my alleen cc fpreeken ; doch deeze kreeg
zy nimmer. - 1k fliep op een klein kamertje , om in 't
welk to komen , ik hec flaapvertrek van Mevrouw door
noest ; 'er was een grendel aan den buitenkant ; en eens ,
baar nog iets begeerende to zeggen, naa dat ik in myna
llaapkamer was , ftond ik verfteld my opgeflooten to v inden .
l k klopte, maar kreeg geen gehoor ; waaruit ik befloot, dat
zy reeds fliep . Myn hoofd was zo vol van bet op handen
zynde Huwelyk, dat lk 'er den volgerden morgen niec weder
om dagt .
Gister avond na bed gaande , was myn geest zeer neder.
geflaagen . Mevrouw ANDERSON bevondc zich, naar gewoon .
te, by my, en bleef tot ik bykans ontkleed was . Zo als zy
op 'c punt ftondt om my to veriaacen, kwam de Meid, wier
gelaat my zo dikwyls getroffen hadt, in de kamer, en, bet
nagtlicht op den fchoorfteenmantel zettende, gaf zy my een
veelbeduideuden oogwenk na bet bedde gekeerd . Duizend
ontrustende denkbeelden zwierven om in mynen geest, toen
ik my alleen beyond . 1k knielde . l k bad. Myne bekom .
mernisfen fcheenen to bedaaren . Ik naderde bet bed, ligtte de
dekens op , en zag 'er niets om my to o ntftellen . l k be .
gon ce denken, dat ik my door ydele denkbeelden had laaten vervaaren : ik doorzogt de dekens nader, en oncdekce hoe
zeer ik op den rand myns verderfs flood , wanneer ik den
Brief in handen kreeg , door dit Meisje gefchreeven . En
om u , Mynheer 1 daar van een denkbeeld to geeven, ver.
zoek ik u de moeice to neemen om deezen Brief to leezen .

in
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An MiS CHARLOT .
Maddam .
Zeeder gy in dut huysgeweest fyt heb ik gepogt u to fprekke ,
maar dat boos kreatuer van myn elende heeft noit toegelate
dot wy aleen waere -maar, fchon zy my bedurven hebbe, kan
ik 't niet dulde to hore hear (node prakteyke in u to doen gelove dat gy zal gan troue met een Lort . 0 myn lieve jonge
7tifer, gy zal troue, wear al in fchyn ; al is der toe gereet.
Gy zal Mi-ladi hiete, maar bedurve worde as ik . Maar,wees
niet bekommert •- God zel in fyn barmhartighyt u vrinde verwekke. De oute Yesfebelle, zo hiete wy haar, zel haar nagtvermakken neme, en ik zel komme as gy gereet wil fyn om
tiw uyt u kooy to late en den kont gy na u vrinde lope . Tot
a onderigd. Ik ben
PEGGY WOOD .

Bet is my onmogelyk, Mynheer ! u de verfchriklykheid to
befchryven van myne aandoeningen , op bet leezen van deezen
ao flegt gefchreeven Brief, duidelyk genoeg , evenwel, om my
ae overtuigen, dat myn verderf onvermydelyk was, indien ik
diet ontfnapte. Oogenbliklyk kleedde ik my aan ; bet eenvoudigfte kleed neemende, dot ik by my had . 1k beval my
aan de hoede des alvermogenden Befchermers . Naa omtrenc
twee uuren in een float van angstvolle verwagting gefleeten
ae hebben, zag i'k myne verloster de deur opener . Zy hieldt
haare fchoenen in haare band , en beduidde my, dezelfde
woorzorg to neemen ; doch fprak geen enkel woord . Door de
kamer van de verfoeilyke Mevrouw ANDERSON gaande, zag ik
een der Dienstboden in een ftoel flaapende . Myne verloster
bragt my op een kamertje boven son den trap ; zy hadt den
grendel zorgvuldig gefchooven op bet kamertje door my verb
laaten . Zy ging na beneden , om to zien of men haar ook
noodig hadt . - Myn toefland was, tot den tyd haars wederkomsts, verfchriklyker, dan men zich kan verbeelden . Ik
hoorde een vreeslyk geraas in her huis , en flood verbaasd
dit voorheen nooit bemerkt to hebben, niet bedenkende op
svelk een affland men my myn nagtverblyf gegeeven hadt. -Naa meer dan een half uur wagtens, kwam PEGGY tot my, met
de aangenaame tyding, dat alles goed en bezorgd was : want
haare Meesteres, berigtte zy my, was volftrekt dronken, en
zou welhaast to bedde moecen gedraagen worden . 1k vernam
roen , dot ik zes weeken lang my bevonden had in een der
llegtfle Huizen van geheel Londen ; dat de Wagen voorleden
jaar by ons huis met voordagt omviel, dewyl Lord CLIFTON
ongelukkig op my verliefd geworden was, en duizend Guinjes
ion Mevrouw ANDHxaON beloofd hadr, indien zy kon bewerken
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ken om my onder haare bezorging to krygen . De Godsdienflige wyze , op welke ik opgevoed was , verzekerde haar,
dat ik nooit bet oor zou leenen aan eenige voorflagen van
eenen flegten cart ; hierom hadt men beraamd, dat by my in
ftilte zou trouwen . Zyns Lordfchaps kuegt zou de gewaande
trouwplegtigheid verrigten ; en deeze hadt gelukkig PIGGY
WOOD tot zyne vertrouwde gekoozen .
Deeze ongelukkige
Meid was op bet land gehuurd , en men hadt de wreedfte
kunitenaaryen op hair in 't werk gefleld , voor dat zy ter
ondeugende leevenswyze was ingelyfd ; zy hadt haare eer
verlooren ; haare vrienden weigerden baar weder aan to nee .
men ; en zy was in een ftaac van afhanglykheid van een
fchepzel, 't geen zy verague .
Het was omtrent vyf uuren in den morgenftond, cer bet gezelfchap fcheidde . In 't eerst beraamden wy, dat PEGGY my
in myne vlugt zou vergezellen ; maar bet ongebonden leeven , tot welk zy genoodzaakt geworden was , hadt haare
iichaamsgefteltenis zo bedorven, dat zy de vermoeienis van
}yet loopen niet kon verdraagen . - Hoe z ; er ik my verheugde over hat denkbeeld van myne vryheid to zullen verkrygen , kon ik van myne verloster geen affcheid neemen,
zonder duizend vreezen , dat zy verdagt zou gehouden worden van -myne ontkoming begunftigd to hebbdn . Zy zelve
fcheen daar voor niet zeer beducht . Maar dewyl zy even
zeer eene vreemdelinge in Londen was als ik zelve , kon zy
my niet zeggen welk een weg my to neemen flondt.
De goede Voorzienigheid geleidde myne fchreeden ; en myn
gevoelig hart erkent de goedheid, door u aan my betoond ;
en ik vlei my met bet opbeurend denkbeeld , dat gy , ter
voltooijing van dit my verlosfend aangevangen werk , my
wel zult willen onderrigten , hoe ik best en veiligst tot myna
Vrienden zal kunnen wederkeeren .
(Het hervolg en Slot hiernaa .)

UET YANGEN EN 'T GFBRUIS DER BEEREN BY DE ItAMTS CIIATKA a RS .

(Ontleend Ult

BINGLEY'S

flnimal Biography.)

vV anneer een Kamtfchatkaer een Beer ontdekt, zoekt by,
op een affland, de goede genegenheid van dat Dier to
winnen ; minzaame gesten met vriendlyke woorden vergezel .
lende . De Beeren zyn 'er, in de daad, zo gemeenzaatn met
de Menfchen, dat , wanneer Vrouwen of Meisjes uitgaan
or$
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om wortelen en kruiden to zoeken, of takken tot brandhour,
zy door dezelve niet ontrust of geftoord worden ; en indien.
een deezer Dieren tot haar komt, is bet alleen om lets uit
de handen to eeten to krygen .
Men weet niet, dat zy ooit
een Mensch aangevallen hebben , uitgenomen in gevallen ,
dat men ze onverwagt in den flaap ftoorde : zeer zelden vallen zy op den Jaager aan .
De zagtzinnige geaartheid van de Beeren in Kamt chatka,
die zo wyd en verre verfchilt van die der Beeren in andere
Gewesten , verzorgt aan hun egter geene vrywaaring van de
vervolging der Menfchen . Bet veelvuldig nut, 'c welk zy
van deeze Dieren trekkeu,_ is een genoegzaam fcherpe prik .
kel voor de bewoonders dier oorden , om een eeuwigduu.renden oorlog aan de Beeren to verklaaren . Gewapend met
ten fpeer of knods , gnat de Kamtfchat*aer bet fiil verblyf
van dit vreedzaam Dier opzoeken , 't welk , geen aanval vreezende , en alleen op zelfverdeediging bedagt , de
takkenbosfchen, door zyn vervolger aangebragt, opzoekt,
en daarmede den ingang van zyne verblyfplaats toefluit. Den
mond des hots dus geflooten zynde, maakt de Danger een gat
boven in den top, en doozfteekt, met de grootfte zekerheid,
bet verdeedigloos Beest (*) .
Zomtyds zyn de Kamtfehatkaers wreed genoeg , orn een
plank, met kromme fpykers doorboord, in den weg des Beers
to leggen , en 'er digc by lets hoogs to plantzen , opdat bet
Dier wel deegelyk zwaer zal toetreeden . Hierdoor verfchrikc,
trapt de Beer met grooter kragt , dan by anders zo .u gedaan
hebben ; en een der pooten gewond voelende , en gehaakt in
een en ander der kromme fpykers, poogt by zich daarvan to
ontdoen , door fterk met den anderen to werken . Doch de
pooten van den Beer nu vastgeklemd zynde, richt bet Dier,
van pyn brullende, zich op de ngterfte pooten ; waarop de
plank hem terftond voor de oogen fpringt, en dermante verbystert, dat by in woede nederftort, en welhaast ten prooije
z y ner belaageren ftrekt.
Het zou bezwaarlyk vallen, wanneer • men bet Schaap nit.
zondert, een Dierentoort op to noemen, 't welk zo veelerwegen den Mensch van nut is, als de Beer, naa zynen dood,
den Kamtfchatkaer. Van de Huid manken zy bedden, kleede •
ren, mutzen, handfchoenen, en halsbanden voor de hoyden
hunner fleeden . De zodanigen, die zich op het ys begeeven,
om
(*) lets dergelyks ftellen eenigen der Noord - Amerieaanfche
jadiaanen omtrent de Beeren huns Lands to werk . Volgens bet berigt van HEARNE , fluiten zy den ingang der Beeren-holen met hout
toe, en breeken dan aan den top in, dooden bet Dier met een fpiets
of fnaphaan , of werpen bet een fink om den pals , haalen bet op
to wss en bet Acest met een byl van kant .
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om Zeedieren to vangen, hebben fchoenzoolen van een Bee,
renhuid, die op bec ys ninlmer uitglippen . Het Vet van den
Beer words hoog geagt by alle de Inwoonders van Kamtfchatka,
als een zeer finaaklyk en gezond voedzel ; gefmolten , flrekt het
hun tot oly. Het Vleesch der Beeren wordt voor eene groo.
t o lekkerny gehouden . De Ingewanden , wet gewasfchen eat
net gefchrapc, warden door de fchoone Sexe in Kamtfchatka
gedraagen als maskers , om bet aangezigt tegen bet fteeken
der zonne to dekken, welke bier , door den befileeuwden
grond terug qWkaatsc , het vel zeer doet verbranden ; dan ,
door dit middel befchermd , bewaaren de Kamtfchatkafche
$choonen haare kleur . De Rusfen in Kamtfchatka manken van
die Ingewanden venflerraamen , die zo helder en doorzigtig zyn
als die van Moscovisch glas . Van de Schouderbladen weeten
zy fikkels to maaken om gras to maaijen .
De Koppen der
Beeren en de groote Beenderen hangen zy op, als zegetekens
of cieraaden , aan de boomen by hunne wooningen .
De Kamtfchatkaers bekennen ook zeer veel verpligtings aan
de Beeren to hebben, zo in de Weetenfchappen als in de befchaafde Ifunflen. Zy fchryven aan deeze Dieren toe, wat
zy van de Genees- en Heelkunde weeten . Door waar to nee .
men, welke kruiden de Beeren gebruiken, wanneer zy eene
wonde bekomen hebben , of van welke deeze Dieren zicli
bedienen , als zy ziek zyn , beeft dit Volk kennis gekreegen
aan die geneesmiddelen, tot welke het de toevlugt neemt,
ten nit. en inwendigen gebruike . - Maar bet allerzeld.
zaamfle is , dat zy de Beeren voor hunne Dansmeesters erkennen . En in bet Been zy den Beeren-dans noemen, wordt
elke hooding en gest van dat Dier zo zorgvuldig en naaurvlettend gevolgd, dat zulks genoegzaam den leermeester ann .
duidt. Zy vertoonen den loggen gang en bet dom voorkomen, de verfchillende nandoeningen en om(tandigheden, als
wanneer de Jongen rondsom bet Wyfje huppelen , en de min .
nekoozeryen van den Beer en de Beerinne, aismede de drift
van dir Dier, wanneer bet nagezet words .

DE MONNIKEN VAN ERBACH,
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(Uit Dr.

RENDERS

Tour through Germany.)

angs den Rhyn onze Reis voortzettende, kwamen wy by
de Monniken to Erbach. Ik vind my onbekwaam, om,
zo als ik wel zou wenfchen, de zelfverzaakende en armoedige
leevenswyze deezer Kloosterlingen to befchryven . Dan de volgende trekken zullen 'er eene fchets van opleveren . Dit Kloos .
ter ce Erbach is b et rykfte in geheel Duitschland. De Reiziger,
die 'er een bezoek aflegt, ftaat verfteld over bet vorstlyk en
weelderig leevea dier Kloosterbroederen . Zy hebben de fchoontto
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fte jagthonden, een ftal met de beste paarden, woonvertrekken
op bet pragtigst gemeubileerd, een twaalfcal allerliefst zingende jonge meisjes, en hun wynkelder doer elk verbaasd ftaan ;
ten koets met vier paarden zou in de ruimte kunnen keeren ; her getal der welgevulde wynvaten is zeer groot , en
2y zyn tusfchen de zeventien en agttien voeten hoog . Men
vindc 'er zes heerlyke Billiard- tafels , geplaatst in drie ruime
vertrekken . Zy houden een troop uitfleekende Muzykanten .
De gastvryheid deezer Monniken jegens vreemdelingen is
verbaazend : een Reiziger on moet zeldzaam, in eenig ander
deel des aardbodems, zulk cen onthaal . Men zou deezen
Kloosterlingen geen ougelyk aandoen, met hun den naam
van de vette Monniken to geeven : zeer weinigen onder bun ,
die geene overmaatige zwaarte hebben .
Dan her is teffens
even zeer to bewonderen , hoe zy bet gemeene Volk In onkunde weeten to houden . Een flaaltje van de veelvuldige,
welke ik zag, zal voldoen .
Vdbr dat her middagmaal werd opgedischt , tot bet welk
wy door den Prelaat genoodigd waren , hadden wy tyds ge.
noeg om eene wandeling in een digs by liggend bosch to doen,
waar de Monniken voorgeeven eene menigte van Wonderen to
doen, en werwaards duizenden van by- en ligtgeloovigen, nit
verafgelegene Roomschgezinde Landen,'sjaarlyks toevloeijenin
zogenaamde Bedevaartgangen . De plants in her bosch, waar
deeze zogenaamde Wonderen gefchieden, noemt men Hulft
Gottes ., dat is Gods Huipe. (Her moest de Plaats des Bedrogs
beeten .) Volgens de bier loopende Legende, was 'er een klein
bouten Kruis van CIRISTUS, door agtloosheid, geftooken in een
bollen boomftam , waar her eenigen tyd gezeten hebbende,
riep : God help my ! God help my ! In 't einde kwam 'er een Monnik, en nam de oorzaak van dit droevig geroep weg . Zints
then tyd heeft dit Kruisje ontelbaar veele Wonderen gedaan .
Elke T3edevaartganger, die bier een bezoek komt afleggen, is
verpligt iets to betaalen : hier voor ontvangt by een Prentje,
of eenig Reliek, van de Monniken . In 't verloop van jaaren
heeft dit jaarlyks can (chat opgebragr .
Teen wy terug kwarnen, werd her middagmaal onmiddelyk
opgcdischc. Her beflondt nit twee aanrichtingen, elk van tweeendertig fchotelen . Her naageregt was in de daad vorstlyk .
leder Monnik to Erbach heeft vier vlesfen besten Wyn voor
zyn dagelyks aandeel : doch als 'er 'vreemdelingen 21s Gasten
te.i tafel aanzitten, ziet men naar die maatbepaaling van den
dag niet, en elk heeft de volkomenfte vryheid om zo veel t( :
drinkers als hem lust .
Eer wy vertrokken, liet de Prelaat ons zyne byzondere lal .
ling zien , zyne kostbaare rydcuigen en fchoone jagthonden .
Boven alle befchryving gaat de weelderige leevenswyze deezer
Geloftedoeners van vrywillige Armoede en Zelfverzaaking . Ge.
noeg gezegd , weinig Vorften zyn in ftaat om hun in WeeldQ
op zyde to blyven,
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to de Vryheid van zyne Medeburgeren wit voory , XV than , moet getroost zyn, de zyne daarvoor
j , to waagen ; want de beste bedoelingen worden maar
„ at to dikwyls met boon en haat beloond ;" fchreef
de nooit genoeg geroetnde HUGO DE GROOT niet to vergeet§ ;
(') Deeze Redevoeringen zyn in den Jaare 1794 to Am
ferdam
m uitgefproken in een Letterminnend Gezellchap , en
zyn ons door den geachten Steller toegezonden, met cenet!
Brief, waarin dezelve, als eene reden, waarom by tot Gene
lneerdere bckendmaaking van dezelve befoocen heeft , op .
geefr, dat in de voortreflyke en hoogstnuttige Verhandelingelt
Ivan G. BARKER en w . BEEKIIUIS , over het ongegronde, onzedelyke en fclradelyke der Vooroordeelen otntrent JVaarzegge-.
Y •y en Toveryen en Spookeryen , e nz . i n den )care Moo door
de 111aatfchappy : TOT NUT VAN IET ALGEMEEN uitgegeeven j
de verdieuften van onzen Grooren Landgenoot ten deezen geheel zyn voorbygezien , zo zelfs , dat zyn naam door beiderl
niet is vermeld ; alsmede, dat dit . gemis door geen' der Vaderiandfche Boekbeoordeelaars in der tyd is aangeweezen .
Wy melden verders, dat de Schryver voorneemens geweest
is, deeze Redevoeringen, met vecle ophelderendc aanmerkingen en byvoegzels , afzonderlyk uit to geeven ; en dat by,
eerst bier in belet door de tydsomllandigheden, en nu door
beroepsbezigheden en ander letterwerk, t'aar van heft ufge :
lien.
DE UITGEEVERS :
1)
MENG, 1804 . NO. RS
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geefs ; dewyl by de waatbeid deezer aanmerkinge zelf,
geduurende veele jaaren , had ondervonden . --- Een
ander Schryver voegt bier by : „In dien zelfden boon en
„ haat deelen zy, die verlichting en opklaaring des ver„ ftands prediken, dan, wanneer domheid en duisternis
„ als verdienitelyk worden befchouwd en befchermd ."
De Wend der Deugd en der kechtvaardigheid bevindt,
met aandoening , deeze treurige waarheden byna op elks
bladzyde der Gefchiedenis bevestigd, en moet, helaas!
toeftemmen , dat men by den graad van vervolging ,
welke de Braave ondervindt, als by eenen maatitaf, zyne verdienften kan berekenen .
Die laage zielen,immcrs, die, als ftillenin denLande,
zich nooit met her Ryk der Waarheid en Deugd bemoeijen , en , altyd kinderen , in bet betreeden fpoor
blyven voortkruipen , -- deeze verachtelyke wezens ,
die Diets dan de gedaante van den Mensch hebben, zytn
beneden den Nyd ; -- maar nauwelyks is 'er iemand,
die met zyne eigene oogen naar eenet beteren weg uitziet, - die, bezield met cene edele drift voor zyne
medemenfchen, in bet (poor van hoogere plichten treedt
en deezen weg aan anderen wyst, -- of Haat en. Nyd
fnellen hem met woede na ; en meestal zvu dan de rampen to grooter , naar maate by op den weg van kennis
en deugd was gevorderd , of verlichting en opklaaring
des veritands heeft verfpreid .
De oorzaak deezer zo algemeene onreehtvaardigbeid
vindt men in de fteersch- en baatzucht der bevoor :
deelde Standen in dit ]even . De overheerfehing heeft toch
geep flerlker fleunzel dan de domheid ; en hierdoor zien
wy, dat 'er altoos poogingen zyn aangewend, om elke
opwellende bron van verlichting ten eerften to ftoppen .
Dan, gelyk eene bron by haar begin zelden meer uit.maakt dan eene zachtvioeiende beck , maar ingeval van.
beletzelen haare verftopte wateren met geweld doet opbruifchen, zich zelve eenen weg baant, en al bet ont1iggende land belproeif ; even gelyk werkt elk beletzLA
der verlichxing tegen bet geftelde duel . -- De minfte
tegenftand verfpreidt haaren weldaadigen invloed, en
wekt duizenden op, om in bet beklaagelyk lot van bet
voorwerp diens baats een hartelyk deel to neemen . Boven dit alles zet de vervolging aan de leeringen der
bandhavers van bet gezond verftand eene kracht by ,
die zy nooit zouden bekoomen hebben , indien door
hun
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bun lyden bet belangryke hunner ftellingen niet vermeerderd, en derzelver waarheid door hunne ftandvastigheid en heldenmoed niet geftaafd was .
Met eene menigte van voorbeelden zoude ik deeze
waarheid kunnea bewyzen ; 't zal, echter, vodr Christenen, geuoeg zyn , bet doorluchtig voorbeeld by to
hreitgen van onzen Goddelyken Meester, die zyne Hemelfche Leere, door de fterkte van geest, waarmede
Hy bet hoogst onbillyk woeden zyner Vyanden ver.
droeg, overtuigend heeft bevestigd .
De Nakomeling , die van de driften der Voorvaderen
eh de opttooking der bevoordeclden bevryd is, heeft
hierdoor niet zelden reden , om zich over de goede
uttwerkzelen eener wreede vervolging, voor Verlichting
in bet algemeen, to verheugeu ; maar nergens vindt by
deeze goede gevolgen nicer z .ichtbaar en zeker, dan na
tegenftand in bet bevorderen van Godsdicnltige verlichting in her byzouder ; de heftredene ftellingen worden
itlsaau beter onderzocht, nit alle oogpunten bL'fchouwd,
en bet licht der waarheid ftraalt hierna met to meerdet
luister door, naar maate 'er wolken en nevelen terhaa •
Ter verdonkering waren zaamgetrokken .
Voor deeze nakomelingen, die zich verheugen in bet
weldaadig tchynzet van dit licht, is bet een der heilig1te plichten , door eerbied en dankbaarheid, den verVolgden meufchenvriend, de zo zeer misl:ende oorzaak
deezer Zegeningen, die gerechtigheid to doen erlaugen,
welke hem zyn leeftyd weigerde . liet voldoen aan deezen
plicht, eu het in werking brengen zyner bedoelingen, is
Bells „ Godsdienst," daar men alsdan Gods wyze lief
de erkent, die zulke manuren nan bet menschdom fchonki
om onze zwakheid to gemoet to koom-gin, en door fpreekende bewyzen to leercu , voor well•e n hongen graad
van volmaaktheid de 'lensch bier reed, vatbaar is .
Van hun, die , van de boeijen des By- elogfs ontfla .
gen , hunne begrippen als Burgers en als Christenen
biet regelen naar de ydele machtipreuken van menfchen,
- van hun mag ik billyk eene vuurige deelneeming
Verwachten in de dankbaare hulde , welke ik thans zal
toebrengen aan de nagedachtenis van een Groot Man s
- van een Weldoener des Menschdoms, die Os Leer
nar van den Godsdienst zyne lesfen zelf betrachtte,
geheel voor zyn ampt en medemenfchen leefde, en openharti;% , eerlyk en minzaam, bet voorbeeld gaf tot byna
alle Burger- en Christendeugden, --- die bet Bygeloof
D a
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5$

HET LEVEN, DE LEER EN LOTGEVALLEN

en de Dweepery in hunne donkertle fchuilhoeken op.
zocht , hun bet fchild van vereeuwde vooroordeelen
ontrukte , en de Waarbeid deedt zegepraaten, - maar
die voor dit alles met eene gettadige vervolging en byna
onafgebroken haat , geduurende vier-en-dertig jaaren ,
beloond , en by veelen zyner tydgenooten miskend
wierdt, ja zelfs na zynen dood als een affchuwelyke
Ketter gefchandvlekt is .
Voor de Lofrede op den Held , die de Hexenprocesfen verbande, de Brand(tapels bluschte, de . menfchelykheid in de Rechtbanken invoerde , - voor deeze
zo plichtmaatige hulde aan eenen BALTHAZAR BERKER,
- behoef ik geene verfchooning to vraagen . Dan, overtuigd dat BEKKER eens beteren Lofredenaars waardig is,
zag ik het zwaare, bet gevaarlyke, bet vermetele myner poogingen reeds vroeg in ; maar by bet bewerken
beyond ik myne vrees maar al to zeer bevestigd. De
ilreelende gedachten, echter, ik neem mogelyk een door
opvoeding en overleevering gevestigd vooroordeel by
zommigen weg , ik verdeedig eenen verdienftelyken maat
miskenden Wereldburger, en ik iIel myne Broederen in
Nat , om rechtvaardiger over then man to kunnen oordeelen , bet welk deugd- en waarheid-minnende harten
hoogst aangenaam zyn moet, bemoedigden my geltadig,
en deeden my myne vreeze eenigzins overwinnen .
De ten alien tyde werkzaame yver van B$KKER, OM
sneer to doen dan plicht, -betzakrynwisfelva1
lige in zyn lot, - de menigte van door hem uitge .
geevene geleerde Gefchriften, --- de onderfcheidene uitvloeizels van zyne leer, en de gettadig herhaalde aanvallen zyner betiryderen , - geeven my echter zo veel
to betoogen, dat ik verplicht ben, alles als in een to
dringen, en geen gebruik mag maaken van eenige uit
welding of dichterlyk vercierzel .
Men merke derhalven dit vertoog niet aan -.Is eene eigenlyke Lofrede , maar liever als eene Ge/chredkundigs
Yerhandeling over het Leven , de Leer en Lotgevallen van
BALTHAZAR BEKKER .

Na eene korte befchouwing van den tyd , waarin by
leefde, en van den toenmaaligen Nat der Godgeleerdheid en Wysbegeerte in ons Vaderland, (zo zeer noodig ter juister beoordeeling van een Geleerde) zal ik
eerst mynen Held in zynen vruchtbaaren levensloop
'vergezellen, tot aan bet gewichtigst tydftip in denzelven, bet uitgeeven namentlyk van zyn beroemd Werk :
de
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en hem vervolgens als eenen oorfprongelyk denkenden WVysgeer , als den wegbaaner tot
de gezonde Uitlegl :unde der Heilige Schriften, en als
den ysbreeker tegen de Leer der Vooroordeelen , doen
kennen.
de betoverde IT7ereld ,

Het tydperk, waarin sEKKER eene voornaame tot op
het Tooneel van Nederland als Geleerde vertoonde, kan
men het best bepaalen tusfchen de Jaaren 1654 en 1696.
Elk, die geen vreemdeling is in de Gefchiedenis des
Vaderlands, weet, dat de voordeelen der Stadhouderlooze Regeering, in de eerfte agttien jaaren van dit tyd .
perk, zo zichtbaar in de burgerlyke welvaart en menigte van heldendaaden der Nederlanderen, weinigen of
geenen invloed hadden op den ftaat der Godgeleerdheid
in ons Vaderland .
'Er waren wel mannen, die met hunne eigene oogen
zagen, en meerder licht zochten, by den fakkel, door
ERASMUS, DE GROOT, EPISCOPZUS en anderen voor bet
Ryk der Waarheid ontftooken ; maar deezen hadden
to ftryden tegen den Geest der Eeuwe, - tegen de
groote meerderheid, die fchroomde het oude voetfpoor
to verlaaten .
De Zedekunde wierdt op geene der Hoogefchoolen
geleerd ; de Taalkunde en de andere voorbereidende
1-Vetenfchappen, die het verftand befchaaven, de zeden
verbeteren , en doorgaands verdraagzaamheid en zachtmoedigheid to wege brengen, wierden door de meeste Godgeleerden verwaarl.oosd ; en hoe zeer de gezon4le Uitlegkunde der Heilige Schriften in dien tyd gewraakt wierdt, zal ons vertoog maar al to zeer aan
den dag brengen .
Daar aan de Rede, in zaaken, den Godsdienst be .
treflende, geen het minfte gezag wierdt toegekend, begrypt men ligtelyk , dat het met de Wyshegeerte in
dien tyd niet beter gefteld was .
Wel verre dat men toen de Wysbegeerte konde noemen „ de Leer van het gezond veritand, verbeterd door
• ondervinding en waarneeming , en tot ftelregels ge• bragt door overdenken en gevolgtrekken, ter betere
• beftuuring deezes Levens," was zy veeleer „ de
• Leer van het verwrongen vernuft, waar van de goe.
• de beginzels , door tallooze verklaaringen , waren
D 3
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verdonkerd, en we1ker juiste toepasfing, door ver .
„ deelingen, onderdcdingert en eindelouze haitklovery .
„ en, wierdt onmogelyk gemaakt ."
De Leer van QRISTOTELI±S heerschte nog in de
Schoolen ; niet bet Stelzel van den Grooten Man zelf,
maar zyne Leer, door de Arabiers misvormd, en door
de ophelderingen van honderden Scholasticken onverflaanbaar geworden .
Men kan echter de eerfte helft
van bet tydvak, waarop wy thans onze aandacht vestigen, als den avondftond deezer Leere aanmerken .
Door eeu zamenloop van omflandigheden was bet
menfchelyk verltand gefchikt geworden voor eene hoogere vlucht . Veete Geleerden, zo als ERASMUS, BACON, GALILEI en anderen, hadden bet verkeerd gebruik
deezer Wysbegeerte , derzelver uitfpatting en afgelcefden ftaat, wel ontdekt en om verbeteriog geroepen ;
maar voor RENATUS CARTESIUS was de eer bewaard ,
dit door byvoegzels overhangend Gottisch gebouw van
*11e lteunzels to berooven en to doen inftorten . Hy
lies bet bier flier by blyven, maar gaf een beter za .
menilel aao de hand, Schoon de tyd zyne meeningen
heefr doen verdwynen
blyft zyne eer en roem onwrikbaar gevestigd ; daar niemand zal ontkennen, dat
by tot de luistervolle zege van bet gezond verftand,
naderhand door NEWTON , GRAVEZANDE en anderen
to wege gehragt , in veele opzichten den weg heeft
gebaand .
Voornamentlyk in bet geftelde tydvak brak bet licht
deezer Leere in Nederland door ; en hoe welkom dit
by zommigen was , zal ik naderhand nog nicer moeten
tanwyzen . GYSBERTUS VOETIUS was toen bet Hoofd
,der Ketk'e in Nederland ; deeze riep : Nieuwigheid! -duizend Echoos herhaalden deezen galm , en ylings wierdt
bet Cartefianismus hot zamenweefzel van alle mogelyke
ketteryen .
De befchouwing, hoe weinig bet gezond verftand wierdt
ingeroepen tegen de Leer der vooroordeelen, aangaande
de werkingen des Duivels , Tovery en Spooken , en
der algemeenhcid deezer Leere, befpaar ik tot eene inleiding myner volgende Redevoering .
Het gemelde zal reeds genoeg zyn, om aan de handelingen van BEKKER bet noodige licht by to zetten t
Daar by verftooken was van zeer veele ontdekkingen
yan hot menfchelyk verfland, waarover wy ons kunnen
„
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en, met een dankbaar opzien jegens den goeden
Schenker deezer zegeningen , mueten - verheugen ,
koomen veele , zo niet de meeste zyner verkeerde be .
gripped en oneoodige redeneeringen , op rekening van
zynen Leeftyd , terwyl zyne vorderingen op den weg
der kennis geheel aan hem zelf zyn toe to ichryven .

BALTHAZAR. fEKKER wierdt op den a often Maart des
J aars 1634 gebooren to Metslawier, een Dorp in Friesland,
alwaar zyn Vader IIENDRIK BEKKER (afkomilig tilt eeu
deftig geflacht van Bielfcld in Westphalen) den predikdiedst waarnam . Deeze bemcrkte fpoedig den vluggen
geest van zynen tweeden Zoon, zondt hem naar geene
Ihhoolen , mater onderwees hem zelf in de taalen en beginzels der wetenfchappen, tot aan bet zcstiende jaar.
fly zorgde' inzonderheid voor de zedelyke opvoeding
zyner kinderen , en fpoorde hen tcflens by elke gelegenheid tot eigen onderzoek aan . „ Zie nooit met eens
anders oogen ," was Gene gouden fpreuk van deezen
eerwaardi en man , welke onze BEKKER zich in zyne
1aatfte ziekte met dankbaarheid herinnerde ; toen beleed
deeze nog met zyne bekende openhartigheid, dat by het
aan de wyze lesfen van zynen Vader to danken had ,
dat by niet tot de gewoone afwykingen der Jeugd was
vervallen, waartoe by in zyne jongelingsjaaren door zyn
itghaamsgeftel vecl aanleiding , en aaii de Iloogefchool
to veel gelegenheid , had .
In bet jaar 165o vertrok by naar Groningen , en genoot aldaar, ge ; uttrende drie jaaren , bet onderwys der
Hoogleeraaren, inzonderheid van MARESIUS C11 ALTING,
welke laatfle nadcrhand zyn Boezemvriend wierdt . Dat
by deezen tyd wel heeft belteed , blykt uit den roem,
Welke hem naar Franeker vooruitging , alwaar by, met
onderfcheiding , als I id der Hoogefchool wierdt aangenomen .
Hy bleef aldaar twee jaaren , wierdt de byzondere
vriendfchap van den beroemden FULLENIUS waardig, die
hem tot de hoogere Wis- en Sterrekunde opleide, en
verwierf door zyne vlyt en braaf held de achting van allea .
Volgens zyn eigetl zeggen, was by, door zich to gelyk op onderfcheidene Wetenfchappen toe to leggen, in
zyne hoofdftudie Met,, en had daarin nog meerdere vorD 4
de-
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deringen kunnen maaken : deezen misflag vergeeft men
echter gaarne , dewyl dezelve by jonge liedea een blyk
is van eeneu werkzaamen en onderzoekcnden geest .
Hy wierdt in 1656 tot dea predikdienst toegelaaten,
doch bleef nog eenigen tyd zonder beroep , waardoor
by genoo .dzaakt wierdt, bet hem aangebooden Rec`toraat
der Latynfche Schoolen to Franeker aan to neemen, etk
bediende dit ampt geduurende cen en ecn half jaar met
veel yver en wederwaardigheid . - Hy was veel jonger , en vermoedelyk veel geleerder , dan zyne medeonderwyzers . Reden genoeg tot nyd .
Onverwacht wierdt by uit deeze fchool van geduld
tot Predikant beroepen to Oosterlittens, een vermaakelyk Dorp , tusfchen Leeuwarden en Bolsward , alwaar
by in den onderdom van ruim Brie- en • twintig jaarert
zyn ampt, met hartelyke dankbaarheid voor de Goddelyke hulp en uitredding, aanvaardde .
Hier vondt by flu meer tyd en rust om zich op de
Letteroeffeningen toe. to leggen . - Voor de Oosterfchee
taalen had by eerie byzondere neiging, en was reeds in
Franeker ver hi derzelver kennis gevorderd . Hy beoeffende d .e Wiskunde met lust en nut ; doch bovenal leefde by voor zyne Gemecnte -- deeze vondt by in de
dicpfte onkunde : Onderwyzingen aangaande den Godsdienst hadden in bet g :heel geen plaats ; en als de
Leeraar 's Zondags eens gepredikt bad., meendc by
zynen plicht to hebben betracht . Hoe deezen toen predikten ., kunnen wy thans niet weeten : die Leerredenen,
echter, welke tot onzen tyd gekoomen zyn, en waarfchyulyk de bestc zyn ge .weest , doen ons van de gewoone niet veel goeds verwachten : zeker weeten wy ,
dat de Zedckundige Leerredenen toen met veel zwarter
kool als thans op bet Ketterregister waxen aangetcekend .
BEKKER had verftands en utoeds genoeg , on) bet
waar oogmerk der openbaare Redevoeringen , bet welh
geen andcr kan zyn, dan om de mcnfchen wyzer en
beter to doers wnrden , to bemerken, en alle poogingen
aan to wenden om hetzelve to bereiken .
Hy zocht
daarom bet betrachten van deugd en plicht altoos op
bet eenvouwdigst en in bet beminnelykst licht voor to
ftellen . Hy predilae bet eerst 's namiddags, onderwees
de aankoon)elingen zyner Gemeente met de uiterfle vlyt
in de beeinzelen der waarheid, die tot de Godzaligheid
kidt ,, en fchreef een klein gemeenzaatn Vraagboekjen
vpor•
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voorekinderen, in verfen, onder den naam van Melk.
fpys of gerymde Kinderleer.
Eenige aanmerkingen , by gelegenheid der Kerkelyke
goedkeuring over dit Vraagboekjen, waren voor hem zo
veele, aanraadende wenken , om , ter voorkooming van
beletzelen in gewichtiger zaaken, op zyne hoede to zyn,
en middelen uit to vinden, om zyne Werken, ware het
mogelyk , van den last der Clasficaale beftempeling to
bevryden . Fly zag , dat 'er in deeze Vergadering weiuige leden waren , die zyner geleerdheid en menschlievende oogmerken recht zouden doen . Uit de Kerkelyke
Gefchiedenis wist hy, dat niemand gereeder is tot verketteren , dan by , die alles , was de enge grenzen zyner kunde to buiten gaat , voor kettery houdt, en alles
meent to weeten, wat rechtzinnig is. De grootfte Geest,
de beste Schryver kan der Wereld Been nut doen, als
zulke de dombeid bevorderende weetnieten de beoordeelaars der Gefchriften zyn ; en aan zulke beoordeelaars
iloest BEKKER de vruchten van zynen geest en vlyt
onArwerpen , of Doaor worden in de Godgeleerdheid .
Hy befloot tot dit laatfte, en bekwam die waardigheid
door bet uitgeeven en voorbeeldeloos verdeedigen eener
Verhandeling , tot de uitlegkunde der Heilige Schriften
betreklyk , waarmede by toen een' algemeenen ]of bebaalde , maar waaruit, na verloop van dertig jaaren ,
veele ketteryen gezoogen wierden .
Hy gaf by deeze gelegenheid reeds den voortreflyken
boofdregel in de Uitlegkunde : om de Heilige Schriften
uit die Schriften zelf to verklaaren .
Een nabuurige Amptgenoot, aan wien by als Vriend
zyne onderneeming vooraf bekend maakte , prees zyn
voorneemen , en vroeg hem , of by niet vreesde zich
door die nieuwe waardigheid aan den nyd der Broederen bloot to ftellen . Deeze waarfchuwende Broeder was
naderhand de eerfle , die hem de gegrondheid deezer
voorfpelling deeds ondervinden .
Weinig tyds na zyne beroeping to Oosterlittens had
BEKKER zich in het huwelyk begeeven met ELSJE WALKENS , eene Vrouw van uitmuntende fchoonheid en
zachtzinnigheid, Dochter van HAJo WALKENS, destyds
jredikant to Franeker. Hy mogt zich echter niet zeer
fang in bet bezit van haar verheugen ; zy wierdt in
1664 van zyne zyde gerukt, en liet haaren Echtgenoot
treurend na met twee moederlooze Kinderen , die geen
D 5
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bezef hadden van hun verlies .
Hy verdroeg deezen
zwaaren flag met de gelaatenheid van een beproefd Christen ; gaf aan zyu bedroefd en beklemd hart lucht, door
bet uiti'preeken van eene Lykrede by haare begraafenis ;
beahdwoordde den laster, die hem hierom naging, alsof by een Papiftisch gebruik had zoeken in to voeren ,
(waarover die van Groningen hem by de Friefche Sy .
nodes befchuldigden) in een Vertoog, met den tytel :
kort bericht van de Lykredenen ; - by bewaarde bovendien haare nagedachtenis met bet volgend Grafichrift, bet welk thans nog in bet Choor der Kerker
to Oosterlittens to leezen is
Bier ligt het aartig beeld - bier rust bet jeugdig leeven
Van BEKKERS braave Vrouw. 6 Jammer! Maar Nat nood?
War Vader riep haar thuis ; haar Hartvriend moest haar geeven :
War leefc zy weer op nieuw, gekweekt in Abrams fchoot .
Zyn yver, geleerdheid en braafheid maakten hem eer.
Tang meer bekend , en veroorzaakten , dat by, in bet
Jaar 1666 , in plants van zynen overleedenen Schoonvader , ars Predikant to Franeker wierdt beroepen .
Hier verfpreidde by bet zelfde nut , werkte yverig,
en erlangde eene gelyke liefde van zyne Gemeente .
Niet to vreden met tytels zonder verdienften , maar
Reeds bedacht om nuttig to zyn , begon by bier, als
Doctor, Theologifcfie Voorleezingen voor de Studentenn
to houden : tot zyn ongeluk, hadden dezelve veel toeloop, en veroorzaakten een' meerderen bloei dcr Iloogefchool ; waarby nog kwam , dat de Studenten hun
genoegen aan hem, op eene voortreflylke wyze, to kenmi.en gaven . Dit alles had by de Hoogleeraa'rs dezelfde
nitwerking , als de Namiddags-preek en Catechifatien
by de Dorppredikanten . Van hun wierdt nu meer werk
gevorderd ; en de Studenten konden, door to vergelyken,
bet gebrekige in hunne Lesfen eerder opmerken .
BEKKEit had niet lang in Franeker gewoond , of by
legde op nieuw den grond to e ne verbindtenis, wa r
over by zich veele jaaren met reden verheugd heeft .
FR0uKJE FULLENIUS , de Dochter van zynen overleedenen Vaderlyken Vriend , en Weduwe van N. BLOEMENDAL , Secretaris van Dokkum , was bet waardig
voorwerp zyner liefde ; en, ter zelfder tyd, met den naderhand zo beroemden MEN? O var coEHOo1;N, wiens
vol.
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Nicht zy was, naar hear hart en hand dingende,
had by het genoegen , aan then verdienltelyken Burger voorgetrokken to worden. Fly vondt naderhand in,
baar eene waaee Vriendin , eene getrouwe Echtgenoo .
to , cene tederbeminnende Moeder . Met moed deelde
zy zo wel in zyne rampen als in zyne eer , en verfchafte hem, in huis, die zachte kalmte, welke by zo
zeer verdiende, inaar waarvan de getladige vervolgingen
hem beroofden .
Ter deezer tyd reezen de gefchillen over de Wysbegeerte van CARTESIUS tot de uiterlte hoogte, en floegen eindelyk tot eenen openbaaren oorlog over . VoETios en MARES1US waren de Overften aau de eene zyde, en fpaarden niets, om de uieuwe Leer in bet haatlykst licht to ftellen . Gelyk BURKE gevoelende, dat zy
eene kwaade zaak voorftonden , vulden zy met fcheldwoorden bet gebrek aan redenen aan ; zy bragten hierdoor to wege , dat, inzonderheid in Friesland , waar
de meeste Predikanten zich onder de banieren van voETzus rangfchikten , een ieder beefde voor bet woord
Carteiaan, en die Leer hield voor den hoogstmogelyken graad van menichelyke boosheid , waarvan geene
dan fehrikbaarende gevolgen to voorzien waxen .
Hieraan moot men bet voorttel toefchryven, bet welk
de Class van Leeuwarden in den Jaare z668 in bet
$ynode ter tafel bragt, om van de itegeering een Deci-eet to verzoeken, dat Been Profesfor, Do for of Predikant, de Leer van DESCARTES zoude mogen behandelen, dan om ze to wederleggen ; in welk voorftel, of
gravamen , in een fch.rpen ityl opgetteld, onze BEK.KER als eeu dryver van fchade- en fchandelyke nieu .
wigheden gebrandmerkt wierdt .
BEKKER, die, boven fcheldwoorden verheeven, zag,
dat byna alle leden deezer Vergadering , door twee
of drie blinde leidsiieden , als blinden wierden rondgevoerd , vondt zich verplicht to beproeven of by de oogen der meerderheid konde openen, en fchreef des een
vertoog aan die Vergadering , om hun met den waaren geese dier Wysbegeerte bekend to maaken ; welk
vertoog , in de Latynfche taal gefchreeven ,
naderhand to Wezel gedrukt is, met bet opfchrift : op-
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meer , dat al dat geene, bet welk men aan dezelve to
last legde , niet gewichtig genoeg was, om zo veel onrust in de Kerk to verwekken .
Dit Stuk, waarin by den invloed der Wysbegeerte
op de Godgeleerdheid zeker geheel anders voorftelde,
dan men nu zoude doen, behaagde in then tyd aan alle
gemaatigden , en wierdt , om deszelfs befcheidenheid ,
zelfs door den onbefcheidenen MARESIUS gepreezen .
Zulke heethoofden konden her hem echter zo gemakk
kelyk niet vergeeven, dat by hen aldus by alle verftandigen had ten toon gefteld en hunne magtfpreuken verncht . Her vuur der vervolging bleef toen nog onder
de asch fmeulen , en borst niet eerder uit dan in den
Jaare 1670 . Tusfchen beiden gaf by een tweede Vraag.
boekjen in her licht , door hem gefneeden brood genoemd ; maar in dat jaar ging zyn uitgebreid leerboelr
door voiwasfenen , of liever eene uitlegging van den
Fleidelbergfchen Catechismus , met den tytel : vaste fpyze
der volmaakten, ter perfe.
Voor dat her was afgedrukt , verfpreidde zich reeds
her gerucht , dat bet vol zoude zyn van alle zoorten
van kettery . BEKKER zondt , om dit gerucht tegen to
gaan, de bladen her eerst aan de drie Hoogleeraaren to
Franeker, met verzoek om hunne gedachten daarover te
niogen weeten . Twee van hun keurden her werkt'flauwelyk goed ; maar bet advis van den derden konde by
als de voorboode van ftorm aanmerken . Hy befloot
hierom, ook de gedachten van de andere Vaderlandfche
Hoogleeraaren to verneemen , en verzondt zyn werk
naar alle Hoogefchoolen . Het kwam dus oak in handen van MARESIUS , die , der voorige grief gedachtig ,
op wraak bedacht , en ziende dat zommige gevoelens
van BEKKER met die van zynen openbaaren vyand ALTING overeenkwamen, fpoedig in vuur en vlam geraakte, en, door met uitgezochte fcheldwoorden opgevulde
manifesten , elk tegen BEKKER ten ftryde preste : de
kruistocht der rechtzinnigheid, tegen dit boek van alle
kanten ondernomen , mag men her meest aan deezen
man toefchryven .
Her lust my niet , de herhaalde woelingen van beethoofdige Kerkelyken to vermelden , en de vervolgingen
tegen BEKKER over dit boek nauwkeurig to verhaalen
ik meld alleen , dat de voornaamfte aanval gefchiedde
op zulke plaatzen , die tot de befchouwende Godgeleerd-
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leerdheid behooren ; zoalsverbtVondWer,
ken, de f}aat van Adam v66r den Val, en dergelyke,
waarvan de Mensch zeer weinig weet , en waarby
deeze zo we! als de waare Godsdienst weinig wint of
verliest . Mogt men toch eindelyk eens ophouden ,
Godsdienst en Godgeleerdheid met elkander to verwarren , en dwaalen in bet laatfte zo gewichtig to oordeelen als in bet eerfte ! Hoe gering zoude alsdan bet verfchil zyn onder de Christenen!
Hoe zou din 't Christenvolk elkanderen ontmoeten,
Dar nu, door drift verfcheurd, verfcheiden weg inflaat .
Voor bet overige zeg ik alleen, dat tegen BEKKER in
deezen alle gewoone middelen gebruikt wierden ; de Procedures wierden van den eenen Rechtbank naar den anderen verfchooven , overal zyn werk verfoeid, en nergehs zyne verdeediging aangenomen . Zelfs wierdt hem
het gebruik van bet onvervreemdbaar recht van zelfverdeediging , gelyk ook bet doen van eenigen eisch tot
gerechtelyke vergoeding voor grove beleedigingen, verbooden . Met cen woord , Regenten , Profesforen en
Predikanten beyverden zich om de werkzaamfte tegenftanders to zyn ;. het regende Gefchriften voor en tegen .
Naa vier jaaren zwoegens, bleef bet boek, fchoon verbooden, beftaan , wierdt herdrukt , door veelen geleezen, en, als cen der beste uitlegkundige werken over
den Catechismus, gebruikt .
Wierdt dit boek als onfchriftmaatig veroordeeld en als
kettersch verfoeid ,. door Godgeleerden , die alleen in
Friesland bekend waren ; door Mannen van roem , die
den Letterkundigen Hemel boven ons Vaderland als
Sterren van de eerfte grootte vercierden , wierdt betzelve weder in zyne eere herfleld , door de goedkeu.
rende getuigenisfen, die zy aan BEKKER deeden toekoomen .
Voor de onpartydige nakomelingfchap zoude
het advis van zulk 66nen Geleerde genoeg zyn , om
alle Gerechtsacten en Tegenfchriften van alle , zich in
zulk een flecht licht vertoond hebbende , Regenten en
ll(erkelyken, op de fchaal der Rede, op to weegen .
Het beftek verbiedt my, alle deeze advifen naar verdienfl_e to gedenken . WITTICHIUS , BURMAN, PERIZONIUS
en ALTING preezen hetzelve net uitgezochte woorden ;
boven alles tnuntede ten flcerkften uit bet voortreflyk
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lyk getuigenis van FREDRIK SPANFIEIM en A1iitAIIAM
DfiDANUS, destyds Hoogleeraaren to Utrecht, en naDeeze Christen - Godgeleer .
derhand beiden vervolgd .
den rechtvaardigden BERKEr, ten volleu, fchilderden de
toenmaalige zucht tot vervolging en fcheuring niet treffende kleuren , en beltreeden dezelve met klem van redenen.
Bet doet my leed, dat ik dit merkwaardig ftuk, om
deszelfs uitgebreidheid, bier niet kan inlasfchen ;
bet is 6Cn van die weinige beminnelyke tafereelen in de
gaanery der Kerkelyke Gefchiedenistcu , by welke de
Menfchenvriend eene Itreelende verpoozing erlangt van
bet befchouwen dier bloedige fchilddiyen van wreedheid,
vervolging en priesterbedrog, waaruit zy, helaas ! by.
Pa alleen beftaar, en waarby by wear met bet Menschdom verzoend wordt .
Tot een be`vys , hoe zeer bet menfchelyk verftand
voor vermeerdering van kennis vatbaar is , meld ik, dat
BEKKER, by bet fchryven van deezen Catechismus, ge,
heel anders over den Duivel, Spooken en Tovery, to
Franeker oordeelde, dan by naderhand , door oeffening
en overdenking beter geleerd, to Amtlerdam deedt . fly
befchouwde toes deeze onderwerpen in hetzelfde licht
als anderen , en befchreef de kunttenaryen des Duivels
byna gelyk zyne tegenfchryveren .
Geduurende de woelingen over dit boek, betoonde
BEKKER , in een geval van eenen geheel anderen aart,
insgelyks een ware Held to zyn , en niet alleen zyne;
rust, kunde en tyd, maar ook zyn leven veil to heb .
ben, ten nutte zyner medemenfchen .
In de maand Augustus van bet Jaar 1672 kwam in
bet Vlie eene Vloot binnen , en zulks wierdt fpoedig
in bet Nooidwestlyk deel van Friesland bekend . Doorthen de gemoederen toen door de rampen des Oorlogs
zo zeer voor fchrik en vrees vatbaar waren , ttelde men
ten eerffen vast , dat bet Vyanden zouden zyn , die
eene Landing in Friesland beoogden ; men luidde de
alarmklok, en al wat konde, ylde naar den Zeedyk, om,
ware bet mogelyk, weeriland to bieden . Onder deeze
zaanivergaderde menigre wierdt bet gerucht verfpreid,
dot een Roomschgezind Edelman , die nahy den dyk op
zyn voorvxderlyk Kasteel by Sixhierum woonde, aan
den Vyand de noodige feinen zoude geeven, en krygsvoorraad in gereedheid had : dit gerucht groeide aani
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,*Is een fneeuwbal, en Religiehaat wrocht meede om bet .
zelve geloof to doen viuden .
Xlen befloot de zaak to onderzoeken, vondt de brug
voor bet Slot door een misverfhand opgehaald , en wierdt
bierdoor in den op evatten argwaan bevestigd . Men z ou.
de nu bet huis zoeken to overweldigen, en begon reeds
met vyandlykheden , toen BFKKER by den raazendeu
hoop kwam . Met gezag geboodt by, dezelve to flaaken , en vroeg , of men van de waarheid van bet verInoeden zeker was , en de zaak had onderzocht . Allen gevoelden zyne meerderheid, -- elk zweeg ; taen
fprak BEKJ(ER : ,, Laat ons dan de zaak onderzoeken ;
• de Vloot komt niet nader ; bet Vaderland lydt niet
„ by dit uittliel ; dat twee uwer my als getuigen ver.
• gezellen ; ik zal voorgaan. "
Zo gezegd, zo gedaan . fly koos twee mannen nit
de min aarfelende , deedt de brug nederlaaten , tradt
naar binnen, en vondt den eenvouwdigen gryzen Landjonker zich naar de wyze der Roomschgezinden tot
den dood bereiden . BEKRER was voor hem een En •
gel der verlosfing, beloofde en verfehafte befcherming,
en bragt hem by her yolk , waarvan zommigen bet
K4steel doorzochten, en de menigte van de ongegrondheid van bet gerucht overtuigden ; bet welk naderhand
to meer bleek , vermits de ingevallen Vloot uit Koop ..
warders beflondt, koomende nit de Oostzee .
BEKKFR verdiende alzo eene dubbelde Burgerkroon
by bewaarde eenen Burger , zo niet by bet leven , ten
minflen by zyne bezittingen , en behoedde honderdea
voor eene misdaad .
In het J .iar 1673 verbooden de Betluurers der HoogeIahoole aan I3EKKER het houden van geleerde VoorJeezingen, , en fchonden dus bet , door Staatswetten bekrachtigde, recht van den Do&or .
:Gene menWte Studenten , die openlyk betuigden meer
flit zyne Lessen to leeren dan van de drie Hoogleeraaxen, verllcren de Academic ; en, door de geliadige wederwaardigheden , verlangde by eindelyk uit Franeker
verroepen to worden , alwaar by de Theologifche Faculteit ais de bron der rampen kende . Zyne Gemeente
beminde hem wel hartelyk ; -maar wat kan der
Godgeleerden hint opweegen ? fly wierdt in bet laatst
van dit jaar naar Appingadam verroepen ; maar dewyl
by alsdan ten eerfien in de macht van a&A.Rzsius en des.
zelfs
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zelfs Vrienden zoude vervallen, befloot by bet beroep
naar Loenen voor to trekken, bet welk hem kort daarna
wierdt aangeboden .
Met eene hartelyke blydfchap vertrok by weer uit
eene Stad naar een Dorp ; en wel naar eeu Dorp, bet
welk, weinig tyds to vooren , door de rampen des
Oorlogs zeer veel geleeden had . Hier was by nu bevryd van alle vervolging ; zonder amptgenoot leefde
by nu geheel alleen voor zyn beroep, won door zyne
eenvouwdige en bevattelyke preeken de liefde van alien o
en genoot eene voor hem hoogstnoodige rust,
Na verloop van twee jaaren, wierdt by naar Weesp
verooepen , en vertrok derwaards . Alhier fchreef by
niets, genoot ongeftoord huislyke gelukzaligheid, liefde
zyner Gemeente , en broederlyke vriendfchap van zynen Amptgenoot . By zag deeze door den dood van
zyne zyde wegrukken , was deszelfs Weduwe met eene
zeldzaame belanz,eloosheid behulpzaam, en nam in den
Jaare 1678 in deszelfs plaats den dienst in bet Leger
van den Staat waar.
IJEBKER was thans niet alleen een medelid van de
Amlterdamfche Clasfis ; maar zyn roem als nuttige Geleerde , itichtelyke Preeker en braaf Man maakte bet
tvaarfchynlyk, dat by, by de eerile beroeping in Am .
iterdam , in aanmerking zoude koomen . De zaak van
Franeker was wel doodgebloed ; maar de Orthodoxen
in Amfterdam hadden dezelve geenzins vergeeten .
LAURENTIUS HOMMA waakte toen yverig tegen elk ;
die zyne medemenfchen wyzer wilde maaken . By zag
de minfte aftivyking van de Leere der Dordtfche Vaderen reeds in de verte , en had reeds tegen B EKKER.
by bet beroep naar Loenen gewerkt ; toen was by
echter to kort gefchooten ; maar bet gevaar was nu
met BEKKER to Weesp en nader aan Aulflerdam , in
then tyd de hoofdzetel der rechtzinnigheid . Hierom
ontwierp HONIMA , met hulp van eenige Amptgenooten, in bet Jaar 1678, eenige, zo genocmde, Vredewet
ten , waarby de Amiterdamfche Geestelykheid zich ver .
bondt, geene Predikanten to helpen beroepen, op wien
Ynaar eenig vermoeden van onrechtzinnigheid viel . Door
deeze overeenkomst wierden niet alleen alle Ouderlingen en Diaconen in hun recht verkort, maar zy was
oak eene kaak, aan welke de goede naam van elk, die
van de keus was uitgeflooten , ten toon wierdt gefteld .
Do
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De Regeering konde by deeze woelingen niet ftilzit .
ten, maar vernietigde die Vredewetten, en verboodt te .
vens om den naam van verdienftelyke mannen in hat
vei•v olg door hat zaaien van argwaan to benadeelen .
Eenigen tyd hierna ftierf een Leeraar to Amilerdatn ,
en, in weerwil van I30MMMA en zynen aanhang, wierdt
onze BEKKER aldaar beroepen . Hy aanvaardde in bet Jaar
i68o zynen dienst, en verwierf, door gemeenzaam en nut,
tig to preeken, de achting, liefde en eerbied van vee .
len . Zyne Amptgenooten icheenen zelfs zyne Vrienden .
In dit en de twee volgende jaaren vertoonden zich
verfcheidene Comeeten, die aan bet bygeloof veal voed.,
zel verfchaften , en fchrik in de harten der onweeten.
den to wege bragten . Men beefde vol angst en vrees
voor de toekomst . Pest, oorlog, hongersnood, en wio
weet wat al meer' zag hat Gemeen aan haare Staarteu
hangen ; en gebrek aan wysgeerigen geese en kennis
maakte den Prcdiker onbekwaam om bet Gemeen beter
to onderrichten .
I3EKKER ondernam zulks, en fchreef ter gelyker tyd
tegen deeze vooroordeelen met BAYLE , insgelyks een
verdienflelyk man, een yverig voorftander der vryheid
van denken en moedig beflryder van bet bygeloof, die,
even gelyk onze held, een flachtoffer van vervolgzieke
dweepzucht was , en to Rotterdam, in den rechtzinnigen Walfchen Leeraar JURRIEU, eenen anderen SioMDv1
vondt.
BLKKER noemde zyn Stuk : onderzoek der Comeeten ;
en hetzelve gaf zo veel genoegen, dat drie Uitgaaven
fpoedig wierden uitverkogt . Het Werk zelf is wysgee .
rig , bevattelyk en overtuigend gefchreeven ; en daar
over de Comeeten in de duurbezwoorene Symbolifche
Boeken niets bepaald was , had 'er toen niemand lets
tegen ; maar by den oorlog over de betoverde Wereld
wierden 'er cone menigte verderflyke leeringen in ge •
vonden , die geen verftandig mensch 'er in zoude ge..
zvcht hebben .
Van meer belang is de algemeene lof, dien de voor .
naamfle Sterre- en Wiskundigen ten alien tyde aau die
'Werk gegeeven hebben ; bet wordt nog voor een der
beste Werken over den loop en aart der Comeeten ge .
hauden.
Eenigen tyd hierna gaf JFKKER zyne Yerklaaringen
over de Voorzeggingen van, ,'Daniel in bet licht, J)agr
by
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by hisrin ook van den gewoonen weg dtlrfde afgaan, ver.
beften 'zich hier en daar wdl eenige ftemmen tegen hhtzelve ; doch slit had geen gevolg . Van anderen genoot
bet Werk den verdienden lof , maar is in onzen tyd ,
en door de menigte en door betere verklaaringen , als
vengeeten .
'per deezer tyd kreeg by lust om over het onvermo .
gen van den Duivel eenige Leerredenen to doen , en
zommige der Gefchiedenisfen des Ouden Verbonds ,
waarin men meende dat een booze 6+eest zoude gewerkt
hebben, to behandalen . Hy zag , dat die ftofe nan
veele verftandigen beh tgde, en .kreeg -van verfchifende
kanten aanzoek , om in dit voorneetuen to votharden ;
hierdoor wierdt by opgewekt , om over dit onderwerp
cen TrasIaatjen, met den naam van : antderzoek von Tovery en Spookery, in grootte gelyk aan dat over de Comeeten, to fehryven .
Terzeffder tyd wierdt hem een verhaul van de werkingen des beruchten Kwelduivels en Spoeken van raxsConr en TnDWORTH nit Engeland overgezonden . Bevreesd dat de gemeene dooling door dit verhaal nieutve
krachten zoude bekoomen , bef oot by dit Werkjen zelf
te vertnalen , en door bygeyoegde aanmerkingen de bedriegeryen aan den dag to brengen .
Door deeze aanmerkingen wierden veelen opgewekt ongi
tie naak *rider to onderzoeken ; en de menigte Brieven,
over het beflaan der Toverkonst , aan nFxxza gefchreeven , gaven hem zo veel fofe tot ovardenkiirg en
onderzodk , dat zyn Boekjen Ipoedig tot eene niet ver
wachtee grootte aangroeide . Fly befloot nu de zaak
liever ,in haar geheel to behandelen, en gaf in het begin
van i6gr bet eerfte boek van }set Werk : tie betoverd
Wereld, in het licht.
Met zulke Happen kwam nExxna tot dat .gewiehtige •
befluit, het welk men in eens als to groot voor de menfchelyke natuur tan rekenen . De vooroordeelen van byna twintig Eeuwen to beftryden - welk eerie ondetsneemingl 7ich aan de woede van duizenden vrywillig, alit;
sneufchenliefde, bloot to flellen - welk een cooed! Elk
gevoelt zeker bet grootfche , het ontzettende van ditr
alles . Dit gevoel zal, vertrouw ik, myn befluit rechtvaardigen, om aan de befchouwing der gevolgen van dit
voor het Menschdom onwaardeerbaar WeTk enne twee`
de Verhandeling toe to wytlen .
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y, die in zyn vak oplettend is, zal menigwnldig
fl in de gelegenheid komen om op to merken, welke rol, zo by volwasfenen, als by bet opkomende ge .
flacht, de Wormen l'peeleu ; welke toevallen en omftan .
digheden dezelve kwmen daaritellen . Eu hoe menig
vuldig ontftaan 'er toevalleu door, welke men aan ge.
heel andere oorzaaken toefchryft! - dock, icenteeke .
yen van bet beftaan der Wormen, en deszelfs toevallen, to befchryven, is geenzins bet oogmerk van deeze.
Letteren . Nlaar eeus vastgiteld zynde , dat ziekte,
toevallen, ftuipen, euz . 'er door veroorzaakt warden,
en men van derzelver aanzyn verzekerd is ; welke zyti
dan de meest gebruikelyke middelen , -- van welkett
aard zyn dezelve, - zyn 'er geen minder gevaarlyke`=
Zulks aan to toonen , is myn Joel .
Vooreerst komen in aanmerking de oiaderfcheidene bit ..
tere en de ftinkende iniddeleu . Bittere .middelen zyn
'er in zoorten , to veel om op to noemen : order de
itinkende komt voornamentlyk in aanmerking de 4sfa
Fetida ; ook gebruikt men de Zaaden , als bet Sem. Se*
kadillae, Sem . Tanaceti, en,z . - zeker aile middelen,,
waarmcde veel kan verrigt warden ; maar by Kinderen
ontmoet men zwaarigheden , om hun dezelve geregeld
toe to dienen.
De Calorel, Merc. dulc., 1Ethyops Minerale, Wormkaekjes, enz . zyn, onder bet opzigt van deskundigen,
van veel nut .
Smeeringen ., in zoorten, voor uitwendig gebruik, als
de Ung . Arthanitce, enz. zyn niet of to keuren ; maar
is ver van zindelyk .
Hoe heilzaam de bereidingen zyn nit de Mercurius ;
wat nut dezelve , onder bet opzigt van deskundigen .,
ook kunnen doen ; men ontmoet echter zwaarighedeu .
Immers, hoe dikwyls veroorzaaken dezelve een lastige
kwyling! Zelfs by alle gebruikelyke voorzorgen is men
daaromtrent niet zeker. Dient men dezelve toe met
Laxeermiddelen, dan to opt men , wd is waar, minder
gevaar ; doch is echter met zeker . -- Moeten de Kinderen deeze bereidingeu gebruiken , dan inept men geE 2
war
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vaar om een ander ongeval zich daardoor op den har4
to haalen . Welke Kinderen zyn niet meer of min geplaagd
met bet Zuur ? En hoe ligt wordt zulks dan Bert llyttniddel, cen waar Vergift , met voor de Wormen , maar
voor den Lyder zelven !
Ondertusfchen loopt een ieder , onbezorgd , na de
Apotheek , om Wormkoekjes , waarin de Merc . wel
deegelyk zyn aandeel heeft, zonder een deskundigen to
raadhleegen ; iets , waaromtrent bet wenfchetyk ware ,
slat bepaaling gemaakt wierd . Waarom braaken de Kinderen zomwylen , na bet gebruik van dezelve ? Zeker
alleen door de geweldige aandoening en prikkeling der
3Mlercur . i n de maag der Lyderen ; en waarlyk getukkig
voor hun, dat ze zulks weder uitwerpen!
De Lavementen, inzonderheid die met de Asfa Fcetida,
zo fterk aangepreezen,brengen zeker gedeeltelyk nut aan ;
dock ik moet openhartig bekennen, meer dan cenmaal opgemerkt to hebben, dat dezelve , in plaats van hulpe aan to
brengen, integendeel de toevallen verergerden . Ieder denlcend mensch, die de huishouding der natuure opmerkenn
adeflaat, zal moeten toeftemmen , dat de Wormen losaaten, fterven, of zich verwyderen van die middelen,
welke hun onaangenaam zyn : die onder bet bereik vallen van het Lavement, zyn zeker opgeruimd ; doch die
hooger zitten, zullen alles aanwenden om hunnen fland
to houden , of zich hooger to plaatzen ; van daar die
benauwdhedett , die toevallen, welke men na bet aanwenden van hetzelve dikwyls ziet verfchynen . Zou een
Lavement van Alelk, of eenig ander hun aangenaam vogt,
niet gefchikter zyn, om dezelve na den anus to lokken?
Alle de aangebaalde zwaarigheden hebben my , uit
zugt voor bet welzyn myner medemenfchen, reeds lan=
ge doen bedagt zyn , om een minder gevaarlyk middel
nit to denken , dat to gelyk fmaakelyk en voldoende
ware . Ik kome hier niet, gelyk de Kwakzalvers, op .
treeden met Geheimen , of met een onbeproefd middel,
maar beveele ten f}erkfl' :en aan , als altyd voldoende,
het onderflaande .
R Mel. Alb . unc . j/2 .
Poly. Fol. Senme fubt . dr . g.
01. St. Anifs guts. X.
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Zeer jonge of zwakke Kinderen gebruiken 3 a 4
Oaal 'S wags een eijerlepeltje ; mids men vermindere,
of geheel ophoude, wanneer de ontlasting to veel is :
ook kan men hetzelve zonder de puly . Sennce laaten
gebruiken . Bejaarden en Kinderen kunnen gebruik maaken van dit eenvoudig , maar voortreffelyk middel .
Kunstgermoten zullen den Schryver verplichten met
proeven . Voor bet overige blyft alles, wat door deskundigen geleerd en gebezigd words, omtrent de dieet
en bet gebruiken van verfterkende middelen , om de
hebbelykheid en bet wederkomen der Wormen to beletten, (Elixir . vifc . Hofm. zal voldoende zyn, met wat
Spaanfchen Wyn) in voile kragt . - Ik eindige met
den wensch, dat ieder, zo veel mogelyk, zich bevlytige um nuttig to zyn .

VERSLAG VAN DE INVOERING DER KOEPOKKEN
IN INDIE (*) .

(Overgenomen nit The Monthly Magazine for Dec.

18 03-)

11 et eerfte denkbeeld , verwekt door bet bovenftaande
opfchrift , is dat van eene letterkundige byzonderheid , of nieuwstyding ; eene nieuwe en belangryke
ontdekking in Europa, voortgeplant en met fpoed uitgebreid tot een under half hemelrond, en bekend gemaakt door middel van de drukpers van een Gentoo- of
.Mihomethaanfchen Drukker . Het was uit ~Ifia, dat de
Inenting der Kinderziekte na Europa overkwam ; en Ea .
ropa geeft deeze weldaad , met groote winst , terugge
aan Afsa . Zo bindt de voortgang van gemeenfchap en
weetenfchap de Volken der Aarde zamen, met de zagte
banden van wederzydsch voordeel - eene pooging tot
verligting van menschlyke elenden .
Het is aan de uitgebreide, gunstryke en menschlievende inzigten van een veriicht Wysgeer -en Staatsman,
dat
(') Bombay : gedrukt by MOROBA
31 Maart 1803, 111 410, 112 PE 3
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dat de Wereld deeze gelukkige gebeurtenis dank rnoet

weeten ; eene gebeurtenis, welke, in heilzaame uitwerkzelen , niet overtroffen wordt, in de geheele gefchiede .
ins der Geneeskunde, of in ftaatkundige inftellingen en
poogingen . Die Wysgeer en Staatsman is JONATHAN
DUNCAN, Schildknaap, Gouverneur van Bombay, met
regt hooggeagt en geeerd van we-en zyne gelukkig gellaagde poogingen , om de betangen der Oost-Indifche
Compagnie, en van de Britfehe Natie, to vestigen en
trit to breiden , door dezelve to vereenigen met die der
4fiatifche Stammen en Volken, wier lot het geweest is
om onder zyne heerfchappy to geraaken .
Aan deezen Heer is de Uitgave zeer eigenaartig opgedraagen door Dr . KLIR , den Verzamelaar van de ftukken,
daarover gewisfeld , waaruit het Werk beftaat ; naardemaal aan zyne menschlievende en volyverige tusfchenkomst de Indifche Wereld voornaamlyk de zegeningen
verfchuldigd is , welke alrede den voortgang van de
Ineming met Koepokftofe vergezellen, zo wel als de
ouberekenbaare voordeelen , welke in 't einde daaruit
moeten voortfprtriten voor elk deel der Brittannifihe
Heerfchappye in AriaDe Gouverneur hadt vroeg een regtmaatig begrip Van
de aangelegenheid om de Koepokken in Indie over to
brengen ; en by oordeelde, dat de beste wyze, om fpoedig eene zo gewenschte zaak tot land to brengen, zou
weezen, om den Engelfchen Afgezant to Conffantinopote
tot medewerker to krygen, en de Smetftoffe van tyd
tot tyd to ontvangen voor Bombay , over Bagdad en

Busforah .

In het kleine Boekdeeltje , waaruit wy dit Verflag
ontleenen , vindt men eene groote verfcheidenheid vast
vernaggeevingen, raakende dit onderwerp ; en de inbrengiug van de Koepokken in Indie fleunt op de echtfle
befcheiden . Bet oogmerk is, om de Heeren, in diet
van de Compagnie, in flaat to flellen tot het verfpreiden
daarvan op verfcheide plaatzen, waar zy op een affland
leeven van Geneeskundigen .
's Heeren DUNCANS briefwisfeling over dit onderwerp
met Lord ELGIN, den Gezant to Coniantinopole, nam in
Mart i8ot eenen nanvang . Zyne Lordfchap antwoordde
den Si July, met betuiging van zyne gereed- en wihvaardigheici, om, zo ras mogelyk, aan 's Gouverneurs wenfehen
to voldoen, en byzonder in het geval van de Koepokken .
De
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De bezwaariykheid, omt de KoepoMof oven to brengen,
hadt verfcheide poogingen, door hem : in. 't werk gefteld,
ouw ze dat voorjraar to Conjiantinopole to krygen,vrugtloos
doers afloopen . IWLaar by bade befchikt, dat by dezelve
vau Weenen zou onevangen. Lord ELGIN fchreef den
8 September z8oz weder aan den Gouverneur, ihiitende
eeni pennefehagt met Koepokltoffe in een pakje met een Boek
over dit oaderwerp to Weenen uitgegeeven ; teffens ken.
Dis geevende, dat by de luenting met Koepokfioffe to
Conflantirwpole laradt iugevoend ; ten bewyze van de zagt .
b*id deezer werkiug aanvoerende , dat by zyn Kind
daarmede badr doen inenten op den 6 September, fchoort
den la,atften dag van Augustus gebooren.
Naa verfche.ide mislukte poogingen, greep de fnerj~tying met Koepokftoffe to Bagdad hand ; van dear kwant
delve to Busf r ah over, en voorts to Bombay. Deeare zegen voor bet menschdom fcheen niet to water,
vraar over la d , aangebragt to moeten worden uit En.
sropa - van Weenen , over Conf1antinopole , na Busforak ; van waar dezelve , in den korten tyd van drie
weeken , to Bombay kwam , en uit die plaats zich tot
alle de deezen vary Indie verfpreidde. -- Van den )Her
MILNE, to Busforab, ontvingen de Chirurgyns to Bombay voorraad van fmettofie , die zorgvuldig allerwegert
verfpreid werd . Tusfchen de twintig en dertig penfoonen
werden, to flier plaatze, ingeent, door draaden met Koe •
pokfloffe, op verfchillende wyzen, door onderfcheidene
Chirurgyns : alleen een voorbeeld flegts van welilaageze
deedt zich op . ANNA DUSTHOL, bet Kind eener Dienst,
imaagd, toebehoorende aan Capitein HARDIE, werd door
Dotor HELENUS SCOTT , op den 1g Juny , met een
volkornen gelukkigen uitflag , ingeEnt . Deeze ANNA
was omtrent drie jaaren oud , gezond van geftel , en
bade zeker nimmer de Kinderziekte gehad . Het was
een goedaartig Kind , zeer bodaard en geduldig in bet
ondergaan der kunstbsewerking ; waaraan men den geluk .
kigen uittiag eenigermawe toefchreef . Op den 22 Juny,
den agtflen dag der befmeeting, werden vyf Kinderen ingeent met de fmetfloffe van dit Kind . Alle deezen kreegen de Pokjes op dezelfde wyze ; en daar de verfchynzels, welke zich by alien opdeeden, dezelfde waren,
oordeelde elk Geneeskundige, die de uitbottingen waarPam , dat de kwaal s hierdoor veroorzaakt , de waare
Koepokaiekte Was.
E 4
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De Geneesheeren to Bombay hadden bet nu in hunne
magt , om de weldaad deezer belangryke ontdekkinge
aan elk deel van Indie , misfchien aan China en de geheele Ooster-wereld , mede to deelen . Ook fchynen
2y , onder den werkzaamen en bemoedigenden invloed
van den Gouverneur , den grooten bevorderaar en beIchermheer deezer Inentinge, geene inoeite gefpaard to
hebben , om een einde , zo wenschlyk , to bevorderen ; waardoor een der heillooste kwaalen , die bet
inenschdom beloopen, grootendeels verminderd, zo niet
geheel en al uitgerooid kan worden . Dr. SCOTT inzonderheid heeft zich onvermoeid betoond in bet wyd
en zyd verfpreiden van then zegen des Hemels . De
yverige en onaflaatende poogingen van den Heer ANDERSON , Hoofdarts op bet Fort St. George , fteeken
desgelyks tilt. De belangneeming in dit ftuk, veroorzaakt door bet invoeren der Koepokken to Bombay,was
to Madras groot en algemeen . Dr. ANDERSON betoonde
2ich onvermoeid, om, door middel van bet Nieuwsblad
to Madras uitgegeeven, alle de berigten, hem deswegen
van Bombay gezonden, bekend to maaken . Gelyk deeze
Inenting van Bombay na Madras kwam , zo nam die
belangryke ontdekking van Madras eene noordlyke richting tot de Hoofditad van Bengale.
Men hadt geen reden om to vreezen , dat de voortplanting van deeze kundigheid , zo zeer tot verligting
der menschlyke elenden ftrekkende , verwaarloosd zou
worden door den Markgraaf VAN WELLESLEY , -WELLESLEY , altoos gereed en bereidvaardig , om de
1tunften en weetenfchappen , welke by eert , bemint en
bevordert, aan to moedigen . - De Gouverneur Generaal , op de Raadsvergadering in November i8o2 gehouden, beval , naa eene toejuichende vermelding van
de Perfoonen, door wier vlyt en bekwaamheid de gelukkige toepasfing der Koepokken van Dr . JENNER to Bengale hadt stand gegreepen, dat 'er eerie openbaare bekendmaiking van zou vervaardigd en gedaan worden in
de Pet fiche , Hindevyfche , Bengelefche en Sanscritifcbe
taal.
Deeze openbaare bekendmaaking moest inhouden ,
' oreerst, eene korte gefchiedenis der ontdekking ; waarin de groote en voor de Hindoss zeer belangryke otn.
ftandighcid, dat dit wonderbaar behoedmiddel oorfpronglyk kwam van bet lichaam eerier Koe , wel zeer uitdruk-
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dnlklyk moest vermeld worden, -- ten anderett, eene
verklaaring van de groote en gewigtige voordeelen, welke de Inenting met Koepokftoffe bezat boven de gewoone
Inenting der Kinderziekte, -- en eindelyk eene ernftige
aanmaaning aan de Ingezetenen , om geen tyd to verzuimen in zich to bedienen van deeze onfchatbaare weldaad, welke naauwlyks voor eenige, door bet Gene Volk
aan bet andere gefchonken, behoetde to wyken .
De eigenaartigheid, om met nadruk to vermelden bet
Dier, van 't welk dit behoedmiddel ontleend was, laat
zich van ieder begrypen, die weer, met welk eene vooringenomenheid omtrent de Koe de Hindoos vervuld zyn ;
en wy gelooven , dat dit by de Perllaanen desgelyks
plaats heeft.
Om een meer byzonder verflag to hebben van de flappen , gedaan om de Inenting met Koepokken in Indie
to vestigen, moeten wy overwyzen tot de ftukken, door
Dr. KEIR deswege/n in 't licht gegeeven . - Genoeg
is Let, to berigten , dat de Inwoonders diens Lands ,
van allerlei ftaat en rang, zonder onderfcheid van Godsdienstbelydenisfe, bet allergrootst vertrouwen in de be :
hoedende uitwerking flellen . Noodig is bet, bier by
to voegen, dat men in Indie , even als in Europa, ondervindt bet wonderbaar vermogen om den Mensch to
befchutten tegen de Kinderziekte .
Dr. KEIR, uit echte befcheiden, bet invoeren der Koe .
pokken in Indie vermeld hebbende, befchryft derzelver
werking ; en bet is aan den Raad der Geneeskunde to
Bombay gebleeken , welke verfchynzelen zich in den
loop deezer kunstbewerking opdoen , alsmede waardoor
men in ftaat is om de waare van de valfche Koepokken
tie onderfcheiden .
De Verzameling , uit welke wy de gemelde narichten
ontleenden , wordt beflooten met een Brief, den 23 Maart
.1803 gedagtekend , van den Gouverneur van Bombay ,
welke den Heere DUNCAN zeer tot eere ftrekt , in
2ntwoord gefchreeven op een Brief des Voorzitters
to Bagdad., van den 7 November I8o2 .
„ Het verfchaft," fchryft by , „ een zeer troostryk nadenken ,
dat wy eindelyk in ftaat geweest zyn, door uwen byftand en then van Lord ELGIN , de Inenting met Koepokken door Indie voort to planten, zo wet als om by
proefondervinding to verzekeren , dat dezelve allerheilzaamst is a en tot een volkomen befchatmiddel dient
E 5
te-
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teggen de Kinderziekte , waardoor het leeven van mit .
lioenen nog ongeboorenen kan , en in de daad zal
behouden worden. En , indien onze invloed in India
coat den Inwoonderen ramp berokkend heeft, moet deeze gene daad van gunstbetoon , van onze zyde , aaogelnerkt wordien als geene geringe of ouevenmaatige vol
doening.
„ Maar , hoe groot dit gunstbetoon ook mogt wee.
zee, gnat bet bykans zeker, dat de afkeer der Gentoos
van de Europeefche gewoonten, en hun fl*erke wederzin
tegen alles was vreemd is , 't zelve zou verfmaad hebben , ware bet niet kragtdaadig aangepreezen door den
verregaanden eerbied,veelken zy toedraagen aan het heiJig Dier , waarvan de toffe ontleend wordt ! Nimmer
hadt men een fpreekender bewys of voorbeeld van de
wouderbaare wyze , waarop alle menschlyke voorvallert
en uitkomflen in elkander geweeven zyn, als oorzaaken
en. uitkomten in bet algemeen en wonderlyk vermengd
Belzel ; hoe light uit duisternis kan gebooren worden ,
kennis uit onkunde en bygeloof fpruiten , en goed nit
kwaad ontl aan . Even zo bevorderde bet f3ygeloof der
Roomfche Kerke de Beeldhouw- en Sehilderkunst!"
ZR.ICHT, AANGAANDE DE MAATREGELEN, DIE THANS
IN ENGELAND WORDEN GENOMEN , TOT EEVORDE1;LNG DER KOEPOK-INENTING .

(Uit bet Magafsn Encyclopedique, Brumaire 4n XII.)

J

De inftelling van Dr . JENNER, tot bevordering der
Koepok-inenting, beefs in E,ngeiand het best mogelyk gevolg. Men heeft een veer verfiandig middel
'uitgedagt, om deeze weldaadige uitvinding meer ter kennis to brengen van de laagere Volksklasfe . Men heeft,
xiaamelyk , een groot aantal Berichten doen drukken,
in welke men overtuigende betoogt, dat deeze konstbewerking ten alien tyde in bet werk gefteld kan worden,
zonder vreeze van eenige befmetting to verwekken, en in
alle tydluerken des levees, zonder bet minst gevaar, en
zonder genoegzaam eenige ongefteldheid to veronrzaaken
voordeelen, die geenzins eigen zyn aan de inenting der
gewoone Kinderziekte . Wen heeft een groot aantal deezer
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zer Berichten uitgedeeld onder de Kerkelyke Leeraaren ,

vooral ten platten lande, die daarvan een Kxemplraar geeyen aan de Ouders van ieder Kind, 't welk men will
doer doopen . De plegtigheid van 't Sacrament desDoops,
by gelegenheid van 't welk de Inenting der Koepokken
aan de Vaders en Moeders , ten behoeve burner Jonggeboorenen , wordt aangepreezen , doet huii z .ulks, in
zekeren zin , befchouwen, als eene zaak van het Ge •
weeren . Men heeft ondervouden , dat dit middel , omm
de kennis der Koepok-inestting , by het minder onderiicht gedeelte, der Zatnenlevinge , fnaaakelyk to maaken,
reeds van het beste gevolg is geweest.
DELhNGRYK

VERSLAG, WEGENS DE SLAAYEM AAN DE SAAIP

(Uit Walks

and Sketches at the Cape

DO GOEDE I{OOP .

By

R . SEMPLE .)

of Good

Hope, &c .

1 et zou gewis een zeer groot gebrek zyn in bet geeven
eener Scheme van de Haap de Coedde Hoop, indien de
Staaven 'er geene plaats in vonden . Bet getal der Slaaven ,
tuunne verfcheidenheden, htmne kieeding, en de wyze, op
welke zy in 't algenreen behandeld worden , zyn onderwer.
pen , die niet met ftifzwygen mogen voorbygetreeden wor .
den ; terwyl zy, uit zekere oogpunten befchouwd, een voor .
werp opleeveren, 't geen net wel kan misfen ons to trelfeu
en belangneeming in re boezemen.
Huislyke Slaaverny heeft , ten alien tyde , en by alle Vol.
ken , veel kwaads gebronwen . Een weelderig gehoudeu
Slaaf is een onverdraaglyk onbefchoft weezen ; een verdrukte beeft en kruipt Reeds ; en door bet dagelyks gezigt van
beiden wordt bet hart der jeugd noodwendig verhard en bedorven. De Kinderen des Huisgezins verkeeren met de jouge
Slaaven ; zy fpeelen met hum het eene oogenblik , en 't
volgende zien zy deezen geflaagen en in traanen ; maar,
door gewoonte, denkt het kind nergens om, en wags, met
alle bedaardheid , tot zyn fpeelmakker met fchreijen gedaan
hebbe, om bet fpeelen to hervatten . Hieruit ontftaat menigmaal, in de vroege jeugd , eene hardheid van harte, een
voeten voor zichzelven alleen , en eene verdooving vats
alle de beste aandoeningen der menschlyke natuure . Ire .
lass! de beste menfchen , als zy in leevensdagen vorderen,
en alle dagen ondankbaarbeid, inhaatige geldzugt en zelf.
zoekenheld mien a worden maar al to ligt daardoor befmet .

wit
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Wat moet dan bet gevolg weezen, wanneer een kind opgetoogen worth in gevoelloosheid, en aan 't zelve toegelaaten
wordc, om van zyne fpeelmakkers, ten zelfden tyde, de medegenooten hunner uitfpanningen en de voorwerpen van hunne dwinglandy en grilligheid to maaken?
Maar deeze bedenkingen behooren meer rechtftreeks tot
onze befchouwing der Ingezetenen en derzelver zeden ; dat
wy ons tegenwoordig tot de Slaaven alleen bepaalen . Geen
ftand is gefchikter , om deeze van elk Volk to overweegen ,
dan de Kaap de Goede Hoop . Deeze ligt in bet middenpunt
der Slaavernye . Aan wederzyden van dien Uithoek ftrekkea
zich de kusten van Africa uit, door alle Eeuwen been de
moeder van een ongelukkig menfchenras ; en ten oosten
vindt men bier en daar Eilanden , die 'er eene oneindige
verfcheidenheid van opleeveren . Aan de Kaap zyn zy, als
't ware, byeenverzameld ; daar zyn zy niet langer enkel Malaijers, of Malabaaren, of inwoonders der kust var. Mozambique - zy zyn Slaaven . - Dat wy bun eerst, met
eenen oogflag , algemeen als de zodanigen befchouwen .
>}e Slaaven worden aan de Kaap , doorgaande, niec Aegt
behandeld ; zy zyn wet gekleed en wet gekoed : vindt men
nu en dan een voorbeeld van bet tegendeel , dit duet niets of
ten opzigte van bet algemeen cbara66ter. Een enkel man moge
zyne Slaaven flegt behandelen, - maar de Slaaven aan de
Kaap ontmoeten eene goede bejegening ; by, moge bun flegt
huisvesten , - maar de Slaaven aan de Kaap worden wet gehuisvest ; by moge ze half kleeden, half voeden, - maar de
Slaaven aan de Koap zyn wet gekleed en wet gevoed .
De Slaaf huisvest daar , over 't algemeen , onder bet
zelfde dak met zynen meester . Hy eet, wat van diens tafel
komt, alleen met een grooter aandeel cyst .
Zyne kleeding
beftaat doorgaans nit een kort blaauw rokje , een dun onderltleedje, een wyde blaauwe broek ; op zyn hoofd draagt by
een grove hoed, of een doek, daar om gebonden op de wyze
van een tulband ; doch in 't algemeen gaat by ongefchoeid ;
de hats van zyn hembd is open, en een blaauwe of ruode doek
hangt hem los om den hats . Zomtyds, egter, ontmoet men een
opgefchikcen S1aaf, met ringen in de ooren, met een fynea
rooden doek om den hals ; een pluim van gemeene Struisvogelvederen wappert op zyn hoofd ; by ftapt moedig heenen,
dien vederbos fchuddende ; by ziet ftoutlyk rond ; en uit
zyne houding zou men veelligc opmaaken , dat by zyn Slaavenftand vergeeten heeft.
In hunne Huwelyken gebruiken zy weinig plegtigheden- ••
indien anders de wyze, waarop de Slaaven en Slaavinnen zich
by elkander voegen, den naam van Huwelyksverbintenis verdiene. Geene lange Vryery wekt genegenheid ; geen Priester
zegent bet Huwelyk in ; geene Ouders geeven hunne Kinderen
tea
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ten Huwelyk uit, en roepex bunne Vrienden op den Trouw.
dog zamen : Slaaverny heeft de Huwelyicstoorts in handen ;
Slaaverny alleen brengt bun op 't Huwelyksbedde. - De
Egtgenoot bezoekt zyne Vrouwe, als 'er de gelegenbeid zich
toe aanbiedt . Hy verlaat haar, wanneer bet hem bebaagt
eene andere to neemen ; by doet zulks zonder ommellag ,
zonder zelfverwyt . I n wat anders kan men verwagten, daar
by weet dat by de eigendom van een ander mensch is, en
zyne Vrouw misfchien weder van een ander, en zyne Kinderen
kans ftaan om nan een derden of vierden gegeeven to worden?
Het is de Siaaverny , in al derzelver trappen, in al derzelver
gedaanten, welke de ziel bederft en de menschlyke natuur
vernedert .
By de geboorte eens Kinds , egter, ontfpringt de moederlyke toegenegenheld in bet hart eener Slaavinne . Zy vergeet,
voor eene poos , alle haare andere zorgen, en begint de be .
zorgdheden en de blydfchap eener Moeder to gevoelen . Het
Kind wordt gekleed, bet boofd met een kap gedekt , welke
zeer digt aan 't 9hoofd zit , en in gedaante ten vollen gelykt
naar bet hoofddekzel, 't welk men by veele oude Egyprifche
beelden aantreft. De Heer ziet bet Kind aan als eene nieuwe vermeerdering van zynen eigendom, en zelfs, indien by
op andere tyden een ftreng Meester is, laat by zulks by die
gelegenbeid vaaren. Vanhier groote blydfchap, feesthouding
en dansfen onder de Slanven , en de ganfche nagt wordt is
vrolykheid gefleeten . Allengskens , egter , wordt dit alles
vergeeten , bet feesthouden is over, en de Moeder keert
tot haare voorige bezigheden weder . - Fiet is op deeze
danspartyen, dat de Shaven zich op bet voordeeligst voordoen . De Slaavinnen fpreiden veel fmaaks en keurs in haare
kleeding ten teon ; haare dansfen zyn niet wild en ongeZy zytn
regeld , en gaan van gefchikt muzyk vergezeld .
getrouwe navolgers van 't geen zy dagelyks onder de blanke Inwoonders zien , en betoonen eene vlugheid in be .
weeging en eene juistheid van gehoor , welke niet kunnen
nalaaten , een' Europeaan , onkundig van deeze omftandig .
beid , to verrasfen en to behaagen .
Dusverre den Slaaf onder bet oog en opzigt Qyns Meesters befchouwd hebbende, lnoeten wy hem voorts bezien op
dat uur, wanneer by zyn keten ontkomt, wanneer by gerust
nederligt Let niet langer de item des dryvers hoort . Zelfs
de Slaaf moet aan bet ftof, waaruit by genomen is, niet we •
dergegeeven worden zonder een traan . Misfchien zullen wy
bevinden , dat by ook eene Vrouw, eenen Broeder , ee.
men Vriend hadt , en bun weenende by zyn graf aantreffen ;
en wy behoeven ons niet to fchaamen, by bun neder to zitten, en onze fchatting mede aan zyne gedagtenis to betaalen .
Zo ras de zieke Slaaf den laatften adem heeft uitgeblaazen,
bar.
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barften de Vrouwen, die zym iterven bywoonden, in traane:t
uit, en deelen de droefheid, welke haar hart vermeestert,
man de Slaaven mede. Het lyk wordt uitgekleed, onder veel
gejammers, en een dag bepaahd, op welken zyne Vrienden
vergaderen om hem to beweenen . De Malaijer geeft zyne
droefheid to ken-nen , dour naast zyn ge1orven Vriend in
diepe ftilre seder ve zivten , met ter aarde ge.flaagene oogen :
maar de brboorelingen van Malabar en Mozambique barfien
uit in fchielyke en geweldige vlaagen wan rvuwbeklag,'t geen
zy dikwyls fehynen to beghnen en to eindigen, op eene wy
ze, aisuf zy voorbeen zullrs bepaald hadden . -- Op den
dag der begranfenisce komen de Vrienden op nieuw byeen,
en volgen de lykbaar ter beftemde plaatze : bier wordt bet
iichnam der aarde annbevolen, met meer of min plegtigheids,
naar gelange de Godsdienftige gewoonte der Stamme zullts
wedebrengt . Allen geeven zy bewys van rou .we ; doch by bet
grootfte gedeelte is die rouw van .gees langen duur : de Malaijers alleen fchynen zeer veel re ftellen in bat aanl weekeu
der droefenisfe over bet gemis hunner Vrienden . Oj den
derden, den zevenden , den veertienden en den honderdften
dug verzamelen zy zich weder by her graf, befproeijen'c
zelve met welrielkend water, en irooijen'or bloemen op .
Zy wenfehen , dat de aarde bun voozigen medgezel zage
drukke , en itorten voor 't laatst gezamenlyk hunne traanen
over hem nit. In deezer voege de laatfte Vriendfchapsplig .
ten volbragt hebbende , keeren zy weder, houden feest, zich
wet verzekerd houdende dat bun Vriend gelukkig is .
Hoe veele traatren wischt deeze ftreelende hoope af! en
boe zeer verligt zy den last der bedroefdenl Wie kan genoegzaam de uitgeftrektheid van then invlaeel befpiegclen 1Onde en hedendaagfbhe Volken - de bewoonders van heete en
koude lugtftreeken - oorlogzugtige en verwyfde .Natien, be.
i'chaafde en onbefchaafde, door rivieren, door woestynen,
door zeegn van elkander gefcheiden - vereenigen zich in
de ftreelende hoope, dat alles pier in bet ftof vergaat, maar
dat de hand des Vriends weder de hand zyns Vriends zal
vatten , en de Vader zyne geflorvene Dogter in eene andere
en betere Wereld zal ontmoeten .
In deezer voege eene algemeene fchets gegeeven hebbende
van de Slaaven aan de Kaap de Goede Hoop, gaa ik voort
vm to vermelden , op weak eene wyze die denkbeelden by
my opkwamen , en 'er eene en andere byzonderheid aan toe
to voegen .
Ter gelegenheid van een onzer morgenwandelingen zagen
wy een grooten hoop yolks voor de deur van een huis zamenvergaderd ; myn Vriend ging met my derwaards. Wjt
vroegen , wat 'er to doen was, en kreegen berigt , dat 'er
eene openbiare verkooping gehouden word van de goederen
eens
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eens geflorven Inwoonders. Naazrwlyks hadden wy ons in
die volksmenigte gemengd, of de verkooper plaatae zich op
een ftoel, en floeg eenig-en ryd op een koperen bekken, tea
teken dat de ver'kooping zou begirrnen . Op bet eigen ongenblik was alles nandagt. Verfcheide goederen werden to veerfchyn gebragr en verkogt : welhaasc verveelde ons dit, en
wy itonden op 't punt om been to gaau . Men hieldt setae
poos op. 'Er ontftondt een meer dan gemeen gewoel ; en
a11es wees nit, dat 'or lets anders dan kleinigheden zou geveild worden . W y wagtten dzarom eenige ©ogenblikkeu .
Welbaast zagen wy een Zwarre door de menigte been komen . „ 01" zeide myn Vriend LtREL., „ men goat de Slam
„ ven des overleedenon verkoopen ; laaten wy nog wet
„ blyven."
De eerfte Slaaf, ter verkoop aangebooden, was eon kloek
Inbooreling van de Mozambique-kust . Zyn uitzigt was near
en droevig ; zyne harden bingen nederwaards zamenge
.
wen, alsof ze gebonden waxen ; by hieldt zyne oogen neerge .
ilsagen en onwrikbaer op den grond geuestigd . Toen by
4roorae , dat zyn lot beilischt, en by voor boo Ryksdaalers
tvetkagt was, f)oeg by zyne zwaar nederhangende oogen op .,
om zyn nieuwen rneester to zien ; by volgde deezen , door
den hoop toekykeren heenen gaande zonder een enkel weord
to fpreeken ; doch bet fcheen ons toe, dat zyne wangen be .
traarrd waaren, - en misfohien hadden wy wdl gezien ; want
de •t
rooper vermeldde ons , met eenige uttdrukhingen vaa
deelneeming , dot deeze S1aaf een seer beguetigde gecveesc
was van zyn overleeden Vriend . -- Veele anderen werdee
geveild en verkogc ; de ovealeedene had een groat aantal ge .
had . Op alter gelaat flondt her merkteken van de vernederende Siaaverny gredrukt : dit waren by alien de h eerfcheu.
d e trekiren. - in 't erode kwanr de beurt aan eon vooa .
werp , 't geen ons de arnamen byltans uit de oogen perfle .
Eene Moeder werd to koop geveild , met een klein meisje
van drie jaaren, haar wet vasthoudende , dear men her vary
hear poogde of to rukken ; terwyl zy , vreezende voor de
bedreigingen hearer eigenaaren, bet Kind zagzlyk toevoegde,
haar los to laaten ; ten zelfden tyde bet on*rtnende . Her al .
gemeen geroep was : „ Verkoop rte to gelyk! Verkoop ze
„ to gelyk!" Hier toe word vertaan ; en de &Ina-vU, haar
Kind kusfchonde en bet by de hand leidende, tradt ter veilptaaaze . Terwyl men met veilen bezig was, zag ny aogstval .
Jig rond, als om medelyden fineekende . De prys, waartoe
bet gebrngt werd, was loo Dollars : de verkooper herhaalde
die fom menigmnalen, zonder dat iemand hooger boodr . ,, De
• Man, die deezen prys voor de Slaavin met haar Kind go .
• booden heeft," zeide een der omftanderen tat ons, „ float
• Iffier bakeed als eeu', die zyne Slaavnu hard beliaudelt . " -„ Doer
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• Doet by?" - fprak myn Vriend KAREL, terwyl hem bet
bloed in 't aangezigt fleeg ; - „ dan de koop is nog niet ge• dawn ; de flag is nog niet gegeeven ."
Hy riep daarop,
• Zevenhonderd en tien!" met eene item vol nadruks . Elk
keek ons aan ; de Moeder en bet kleine Kind desgelyks zagen
fterk op myn Vriend KAREL . - „ Zevenhonderd en twindgf"
fchreeuwde de voorige hieder , van drift op(taande . - „ Ze• venhonderd en dertig!" hervatte myn Wend . - „ Zeven• honderd en vyftig!" hervatte de ander . KAREL boodt door.
op „ Agchonderd . " Zyn tegenbieder beet op de lippen van
fpyt . Eene wyl ililte . „ Agthonderd en een!" zeide een
oud man van een zagtaartig voorkomen, en van wiens goedbartigheid ik overtuigd was . KAREL liet of van bieden, en de
arme Slaavin kreeg een goeden Meester .
Wanneer wy op weg waren, onze wandeling voortzettende,
kon ik niet nalaaten op to merken , dot myn Vriend vrolyk
daarheen ging, met oogen, glinfterende van genoegen, op de
aangenaame herinnering van eene goede daad verrigt to hebben.
Nu en dan fprak by by zichzelven : , Arme Moeder I Arm Kind!
1k heb u menig een geweldigen flag befpaard." En dan
zette by een zo fterken flap , dot ik hem naauwlyks kon by
bouden . Naa op deeze wyze eenigzins lugt gegeeven to hehben aan zyne aandoeningen, ving by een gefprek over de Slaaven aan, en gaf zyne verwondering to kennen over de groote
verfcheidenheid, welke men onder bun aantrof. -- „ Kom,
myn Wend I" fprak hy, „ neem uwe Wysgeerige gedaante
aan , alsof wy twee Peripatetici waren, en oncvouw my deeze veelvuldige verfcheidenheden, op uwe beste wyze, niet in
peen kouden ilyl,maar alsof gy voor eene talryke Vergadering,
over dit onderwerp , bet woord voerde." - „ Ik zal bet
doen , KAREL I" was myn antwoord ; „ wanneer gy den kring
inyner Toehoorderen verbeeldt, zal ik eene my zeer gunflige,
en gereed de misilagen verfchoonende, Vergadering aanrreffen ."
Hier op ving 1k aan :
„ Befchouw then Slaaf, tot ons naderende, gekromd onder
bet gewigt van twee bosfen bout, hangende aan de einden van
een bamboo-riet, in evenwigt op zyne fchouders rustende .
Zyne zwarte kleur, zyn gekroesd hair, zyne dikke lippen, zyn
tattooed voorhoofd, doers hem kennen voor een van de Mozambique-kust ; zyne fterkte toont, dot by vermoeienis kan
uitharden , en in zyne vernederde hooding kunt gy leezen ,
dot by menigwerf onverdiende flagen gekreegen heeft , en
veelvuldige beftraf ingen , zonder een oogenblik op wraaknee+
suing bedagt to weezen ; by volbrengt de hem opgelegde task,
zonder tegenzeggen, zonder tegendenken . Gy ziet hem thans
langzaam voorttreeden , gebukt onder zyn vragt ; en misfchien
bedroeft gy u over zyn lot . Voig hem tot gindfchen hock ;
daar zit een zyner medeflaaven , fpeelende op een flttit ; by
ftaat
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Not fill, lnistert ; vermaak verrukt zyne ziel ; by legt zyn
last of , trappelt den grond met zyne hielen , heft zyne
handen op en klapt 'er mede boven zyn hoofd, geeft zich
over aan de toomlooste blydfchapsvervoering, en , alleen zich
met bet tegenwoordige bemoeiende, denkt by niet over do
uuren van bitrerheid, voorheen geleden , noch over die hem
to wagten flaan,
„ Merk op eenen, die naa hem komt . Zelfs op een afftand doer zyne rechtop gaande geflalte, zyn flerk gefpierd ge .
ftel, zyn moedige flap , hem voor een Malaijer ketinen, of
een Inbooreling van lava, de Koning der Slaaven . Zie, ,its
by nader komt, zyn lang koolzwart hair, ter heeft van zyn
rug nederhangende, zyne geele kleur, zyn fbhitterend jalourg
oog, 'c welk zydelings op de Slaaverny nederziet . Hy weet
wet , dac uit zyne klasfe de huisverwers, de muzykanten ,
en vernuftige werklieden aan de Kaap voorrkometi : by is
trotsch op die onderfcheiding, en roemt op den naam van
Malaijer. Hy vordert eene bejegening, daarmede overeenkomflig , van zynen Meester ; zyne gebanren, zyn fpraalt ,
nu eens traag en bedaard, dan eens fuel en geweldig, fchy .
nen to zeggen : „ Ik weet, dac ik uw Slaaf ben ; maar zie
toe, hoe gy uwe magt over my gebruikt l"
Ee*i verwyt
grieft en vergramt hem ; een kla-p doorwondt zyn hooggeplaatst hart ; by zamelt zulks in zyne geheugenis op, en
is op wraakneeming bedagr. Met verloop van ryd vergeet de
Meester, hem een flag gegeeven to hebben ; maar de Malaijer vergeet bet nimmer. In 't eind fpreidt zich bet flegte
gedeelte van zyn cbarafter ten coon, op eene onrzetcende
wyze : by maakc zich dronken door het gebruik van Opium,
en met de dolheid der wraake valt by zyn' niets kwaads den .
kenden Meester aan met zyn Krits , of krommen Malayfchen
dolk, en geeft hem Un, twee en drie fleeken . De ongelukkige Vrouw en Kinderen zyn niet veilig, als by deezeu
op zynen weg onrmoet : by begeeft zich op flraat ; als een
dolleman loopt by rond, offert alles , war hem onrmoet,
ann zyne wraake op , tot dot by, door de menigte van tegenflanderen overweldigd , gevat, en no de plaats, ter flraf.
oefening betlemd, heenen gebragt wordr .
,, Voig hem no de ftrafplaats . Eenige dagen zyn 'er ver .
fireeken, -- de dronkenfchap des Opiums is over ; maar ziet
gy zyn gelaat eenigzins veranderd door de trekken van vrees
of berouw ? In geenen deele . Hy wordt op her rad gebon .
den ; de beul radbraakt hem, bet eene lid voor, bet ander
naa vermorzelende ; maar geen traan, geen zugt ontglipt hem ;
eindelyk is de natuur uitgeput ; - misfchien flamelt by
den naam van MAHOMET , zynen Propheet, uit, en geeft den
geese, met de verrroosting, dot by zich gewrooken heeft .
„ Welk een tegenbeeld van dit character ziet gy in
F
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then Slaaf, die daar zyn I-leer volgt 1 Zyne gelaatstrekken
van Europifchen fempel,zyne fchraale doch welgemaakte geftalte, zyn zagtaartig en onbeledigend uitzigt, en zyn zwarr
hair, gekruld doch niet wollig, - alles kundigt a in, dat by
een der niets kwaads doende Inboorelingen is van de Malabaarfche kust . Hy is, in alle opzigten, de beste der Huisfaaven . Zonder de werkloos- en domheid van den Mozambiquer, of bet kloek verfand van den Malaijer, maakt by
cene uitfteekende tusfchenfoort ; - verilandiger en werkzaamer din de eerstgemelde , leerzaamer en toegenegener dan
de laatstgenoemde , vereenigt by fiandvastigheid met leevendigheid, en bekwaamheid om to leeren met inneemende zeden . Verwagt van hem geene geweldige tegenkanting.
Terwyl de Inbooreling van Mozambique dikwyls hardnekkig
wordt en zich tegen de flagen verhardt, - terwyl de Malaijer opkropt en zich bereidt tot bet fcherpen van zyn Krits ,
bukt de Malabaar voor den flag , en tragt door traanen
de bedreigde ftraffe of to wenden . Nimmer wordc by voor
den Roper gefleept, wegens misdaaden van eenen haatlyken
cart ; nooit vindt men zyne zwakke handen met bloed beIporst ; maar indien by, door eene vaifche befcbuldiging, of
door eene geaartheid , al to gefchikt om de fpeelbal van
fchurken to worden , in her geval koint om ter fraffe den
dood to ondergaan, beeft by en wendt zyn hoofd om op 'r ge+
zigt der fraf-plaatze ; by fchreeuwt luide , terwyl de flag hem
nog niet treft, en fmeekt met traanen en fnikken medelyden
of , tot dat zyn leeven en lyden teffens een einde neemen .
,, Maar kom, dat wy de tooneelen van blood , de frafplaats , bet rad en de werktuigen des wreeden doods daarlaaten, - zie Binder een ligten wagen , met grooten fpoed,
onswaards ryden, getrokken door veertien of zestien Osfen ,
en gelcid door cenen yottentot, die vooruit loops ; •- zie,
met welk eene behendigheid de Meester, voor op den wagers
zittende, met de hinge zweep klappende, bet alles befuurt
De Hottentot heeft, als gy bet wel beziet, niets azn 't lyf,'t
geen wy kleederen zouden noemen ; een ontoebereide fchaapenvagt wappert om zyn hals, en hangt agrer -if, als een mantel ;
by elke beweeging zyns lichaams wykt dit del ;zet agrerwaards,
en laat zyn morsfige huid, zyn wager lyf en zyne dunne werkzaame leden bloot ; van vooren hangt zyn kleia bedekzet
rondsom zyne lendenen , met ecn lederen riem vastgemaakt :
zonder eenige andere kleeding, zonder hoed, zonder fchoenen , leidt by zyne Osfen , by heeten zonnefchyn, by wind en
regen, over hobbelige feenwegen en heete zandgronden . Zomtyds doet by een paar ontoebereide lederen voetzoolen aan,
rondsom de enkels vastgemaakt ; zotntyds befchut een oude
verfeeten hoed zyn hoofd tegen bet fleeken der zon ; maar
geen deezer befchutzelen wordt algemeen gedraagen , en doorgaaus kan de eene Hottentot, die u voorby pat, tot eene afbeel-
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beelding van alle de anderen dienen . 't Is waar, by beeft den
naam van Slaaf niet ; doch zyn leevenslot is daarom geenzius
verkieslyker. Volgens de Wecten der Volkplantinge, is by alleen verpligt, vyf-en twintig jaaren to dienen , naa welker verloop by vry words : met andere woorden, zyn meester heeft
bet genot van de beste vyf en-twintig jaaren zyns leeveus ; by
moge hem dan laaten loopen, am to zoeken of by elders zyn
brood kan winner .
„ Deezen mogen de vier voornaamfe foorten van Slaaven
Ran de Kaap gerekend worden ; de Malaijer, de Inbooreling
van de Mozambique en Malabaarfche kusten , en de op de
Volkplanting geboorene Slaaven . Men hebbe zich egter niet to
verbeelden, dat deeze anderfcheide Rasfen zorg draagen am zich
onvermengd to houden . Te deezer plaatze worden zy fchielyk
ondereen vermengd, en menig een Slaaf kan zich beroemen een
Europeer tot Vader to hebben . Hieruit onttlaat de grootfte verfcheidenheid in gelaatstrekken, in kleurvermengingen, die men
misfchien ergens op den aardbodem ontmoet . Geele,gitzwarte,
eenigzins blanke en koperkleurige zyn dooreen gemengeld . Hec
gelant des eenen, die u voorbygaat , is verfehillende van dat
van hem, die volgc of voorging , en bet oog words bezig ge .
houden door eene vreemde en Reeds duurende verfcheidenheid .
„ De onderfeheide foorten van Yrouwen behouden desge .
lyks , in haare huislyke bezigheden , lets van bet character
banter Natie .
De Malayfche Slaavin draagt zorg voor de
huishouding, geeft rekenfchap van elk artikel, fchikt bet linnen en de kleederen in de kasfen ; haar worden veele ileutels
toevertrouwd ; en, haar werk gedaan hebbende, brengt zy
haar lang zwart hair in een hundel op de kruin haars hoofds ,
waar zy bet met een zilveren fpelde vastmaakt, en gnat dan
Ran de voeten van haare Meestresfe nederzittCu om to breijen .
„ De Malabaarfche Vrouw, zagt en goedaartig, words,
gelyk haar Egtgenoot, gebruikt in elke foort van ligcere huis .
Geene flagen zyn 'er noodig am haar cot
lyke bezigheden .
Werken nail to zetren ; eene bedreiging jaagc hair felorik ann .
Zy verdubhelt haare werkzaamheid, is bezorgd am zich oplettend to gedraagen ten aanziene van de belangen des Huisgezins,
maakt bet huisraad fchoon, fchikt bet in orde, en, 's avoids
haare kinderen gekuscht en to faapen gelegd hebbende, zoekt
zy haar breiwerk op, en gnat by haare medefaavinnen zitten .
„ De Mozambique -Vrouw , doorgaans flerker dan haare
medefaavinnen , is egter teffens werkzaam en verflandig ge .
noeg : zomtyds wordt zy gebruikt in morsfig en zwaar werk ;
doch ook valt haar wel eens een beter tank to beurt . Volgens
den wil banter eigenaareu,ziec gy haar flu en dan op haar hoofdt
eon groot pak linnen draagen, am 't zelve ce wasfcheu in lict
water van den Tafelberg flroomende ; wel eens voedt zy de
Kinderen des Huisgezins op , cu bekleedt een aauzienlyken
F 2
post-

4.

EELANGRY1t VERSLAG, WEGENS DE SLAAVEN .

post. Zy wordt, gelyk de Mail van die herkomst, bevonden
geduldig haar werk afdoende, en niet ineer : zy fchepr behaagen in gepreezen to worden ; maar is niet zeer bezorgd
om lof to verdienen : zy doct haar caak , meer gedreevert
door den wensch em dezelve volbragt to zien, dan uit eene
begeerte om bet wEl to doen .
„ De Hottentotfche Vrouw is wel to vrede met in den laaglien rang to flaan, en words, in de daad, zeldzaam gebruikt
in de Huisgezinnen aan de Kaap ; men treft ze doorgaans
aan in de Boerenhuizen op eenigen affiand van de Kaapftad .
Her character der Hottentotten, zo der Mannen als der Vrouwen, words voor bet minst bevallige van alien gehouden .
Zy maaken zich zo nuttig niet als de Malaijers ; zy bezitten
de toegenegene geaartheid der Inboorelingen van Malabar en
Mozambique niet ;zy werken alleen nit voillrekte noodzaaklyk .
heid , en zouden fchielyk in volflaagene bedryfloosheid uederzinken, als zy niet gelladig tot den arbeid werdert aange •
fpoord .
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Eene trefende Cefchiedenis .

O

(Vervoig en Slot van bl . 45 . )

p deeze wyze befloot de beminnelyke Jongedochter haare
belangryke Gefchiedenis, na welke wy geluisterd hadden
met een mengzel van verwondering en fchrik . Ik nam haar
seder by de hand ; zeggende, op den Loon der vriendfchap,
dat ik haar nog eenige dagen myne gevangene moest maaken .
Ik voerde haar to gemoet : „ Gy kunt niet twyfe!en ; myMe waarde Juffrquw THOMPSON , of gy zult , op bet oogenblik dat men uwe vlugt ontdekt , vervolgd worden ; bet is
veel veiliger bet gevaar to ontwyken dan bet to braveeren , inzonderheid wanneer men met zo flegre fchepzeien to doen
beeft. Egter wil ik terflond aan uwen Vader fchryven , en
hem verzoeken, dat by niet verwyle to Leaden to komen :
want bet is niet alleen noodig, de bewerkers van uwe fehande
to flraffen ; maar wy moeten tragten re beletten , dat zy die
belfce
lt kuniIenaaryen vervolgens pier to werk flellen . \Vat
let verfoeilyk fchepzel berreft , 't geen , onder den dekmantel
van vriendfchap en braafheid, uw verderf zogt, •- dot fchepze1 verdient behandeld to worden naar a! de flrengheid der
wetten ; en ik wil liever veel gelds opofferen, dan dat zy
zou otrtkomen.
Weldra was zy overtuigd van de voorzigtigheid des door
lay voorgeflelden maacregels , en fcheen wel zin to hebben
onn
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oh tenigen tyd by myne Egtgenoote to blyven ; en dsar ik
noodzaaklyk to Londen moest weezen , raadde ik haar , dat
zy, om geene reden , welke ook , buiten den grond rayns
Buitenverblyfs zou wandelen ; ten vollen begrypende, dat de
listige fnoode , die gereed flondt haar op to offeren aan eea
Verleider, zendelingen zou afvaardigen om haar op to zoeken .
Schielyker, dan men zich zou kunnen verbeelden, was Mr .
THOMPSON in de Stad .
Alleraandoenlykst was de ontmoeting
cusfchen Vader en Dochter : de dankbaarheid aan my drukte
try uit met woorden, die ik nimmer zal vergeeten ; een vloed
van traanen maakte die betuigingen nog treffender .
Ik was zo zeer b~dagt om de fnoode AND RSON voorbeeldlyk to flraffen , dat ik den volgenden morgen met myn gast
my vervoegde ten huize van Sir RICHA!ZD FORD, en, naa eene
geregelde opgave van bet geheele fnoode fluk, kreeg ik vryheid om die helfche geest in menfchen .gedaante to laaten vatten. De flraat noemende , waarin zy zou woonen , gaf Sir
RICHARD to verflaan , dac wy daar in mis zouden hebben .
Maar Mr. THOMPSON verklaarde, dat by menigmaal aan zyne
Dochter gefchreeven lladc , geduurende blare afweezigheid ,
en toonde tevens een van de Adresfen van Mevrouw ANDERSON . Wy vervoegden ons , door Geregtsdienaars vergezeld,
na Blandfort-ftraat : dan hoe groot was onze verwondering,
21s wy de Nummer van bet Huis zagen voor een Kruideniers
winkeltje ; en op onze navraage , of daar ook eene 1Vlevrouw
ANDERSON woonde , kreegen wy cen ontkennend befcheid
van de . Bewooneresfe . 'Er was in bet voorkomen deezer
Vrouwe jet fcherps en onguniligs .
Op de vraag, of ten
haaren huize niet wel eens Brieven befleld waren aan zekere
Mevrouw ANDERSON , was haar antwoord , dat haar huis
Been voorkomen altoos hadt van een Posahuis, en zy fineet
daarop de deur digt .
Ik deed alien noodzaaklyk onderzoek in de buurt , dock
zonder lets op to doen ; waarop ik my weder by Sir RICHARD
vervoegde, ten einde verlof re krygen cot her arrefleeren van
tie liscige Vrouw joNEs , want dieu naam droeg de Kruidenierfler . Op het oogenblik dat it- met bet geregt verfcheen,
verloor zy haaren voorigen trots ; dock bleef hemel en aarde tot getuigen aanroepen , dat zy zelfs den naam van Me .
vrouw ANOERSUN niet keude . - ik verzogt de Geregtsdie.
Daars , dat zy my eenige oogenblikken met die Vrouw alleen
zouden laaten : ik fchilderde haar met de leevendigfle kleuren
af, hoe haar volflaagen ondergang zou volgen , indien zy
volhardde met weigeren van opheldering to geeven ; ik vertelde haar alles , wat ik van bet geval wist , en tot haar betrek.king kon hebben . - Naa eenige oogenblikken bedenkens ,
viel zy voor my op de knien neder, en bekende dat zy wist
'Van zekere juffrouw JACKSON , die een anderen naam badt
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aafagenomen ; en dat zy, daar haar Man eenige verpligting
aan die Jufl-rouw hadt , voor baar Brieven en Pakjes hadt
aangenomen .
Wy hadden nu niet meer to doen den den nnam van ANDERSON in JACKSON to doen veranderen , en voorts ra de
`?ersnyn-/beat to gaan .
Daar herkende Mr . THOMPSON Onmiddelyk bet verfoeilyk monfler , 't welk bet bederf zyner
Dochter beraamd hadt, omringd door een aantal jongedochters, de flachtofers haarer verleidinge. Hare ontfleltenis op
bet gezigt van deezen Man is onbefchryfbaar ; fchrik en
vrees flonden op haar gelaat met de flerkfle trekken gefchilderd : doch zo helsch was haar gedrag geweest , dat
alle medelyden zwakheid zou geweest zyn ; en alle pooging , om ohs tot medelyden to beweegen , werd vergeefs
to werk gefleld .
Juist toen zy op bet punt flondt om met ons na Sir 111CHARD to gaan, hieldt 'er een koets met vier paarden by de
dent flit , en Lord CLIFTON kwam ten huize influiven, met
de houding van een zinloozen . Hy vroeg vetwilderd, of men
eenige kundfchap gekreegen hadt van zyne dietbaare CHIARLOT.
„ Ja ,
kreeg by ten antwoord van de jammerende
TE .
Vrouw JACKSON, „ kundfchap genoeg . Die Heer is haar Vader, en zal my voor den Vrederegter FORD brengen. Ach!
ik wenschte haar nooit gezien to hebben . - Eene fchoone
belooning , Mylord ! voor de dienflen, welke ik u gedaan
heb ! " --- Lord CLIFTON hervatte : „ Is ze behouden ? Is
ze wel `s" voerde by den Vader to gemoet , zonder sets to
antwoorden op bet zeggen van Vrouw TACttsoN.
„ By
den Hemel! 1k aanbid uwe beminnelyke Dochter, en i1t ben
op dit oogenblik gereed haar tot myne Vrouw to neemen !"
„ Was uwe genegenheid, Mylord!" hernam ik, „ zodanig
geweest als gy ons wilt wysmaaken , gy zoudt de toevlugt
niet genomen hebben tot zulke verfoeilyke kunflenaaryen .
Mr. THOMPSON zal zich van zyn voorneemen niet laaten afbrengen door uwe betuigingen, en by behoort geen Oogenblik to luisteren na een Man , die het plan vormde ten bederve zyner Dochter :
Zyne Lordfchap hernam : „ Schoon ilk eeuigermaate uwe
verwytingen verdien , ben ik nogthans die fnoodaart niet,
weaken gy u verbeeldr. 't Is wear, dat ik in den beginne
voorhad Misf THOMPSON to bedriegen door een fchyn-huwelyk ; doch haare deugden baarden eene geheele verandering
in myn hart ; een volkomene huwelyks-verbintenis is daadlyk voor haar gereed ; en dit moot dienen om u to overtuigen dat ik u niet bedrieg ." Dit zeggende, haalde by nit
zyn zak een byzonderen Verlofbrief , waarin zyn en haar
Haam verbonden geleezen werdcn .
„ DIaar," vervolgde 1k, . indien het uw oogmerk geweest
is,
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Is, JON= THOMPSON tot een eerefland to verheffen, na
welken zo veele der Jufferfchap haaken , is bet dan niet
vreemd , dat gy zulk eene verblyfplaats , als dit huis , voor
haar hebt uitgezogt? Gy moet her my ten goede houden,
dat ik bykans bet getuigenis myner eigene oogen wantrouw ; fchoon deeze Verlofbrief uw beider naamen to leezen geeft."
„ 1k heb," hervatte zyne Lordfchap, „reeds opgemerkt,
fiat de deugden van jufrouw THOMPSON geheel de beginzels,
welke ik voorheen omhelsde, veranderd hebben : en, fchoon
1ik opgevoed was in de fchool der Mode en Losbandigheid,
myn hart is nooit boos of bedorven geweest . 1k verfoeide
myne eigene dwaasheid, dat ik Cone Engelin had doen huisvesten by eene Duivelin ; maar befloot , myne CIIARLOTTa
nook de misdaadigheid van myne oogmerken to laaten weeten ; en om voor to komen," vervolgde by, wyzende op
Vrouw JACKSON, „ dat zy noon bet vertrouwen , op haar
gelleld, zou verraaden, of bet character van myne bedoelde
Egtgenoote bezwalken, had ik een klein verblyf voor haar in
een afgelegen oord van Ierland beflemd , en zy zou daadlyk de
reis derwaards den voorleden nagt aanvaard h ebben .
TM et
een woord , Mynheer ! myn Knegt hadt een klein eigendout
in lerland ; en wy waren overeengekomen, dat by haar onder zyn opzigt derwaards zou voeren , voor vyftienhonderd Ponden ."
Spyt , kwelling en woede tekenden zich in elken gelaats .
trek van Vrouw JACKSON, en zy overlaadde zyne Lordfchap
met zulk een vloed van fcheldnaamen, dat bet, voor eenige
oogenblikken, onsnogelyk was, elkander to booren fpreeken .
1k gaf last aan den Geregtsdienaar, zorg to draagen voor
zyne Gevangene ; verzoekende Mr . THOMPSON, dat by zich
met my in een ander vertrek zou begeeven . 1k raadde hem,
de vervolging van Vrouw JACKSON to ftaaken, indien zyne
Dochter toeflemde in bet geeven van haare hand aan Lord
CLIFTON.
„ Hoe!" riep de eerlyke Landman nit,

, zoudt gy willen,
dat ik, om myne Dochter tot de Egtgenoote van eenLord
to maaken, toeliet, dat zulk een Harpy weder in de wereld
omzwierf? Neen! liever zou ik zien dat myne Dochter agter
't land liep bedelen, dan toelaaten dat zulk een gedrocht haar
fneod werk weder ter band zou kunnen neemenl" - 1k
overtuigde hem welhaast, dat by myne oogmerken geheel
diet begreepen hadt ; want dat Ierland of eene Gevangenis
alleen to haarer keuze flonden ; met byvoeging , dat bet onmogelyk zou weezen , eene openlyke ten toonflelling van
lmar gedrag to maaken , zonder dat zyne Dochter daarby
znoest to voorfchyn treeden .
Lord CLIFTON klopte aan de dour, en verzogt ons to mo .
gen
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gen fpreeken . Ily fteide zyne gedagten voor, die geheel met
de myne zamenftemden ; teffens verklaarende, dat by liever
tienduizend Ponden zou geeven, om VrOUW JACKSON bet
Koningryk nit to helpen, dan dat deeze zaak in handen des
Geregts kwame . „ Dit myn verlangen," voegde by 'er nevens, „ om Geregrshandelingen to vermyden, mag fehynen
to ontftaan uit kieschheid voor myn eigen character ; doch ik
fta onder den invloed van beweegredenen van eenen anderen aart= want, fchoon ik geene hoope heb om vergiffenis
van Juffrouw THOMPSON to verwerven, zou ik liever de helft
znyner middelen misfen, dan dat zy, in dit geval, regterlyk
zou moeten to voorfchyn treeden ."
Haar Vader viel hem in de rede, en fprak, een balk van
verontwaardiging op Lord CLIFTON werpende : „ Indien gy
dezelfde kieschheid gehad hadt ten opzigte van haar brengen in een openbaar Hoerhuis , zou uwe bekentenis van
hoogagting ingang kunnen vinden ; maar wie vernederde im •
mer derwyze eene Jongedochter, die by voorheeft ter Vrou1ve to neemen!" -- „ Ik moet," antwoordde Lord CLIFTON, „ de juistheid van uwe aanmerking erkennen ; maar
uwe Dochter is nooit meer dan 6enmaal ten huize van Vrouw
JACKSON gezien, en dit was door twee myner Bloedverwanten, die ftrenglyk myne wyze van doen berispren ; en wat
haar Naam aanbelangt, deeze is nooit by eenig fchepzel in
dit huis genoemd . - „ Maar," vervolgde zyne Lordfchap,
„ zult gy, indien ik my met uwe Dochter kan verzoenen,
uwe toef]temluing geeven , dat zy my met haare hand ver'waardige 5 "
,, Ik kan dit," antwoordde de Vader, ,, veilig beiooven :
Want CHARLOTTE kan nooit haare keuze laaten vallen op eenen
Man, die haar bederf zogt." Maar ik moet bekennen, dat
ik niet van Mr. THOMPSONS gevoeien was ; dewyl ik my verzekerd hield , dat by een fterke voorfpreak zou vinden in
CHARLOTTES hart.
Het was, egter, noodzaaklyk, tot eenige bepanling te ko .
lnen, ten opzigte van Vrouw JACKSON : in 't einde werd haar
voorgefteld , bet to haarer keuze to laaten, met de Geregtsdienaars mede to gaan , of Lord CLIFTONS Knegt na Icrland
to vergezellen, gelyk eerst beraamd was . Te vergeefs boodt
zy aan , haare flordige en de jeugd verleidende Ieevenswyze
tg zullen vaarwel zeggen ; re vergeefs vie! zy in zwym, naa
het ftorten van een traanenvioed .
Zy gaf daar op haare
toeftemming om ne Ierland to verhuizen en met den Knegt
derwaards to vertrekkeu, onder voorwaarde, dat zy eerst befchikkiiig mogt maaken over haar huisraad en zilverwerk .
Hier tegen kantte ik my met aile kragt aan ; bybrengende,
dat 'er, naar alle waarfchynlykheid, veele openftaande fchut,
den waken ; en,walilreer 'er naa den verkoop wat overfchQot,
was
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was ik van oordeel, dot bet moesc gegeeven worden aan de
jonge Viouwlieden by haar in huis . Dan dit bleek eene
vergeefkhe raadgeeving cc zyn ; dewy! zy alle reeds bet
huis verlaaten hadden , op her hooren dac 'er Geregtsdienaars waren ; zelfs werd 'er geene Dienstboode gevonden ,
behalven de ongelukkige PEGGY, die Mr . THOMPSON beloofde
ryklyk to zullen beloonen .
Lord CLIFTON deedt terftond Vrouw JACKSON'S aanflaanden
Opzigter binnen komen, die met hem geweest was om JufVrouw THOMPSON Op to fpeuren : hem een Banknoot van vyftig Ponden geevende, begeerde by van hem dot by boar anti
boor,d zou brengen van bet Schip, 't welk hem no Liverpool
zou voeren, met verzekering dot b y de toegezegde four zou oncvangen, zo ras zy delcrfche Zee overgeflooken waren . Ik ftelde
zyne Lordfcha .p voor, de ongepastheid om cene zo groote Ibm
aan een Kuegc cc geeven, en of her niet beter zou zyn, hem
een Jaargeld to geeven geduurende Vrouw IACxsoNS teeven ;
dewyl her alsdan zyn belong zou weezen, haar onder zyn oog
to houden ; en dat de andere wyze van belooning hem in
gevaar bragc om hoar weggaan oogluikend to gedougen .
De Knaap fcheen geen behaagen to hebben in deeze veran .
dering ; egter een honderd 's jaarlyks was niet to verfmaaden,
bovenal daar zyne Lordfchap beloofde, zich aan de oorfprooglyke affpraak to zullen bouden , ingevalle zy ftierf eer de vyftienhonderd Ponden betaald waren . - PEGGY WOOD en een
Stalknegt van Lord CLIFTON werden gelast bet opzigt te houden
over her huisraad : de fchuldeifchers werden opgeroepen om
Mr. THOMPSON bezogc een
de rekeningen in cc leveren .
Wend in de Stad, en ik deed myne zaaken of.
Het was zeven uuren in den avond , cer wy to Newington
kwamen . Wy flonden niet weinig verzet, als wy vernamen,
dot zyne Lordfchap reeds daar was ; en fchoon CHARLOTTE hem
in den beginne den toegang geweigerd hadt, was bet duidelyk to zien, dot haar toorn bedaard was door zyn berouwbetoon en fmeeken . Hoar Vader, de genegenheid befpeurende,
cvelke tusfchen hun beiden plaats h.adt, verklaarde haar liever
dood •t e zien, dan de Vrouw van zulk een Schurk!
's Auderen daags 's morgens onderitond ik her, de zi2k van
den berouwbebbenden Minnaar to bepleicen ; en de Vader hoorde my met meer gedulds dan ik verwagt had. 1k vertoogde
hem, in de iterkfte bewoordingen, de losfe wyze van opvoeding, en de ongebondene denkbeelden, welke in de Groote
Wereld plaats hadden ; dot de verleiding van ]ongedochters,
fchoon cene alleraffchuwelykfte misdaad , niec gebrandmerkt
was met de welverdiende fchande ; 'er byvoegende, hoe ik my
verzekerd hield, dot de ondeugden van zyne Lordfchap eer
de gevolgen waren van een flegc voorbeeld, dan voortfprooten uic de flegce geiteldheid zyns harten.
F 5
Dec-
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Deeze annmerkingen bragten, in 't einde, de bedoelde uit,werking voort , en by wilde verftaan in hunne Huwelyksver .
bintenis , indien Lord CLIFTON de toeflemming van den Graaf
kon verwerven . „ Maar nimmer," voegde by 'er nevens , „ zat
ik gedoogen , dat myne Dochter eene les geeve van ongehoorzaamheid aan den besten der Mannen :'
Hoe fchoon ook de beminnelyke CHARLOTTE van geftalte
was, hoe bevallig ook haare weezenstrekken waren, ontbrak
haar die befchaaving van voorkomen , welke men verkrygt
door in de Groote Wereld to verkeeren ; en haar Vader liet
zich gereedlyk overhaalen , dat zy by myne LOUISA zou blyven, die alles bezit wat een Man in eene Vrouwe kan verlangen . - Terwyl Lord CLIFTON by zyn Vader cen bezoek
aflei op diens Landgocd, fleet CHARLOTTE haar tyd met lesfen
to neemen van de beste Meesters in Londen : want zy hadt haar
agteraankomen , ten deezen opzigte, niet bemerkc, v66r dat
zy in gezelfchap kwam van Lieden , hooger in rang, dan
waarmede zy duslange verkeerde . hear natuurlyk veriland
was verre verheeven boven dat der Vrouwen in 't algemeen ,
en zy hadt veele recht leerzaame boeken geleezen ; zy bath
overzulks niets meet noodig dan eenige befchaaving , welke
ontftaat uit den ommegang met de Groote Wereld .
De opbrengst der verttogte goederen van Vrouw JACesort
was zo verre beneden haare fchulden , dat men bet geraaden
oordeelde, ann de fchuldeifcheren de fchikking daar op over
to laaten .
Air. THOMPSON boodt PEGGY een verblyf aan op
zyne Landhoeve, met een jeargeld van. twintig Ponden .
floe veragtlyk bet Character van Lord CLIFTON voorkome,
wanneer wy hem ann ons voorftellen , als met bedaarde zinnen
bet plan beraamende tot verleiding van de beminnelyke CHARLO1TE THOMPSON, heeft by erkend, dat by zich genoodzaakt
gevonden Jtadt om de overdenking van zyn misdryf door buitcnfpoorig drinken to verzetten ; en by heeft my, op zyn
woord van eer, verzekerd , dat de helfche Vrouw JAcisonr
de ontwerpfter was van bet plan . Getroften door de verineesterende kragt der fchoonheid van CHARLOTTE , bath by , in
eene vlaag van onbedagtzaamheid, to verftaan gegeeven ,
duizend Guinjes to wilier fchcnken voor bet bezit van die
.
bekoorelyltheden ; wearop Vrouw JACKSON oogenbliklyk ann
boodt , dit voorwerp zyner Liefde in zyne armen te, le .
veren.
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DE BEZWAARLYRHEID, OM DE INDIAANEN TE BEKEEREN,
YOURBEELDLYK GESCIIETST .

K

(Uit

V. P . buALOUET'S Colleh

/on de .!Iemoires, &c .)

ort naa myne aanlcomst to Cae;i ;e (fchryft de (leer MALouaT , Exminiscer van dc' Colonicn en Zeevaart in
Fran,''ryk) vaardigde ik een der bepaaldc Zendelingfchappen of
ma de Baai 1, incent Pinfon, in welke de talrykite Vasrigheden der Irdiaanen gevonden worden . Ilc gar last ann twee
Priesters oin derwaards to gain, met Arbeidslieden, eeu voorrand van Koopwaaren , en con Soldar,tcn%.agc onder hot bevel der Zendelingen . Zy toogen landwaards in , en flaagden , door middcl van gefchenken , 'er in, oin de Indiaanen alle
Zondagen to doeii komen in eene daar opgerichte Kapel .
Zy werden onderweezen en gedoopt , en woonden geregeld
de Kerkgangen by ; t welker gelegenheid zy alien een dronic
Tasfia (*) kreegen : doch de Tasfa was nict op , of de IVegers
verg^ten in de Kapel to komen . Een der Zendelingen was
onvoorzigcig genocg , dac by eenige gewapende Soldaaten
zondc om hun cc haalen ; doch zy wederllreefden then dwang,
en zonden hunne Opperhoofden na Cayenne, om wegens die behandeling to klaagen .
De Ifeer DE FIEMOND , de oude Gouverneur , niet t'huis
zynde , kwamen zy tot my. Wanneer zy hunne perfoonen
en gebaaren nngebootst zagen in de fpiegels , hangende in de
kamer, wanrin ik dit gezclfchap ontving, hieven zy een luid
gcichrceuw van verwondering en blydfchap aan : zy dansten, raakten de fpiegels aan, fpraken ze toe, en keeken 'er
eiudelyk agcer , om de oorzaak van die vertooning to viaden . Niet zo dra, egter, was hunne verwondering eenigzins
bedaard , of zy namen de voorige defcige houding weder
ran , en hurkten op den vlocr neder . Zy zagen my aan
met con oog vol misnoegen , en voegden my bet volgende
woord too, 't geen voor my vertaald werd door een Tolk,
in tegenwoordigheid van con Geestlyke en verfcheidc Burgcren Krygs-bevethebbers .
„ Wy komen vraagen, %vat gy van ons begeert, en waaroni
• gy Blanken tot ons gezonden hebt? Zy gingen ecn Ver„ drag met ons ion , 't geen zy eerst verbroken hebben .
• \Vy ftemden toe, dat ivy zouden komen by hun zingen,
• en nederknielen in bun gebouw ; waarvoor wy weeklyks
• een vies Tasfia kreegen . Zo lang zy deeze Tasfa gaven,
• kwamen wy ; toen zy deezen drank terug hieiden, lieten
,,, ivy hun ongemoeid, en vroegcn niets . Hierop zonden zy
• Soldaaten, om ons to dwingen, dat wy zouden opkomen ;
„ dock
(*) Tasfia is eea foort van Rum .
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doch hieraan willen wy ons niet onderwerpen .--Zy vorde• ren ook van ons , dat wy bout zaagen en op de wyze der
• Blanken werken zouden , .- dit willen wy niet doen . -• Wy zyn in ftaat om u twintig Jasgers en Visfchers to be .
• zorgen , tot den prys van drie Piasters ter maand voor
• ieder man . Indien zulks u behaage , zyn wy tot uw
• dienst ; maar , indien men ons lastig vale, gaan wy ons
„aan eene andere Rivier nederzetten!"
1k verzekerde bur., dat zy voortaan geene reden van klagten zouden hebben ; dat de Zendelingen tot hun gezonden
waren ter bevordering van hun geluk , en niet om hun to
verongeiyken .
Hier op verzogt ik bet Hoofd der Zendelingen , voor bun bet Godsdienftig oogmerk hunner
komst by de Indiaancn to ontvouwen . Doch , wat by dessvegen in 't midden brags, was van geene uitwerking altoos :
-want zy beantwoordden alles met een lachend gefchaeter . fit gaf hun eenige gefchenken , en zond ze welvergenoegd
heenen . - Hier op vermaande en beval ik de Zendelingen
om voortaan met meer omzigtigheids to handelen . Het zenden van Tas/ia wend herv+tt ; doch bet bragt geene enkele Beleering voort , geene arbeidznamheid in bet verbeteren des
lands , zelfs geene meerdere gemeenzaamheid tusfchen de Indiaanen en de Blanken .
Dit geval (op dat wy 'er deeze in 't oog loopende 22nmeriting b y.voegen) wyst ten klaarften uit , dat de Befchaaving der Indiaanen by lange na geene gemaklyke taak is ;
en dat, zo als zy tegenwoordig zyn , weinig vooruitzigts zich
opdoet , om aau deezen juiste denkbeelden van bet Christendom to geeven . Indien de Zendelingen altoos eerlykheids en
opregtheids genoeg bezaten, om ons berigten van de waare
toedragt der zaaken toe to fchikken, zouden wy ongetwyfeld
inder verbaalen, met bet thans gegeevene overeenftemmende,
a ;intreffen .

i,

VERGELYKING VAN LONDEN MET PARYS .

(Uit bet Fransch .)
et kan niet ontkend worden, dat Londen en Parys en
fl hunne bewooners een karakter, zeden en geneigdheden
bezitten , die regelrecht tegen elkander overftaan . In Frankryk worden de huizen gebouwd ; in Engeland worden zy
uitgedolven . Een Engelschman kan zich niet verbeelden,voegzaam gehuisvest to zyn , 't en zy by eene geheele verdieping
under den grond hebbe .
Die onderaardfche verdieping bevat niet flegts de keukens,
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die door haade gerieflykheid , zindelykheid en fraaiheid uito
inunten , maar ook wel ingerigce vertrekken voor manlyke
en vrouwlyke bedienden .
In warme landen zyn kolommen en een dak al wat tot
Gene wooning words vereischt ; maar in kouder gewescen zyn
ierke en dikke muuren ter afweeringe van de guurheid der
Iucht noodzaaklyk ; en in landen, meer noordwaarts gelegen,
zyn muuren niec genoegzaam ; men moet aldaar in de ingewanden der aarde delven , en aldaar eene wykplaats zoeken .
Alwat fchoon is to Parys, is lelyk to Londen ; en alwat
fchoon is to Londen, is lelyk to Parys. Na Parys moetea
wy gaan om fraaie huizen , en na Londen om franie ftraaten
to zien . Van twee Engel/chen , die to Parys koomen, wordt
de een gemeenlyk door deszelfs fraaiheid, de andere door
deszelfs mismaaktheid getroffen ; dezelfde nandoeningen kun .
nen in twee FrariJchen , by hunne aankomst to Londen , outitaan . Londen is de Stad van een ernsthaftig, zindelyk en
verttandig-Parys die van een luchtharcig en befchaafd Volk .
Te Parys is iedereen drifug gefleld op al wat fraai is ; to
veele waarde flellen de Paryzenaars in bet leeven, om bet
eeniglyk aan de verkryging van bet geen aangenaam en nuttig is toe to wyden . Boven alle andere dingen legt 'er zich
een Engelschrnan op toe om op zyn gemak ce leeven ; dock,
met zyne gewoone lompheid, ontmoet by in de bereikiug
van zyn oogtnerk zoo veel zwaarigheids,dat, indien by bet
flegts tot op eenigen afftand zy genaderd, by geen moeds ge .
noeg bezit om verder to gaan .
't Is flier veel meer dan veertig jaaren geleeden dat London
bevloerd wierdt ; zoo flegt althans was de voorgaarnde bevloe .
ring, dat men 'er onmogelyk op gaan konde , of tangs de
itraaten ryden , zonder dat bet hart in bet lichaam fchudde .
De wegen voor de voetgangers , om welke de Engelfehen
zoo zeer gepreezen zyn , wierden to Londen niet nit weelde,
maar door noodzaaklykheid uitgevonden . Parys, daarentegen ,
wierdt, reeds zints lang, by uitfteekendheid wet beftraat ; van
bier dat men 'er aan wegen voor de voetgangers nooit ge.
dagc heeft.
De bewooners van Parys ftaan ten minften een uur vroeger
op dan die van Londen . Zelden worden bier de winkels vuor
negen uuren in den voormiddag geopend .
Eene der opmerkinge waardige daadzaak is bet , dat bedienden , ambagtslieden, en , in 't algemeen , lieden van laagere
klasfe , beleefder zyn in bun gedrag to Londen dan to Parys .
Te Parys zal een knegt met zynen Heer beginnen to praaten,
voordat by words toegel'proken ; iets , 't welk to Londen voor
onverdraaglyk zou gelrouden worden .
De evenrediglkeid van fraaie Vrouwen to Londen mag aldus
worden opgemaakt
ouder de Lien vrouwen is 'er eene
draag'
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draaglyk ; onder de Lien, die e'.raaglyk zyn, is 'er eene fraai ;
en onder de Lien, die fraai zyn, is 'er eene fchoon . Schoonheid flaat derhalven in evenredigheid van duizend tot een .
In Frankryk zyn , misfehien, de fraaie Vrouwen tamelylc
menigvuldig ; doch die den naam van Schoonheden verdienen,
zyn 'er dunner gezaaid . Waarheid is bet , dat hetgeen in
Frankryk fchoon is , zuiks in een hooger graad is dan in
eenigen anderen oord der wacreld .
Even groot is bet onderfcheid tusfchen de beide Steden van
buiten als van binnen . Zoo ras men buiten Parys koomt, ontmoet men fraaie wegen , ter wederzyden met boomen be~
plant . In Engeland vindt men dusdanige beplantingen niet,
dan die tot byzondere woonhuizen behooren . De wegen zyn
Ilet noordlyk gedeelte van Londen , aan de
final en kcal .
zyde van Hampftead, gelykt naar de Krim , of Tartarye .
'Er vertount zich een Oceaan van Weilanden , zich tot in
Hertfordshire uitflrekkende -- heuvels, valeien, Bergen, ailes is weiland . Die weilanden zyn zonder boonien ; alleeulyk ziet men bier en daar eenige elendige flruiken of heiningen , door welke zy vaneen gefcheiden worden . In deeze
weilanden naby de Stad loopen tusfchen de vier en vyfduizend) •
Koeijen to graazen , in vyf of zes kudden onderfcheiden .
Hot gedruis der koetzen , hot bullion der kudden , de tooneelen van land- en herderlyk leeven, afgewisfeld van den rykdotn
en de weelde cener groote Stad, maaken to zamen een geheel nit, zoo fraai en ongemeen , dat men 'er in een ander
Land geene weergae van ontmoet.
KARAKTER DER ENGELSCHR VROUWEN .

D

(Uic bet

Fransch.)

D e Engelfche Vrouwen zyn befchroomd ; doch wanveer iemant haar vertrouwen in eene genoegzaame maate heeft gewonnen , zyn zy by uitlleekendheid bemin .
nelyk , zeer aangenaam in de verkeering, zonder zich e eni .
g e airs aan to maatigen . Zy leezen veer , niet om de tydverveeling to ontgaan , maar om kundigheden op to doen :
van bier dat haare letteroeffeningen nuttig zyn . Zy bezitten
eene groote maate van goedwilligheid , en meer luchtigheid
van ziel dan van manieren, 't welk 'er wel verre of is van
een gebrek to zyn . De gewoonte , welke haar buiten de
verkeering der Mannen fluit , mishaagt haar grootlyks ; nog
sneer egter lyden zy van eene andere gewoonte , medebrengende dat in Engeland eene Vrouw minder als een gezellin
dan als de eigendom des Mans wordt aangemerkt . Vreemd
2ouden hierom de Franfche Vrouwen opkyken tegen de voorbehoudingen, welke eene Engelfche Vzouw dikmaals in haar
hu .
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lluwelyks-verdrag doet inlasfchen .
Haar lot met dat eens
Mans zamenpaarende, is zy eeniglyk bedagt om voor haare
vryheid to zorgen ; en deeze voorzorge is niet altyd nutloos .
Evenwel zyn de Engelfche Mannen niet jaloersch ; hun misflag is, dat zy niet genoeg ngt flaan op de Vrouwen, wier
gezelfchap hen in den teugel houdt.

MERKWAARDIG VERMOGEN VAN DEN VLIERBOO:MI .

Myne Heeren !
'rn bet Mengelwerk der 41gerneene Vaderlandfche Letteroefe .
ningen voor 1803 . N . 14, las ik een weldadig vermogen van
den Vlierboonz, om den Kalander van de Koornzolders to ver .
dryven : dit deedt my befluiten, otn UEd . een, my voorge.
komen , niet minder merkwaardig vermogen van den Vlier_
boom mede to deelen, dat mooglyk even weinig als bet bo .
venflaande bekend is, althands zeldzaam gebezigd word[ .
Twee jaaren geleden beyond ik my, in bet Sticht van Utrecht, op een , weleer door wylen eenen van onze ver=
dienstlykfte Vaderlandfche Geleerden in Latynfche dicht .
maat vereeuwigd, niet onaanzienlyk Buitengoed , a]wsar ik,
met den tegenwoordigen eigenaar in den moestuin wande .
lende, myne verwondering to kennen gaf over den fchoonen
groei van de menigte der verfcbeidene zoorten van Kool,
welke in lien tyd gewoonlyk van een by na onuitroeibaar
heirleger van onderfcheidene Rupfen, die nit de ontelbaare
menigte van eieren der Capellen of Viinders, en byzonder, zoo
ik meen , der zoogenoemde Witjes voortkomen, vernield wordt .
De bezitter van dat Laudgoed verhaalde my , dit aan de
zorge en kunde van zynen Tuinman to danken to hebben, die
de flandvastige gewoonte hndc, om jaarlyks, tegen bet nan .
koomen der Vlinders, eenige takken of takjens van den als
dan nog groenenden Vlicrboom of to breeken, en daarmede,
door den Koolhof gaande, alle de jolige Koolpianten te kwis .
pe!en of to geesfelen , waardoor een ontnerkbaar vogt der
Vlierbladen zich over de planteu verfpreidde, en , na zulks
over bet gantfche Koolveld gedaan to hebben, de gebruikte
Vliertakskens, of zoo veel meer by noodig hadt, bier en daaz
tusfchen de Koolplanten in den grond flak . waardoor by dan
van dat verflindend, en veeltyds aile Koolen in eenen hof
gantsch vernielend gedierte, bevryd bleef , en zyne roode-,
'vitte-, favooye- en audere Koolen , op eene verwondereng .
waardige wyze, boven die van de in de nabyheid gelegene
ltoffteden en moeferyen, in zuiverheid van blad, in geflotenheid en aanmerklyke grootte zag opgroeijen , tot den tyd,
dat
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dat dezelve van den ftronk afgefiieden, en ten gebruike iii
den naastvolgenden winter bewaard wierden .
Ik heb, zedert lien tyd, verfcheide maalen aan Tuinlieden
en Warmoefeniers geraden, om to onderzoeken, of dat mid .
del, zo al met onfeilbaar zeeker, ten minfte van eenig goed
uitwerkzel was , om zoo veele anders vernield wordende
Koolplanten to behouden : maar men zette my doorgaands of
met to zeggetr, het kan zyn dat het goed is ; maar wanneer
de tyd van onderzoek daar is, is bet hun wederom vergee .
ten . Ik heb zelf niet wel gelegenheid, om op myn kleinen
nroesgrond dit middel to beproeven . Door UEd . zoo fterlt
geleezen wordend Maandwerk zal wel de een of ander bezjtter van eenig Landgoed, of liefhebber van Moefery, aan.
gezet worden om een proef to neemen van een zoo weldaadig vermogen van den weelderig groeijenden , en tot zoo
veele gebruiken, zoo ten opzigte van zyn hour, bast, knop,
blad , bloemen en vrugten nutiig bevondenen Vlierboom,
zo UEd . van bet door my opgegeevene, in UEd. zoo geeerd
iVlaandwerk, geliefde gebruik to maaken .
1k noem my intusfchen met alle hoogachting
H.

Dec . 1803,

UEd . beftendigen Leezer, M. B .

DE STUDENT EN ZYN VADER,

van een ryken Landman, door zynen Vader tot
D edeZoonWeetenfchappen
opgeleid, op zekeren tyd zyne Ou.

ders bezoekende, onthaalde hem zyne Moeder op een fmaak.
lyk Avondmaal, wasrop, onder andere, op eenen fchotel twee
Vogels waren opgedischt. De Student, zyne geleerdheid wil,
lende toonen , zeide, dat by door de Redeneer- en Reken .
kunde kon bewyzen , dat deeze twee Vogels Brie waren .
„ Wel, laat ons eens hooren," fprak bier op de Vader. „ Dit ,"
hernam de wyze Jongman , tevens eenen Vogel nanvattende, „ dit is 'er cdn , en dat ," vervolgde by , op den
anderen Vogel wyzende, „ is 'er twee ; en twee en een,
• gelyk gy weet, maalten drie ." - - „ Omdat gy," h ervat.
to bier op de Vader, „ uwe flelling zoo duidelyk hebt be .
• weezen, zal uwe Moeder den eerflen Vogel hebben ; den
• tweeden zal ik voor my neemen ; en tot loon van uwe
• groote geleerdheid kunt gy den derden orberen . "
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HET GEPAST ANTWOORD .

en jonge knaap , tegenover den geleerden JOHN SCOT San ta,
fel zittende, vraagde hem, hoe wyd de affand ware tusjchen Scot en een Zot? „Een tafelsbreedte," was het antwoord .

ME N G E L WE R K,
TOT

FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETi:NSCtL1PPEN, EETREKI.E.LYK .
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[TWEEDE REDEVOERING .]

ebben wy, in eene voorige Redevoering, deli to
weinig gekenden BALTHAZAR EEKKER, door een
onopgepronkt verhaal zyner lotgevallen, als cenen edc .
len Menfchenvriend en verdienftelyken Godgeleerde leeren kennen, - dat wy hem thans befchouwen als den
diepdenkenden Wysgeer, die, zyne Wade niet in eenen
eegen kring beperkende, met zyne onvermoeide werk .
zaamheid geen ander doel had , dan de handhaavina
van de eer des Allerhoogften en de bevordering van her
geluk zyner natuurgenooten , en die, de vooroordeelen
vernielende, eene geheele omwenteling in her verf'and
en in de begrippen van veele menfchen heeft to wege
gebragt .
Ik meen, dewyl ik vooronderflel dat de theesten met
bet Werk : de betoverde Wereld, eenigzins bekend zyn,
en waarvan een verflag of uittrekzel in eene Redevoe .
ring altoos onvolledig zou blyven, thans geene betere
regelmaat in deezen to kunnen houden, dan dat ik, na
her voordragen van eenige aanmerkingen over de Leer
der Vooroordeelen , derzelver gevolgen en algemeenheid
op het einde der Zeventiende Eeuwe, de hoofdleeringert
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merkingen op dezelve mededeele, en dan, ter bcfchouwing
van den algenteenen Theologlfchcn form , om (lit Boek
verwekt , eene poos flilila . Na alsdan de droevige uitwerkzelen deezer woede voor BEKKFR betreurd, en ons over
de zegenryke gevolgen zyner bemoeijingen voor bet
menschdom verheugd to hebben, zal ik bet doorluchtig
voorwerp onzer dankbaare nagedachtenis, op den avondfond van zyn roem- en rampvol leven , leeren kennen ,
zyn Chara6ler met eenige trekken opmaaken , en bet
goede in hetzelve ter navolging voorfellen .
Door de Leer der Vooroordeelen verila ik bet geloof
nan die lange keten van vruchten van bet Bygcloof,
die met de vooronderlleUing van eeneni opperflen Veroorzaaker van alle verborgen , zo Natuurlyk, als vooral Zee
delyk Kwaad, incest bekend met den naam Duivel, begirt, en, zich aan alle kanten uitbreidende, zich in allerleije gedaanten vertoont .
Tovcry, geloof aan Spooken en Verfchyningen, Voorbeduidingen, Wichelary,Handkyken,Aftrologie,Droomuitleggingen, Bezweeringen, en wat al nict meer ? knit
men onder deeze Leere betrekken ; en, hoe zeer deeze
uitvloeizels ook in naamen verfchillen, in uitwerkzelen
koomen zy alle overeen .
Door alien wordt bet menfchelyk verfland beperkt
en beneveld,--de mensch zelf in getladige vree-. gehouden, - alle begrippen van eigene waarde, alle moed
uitgebluscht, - de vordering in de kennis der Natuur
belet , en alle gezonde begrippen van Bovennatuurkunde
verbannen .
Behalven dit alles , zien wy ook op bet overtuigendst
uit de Gefchiedenis , dat de Mensch bet best voor befchaaving en verlichting vatbaar is, waar deeze boeien
verbroken zyn .
De door de Inquifitic dom gehoudene Italiaanen floo .
ten hunne oogen voor de ontdekkingen van GALTLEI, -fchreeuwden : Tovery ! en lieten dien grooten Man d'e
omwenteling der Aarde in den akeligen kerker bepeinzen .
TYCxo BRAPId moest, met zyne Sterrekundige Gereedfchappen, uit Koppenhaagen, naar bet onbewoond
Eilandje Ween , verhuizen, om dat de domme Deenen
van then tyd die werktuigen voor Gereedfchappen des
Duivels aanzageu .
Maar
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Maar by de verlichte Americaanen , en by her befchaafd gedeelte des I\lenschdoms van onzen tyd, was
de uitvinding van de Afleiders der blixemltraalcn, door
EENJABIIN FRANKLIN, weikom .
Her naar welgevallen leiden van den Plixem, lien men
to voorett als een firaftuig in de hadden van eeu' toornigen God verklaarde, was v66r den tyd van BEKKEK
voorzeker tovery geweest , en zonder lien man was
misfchien deeze gcwichtige vordering der menfchelyke kennis in de kiem veritikt . Tovery was toch altyd
her brandyzer, waarmede men elke ader , waaruit by
mogelykheid in her vervolg cenige verlichting konde
voortvloeien, toefchroeide . Gedankt zy derhalven de
Goddelyke Voorzienigheid, dat zy aan het Menschdom
eeit man gefchonken heeft , die dit brandyzer verbrak
Onder de fchadelyke uitwerkzeleh van dit Bygeloof
zuchtte byna her geheele Menschdom in her midden der
XVlIde Eeuwe . Alen geloofde algemcen , dat her liefderyk Opperweezen de voortreflykfte fchepzelen deezcr wereld aan ecnen , zyne bedoclingen tegenwerkenden, Verleid- en Plaag- geest had onderworpen, die al
her goede , dat in den Mensch was, zocht to vernielen, en de oorzaak was van al het Zedelyk Kwaad .
Men ftondt aan dit Weezen de gaaf toe, om aan
zyne Dienaars do kunst, van wonderen to verrichten,
over to doen : van bier meendc men, dat al het zoge .
noemd Natuurlyk Kwaad, als onwcder,, ziekte, aardbeeving, of dergelyke, door gewaande Tover ars ver •
oorzaakt wierdt . Verders wierdt alles, wat de bepaalde kunde eener domme menigte to boven ging, voor
Tovery gehouden ; en ongelukkig leende de f3urgerlyke
Rechter het zwaard ter bevestiging van dit geloof .
De geweldig(te en minst zekere beproevingen, zo als
de pynbank, her gaan door een your, her aanvattert
van een gloeijend yzer, en de proef, of icmand , in her
water geworpen, dreef of zonk , volgden onmiddelyk
op de losfe befchuldigingen ; en pier zelden was de
dood, door zwaard, ftrop , water of vuur, her deel
der ongelukkigen, die van de aangetygde misdaaden geen
be ~rip hadden .
Tot een klein bewys van bet ysfelyke deezer, zogenoemde, Rechtspleegingen, deel ik cenige weinige groadregels
mede, naar welke men in de Hexen-procesfen to werk
ging . BLrRKER heeft zulks in her brcede . uit bet der
Menschheid vereerend Werk van den Jefdlt srEE van
G Z
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Weenen : Waarborg om geen kwaad halsrecht to doers ,
overgenomen .
Naar het bellaan van de misdaad (corpus delicli)
wierdt nooit onderzoek gcdaan ; - al wat by mogelykheid ten nadeele van den belchuldigden konde dienen,, nam men greettg aan ; de minfte vlek in bet uiterlyk zedelyk gedrag was een bewys van fchuld ; was de gewaande Toveraar of flex deugdzaam, dan
was bet : zie hoe de Wolven zich met Schaapevachten
kunnen bedekken! -- vluchtte of verweerde by zich,
dan was de befchuldiging beweezen : by durft zynen
Rechter niet onder de oogen zien, zeide men ; - konde
by zich verdeedigen, an wierdt hem zulks door den
Duivel ingegeeven ; -- bezweek by onder de pyniging, of wierdt by flaauw, dan maakte de booze Geest
hem ongevoelig ; --- flierf by onder de €olteringen,
dan brak de Duivel hem den hats ; maar flondt by de
pyn in alle deelen door , dan was bet een hardnekkig
Rind van den Satan , dan wierdt de kerker zyn lot ,
en de Geestelyken bragten hem op de pynbank e}es
gemoeds, en ontzeiden hem de zaligheid, indien by niet
bekende. - - e God ! welke ysfelyke aandoeningen
doorfnyden myne ziel! Hoe zeer heett de Mensch uwe
fchoone Wereld, die een Hemel konde zyu, in cene
Bet misvormd!
In ons Vaderland waren echter , als een natuurlyk
gevolg van den Koophandel, eenige f}raalen van licht
doorgebroken . Schoon bet Volk nog algemeen in deeze
Lecre geloofde , waren 'er de Rechters minder onsnenfchelyk ; men zag er geene dergelyke bloedige tooneelen meer plaats hebben .
In bet Jaar 1595 waren zulke gruwelen voor bet
laatst in Utrecht geplecgd, toen men aldaar twee Echtgenooten en een Vader met zyne Dochter (een pas ontluikend bloempje van 17 jaaren) met Vuur vermoord
beeft . Zedert had men zachter flraimiddelen gebruikt,
en zelfs had men reeds vroeger eenige verbeteringen in
bet beproeven hier to lande daargefleld : bet weegen
van de befchuldigden op de Stadswaag to Oudewater
is voor den menfchenvriend eene belangryke bydrage
tot de gefchiedenis der trapswyze verlichting der menfchen .
In alle andere omliggende Landen wierden nog gewaande Toveraars (tot Gods eer!) leveud verbrand ; en
wee hem, die zulks afkeutdc!
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JEAN PIERRE DE ORENSON , een Geneesheer to Parys, moest nog in het jaar z668 de onfchuldige mededeeling van de proef op de harmonic der Geluiden met
den dood betaalen . Hy gaf, om de verwondering zyner vrienden to grooter to maaken, de eerie Viool, nit
welke hy, door op eene andere , volmaakt gelyk geltem .
de, to fpeelen , gelyke toonen trok, aan een fcelet of
geraamte in hander ; -- zyne verwonderde vrienden
zagen zulks voor tovery aan, en niets konde hem voor
den brandftapel behoeden .
In Spanjen , Duitschland , Poolen en Pruisfen . . . .
Dan waartoe zoude ik m enschlieven.de harten , door
meerdere voorbeelden aan to voeren , pynigen ? Ik gaa
liever tot andere zaaken over, en laat het zo even op .
gehaald gordyn van het tooneel der menfchelyke duiuheid en elende vallen .

De hoofdleeringen van BEKKER, uit zyn Werk : de
betoverde Wereld opgemaakt, laaten zich het best bepaalen door de zeven volgende Stellingen (Thefes.) ,
z . De leer van den Duivel en zyne Engelen, meest
Daemonen genaamd , is de oorfprong verfchuldigd aan
de Heidenfche Wysbegeerte over de uitvloeizels van her
Goddelyk Weezen, en een overblyfzel van het gevoelen
der Manicheen, die aan twee tegenovergeftelde Weezens,
een goed en een kwaad, geloolden .
2 . Dat de goede .en kwaade Geesten , Engelen of
Duivelen genaamd, geene werkkracht of invloed hebben
op den mensch of op de aardfche zaaken .
g . Dar de Schriften van bet Oude en Nieuwe Verliond, zelfs de leeringen van Jefus en zyne Apostelen ,
in veele opzichten gelcltikt zyn n aar . de begrippen en
vatbaarheid der menfchen van dien tyd, en dat de Za .
ligmaaker zulke vooroordeelen heeft onaangeroerd gelaa .
ten, die tot zyn hoofddoet niet behoorden .
4 . rat de lieden, in ltet Nieuwe Verbond bezeetenen
genoemd, met tighaamelyke ziekten gekweld waren .
5 . Dat 'er, in veele Schriftuurplaatzen , in de gewoone
Overzetting, van Duivel en 1'overy gewag gentaakt
wordt, waarmede in den Grondtcxt geheel jets auders
bedoeld is .
o . Dat de eene Mensch, als 't ware, de Duivel is
G 3
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van den anderen , en dat de wereld en de cigen begeerlykheden den mensch tot zonde verzoel:en ; en
eindelyk
7 . Dat Tovery en alle andere gevolgen , uit bet be .
ftaan en de werkkracht van den Duivel afgeleid, en de
Verbonden met deezen , of hersfcnfchiminen zyn , of
dwaalingen uit gebrek aan onderzoek , of volltrekte bedriegeryen ; en dat alle daarop gebouwde (zogenoemde)
Gerechtelyke vervolgingen onbillyk , gewelddaadig , en
ftrydig zyn met de cer van God en bet belang der
menfchen .
Hoe gaarn lk myne aanmerkingen over deeze gewicht1ge Stellingen, en de redenen van goed . of afkeurikig,
naar ntyn vermogen , aanvoerde, kan noch durf ik
my op deeze onafzienlyke zee begeeven .
Ik zal my
daarom tot enkele algemecne aanmerkingen , zo over
de Stellingen zelve, als over de oorfprongelykheid deezer lecringen , bepaaien ; to meer nog , daar myn geIchiedkundig plan geen wysgeerig onderzoek toelaat .
Dat de Leer aangaande de Daemonen een gevolg
is van de Heiden{che \Vysbegeerte , en cen overblyfzel van het gevoelen der Manicheen , betoogt BEKKEri
met zulk eerie verltotnmende geleerdheid en fchranderheid, dat gcene der tcgenfchryveren dit gedeclte immer heeft durven aantasten .
Fly loopt alle gevoclens van oude en nieuwe Volken door, toetst derzelver
begrippen in deezen, en fpaart hierby de Protestantfche
Kerk pier ; waardoor de vervolgzucht maar al to zeer
wierdt opgewckr.
De tweede Stelling, dat Been Geest op den Mensch
eeni ; e werkkracht heeft, vondt meer be{tryders . BErcREr, betoogde dezclve , gelyk de verltandiglten in dies
tyd, volgens bet grondbeginzel van CARTESIUS : dal eon
Geest eerie bloote denking, lets onflo1elyks, -ynde, onnmOf men dit
gelyk op lets flof elyks kondc wet-ken .
grondbeginzcl , deweyl men van lets onltoilelyks zich
bezwaarlyk eenig denkbeeld kan vormen, daar bet, ge .
7yk tweenraal nul in bet reekenen, niets blyft, en alzo
eene tegen{trydigbeid in zich zelf fchynt to *bevatten,of men dit grondbeginzel, zeg ik , wel als voldoende
kan aanneemen , durf ik , als zynde deeze verfchillen
voor my to diep, niet betlisfcn .
Men hecft nadcrbaud grondiger over dccze zaak lceren
den-
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clenken, 'en bet hoe en waarom beter van vooren onder.
zocht. BEKKER heeft echter deezen op den weg geholpen ; en daar bet verfchil over deeze (telling, in weerwit van alle betoog , alsnog is onbeflist gebleeven ,
durf ik my gerustelyk vereenigen met bet oordeel van
den beroemden en fchranderen RHUTS , Hoogduitsch
Leeraar der Lutherfchen in den Haag, die dit vraagfluk, gelyk ook dat der Daemonifche menfchen of Bezeetenen, als niet behoorende tot bet gebied der Rede,
Gefchiedenis of Openbaaring , maar tot dat van bet
rnenfchelyk vernuft en verbeeldingskracht , onder de
vooronderftellingen (Hypothefen) rangfchikt , die zo min
voldoende en onwederleglyk kunnen en zullen betoogd,
als grondig en volledig wederlegd worden .
De derde Stelling , die de bafss is der volgende en
van veele zyner Schriftverklaaringen , is niet minder
gewichtig. In onzen tyd bekend met den naam van de
Leer der 4ccomrodatie, zien wy dezelve nog beurtlings voorftaan en beltryden . Het past my niet, als onbedreeven in de Grondtaalen en regels der Uitlegkunde ,
3iieromtrent eenige uitfpraak to d oen . lk meld des alken, dat bet elk billyk verwonderen moet, dat men onzen BEKKEIL de eer, van de eerfte openlyke voorftander
geweest to zyn, onthoudt, door dezelve aan den niet
min beroemden WETSTEIN toe to kennen .
BEKKER
fchreef in de Jaaren 1690 en 16gr . WFTSTEIN is
in 1693 gebooren ; zo dat zulks buiten alle tegenfpraak is .
De vierde Stelling, over de Bezeetenen , die door TaalOudheid- en Geneeskunde moot worden opgehelderd ,
is in onze dagen wydluftig behandeld, en ik ga dezelve
flilzwygend voorby . In deezen was D' AILLON onzen
Schryver voorgegaan .
Met de vyfde beging rEKKER zyne Hoofdmisdaad
by de Nederlandfche Theologanten . - De Dordtfche
Overzetting , die zo veel werk en geld gekost had ,
die zo volkomen was, dat men in overweeging is geweest om dezelve to eanonifeeren , en naar welker vertvormde Handlehriften tot onlangs eene kostbaare bedevaart om bet tweede jaar uit alle gewesten gedaan
wierdt , - deeze Overzetting van onnauwkeurigheid
verdacht to maaken , was by de meeste Kerkelyken van
lien tyd eene onvergeeflyke zonde , eene misdaad van
gekwetfte Kerkelyke Majesteit!
Wy mogen en
moeG 4
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tnoeten ons echter over bet heldhaftig befluit van
onzen BEKKEP, verwonderen, van zich boven alle vooroordeelen , al bet gezag van Kerkvaderen to durven
verheffen, den 13ybel zo re vertaalen als of dezelve nooit
vertaald was, en elke plaats met nauwkeurigheid aar
tie regels van Tltal-Oordeel . en Uitlegkunde to toetzen ..
Bet haute, bet moellyke van deeze onderneeming gaat
myne befchryving, myne bevatting to boven .
Eindelyk komen wy aan de laatfle en meest belangtyke Stellitrg . Zo veel voorkeur dat vak der wetenfchappen, waardoor bet geluk des Menschdoms onmiddelyk bevorderd wordt, verdiertt, boven die geene, welzo veel
ke alleen door de gevolgen nuttig worden,
rnunt ook deeze Stelling boven alle andere uit ; en derhalven moeten de bemoeijingen van BEKKEP, den Menlchenvriend hoogstdierhaar zyn, met welke by de nietilheid van Spooken, Tovery en Kunflenaryen des Duiv is, en wat dies meet is, betoogt en bewyst ; als zynde
liierdoor de menfehelyke elende zichtbaar verminderd .
In bet vierde Bock der betoverde IVereld brengt BEKKtn alle oude en nieuwe verhaalen van Tovery en
Spoken , Bezetenheid en Wichelary , ter toetze ; term
NN, yl by bet Bygeloof in deszelfs meest verborgene holen
rraga,,tt, en niets ter ontmaskering van dit monfter onbepruefd laat .
Niet alleen moeten wy ons , by bet inzien van dit
gedeelte, verwonderen, over zyne onbedenkefyke fchranderheid , fyn vernuft en doordringend oordeel, maar
flan oak verflotnd , by bet befchouwen van then bran&nden yver , onvertnoeiden heldentnoed en onverzaadbaare waarheidsliefde, die hem bezielden , om deezen
Chaos van Volksfprookjens, Overleeveringeruit de 1\lidden-eeuwen, Vertelzels van Bakers en Minnemoers,Oudtvyfsfabelen , Munnikeverhaalen en bedriegeryen van
baatzuchtige Schurken, to doorwroeten, en dit onbefchryfbaar woeilyk plan of to werken .
Oal tegen de buiteniandfche Tover- en Spook-verhaalen bewyzen en berichten to vinden, heeft by zich der
ondankbaare roeite getroost , om de voortbrengzelerx
der domheid , voor bet gemeen in die tyden gefchreewen , to dootfi ufl°elen : de binnenlandfche fpeurde by ,
zo veel mogelyk , met eigene oogen naa , onderzocht
het plaatzelvke , en betrad zelfs bet dorre fpoor der
1.jfflrafTelyke Gerechtsaceu ; wets viel hem to lastig ntets
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niets liet by onheproefd, om aan to toonen, dat men
tegen zyne eerie Stellingen geene daadelyke bewyzen
konde aanvoeren .
floe zeer ook zommige tegenftanders van laageren
rang (zo als SYMON DE vRIES en andercn) tegen deeze menschlievende poogingen raasden .wierden dezelve
echter, door elk die dacht, met den fchuldigen lot' ver .
eerd , en BEKKER als in deezen zich zelf overtrelfende
aangemerkt .
De waarde en bet belang deezer Stellingen ryzen nog,
ten opzichte van BEKKER, ten fterklten, by bet bedenken, dat
ze byna alle aan hem den oorfprong to danken hebben ,
en dat by de eerite is, die deeze eer zo in het geheel heeft
voorgefteld . De Werken van GEULINX, die betoogt dat
de volharding in bet kwaad de Duivel is, en van n' AILLON over de Geesten en Bezeetenen, hebben wel hunne
afzonderlyke verdienlten, maar ftaan tot bet Werk van
onzen Schryver als een klein deel tot een geheel . Ontegenfpreekelyk zeker is by de ysbreeker tegen de leer
van 1)uivelskuniten en Tovery .
1let reeds gepreezen
Werk van den Jefuit srEE verdient wel de warmtte
goedkeuring van elken Menfchettvriend, maar kan niet
net de betoverde JVereld vergeleeken worden, dewyl by
alleen de manier van zogenoemde rechtspleeging . bellrydt, inaar de ge :vaande misdaad zelf onaangeroerd laat .
Wanneer wy nu den tyd in 'acht neemen, waarin veelen nog blind waren , zommigen hunne oogen inoedwillig
voor bet liclit flooten, en andercn het zochten tegen to
houden , uit vrees dat hunne eigene gebreken daardoor
zouden zichtbaar worden, behoeven wy ons niet to verwonderer-, dat deeze Stellingen tegenftand ontmoetten .
BEKKER zag zulks zelf wel vooruit, maar beproefde,
vciur bet nitgeeven van dit W'erk, of bet nadeel der to
belfryden vooroordeelen groot genoeg was , om voor
derzelver vernieling cenig Iced to ondergaan . Tydelyke
belangen en rust kwamen by hem in geese aanmerking,
wanneer bet de ecr van God en het heil der meufchen
goldt, en by maakte geene zwaarigheid om bet genot van
het eerite grootnioedig voor de bevordering der laatften
op to oferen .
By geese mogelykheid was echter die ysfelyke ftorm
to voorzien, die de heethoofdige Kerkelyken om dit Boek
veroorzaakten , en welks woede en algemeenheid ik in
geenen deele naar waarde kan befchryven . De langduu .
G 5
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ligheid en afwisfeling verpligten my echter tot e eni .
g e wydloopigheid . Merkt intusfchen bet volgende niec
anders aan dan als eene ruwe fchets .
Zodra bet eerlle Boek der betoverde IVereld in 't licht
vertcheen, wierdt de aandacht der wacliters voor bet
Deezen verfpreidden fpoedig , dat
oude opgewekt .
bet Boek vol was van allerleije dwaalingen, en maakten vooraf de gemoederen warm door bet uitftrooizel,
alsof BEKKER de Nederlandfche Kerk van de Kettery
der Manicheen befchuldigde, en de nieuwe Overzetting
des Bybels zocht verdacht to maaken .
Na veele kuiperyen, ondernam men reeds vroeg den
eerten aanval ; en gelyk de Vorst der Duisternis, wiens
za ::k men verdeedigde, volgens de gewoone begrippen,
in het duister werkt , begon men then aanval ook op
cene ilinkfche wyze, en bragt op den g1 May 1691, in
afweezigheid van BEKKER, de zaak aan den gang . Men
benoemde in den Kerkenraad eene Commisfie, ten onderzock , of een Docftor. der Godgeleerdheid bevryd was
van zyne Werken aan de Clasficaale goedkeuring to
onderwerpen .
Deeze Gelastigden berichteden fpoedig ten nadeele van
BEKKER ; en dewyl deeze intusfchen, op raad van eenige
Vrienden , bet oordeel des Kerkenraads over zyn Boek
verzocht had , wierdt dit laatfte kort hierna, op buiten
verband gerukte uittrekzels, eenpaarig verfoeid ; ten minlien Widen dus de woorden van bet befluit ; fchoon vee .
len naderhand bekenden, bet Werk niet geleezen te hebben, en dat dit woord verfoeijen hun to hard voorkwam .
BEKKER deeds verklaaring tegen dit befuit, als in
zyne afweezigheid genomen , waardoor by geene gele .
genheid had gehad om zich to verdeedigen, en beriep
zich omtrent zyn recht als Doctor op de Synodus, die
kort daarna to Edam zoude gehouden worden .
De
Clasfis van 1-loorn had echter reeds in de voorbaat gezorgd , dat de zaak ter Synodaale tafel kwam , en bewerkt, dat de Kerkenraad van Amfterdam hun gehouden
gedrag aan de Vergadering moest openleggen .
Intusfchen trachtte BEKKER, ter voorkoominge van verwydering, zo veel toe to geeven, als by als eerlyk man
konde doen : by floeg eene zamenkomst voor, verzocht
to
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to weeten wat men van hem verlangde, -- maar alles
vergeefs ; de Man moest vallen, en daarom ging men
naar de Synodus .
Alhier wierden vooraf alle handelingen van den Ker •
kenr•a ad geleezen , en men befloot eenigen van hen en
BEKKER voor de Vergadering to roepen , om nadere
opening van zaaken to geeven . Dewyl de Synodus den
Kerkenraad niet gertoegzaam fcheen to betrouwen , benoemde zy zeven van haare rechtzinnigfte Leden ,
om meerdere uittrekzels to maaken . Spoedig lagen de
Amfterdamfche Broederen hunne zaaken aan den Raad
open ; kort hierna waren de Gelastigden met hunne nit .
trekzels gereed , en nu zoude men liet een en ander aan
BEKKER voorhouden .
Toen de Amfl:erdammers bemerkten, dat men deezen
by inonde zoude fpreeken , begonnen zy naar huis to
verlangen. Zy wisten by ondervinding , dat het veel
gemakkelyker was, hem in afweezigheid to verfoeijen en
to veroordeelen, dan hem met redenen to wederleggen,
en gingen dus wyzelyk heen . Voor dat BEKKER
ten tooneele wierdt gevoerd, vielen 'er hevige gefchillen
in de Vergadering , wie het woord tegen hem zoude
voeren ; en dit kibbelen en heen en weder fchuiven der
papieren op de Synodaale tafel gaf eene belachelvke vertooning , welke veele Schimpfchriften heeft veroorzaakt .
De Voorzitter deezer Vergadering, Dominos K>.ApriuTS,
wist zich door het voorwendzel , dat by to zeer op
BEKKER verbitterd was, vry to pleiten van her woord
to doen, het welk hem toekwam . Eindelyk befloot men
de Gelastigden tot het maaken der uittrekzels insgelyks
tot de onderhandeling to verzoeken . Opdat deezen echter
niet to veel aan het vyandlyk vuur zouden worden
blootgeIleld en de cene naa den anderen overwonnen ,
befloot men , zich met BEKKER in geene twisten in to
laaten, maar alleen van hem andwoord op bepaalde vraa .
gen of to waehten .
Hierna wierdt onze Held binnen den bring gebragt .
Na dat de Voorzitter hem vermaand had aandachtig
to luisteren en befcheiden to andwoorden, begon JACOBI,
van Enkhuizen, den aanval ; en voor dat deeze had nitgefproken, vielen alle anderen ook mede aan, en verwekten zulk een verward gedruis in de Kerk, dat~niemand
ziCh zelf verflaan konde .
Biixun was hiermede geenzins gediend ; nog minder
met
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met de menigte van fcheldwoorden, die men hem en
zyne leere toevoegde : by eischte bewys en geene fmaadredenen , en daagde elk der Leden nit , om een voor
een zyne meeningen ordenlyk met hem naar to gaan en
zyne bewyzen to wederleggen . Hier toe hadden de Gelastigden noch lust, noch beroep ; en de tyd wierdt met
twistredenen doorgebragt, die niets beflisten .
's Namiddags wierdt de aanval herhaald, en bet liep
toen zo hoog in de . Vergadering, dat men in de uiterfte
verlegenheid geraakte .
Vroegen de Gelastigden, dan andwoordde BEKKER,
en riep de Vergadering tot getuige, of by niet to rechte
had geandwoord ; dit was een uitval, dien men niet
verwacht had, noch konde afwenden ; en men wist op
3iet laatst geenen anderen raad, dan deeze geheele onderhandeling to eindigen : men verklaarde niet meer to
avillen, toen men niet meer konde .
Voor dat BEKKER de Vergadering verliet, hield by
eene Narede, welke zyne tegenftreevers zwaar te verduwen viel , en die ik niet geheel mag to rug houden ;
hoofdzaakelyk bet volgende behelzende
,, Dat hy, gelyk alle Leden der Vergaderinge wisten,
ten, geenzins de Man was, om onrust in de Kerk to
„ verogrzaaken . Hy had met overleg en met de beste
„ oogmerken zyn Werk gefchreeven, om de Kerk to
• ftichten . Onder bet fchryven had by zich wet voorge„ fleld, vyanden to zullen maaken ; daar by bet waagde,
„ zeer diep) ingewortelde vooroordeelen aan to tasten .
„ Hy had zich des beproefd, of by fterk genoeg zoude
„ zyn om dien dorm to wederflaan ; by had dit van
„ hem zelf geloofd , maar bet onweder zo zwaar niet
„ verwacht, en zich nimmer kunnen voorflellen , dat
„ hy, in bet 581 a Jaar van zyn leven, bet 3511e van
„ zynen Predikdienst , en het n611e na dat by Dc* or
„ was geworden, op nieuw als een Proponent voor bet
• Synode zoude worden geexamineerd en zyne Geloofs• betydenis mosten afleggen, en zulks wet in een ongeduurende zes uuren .
• d erzoek
,, Intusfchen berouwde hem dit Examen niet, vermits
• by hierdoor gelegenbeid had erlangd om zyne befchei„ denheid aan zo veele Amptsbroederen to laaten zien
• en de opiechtheid zyner bedoelingen open to leggen .
• Hy mogt zich dus wet vleijen , aan de meesten der tegen,, woordigen genoegen to hebben gegeeven ; doch niet aan
21"
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,j alien , daar alle zyne Toehoorers zeker de zaak
„ Diet uit 66n oogpunt befchouwden ; to minder nog,
„ daar by Diet in itaat was geweest, alle tegenwerpin„ gen zo to beandwoorden, als by wel had gewenscht,
„ vermits hiertoe meer tyd noodig was geweest en by
„ zyn Werk Diet van woord tot woord van buiteu
„ kende . Het was des noodig geweest, eenige plaat„ zen na to zien , en die met andere to vergelyken .
„ Men had hem de tegenwerpingen fchriftelyk moeten
geeven en zyne oplosfingen by gefchrifte verlangd .
„ Daar by nu alles uit bet hoofd had moeten beand„ woorden , fchreef by aan de Vergadering zo veel
„ reedlykheid toe , dat men hem bet getuigenis zoude
„ doen wedervaaren , dat by zich in zyne andwoorden
„ befclheiden en met eerbied had gedraagen .
Hy
„ wenschte hun eindelyk den Geest des Vredes en der
„ Zachtmoedigheid , en dat alle hunne verrichtingen
• mogten f}reltken ter eere van God en tot rust der
• Kerke."
Toen BEKKER was weggegaan , waren de Broeders
zeer tegen hem verbitterd , voornaawelyk om dat by
zich Diet ten eertl:en had onderworpen , en zich met
niets minder had willen doen afwyzen , dan met rede,
bewyzen uit de Heilige Schriften en overtuiging .
Men wilde nu op ftaande voet tot flemmen overgaan,
terwyl de hoofden nog duizelig en de gemoederen nog
warm waren, en men uit de Kerkgefchiedenis wist, dat
niets aan de zucht om voor de vuist to verfoeijen en
to veroordeelen meer bevorderlyk is , dan de t oenmaali.
g e gisting in de Vergadering . Een der Leden dacht
bet echter noodig , dat de Toehoorers moesten buitenftaan . Naar rechten en gewoonte mogt dit Diet gefchieden ; maar de onwaardige Voorzitter voer, zonder omvraage to doen , hevig uit , en maakte ruimte in de :
Kerk . By geluk was de Commisfaris van den kant der
Regeering wyzer , dacht dat men door deeze overhaas .
ting zich aan opfpraak zoude blootflellen , en flelde de
zaak tot de volgende Zitting uit .
's Anderen dags velden de Leden der Synodus bet
vonnis , waarby zy verklaarden , dat zy BEKIER'S gen
voeen en leere nu in den grond kenden, met zyne beandwoording geenzins to vrede waren , bet gedrag des
Amtlerdamfchen Kerkenraads goedkeurden , bet Werk
cenpaarig verfoeiden, als itrydig met de Leer der Kerk,
de
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de Symbolifche Boeken en bet Woord Gods, en hunne
Deputaaten gelasteden , om poogingen aan to wenden,
dat bet door de Regeering verbooden wierdt.
Verders droeg de Synodus aan den . Amflerdamfchen
Kerkenraad op, om de zaak voort to zetten, en BEKKEtt
tot volkomene genoegdoening to beweegen ; zulks to doen
v6or den eerflen September 169t ; en iudien zy dan
onverhoopt niet geflaagd waren, de zaak over tc doen
aan de Clasfis , opdat die dan alzo mogte handelen ,
als ter wegneeming van dit groot fcandaal noodig was .
Opdat alles wel bezotgd wierdt, benoemde de Synodus
vier hunner voornaamilen , om de Clasfis in deezen by
to flaan .
De Kerkenraad durfde de zaak niet beginnen, fleet den
tyd met overcveegingen, en bragt de zaak even vergevorderd, als zy dezelve hadden ontvangen, in handen der
Clasfis . - Deeze vervaardigde fpoedig dertien Articulen, welke men aan BEKKEIL ter onderteekening voorlag .
Onmogelyk konde by dezelve als eerlyk man aannee .
men, en tloeg die met waardigheid af .
Een der Broederen, die wel gezien had, dat, wanneer een Zieke tegen een grooten gencesdrank opzag,
de kracht van zulk een middel door kunstberciding in
eene kleinere hoeveelheid to bewaaren is, beproefde dit
na to volgen , en ftelde aan BEKKER vier Punten voor ,
waarin al bet bittere der dertien voorzichtig was bewaard .
BEKKER proefde fpoedig dit bittere ; by bleef zich
zelf gelyk, wilde Gode met lasteren, en weigerde, met
fterkte van geest, bet aanneemen van zelf-befchuldigen .
d e Articulen . Men fprak van hem daadelyk of to zetten ; - een verdienstvol Lid der Vergadering hield
dit tegen ; en aan deezen fchreef by bet toe, dat by
toen geduurende eenigen tyd met befcheidenheid en zachtmoedigheid door de Clasfis behandeld wierdt. BEKKER
heeft den naam van lien braaven Man flier durven melden, uit vrees van aan denzelven hierdoor Teed to berokkenen .
Zo gaat bet in tyden van geweld ; de deugden wor •
den niet alleen zeldzaamer , maar behoeven zelfs eenen fluier : opdat de bovendryvende party niet gecrgerd worde, moet men zomtyis de darikbaarc verzuchtingen van een verplicht hart fmooren , en de Nakomelingfchap blyft van bet kennen van veele groote en
$oede Mannen verftooken . Te vergeefs heb ik naar_~
den
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den naam van lien eerwaardigen gezocht : by . het befchouwen van dit groot veld vol distelen , zoude deeze
bloom onzen geest verkwikt hebben .
Na veele beraadflagingen, kwam 'er eindelyk, zo melt
meent van den kaut der Regeeringe, een voorttel tot
vrede, her welk , na door de Kerkelyken met eenige
byvoegzels verflerkt to zyn, aan BEKKEu. wierdt voorgehoudeu, en door hem, fchoon met tegenzin, op flerken aandrang van zyne Vrienden, met eenige veranderingen , geteekend . Nu meende men tot den vrede to vorderen ; maar neen ! de Kerkelyken waren met
die veranderingen niet to vrede , en gaven hem twee
maanden tyd van beraad, om de voorgeftelde verklaaring in eons aan to neemen .
(Het flat hierna.)

VERHANDELING, TEN BETOOGE, DAT HET GODSDIENSTIG GEZANG, UIT ZYNEN AART, EEN WEZENLYK DEEL DER OPENBAARE GODSDIENSTOEFENINGEN UITMAAKT ; BEVATTENDE MEDE EENIGE AANMERKINGEN,IIETREIELYK
HET G$IIRUIK , 'T WELK, VROEG EN
LAAT,VAN HETZELVE, BY DE GODSDIENSTOEFENINGEN, INZONDERHEID IN De ONROOMSCHE KERKEN, IS GEMAAKT .

V

eele Christen-belyders (*), zelfs de zoodanigen, die
anders nog al beminnaars en voorfanders zyn der
openbanre Gods dienstoefe ningen , treft men aan , die
met dat foort van Gezang , bet welk ten openbaaren
gebruike in de Christelyke Gemeenten gefchikt is , niet
Veelen zien hetzelve aan voor iets
veel ophebben .
van geene hooge aangelegenheid . Van hier , dat het
lien niet der moeite waardig is, die foort van Muzyk

to
(') Alen bedoelt hier inzonderheid de Onroomfche of zoo .

genoemde Proteflantfche Christen-belyders , en ziet voornaamo
lylt op her Been hier to lande , ten aanziene van hun , ert
de openbaare Godsdienstoefeningen , in hunne Gemeenten,
welken onderfcheidiugsnaam die dan ook mogen draagen .
ptaatsr beefs.
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to leeren , welke gefchikt is voor het Kerkgezang, of
dat zy, wanneer ze die al in hunne jeugd geleerd iiebben, dezelve verwaarloozen ; terwyl 'er ook zyn, die
ze hunnen Kinderen niet willen laaten leeren .
Van
hier is het ook, dat de zoodanigen, ter Kerke opge .
komen zynde , onder bet gezang bedryfloos , en menigmaalen vry verltrooid van gedachten, ter nederzitten, of wel zorge draagen to komen na dat het gezang geeindigd is , en ouk weggaan v66r dat hetzelve
begonnen words . Van bier is het, dat her openbaar
Godsdienflig Gezang in zoo veele, misfchien in de meesten der Christen-Gemeenten, althans in de bedoelde hier
to laude, zoo jammerlyk verwaarloosd wordf, dat men
niet flechts alleen een of twee versjens van een' Pfalm
of Lied ten voorzange (*) - ilechts EEn ten nazange
bezigt, en dus zoo weinig als mogelyk zingt ; maar ouk
deeze versjens nog daar by zoo flordig, zoo onbedachtzaam, zoo zeurig opdreunt, of liever , vaak, zonder
acht to geeven op maat of toon, orde of welluidenheid, dezelve uitfchreeuwt, dat het zeer ligt to bemerken is, hoe men het als eene foort van gedwongene
noodzaaklykheid befchouwt, en niets meer verlangt dan
dat men flechts bet einde bereike . Van hier nog, eindelyk, dat fommigen, met een blykbaar morrend ongenoegen, zoodanig eenen Leeraar berispen, die, over
het openbaar Godsdienf1ig Gezang op eene andere wy .
ze oordeelende , zorge draagt, dat telkens wat meer dan
zoo een enkeld ve?sjen of twee gezongen worde.
Oin het verkeerde, onbetaamelyke en voor den Gods
dienst onwaardige hier van , ware het mogelyk ter
verbeteringe, to doen opmerken, is de Verhandeling ingericht , welke hier words medegedeeld . Dezelve zal
dienen
x . In de eerfte plaats, om to betoogen, dat bet Godsdienftig Gezang , uit zynen aart , cen wezenlyk deel
van
(*) Welke to kiezen, veelal, aan de Voorzangers, naar
willekeur, wordt overgelaaten, die dikwyls met hunne keuze
zeer onhandig to werk pan . De fchuld hier van , gelyk
ook van zeer veel van bet flordige , ten aanzien van bet
Godsdienftig openbaar Kerkgezang, Iigt voor een groot deel
by veele Leeraars van den Godsdienst , die hetzelve niec
zeer hoog achten, of hunner bemoeijinge naauwlyks waar+
dig keuren .
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van de openbaare Godsdienstoefeningen der Christenen

uitmaakt .
a . In de tweede plaats , om voor to draagen eenigd
aanmerkingen , betreklyk bet gebruik , 't welk, vrueg
en laat , van bet Gezang, by de Godsdienstoefeningen
der Christenen , inzonderhaid in de Onruomfche Kvr ,
ken, is gemaakt.
I.
Vat men onder de benaaming van GedrdienJlig
Gezang to verllaan hebbe , zai wel niet noodig zyn ,
breedvoerig aan to wyzen . Elk Christen-belyder zal
by deeze benaaming, gewislyk, terftond denken aan die
Gezangen of Liederen , welke wy, met ecn woord nit
de Griekfche taale ontleend, Pfalmen hecten, zynde oudcT
Hebreeuwfche dicht(lukken, in den Bybel vervat, in ooze
taale in vers - maat overgebragt - en verder eau de
zoodanige, die door deezen en lien opzetlyk ten gebruike der Christelyke Gemeenten vervaardigd zyn .
By eene nadere bepaaling verllaan wy onder die benaaming zoodanig vuorttellen in gebonden ttyl -- dichtt
fink ken - welker inhuud den Godsdienst betreft ;
welke van God, zyne deugden en hoogstverhevene ei .
genfchappen gewaagen ; welke den mensch tot deugd en
Godvrucht opwekken ; welke ingericht zyn, orn Gods'
dienftige , Godvereerende aandoeningen in zyn gemoed
to doen opryzen ; welke hem tot den lof van God aanfpooren , en hem de waarde en beltemming zyns beftaans, voor bet tegenwoordig en toekomend levee, her .
inneren : niet uitgezonderd hier van de zoodanige , welkd
den ceuwig vereerenswaardigen Wend, 1-leiland en Verlosfer des zondigen Menschdoms, benevens bet Been 'et°
behoort tot zyne zaligmaakende verrichtingen , ten onderwerpe hebben .
Alle zoodanige Dicht(lukken, ern(lig, manlyk, zedig4
deftig, fierlyk, zacht, verheven ) ftaarelyk, in goe {en
flyl en nette taale, naar algemeen erkende regelen cener
zuivere dichtkunde bearbel, en gebragt op welluiden .
de, welgeordende, deftige, regelmaatig Itenlmende MUa
zyk , fchenken ons bet Godsdienflig Gezang, 't wellc
voor de openbaare Godsdien(lige famenkomlien der Chris=
tenen gefchikt is .
Om nu to bevatten, dat dit Godsdien(lig Gezang, flat
1s, bet gebruiken - bet zingen - van zoodanige Go,
zangen by de openbaare Godsdienstoefeningen der Christenen - door de byeenvergaderde Gcmeente - nit zy
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rten aart, een wezenlyk deel van deeze Godsdiettstoefer
ningen uitmaakt, is bet noodig, kortelyk de natuur en
de verrichtingen van den uitwendigen of openbaaren
Godsdienst zelven to befchryven .
Openbaare Godsdienst edit behoeft geene omflagtige
betooging) is die oefening van Godsdienftigheid, welke,
wy in het openbaar, voor elkanders oog en in gemeenfchap met elkander , in een daar toe opzetlyk gefchikt
en afgezonderd gebouw, en op daartoe vooraf bepaalde
tyden, verrichten ; zynde eene oefening, welke eene onmiddelyke betrekking heeft tot God, en bet voornaam
plegtig eerbewys des redelyken fchepfels jegens zynen
hoogverhevenen Schepper uitanaakt .
De openbaare Godsdienstoefening is eigenl k de ~
tooning van openlyke verlering van God, oldie daad
zelve ; doch ftrekt uit zynen aart, om den redelykert
fterveling onderrichting to geeven omtrend de voornaam .
fte waarheden van den Godsdienst, 1*rekend voor zyne
bevattiog - omtrend God, den oneindigen Schepper x
Befluurer en Onderhouder van alles , en zyne oogmer .
ken met bet menfchelyk geflacht ; deszelfs beflemming t
zedelyke verpligting , en , zoo bier als bier uamaa}s,,
verkrygbaare gelukzaligheid
en wyders, gegrond op
de leere des Christendoms , omtrend den Zoon van
God, den Zaligmaaker der menfchen , Gods grooten
Heilgezant ; de onvergelyklyke lieYde Gods in zyne
xending betoond , en zyne gadelooze liefde zelve, be.
weezen in zyne verrichtingen en opoffering voor de menfchen By en met alle deeze onderriehtingen, behoort bet
tot de natuur van den openbaaren Godsdienst, den menfchen bet verftand to verlichten en to leiden ; de deugd
to leeren eerbiedigen ; hen to leeren handelen overeenkomffig met de voortreflykheid hunner natuure, en bet
menschlievend doel en de onveranderlyk weldaadige
bandelwyze der Godheid jegens hen bevatlyk aan to
toonen .
Al bet belangryke, in deeze algemeene en met groove
ifippen getrokken fchets vervat, words, immers naar de
wyze van openbaare Godsdienstoefening, gebruiklyk onder de dus genoemde Proreftantfche Chrisrenen , zoo
.
elders, althans bier to lande, niet enkeld en alleen bedoeld en uitgewerkt door de Leerredenen , welke ment
homy aanhooren ; maar de bevordering daar van gefchiedt
Wezeillyk door bet openbaar pleg#g Gebed, en niet
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aer, door het openbaar GodsdienJfig Gezang, - imtnera
w-anneer dat Gezang, wat den inhoud der Dichtftukkctt
betreft, alzoo is ingericht, als wy hetzelve hier voor
befchreeven hebben ; en wanneer ook de wyze , waar
op men zinge, beandwoordt aan het gewigtige en flaa .
telyke van het oogmerk .
Wanneer wy toch, naar bet waare oogmerk, waar toe
de openbaare Godsdienstoefeningen onder de Christeneu
zyn ingericht, gemeenfchaplyk, in eene plaats - in
een gebouw -- voor die oefeningen beflemd, to famen
komen , dan gefchiedt dit (immers niets anders kan of
mag men onderftellen , gelooven) om openlyk , met
en onder elkander , den lof van God to vermelden ;
zyne grootheid, majefleit en eere to verheffen, en zyne
ontelbaare zegeningen op to tellen, met harten, gevoc .
lig voor de zachte aandoeningen eener dankbaare vreugde ;
dan gefchiedt dit, om eli ;ander op to wekken, out
zoo to handelen, als menfchen, burgers, Christenen,
in hunne onderfcheidene itanden en betrekkingen , verpligt zyn to doen ; dan gefchiedt dit, op dat wy
ons de onverdiende aanbiedingen van genade en leven,
in en door den grooten Verlosfer der Waereld , JESUS
EHRISTUS, ons van Gods wege gefchiedende, to herin.
neren - op dat wy ons de voltvigtige verrichtingeu
van deezen Verlosfer, tot onze zaligheid , ter opwekking van een dankbaar gevoel van erkentenis, in de ge .
dachten brengeti .
Maar tot welke andere einden dan deeze ftrekken
Godsdienftige Gezangen van then aart, zoo als wy dezelve ftraks omfchreeven zagen ? Tot geen ander einde
xeker. Dat is derzelver inhoud en bedoeling . Daar toe
werden ze opgelleld : men kan dezelven tot geeu ander
einde plegtig gebruiken .
Deeze aanmerking doet den oplettenden bevatten , dat
men , op deeze wyze van Godsdienftige Gezangen fpreekende, voornaamlyk bet oog heeft op dezulke, welke op .
zetlyk ten dienfte der Christelyke Gemeenten, in den
geest des Christendoms, vervaardigd zyn ; en dat het
gezegde onmogelyk in den volfteu zin beweerd of toe •
gepast kan worden op de in onze taal en dichtmaat
overgebragte Gezangen van den beroemden Koning DAVID en andere Diehters onder de oude Israeliten, welke
onder den naam van Pfalmen bekend zyn en in geH s
noeg-
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noegzaam alle Christelyke Gemeenten gebruikt worden .
lmmers, behalven dat wy alles, wat in den toon van
bet Christendom geftemd is, daar in misfen ; dat niet
cen enkeld lied van dien ganfchen bundel van JESUS gevan jEsus! vooral bet voorwerp van bet
waagt
dank. en logied der Christenen ; - dat niet een en
keld lied ons JESUS, in eenige zyner verrichtingen, of
in zyne hooge hoedanigheden, doet kennen ; ten zy men
inisfchien eenige weinige, als voorfpellende dichtftukken,
wilde uitzonderen ; doch welke, echter, door bet behouden van den oosterfchen flyl en de hoogzwierige
en leenfpreukige befchryvingen, aan het oostersch dicht
zoo kenlyk eigen , voor elk op verre na niet genoeg
verftaanbaar zyn ; - behalven1dit alles, zeggen wy,zoo
zyn dezelve --hoe veel goeds, hoe veel fchoons 'er ook
in moge vervat zyn ; hoe veele uitmuntende trekken,
welke God, in de grootheid en verhevenheid zyner majefteit , deugden en volmaaktheden fcfretzen,'er ook bier
en daar in verfpreid mogen liggen ; hoe veele troostredenen ter bemoediging en opbeuring van den in druk
verzonkenen mensch zy ook mogen opleeveren,1 -meestal huishoudelyke flukken , geheel ingericht voor
bet Israelitifche Volk van dien tyd ; en zy zyn geftemd
naar de denkwyze, de zeden en gebruiken van denzel •
ven, welke met de onze in bet geheel niet overeenkomen .
Met dat alles, en offchoon, gelyk gezegd is, de to vooren gemaakte aanmerking niet in den volften zin en over
bet geheel van de Pfalmen beweerd en op dezelve kan
toegepast worden, zoo is bet evenwel waar, dat bet
gedeelte van dezelven, 't welk voor de Christen-Kerk
bruikbaar is, (en zulk een gedeelte beftaat 'er, gelyk
wy betzelve ook zoo even van ter zyde opnoemden)
daar derzelver gebruik nu toch eenmaal in de ChristenKerk is ingevoerd, mede in de to vooren opgegeeven
bedoeling is begreepen : en alzoo dat gedeelte in on=
gedachten paarende met zulke Gezangen , welke in den
geest des Christendoms opgefleld en naar de tegenwoorr
dige denkwyze en de behoefte van onzen tyd ingericht
zyn, - pasfen wy onze gemaakte aanmerking op dezelven gezamenlyk toe, en befluiten nu, voor zoo verre,
dat bet Godsdienflig Gezang, als zoodanig, dat is, voor
zoo veel deszelfs inhoud aangaat , een wezenlyk deet
der openbaare Godsdienstoefeniugen uitmaakt .
Maar
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Maar het is dit nog me6r volkomen, wanneer bet .
telve in eene onmiddelyke werking wordt gebragt ; dat
is, wanneer de Gemeente daadelyk zingt .
Over bet werktuiglyke der Zangkunst, even min als
over 's menfchen natuurlyken aanleg en gefchiktheid
om to zingen, is bet bier de voegzaame gelegenheid
to handelen ; to verre van bet voorgeftelde doel zoude
dit afleiden . Genoeg zal bet zyn, om als in bet voorbygaan dit aan to merken : dat zingen eigenlyk is , to
fpreeken op eene kunitige, bevallige, nadruklyke wyze .
De groote Schepper, die ons ligchaamlyk geftel met bet
fpraakvermogen voorzag, heeft onder bet bereik van dat
vermogen geiteld meerder klanken en meerder mogelyke
veranderingen in dezelven, dan wy, zoo als wy gewoonlyk fpreeken, behoeven . Ilet is de nabootfende kunst,
welke bet fpraakvermogen gebruik doet maaken van die
meerdere klanken, en dezelve overbrengt in de lettergreepen en woorden , welke wy, niet zoo als gewoonlyk,
echter verftaanbaar , willen fpreeken
dat is -.~.
zingen (*) .
Over bet geheel genomen (want flechts zeer weinigen
maaken bier eene uitzondering, bet zy door gebrek aan
de werktuigen des gehoors, bet zy aan die der fpraake ;
het zy door gebrek aan fmaak, of een opgevat vooroordeel of toegegeeven tegenzin in bet zingen) - over
bet geheel genomen is bet genoegzaam alien menfchen
eigen, to zingen, en de vrolyke aandoeningen hunner barten aldus to kennen to geeven : maar de Christen , die
goedsmoeds is , zingt een Pfalm of Lofgezang, en dan
is by zelve , immers met bet verftand zingende, werkzaam ; en ook juist dit - dit zelf werkzaam zyn
is bet, dat bet Godsdienftig, openbaar, gemeenichap .
lyk Gezang - bet Gezang in de byeengefchaarde Ge .
meente - tot een wezenlyk deel der openbaare Godsdienstoefeningen maakt .
By de openbaare Godsdienstoefeningen , volgens de
wyze althans , waar op dezelve in de zoogenoemde Proteflantfche Kerken deezer Landen onderhouden worden,
is de Gemeente, den meesten tyd, wat bet uitwendige
betreft, werkloos ; en bier aan is bet misfchien bet meeste toe to fchryven, dat veelen, geduurende die Godsdienst(') Vergelyk LUSTIG, Inleiding tot de Zangkasnst, bl . sot .
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dienstoefeningen, zoo ligtelyk van den flaap bevangeti
worden .
Onder bet uitfpreeken der Leerreden, of de
openbaare prediking, is ieder, die zich in de bedoelde
Christely', e Vergaderingen bevindt , alleen toehoorer,
voor zoo verre by (offchoon by in zyne gedachten de
woorden des Leeraars moge nafpreeken) ordeshalven
verpligt is een geftadig ftilzwygen in acht to neemen ;
bet is zelfs zoo gelegen onder let uitfpreeken der openbaare Gebeden en Dankzeggingen : maar by bet openbaar
Gezang is bet geheel anders : by en onder hetzelve is de
geheele Gemeente (voor zoo verre zy zingt) met de daad
werkzaam ; en zy looft, bidt, dankt in gemeenfchap,
en eenftemmig, den Opperheer van alles , of haaren Verlosfer , naar dat de cart zy van het gezang , bet welk
zy aanheft .
Dan vermeldt elk der zingeis met vrolyk
gettemde liederen den roem en de eere des Oneindigen .
In blyde dankbetuigingen verheft by de goedheid dens
hoogverhevenen Albeftuurers en de onvergelyklyke menfchenliefde des nooit volpreezenen Zaligmaakers,
Zyne
aangedaane, geroerde ziel pryst dan, in ftaatelyke troost .
zangen, buigzaam, fiil, ootmoedig, de onfchendbaare
trouwe en ontfertning des immer goedertiernen en weldaadigen Hemelvaders .
Zyne hoop en zyn verlangen
op een eeuwig en gelukzalig levee, na bet overflygen van
al de moeilykheden des tegenwoordigen , gevoelt by verfterkt door de levendige voorflellingen, welke by overneemt en in lieflyke toonmaat uitboezemt .
Daar de Dichtkunst, ontegenfpreeklyk ~ bet vermogen bezit, om zich over eenig onderwerp kort, met na.
druk en vuur,, zoodanig, dat het hart gerankt en geroerd worde, uit to drukken ; daar de Zangkunst, vooral wanneer zy door de Speel- of Toonkunst onderfteund wordt, uitneemend gefchikt, en in ftaat is, oin
den doffen geest nit zyne dommeling op to wekken en
nieuwe krachten by to zetten ; om hem tot eene vrolyke en levendige werkzaamheid to beweegen -- tot de
oefening zyner vermogens aan to fpooren -- behulpzaam to zyn en op to leiden tot eene ernftige en gevoelvolle vereering van bet Hoogfte Wezen, door bet
ontvonken van die aandoeningen, welke deszelfs grootheid, beerlykheid, magt s wysheid en goedheid, op eene
fchitterende wyze, voor de aandacht brengen , - daar zal
bet openbaar Godsdienftig Gezang, zeer gemaklyk , niet
alleen dat zelfde uitwerken 3 't welts de vooriftellingen
des
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des Leeraars in ftaat zyn to doen ; maar bet zal dat zelf.
de, dikwerf, veel rasfcher, meer nadruklyk verrichten :
en waarom r om dat hetzelve , als zoodanig, onder de
zinlyke middelen behoort , en deeze middelen , doorgaans, op den mensch, die toch immer een zinlyk wezen is en blyft , bet beste en fterkfte bevonden worden
to werken : ja, bet Gezang zal dikwyls verrichten, bet
geen de gezegde voorftellingen des Leeraars , bet zy by
gebrek van duidelykheid en treffende kracht van be •
toog aan zynen kant, het zy by gebrek van behaagen
en goeden dunk aan den kant des hoorers, niet in ftaat
zyn to kunnen uitwerken .
Ziet I alzoo verfchynt de Godsdienst in eene bekoor •
tyke en eerbiedwaardige gedaante, daar by met de ryke
fieraaden der bevallige Dichtkunst en bet bekoorlyk gewaad der zinftreelende Toonkunst is uitgedoscht ; en
vooral verfchynt by alzoo char, waar de lieflyke klanken des ftaatigen Orgels zich paaren met bet deftig
maatgezang.
lmtners , Zang- en Speelkunst , vooral
vereenigd , geeven den mensch gelegenheid , .om zyne
veriandelyke vermogens to oefenen en uit to breiden ,
en tevens alle hardheid van aart en inborst to leenigen ;
zy zyn hem behulpzaam , en leiden hem , als by de
hand , op tot verhevene aandoeningen in zyne Gods .
dienftige verrichtingen ; zy helpen hem bidden , loo .
ven, danken - alzoo vereeren de hoogstaanbidlyke God .
heid . Ja, de ernftige, van losheid en wuftheid vrye,
oefening deezer kunften maakt onze verbeelding ryk wekt de edelfte gevoelens in ons op -- ontfteekt den
fluimerenden geest in Godvruchtigen yver --- maakt bet
lustloos gemoed wakker tot betaamlyke deelneeming in
Godsdienltigen eeredienst -- heft de verlangende ziel
boven de aarde en het ydele deezes levens - vertedert
haar en maakt haar vatbaar voor hooge genoegens -doer den tterveling , omwandelende in bet folyk bekleedfel en door veelerhande omftandigheden nog gekluisterd aan de aarde, denken aan de gelukzalige bewooneren van bet onverderflyk licht , en hen zich vertegenwoordigen , die met hunne lofgezangen den Opperbeftuurer
van bet onafmeetlvk Heelal, en den voorheen lydenden,
inaar nu verheerlgkten Verlosfer , blymoedig vereeren ;
-- ja ontvonkt derwyze onze verbeeldingskracht , dat
wy meenen reeds in bet midden hunner ontelbaare chooten, vtolyk en juichend, ten reie to gaan ., En hoe
(dit
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(dit zy hier by in nanmerking genomen) hoe kan het
betoonen van dat eerbewys aan bet I-loogfte Wezen,
't welk menfchen betaamt, die gelooven, dat 'er een
God is, meet openlyk, ernftig en nadruklyk aan den
dag gelegd worden , dan dat men in bet dank-, lof-,
bede- of boet-gezang, als 't ware, maar Une item hoore$ - wanneer zich eene geheele Gemeente tot dat
einde verecnigt , en bet fchyne, dat dit vergaderd ge .
zelfchap tlechts rs8n eenig man zy en uit Unen mond
fpreeke'1- nog krachtiger zeker, naar gelange die item aandoenlyker, opweklyker en eenpaariger wordt gehoord, en
nog me'r ineengefmolten door de onderiteuning van een
ftaatelyk fpeeltuig, 't welk eene zekere achtbaarheid be%
zit in zyne klanken (*)?
( ) ARKENSOUT, Leerreden, enz . bl . 12 .
(Het tweede gedeelte ter naaste gelegenheid .)

COED EN EENVOUDIG MIDDEL TEGEN HET ZUUa,
WAARMEDE KLEINE KINDEREN DIKWYLS
GEPLAAGD WORDE.N,
Simplex veri figillum.
BOEItIfAVE .
-l eer jonge Zuigelingen, en inzonderheid die, welke,

door bet een of ander ongunftig toeval, de hell .
zaame moederlyke melt: misfen , en , zo als men lpreekt,
met den pappot moeten grootgehragt worden , zyn
.ikwerf met een overvloedig en voor hen zeer lastig
4
zuur in de maag gckweld, welk nict zelden zo fchadexyk is, dat zy 'er geheel door vermageren, en, wordt
],et niet met veritand tegengegaan, 'er wel aan fterven,
Hun afgang riekt, in die gevallen, als zy losgemaakt
en gereinigd worden , veeltyds geheellyk na azyn,
en geeft dus to verftaan, dat dit kwaad, in alle hunne
ingewanden, gansch overheerfchend is . De fmar,
ten, welke zy in die gevallen lyden, en de moeite en
het verdriet, door hunne moeders of minnen door to
itaan , zyn gansch bejainmerens- en medelydenswaardig ; inzonderheid wanneer zy zig ten plauen lande in
a ;,
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iarmoedige huisgezinnen bevinden, waar medrmaals goede
raad, tydige hulp, en andere voor hen gewenschte zaaken, ontbreeken . De zuurbreekende en zagten atgang
verwekkende Magnefia, de verzagtende Spaanfche Zeep ,
ilaan hen dikwerf ichielyk tegen, en zyn hen dus zeer
inoeijelyk in to geeven , en de andere voorwerpen van
baatgeevende toevlugt meestal nutloos .
Dit zette my reeds voor eenige jaaren aan, om, ware bet mogelyk, in dit opzigt, die tedere lyderen tot
nut to ilrekken , en deedt my lets uitvinden , welk ik
oordeele niet alleen onfchadelyk , maar zelfs zeer dienfig to wezen , en veele van die beklaagelyke wigtjes
to hebben gered, ja ook zelfs ganfchelyk en volkumen
genezen . De raad nu , welken ik in dit geval geeve,
is deze .
Neem eene lever van een varken, kalf of rundbeest,
fnyd die in eenige flukken , en kook die , met maar
inaatig keukenzour , in fchoon water, tot zy overgaar
zy -- giet dat afkookfel door eenen digten deck , om
bet gezonkene gruis en alle groove deelen terug to houden . Als dan dit water koud is geworden , fchep 'er
ul bet vet af, welk 'er op mogt liggen, en zie of bet
zo dik zy, als tamelyk lyvige gelei, vleeschzop, met
welk men fpys bereidt of ander droog vleesch fmaakelyk maakt , gemeenlyk ,`7eu genaamd , of eenig ander
Jilachtig dik gebonden lighaam . Is bet nog wat to dun,
kook bet andermaal tot medr flevige dikte , zo als hier
gemeld is . Neem dan van dat fap, zo veel als geoordeeld
wordt , dat bet kind in ddus zal willen gebruiken,
tnaak bet beet, en flan 'er twee of drie frisfche dooi .
jers van eieren door, die to vooren kort gekiopt zyn,
tot bet , verflagen zynde , de vereischte dikte van gewoone pap hebbe ; en voed uw lydend kind, eenige
dagen agter den anderen, met deze fpys , zonder vreeze van verilopping des afgangs of voor lets anders : en
ik durf byna gewis verzekeren , door de ondervinding
van andere kleine lyders , van beide geflagten , geleerd ,
welke deze behandeling met bet grootfte nut ondergaan
hebben, dat bet lieve fchepfel, binnen 14 dagen, herileld zal wezen tot eena gewenschte gezondheid, en in
ilaat gebragt, om, nevens bet gemelde, langzaamerhand
en gemaatigd, weer ander gefchikt voedzel to nuttigen,
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OVER DE KOEPOKKEN .

DE INENTING DER KOEPOKKEN EEN VOORBEHOEDEND MIDDEL TEGEN DE POKKEN DER
SCHAAPEN .

(Uit het Rransch.)
'~ et uitmuntend hell der Koepok-inenting , voor bet
1 1 menfchelyk geflagt, is niet meer twyffelachtig, ena
words alomme erkend . De wezenlyke voordeelen der
zelfde konstbewerking voor de Schaapen, om dezelve
to bewaaren voor de Schaapspokken, zyn niet minder
klaarblykelyk, doch niet zo algemeen bekend . 1let is
dus eene zaak van gewigt , de openbaare aandagt op
dit ftuk to bepaalen .
De proeven , genomen op den nationaalen troep Schaapen van de Geneeskundige School der Veeziekten to
4lfort, fchoon beflisfende , hebben eenige tegenfpraak
ondervonden : doch dagelyks vermenigvuldigen zich nieu.
we proeven, die 'er de klaarblykelykheid van bevestigen .
Onlangs is 'er eene tweede beflisfende proeve geno .
men , in de nabuurfchap van Lyon, op bet heerlyk
Landgoed van den Beer FLANDRES D'ESPINAY, welke
door een der uitvoerders derzelve, den Heer CHAGOT,
leerling by de Geneeskundige School der Veeziekten to
Lyon , is bekend gemaakt .
De Heer FLANDRES D'ESPINAY , eigenaar van twee
troepen, die afzonderlyk geweid worden, en wier eene
beflaat uit groote Spaanfche Schaapen (Merinos), doch
de andere uit Schaapen van bet gewoon Fransch Ras s
meende geen beter middel to kunnen uitdenken, om bet
fyn Wolvee to bewaaren tegen de woede van de Schaaps .
pokken , dan de Koepok-inenting .
Zo ras derhalven
deeze verfehrikkelyke ziekte, die in de nabuurfchap zyner bezittingen woedde, haaren kwaadaartigen invloed
under zyne gewoone Schaapen had begonnen tilt to oeffenen, vervoegde by zich by de Geneeskundige School
voor de Veeziekten to Lyon , om aldaar bekwaame leer•
linen to bekomen, die zyne zuivere beesten met Koepokftof zouden kunnen inenten . Eerlang wierd de proef
in bet werk gefteld aan alle de Spaanfche Schaapen . De
Vaccine doorliep haare gewoone tydperken by deeze
Dieren, en zy bewaarde, in het midden eener geweldige
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ge befmetting , deeze Dieren alle voor de Schaapspok .
ken, zonder eenige andere voorzorg .
De Heer D'ESPINAY , nog niet voldaan met deezen
gunftigen uitflag , deed eene beflisfende tegenproef nee .
men, en plaatfce, onder den door Schaapspokken aan .
gedaanen troep, veertig zyner met Koepokftof ingeente
Beesten . Deeze bevonden zich bier als in bet brand.
punt eener geweldige befmetting, en waren in alien opzichte blootgefteld aan de woede deezer kwaadaartige
ziekte . Intusfchen wierd geen deezer Dieren daar door
aangetast ; terwyl geen een der gemeene Schaapen, die
Piet gevaccineerd waren, vry bleef.
Deeze tegenproef last geen den minften twyffel meet
over, ten opzichte van de voordeelen der Koepok •
inentirig by de Schaapen, om dezelve voor de zo verderffelyke Schaapspokken to bewaaren . Zy is de volkoxnene aanvulling der proeven , genomen , om deezen
nieuwen weldaadigen invloed der Koepok-inenting to
bevestigen .

EESOHRYVING DER VALET BAYDAR IN DE CRIM,
HET CRIIVISCHE TEMPE GEHEETEN .
(Uit Mrs . GUTHRIE'S Tour through Taurida.)

'~k fchryf deezen Brief nit de aangenaame Valei van
,( Baydar, door de Inboorelingen bet Taurisch 4rcadia , bet Crimfche Tempe, geheeten, en met andere der .
gelyke eernaamen vermeld , welke verrukking van land .
gezigten kan inboezemen aan de bezoekers van deeze
betoverende plaats .
Wat my betreft , ik erken to behooren onder de zodanigen , die aan bet Taurifche bo .
ven bet Thesfalifche Tempe den voorrang geeven , zelfs
met toelaating van de opgepronkte befchryving van PLI•
rims en SLIANUS, of ze in vergelyking to brengen met
die van LIVIUS en OVIDIUS ; eene noodlooze ge(lrengheid in bet geval van Baydar, welks weezenlyke fchoon .
heden verreweg de dichterlyke bekoorelykheden van
bet Tempe dier wydberoelnde Schryveren overtreffen ,
7.elfs al hield ik verhoolen een weezenlyk verfchil tus .
Tchen beiden ; to weeten , dat , terwyl de fterk ftroomende en veel gewelds maakende Peneus door het eerst
ge-
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gemelde ilroomt, en niets dan fchrik inboezemt, Bay.
dar bewatrdo wezagtvlindemur
lende firoolnen, die vermaak en genoegen geeven .
lk dagt, dat ik reeds iedere bekoorelyke en verrukkende verciering der Natuure gezien had in de aangenaame valeien van dit Schier-eiland ; maar zy verdwynen alle in vergeteinisfe op het eerfle gezigt van bet
herderlyk Baydar , ' t geen wel verdiende bezongen to
worden door een THEOCRITUS, een VIRGILIUS of een
THOMPSON : eene waarheid, van welke ik zo zeer overtuigd ben , dat ik bykans befloot, geene befchryving in
koel ondicht daarvan to geeven . Egter, daar de be .
fluiten van eene Vrouw Diet altoos zo vast en onher .
roepelyk zyn als de Wetten der Meden en Perfen (*),
en dewyl ik my to zeer vervuld vinde met dit .,frcadia
om bier in verder voort to vaaren , moet ik a bier vermelden alles, wat wy daar zagen ; en gy zyt gelukkig
met 'er even in to kyken , zonder to paard daar in to
komen , gelyk wy deeden, over verfchriklyke fleilten
been ; fleilten , welke ieder beest zouden affchrikken,
behalven een Tartaarsch Paard ; maar myn beestje ging
voort op bet hobbelig pad als een Engelsch op een wel
aangelegden flraatweg , terwyl ik blyde was myne oogen to mogen fluiten , om niet duizelig to worden door
neder to zien in dit Taurifche Elyfium ./
Kunt gy uzelven, met my , overbrengen in eene hemelfche Valei, van eene langwerpig ronde gedaante ,
omtrent twintig mylen lang , en omringd met hooge
bergen , bedekt met fchoon geboomte , waar veelerlei
foorten van in 't wilde groeiende vrugten , doormengd
met bloemryke en geurige planten , de groene boiwerken vereieren, welke alle gemeenfchap met het overige
eerier bedorvene wereld affnyden?
De onfchuldige Inwoonders van dit Taurisch Tempe
zyn Been Herders en Herderinnen van looter dichterlyke ichepping ; maar daadlyk zodanigen, in den waaren herderlyken zin van die woorden . Veele der Herder.
(* Onlangs beeft een Schryver (ik herinner my zynen nnam
niet) een voldoend berigt gegeven, wegens de vastheid
van de Wetten der Meden en Perfen, door to vermelden ,
dat deeze Volken de eerfle waren, die een gefchreeven Wetboek hadden, terwyl andere Volken beheerscht werden door
ouzekere en ilaag veranderende Wetten .
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derinnen bevonden zich nooit buiten de bergen, waarin
zy bet eerlte leevenslicht aanfchouwden, en zullen waarIchynlyk bet overige haars fchuldloozen leevens flyten,
zonder itrmer dit gerust en vreedzaam verblyf to verlaaten .
Een aantal Tartaarfche Dorpen liggen op de romaneskfte wyze in deeze fchoone Valei . Hier ziet gy huune boerenwooningen, als 't ware, tegen de zyden van
het gebergte aangeplakt, en kykende uit de hangende
ooftboomen ; daar, uit de ongeregelde boschjes van
Ichoone boomen, geplant door de hand der natuure,,
op de twee klaare waterttroomen, die kronkelende door
"bet Taurifche Tempe been vlieten . - In 't kort moet
ik u, met 66n woord, zeggen, dat gy de Valei van
Baydar moet bezoeken, om al de uitwerking to gevoelen , welke deeze voorwerpen gefchikt zyn voort to
brengen ; daar alles bezield wordt door bet gezigt der
Kudden, der Herderen en Herderinnen , en der Landbouweren ., rondsom u : de laatstgemelden bearbeiden dit
fchoon verblyf , 't Been hunnen arbeid beloont door
een overvloedig gewas, genoegzaam om de weinige be .
hoeften van deeze met de daad herderlyke Tartaaren to
vervullen .
Kunt gy bet gelooven? Myne gewaarwordingen waren op zulk een toon geftemd, dat zy in my een denkbeeld verwekten , dat de ruwe Tartaarfche fluit hier
welklinkend was, welke my elders wel dikWyls bewoogen hadt om myne ooren to ftoppen : dan , of dit niet
deels moet toegefchreeven worden aan de meerdere
bekwaamheid deezer fluitfpeeleren , en deels aan den
fchoonen weerkiank der bergen, een verzagt geluid terugkaatzende , neem ik niet op my to bepaalen : maar
ik houd met de daad ftaande, dat de ruwe Tartaai the
fluit van Baydar , in de eigene verrukkelyke Valei, den
wedftryd zou mogen aangaan met de Herdersfluit van
THEOCRITUS , die den ftaf van LYCIDAS Won .
Dit aartig Landfchap doorgaande, komt men aan de
kleine Stad Baydar, welke de eer heeft van den naam
to geeven aan deeze bekoorelyke Valei , en heeft zeker
Diets anders om op to roemen ; egter zullen de liefhebbers van rumen en gisfingen hier ruime ftoffe voor bei.den aantreffen in de groote overblyfzelen van een oud
gebouw , die den grond in de ommettreeken van de
hedendaagfche Stad bedekken . --- Ik wil gaarne beken .
nen,

he
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nen, dat myne verbeelding terilond aan 't werk teeg,
en myne oogen naarllig bezig waren in het zoeken van
eenig opfchrift, of eenig ander zeker kenmerk, waaruit
ik de Jigging zou hebben kunnen ontdekken van een
dier oude Steden, zo onbepaald befchreeven door de.
Griekfche en Romeinfche Aardryksbefchryveren, dat zy
allen hedendaagsch onderzoek to leurftellen , zodanig
als de Parosta, Postigia, Bcetium en Illuratum van pzoLoMEUS, de Chavis van STRABO, en Dia van PLINIUS ;
ina r al es to verge fs, dewyl ik niets a ntrof om yn
zelven of iemand anders iets overtuigends aan to bieden .
Ik moest, derhalven, de ruinen van Baydar verlaaten even wys als ik in dezelve gekomen was, en my
vergenoegen met u to vermelden wat ik vond ; to wee.
ten, een kleine ftroomende beek, hervoortkomende uit
cene overvloedig water geevende bron , die , naa ge.
ftroomd to hebben door een gedeelte deezer oude ruinen, als derzelver val al murmelende beweenende, water fchenkt aan de bewoonders der nieuwe Stad, gelyk zy voorheen aan de oude deedt ; terwyl zy Dog.
thans Reeds de overblyfzels van de oude in het voorbygaan bezoekt, ondankbaare menfchen leerende, nooit
cen in verval geraakten vriend to vergeeten .
Vaar wet, myn waarde Heer! en ftaa my toe u to
verzekeren , dat, indien het romaneske Klooster van
St . George my bykans bewoog eene Non to worden,
de betoverende Valei van Baydar nog gevaarlyker is
zo dat, indien ik Diet fchielyk dit betoverend verblyf
verlaat, gy Diet verbaasd moet itaan, als gy, den eenen
of anderen dag, can Brief ontvangt van MARIA de Taurifche Herderin (*) .

(*) Men weete, dat Mevrouw GUTHRIE, deeze Reis , ter•
heritelling van haare gezondheid , doende, briefswyze ver.
Slag gaf aan haaren ) gtgenoot, wegens Mare lotgevalien en ont.
uaoetingen .
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De la Philo/ophie de la Nature .)

~ndien ooit eenig Wysgeer aanfpraak konde maaken op de
koelzinnigheid of bezadigdheid des gemoeds van zENO, een
der beroemdfle Wysgeeren onder de Ouden , bet was, buiten
twyfel, FONTENELLE , een Man , die de bestgeftelde hersfenen
ter waereld bezat, en bet onaandoenlykst hart . De overdenking
bad in hem zyne geliartheid volcooid ; en by fcheen aan zyn
levenseind geene andere hartstogt to hebben , dan die van
zich als een hartstogteloozen voor to doen .
Deeze groote Alan, doch die zo weinig van den Menscbt
aan zich had, was in briefwisfeling met Dr. YOUNG, Schry
ver der Eenzaame Nagtgedagten , een gedenkfluk van de
fc'hitterendfte , maar tevens buicenfpoorig(le, verbeelding ; een
verheven en misfelyk Gedicht , waarin bet vernuft op ieder
oogenblik uitblinkt, en waarin de echte fmaak nimmer gevonden wordt .
YOUNG was geboren met eene zonderlinge fynheid in de
1evoelvezglen ; zyne ziel opende zicb ook geheelenal up de
geringfte indrukfelen van vermaak en fmart : bet verlies van
Tyne Echtgenoote deed zyn brein, geduurende Lien jaaren,
by de graven omdoolen ; en bet had weinig gefcheeld , of
Tyne vuurige verbeelding, welke zyne Werken leevendig
maakte , zou zyne zinnen verteerd , en zyn leven verflonden, hebben .
Men zal in de Brieven van then Engelschman, zommigerwege , die zelfde buitenfpoorigheid van geestdrift , welke zyn Dichtfluk, de Nagtgedagten, kenfchetst, aentreffen : de reden hier.
van is deeze, dat een oorfpronglyk Schryver flegts een enkele foam van penceelen heeft ; dat een geest van een groot karak .
ter hetzelve nooic kan vermommen ; dac de fmaak zich vormt
en plooit , en dat een fpreekend vernuft altoos zyne onderfcheiding behoudt .
FONTENELLE aan Dr.

YOUNG .

Par ys, den i s January 1741 .
.

(+) Ongevoeliglyk veraarten myne brieven

in
eer.

(*) Men heeft nit deeze Brieven terug gehouden alles,wet tot hot
erfchilSnk, alhier onderzogt wordende, seen betrekking boaft
men het geduld van den Leezer met wilde vermoeten, noch d
itagedagtenia van FONT&NzLLE bCZWalkea .
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eerie beginzels van zedekunde : de goede fmaak verliest dawn
by, ongetwyfeld ; maar voor de Wysbegeerte is 'er iets door
to winnen , en dit acht ik genoeg voor my , opdat myne oogen al deezen coeftel van Stoicynfche droomeryen bit .
lyken .
Neen, myn waarde Doctor, ik beklang my flier van bykans ongevoelig geboren to zyn : myn hart ftelt daardoor des
to minder de wet aan myn verftand ; ik befchouw de menIcllen daardoor des to beter, en, onder ons gezegd, zy
verdienen de moeite niet, dat men hen beklaage ; zy zyn alleenlyk nuttig om waargenomen to worden .
ZENO heeft gezegd : „ de mensch zonder hartstogten is
'her meestehuk der Natuur .'
Deeze zENo was een waar
?Wysgeer ; en zo de drift, om eene Sedte to maaken, hem niet
beheerscht hadde , zou by myn held weezen , fcboon geleefd hebbende voor twee duizend jaaren . - In de fchaal
der Natuur haalc her gewigt van 't kwaade dat van her
goede zo iterk over , dat men , otn Mensch to weezen , waarlyk moet wenfchen ongevoelig to zyn .
Hoedanig , echter, myne wysgeerige gevoelloosheid zy ,
gaat dezelve zo verre niet van uit to blusfchen de aandoe .
ningen van toegenegenheid en achting, waarmede ik ben , enz .
Dr.

YOUNG

aan

FOI\TENELLE .

London, den 23 January 1741 .
vTyn Vrouw en Kinderen bevinden zich op den oever
van bet graf, en voor myne ziel, door de fleepende koorts
der droefheid geheel verzwakt , blyft 'er niets meer over,
dan de Vriendfchap , om haar wegens her ledige der Natuur to vertroosten . 6 Welk een wreed gefchenk van de
Godheid is een gevoelig hart ! Een gevoelig hart
waar neen : ik kan wederwaardigheden ondergaan , en de
vriendfchap vereeren , zonder een Godslasteraar to zyn . -S FONTENELLE ! hoe kunt gy zeggen , dat de ongevoeligheid
opleidt tot her hoogfte getuk? Sruift uw hart niet op tegen
de koude Wysbegeerte , die uwe zinnen zoude willen vernietigen ? Neen , liever geloof ik de Natuur , dan ydele
Myn Vriend , gy zyt gevoelig ; want gy
drogredenen .
bemint de Deugd .
Hoopt de Wyze van ZENO bet geluk in eene volmaakte on.
verfchilligheid to vinden? War geneugten Loch zal by blyven
fmaaken, wanneer de trotfche Reden alle de betrekkingen, die
betas aan gevoelige wezens verbinden, vernielt ; wanneer zyne
eenzaame gedagte in haare uitbotting afvalt ; wanneer zyne toegerrokken ziel op ieder oogeublik fterft in de woestenyen, die
zy
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xy doet ontftaan? Neen, neen, de Mensch is nict gelukklg,

dan door bet geluk van alles wat hem omringt ; dat is eene
tak, die gefchud words met hot gantfche ftelfel ; by kan de
zaligheid niet fcheppen, by kan 'er flegts in deelen .
Waar is de Man zonder hartstogten? Hy, die zich beroemt
'er geene to hebben , heefc , ten minften , de drift der Wysbegeerte : de Reden van den Stoicyn doet echtbreuk met zyn
hart ; maar bet gevoel is in hem Diet uitgedoofd ; zyn geheele ziel huisvest in zyn verfland.
Myn Vriend, de jaaren hebben onze lioofden grys gemaakt ;
bet tooneelftuk van ons leven f'aat op zyne outknooping, en
bet graf opent zich onder onze voeten : waarom zullen wy
door onze drogredenen hot tydftip van onze vernieling ver.
haasten ? De ongevoeligheid doet veel meer, dan de vernielende tyd , onze zintuigen verdorren ; en de ongevoeligheid
to begeeren, is bet lot to begeeren van een dood Iigchaain .
Ik kan niet nalaaten , my alhiet over de misfelykheid van
ons beider noodlot to verwonderen : gy, FONTENELLE, wiens
vernuft de gantfche Natuur doorkruist heefr, die de menfcheta
geduurende eene halve eeuw verlicht hebt, en wiens Werken
de nyd, voor de eerftemaal, met eerbied heefc ontzien,
gy wenscht to flerven ; en 1k, die uit den vergiftigden beker
des ]evens nict anders , dan kwellingen , gedronken bob ,
wiens Werken reeds by myn ]even in verval geraakc zyn , en
die van myne Medeburgers alleenlyk gekend worde door myne onheilen , en door uwe vriendfchap, •-- ik wensch -nog
to leeven : gy wends u of van bet geluk, dat u volgc ; en ik
poog bet Jastig gevoel van myn beftaan to verlengen .
De hartstogten zyn de ziel der zedelyke waereld : dezelve
to vernietigen, is den mensch niet meer mooglyk, dan de eeuwige wetten der beweeging, die de Planeeten elkander doers
aantrekken , en bet heelal verhoedeu van in hot ftomme ena
woesre ryk der nietigheid weg to zinken , over hoop to
werpen .
Wederflreef, myn Vriend, de ingefchapen drift der Natuure
niet, noch zet door uwe eerbiedenswaardige ftem gezag by
aan de wonderfpreuken der Oudlicid : vat hebt gy noodig
eenen zEivo na to bootfen? Zyt gy FONTENELLE niet?
Bykans altoos hebben de 1 -lartstogten tot myn' ramp gediend ; maar de Hoop is 'er eene van , en deeze reden belet my om dezelve to vervloeken . Van tnyoe jeugd of ben
ik vuurig naar room geweest ; ik wenschte een driftig yveraar voor de deugd to zyn ; ik hen hot, ten minften , voor
de vriendfchap ; want myn hart, 'c welk my nooit bedriegt,
boezemt my de heete gevoelens in, waarmede ik ben t enz,
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fONTENELLE EN VOUNC .
FONTFNELLE aan Dr . YoUbIC .
Parys, den 8 February 1741 .

Zeer bewonder ilt, myn waarde Donor, uwe drifcsvervoering ter begunftiging der l-iartscogten : gy fchryft op uwe zestig
jaaren gelyk PINDARUS , naauwlyks dertig, zyne Lierzangen
fchreef. Ongelukkiglyk roeren de verhevenfle uitdrukkiugen
weinig eenen geest zo koud als de m ne ; en ik worde meer
bewogen door eene wysgeerigeboerter' van LUCIANUS,dan door
al bet wonderbaare in de vier-en-twintig gezangen der Iliade .
Uw brief is die van eene fchoone ziei met vooroordeelen
bezet ; doch die dezelve eerbledenswaardig weet voor ce duen .
Indien de vooroordeelen u tot een gelu kig wezen maakeu .
zal ik de wreedbeid niet hebben , am u daarvan to geneezen ; maar 'er alleenlyk uit befluiten, dat de Natuur eeu geluk van begocheling bereid heefc voor vuurige menfchen ,
die zich met verbeeldingen ophouden, gelyk zy een grondig
geluk toedeelt aan bezadigde menfchen, welke redenkavelen .
Gy zyt al to bartstogtelyk, myn Wend, am over de hartstogten gezond to oordeelen : de rol, die gy fpeelt in de maatfehapp , heeft gefladiglyk invloed op uwe oordeelvelliugen :
gy behouwt de menfchen Met ; maar gy vormt menfchen .
Waarom zou 1k een aandoenlyk hart verlangen , daar bet
verfland alle zyne begochelingen aan hetzelve to wyten beeft?
Nooit heeft de Wysbegeerte bet gordyn van bet menschlyi
leven half opgefchoven, zoaher to ontdekken, dat de liefde
niet dan trouwloozen, en de vriendfchap niet dan oudankbaaren , voortbragt : bet hart doet ons, zonder ophouden ,
doolen, maar de Reden nimmer .
Zeg my, waarde Doctor, redeneext men juist, wanneer men
Clerk gevoelt? Is de onfiuimige verbeelding in ffaac om den
langzaamen en netverdeelden gang der uithomflen to meeten
Is de waereld, die men alsdan ziet, de waereld der Natuur7
Merk, inzonderheld, welke letterkundige vooroordeelen de
Hartstogt doet geboren warden i Zou anderszins de W erktuig.
kundige . b y
de Dichter enz . , zich plaatfen boven den Wysgeer , welke
nieuwe denkbeelden fchept? Zouden anderszins mannen vats
geest de zwakheid hebben van to gelooven beneden de ouden to flaan, om dat dezelve twee duizend jaaren dood geweest zyn ?
Indien 'er zo weinig overeenkomst tusfchen de Hartstogt
etc de Waarheid is, dit komt hieruit voort, dat de I-lartstogt
alleenlyk geestdryvers voomt : belangende de Waarheid, deeze
is ze koud, dat niemand aanvegting gevoelt am haar toegang
to geeven tot zyn verliand : de menfchen vinden haar zomtyds ; maar zelden tragten zy haar to ontmoeten .
Zen
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Een koude geaartheid voegt volmaaktelyk aan eenen Wysgeer : ik dank, onophoudelyk, de Natuur, dnt zy dezelve
my deelachtig heeft gemaakc . en 1k wensch geene geescvervoering dan aan Vrienden zodanig als gy ; ik ben, enz.
Dr. YOUNG aan FONTENELLE .
London, den 2o February 174! .
Myn Vrouw berkrygt , eindelyk , eene fchaduw van gezondbeid ; de klok van bet levens-uurwerk heeft voor haar
nog niet bet laatfM uur geflagent ik fchep feeder adem, myn
Vrirend ; en rerwyl myae zinnen deelen in de heldere bed:nndbeid van myne ziel, heb ik bet koude bloed , 't welk
gy vordert , om my in den rang der Wysgeeren to mogen
plattfen , en om dezelven re wedcleggen .
Gy befchuldigt bet bsrtsrogtelyk wezen van zich begochelingen to fcbeppen , en flegts met hersfenfchhnmen huis to
houden : hoe weinig kept gy de groove hulpmiddeten der Na.
cuurl Alle nrenfchea, die gezogt hebben de Natien, naar hum
welgevallen , in beweeging ce zetten , hadden eene vuurige
verbeeldingskragt . .- Was die zekere Caralbe met blindheid
gellagen , toen by fprak tot zyne Landgenooten , welke
van hunnen geboortegt'oad agar elders wilden trekken : „ die
• land beeft ons gevoed, waarom zullen w'y dat verlaajen T
• men delve de aarde bier op , en men zal in haaren fchoot
• de overblyffels van onze Vaderen vfnden : zullen dan hun• ne beenderen opltaan, om ons in een vreemd land ce vol• gen ?" - Zet de alleenfpraak van JLrmnlet flier alle licbt
en kragt by aan bet verheven en fchriklyk denkbeeld van
SHAKESPEARE? --- Wanneer HOItERUS en MILTON hunue On.
fkerflyke Dichtfkukken opfkelden, had toen de blindheid hunner oogen een dekfel op hun verfand gelegd? Neen, neen,
fterke hartstogten zyn klaarziende , en de Natuur verbergt
zich niet, dan roor de aanhnngers van bet leevenloos Ilelfel
der ongevocligheld.
1k weet, dat de driften ons zomtyds doen doolen ; doch
zyn zy dearom beneden de koude gevoelloosheid to fchatten t Zyn niec alle menfkben gemaakt tot een werkzaam leven ? Is bet voordeeliger flier ce gaan , dan zich aan vnllen
bloot to fkellen , om bet laacfle bedryf des menfchelykeu levens to bereiken .
Een onaandoenlyk Bart, verfkoken van de gezelllge deugden, troost zich daaromtrent, door to beweeren, dat dezelve
niec anders dan een fraaie droom zyn. - Mogt deeze gelukkige droom ]anger duuren, dan myne fmaakelooge wakkerwording! mogten myne fchatten vermeerderen near den wensch
1 2
en
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en maatftaf van myne weldaadigheid! mogt ik den roem hebben van elken dag duizend ondankbaaren to manken!
Van de dwaalingen van bet Hart gaat gy over tot die des
Verftands , en altoos flaan de hartstogten ten doel aan uwe
bedrieglyke eigenzinnigheid . -- FoNTENELLE, ik vermoede,
dat tie wonderfpreuk , die gy flaande houdt, enkel cen fpel
is van uwe fchitterende inbeeldingskragt ; uw waar karakter
ontfnapt zyn fcbuilboek op ieder oogenblik : bet door uw
vernuft en fchranderheid verlicht Europa zal u , ondanks uzelven, vertoonen als eeu yveraar voor de kunften, en uwe
Vrienden zullen gelooven, dot gy ecne gevoelige ziel bezit,
in weerwil van ZENO, uwe geiiartheid, en uwe brieven .
Ik weet niet of ik my bedrieg ; maar my dunks, dot vuurigheid van geest wezenlyk behoort tot alle de Werken, gemaakt orn ons to overleeven : bet is, misfchien , met een Boek
gelegen als met eene Vrouw ; alleen de hartstogt zet aan dezelve ]even by ; zonder deeze is bet geliefde voorwerp flegts
een ftandbeeld, en een koud ftuk gedichts .
Laaten wy de driften niet verachten ; zy zyn her, die de
gedenkftukken van geest en vinding vermenigvuldigen : na
xEUxLS vormen zy een' RAPHAEL, en na soPHOCLES een' SHAKESPEARE .

Waarom zou een man niet juist redeneeren , terwyl by
flerk gevoelt? Wordt door de hartstogt, die de denkbeeldent
vrugthaar maakt, bet licht, dot dezelven omringt, niet opgeluisterd ? Ziet bet Vernuft kwalyk , omdat bet verder ziei
dan de Wysgeer, die hetzelve lastert?
Het leerftelzel der gevoelloosheid ontkragt de zielen ; maakt
stomp en onaandoenlyk uit grondbeginzel : nbaar een mensch,
die geestdrift met zyne talenten paart, trotfeert de gevaaren,
ziet in bet tegenwoordige de uitbotting van bet toekomende ,
en fchynt geboren , om met eeu ALEXANDER waerelden to
overwinnen, of met een' NEWTaiv derzelver overeenftemming
to verklaaren .
Wat u betreft, FONTENELLE, wiens vlugge en fchitterende
verbeelding zo dikwerf deeze waerelden heefc doorkruist,
gy wordt bekroond voor uwen arbeid door de geestdrift ,
die gy in anderen opwekt, en welke gy verfmaadt : to vergeefs kampen uwe brieven voor de leer der vernietiging ; uw
naam zal onflerflyk zyn, gelyk uwe ziel en uwe w erken. l k
ben, enz .
(Het Vervolg en Slot hierna.)
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D

(Naar bet Engelsch .)

e bekoorlykheden der onfchuld, en de vermaaken van een
afgezonderd leeven , hebben zo menigwerven san verfcheide Schryveren floffe verfchaft , dat de enkele naam van
.Arcadifche tooneelen, en belommerde hutten, eene foort van
afkeer verwekt : men vreest, de menigmaal gefchilderde tooneelen weder to zullen aantreffen . Desniettegenflaande moet
ik myne Leezers verwittigen, dat de Heldin deezer Gefchiedenisfe de bewoonfler was van eene nederige hut, gelegen in bet
hangen van een heuvel ; dateen hoog opgegroeid bosch dit verblyf befchermde tegen de pure noordewinds-vlaagen ; en dat
een afgefchoote plekje gronds de bioemtuin van FLORA galeek .
ELIZA LASCELLS was de Doper van een Man, die, your de
dienften aan zyn Vaderland beweezen, geene andere belooning
genoot, dan eenige lidtekens, welke, hoe zeer zy ten blyke
flrekren van de gevaaren, die by voor hetzeive geloopen hadt,
hem nooit de toejuiching zyner hoogere Officieren , of de goed .
keuring van zynen Koning, hadden doers verwerven . Het was
bet ongeluk van den Lieutenant LASCELLS, tot een Regiment
to behooren , welks Opperbevelhebber van eenen bloohartigen
cart was, en die, in flede van zyn voordeel to doen met eenen
voordeeligen Hand , door zyn Regiment berrokken, 't Been
hem in flaat flelde om den vyand groote afbreuk to doen,
fchaamtloos den afrocht deedt flaan . Of dit bevel het gedeelte des Krygsvolks, waarover by bet bevel voerde, niet
bereikte, of dat de dapperheid zyner onderhebbende manfchap , aangevuurd door de Hoofden , 't zelve in den wind
floeg, is eene niet uitgemaakte omflandigheid ; maar vast gaat
bet, dat dit yolk, in flede van terug to trekken, den vyand
aanviel, en , fchoon veel minder in getal, uit bet veld floeg.
De Opperbevelhebber, in flede van deeze heldendaad goed to
keuren, wraaltte bet gehouden gedrag van den Lieutenant LASCELLS, en befchuldigde hem van ongehoorzaamheid aan zyne
bevelen . Ter oorzaake zyner bekomene wooden, ward hy, by
zyne wederkomst in Engetand, genoodzaakt, bet leper to verlaaten, op half jaargeld . - Vol afkeers van menfchen , die
hem zo onedelmoedig behandeld hadden , en diep getroffen
over den fmaad hem aangedaan , toog hy, met zyne Vrouwe
en Kind , na bet Noorden van Engeland , dewyl by aldaar
goedkoopst kon leeven . Binnen minder dan twee jaaren, naa
dat by zich in rorkfhrire hadt nedergezet , flierf deeze dappere , maar ongelukkige, in den bioei zyns leevens ; eene Weduwe en Kind nalaatende, met weinig meer OM van to lee1 3
ven,
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ven, ds>a de geringe fom, die Mevrouw LASCELLS, als eerie
Officiers Weduwe, regt hadt to eifchen .
Diep getroffen door bet verlies van eenen tederminnenden
Egtgenoot, wiens wenfchen zich attoos hadden uitgeflrekt am
haare rust en geluk to bevorderen , ontzette haare droefheid
baar,voor,
eenigen tyd . van alle werkzaamheid : eindelyk werd
zy uit haare mymerende ongevoeligheid opgewekt, door de
verpligtlng, welke zy oordeelde aan haar Kind verfchuldigd
to weezen . De inneemende tederheid van de kleine ELLZA verzagtte haaren weedom , en vernieuwde in haaren boezem de
;ugt voor bet leeven ; terwyl de aankweeking van 's Kinds
zielsvermogens,aau den eenen kant,den indrang van fmertlyke aandoeningen weerde, en, aan den anderen kant, eene
bran was van vertroosting en opbeuring.
De opvoeding, welke Mevrouw LAScar.La ontvangen hadt,
ftelde haar volkomen in ftaat tot de taak der opvoedinge .
Dear zy ongelukkig haare Familie op zich verftoord ge=akt hadt, door de keuze haars Egtgenoots , weigerde zy
alien byftand , naa dens dood , zo voor zich zelve als voor
haar Kind . Zy befloot haare Dogcer zodanig eene opvoeding
to geeven , als haar In lint zou fiellen am op eene eerlyke
wyze to beflaan, en zy liet haar niet onkundig van die huislyke hoedanigheden , welke de weezenlyke deelen uicmaaken
In bet character van Huisvrouw en Moeder.
De ongemeen flerke aandoenlykheid van gefteltenisfe haars
Ileven Dogters gaf der bezorgde Moeder vaak eenige bekommernisfen, dear zy, ondanks alle daar tegen genomene
voorzorgen,waarnam,hoe de aandoenlykheid van ELIZA fours
„ Myne ZLIZA L" voerde zy
alien bedwang ontworftelde.
bur weak to gemoete, „waarom berinnert gy u niet can my .
ne lesfpn, u leerende, dat Aandoenlykbeid din alleen beminmelyk is, als dezelve onder bet bedwang der Rede ftaat ; daar_
floor daaraan bot to vieren , de ziel verzwakc words en on .
ilaekwaam our de algemeene pligten des leevens to volbrLrgen .
kk bewondea die Aandoenlykheid, welke ons aanfpoort am
wnze lydende Natuurgenooteo to hulp tc komen ; maar ik wreak
ale onegte foort, welke van de ongelukkigen zich afkeert,
en, am zich bet aandoening wekkend voorwerp to onttrekken,
icerzuimt daadlyken byftand aun de verdrukten to verleenen .
Schoon de Ouders in 't algemeen am Schoonheid als bet deal
hunner Dogteren wenfchen, was die van ELIZA eene tweede
'peon van ongerustheid voor Mevrouw LASCELLS ; want haare
logter hadt een zo grout deel van die gevaarlyke bezitting,
,&a haars Moeders vooruitzieud oog en voorgevoelend hart
dikwyls de kommerlyke gedagten deeden opwellen, hoe zeer
die gave de bran zou kwmen warden van veel onheils .
ELIZA hadt nu die jaaren bereikt, waarin de moederlyke betvrgdheid nieuwe doffe van ongerustheid bekomt : zy was in
Aaar
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Agar zeventiende jar getreeden , en eene der beminnelyltfe
en inneemendfe Meisjes, die oogptt konden aanfchonwen .
Schoon Mevrouw LASCELLS afgezonderd en ftil leefde, waren 'er nogthans, in de nabuurfchap , eenige weinige Familien ,
waarmede zy als Vriendin verkeerde ; eene derzelven, waarmede
zy allergemeenzaamst omging, was die van Mr. HERBERT, die
flegts een vierde van een myl van haar of woonde. Mr. HERBERT , flegts eene kleine jaarwedde en een talryk huisge in
hebbende, hadt gewoonlyk drie of vier jonge Heeren ten zynen huize , am hun de voorbereidettde reetenfchappen te 1 eren , eer zy na de Hoogefchoof gingen : hy wag een man van
Onder het aantal zyner
grondige geleerdheid en zeer geagt.
Kweekelingen bevondtzich de jonge Heer CHARLTON, die, op
eene openbanre fchool , bykans volleerd was ; doch , vroegtyds
reeds eene neiging tot losbandigheid aan den dag gelegd hebbende, was by by Mr . HERBERT befteld geworden .
By een allerinneemendst voorkomen voegde by eene fraaiheld van munieren , zelden aan to creffen by iemand van den
Heer CnARLTOtvs jaaren. Hy was zo volmaakc uttgeteerd in
de knnst van bedriegen , dat zyn Toeziender en Leermeester
suet het minfte vermoeden hadc van de weezenlyke gefteldheid
zyner ziele . Fry was Mr . HERBERT aanbevolen , toen ELIZA Om*
trent veertien jaaren bereiitte ; drie jaaren verfchilden zy in ouderdom, en nit then hoofde zag by haar aan als een kind ; nog.
thans gaf by dikwyls zyne verrukte bewondering to kennen van
de bekoorlykheden, welke zy van de N'atuur ontvangen hadc ; en,
in ftede van haar met g'emeenzaamheid to bejegenen, was zyn
gedrag, ten haaren opzigte, met eerbiedenisfe gemengd . Hy
bleef bykans twee jaaren onder Mr . HERBERTS opzigt , en
maakte, geduurende then tyd , veelvuldige verfchooningen ,
wegens de bezoeken , afgelegd ten huize van Mevrouw LASCELLS : deezer liefhebbery voor bioemen kennende, bragthy
haar altoos, naa bet eindigen van eenen viertyd, eenige nienwe en aartige planten mede . Zy ontving deeze afs enkele blyken
van eens Jongeiings beleefdheid , en CHARLTON verwierf haare
hoogagting : want zy hadt geene de minfle gedagtcn , dat by
eenig ander oogmerk kon hebben met die oplettentheden, dan
enkel her natuurlyk verlangen om to behaagen .
Toen de tyd gekomen was, op welken EDWARD CHARLTON
uit Mr. HERBERTS huis ftondt to vertrekken , ftondt op dieng
gelaat de neerflagtighei& gefchiiderd .
Mevrouw LASCELLS
fchreef zulks toe saw de agting , welke by voor den jongen
Heer hadt, waarvan deeze airoos gefproken hadc . Het gebeele Huisgezin was getroffen op bet denkbeeld der fcheidinge ; en bet was blykbaar, dat ELIZA daar in deelde ; fchoon
zy bet niminer aan haare Moeder to verftaan gaf, en eenigett
tyd vermyd hadc , den naam des jongen Heers to noemen .
'a Daags vddr diens vertrek klaagde zy over ongefteldheid, en
Yon
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kon niet bewoogen worden om haare kamer to verlaaten : haare
Moeder fchreef zuiks toe aan de verregaande neerflagtigheid,
welke aitoos haar geval was, zelfs by eene ligte ongefleld .
heid . Mevrouw LASCELLS zag haare Dogter op then dag verfcheide maalen weenen : zy dagt, dat deeze traanen een gevolg
waren van de ongefteldheid, over weike zy klaagde, en koesterde geen bet nainfte denkbeeld van de weezenlyke oorzaak
der ongefteltenisfe haarer Dogter ; zich verbeeldende, dat de
baar eigene vrolykheid, binnen bet verloop van weinige dagen, zouwederkecren . In feede bier van, bleek haare neerilagtigheid van uur tot uur toe to neemen : hare Moeder werd
ernftig beltomtnerd over die ongefleltenisfe .
Mr. IILRJERT , Mevrouw LASCELLS een bezoek geevende,
deedt haar verftaan, welk een begrip by koesterde , wegens
de oorzaak der ongefteldheid van ELIZA.
Duizend nieuwe
denkbeelden vermeesterden haare verbeelding, en zy herinnerde zich eerie menigte van oplettendheden, ann haar Kind betoond , die haarer waarneeminge ontglipt waren , door bet
denkbeeld, dat ELIZA to jong was , om dusdanig eene verknogtheid to hebben ; en zy vertrouwde op de eerlykheid van
haar hart .
Welhaast werd zy, nogthans , ten vollen overtuigd van de
regtmaatigheid des gevoelens van Mr . IIERBERT : want op een
nlorgen in de ilaapkamer haarer Dbgter komende, vondt zy
eenige dichtregelen, aan haare Dogter gericht , behelzende
eene allertederfte affcheidsgroete van den jongen Heer CIIARLTON, met alle kieschheid opgefteld , doch niets minder uirdrukkende dan eene verklaaring van de Liefde, welke by haar
toedroeg en by zyn vertrek zou blyven omdraagen .
Het is voor geene pen to befchryven, welk eene verfcheidenheid van gemoedsbeweegingen Mevrouw LASCELLS bevingen, op bet leezen van dit Dichtftukje . 't Zelve overtuigde
haar pier alleen, dat Mr . IIERi3PR`rS vermoedens weigegrond
waren, maar ook, dat zy bet vertrouwen van haar Kind verlooren badt . Dat de gevoelige ELIZA eenig denkbeeld verhoolen gehouden badt voor haare Nloeder , welke zy tot
duslange alle haare hartsgeheimen openbaarde, verwekte haar
de grootfte en onbefchryflykite ongerustheid .
Naa eenige oogenblikken bedenkens , keerde zy weder na ELIZAS kamer, en nam bet Vers, 't Been zy ter plaatze, waar zy bet
vondt, weder nedergelegd hadt , weg. Zy ging na den ruin ,
waar haare Dogter was gaan wandelen . Zy vondt haar onder een boom zitten, baadende in traanen .
„ lk heb," fprak de ontroerde Moeder, „ na u gezogr,
myn lieve Kind! en kwam om u to beftraffen, dewyl gy die
ftukje van Galanterie voor my verborgen hebt ; maar ik ftaa verfteld, u in deeze ongewoone verflangenheid van geest aan to
trefffn, en kan Wet verdraagen, dat myne ELIZA wet cen onover-
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overwinnelyk Teed worflelt . Spyt u bet vertrek van den jon .
gen Heer? Of hebt gy reden om vertrouwen op deeze Dichtregelen to ftellen ? Kan EDWARD CHARLTON eenigen indruk geulaakt hebben op owe genegenheden, zonder my vooraf kennis to geeven van den wensch zyns harten?"
De traanen van ELIZA vloeiden met coeneemenden vloed, en,
wanneer Mevrouw LASCELLS haar tederlyk omheisde, wierp
zy zich in's Moeders armen, uicroepende : „ Ach! myne dierbemindeMoedert 1kben uwer tederheden onwaardig! Ik ben
eene flegce, die uwe liefde niet verdien!" Te vergeefs zogt
de bezorgde Moeder de aandoceningen van haar Kind to verzagten ; to vergeefs poogde zy haar over re haalen tot het
openleggen van haar hart . Op elke vraag, welke zy deedt wegens EDWARDS gedrag, kon zy alleen een ontwykend antwoord
bekomen . - Hec was voor Mevrouw LASCELLS iliet mogelyk, eenige zwaarigheid op to werpen om FDWARD CHARLToN voor Behuwdzoon to erkennen , want zy hadt altoos genoegen gefchept in zynen ommegang, doch uit den mond van
Mr. HERBERT vernomen , dac de Vader des jongen Heers geheel
andere oogmerken hadc omtrent het Huwelyk van zyn Zoon,
en zy beefde voor het toekomend lot van haar Kind .
ELIZA to beftraffen , wegens de geheimhouding ten haaren
opzigte , zou deezer agterhoudendheid vermeerderd , en de
fmerte vergrooc hebben : zy befloot, derhalven, om, zo het
mogelyk ware, haar vertrouwen to winnen, en haare aandagt
elders been to wenden , en verflrooijing van denkbeelden to
bewerken . - Zy deelde dic plan mede aan haar Vriend ,
Mr. HERBERT, die 't zelve, als zeer welberaamd, prees, en ten
zelfden tyde voornam , aan zyn geweezen Kweekeling to
fchryven . Van deezen ontving by , den volgeuden postdag,
dic antwoord :
, net is onmogelyk, myn waarde Heer! met woorden to
• befchryven het leedweezen , 't welk uw brief my veroor• zaakt heefc : maar vergun my, op het heiligst woord van
„ myn Eer, u to verzekeren, dat ik de befchuldigingen niet
• verdien, in denzelven my ten laste gelegd .
• Lang lnoet de man weezen, die, met voorbedagten rna .
• de, kan tragten de genegenheid ce winnen van een kunsc„ loos jong 1Vleisje, zonder haar eene ruime vergelding van
• oplettendheid toe to brengen : doch dit is , waarde Heer t
• verre van myne zaak to zyn ; want het beeld van EL1ZA
• LASCELLS heerschc zegepraalend in mynen boezem . Te fchry• ven , dat ik haar bemin , is eene al to zagte uitdrulcking, oni
• eene drifc to kennen to geeven, die alleen door den dood
„ kan uitgebluscbt worden . PETRARCHA ZelfS voelde voor zy• ne LAURA then vervoerenden gloed van liefde niet, welke
• in mynen boezem brandt .
• Gy fchryft my , dat ik de oogmerken van myn Vader
15
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wilt ; dat ik de verdelger ben van ELIZAS gehtk, de verftoorder
van haare rust ; dat 1k, door onderhandfche kunstgreepen,
haare genegenheid gewonnen , en een chars 5ter , uit eigen
aart opregt, tot bedrieglykheid gevormdheb . - Ik beken,
dat myn Vader my zyne oogmerken ontdekt, --- ik ftaa roe ,
dat Lord LEXINGTON my den naam van zyn aanftaanden Zoon
gegeeven hadt : maar ftaan onze genegenheden in onze magt
- zyn de driften to beteugelen ?of kan men ELIZA LASCELLS
„ zien, zonder op haar to verlievent - De befchuldiging,
„ dat ik haar geluk verdelg, kan niet wear gemaakt warden ;
„ daar ik, om 't zelve to bevorderen , myn eigen gaarne zou
• willen opofferen . Onze genegenheden hangen niet of van
• onzen wil. 1k wendde geene kunftenaaryen san re haarer
• verleidinge ; doch dat ik haar op het viturigst bemin, is myn
• hoogfte roem. Dat ik myne Liefdedrift voor Mevrouw LAS• CELLS poogde to bedekken, is eene waarheid, welke 1k
„ Met zal onderftaan to lochenen : want ik kende haare gevoelens van regtmaatigheid zo wei, dat ik vreesde voor Mar
„ fchryven aan myn Vader ; en ik weet teffens, op welk een
• trant by haar zou antwoorden. Rang en Geld zyn de afgo• den, welke by vereert ; en ongelukkig bezit myne dierbaare
,, ELIZA geen van beiden . Ik vreesde daarom , dat by aan haare
• Moeder op een trant zou fchryven, die de kieschheid van
• haar teergevoelig hart zou kwetzen .
„ Ik heb dus, myn waarde Heer ! geantwoord op de be,, fchuldigingen, door u tegen my aangevoerd, en ik verbeeld
• my op cene wyze, die gy zult moeten goedkeuren .- Voor
77 tegenwoordig is het volftrekt noodzaaklyk , dat ik myne
• verknogtheid voor mynen Vader verberge ; fchoon ik hoop,
„ dat de tyd niet verve of is , waar op ik in ftaat zal weezen,
• die voor de wereld to openbaaren . 1k verzoek u myne dienat.
• aanbiedenis aan Mevrouw LASCELLS. Verklaar myne be• minde ELIZA, dat 1k haar meer dan myn leeven bemin ; en
• bond u verzekerd, dat ik met dankbaarheid en toegenegen• held ben
Uw onderdaanige Bienaar
E . C ."
„

•
•
•
•
„
•
„

Het leezen van deezen brief gaf weinig voldoenings San
Mr. tIERBERT : want, fchoon dezelve eene verklaaring behelsde van de grootfte perfoonlyke hoogagting, het fink des Huwelyks werd 'er flegts van ter zyden in aangeroerd : eene byzonderheid , welke zyne vrees gnande nrankte .
De opvoeding van ELIZA was !let groote oplettendheid volvoerd, en de gevoelens van vrouwlyke eerbaarbeid warelr
haar op bet diepst ingeboezemd ; by kon derhaiven aalf haare'
deugd niet twyfelen, maar Met nalaaten to duchten , dat zy
blootftondt am jammerlyk bedroogen to warden.
Ter-
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Terwyl by by zich zelven overlegde, of by EDWARDS brief
aan Mevrouw LASCELLS zou laaten zien , en bepeinsde hoe
iy den inhoud zou beantwoorden , ftondt by verfteld , bet
rydtuig van Sir CHARLES CHARLTON to zien komen opryden,
en tradt na bet rydtuig toe, met den brief in zyne hand .
'Er was eene koelheid in de houding van dien Heer,
welke Mr. HERBERT verbaasde , daar by hem altoos met do
gulheid van een Vriend behandeld hadt : een vlugge oogflag
tteedt hem de hand zyns Zoons kennen , en by vroeg met
veel ernst , of die brief van zyn Zoon was . Op bet bekomen van een bevestigend antwoord, verzogt by denzelven to
nwg4n zien . - Mr . HERBERT , bedenkende op welk eene
wyzb 'er van den Vader in gefproken werd, weigerde zulks
op de beleefdst mogelyke wyze ; waarop de Vader vol
driftsvervoering uitriep : „ Nu ben ik volkomen overtuigd,
dat bet geen ik gehoord beb waarheld is! ]a, Mynheer I ik
houd my verzekerct , dat gy u op eene allerlaagfte wyze tea
mynen opzigte gedraagen hebt, en bedoelt myn Zoon to doen
Irouwen aan eene behoeftige Bloedverwante van u : doch ik
kom om u re vermelden , dat ik awe verraadery ontdekc
heb, en beflooten uwe fnoode oogmerken to verydelen ."
Mr. HERBERT ftondt zodanig veriteld over deezen aanval op
zyne beginzels , dat by eenige oogenblikken buiten ftaat was
om to antwoorden ; waarop by, de hand, die nog den brief
hielda , uitftrekkende , zeide : „ Gy zult zien , Mynheer !
hoe weinig ik deeze mishandeling verdien : om my zelven
tegt to doen, moet lk u den brief uws Zoons toonen ; alleen
weigerde ik denzelven over to geeven uit kieschheid tea
uwen opzigte." - Terwyl de Heer CHARLES den brief zyns
Zoons Ias, onderging zyn gelaat eene zigtbaare verandering :
by deeds dien digt, gaf denzelven weder over, zonder een
enkel woord to fpreeken . - Naa eenige .keeren de kamer,
in eene blykbaare driftsvervoering, op en neder gegaan to
bebben, was zyn woord : „11t. HERBERT I uw gedrag is zeer
verkeerd afgemaald : ik fchaam my over myne eigene ligt .
geloovigheid ; dear ik her denkbeeld by my heb kunnen
laaten huisvesten,dat een man van zo braave beginzelen een
baarzugtig inzigt, tcn aanziene van myn Zoon , zou gekoesterd
hebben ."
Eer de braave Mr. HERBERT lets to zyner verontfchuidiging
kon inbrengen, werden Mevrouw LASCELLS en haare Dogrer
a ;ngemeld ; en zo zeer was Mr. HERBERT verbaasd door dit
to onpas komend bezoek, dat by volftrekt verzaimde, deeze
aan zynen gast aan to bieden . Zy hadden haare morgen .
wandeling gedane , en waren door de tuinpoort ingekomen ,
't welk to wege bragt, dat zy bet rydtuig niet gezien hadden .
Dan Mevrouw LASCELLS, de ontiteltenis van haaren Vriend ziende, verbeeldde zich, dat zy bun in eenige zaak van aangelegenheid
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beid geltoord hadt, en verkortte danrom haar verblyf. OpflaAn•
de, om to vertrekken, fprak de Heer CHARLES, dat by hoopre
niet ongelukkig de oorzaak to weezen van de Dames to doen
beenen gaan ; en , weinig denkende aan wie by eene beleefdheid wilde bewyzen, vroeg by Mr. HERBERT , of by
de Dames met hem wilde t'huis geleiden .
Gereedlyk werd in deezen voorflag toegeftemd. De Heer
CHARLES boodt Mevrouw LASCELLS zynen arm .
Toen zy
aan haar klein, doch fraai landverblyf kwamen, noodigde zy
de -Heeren in to treeden . Een kleine tuin omringde bet nederig verblyf, 't geen alles met finaaks aangelegd, en met
keur van bloemen en gewasfen voorzien was . Het vertrek,
tvaar zy intraden, was met bleek groen behangzel, de rand
met bloemilingers , met veel fmaaks door ELIZA getekend .
Yen Forte Piano flondt in een hoek . Op twee aartig gefchilderde pedeflallen flonden twee Globes , met witte kleedjes,
fraai Ran de randen geborduurd , - alles van ELIZAS hand .
Verfcheide welgetekende landfchapjes hingen nan den wand .
De fleer CHARLES zag ze en bewonderde dezelve , en by
llaalde de Dames over om hem to onthaalen op een Duct op
de Piano Forte. Waren zyne oogen verrukt geweest wegens
diet Been dezelve zagen, zyne ooren werden niet minder bexoverd door bet geen by hoorde . Wanneer Mr . HERBERT
hem herinnerde, dat bet uur voor den middagmaaltyd gekomen was , nam by met blykbaaren wederzin affcheid . Zo
zeer vondt by zich ingenomen met bet bevallige en verpligtende voorkomen van MevroUw LASCELLS , zo zeer was by
getroffen door de alles overtrefFende bevalligbeid van ELIZA,
dat by volilrekt bet oogmerk zyner reize fcheen vergeeten
to hebben ; tot dat by er weder toe gebragt wend, door eene
en andere nanmerking van Mr . HERBERT .
„ Om 's Ffemels wil , myn Vriend 1" fprak de verlegene
Baron , „ flap van dit ond p rwerp af: want ik kan her denkbeeld van de wyze, waar op ik my heb aaugefteld, niet verdraagen : nogthans hoop ik , dat deeze Brief voor my zal
pleiten ; ik moet a alleen verzoeken dien to eezen . " - Dic
zeggende, haalde by een Brief ce voorfchyn, dien Mr . HER8E$T met alle bednardheid las . De Brief, die , blykens bet
merk van den Post , gefchreeven was door iemard in de nabuurfchap, onderrigtte den Heer CHARLES, dat Mr . HERBERT
zich bevlytigd hndt on) de genegenheden van zyn Zoou to
verleiden, en dandlyk van hem eene trouw-belofte verworven hadt ann een Landmeisje , 't geen men hieldt voor diens
natuurlyke Dogter . ELIZA werd 'er in afgemaald als onkun .
dig, doch listig ; als ontbeerende alle opvoeding , doch bedeeld met lichaamsfchoon : voorts werd 'er bygevoegd, dat
zy, under bet beleid van hasren vermeenden Vader, een volitrekt beheer over EDWARDS hart bekomen hadt.
Het
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Het was voor den Veer CHARLES onmogelyk, een oogen*
blik to veronderflellen, dat de junge Julfrouw, wier bekoorlykheden hem dermeate getroffen hadden, dezelfde was, van
welke die Brief fprak ; en daar de Brielfchryver den naam
verzweegen hadt , hoorde by dien van LJt CELLS zonder
eenige aandocning van verwondering . - „ leder," zeide Mr.
HERBERT , „ heeft zyne vyanden ; en ik heb geen grond
om re denken, dat ik op dien algemeenen regel cone uitzondering zou iraaken : nogthans kan ik niet begrypen, wat des
Schryvers beweegreden kan weezen , out een zo kwaadaartig verdichtzel to verzinnen ." - , Spreek 'er niet meer van,"
hernam de Baron, „ maar wend uwen invloed by myn Zoon
aan ; zeg hem , dat ik kennis gekreegen heb, van zyne jeugdige buitenfpoorigheid, en dat ik u gezegd heb, dat by zo
zeer verbonden is, alsof by daadlyit getrouwd ware . - Wat
dit Meisje betreft , ik oordeel bet noodig , dat haar voluit
gezegd worde, dat by haar nimmer kan trouwen, dock dat,
daar ieder jong Heer van Fatfoen eene Maitresfe moat hebben, ik my tegen zyne keuze niet zal aankanten ."
Op bet hooren deezer woorden fpreidde een blos van
fchaamte en verontwaardiging zich over de wangen van Mr .
HERBERT , en by was ten hoogften vergenoegd , geen weak
altoos gegeeven to hebben , dat de beminnelyke FLIZA LASCtLLs
de perfoon was , die by in een zo zeer vernederend licht
wilde plaatzen . Den maaltyd gednan zynde, fchonk de Heer
CHARLES een boordevolletje, en dronk de gezondheid van de
fchoone Landbewoonfter . „ By myn leeven!" voegde by
'er sevens, „ware ik eenige jaaren jonger, ik zou in verzoeking
komen om aan myn Zoon eene tweede Moeder to geeven .
Nook zag ik een zo heminnelyk fchepzel ! dat zedig waiitrouwen , hoe zeer vermeestert dit bet hart ! 1-hare Moeder is zeker ook eene beminnenswaardige Vrouw .
Met
een woord , ik herinner my niet, immer twee Vrouwen, zo
bewonderenswaardig , gez-ien to hebben . Ware myn Zooti ooit
by haar ingeleid geweest , ware by verliefd geworden op
eene Juffroaw als deeze , ik weet niet war ik gezegd zou
hebben . Juffrouw MARIA LEXINGTON is volftrekc niets by
haar : haare middelen , niet haar perfoon, maaken haar begeerenswaardig ." - De Baron was dermaate verrukt door
ELIZAs bekoorlykheden, dat by zich geen tyd gaf om to bedenken, hoe zeer mogelyk bet ware, dat zyn Zoon haar kende . Mr . HERBERT, in flede van zich bier over eenigzins nit
to Iaaten , merkte op, dat de perfoonlyke bevalligheden van
Juffrouw LASCELLS nog moesten onderdoen voor de begaafdeden van haar verfland en hart . - Weetende dat zyn Gast
ten zeer groot liefhebber van de Jagt was , gaf by ass hec
onderwerp eene wending , dat zy van de fchoonheid der
Yrotnven op de voortreflykheid zyner 1 -londen kwamen .
(Het Pervolg bieruaa .)
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ast I waarom die donkre blikken
Zoo perk gevestigd op den grond?
Waar vlood uw rust? waar is't genoegen,
Dat u den boezem vaak deed zwoegen
Van onuitdrukbren zielewellust,
Id elken blyden morgenftond ?
Zie opwaan t heel Natuur wenkt vrolyk ;
De Daag'raad lacht u bloozend aan ;
Nog is de weg naar 't graf een Eden,
Schoon zelfs de doornen voor uw treden
Ontfpruiten ; doornen van het bloempjen,
Dat geuren fpreidt op 'slevens paen .

• Hoe I bloemen I" zugt gy --„peen I de rampfpoed
• Verwoest myn eenzaam kronklend pad ;
„ Verwagting is myn oog ontweelaen ;
• 'k Dwaal treurend rond in doodfche ftreeken,
• Waar winden huilen, 't zeenat fchuimend
• Langs eeuwig'naakte klippen fpat;'
Zwygl zwyg, Erastl uw klagtislastring .
Of fchiept gy, droomend, u een lot,
Welks wishing, in dit vlugt1g leven,
Geen prikkling aan de vreugd moest geeven,
Welks rust , veriompend voor uw zinnen,
De waarde ontroofde aan 't reinst genot?
Met tegt is dan die droom vervloogen .
Uw vatbaarzyn voor zaligheid,
Myn Vriend I was nooit bepaald tot weelde,
Die vleiend flegts de zinnen fireelde .
6 Neen 1 Dat vatbaarzyn words beurtlings
Door vreugd en rampfpoed uitgebreid .
Wat is geluk? Is 't geen bewustheid,
Dat, wat ooit wankel', fliers u fchaadt?
Dat, fchoon de ftroom des tyds moog' vlieten,
De toekomst eedler doet genieten?
Is 't geen gevoel , vol zielevrede,
Dat u Gods liefde nooit verlaat?

Wel-
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Welaan, Erastl getuig naar waarheid,
Kan rykdom, die u dartlend vlelt, -Kan aanzien, kunuen ftaf en kroonen
Dien wellust in uw ziel doen woonen?
Neent 't \'Vaar geluk zweeft op geen dampen,
Maar ankert zig in d'eeuwigheid.
De ryke Dwaas kent rust noch vrede :
Hier pynigt fchraapzucht't bange hart ;
Ginds knaagen gruwelen 't geweten ;
heerfchend op den Throon gezeten,
oedt, onder't vrolyk gloorend purper,
De dolk der fellle boezemfmart .

t-

Of, hangs geluk aan Krygslaurieren ?
Treed toe - beproef vry 's Dappren lot ;
Zie hier MILT1ADLS in boelen,
Ginds c*TOos bloed door zelfmoord vloeien!
By welk een Volk is geen triumfkoets
Vervangen door bet moordfchavot?
Lacht zielerust in d'acbtbre glorie,
Die weetenfchtp of kunst ombult?
Schoon is 't bewustzyn, dat, na't flerven,
Ons werk des Naueefs roem zal erven .
Mar - is die troost genoeg, voor wyzen,
Wanneer de noodftorm vreeslyk bruit?
Heeft socitATES, door dit vooruitzigt
Alleen geflerkt, - veragt, gedoemd,
Maar heerlyk met zigzelf bevredigd , -.
De kelk vol doodlyk gif geledigd?
Heeft PAur .us, in de hoop op loftp rack ,
Zyn lot, al ftervend, nog geroemd ?
Hoe I PAULUs ? Neen I Die eedle Kristen,
Wiens overreedingskracht, wiens vlyt
Vaak 't woest vooroordeel kon doen zwigten,
Werd moedig 't offer van zyn pligten ;
Maar, zyn volmaakt geluk was nimmer
Len ydle fpeelbal van den tyd .
Getuig . . . Maar neen ! dit fchaamrood zwygen
Is 't beeld van uw ontwaakt gevoel .
Slegts dwaaling kon uw moed verwrikken.
'k Herken in uw' ontwolkte blikken
Een ziel, weer zalig in 't bewondren
Van heel Natuur, vol orde en doel .

Deny
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Denk na, myn Vriend! Uw lotgevallen,
Hoe nutloos bun bellemnting fehyn',
Hoe ras bier door den tyd verzwolgen ,
Zyn grout in oorfprong en gevolgen, Wat zeg ik ? zullen eeuwig fchakels
Aan wysheids glorieketen zyn.
Geen waar geluk zal immer wanklen ,
Waar't zig door pligtbetragting vest' ;
't Leert MOB Godlyk heil genieten,
Waar aardfche wellustbeeken vlieren ;
Maar 't leers hem ook vertrouwend hoopen,
Schoon gantsch verderf zyn lot verpest .
Gods vaderzorg heeft hand noch leefkring
Hier tot rampzaligheid bellemd .
'c Geluk fchuwt juk noch kerkerholen ;
't Juicht, in der Armen hut verfchoolen ;
Maar 't woont ook, waar de Vorst zyn fcepter
In vaderlyke handen klemt.
't Ontwykt paleis noch trotfche fteden .
Geen wildernis, geen donkre grot,
Voor weeldes toverzang beveiligd,
1s immer 't waar geluk geheiligd ,
Zo lang de boezem der bewooners
Geen vrede voedt met Mensch en God .
Voor d'ontevreedne bloeit geen roosjen ;
Natuur is hem 't verfchriklykst graf ;
In 't ftadsgewoel, in 't zuisfend lommer,
Alom verzelt hem fmart en kommer .
Gevoel, Erast1 aanbid, zyt zalig,
En droog uw traancn dankend af!

ANTWOORD VAN EEN JIOFNAR .

Z

eker Vorst hieldt een Hofnar ; een derHovelingen,om hem
to plaagen, zeide tot hem : , SIRRAtt, ik zal u vermoor• den ." Zidderende van angst liep by na den Koning, en
klaagde dien zynen hood ; die hem beval goeds moeds to zyn,
zeggende : „ Indien by u vermoordt, zal ik hem 's anderen
• daags laaten ophangen ." -- „ Niet alzoo ," hernam de
• Nar ; „ maar ik had liever dat by 's daags v66r dat by
• my vermoordde gehangen wierdt."

ME NG ELTVERK,
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[TWEEDE REDEVOERING.j
(Vervolg en Slot van bl.

i i r .)

~J Omtrent deezen tyd bragt een der Clasficaale Broe .
deren der Vergaderinge in bet geheugen , dat dezelve, als Clasfis, bet Boek, de betoverde Wereld, nog
niet had veroordeeld . Om vooral dit verzuim zo fpoedig to verbeteren als mogelyk was, befloot men eenpaa .
rig in die zelfd.c Vergadering, dat men bet Werk nit
niet behoefde to onderzoeken, en men verfocide hetzelve op ftaande voet.
Men meende van dit alles nu ook iets aan de Ge •
meente to moeten bekend maaken : men flelde een bericht
op, bet welk waarfchynlyk zeer veel onrust zoude heb .
ben veroorzaakt ; - BEKKER wist het afkondigen vary
dit bericht door mannelyke tegenverklaaringeu op te houden, tot dat de Regeering 'er tusfchen kwam , die dit
bericht zodanig deedt inkrimpen , dat bet geen kwaad
konde doen .
Was de pooging ntislukt, om, door bet afkondigen
van een gefchrift, bet Gemeen, 't gewoone werktui ;
der Grooten , tegen BEKKER aan den gang to brengen,
het gelukte aan eenige Leeraaren beter, door hun pre,
div
K
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diken , om hetzelve tegen hem op to bitten en to ma-1ken dat by zyn leven niet zeker was . Na in November in de Eilands-kerk op eenen namiddag gepreekt
to hebben , wierdt by nog vroegtydig gewaarfchuwd,
de gewoone brug met over to gaan, alwaar eenige misleide of omgekochte menfchen loerden om hem over
de leuning to werpen .
Hoe trefFend het ook voor den hraaven man zyn
moet , zodanig miskend to worden door die geenen ,
welker wezenlyk heil by zo gaarn bevorderde, zag BEKxER zig eenigzins fchadeloos gefteld door de achting
en liefde, die by van bet verftandigst en aanzienlykst
gedeelte der Gemeente erlangde . Geen der Leeraaren had
zulk eerie fchaare van denkende Toehoorers, die zyne
Leerredenen geenzins uit nieuwsgierigheid bywoonden ,
dewyl by alles , wat tot de verfchillen eenige betrekking had, zorgvuldig vermydde . By de laatfle bediening van bet H . Avondmaal was de toevioed der Communicanten en bet beloop der Liefdegiften zonder voorbeeld . Elke braave kende hem als den waaren Christen - Leeraar , die nit bet hart fprak , en als zynen
getrouwen geestelyken vriend ; - elk, die zyn Work verftaan konde, gaf hem gelyk, en geloofde niet meer, dat
de Duivel rondging als een briefchende Leeuw en de
menfchen tot al het kwaade verleidde .
Eindelyk kwam de tyd der Vergadering, op welke de
zaak zoude beflist worden . BEKKER konde niet meer
doen, bleef een eerlyk man, en wilde uit laagheid Been
fchuld bekennen, daar by zich niets kwaads bewust
was en niemand hem wilde overtuigen . Zyne Vrouw
wierdt toen insgelyks aangezocht , om haaren flan , wa .
To bet mogelyk , to beweegen tot de herroeping zyner
leere ; maar, gelyk aan MARIA VAN REIGERSEERGEN ,
en haaren Echtgenoot waardig, audwoordde zy, liever
wet haare Kinderen to willen gaan hedelen , dan dat
zy haaren Man raaden zoude , lets tegen zyn gemoed
to doers .
Dewyl de Clasfis met de zaak eenigzins verlegen
Icheen, en net tot bet uiterfte durfde komen, befloot
dezelve, BEKKER, om de gegeeven ergernis, tot ftraf,
to fchorfen in alle deelen van zyn beroep, , tot aan de
eerstvolgende Vergadering, den $ften April, wanneer by
wederom zoude worden aangenomen en do zaak daarpaede zyn afgedaan .

Nil
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Nu meende men, dat alle twist ten einde was ; naar
;rechten moest men zulks verwachten , daar het een
eindvonnis was van een wettig gehouden rechter, en
niemand eenig beroep inftelde . De Kerkenraad, die,
om bet vonnis eenigzins to verzwaaren, onzen BEKKER
intusfchen bet gebruik van bet H . Avondmaal ontzei .
de, hield zich verders flil ; -- de Regeering fcheen
hetzelve zich to laaten welgevallen , om dat dit het laat.
Re zoude zyn ; en BEK«rta troostte zich met de verwachting van het elude der worfleling to zien . Dan
peen ! De vervolg- en wraakzucht der Kerkelyken was
ltoen onverzaadelyk, - Ken Richter zong toen ;

• Zy wierden toen nog meet in Duivelstwist ontfteld ;
• Zy loonden deugd met hoop, de liefde met geweld ;
;
• Hun haat borst nit, in ban , Op BEI KER, hunnen Breeder
,i Men wachtte beterfchap,+helaas !men wierdt verwoeder,
• Rechtfchapen Christen! treur-- beklaag dit droevig lot
• De Leeraars wierden beuls, de Predikftoel 't fchavot !"
Men gebruikte alle mogelyke middelen om de zaalt
op nicuw aan den gang to krygen . Zulks gelukte ge+
deeltelyk door het ingeeven van een Request, om BExxERL niet weder tot den Predikdienst toe to laaten , geteekend door a6o der minstbekende Leden der Amfter .
damfche Gemeente , meest Oeffeninghouders by eenen
oproerigen Dweeper, den om zyn llecht zedelyk gedrag
In den voorigert
afgezetten JACOBUS K0JLMAN .
Herfst hadden eenige Vrienden van BEKKER, buiten zyn
weeten , een Request ten zynen voordeele opgeleld,
en hetzelve door zeer veele aanzienlyke Burgers doen
teekenen ; maar de Groote Man was zich zelf genoeg ,
wilde tot zulke hulpmiddelen geene toevlucht neemen,
en bad met heuschheid deeze edelmoedige poogingen
van braave Vrienden weeten to rug to houden .
Zyne Vyanden zochten thans den Prins van Orange,
Boning WILLEM, mede in bet fpel to brengen ; dan deeze had nu de Kerkelyken niet meer noodig en hieldt
zich 'er buiten .
'Het volkomen doel wierdt bereikt door twee Brieveri
van de Kerkenraaden van Utrecht en Rotterdam , dig
op zich zelf met de zaak niets to doen hadden, et}
vast de 1Clasfts en Kerkenraad van Amiferdam verzoch,
ten t ow onzen EEKKER van den werkelyken dienst ais
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Leeraar to blyven uitfluiten .
Affchriften van deeze
Brieven wierden aan alle Gemeenten in Nederland gezonden en to geef onder bet yolk verfpreid . Een atgemeene kruistocht wierdt alzo gepredikt .
De Kerkenraad van Amfterdam zocht iiieuwe befchuldigingen tegen BEKKER ; maar dewyl deeze zich zelf
tegen1praken, durfden zy dezelve niet ftaande houden .
Onder dit vreesfclyk gewoel kwanl eindelyk de Me
April, wanneer by, volgeiis de fententie, in alle deelen
van zyn ambt moest worden herfleld . fly kwam ter
Vergadering ; by zag dat de zaaken hoe langer hoe erger liepen ; by konde en moest de hevigfte aanvaltert
verwachten ; en vermits de verftandigfle en meest gemaatigde Leden hem aanraadden , om bet aanbod to
doen, van zich liever van alle ambtsbediening tot aan
den tyd der volgende Synodus to willen onthouden ,
deedt by zulks, onder betuiging dat dit vrywillig aanbod niet als eene verlenging der feutentie wierdt aangemerkt .
Schoon deeze flap aan zyn Chris telyk-vredelievend
CharaCler alle eer doet, moeten wy denzelven echter ,
als eon al to groote affland van zyn recht, alkeuren :
zyne Vyanden kreegen hierdoor de harden ruim ; en
daar zy beefden in zyne tegenwoordigheid, werkten zy
nu met to meer yver, om bet gift der vervolging meer
to verfpreiden en den ter nedergevelden Duivel wederom
op de been to helpen .
De tyd der Synodus naderde . Nit zag men de uitwerkzels van den alarmkreet , door die van Utrecht en
Rotterdam aangeheeven , en van alle kanten hulptroepen tot de Vergadering to Alkmaar aanrukken .
De veldtocht tegen BEKKER wierdt in deezen Raad
geopend met bet voorleezen van bet Gravamen van de
Clasfis van :loorn, bet welk to lang en to bitter is orn
bier in to lasfchen ; hierop volgden de bezwaaren der
andere Clasfen, waardige aanhangzels van bet eerfte ;
toen wierden die van Gelderland en van Nimweegen
geleezen : bet laatfle was bet eenig(le van een uitheemfche Clasfis, bet welk gehoekt wierdt, waarfchynlyk
um dat bet in fcherpheid en fcheldwoorden uitmuntte.
BEKKER , die alle anderen met befcheidenheid beandwonrdt en wederlegt, plaatst dit laatfte in zyne verdeediging, zonder eenige aanmerking 'er by to voegen ; hat verhaalen van zulke f ukken, zegt by ~ is bet-

zelf-
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Die van Zuidholland en
Utrecht , de Friefen , Overysfelfchen en Grouingers ,
kwamen mede by het leger der zamengezwoorenen . Uit
Zeeland konde men niet Synodaliter mede optrekken ;
maar een zekere Leeraar TUIN181AN fchreef een Brief
over BEKKER aan de Synodus, die als dienflig ter zaa .
ke geboekt wierdt .
De Clasfis van Amfterdam , die , als Competente
Rechter, de zaak by wettig gehouden eindvonnis had
beflist , trok dit beiluit in, maakte zich fchuldig aaa
woordbreuk en trouwloosheid, verklaarde aan de Synodus, dat dit vonnis niet anders dan voorloopig genomen
vas, en liet de zaak this aan het Synode over . Deeze
Raad zoude nu BEKKER tot nadere voldoening beweegen . -- Myne ziel beeft voor deezen Raad!
BEKKER verfcheen voor denzelven , verklaarte hun
niet voor zynen Rechter to kunnen houden, en flelde
hun een Gefchrift ter hand, bevattende de redenen zyner handelwyze . - Men liet hem buiten ftaan, en, na
dit vertoog geleezen to hebben , verklaarde men zich
zelf eenpaarig tot Competenten Rechter. BEKKER deedt
de ernftigtte verklaaringen tegen dit befluit ; deeze hielpen even weinig , en hierna wierden hem zeer fierk
vermeerderde artikelen van fatisfactie voorgelegd . Hy
verzocht dezelve to mogen onderzoeken ; - de Synodus
gaf hem flechts eeuige uuren tyd van beraad ; - M EKi.E R zondt aan elk der Leden een vertoog ter zyner
verdeediging ; - zulks haatte flirt , en men zeide hem
aan, dat het eindvonnis fpoedig zoude volgen . Hy
bleef zich zelf met waardigheid en grootheid van ziel
gelyk ; en hierop fchoot de Synodus 's anderen dags
den Paufelyken Blixem . Dezelve verklaarde BEKKER
voor onduldbaar in de Neerlandfche Gereformeerde Kerk ,
en ontzette hem van zyn 4mbt . Men durfde die Sententie
beginnen : „ De Christelyke Synodus alle zachttnoe„ dig- en befcheidenheid gebruikt hebbende," enz .
De Kerkenraad van Amflerdam liet geen tyd verlooren gain, maar fneedt BFKKER fpoedig als Lid der Ge .
meente af, en deedt hem in den Kerkelyken Ban .
BEKKER gedroeg zich echter nog als Lid der Clasfis, en
wilde de eerstvolgende Vergadering bywoonen ; men deedt
hem dezelve verlaaten ; maar op het einde der zitting
ias men hem de Sententie der Synodus voor, en ontzeide
K 3
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hem de zitting . Hy wilde fpreeken ; maar de Voorzitter
begon terftond her Gebed, en fcheidde de Vergadering .
BERKER rees toen met majefteit op, en fprak de volgende
woorden met de grootfle ontroering des gemoeds : Broea
dent, ziet toe dat dit Gebed u niet tot zonde zy! Met vat
eerbied of aandacht hebt gy gebeden in zulk eene confufte,
het Gebed misbruikende om my bet f reeken to beletten ?
Spreekt gy waarlyk billykheid? gy Yergadering! Oordeelt
gy gerechtigheid? gy menfchenkinderen ! Is dit Christelyk? Ik zal dit wereldkundig maaken ; daar ik zie , dat
gy met my , met de geheele wereld , ja met God , den
/pot dryft .
Zo wierdt de onfchuldige geveld, mishandeld, en in
den ban gedaan, op cone wyze, die niet onrechtvaardiger, niet oproeriger konde zyn ; - by , de getrouwfle Leeraar , de braaffle Man , de weldaadigfie
Menfchenvriend, de voorbeeldigfte Christen! Ik zoude nog
Ineer daaden van geweld kunnen bybrengen ; maar myn
zedelyk gevoel heeft daarvan een afkeer . Ter verheuging
meld ik, dat de Regenten van Amilerdam deeze zaak met
een befluit eindigden, bet welk aan alle braaven gendegen gaf. Zy deeden aan BEKKER, geduurende zynen
verderen leeftyd , de voile bezoldiging als Leeraar jaarlyks ttitbetaalen, alsof 'er geene afzetting plaats had f
'iieten de opengevallen plants onvervuld blyven en door
de overige Leeraars waarneemen , zonder vergoeding,
die alzo , met al hunnen yver en vervolgzucht , voor
tich zelf niets , dan vermeerdering van werk , hadden
uitgericht .
Voor dat wv ons over de zegenryke gevolgen van
urn
; .KERS bemoeijingen voor bet Menschdom verheugen,
moeten wy nog de menigte GeCchrifteu voor en tegen
zyne Leer eenigzins gedenken .
BAYLE verhaalt,
dat de twistfchriften voor en tegen de betoverde Wereld meer dan honderd Gulden aan winkelprys koste.
den ; en dat men toen gewoonlyk moor letters voor bet
geld kreeg dan nu, behoef ik niet to herinncren,
De naam der tegenfchriften is legio, en ik durf bet niet
waagen, de voornaamflen alleen by naame to gedenken,
IJe meesten zyn gelyk aan die Infec`ten , die flegts eenen
,~d;a
, g leeven , maar welker (leek in den beginne fmart,
IJeeze zyn alle tot hun voorig en welverdiend Niet to
rtt~ gekcerd, Zommigect , zo als de werken van do
ioogg
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van
domheid en onzin ; de verdienfte van anderen bettaat in den
boosaartigen fchryfftyl en (chat van fcheldwoorden ; en
onder deeze zyn de gefchriften van KOELMAN, BIZINIC
en VAN DER HOOGT de voornaamfle . 'Er zyn echter
oak zulke by, die, om hunne geleerdheid en befcheidenheid, alle uitzondering verdienen ; onder deeze mun.
ten de werken van GROENEWEGEN en VERRYN ten
fterkilen uit.
BEKKER wierdt naderhand de Wend
van beiden .
De Gefchriften voor BEKKER waren meest naamloos .
De werken van eenen Engelschman , ERIK WALTER,
die zich to Leiden tot Door in de Godgeleerdheid liet
bevorderen , om voor BEKKEIft to kunnen fchryven , en
op wien de Kerkelyken zeer verbitterd waren , zyn ontegenfpreekelyk de beste . fly beftreedt de aanhangers
van de leer des Duivels , toen met den fchimpnaatn
Duivelisten bekend, met mannenmoed, en gebruikt niet
zelden eerie al to fcberpe pen . Het meest getrokken
ftuk was een naamloos gefchrift, met den tytel : Aartige Duivelary, voorgevallen in deeze dagen, met bet Vervolg. De Schryver heeft BEKKER in alle deelen begreepen,
was doorkundig in de verlchillen, en had een fchrylflyl
en fatyre in zyne macht , die tot bet merg doordringt .
be yverigfle Verdeediger van BEKKERS gevoelen was
Cell HENDRTK BOUWMAN, eerst Leeraar by de Doopsgezindcn, naderhand beroemd Spreeker in de Vergadering
der Collegianten ; deeze ging 'er zomtyds op uit , om
voor BEKKER eerie lans to breeken . Eens disputeerde
by in eene oeffening met den Catechifeermeester JOIIANNES VAN KWK over de gevallene Engelen ; dan bet
duurde Diet lang, Of VAN KUHIC en zyns gelyken overtuig.
den hem door hunne vuisten, dat 'er Duivelen waren .
'Er kwam. .ook eene menigte van Gedichten to voorfchyn, die in vier verzamelingen gedrukt zyn ; de meesten zyn, als dichtftukken, beneden alle beoordeeling ;
doch anderen munten nit en verdienen gekend en bewaard to worden, inzonderheid de klinkende bel.
Over de Medailles tot 1of van BEKKER , waar van
vier verfchillende verfcheenen , die alle hunne verdienfte hebben , was bet meeste gewoel ; men b efchouw.
de die als blyvende flukken ; van eene vyfde zoude de
K 4
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itempel , byna afgewerkt , op last der Regeering zyn
opgehaald en verbrool en (*) .
Nu zoude ik nog de Werken , die BEKKER zelf ter
verdeediging van zyne gevoelens uitgaf, moeten gedenken ; dan kortheidshalve zeg ik alleen, dat dezelve met
Let Hoofdwerk overeenkomen en gezond verfland ademen,
opgehelderd door eene verftommende geleerdheid . Wy
lnoeten ons teffens hier by over zynen otivermoeiden
yver en zeldzaam werkvermogen verwonderen : in minder dan zes maanden zondt by meer dan 9co bladzyden dicht ineengedrongen Letterdruk in 4? . in bet licht,
zonder de Voorredenen to rekenen ; -- behalven dien,
fchreef by in then tyd veele losfe Stukjes , zo als de
I3rieven tegen VAN DER HOOGT en anderen, hieldt eene
uitgeflrekte geleerde Briefwisteling, bediende zyn Ambt
met eerie buitengewoone getrouwheid, en werkte aan de
twee laatfle boelcen der betoverde Wereld.
Wy zagen dus , dat laster , hoon , haat , afzetting, ban en moeite, de treurige gevolgen waren vats
de menschlievende poogingen des Grooten BEKKERS ; Wy zagen, dat zyne Vyanden niets fpaarden, om hem
on(*) De befchryving van deezen penning is in bet geestig
fchimpfchrift : de zegevierende Duivel op den Berg Parnas,

bewaard gebleeven .
Op de voorzyde ziet men eenen, alleen uit menfchen-aangezichten zaamgeftelden, Ezel, (de Gemeente) ; op hem zit
een Predikant, met mantel, bef en grooten hoed . Hoe ezelachtig bet beest ook gnat, de Ruiter hangt 'er nog achteloozer over . Op den rug des Ezels hangt een zwanr fchabrak,
waar op de woorden ftaan ; Imperium Ecclefiasticum, (de Ker.
kelyke Macht) ; de Ruiter fpoort bet beest fterk aan, doch
houdt den teugel flyf in . In de rechterhand houdt by een
ilandaart, waar in de Duivel is afgebeeld, als willetnde krabben en byten ; san den toom des Ezels, gelyk ook aan de
hoeken van bet dekkleed en den ftandaart, bangen fcheller,
Uit den mond des Ruiters goat in een ademitraal bet woord
Diabolus, (de Duivel) ; de Ezel zegt hierop : Ita Domino
quidquid doces, (Zo is bet, Domine ! wat gy leert) ; bet onderfehrift is t Sic itur ad ,Ystra, (Zo gaat wen naar den
IIemet.)

De rugzyde vertoont een Spinneweb , waarin zich veete
Vliegen verhangen hebben ; -- in bet verfchiet ziet men eene
kerk ; -- bet randfch,rift is : Non 4quilis leve tcxit opus,
(Men vangt met zulke netten geene Brenden .)
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ongelukkig to maaken . Laat ons nu de aandacht op
op de gevolgen voor bet
aangenaatner toneelen >
Menschdom - vesti en .
Zyn tot drie maaleu verfocid Bock wierdt met onge .
woone graagte geleezen ; binnen vier jaaren waren 'er
drie drukl.en van uitverkogt, en by had bet genoegen,
dit Werk, nog by zyn levee, in de Latynfche, Fran .
fche, Hoogduitfche en Lngelfche, en, gelyk GUNDLING
zegt, ook in de Spaaufche en ltaliaanfche Taalen overgezet to zien .
Overal vluchtten de Duivels en Spooken voor hetzelve, en van rondsom ontving by berichten van werkdaa .
dig nut . In Nederland hielden al(c Hexe .i-procesfen
op ; en zelfs wierden (ten mintlen in Friesland) zulken
;tan den lyve getlraft, die als Duivelbanners en Toveryontdekkers de menfchen bedrogen . Uit zyn Werk haalden de Advocaaten, in andere Landen, by befchuldigingen van Tovery, hunne bewyzen van onichuld . In bet
Jaar 1695 gelukte bet aan eenen, to Thorn in Pruis .
fen , oni , na dat by bet Bock , de betoverde Werelrl,
in handen gekreegen had, uihel en herziening to erian .
gen van een Doodvonnis, over eene aanzienlyke Vrouw
op befchuldiging van,Tovery geveld, en haar daar na met
bewysredenen van BEKKER vry to pleiten . De dankbaarheid dreef de verloste aan , om de middellyke oorzaak van de verlenging van haar ]even to leeren ken .
lien, en hem de hulde van haaren eerbied to brengen .
Zy ondernam, met haare twee Zoonen en den Advocaat,
de groote reis van Thorn naar Amaerdam ; en bier had
BEKKER, in den Jaare 1696, het onbefchryffelyk genoegen, om dit offer der dankbaare erkentenis to erlan .
gen, en alzo den voorlinaak to genieten van die zaligheid, well.e GELLERT zich, by het tegenfnellen van
cene geredde ziel in beret Leven en Vaderland, als bet
onwaardeerbaarst gelyk voorlaelt . Dit zalig tyd('tip
vergoedde alien ramp .
De plichtmaatige bulde, die by van alle kanten gefoot, deedt echter den pas ingefuimerden Nyd ontwaa .
ken : de Man was thans buiten bun bereik ; maar nu
zocht men zyne Leere to onderdrukken . De beide llollandfehe Synoden befloten, om by de onderteekenirg
van de Formulieren en der andere bepaalingen voor de
vankomende Leeraaren eene Verklaaring to voegen ,
dat zy de gevoelens van BEKRE1t detesteerden en verK 5
foci-
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foeiden .
Dit baatte echter niets aan zyne tegenflan .
ders : zyne Leer groeide, gelyk de Palmboom, tegen de
verdrukking op . De Groote THOMASIUS fchreef, op
de door BEKKER gelegde gronden, zyn voortreflyk Stuk
over de Toverkonst , en paste dit byzonder toe , voot
Rechters en Rechtsgeleerden . Eerlang werkten ook Vaderlandfche Geleerden tot vermindering van bet Ryk
ties Duivels .

FARMER, TIMMERMAN, SEMLER, RHUTS, LINDINGE , IIENNINGS ea anderen hebben zich in deezen by

bet Menschdotn verdienflelyk gemaakt . 7,y erkennen
echter onzen BEKKER voor den ysbreeker en wegbaaner,
en hebben, door eene betere Wysbegeerte geholpen, het
licht zyner Leere van alle nevelen gezuiverd . Vocr weinige jaaren heeft men denzelven in Duitschland eene duurzaame eerzuil getticht , door eene voortreflyke uitgaave
van de betoverde Wereld, overgezet,en met verbeteringert
en aanmerkingen vermeerderd, door SEMLER en ScHWAGER , die alle voorige uitgaaven zeer ver overtreft .
SCHWAGER heeft bovendien eene keurig uitgewerkte Levensbefchryving van BEKKER, als cene bydrage tot de
gefchiedenis der onverdraagzaamheid , uitgegeeven . Ik
heb van deezen Schryver hier en daar lets ontleend .
flet gemeen gelooft nog wel op eenige plaatzen in
Duivelskunflen , Spooken en Tovery ; - dit bygeloof moge door zomtnigen worden aangekweekt en
ftaande gehouden ; maar deeze verflandverdonkerem
de wolken worden echter , by den dageraad der alge.
Ineene verlichting , allengskens kleiner ; en daar bet
Blixemvuur der Vervolging door BEKKER en anderen
nit deeze wolken is afgeleid, is deszelfs uitwerking wei .
nig meer dan een onfchaadlyk weerlicht .
BEKKER leefde na zyne afzetting gerust in bet midden
van zyn huisgezin , en genoot alle gelukzaligheid , die
eene waardige Echtgenoote, braave en gezonde Kinde .
Ten, en een gerust Geweeten konden verfchaffen . Hy
zag nu den uitgeftaanen florm als cen voorbygedree .
yen onweder aan , en mogt vergeleeken worden by een'
ftaatigen ftevigen Eik, op wien de felle winden hunne
tvoede to vergeefs gefpild hebben, en die, hoe ook ge .
boogen , hoe ook geteisterd, zich zelf door eigene krachten opheft .
Hy had nu rust en tyd , om de twee laatfte boeken
der
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der betoverde Wereld of to werken , woonde 's winters
in Amflerdam , maar bragt gewoonlyk den zomer op
zyne fraaije Hoffleede Rinnema- Staate, to Jelfum in
Friesland, door . De poogingen van de Hollandfclle Sy
noden troffen hem wcinig ; by was boven bun en hunnen taster verheeven . Hy gaf in 1695 negen-en-dertig
Leerredenen over de Geloofsbelydenis der Gereformeerde Kerk in bet licht, en bewees zyne rechtzinnigheid
ten klaarften : de Walfche Gemeente had hem reeds vroeg
na zyne afzetting tot her H . Avondmaal toegelaaten .
By leefde voor her overige geacht en bemind door elk,
die hem kende , en in Gene volmaakte gezondheid, tot
aan den Jaare 1698, wanneer by i41 May ziek wierdt,
en van deeze ziekte wierdt by nict herfleld . Hy lag
eenige weeken , verzocht her gewoon openlylc voorgebed in de Kerken ; dan dit wierdt geweigerd . Hy bad
echter voor zyne Vyanden ; en dewyl deeze hem met
zyn flerfbed gedreigd hadden, wanneer by wel tot andere gedachten zoude komen , en zy toen uitttrooiden
dat by van fpyt en naberouw in eene getladige woede
en wroeging was , vatte zyn Zoon JOHANNES HENIRIcus , toen Student , de pen op , om de troostryke gefprekken en ftichtelyke vermaaningen van zynen Iterven .
den Vader, zyne hartelyke beden en blyken van liefde
en vergeeflykheid jegens zyne Vyanden , en her hart .
roerend maar mannelyk affcheid van zyne dierbaartte
Vrienden , in gefchrifte to bewaaren . Deeze gaf dit
fink, her welk eene eertte plaats verdient onder de leerzaame handboeken van deugdlievende Huisgezinnen,
naderhand in her licht, met den tytel : Sterfbed van
Doftor BALTHAZAR BEKKER, Hier door wierdt de laster den mond geftopt, en zyne nagedachtenis , by veele zwakken , die hem in zyn ]even miskend hadden,
in zegening en hoogachting herfteld .
Dit fterfbed draagt zo veele blyken van blaakende
tnenfchenliefde, Christelyke vergeeflyk- en nederigheid,
geruste en eerbiedige onderwerping aan Gods wyzen e1I
vaderlyken wit , dat men hetzelve by dat van DE ItUL .
TER en van GELLEIaT kan vergelyken, en dat men deli
ligtzinnigen Jongeling Been overtuigender bewys van het
belang van eenen Godsdienftigen en deugdzaamen levens •
wandel had kunnen geeven, dan door hem by dit fterfbed to roepen om hem, gelyk by dat vats ADDISON ,
to doen zien, ' hoe gerust de waare Christen fterft . -BEK-
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ontfliep zachtelyk, to Amfterdam, op den it
Zyn Lyk
July 1698 , oud 64 jaar en 3 maanden .
wierdt vervoerd naar Jelfum, en aldaar in bet Familiegraf zyner Echtgenoote bygezet .
Zo leefde - zo ftierf BALTHAZAR BEKKER ! Byzonder
misgedeeld ten opzichte van lighaamelyke fchoonheid,
had by zo veel to ruimer maate van verftandelyke vermogens ontvangen, en by vergoedde bovendien bet misanaakte van zyn aangezicht rykelyk, door de braafheid
van zyn hart. Yverig om aan elk nuttig to zyn, liet
by nooit, als bet zyn konde, iemand ongetroost van
zich gaan . Rykelyk bedeeld met tydelyke goederen ,
was by de iteun der Armen . Het uitmuntend goede
van zyn zedelyk gedrag wordt overtuigend bevestigd,
door dat geene zyner tegenfchryveren bet ooit heeft durven waagen , daarop eenigen aanval to doen . Hy was
cen vriend van gezellige vrolykheid, en, zo wel begaafd met vernuft als met veritand, verheugde by elk
gezelfchap door onfchuldige boert . Deeze opgeruimde en luimige geest ftraalt zelfs in zyne ernflige gefchriften door ; en hierdoor dwaalde hy wel cens van
bet fpoor , door Heilig gehoudene zaakenw niet op de
vereischte deftige wyze to behandelen ; bet welk zyne
fchryfwyze bier en daar ontluistert .
Bovendien zoude men hem ook nog kunnen befchuldigen , van die diepe Menfchenkennis, welke in zyn
Floofdwerk doorftraalt, al to weinig gebruik gemaakt to
hebben, ten opzichte van zich zelf . Hy beoordeelde
aile menfchen, die hem omringden, naar zyne eigene
braafheid ; en daar by Reeds meer wilde doett dan
plicht , was by niet voorzichtig genoeg om den Nyd
De nakomende Echoos zyner Vyanto ontwyl:en .
den befchuldigen hem deeds van Eigenzinnig en Styfhoofdigheid ; - dewyl by zich zelf gelyk bleef, meenen wy deeze hoedanigheden Sterkte van Geest en
Standvastigh :id to moeten noemen . Bet veranderen toch
van eens, na rype overdenking, opgevatte gevoelens,
zonder overtuiging, alleen door machtfpreuken van bet
Geweld , is eene veroordeelenswaardige zwakheid of
ligtzinnigheid . - Men bewondert ongetwyffeld met
my deeze Hoofddeugden van BEKKERS Character, en
zal nit bet opgehangen Tafereel , waar in wy byna alle
roerzelen van bet menfchelytz hart werkzaam zagen ,
overtuigende gezien hebben , dat men hem bovendien,
als
BEKKER
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als een uitmuntend voorbeeld van openhartigheid, yver,
werkzaamheid, kunde, deugd, menfchenliefde, belangeloosheid, byna bovenmenfchelyken moed ., zedigheid,
vergeeflykheid , nederigheid en Godsvrucht , kan aanpryzen .
Zeer zeker moet ons dit Tafereel ter navolging aanfpooren, en ons tevens noopen, om alien mede to werken ter volkomene herflelling van de eer van deezen
Grooten Man, en om hem in zyne wezenlyke waarde
overal to leeren kennen . Wanneer elk hier toe medewerkte, zoude zyne Lykbus lpoedig van alle fmetten
des Lasters gezuiverd zyn ; - dan zoude bet Vaderland
zo wel op deezen Zoon, als op ERASMUS , DE GROOT ,
DE RU[TER en anderen, roem draagen ; - dan zouden
alle Volkeren diets roem goedkeuren, en, daar elk Volk
bet leven van veele Burgeren aan hem to danken heeft,
Burgerkroonen tot zyne Graftombe bybrengen, een ieder
bier by zyne hulde bewyzen, en, met eene dankbaare
erkentenis van Gods wyze Liefde voor bet gefchenk
van zulk een Man, hem vereeren als een Weldoener
van bet geheele Menfchelyk Geflacht .
VERHANDELING, TEN BETOOGE, DAT HET GOOSDIENSTIG GEZANG, UIT ZYNEN AART, EEN
WEZENLYK DEEL DER OPENI ;AARE GODSDIENSTOEFENINGEN UITMAAICT, ENZ .
(Vervolg en Slot van hi . I2o .)
II. Laat ons nu de aandacht verleenen aan eenige Aan .

1~ merkingen , betreklyk bet gebruik , 't welk ,
vroeg en laat, van bet Gezang, by de Godsdienstoefeningen der Christenen, inzonderheid in de Onroomfche
Kerken, is gemaakt .
Slaan wy bet oog in de Gefchiedenis ; zoo wel de
gewyde als de ongewyde leert ons, dat men onder genoegzaatn alle Volken der Aarde , onder elke luchtflreek, van alle tyden herwaard, het Gezang tot allergy
leie verrichtingen van den Godsdienst betrokken heeft .
En niet alleen bet Gezang op Rich zelven ; maar dat,
vereenigd met bet een of ander Speeltuig ; 't welk ons
bewyst , dat onder alle Volken , immer , dat hoofddenkbeeld is gevoed geworden : dat het Gezang een
we-
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wezenlyk deel der Gods dier. stoefeningen uitmaakte ; gelyk
cok : dat men ten alien tyde van begrip fchynt geweest
to zyn, dat men de Godheid gevoeglykst met Gang CU
Spel, in bet openbaar, konde aanbidden en verheerlyken .
Een werk van al to groot een omflag zou bet zyn,
bet bewys bier voor uit de Gefchiedenis van alle de
nude Vo .lken der Waereld byeen to zamelen .
Van de Grieken en Romeinen is bet genoeg bekend ;
van de Israeliten weeten wy bet even genoegzaam ; en
cene aantekening in bet boek van Daniel geeft ons eenen
wenk, dat men, onder andere Volken van bet Oo3ten,
bet Gezang, gepaard met de klanken van Speelwerktui .
gen, by de aanbidding der Afgoden, gebruikte . De bedoelde plaats wordt gevonden Dan . S . vs, 5 . en luidts
Ten tyde als gy hooren zult het geluid des hoorns, der
pype, des cithers, des vedels, der pfalteren, des accoordgezangs en allerlei foorten van muzyk, zoo zult gy nedervallen en aanbidden het gouden Beeld, 't welk de Koning
1VEBUCADNEZAR heeft opgericht .
Waar zich ook Reizigers, onder eenig .Volk, in welk deel
der Waereld, bevonden, werd het, tot heden ten dage,
door bun opgemerkt, dat Gezangen en Speeltuigen, hoe
armbartig die dan ook mogten zyn, en hoe verfchriklyk krasfende in een oar , dat gewoon is befchaafde en
zachte , door orde en regelmaat beftuurd wordende ,
toonen op to vangen, immer by Godsdienfl :ige plegtig .
heden gevoegd werden .
De aanbidders van den waaren God voegden dezelve
daar al vroeg by. Wel is waar, van de alleroudf'e en
vroegfte tyden der waereld zyn ons geene befchryvingen,
de wyze van openbaare Godsdienstoefening betreffeiide,
althans niet van eenige betekenis, overgebleeven ; zy, on.
dertusfchen, die in de Gefchiedenisfen der Volken geene
vreemdelingen zyn , weeten, dat de openbaare Godsdienstoefeningen onder de Volken allcen van tyd tot tyd een'
zekeren vorm en gedaante hebben verkreegen,
Zoo lang de menfchen een zwervend leven leidden
en bier en daar afgezonderd woonden, beltond de aanbidding en vereering der Godheid, als 't ware, in of
zonderlyke, onopmerkbaare en perfooneele verrichtingen .
Toen ettelyke familien to famen fchoolden, begon het
cene sneer gemeenfchaplyke zaak to worden ; en van
daar of heeft men waarfchynlyk den aanwas van meer
Le fatnengeilelde plegtigheden to ftellen . Toen de Gods .
dienst
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dienst Priesters verkreeg - eerst de hoofden der fami .
lien, vervolgens lieden daartoe in bet byzonder opgeleid - krceg de aanbidding en vereering der Godheid
eene gedaante, en werd eene mcer openbaare verrichting,
bepaald aan gezette tyden, en geoefend by uitgekozeEll, ofichoon wy
iie of voorkomeude gelegenheden .
dan omtrend geen Volk der Oudheid bet eigenlyk tydftip kunnen nauwyzen, waar in bet Gezang, 't zy op
rich zelven , 't zy met eenig Speeltuig, aan den open .
baaren Godsdienst werd toegevoegd , zoo mogen wy
dit, echter, als eene mecr dan waarfchynlyke ondullelling aanneemen, dat de natuurlyke aanleg van den mensch,
en zyne vry algemcene neiging tot bet Gezang, deeze
oefening wel ras aan den Godsdienst deed verbinden_
Het is bier by gewis, dat de tocneemende vorderingen
des menschdoms , in bet uitvinden der kuuften, dezelve, naar maate daar van, tot hcfchaaving en volkotnegheid gebragt hebben . Onder de Israellers, -- in wier
vroege gefchiedenis ons, als een voorbeeld van Gezang
met eenig Muzyk-inilrument, by ecn Godsdienllig bedryf gebezigd, voorkomt MIR,IAnt, de Zuster van deft
eertlen Opperpriester AaRON ; welke , om bet danklied
van MOZES, over de verlosfing nit Egypte, den Jehovah
plegtig toe to zingen , eene ganfche menigte van \T rou .
wen, haar in reien volgende , met de trommel (cenig
muzyk-inflrument) in de hand , gelyk ook deeze daar
van voorzien waren, en beurtzangen op derzelver geklank aanhieven, vo6rging (*) : - onder de Israellers
vinden wy, als een gewigtig tydftip van de verbinding
des Gezangs en der geheele Muzyk met den openbaa .
ren Godsdienst, aangerekend, den leeftyd van hunnen
Deeze voortreflyke Vor5t
roemryken Koning DAVID .
vervaardigde niet alleen zelf ecn aantal uitmuutende ,
Godsdienitigc Zangitukken , geheel en al voor do behoefte van zynen tyd berekeud - Zangfluklten, die
tot in onzen tyd, ja tot den huidigen dag , derzelver
rang in bet werktuiglyke der openbaare Godsdicnstoefeningen behouden hebben - maar by ontwierp en
bragt in werking de fchoon(le inrichtingen tot een ge .
past en aan bet oogmerk bcandwoordepd gebruikmaa .
ken van deeze en andere Zangltukken , voor de open .
Mare Godsdienstoefeningen zynes Volks gefchikt . fly
ilelde zangers aan, en lieden , om op allerleie muzykwerk(*) Ex d. 15 . vs . 20.
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werktuigen to fpeelen ; ten einde de plegtige dienst des
Tabernakels, op eene ftaatelyke wyze, gefchieden mogt .
[Men zie I Chron . I5 . vs . 16 en vervolgens .]
Dat men ook in de eerfte Christenkerk elkander on .
derling gelticht en God verheerlykt hebbe met bet zingen van Pfalmen , Lofzangen en geestelyke (Godsdienitige) Liederen , onderricht ons eene vermaaning, daar
toe betreklyk, door den Apostel PAULUS aan de Christen-Gemeente to Kolosfe gedaan , in zynen Brief aan
haar, Hoofdd . 3 . vs . 16, aanigetckend .
Men mag zeggen, dat bet Gezang - bet Godsdienftig Gezang - van de kindschheid der Christelyke
Kerke of , in dezelve voor eon vry aanmerklyk deel
van den openbaaren, gemeeufchaplyken IIGodlyken eeredienst is gehouden . Bekcnd is de aantekening van den
ltomeinfchen Gefchiedenisfchryver PL1NIt's , betreklyk
de eerfte Christenen : „ zy komen to fiunen (dus Iuidt
„ dezelve) eer bet (lag is, om gezamentlyk , ter eere
„ van Christus als God , Lofzangen to zingen" (*) .
Volgens bet bericht van TERTULLIANUS , die groote
Verdediger des Christendoms , waren die Lofzangen in
bet eerst , en zoo lang de mededeeling der buitengewoone gaven van den H . Geest duurden , dezulken,
welke voor de vuist , en zonder alvoorens opgefleld to
zyn, door' den eenen of anderen, in verrukking en aan •
doening des gemoeds, .werden opgezongen : maar vervolgens waren bet welbedachte en opzetlyk opgeftelde Zangftukken , 't zy van eigen vinding , 't zy uit
eenige plaatfen der H . Schrift to famengefleld . Deeze
Gezangen werden in de Vergaderingcn der Christenen
by tusfchenpoozen gezongen ; dat is, men ]as een ge.
deelte der H . Schrift , na eerst een gebed hemelwaards
to hebben gezonden ; dan zong men bet een of ander
lied ; vervolgens ]as men weder eenig gedeelte der H .
Schrift, of bet een of ander ftichtelyk gefchrift, door
deezen of dien in de Kerk beroemden man opgefteld ;
by voorbeeld : de Brieven der Apostelen, of andcre belangryke en ftichtelyke Brieven , aan Gemeenten , of
derzelver Opzieneren, door zoodanige mannen gefchreeven, en fomtyds ter leezing van de eene Gemeente aan
de andere gezonden ; daarna zong men weder, en grog
dus voort , naar maate bet met de flukken , die voor .
geleezen werden, en den tyd, dien men onderling ter
by.
IQ. EP- 97, TERTULL . flpol. C . 39. P. 3a .
')
PLUV1us,
Lib
.
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byi:enkomst beraamde, uitkwam . Men nam deeze wyze
Van doen in acht, opdat de geest der byeenvergaderden niet door een en hetzelfde werk rnogte afgemat worden ; ook deed men dus de ganfche Vergadering meer
onmiddelyk in deeze plegtige pligtoefening deelen , en
alien zich vereenigen tot bet toebrengen van lof en ecre
aan GOD en den Zaligmaaker JESUS
En, in de daad, elk, die niet to zeer bevooroordeeld
is, zal moeten bekennen, dat zulk eene wyze van openbaaren Godsdienst houden , waarin de Gemeente zelve
in geduurige werkzaamheid gebragt words, veel rneer
aan derzelver oogmerk beandwoordt, dan de zoodanige,
waar in , over het geheel genomen , de Onroomfche
Christenen denzelven waarneemen ; dit aileen daar by
in acht genomen wordende, dat , en de inhoud der ge.
fproken wordende redenen , of der kortelyk aan de Ge .
meente voorgedraagen wordende onderwerpen , en die
der gezangen en gebeden , waarin zy ?Is perfoon voor
perfoon deel neemt, en de wyze van uitvoering des geheels , dat is dus ook de wyze, waarop gezongen en
de muzyk behandeld wordt , overi enftemmen met het
deftige en ftaatelyke van bet geheele oogmerk .
Het Gebed en bet Gezang , beiden zulke belangryke
verrichtitigen, fchynen in veele zoogenoemde Proteltantfche Gemeenten, en by veelen van derzelver Leeraaren,
flechts bywerk to zyn , en eene breedvoerige Redenvoering , welke nog dikwyls op verre na niet naar de
vatbaarheid der Toehoorderen, ten minflen in bet alge .
meen, is opgefteld, en Waarvan veelen, vaak, heel weinig wegdraagen,moet bet hoofdwerk uitmaaken . Vooral
fchynt dit zoo , of liever blykt dit voor elken opmer .
ker , wanneer by een goed deel der Vergadering zoo
weinig aandachtig ziet onder de Geheden en Dankzeggingen, ja ook fommige Leeraars zelven zoo fleurig en
tentoonig dezelve hoort uitfpreeken ; en hoe duidelyk
dit blyke , ten aanzien van het godsdienftig , openbaar
Gezang, is hier valor reeds opgemerkt .
Is bet , echter , waar , dat bet groote oogmerk der
openbaare, godsdienftige famenkomlten -vergeleken met
bet Been dezelve oudtyds onder alle Volken en in alle
tydperken , onder Jooden en Heideneri , waren, - is, OM
GOD to looven , to aanbidden, to danken - plegtig to
vereeren ; waarom doet men dan de Gemeente zelve daf
niet sneer en volkomener uitvoerehY waarom laat melt
MENG. 1804. NO. 4.
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den zinlyken mensch, die toch , out in an Gods
dienst, tot eigene -verrichting neigt, niet zelve werken7
waar6m niet her leeren, her onderrichten , het vermaa .
nen van elkander, tot eene beknopter wyze van uitvoering gebragt ? en waarom niet voor de uitgebreidere
Redenvocringen afzonderlyke tyden bepaald , Wet zoo
veelvuldig en zoo kort op elkander volgende'
Den menschkundigen moet de oirfpronglyke wyze van
openbaare Godsdienstoefening , waarvan in de Roomfche en Griekfche Kerken, ook by de Moravifche Broeders , of zoogenoemde Hernhutters , en nog vender op
den achtergrond, in de Engelfche , en ook in fommige
Lutherfche Kerken, een zweem is overgebleeven , meet
natuurlyk en aan her oogmerk beandwoordende toefchynen, dan onze (de zoogenoemde Proteflantfche) gewoone : vooral wanneer de Redenvoeringen , in plaats van in
eenvouwige, voor elk gemeen menfchenverfiand, zoo als
bet toch by her grootile gedeelte van elke Gemeente be,+
ftaat, berekende taal, evenwel die van gezond vertand,
opgefleld to zyn, uit afgetrokkene, wysgeerige befpiege ingen , of dorre redenkavelingen en betoogingen be .
ftaan, welke de ziel, althans van gewoone hoorders ..
koud en ledig laaten ; of voorgedraagen wotden in eenen
zwierigen, weelderigen, van to verre gezochte leenfpreuken als overvloeienden, verbittenden Ilyi , waarin de
%voorden wel lieflyk en behaaglyk klinken , doth de elgenlyke bedoeling en betekenis der zaaken under dezelve , als onder een fraai en praehtig, maar ondoorfchynend klced , is verflooken. Mogt men toch, daar de
bier bedoelde wyze van openbaare Godsdienstoefening,
als zoodanig, alomme, fchynt gewettigd to zyn, daar .
omtrend war meet menschkuhdig is werk gaan ! En mogt
tevens gezorgd worden , dat niet dan bekwaame , voor
deezen post berekende lieden , tot Leeraaes an bet.
ftuurers der openbaare Godsdienstoefeningen bevorderd
werden
War nu wyders (om daartoe metr bepaaldelyk wee
der to rug to keeren) bet I Gezang betreft ; hettel.
ve is van de Apostolifche tyden of in de Getheenten der Christenen, by derzelver openbaare Godsdienst .
oefeningen, in gebruik gebleeven : niet, war rle wyzt
van uitvoering -- war de orde -- war her werktulglyka
van her Gezang - war deszelfs inhoud -- war dtti
ilukken zelve betreft, overal eveneens . Het Oezt1ig
is
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is aan de openbaare Godsdienstoefeningen verbonden ,
en daaraan verbondeu gebleeven , offchoon deswege ,
noch door JESUS zelven , noch door zyne Apostelen ,
ooit een uitdruklyk bevel, zoo ver bekend is, gegeevea
werd . Van daar komt bet , dat elk Kerkgenootichap ,
ja elke Gemeente byna, daaromtrend zoodanige veror .
deningen, inrichtingen en wyzigingen heeft vastgefteld,
als door elk de beste , meest met de natuur der zaake
overeenkomende, geoordeeld werden . Deeze verbindtenis,
ondertusfchen, van hetGezaug aan den openbaaren Godsdienst, ftrekt ten onwraakbaaren bewyze , hoe eigenaartig
men deeze oefening altoos geoordeeld heeft tot den Godsdienst to behooren . Naar maate , nu , de ongelukkige
fcheuringen in de Christelyke Kerk meerder Gemeenten
en meerder Gezindheden deeden ontftaan, maakte iedere Gemeente daaromtrend byzondere fchikkingen . Al
vroeg, by voorbeeld, werden de beurt- en wisfel-zangen
ingevoerd, zoo dat de zingende Gemeente verdeeld werd
in twee Chooren , die elkamder vervingen . Toen bet
gebied des Bisfchops van Rome zich wyd en zyd in
I1 et Westen uitbreidde, en, door deszelfs verordening,
de geheele Kerkdienst, in alle ianden, in de Latynfche
taale moest gefchieden, zoag men overal, ter eere vats
GOD en Jesus , en van zoogenaamde Heiligcn, in bet
Latyn , om bet even of men de woorden verltond dan
nict ; en no ; heden ten dage volgt die Kerk die oude,
indedaad dwaaze , ver6rdening , genoegzaam overal
doch met de bekende Hervorming bet werktuiglyke van
den openbaaren Godsclienst, in die Christelyke Gemeenten , welke dezelve hidden aangenomen , in elks eigen
tail herfteld zynde, deelde fists ook bet openbaar Ge .
Gang daar in . 't Is waar, men viel weder bet meest,
en, mag men zeggen, onder de verfcbillende Gezindhe .
den der dus genocmde Proteitanten, vry algemeen, op
de Pfalmen. Men zag dezelve met alleen ian als voortreflyke gedenkftukken van den alouden waaren Gods
dienst :: mnar als ftukken, die aller eerbied verdienden ;
als onmiddelyk onder de ingeeving van den H . Geest
ontworpen ; -en dit denkbeeld, geheel of gedeettelyk aangegomen zynde, werkte natuurlykerwyze derzelver ver .
kiezing nit ; zoo dat zy weldra in elks eigen raal in geboaden of rym - maat werden overgezet . Ilet epr(te ,
wat de beroemde LUTFTER in den jaare 1517 van de Ii .
Schrif vertaalde, befterrd in Davids ,Boer-gfalmen ; en
L Q
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een openlyk gebod, to Milhauzen in den jaare 1523 ge''
geeven , behelsde : dat de fchooljeugd tot het zingen der
Hoogduitfche Pfalmen zou aangefpoord en opgeleid worden , om by den openbaaren Godsdienst ook de Heilige
Lofzangen to kunnen voegen . Dat men, ondertusfchen,
in bet Luthersch Kerkgenootfchap bet gebruik der Pfalamen alleen, voor eene Christelyke Gemeente, ongenoegzaam heeft geacht ; en dat men in hetzelve al vroeg gevoeld heeft, dat het Christelyk gemoed zich niet, ter
voldoening van bet Been hetzelve zingende wenscht to
genieten en gewaar to worden, met de Pfalmen kan ver
eenigen , - bewyzen zoo veele Gezangboeken in de
onderfcheidene Gemeenten van dat Kerlgenootfchap ,
niet flechts in ons Vaderland, maar vooral in Duitschland en bet Noorden ; waar dezelve in de jongstverloopene niet alleen, maar zelfs reeds in de XVilde Eeuw,
en misfchien nog vroeger, ginds en elders zyn in bet
lieht gekomen .
't Is bekend , dat door den arbeid van CLEMENT
) AROT , )OHAN CALVYN en THEODORUS BEZA, de geheele btnndel der 15o Pfalmen in Franfchen rym werd
evergebragt , welke to (amen op muzyk gefteld in den
jaare 1552 bet licht zag . In Nederduitfchen rym werden de Pfalmen in den jaare i54o, onder den naam van
$outer-liedekens , bet eerst in ons Vaderland bekend ;
naderhand dezelve door rnmUS DA'BKBNUS op nieuw
berymd zynde, werden dezelve aldus, volgens befluitt
der welbekende Dordfche Kerkvergadering , in- de Hervormde Kerke deezer Landen , by de openbaare Godsdienstoefeningen ingevoerd .
Aldus werd in die beide
voornaame Kerkgenootfchappen der Protellanten , onder*
welke laatften ook de Gemeenten, tot dezelve behoorende, in Frankryk en Engeland begreepen zyn, van vroeg
of aan bet Gezang , meestal bet Pfalmengezrtng , by
de openbaare Godsdienstoefeningen gebezigd ; elk op
zyne wyze en naar zyne verkiezing , gelyk reeds aangemerkt is . Ook gaf Binds en elders tyd en verbetering van fmaak in letterkundigen arbeid , en inzonder .
heid in de Dichtkunst , aanleiding tot verfchillende ,
doch oak verbeterde, berymingen der Pfalmen ; gelyk
ook tot bet vervaardigen van Gezangen, meer in den
geest des Christendoms, en voor de behoefte des tyds,
geflemd, dan deeze : waar onder, behalven bet Been in
de Lutherfche Kerken, zoo die van Duitschland en der
Noordfche Ryken, als in de Engelfche en Franfche Ken .
ken ,
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lien, met opzicht daarop , van tyd tot tyd heeft plaats
gehad, to tellen is, het, voor omtrend 30 jaaren , op
iioog gezag , invoeren , in de Hervormde Kerk deezer
Landen , van eene , uit drie berymingen to famen gebragte, betere Pfalmberyming dan die van DATHEEN.
Ook by andere Christelyke Onroomfche Gemeenten,
zoo elders als in ons Vaderland , heeft men , van den
%anvaug van derzelver beftaan af., een dergelyk cn misfchien hier en daar uitgebreider gebruik gemaal :t van
bet Gezang zoo dat der Pfalmen ,its van opzetlyk dapr .
toe vervaardigde Gezangen. In de Gemeenten der Doopsgezinden werd overal , van derzelver vestiging of , het
Gezang mede by de openbaare Godsdienstoefemngen gevoegd . In den vroegften tyd van haar beftaan beftond
haar Gezang uit Liederen , door deezen en then vervaardigd. Naderhand werden ook de Pfalmen op hun
zelven gebruikt, hoewel in bet eerst flechts eenige, als
byzonder gepaste, uitgekipt, maar vervolgens alien, en
de gezegde Liederen werden daardoor meest overal uit
den weg gedrongen ; alhoewel men, in laatere tyden, in
enkele Gemeenten , waar men het onvoldoende van het
gebruik der Pfalmen , by plegtige gelegenheden inzonderheid , inzag , zich weder voorzag van een aantal
daartoe opzetlyk vervaardigde Liederen ; gaande , om
zoo to fpreeken , Were Gemeente daarin, gelyk in de
keuze van Pfalmberyming , naar eigen fmaak en verkiezing to werk . Twee Gezangboeken , ieder een aantat Gezangen , de meesten uitmuntend fchoon , en op
onderfcheidene gelegenheden en onderwerpen toepask , bevattende, elk van die opzetlyk vervaardigd ten
fte van eene der twee Gemeenten to Amtterdam, voor
dat dezelve veraeuigd wares , en nu beiden in de vereenigde Gemeente Bier Stad, ook ieder afzonderlyk of
gezamenlyk in andere Gemeenten, in gebruik, ftrekken
tot eene blyk van belangfcelling daar in, dat der openbaare Godsdienstoefening eene bevallige en het Christelyk gemoed ftichtende onderfleuning worde toegebragt.
Zonder nu verder to gewaagen van het geen ten deezen aansien by nog andere, van de voorgemelde onderfcheiden , Christelyke Gemeenten plaats heeft , als met
de voorgaanden hoofdzaaklyk overeenftemmende , zal
bet aangemerkte genoegzaam zyn , om een algemeen
denkbeeld to verkrygen, betreklyk het gebruik, 't welk,
vroeg en laat, van het Gezang, by de Godsdienstoefenin .
L ;
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ningen der Christenen in gemelde en verder bedoelde
Gemeenten , is gemaakt : want to treeden in meerder byzonderlleden daaromtrend ; to onderzoeken , wat door
ieder Kerkgenootfohap op zich zelve , en door iedere
Gelneente van hetzelve afzonderlyk is gedaan en nog
efchiedt ; waar toe behoort eene geichiedkundige napooring van de verfchillende Pfalmberymingen en Gezangboeken, nu ter deezer, dan ter geener tyd, en by
afwisfeling , ingevoerd ; alsmede omtrend bet hoe veel
of weinig zingen, en de wyze van inrichting zelve, by
elke gewoone of buitengewoone godsdienftige byi en .
komst : - dit alles zou van to wyden omvang zyn ;
behalven dat het eene uitgel%rrekte kennis aan de verfchiltende gewoonten , inrichtingen en gelegenheden van
zoo veele Gemeenten - iets, byna niet mogelyk overal
op to fpooren -- zou vereifchen . Genoeg is het, in
edn algemeen overzicht , bet algemeen gebruik des Gezangs by de openbaare Godsdienstoefeningen to ont .
dekken, en op goede gronden, gelyk men meent in de
eerfte Afdeeling deezer Verhandetinge gedaan to zyn ,
betoogd to zien : dat bet GodsdienJlig Gezang, uit zynex
earl, een wezenlyk deel van de openbaare Godrdienstoefaningen der Christenen uitmaakt .
Maar is dit zoo , en zal het laatfte tot nut en ftichting des gemoeds, en met de daad tot verheerlyking van
GOD en den hoogwaardigen Zaligmaaker, CHRISTUS Jsaus , gefchieden , dan is bet voor alle dingen noodig,
dat elk, die zich daar toe, in de Christelyke Gemeente , met zyne Broeders en Zusters wenscht to vereenigen , zich met lust en belangflelling in de Zangkunst
oefene . Zonder die kunst eenigzins ten minllen -- beter grondig - to verftaan , kan niemand bet openbaar
Gezang tot onderlinge ftichting mede helpen uitvoeren .
Zonder dat , zal elk , die poogt mede to zingen , de
orde , welke in de uitvoering immer behoort to beerfchen , zal 'er flichting plaats hebben , altyd verbreeken . Zonder dat, zal elk bet aangenaame, bet wellui .
dende , bet lieflyke des Gezangs verftooren .
Zonder
dat, zal by hetzclve berooven van de mogelykheid, om
op bet hart to werken . - Het is voor geenen Christenbelyder to laag , do deftige , ftaatige Kerk- muzyk to
veritaan . Men behoort 'er zich van der jeugd of aan
in to oefenen . De Godsdienst is die oefening waardig ;
zelfs komt hem het edelfte en waartfiigile crier ttluzyk
toe ;
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toe ; en bet is in geenen deele ftrydig met zyne ernstbaftigheid , de hulde zyner beminnaaren to ontvangen
in den bevalligen , fierelyken tooi der beeldryke Dichten ireelende Toonkunst . Of zou men , zonder roekloos to zyn , durven beweeren , dat, ter eere van den
grooten bedeeler des voortreflyken kunstvermogens, bet
pitfchot, een droevige teem en verwarde, onachtzaam
uitgegalmde toon, genoegzaam en voldoende ware ; terwy men bet pit en uitneemendtte der kunst aan bet
'Tooneei en andere oefeningen van louter zinlyk vermaak
toewydde (*) 7 Neen : dit even min, als dat flordige
teal, kreupel, maatloos, wartaalig, geestloos rym voor
den Godsd icnst genoeg zou zyn . Even gelyk de oefeDing van den openbaaren eeredienst , over bet geheel
genomeu,behoort tegefchieden, deftig, zedig, flaatig,
cvnftig, bedaard , alzoo moet ook dat belangryk gedeelte daar van, bet welk zoo gefchikt is om den geest tot
iet gevoel van de voile waarde der geheele zaak naar
behooren to itemmen ? -M- moet bet Gezang eveneens ingericht zyn en gefchieden . Zulk een Gezang biedt ons
dan als van zelve zynen ouderiteunenden byfland aan,
om ons van den pligt der openbaare Godsvereeringe to
kwyten ,
om ons to wakkerer en to levendiger to
maaken in onze, GoDE en z nen Zoone geheiligde, verTiehtingen ; om ons tot lief en dankbaarheid zoo wel
als tot eerbied en ontzag jegens den hoogen GOD, maar
die ook onze Vader is, op to wekken, en to vervullen
met hoogachting en verblydende erkentenis voor zynen
Gezalfden, onzen Vriend en Verlosfer ; om in onze ziel
to ontvonken een' reinen gloed van GORE behaaglyke
deugd, en hair to bevestigen in de onwankelbaare hoope op de gelukzaligheden der toekomende huishouding
van vreugde, heerlykheid en onfterflykheid, waarin wy
tot bet volvrolyk en juichend lied der Engelen zullen
worden toegelaaten .
( •) LuSTIG, faistd. bi . 321 en 352 .
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BERICHT WEGENS HET ONWEDER VAN 24 FEBRUARY
1804 .
Medegedeeld door Prof. c . IisSSELINK,

R L . M. & Phil. Doll .

„Den Uitgeeveren der

Vaderlandfchc Letteroefeningen,

„
et voorgevallene, in onderftaand Verflag kortelyk
„
gefchetst , is my in verfcheiden opzichten to
„ mer waardig voorgekomen , dat hetzelve , in de
• Nieuwspapieren op onderfcheiden tyden medegedeeld,
,, niet byeenverzameld , en aldus voor den befchou• wer en naarvorfcher der Natuurverfchynfelen bewaard werde . Acht Gy Uw Maandwerk daartoo
• een gefchikt Blad , zo gunt bet eene plaats . Ik
„ ben enz .
4mflerdam ;

den 16 Maart 1804,

Ilet Onweder , bier en elders op den 24 Febr. 11,
voorgevallen , verdient , in onderfcheiden opzichten ,
de aandagt van den Natuurbcfchouwer ; zo om bet faifoen, waarin hetzelve voorviel , als om de groote uitgeftrektheid van deszelfs werking ; alsmede om bet byzondere , dat de blixemftraalen op zo vecle plaatzen
getroffen hebben . flet is niet geheel buitengewoon,
echter zeldzaatn, dit geducht Natuurverfchynfel in den
Winter op to merken : doch zo algemeen, op plaatzen,
zo wyd van ffin gelegen, bykans op den zelfdeu tyd,
is het misfchien nimmer waargenomen ; en bet is waarfchynlyk geheel buiren voorbeeld, dat zo veele Gehouwen door een en hetzelfde Onweder getroffen zyn .
H3etzelve ftrekte zig in zyne geduchte werking uit over
eene oppervlakte van ongeveer 24CO uuren .
Te Amferdam zag men flegts eenen blixemftraal, in
den namiddag tusfchen 3 en 4 uuren , welke fpocdig
yan een vry hevigen donderflag gevolgd werdt , vergezeld van eenen , door fterken wind gedreeven , zeer
dichten fneeuwjagt , welke de lucht aanmerkelyk verduisterde . De nevelachtige wolk hing zo laag over de
ftd, dat cen gedeelte van bet dak der 1\ieuwe Kerk
on-
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onzichtbaar werdt . De blixem trof een Molen buiten
de Leidfche Poort aan den Overtoomichen Weg , lief
echter den Molen onbefchadigd, loopende tangs bet natgeworden vangtouw , en doodde den Molenaar, die
hetzelve in de hand hadt . Men vondt hem verfchroeid
aan regter borst en been . -- Nog meenen zommigen
ten zelfden tyde eene meer dan gemeene beweeging in
bet water bei'peurd to hebben , welke na den donderilag fpoedig ophieldt .
Op ongeveer then tyd floeg de blixem in den Toren
van de Domkerk to Utrecht, zonder merkelyke fchade
to veroorzaaken ; alsmede in een Molen . Meer ramp
onderging de Toren to 4mersfoort, welks fpits verbryzeld werdt . Ook werdt de Toren to Loenen, to Delft,
in den Haag, alsmede de Kerk to Naarden, getroffen ;
doch is de voortgang van den brand geiluit, of heeft
de blixemflraal zigzelven eenen weg gebaand , zonder
brand to veroorzaaken .
Op zotnmige plaatzen werden groote Vuurballen gezien . Te Gornichem werdt een groote \'uurklomp tegen den Toren verbryzeld, zodanig, dat duizendeu van
vonken over bet dak der Kerk en over die der nevens .
flaande Huizen verllrooid werden ; met dat gelukkig gc .
voig echter, dat daardoor geen brand veroorzaakt is .
Dicht by het Dorp Buizen, in Gooiland, op bet veld,
werdt een Mestwagen gantfchelyk verbryzeld, en een gedeelte van denzelven in den harden grond weggeflagen ;
terwyl de Man, daarop zittende, of 'er nevens gaande,
een goed deel wegs been gevoerd werdt ; zynde, zo
bet fchynt , eenigen tyd buiten zigzelven, ten minllen
niet weetende, wat 'er gebeurd en hoe by daar gckomen was ; loch heeft voorts geen letzel ontvangen .
Te Rotterdam werdt ten zelfden tyde een Watermo .
len in brand geflagen en een Man getroffen .
Deeze zyn de voorvallen in bet Zuidelyke gedeelte van
Holland en Utrecht, zo verre dezelve ter myner kennisle
gekomen zyn . Het Noordelyk gedeelie van dit Gewest
is mede niet bevryd gebleeven, fchoon de blixem al .
daar op minder plaatzen getroffen heefr . In her Nieu .
we Diep fioeg de blixem in ddn van 's Lands Schepen,
befchadigende de tuigafie, en doodende denen der Ma .
troozen . -- Te Medemblik heeft zig bet Onwec8r iets
vroeger vertoond , komende uit bet Noordwest . Ongeyeer half drie uuren zag men twee felle blixemftraa-

L5

ten,

7p

VZltICHT

len , oogenbliklyk gevolgd door den donder . Men ver,
nam brand in den Toren, die echter door toegebragte
hulp fpoedig gebluscht werdt . Aan de Noordzyde was
bet lood gefmolten, en zyn 'er eenige zwaare brokken
fleen uit den Torer. geflagen, welke , op bet dak del
Kerk neergevallen , aan hetzelve aanmerkelyke fchade
hebben veroorzaakt. -- Aan bet Oosteiud van bet
Dorp Zwaacdyk, in de nabuurfchap van gemelde Stad,
zyn verfcheiden Ganzen dood gevonden , waarfchynly4
door den blixem in de lucht getroffen .
Buiten Holland heeft bet Onweder, op then zelfdeti
dag, en ongeveer ten zelfden tyde, zyne uitwerkfels
doen gevoelen . In Friesland is de donder op veele
plaatzen gehoord, doch, zo ver ik weet, is alleen de
Toren in her Dorp de 7ouwer door den blixem getroffen, zorder veel fchade ; alsmede een Httis to Bolt.
ward, waar dezelve een glasraam verbryzelde .
In de meer Zuidelyke Gewesten buiten Holland zyn de
uitwerkfels menigvuldiger geweest . In Zeeland iloeg de
blixem in de 1'orens to Westkappel, to Middelharnis en
to Middelburg ; op welke laatfle plaats cen groote Vuur.
klomp gezten werdt.
Te Antwerpen iloeg de blixem in een Huis, en in den
Toren van bet naby gelegen plaatsje 111erkfum . Nog
werden getroffen de Torens to Nivellc , Oudenaerde ,
Boslaer , St . Ernelle, een Dorp by Hal , alsmede in
eenige Boerenwooningen . Te Nivelle werden verfcheiden menfchen op den grond ter nedergeworpen , die
geduurende eenige minuuten tyds bet gebruik van hurt
gezicht verlooren . Een gedeelte van de Kerk en eenige
nabuurige Huizen zyn een prooi der vlammen geworden . Intusfchen is de Onweersbui in die (treeken laater waargenomen, ongeveer in bet tydsbeftek van 6 tot
8 uur. -- Wanneer men op den tyd- acht geeft, op
welken bet Onweder op den Noordelykften uithoek to
Medemblik, voorts to Bm/lerdam , en aan de Zuidelyklie grenzen van Vlaanderen, is waargenomen, en tevens
de ftreek , die hetzelve gehouden heeft , in aanmerking neemt , naamelyk uit bet Noordwest , blykt het,
dat hetzelve de tusfchenruimte van ongeveer 40 uuren
in nagenoeg 4 uuren tyds is overgewaaid .
Uit bovengemelde opgave blykt , dat meer dan a6
voorwerpen door den blixem getroffen zyn . Natuurlyk
Mots
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moet bier de vraag ontftaan, wat toch de oorzaak
zyn moge, dat dit Onweder zo zonder voorbeeld veele Gebouwen getroffen heeft . De oplosfing daarvan zal
altyd moeilyk zyn, dewyl ons de byzondere aanleidiagen tot dit buitengewoon verfchynlel onbekend zyn .
De volgende korte bedenkingen zullen echter, myns
achtens, niet geheel ongegrond zyn . By de Zomer.
fche onweersbuijen bemerken ivy doorgaans eene zwaale
opeenpakking van wolken ; en uit de rigting der blixemflraalen kan men betluiten, dat de Elektrieke ftoffe zig
veeltyds van de eene wolk op de andere ontlast ; in
welke gevallen bet Onweder minder gevaarlyk is . Hier
vertoonde zig geene verzameling van dicht opeenge .
pakte wolken , maar drsn, zo bet fchynt, laaghangende
wolk ; eu uit de rigting van den loop der Elektriele
floffe kan men meer dan waarfchynlyk befluiten, dat
hier eene ontlading tusfcheil den dampkring en hat
aardryk heeft plaats gehad ; 't welk veronderfteld zynde, her gemakkelyk to begrypen valt , dat de blixeu .
ltraaleii regtftandig nederwaards of opwaards gaan ; in
welk geval dezelve veel gevaarlyker moeten zyn , en
natuurlyk de hooge en uitfteekende voorwerpen treffen .Deeze veronderftelling verkrygt, myns achtens, eeu
hoogeren trap van waarfchynlykheid, wanneer wy acht
geeven op bet geen reeds zedert eenigen tyd , en oajc
omtrend then tyd, op de aarde , of liever in derzelver
ingewanden, is voorgevallen ; ik bedoel de veelvuldige
Aardbeevingen, welke op onderfcheiden plaatzen, voor
al in Spanjen, en ook bier to lande op Vrydag ig lair.
zyn voorgevallen . Volgens berichten uit Parys, meende men op denzelfden dag des Onweders aldaar eenige
fchokken gevoeld to hebben ; waarop aldaar tegen den avond
een geweldige orkaan gevolgd is . Dit zelfde vermelden
ook de berichten uit Braband , aldaar waargenomen to
zyn . Het is toch niet onwaarfchynlyk, dat beide verfchynfels uit eene zelfde of gelykfoortige oorzaak zyn
of to leiden . Ten minften is 'er eene gelykheid iji
uitwerkfels (*) . Het onderaardfche gedruis , 't geen
de aardicliokken veeltyds vergezelt of voorafgaat, geeft
niet
(*) Deeze gelykheid is reeds door PLLNIUS opgernerkt.
JVee aliud ell in terra tremor, quam in nube tonitruum, n4
hiatus aliud, quam cum fulmen erumpit , inclufo fpiritsr 1µey
tante et ad libertatem exire nitente. Hifl. Nat . Lib. II : 27.
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niet onduidelyk to kennen , dat 'er eene losbarfting ge .
fchiedt, gellk nan die in den Dampkring . - E•e ne verdere
overeenkomst of verwandfchap van oorzaaken fchynen to
bewyzen de proeven, door BRYDONE: en anderen op de
brandende Bergen , door middel van den Elektrometer,
genomen (s'), dat naamelyk de lucht aldaar met een ongemeenen voorraad van elgktrieke ftofl'e bezwangerd is , en
dikwyls blixemflraalen rondom den top van den Aetna,
terwyi by een fterken rookdamp uitwerpt , gezien worden . - Ook is het eene vry algemeene waarneeming,
dat veele vuurige luchtverhevelingen de Aardbeevin en
zyn voorafgegaan . Het jaar 1759 kenmerkte zig in Engeland , zelfs geduurende den Winter , door veele Onweders, vergezeld van Blixem en Noorderlichten , en is
2ldaar van Aardbeevingen gevolgd ; en het is geenszins
ongerymd to flellen, dat de menigvuldige zwavelachtige
en ligt ontvlambaare dampen, waarmede de onderaardfche holen op then tyd opgevuld zyn , door de reeten
der Aarde uitwaazemen in den Dampkring, welke toch
,de naaste oorzaalt der Onwedeys fchynen to zyn .
Vreemd kan het, in den eeiften opflag, fchynen , dat,
ttiettegenftaande zo veele voorwerpen, vooral Torens,
door den blixem getroffen zyn , echter weinigen in den
brand zyn geflagen . Men kan hierop aanmerken , dat
vooreerst de Torens weinig brandbaare floffen aan zig
bebben, en voorts dezelve, nit hoofde van het veelvuldige lood en yzer, 't geen wederom met de loo den gooten Verbonden is, uit hunnen aart Leiders, fchoon zekerlyk gebrekkige Leiders , zyn . Zonder dit zouden,
myns achtens, de Torens menigvuldiger getroffen worden ; en hierin is misfchien ook de reden to zoeken ,
waarom de Huizen in de Steden niet dikwyler geraakt
worden . Intusfchen zyn verfkheidene Molens door de
viammen verteerd . - Vreemd zekerlyk is llet, dat men
Molens en dergelyke hoogflaande Gebouwen niet met
Afleiders voorziet ; daar toch de ondervinding van zo
veele jaaren genoegzaam fchynt bevestigd to hebben ,
dat
(') Zie Isle Deel , llde Brief , van deszelfg uitmunrende
Dr1even, of Reizen door Sicilien en Maltha [te Amaerdam ,
bq den Drukker deezes, YNTEMA, voor eenige jaaren, in her
Nederduitsch vertaald , uitgegeeven , in III 1leeltjes , izs
gr. $vo .]
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dat dezelve als een toereikend behoedmiddel tegen
ceeze vreezelyke uitwerkfels moeten worden aangemerkt .
Bet is to hoopen, dat deeze ontzagchelyke uitwerkfels
des Blixems aanleiding zullen geeven, dat men daarop
ernfliger bedacht worde . Veelen zyn hiertoe traag to
beweegen . Zommigen , zo als my meermaalen is voor.
gekomen , maaken zwaarigheid , hoe de Afleiders op
Molens to plaatzen, ten einde dezelve geen hinder aanbrengen . De beste manier van plaatzing fchynt to zyn,
dat de boven uitfleekende hang , door middel van een
veer , ffuitende tegen den band om het agtkant, daar .
merle verbonden, en aldus Tangs den Molen naar beneden geleid worde : echter is vooral in acht to neemen,
dat de Afleider niet veel omwegen maake, en onafge .
broken, zonder fchakels, tot in den grond voortgaa . Ik
herinner my , dat van dusdanig eene plaatzing, voor
verfcheideue jaaren, eene befchryving gegeeven is in de
Algemeene Kontt- en Letter-bode .
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Myn Heer !

N

N aardemaal gy my menigtverf verzogt hebt, een1ge by .
zonderheden van myne reis to verneemen, mend ik
u dit verhaal van een Reisje to voet ; eene wyze van rer .
zen, die ik nimmer, zints ik op 't Vasteland geweest ben,
volgde, fchoon ik zulks wel wenschte : doch thans eeg
Landgenoot aantreffende , die myn Reisgenoot wilde weezen,bepaalden wy een dusdanig reisje van omtrent hon .
derd Engelfche mylen . Wy maalcten to zamen een beura
voor de reiskosten . Ik was fchatbewaarder .
's Naamiddags den I9 April gingen wy de Stein-poort
to Hamburg uit ; dus kwamen wy in eene welbevolkts
Voorflad, St . George geheeten , waar een fraaije Kerk en
.een Schouwburg gevonden wordt . Veele Land- of Lust.
huizen der Hamburgeren treft men bier aan, die, uitge.
nomen eene reeks aan den kant van de Aljfer, zeer
weinig verfcbillen van de wydlte ftraaten in de Stad ;
filet
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Net is daar meest beflraat ; doch alle voorkomen van
buiten to zyn is niet uitgeflooten .
Twee andere Poorten en een Barriere doorgegaan
zynde, kreegen wy een landgezigt, 't welk, fchoon bet
fraaifte niet, nogthans vermaak en genoegen verfchaft
aan Menfchen , die eenigen tyd zich in Hamburg opgeflooten vonden . Ten welken einde deeze drie Poorten
Wenen, daar een cnkele Barriere genoegzaam zou weezen,
fiat ik anderen over aan to wyzen ; ook wil ik myne
onkunde niet aan den dag leggen, door to onderflaan
om u eene befchryving to geeven van derzelver gedaante en maakzel ; doch vergenoeg my met to melden,
cat niets de oplettenheid der Hamburgeren, om deeze
verdeedigmiddelen in fland to houden, overtreft, dan
derzelver vaardigheid om ze to verlaaten, als 'er iets
vyandlyks opdaagt.
De grond, welke Hamburg onmiddelyk omringt, is
diep zand, 't welk de Natuur fchynt beftemd te heblleu om bet vrugtbaar oord ten Noord- oosten to meer
to doen uit[leeken . De wegen zyn , bykans zo verre
als bet grondgebied van Hamburg ftrekt, beflraat, met
fleenen van zo ongelyk eene grootte , en zo ilegt on .
derhouden , dat de Reiziger op een rydtuig Reeds gevaar loopt van om to tuimelen . Deeze beftraate wegen
loopen, eenige inylen ver, na verfcheiden plaatzen been ;
doch waar dezelve ophouden, is de weg zo als dezelve uit de hand der natuure komt -- een diep zand ;
O .indien de Reiziger haast heeft om de plaats zyns
bogmerks to bereiken , en kennis aan de welaangeleg .
Ee wegen elders , dan vindt by veelvuldige floffe tot
kkangen .
Omtrent twee mwlen gewandeld hebbende, gingen wy
door de Hamburgtche Barricre , die bet Stads grondge.
bled van bet Hoiteinfche fcheidt . Een zandgrond overtrekkende , welke thans voor een groot gedeelte be.
r rwd wordt, kwamen wy to Wandsbeck. }tier is een
Kachelmaakery , een Katoendrukkery en WaschbleekeLotery words daar getrokken ; doch
~p
De Deem
llet voornaamule , waarin 17andsbeck uitmunt, is , dat
' eeze kleine Stad, in bet hrovuostfchap van Segeberg,
elrne uitfpanningsplaats op evert voor de vermngende
!mburgerr, van welken eenigen bier heerlyke LusthulWt hebben ; ook vindt men 'er Herbergen , die, op
Zon. en Feest-dagen, vol yolks zitten . De Graaf
SCIADS-
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SCHTMMELMAH, een Deensch Heer, wiens Vader to lop.
penhagen Financie-mad was, heeft 'er een Huis en Hof
met een Bosch : de tuin en bet bosch ftaan ter wan .
delplaats voor alien open : eenige weinige beelden ,
daar geplaatst, zyn in een zeer gefchonden ftaat . De
Kerk is een net gebouw , met een fraaijen tooren . De
begraafplaats des geweezen Financie-raads , by de
Kerk, is zo hegt gebouwd , alsof zyn Zoon voor bet
wederkomen beducht geweest is .
Den geheelen avond en nagt werden wy to Wands.
beck door den regen opgehouden . 's Anderendaags
's morgens vroeg begaven wy ons op weg na Ahrends.
berg, laatende den grooten weg na Lubek aan onze regterhand .
Wy hadden herhaalde regen . en bagel .
buijen , die ons noodzaakten menigtnaal to fchui .
ten ; doch wy konden In de huizen, waar wy intraden, niets krygen than jenever en roggenbrood ; tot
flat wy agt mylen gevorderd waren, wanneer wy koffy
kteegen, met een Hapje, of Snapje, - zo noemen zy
cen klein glaasje met flerken drank , - 't welk ons
peer finaakte . De meesten der Boeren, in wier huizen
wy binnentraden, of uit nieuwsgierigheid, of uit hood .
paaklykheid , verkogten flerken drank .
Her huffs van
dim Boer , by wien tvy kaffy dronkeu , was flegt van
huisraad voorzien en morsfig in den hoogiten graad ;
die Man en Vrouw waren beiden niet vriendlyk : dan
hoe dieper landwaards in wy kwamen, verbeterde de
grond, de Boeren waren beleefder , en de huizen, en
%vat tot bet huishouden behoorde, in beter flaat .
Ahrendsherg naderende door een Linden .laan, zagen
Ivy, ter rechterhand , op een half my] afffands, een
meir, in de laagre . Omtrent den middag bereikten wy
onze herberg, waar wy koud Vleesch en Duitfche Worst
aantroflen , tot groot geluk voor once hongerige maaen . De Hospes fprak Bngelsch , en vertelde ons dat
y to Londen en to Wind/or gewoond hadt . Hier van
gaf by ons een duchtig bewys , door tweemaaien zo
veel to eifchen als by hadt behooren to doen . --- Hier
3`s een Huis vnn Graaf SCHIMMELMANS Broed"er, goed
onderhouden, de grond daar omheen welbebouwd, alsslttede bet land rondsotn . Het veld by de Kerk leverde
iet fchoonfte groelt op, 't geen ik dit jaar gezien had .
1)e Tuinen van het Kasteel waren zeer uitgeftrekt, en
in deft Engelfchen fmaak aangelegd .
Van
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Van 4hrendsberg tot Olderfloh, vyftien mylen wegs,
verwisfelt de grond eenige keeren van klei in zand ;
dan de Laudbouw vonden wy , voortgaande , fteed8
toeneemende . Wy trokken , omtrent vier mylen eer wy
Olderfloh bereikten , eene kleine Rivier , Barnitz genaamd, over. Hier lag cen fteenen brug van ddii boog .
Deeze is iets nieuws in then oord . naauwlyks ziet men
in deeze fireeken fteenen bruggen, dan van nieuw maakzel .
WVy zagen in ddn of twee gevallen treffende
blyken van bewatering der velden, door bet afleiden
des waters van hoogere grouden , in zulk eene fchuin•
fche rigting , dat bet laagere land naar eisch bewaterd
werd .
Het fhtk , waarin zy bet agterlykst fcheenen ,
was de bemesting : want , fchoon zy zeer zorgvuldig
waren in her verzamelen van de Vee-mest, hebben zy
geen denkbeeld om dit to verbeteren , door 'er andere
dingen aan too, to voegen .
Do koeijen en paarden liggen op den blooten grand , uit gebrek aan P roo , 't
geen zy zeiden daar zeer duur to weezen ; doch alle de
rondsom been liggende bosfchen verfchaffen hun gelegen.
lteid om dit gebrek aan to vullen .
Het moge eenen
Engelschman vreemd voorkomen, als men hem vermeldt,
dat eon voetganger, door de bosfchen been trekkende, in
demandAprilzchbelm rdvintdor eafgvle
ne bladeren , die op veele plaatzen den weg onkenbaarder
maaken dan fneeuw ; zyn voorganger laat Been voetflappen agter , en de verraadlyke moerasfige grond is
niet to ontdekken . De vorst, welke fchielyk op bet afvallen der bladeren volgt, belet den voortgang der gisting, of liever komt dezelve voor ; want de bladeren
toonen geen blyken van verrotting , en, in gevalle vat ;
droog Lenteweer, vertoonen zy zich als in den Herfst.
Wanneer de Boeren dezelve opzamelden en mengden met
de koe- en paarden-mest, zouden zy den tyd en de
moeite, daar aan belleed, wet beloond vinden .
De wyze van huizen to bouwen is hier dezclfde als
in Westphalen. Een groot dak, op weinig voeten na
tot den grond raakende, dekt bet Huisgezin en bet Vee .
Aan bet eene einde is een groote deur ; by bet inkomen
heeft men de koeijen en paarden elk aan eon zyde, met
de koppen na u toegekeerd, met een dunne keten vastgemaakt aan de voederbakken, doorgaans wet voorziett.
Boven is eene zoldering, of een ruim afdak, waar de
voorraad voor wenfchen en vee is opgelegd. In 't middet!
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den flaan de wagens en de gcreedfchappen ties Land=
bouws . Voor u ziet gy de vuurplaats ; de rook vindt
zyn weg door eene opening , waarin vlcesch en fpek
rtangt . Aan de eerie zyde van de vuurplaats, en zomtyds aan beide , is eeiie afdeeling , welke tot flaap- en
cetplaats van het Gezin flrekt . Wanneer de Meester ryk
genoeg is om onderfcheid tusfchen hem en de Dienstboden to maaken, eeten deezen by den haard, en flaapen boven onder het dak . Aan de zuidzyde is een
kleine deur, die na den twin open gaat, waar, zo 't
my voorkwam, heerlyke veld- en boomvrugten groeiden .
OlderJloh intreedende , zagen ivy cen reeks hooge gebouwen j van cen zonderling maakzel, welker oogmerk
wy niet konden gisfen ; zy befloegen een groote plek
gronds ; naderhand ontdektcn wy, dat ze tot de Zoutmaakeryen behoorden . Wy gingen de Stad dieper in ,
en vonden , naa een weiuig zoekens , de voornaamfle
herberg. KofTy gedrcnken hebbende , gingen wy de
Srad verder bezigtigen . De flraaten zyn vry geregeld,
de huizen van fleen , met de agtereinden na de flraat,
overeenkomflig met den bouwtrant aldaar , uitgenomen
cenige j die van den laatflen tyd zyn . In de daad, niet
Vecle huizen zyn oud ; vyf jaaren geleden was 'er een
felle brand ; 330 huizen maaken de Stad tilt . De Trava
loopt deels door, dcels om de Stad, en hoadt verfcheide molens in den gang . Na cen deezcr ziende , fprak
dezelfde Perfoon , dien wy na den we, tot de herberg
gevraagd hadden , ons zeer beleefd aan , en vroeg na
onze Paspoorten . Op myn antwoord dat wy 'er geene
hadden , dewyl wy bet niet nocdlg oordeelden , en ik
meermaalen na Lubek gereisd was zonder zulk een gefchrift, verzogt by ons, dat wy hem zouden volgen eii
na den Burgemeester gaan . Wy werdeu gebragt na een
klein, doch fraai huffs ; bet huisraad was in den heden .
daagfchen fmaak : in een kamertje gebragt, vonden wy
'er eene welvoorziene boekenkas . De Burgemeester ;
DECKER genaamd , kwam terflond by ons . Ik fprak
hem in 't Fransch aan ; zeggende, dat ik to Hamburg
inyn verblyf hield ; dat tnyn Reisgenoot een Erlgelsch .
span was, zints korten tyd daar gekomen ; dat wy ; nit
verkiezing , een reisje to voet deeden, en geen ander
oogmerk hadden , dan onze nieuwsgierigheid in deezeil
oord to voldoen . Myn Reisgenoot boodt hem eenen
aanbeveelingsbrief aan een Buis to Lubek aan ; by gat
IENa . 1804. Nb, 4,
M
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dien terug, met to zeggen , dat by reeds tcrt overvloede
voldaan was ; ver£chooning verzoekende voor dit op .
houden, waartoe by amptshalven verpligt geweest was
dit zeggendc , deedt by ons uitgeleide , met toewen.
fching van eene vermaaklyke reis .
Wy gingen nu Pa de Zoutwerken, ortder het wandelen eene vergelyking maakende tusfchen de beieefde be .
handeling van den Olderflahfchen Burgemeester , en de
laage knevelagtige behandeling , welke men in Engeland, by mangel van een Paspoort , van de inhaalige
Bedienden ondergaan moet.
De Zoutwerken to Olderfloh zyn, in een land, waar
dusdanige bewerkingen in 't groot zeer zeldzaam voorkomen, eene onderneeming van aanbelang . De aanlegger , nogthans , fchoon by lof verdiene voor zyne vaderlandlievende onderneeming , kan men niet pryzen nit
hoofde van zyne voorzigtigheid en beleid . De mededingeude Zoutwerken to Lunenburg zyn voorzien met zulk
cene flerke pekel , dat uitdamphuizen niet to pasfe komen , en this veel wordt uitgewonnen . Naa cene mededinging van weinige jaaren, fpeelde de aanlegger barrkroet.
De Zoutwerken kwamen daarop in handen vary een Deeafchen Graaf, die welhaast denzelfden weg ging als zyn voorganger . De Prins Bisfchopvan Munfler floe; bet toen ter
hand ; dock bet leedt niet lung, of by werd in zyn geldkist
gewaar, dat de Zoutwerken hem zo veel voordeels niet
gaven als zyne andere betrekkingen. De Kroon van
Deenemarken kogt dezelve ; en het werk wordt 'et
voortgezet met een jaariyksch verlies, begroor op tns
fchen de vier err vyf honderd Daalders . De Opzigter,
een Chimist en Doftor , fprak Frrnrsch en E'n~,efsch ;
doch door de onbeleefde wyze , waarop by ons vryheid
verleende om de Zoutwerken to ziien, en den trots ,
waarmede by ons by de werklieden bragt, kreegen wy
weinig lichts uit zyne aanwyzirrgen .
tfer arbeidsvolk
betoonde ons egter alle beleefdbeid , en verklaarde ons
met allebreedvoerigheid , rot welke einden de o nderfebei.
Eerst zagen
de gebouwen en werktuigen dienden .
wy bet kookhuis, waar toen flegts 6dn der pamien geftookt was . Dit flooken gefchiedde met turf err hoot ;
een turfhuis van verbaazende grootte ffondt anti den
weg : in de wyze, om de hette tot elk deei van de
~tan to geleiden, betoonden zy eene groote zorgvuldigheid om de brandftoffe to befpaaren, waartoe zy gwete
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to reden hadden . \ y gingen toen na de uitdamphuiZen, die op een opgaandcn grond fiaan, bykans in een
halvett cirkel , waarvan de kookhuizen hat cirkelhik
uitmaaken . Zy zyn zeven in getal, en vertoonen zich,
in den eerflen opflag , als hooge houtflapels , met
cen dak daar bovcn , aan iedere zyde zamengefleld nit
flaaken, van bout zamengevoegd, door welke bet water
Heeds afdruipt in bakkert daar beneden , vanwaar bet
allengskens loopt na den top van het naaste damphuis,
tot dat het de gebeele ry heeft afgeloopen , wanneer de
pekel geoordeeld wordt fterk genoeg to zyn tot verdere
bewerking . Het water wordt nit de wellen gehaald, ett
vervolgens na den top van de uitdamphuizen gebragt,
dour drie windmolens , die tusfchen de twee- en driehonderd voeten van elkatuler flaan : dit gefchiedt door
laude houden gooteu, die door eene zeer eenvoudige
bewerking aan het pompwerk van de onderfcheide uitdamphuizeu vast of los gezet kunncn warden , naar
welgevallen . Wanneer her flil is , bedicut men zich
van een waterrad in de Trava , van vyf-en- twintig
voeten middellyns , en een ander kleinder wiel in de
Befla , die kort daar op in de Trava fiort ; dit heeft
genoeg kragts om de pompen in beweeging to brengeu .
Wanneer en wind en water weigeren help to bieden ,
zyn 'er twee wielen, door paarden aan den gang ge .
houden , die voor een tyd het noodige verlchatl'en , tot
dat een der audere middelen kan werken . De Kroon van
Deenemarken doet dit verliez end werk aan den gang blyven, om cene reden, die, myns bedunkens, onvoidoende is ; naamlyk, orn dat daardoor bet gaan van
Geld uit den lande words voorgekomen .
In ooze herbe b wedergekeerd, troffen wy daar etu
vrolvk en kundig Heer aan, nit het binnenfle des lands :
lty bath in zyn voorkomen en maniereti zo veel van eett
agtenswaardig Engelsch Landman, dat wy ons seer genegett vonden om met hem in gefprek to treeden, eer
by ons in 't Engelsch aanfprak , en vertelde, dat by
zich verfcheide maanden in Engeland hadt onthouden .
By was gefpraaltzaam en aartig ; wy bragten den avotrd
seer genoeglyk met hem door . Wy werdeu wef onthaald, en fiat duur . Doch nimmer, tints ik uit Ersdaud was , verlangde ik flerker na een geed Engelscht
V oolenvuur . Onze kicederen waren op den da ; her-haalde keezeu i t gcwosden ; her was een koude avo,rd ;
Al a
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onze koffer was met een wagen na Lubek voorafgegaan, en wy konden dus geene drooge kleedcren aandoen, en alleen ze flukswyze to droogen hangen in den
fchoorfteen, by rook en root . Vroegtydig begaven wy
ons ter rnste ; doch wy waren zo koud, dat wy van
bet flaapen tusfchen twee vederbedden Been hinder altoos hadden .
In den morgen , naa wel ontbeeten, en voor de eerfte keer, zints wy Holland verlieten , room aangetroffen to hebben , vervolgdeu wy onze reize .
Naa door
een oude fleenen poort en een brug over een arm van
de Trava gegaan to zyn, bragt de weg ons ter zyde van de Stad, tot de plaats, waar de twee rivieren
zamenvloeijen ; tot welke hoogte de Trava bevaarbaar
is voor kleine platboomde vaartuigen . Als een middel
van handelgcmecnichap dagt dit ons een gering water ;
en de groote \Verf, met iteenen omringd, herinnerde
ons aan de groote brug to Blentheim , en eeuige der vestingwerken des Hertogs VAN RICHMOND .
Onze weg , die ons menigmaal op een aanmerkelyken
afiland van de rivier brags, gaf ons geene gelegenheid
em een enkel Vaartuig to zien ; doch dit gemis werd
ruim en ryklyk vergoed , door cenige der fchooufte
Landgezigten , welke ik op bet Vasteland ontmoette.
De Trava, vloeiende door een fmalle , doch aangenaame
valei, welker hellende zyden vercierd zyn met Dorpen ,
eenige als in bet geboomte gedooken, geene aan den ri .
vierkant getegen , terwyl andere romanesk op hoogten gebouwd zyn, heeft een bogtigen loop na Lubek,
war dezelve de Wakenitz en de Steignitz ontvangt, ett
voor Schepen bevaarbaar wordt : van daar loopt dezelve-,
met een even kronkelenden ftroorn , na Travemunde, onder den weg de Schwartan ontvangende, die, niet verre van Lubek, 'er zich mede vereenigr . Dezelve is dan
egter nict in Nat om andere dan kleine Schepen toe
to laaten , ten ware een gedeelte ontlaaden is , beneden
de bank van Travemunde, waar men zegt dat ten meesten negen voeten waters is . - Van Olderfloh ftroomt
deeze rivier door bet fchoonfte land in bet Noorden
van Europa, tot op den afftand eeniger mylen van den
mond , waar bet land minder vrugtbaar wordt .
flier heeft men egter een Badplaats aangelegd, tegen
over Duberton, op de Mecklenbur the kust . In den
laatstverftreeken Zomer hcbben
Inwoonders van
Lw-
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let

Lubek , Hamburg en 4ltona , met eenige Familien en

byzondere Perfoonen uit verder of gelegene plaatzen,
eene Societeit gevormd, in welke zy veel van hun natio .
naal charafler fchynen ter zyde gefteld to hebben ; dewyl zy 'er bykans met zo weinig pligtpleegings zamenkomen , als die zich to Margate en Brighton vervoegen om to baaden . De badplaats gelykt volkomen op
die in Weynouths-baai ; doch de werktuigen zyn lomp
gemaakt, en bet gezelfchap moet 'er in een boot heeiiep pan , en in deeze moeten de Juffrouwen gedraagen worden , terwyl de Heeren met gevaar van natte
beenen derwaards gaan .
Maar , om tot onze wandelende reis weder to keeren ; - naa met bet uiterfle genoegen de Dorpen van
buiten, bet omliggende welbebouwde land bezigtigd to
hebben , zo als de zagtopgaande hoogte ze ons deedt
voorkomen, namen wy onzen intrek , om een regenbui
to ontwyken , in etn huffs aan den weg . Toen ik 'er
.eerst alleen binnen trad , vroeg my de Vrouw , of ik
een Hapje begeerde . Ik zei aa . Zy gaf my to verftaan,
.dat ik welkom was, een Hapje of niet . Onder dit
praaten kwam de Man binnen , en bragt ons in eene
foort van zydkamer, welke in dit huis , daarin van de
andere onderfcbeiden, naast de voordeur was . De vloer
was zindelyk met zand beflrooid, het huisraad by uitllek rein, en bet voorkomen van onzen Waard en Waardin wees een yverig en welvaarend paar yolks uit . De
Man , eerst verfchooning gevraagd liebbende wegens
zyne nieuwsgierigheid , verlangde to weeten van waar
%vy kwamen ; en verneemende dat wy van Hamburg na
Lubek wandelden, en eenen omweg namen, terwyl ons
voorkomen uitwees , dat wy geen voetgangers uit noodzaaklykheid waren, behoefde men geen groot gelaatkun .
dige to weezen , om in zyn gelaat eene foort van verlegenheid to ontdekken , ontftaande uit eene ydele begeerte om to weeten cui bono , tot welk een einde wy
dit deeden . Zyne Vrouw zag zyne verlegenheid , en
redde 'er hem uit , met aan to merken, dat wy misfchicn begeerig waren om to zien hoe bet met dea
Landbouw in then oord gefleld was . Ik vermeld deeze
beuzelagtige omflandigheid ; dewyl ik 'er veelen aan .
trof, die oneindig meer gclegenheids hadden , dan deeZ.e Vrouw , om ons oogmerk to bevroedea, en even
M 3
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verlegen waren, om de beweegreden van deeze voetrelze
uit to viiiden, als haar Man , en niet zo zeer danrover
voldaan fcheenen als deeze . De gewoone weg na Lubek is vyf Engelfche mylen korter dan then wy namen,
en de gewoonte is , om in een flegt rydtuig op Unetr
dag denzelven of to leggen ; en dit is voor cen altoos
rekenenden Hamburger eene genoegzaame reden om to
twyfelen aan de waarheidsliefde of bet gezond verftand der
zodanigen, die bun afwyken van den gewoonen weg zoeken to regrvaardigen door zulk eene bcuzelagtige reden
als de gocde Vrouw opgaf!
Qmtrent aes mylen van OlderJloh loopt een weg, ter
clinker hand , na Rheinfeldt ; eene kleine, zeer aangenaame Stad, op twee heuvelen gelegen, die gemeenfchap
bebben door een dyk dwars door de valei ; op deezen
troffen wy ecn molen san, zeer kunftig gemaakt . De
Molenaar, ziende dat wy 'er bet oog op hadden, zette
denzelven in 't werk, en fcheen zeer in zyn fchik, toen
ik hem vertelde , dat ik een Engelschman was , en in
-inyn eigeu land dusdanig een molen nooit betdr behandeld aantrof ; Het voornaamfle water is een meir , 't
-welk de valei voor cen groot gedeelte beflaat, en een
overvloed van uittleekende karper oplevert . Wy liepen
hier eenigen tyd met groot vermaak om , en keerden
over de velden to rug na den weg, elkander betuigende dat wy niets zo Engelsch gezien hadden als Rheinfeldt,
zints wy' uit Engeland waren .
Her grondgebied van Lubek naderende , vonden wy
den grond zandiger ; en , op de grenzen der Lubekkers
gekomen , traden wy cene heide in , die zich omtrent
anderhalve myl uittlrekt ; de andere halve myl , eer wy
de voortlad binnen traden, was inoerasfiger, doch welbebouwd , en bet gedeelte , 't welk wy over gingen ,
beloofde een goeden oogst.
De voorfleden van Lubek munten boven die vail 114mburg vcrre uit in ligging en bouwtrant . Zy genieten
'bet voordeei van Landleeven in de Stad volkomener
dan de meesre plaatzen, die ik immer zag ; en de Tra .
Vra met de fchoone weidlanden , die beperkt worded
Moor de groene wallen , met fchoon geboomte bezet ,
maaken eene treffende tegenfielling van den dorren
grond , die de landhuizen oinringt van haare Zusterrepablick . --. Wy Lwar<ten de Stad in door de Ho>Jleinflie
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fohe Poor:, en gingen na de HErberg, waar de Stad Ham .
,burg uithing . De Ilospes ontving my, gelyk , hy een oud
Vriend zou gedaan hebben, met eene hartlykheid, wellte ik wel zou hebben willen ontgaan ; want b y viel my
om den hall, en kuschte my hartlyk .
Ik hoop met deezeu Brief aan uwe verwagting vol.
daan to hebben, en blyf enz .

Lubek,

as April 1803 ,

M. H.

YOUNG.
(I ervolg en Slot van bl. 132 .)
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FONTENELLE aan Dr. YOUNG .
Parys, den 4 Maarr 174! .

zie wel, myn ivaarde
dat een fraaie geest en een
IdanWysgeer
niet meer gefchikt zyn om elkanderen to verftaan,
een Schilder en een Landmeeter : Iaaten wy de hoop
k

YOUNG,

opgeevcn, gy, om my to vergewisfen , en ik, om u to over.
tuigen : de gevoelens hangen , misfchien , of van de geaartheden , gelyk de geltalten der tnenfchen van de lugtftreeken,
onder welken zy geboren zyn . De 1Vatuur maakt my tot
een voorliander der ongevoelighcid , en u tot een yveraar
voor de dri.fren , even als zy Dwergen in Lapland, en Reuzen by de Patagaliers voortbrengt .
Alsnog zou ik uw flelfel kunnen wederleggen ; maar onze
wapens zyn niet gelyk : ik val u aan met fluitredenen ; en
gy verweert u met bloemen van welfpreekendheid : ik btdien
my van grof gefchut ; en gy gebruikt flegts klein geweer.
Zie h •ier myne laatllc redeneering : de neiging tot geluk is
de eerfle wet der Natuur : nu gevoel i1t my gelukkiger door
de onaandoenlykhcid , dan ik was in myne jeugd door de
liartstogten ; het is a onmooglyk dit bewys van twee ftellingen om ver to ftooten . - Wut is 'er gemeens tusfchen uwe
Wysbegeerte en de myne ? Ik ben op de 4arde geplaatst ;
en gy in de Planeet van Saturnus .
Eene zeer beminlyke . zeer welfpreckende , en met uwe Vaergeu zeer ingenoinene Vrouw is my een overlast
Adieu!
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FoNTENELLE .

London, den

22

DMiaart 1 74 1 ,

Mcvrouw YOUNG heeft, pas geleden, in myne armen den
geest uirgeblazen : ik flerf , ongelukkiger dan zy, op ieder
pogenblik , zonder my met hair to kunnen herc~nigen ; bet
gevoel verflpmpt in my , myne veezels verliezen haare werkzaamheid, myn verfiand Nat flil ; ondertusfchen kan myn wezen zichmiet ontbinden, en ik beflaa nog, om to lyden .
O FONTENFI LE ! maatig u de zege over my niet aan : hit
bang verdriet, welks hevigheid de fpringiiders van myn levee
uitdroogt, Ittat my tusfchenpoozen van wellust, die de koude
man niet in fiaac is to k ennen . t k dwial met eene foort van
ftreelende geneugte rondum bet grnf van myne wederhelft ;
in de flilte van den na .;t dunks my haare hartroerende fleet
to hooren ; de zerk zelf, then ik omhelze, brengt my de
uuren van ylhoofdigbeid to binnen , waarin myne op haare
lippen doolende ziel vermaak fchepte in zich dronken to
maaken van iiefde, en de Natuur to vergeten .
Zomtyds flel ik deeze Vrouw , die ik onteer door myne
traanen , my voor, als genietende de onflerfykheid ; ik ,v1ei
my ook met de hoop van, op myne beurt, oitflerflyk to zullen weezen ; alsdan zuivert zich myne ziel, en in dat oogenblik van geestvervocring words bet hell , dat eene enkele
c1eugdzaame daad vergezelt , voor vcertig jaaren rawpfpoeds
met to duur gekogt .
Myn waarde FONTENELLE, gy kent de gefchiedenis van myn
leven ; nooit heb ik anders, dan groote kwellingen en groote
genoegens, ondervonden ; ik heb gelykelyk de bekers van het
geluk en van de ellende uitgeput ; eene gantfche eeuw, dieshalve , had ik reeds op myn twintiglle jaar geleefd , terwyl
4e koude tnchtigjaarige, welke zich beroemt op zyne gevoelloosheid, nog niec heeft begounen to leeven .
Gy noemt u gelukkig, myn Vriend : peen, gy zyt bet niet ;
bet geluk beflaat in de genietingen ; en uw leerftelfcl verwoest to gelyk bet vermaak en de fmart, zonder welke l ;atlie 'er gcen vermaak voor den menich kan zyn . -- Zelfs,
l'cboon bet grondbeginfel der ongevoeligheid de leer der Natuur ware, zou de Wysgeer dezelve nog voor het menfchelyk geflacht behooren to verbergen : want onze hartstogten
pverhoop to werpen, is even zo veel, Ws ons van bet ver4tand to berooven, bet vuur van den geest uit to blusichen,
en de ziel der deugd weg tc neemen .
Ja, myn eerwaardige Vriend! de deugd is niet anders, dan
i e opo(fering van zich zelven ; en war groote opofleringen
zyn 'er zonder flerke drifteu ? Verbreek dit beweegrad van,
bet
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bet nienfchelyk leven , en Rome heefc geenen

cATO , geens
meer ; de Aarde, van haare Helden verlaaten,
wordt dan eeniglyk beheerscht door Drogredenaars .
Zulk een vermogen heeft de waarheid , die ik verdeedig,
op my, dat, niettegenftaande bet treurig floers, van hetwelk
myn veritand omwonden is , niettegenflaande myne ziel onophoudelyk verfcheurd words door bet denkbeeld van eene
wederhelft, die voor my verloren ging , en niettegenflaande
any geene andere vertroosting sneer overblyft , dan de tusfchenruimte of to meeten, die ons vaneen gefcheiden houdt ;
ik my, echter, nog gelukkiger fcbatte, dan ZENO, zyne geestdryvers en zynen Wyzen .
Zie daar, myn waarde FONTENELLE, den laatilen Brief, then
gy van my zult bekomen ; ik gaa alle gemeenfchap met de
menfchen afbreeken , my gantsch leevend opfluiten in de
donkerheid van bet graf , en den dood bezingen, tot dat by
my in zynen boezem ontvange.
ANTONINUSSEN,

Byvoegfel van den Verraaler .
Onder ons gezegd, geachte Leezers (opdat ik my, met een
woord, in den tract van den wysgeerigen FONTENELLE uitdrukke) , ik geloof niet, dat bet Verfchilfluk, in de boven .
Raande Brieven voorkomende , en de wyze , waarop bet .
zelve daarin behandeld is, de moeice verdient , dat men ,
ter dies oorzaake, heelzeer de party des eenen of des ande .
ten van derzelver Schryveren trekke, of dat men zyne harts.
togten daarover gaande maake .
Echter kan ik niet afzyn , zo mooglyk met alle koelbloe.
digheid, u eene bedenking mede ce deelen, welke, onder bet
vertaaten deezer Brieven, meermaalen in my is opgekomen,
of , naamlyk , die van Dr. YOUNG byzonderlyk niet doorgaands eene vlugt neemen in bet overdrevene , in zo verre,
dac men hem ties kan vrykennen van daarin zich zelven, in
eenen gezonden zin, to wederfpreeken, of to yveren tegen
zyne eigene grondftellingen? En is dit niet zo veel , als de
geloofbaarheid van zyne gezegden , tot die hoogte gevoerd,
geheel to verzwakken , of met de eene hand op to bou~
wen, en met de andere bet opgebouwde om ver to ftooten,
waaruit ligtelyk twyfeling kan ontftaan over de deugdelykheid
eener zaake, die op zulke vlottende denkbeelden rust? - Ben
gebrek, naar my dunkt, meestal vallende in yveraars, die meet
door hartstogt en eene verhitte verbeelding , dan door bezadigd oordeel, geleid worden, waardoor zy gemeenlyk, de
zaaken uic haaren middelftand tot uitterften fchynende weg to
rukken , de ftrikte waarheid agter zich laaten ; bet mindere
vergrooten, of bet meerdere verkleinen ; een klaar doorzigt
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meenen to hebben in bet • geen wy , menfchen , wezenlylo
naauwlyks kunnen zieu, en met de fterltfte verzekerdheid dingen beweeren, welke, indedaad, nog twyfelachtig en duis .
ter zyn , naar dat zy of aan bygeloof, of aan vooroordeel, of aan voor-ingenomenheid met zich zelven, of aan
tegen•iugenomenheid omtrent anderen , of aan eenige an .
dere heerfchende neiging , den losfen teugel vieren .
En ivaarom moeten ivy ons , behoudens eerie befcheiden
achting, over veele Dichters en Redennars beklaagen, dat
zy zo dikwyls in hunne ftukken, of op de fpreekgeltoelten , ie,
ecnen wervelwind van verzieringen en magtfpreuken, boven
de waarheid , heromzwerven , en daardoor aanleiding geeven, dat men in twyfel getaake, om zelfs de zuiverlte waar .
heden, die zy, op een gewoon peil nedergedaald, voordraagen, verdagt to houden? Is dit, in het oog van den Wysgeer, of van ieder juistdeukend man, het waare, dat men,
bovenal, bet zinnelyke en hartstogtelyke der menfchen pooge
to treffcn? dat men hen door gouden lovertjes rragte to verb19n4en, of door bloote zoetluidende klanken in verrukking
to brengen ? dat men , om hen to verzadigen , hun een
vreemd , kruidig mengelmoes voordiene ; hen op lieflyk
teukwerk , op geurigen waasfem , vergaste ? - Of zou het
beter zyn , redenkundig tot hun verltand to fpreeken ; do
jpngen to voeden met gezonde melk, en de ryperen in ken.
nis met vaste fpyzen ?
Vats den anderen kant zou men, myns achtens, de uitboe .
zeroing van ForTt ELLS , dat by , onophoudelyk , de Natuur dankfg , dat dezelve hem eerie houde geiiarthcid deelachtig gemaakt
hadde, geenzins kunnen goedkeuren , zo by daardoor ver-

fond, niet, dat men koud zy voor bet zielverfmeltend fentimenteel vuur; niet, dat men koud en ouaandoenlyk zy voor
bet kwaade, voor de aantokkelingen van het vleesch, voor
do bekooringen der zinnen, voor de verleidingen der wae •
recd , voor onvermydelyke rampen en verdrukkingen ; maar
dat men koud en ongevoclig zy vour bet goede, voor hem
groote , voor het edele en fchoone , zonder neiging ont
danrin deel to ncemen, of daartoe mede to werken ; - noch
even min zyne verklaaring, dat de menfchen de mocite niet verdieuen, om he,) to beklaagex, zo by niet daarnlede, ichert.
fenderwyze, wilde zeggen, dat 'er met de meesten geen helpen, Been verbeteren, aan is ; maar dat men, vryelyk, medogenloos omtrent dezelven en hunne ellenden kon weezen ;
alhoeewel ik my zeer . wagte van deeze zyne woorden in dien
flegten zin Qp to vatten . Prys , intusfchen, meen ik to mogen pollen op zyne uitfpraak , dat wen ligt to hartstogtelyk
.Ean, zyn,, am over de hartstogten, of over lets anders, gezond

re oordtclen : want is gezond to oordeclen wel iets anders, dan

oaar waarheid to oordeclen? Nu is de erkeutenis der waarheid
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rilet gelegen in do beweegingen van bet harte, of in de driften,
waar in de bevattingen van bet verfland ; en wel van zulk een
veriland, dat door geene woclende hartstogten bedwelmd of geflingerd wordt . Gaarne toch zal men toeftemmen, dat het bezadigd oordeel alleen hot vtrmogen heefc van to onderfcheiden, to
vergelyken, befluiten op to maaken, en bet baste uic to kiezen, zo wel in hat natuur- en zede-kundige,als dit haarblyktyk is in hot wiskundige ;maar geenzins zyn deeze bekwasinheden eigenairtig aan de driften : en dus fchynt hot my teOens, dat men niet wezenlyk en indedaad gelukkig kan zyn
door de heerfchappy der hartstogten , maar door de heerfchappy der Reden . want blind hartstogtelyk geluk is geen
waar geluk ; bet heeft volflrekcelyk noodig, als zudanig door
bet verfland begrepen en erkend to wurden ; en wat is bet,
konder dat, meer, dan enkel zinnelyke of dierlyke geneugte, die ras vergaat, of zich zelven in fmarc verkeert?
Voorts zal ik omtrent bet voorgaande Verfchilfluk, in bet
aigiwmeen, my nog deeze korre aaninerkingen veroorlooven,
minder hieuw , 't is waar, dan dat ze dour do verflandigfle
Wysgeeren en Schrifcuurkundigen beide voor gegrond erkend worden . - Men flelt, naamlyk, als eene bewezene
zank, dat de Ilarcstogten zo wel als de Reden den menfchen
tot zeer nuttige einden zyn ingefcltapen : dat de menfchen,
omkleed met vleesch en bloed, zonder de hartstogten, genoegzaam bedryf- en werkeloos zouden weezen, of blootelyk befpiegelend , en niet betragtend ; tcrwyl zy door hunne driften tot een werkdaadig leven worden aangezer:
dat de hartstogten hen, die wccl willen, geduuriglyk noopen
tot hunnen pligc , en tot alle moeilyke deugden, even als
lien, die kwaad willen, van hunnen pfi,t aftrekken, en tot
nlle ondeugden vervoeren : dat de hartstogten, diensvolgens,
ook middelen zyn, waardoor de menfchen in allerleie deugden kunnen beproefd en gebefend worden : dat, gelyk alzo
de hartstogten, zo zy een teugelvry meesterfchap voeren,
de menfchen in veele overyllingen , ongerymdheden en zonden kunnen wegflcepen, hun veel verdriets en lyden veroor .
zaaken, dezelve , indien zy niet veelmeer fchadelyk, dan
nuttig, zulien weezen, ondcr bet beltuur en bedwang der
Reden behooren to flaan ; of, met andere woorden, dat de
Reden aitoos over dezelven behoort to heerfchen : eindelyk
clan hebben wy, naar myn gevoelen , die menfchen van de
baste, en tevens gelttkkigfte, gefleldheid to achten, w ei .
k e , met flerke en levendige hartstogten bezield, to gely
die kragt van Reden bezitten , om dezelven to regelen, to
betoomen, en, by el4cen flryd , then zy de zinnen , hec oor .
deel of den wil aandoen, to overwinnen : hierin befchouw
ik de voornaame toetsfteen en proef der deugd ; en nogmaals
gelukkig zy, die, al hat mooglyk nut van de hartstogten
trek-
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trekkende, geene ilaaven hunner driften zyn, maar meesters,
em of derzelver oproerigheden to vermyden, of to dempen,
en aan den band to leggen : ja gelukkig zy , zo zy daartoe
ook Reeds op de wagt ftaan , en hunne uiterhe poogingen
annwenden, uit eene regte waardeering van hunne edele natuur,
met hoogfchatting beide van hun liachaam en van hunne
redelyke en onfterfiyke ziel, nit liefde voor de deugd, uit
verkleefdheid aan hunne pligien , nit achting voor hunne
Medemenfchen, doch, bovenal, uit liefde en eerbied jegens
dat Wezen , 't welk volmaakt licht, en in het welk geene
duisternisfe is, zonder verandering, of fchaduw van omkee .
ring ; van bet weak men, in voile waarheid, heeft getuigd ;
• niemand , als by verzogt words , zegge, ik worde van God
• verzogt : want God kan niet verzogt worden met bet kwaa .
• de, en By zelf verzoekt niemand ; maar een iegelyk words
• verzogt, als by door zyne eigen begeerlykheid afgetrok .
• ken en verlokt wordt ;" - jegens dat Wezen , derhalve,'t
welk, boven alle menfchelyke driften oneindig verheven, to gelyk
een welbehaagen moet hebben in hun, die dezelve getrouw
en kloekmoedig beftryden ; daar bet dezulken, welke, derwyze,
.hunnen geest heerfchen, niet alleen beter acht,dan hem ,
over
die eene Stad innesmt ; maar ook de zege, welke zy dus op
zich zelven en op de waereld behaalen, gewislyk met den
prys van eene onverderLyke beerlykheid bekroonen zal .
J.

D.

BRIEF VAN P. J . VAN MAANEN , MED . DOLT . EN PROFESSOR
TE HARDERWYK , AAN A . FOKRE SIMONSZ . TE AMSTERDAM ; BETREFFENDE DE SCHILDERRUNDIGE BESCHOU.
WING VAN HET PANORAMA DEE STAD PARYS .

Myn Beer!
n uwe fraaije Verhandeling over het Panorama , geplaatst

eerfle Stukje der Vaderl. Letteroef van dit jaar,
Iwelkein bet
buiten alien twyffel door iedereen met genoegen zal

geleezen worden, bevindt zich, zeeker buiten uw weeten, eene
misftelling ; welke ik by deezen de vryheid neeme u onder
bet oog to brengen . De uitvinding van bet Panorama wordt
door u toegefchreeven aan den Beer ROBERT BARKER , die,
v66r omtrent zes jaaren , het eerst op dit denkbeeld zoude
gevallen zyn, en de Stad London , van eenen Toren gezien
wordende , op deeze wyze zoude hebben voorgefleld . Dat
aan gemeiden Heer de eer der uitvindinge moet worden toe .
gekend , kale ik niet ontkennen , maar ook niet bevestigen ;
doch zeeker is het, dat die manier van Vergezichteu to fchil-
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deren en voor to (tellen ouder is dan zes jaaren, en dat bet
eerfte Panorama , althans indien de Stad London , nu eerst
zes jaaren geleden, op die wyze door BARKER gefchilderd is
geworden, geenzins die merkwaardige Stad, maar cen ander
Gezicht heeft voorgefteld .
Toen ik my in 't jaar 1794 to London beyond, was aldaar,
op een der groote pleinen, een foort van gebouw opgericht,
voerende tot opfchrifc Panorama, werwaards de nieuwsgierigen dagelyks by honderden famenvloeiden , en 't welk , zo
veel lk my kan herinneren , in alle deszelfs byzonderheden
aan uwe befchryving van her Panorama voltnaakt beantwoordde,. In dit kunftig ingericht gebouw, 't welk ik in de maand
February, en dus nu juist tien jaaren geleden, insgelyks bezocht,zag men voornaamelyk bet Eiland Light en een groot
gedeelce der Engelfche Kust, benevens een formidabele , in
twee linien gefchaarde , Engelfche Oorlogsvloot, zo als dezelve , eenige janren vroeger , by gemeld Eiland had voor
anker gelegen . De Fregatten, tot deeze Vloot behoorende,
lagen , op eenigen afftand van elkander, g eankerd . hr de
tusfchenruimte van de twee ryen Liniefchepen en bet middenfle Fregat was de plants, van waar de gezichtspuncen ge .
nomen waren, en waarop dus ook de aanfchouwers zich, in
ltunne verbeelding, bevonden . Naar alle kanten had men een
alleruitgeftrektst Zeegezicht ; en , behalven de bovengenoemde
Oorlogsvloot, zag men eene groote menigte van grootere en
kleinere Schepen en Vaartuigen van verfcheide Natien , weike, to famen met bet naby liggend Eiland , en de verder of
geiegene Engelfche Rust, een allerheerlykst tafereel opleverden . De illufie konde niet volkomener zyn , en de naau vkeurigheid was zoo groot, dat Zee-officieren, die tot meet •
gemelde Vloot behoord hadden, terftond hunne eigen Scher
pen, en zelfs klelne byzonderheden arm dezelven, herkenden,
die door andere aanfchouwers onopgemerkr wierden voorbygezien. Men vertelde elkander , dat verfcheide Vrouwen ,
door den fterken indruk , then deeze voorftelling op haar
lighaamsgeftel gemaakt had , zeeziek geworden waren , of
althans de beginfels daarvan hadden beginnen to befpeuren,
en genoodzaakt geweest waren ce vertrekken ; en dat een
Hond , in den waan van door de Zee waarlyk otnringd to
zyn , ter vervolging van eenige zwernmende Watervogels ,
4)ver de balufttade gefprongen was ; welke vertellingen, inthen ook eenigzins overdreven, gelyk by zodanige gelegenheden niet vreemd is , echter genoegzaam aanduiden , hoo
fterken indrnk deeze nieuwe manier van de Natuur voor to
ftellen op de aanfchouwers maakte , en in hoe groote vol.
maaktheid, ook in dit Panorama, de Natuur door de Kunst
was nagebootst . Wie de Schilder van dat Algezichc geweest
2y, kan ik my thans nit eer berinneren ; dot her dezelfdo
door
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door u genoemde ROBERT BARKER geweest is , is intusfcben
zeer wel mogelyk .
1k heb gemeend , Myn Heer! u met de mededeeling van
dit een en ander geen ondienst to zullen doen ; geheel aan
uwe verkiezing overlaatende, om daarvan op de eene of andere
wyze gebruik to maaken ; en heb de eer to zyn
Myn Heer !
Uw dienstw. en geb. Diennar

Harderwyk,

s8 Feb. 1804.

P. J.

VAN M A A N E N .

BYZONDERHEDEN VAN DEN BEROEMDEN ZANGER FARINELLI .

gezegd
e vermaarde
wierdt to
gebooren ; de eerfte gronden zyner kunst legde by
D
in het fchool van
en
Geen Zanger hadt ooit
Napels

CARLO BROSCIII,
SCARLATI

PORPORA.

FARINELLI ,

van de natuur grooter kragt, uitgebreidheid en leidelykheid van
ftemme ontvangen . Dit, gepaard met eene fcheppende verbeeldingskragt, ftelde hem in ilaat tot het uitvinden van zangwyzen, de eene nieuwer en aangenaamer dan de andere . Aan.
houdende kunstoeffening paarde zich met een zoo gelukkigen
natuurlyken aanleg. De volmaaktfte ftemverheffing, eene onvergelykelyke vaardigheid , rykheid en fpaarzaamheid in fieraadjen, even veel uitmuntendheids in den leevendigen als in den
aandoenlyken flyl, de zuiverfte fmaak : deeze waren , order
andere, de hoedanigheden , die 't meest in hem bewonderd
wierden. Naa bet voorwerp der bewonderinge en bet verIllaak geweesr re zyn van Italie, Duitschland, Engcland, en
zelf van Frankryk, ondanks bet vooroordeel , welk men, ten
lien tyde, tegen de Italiaanfche Muzyk voedde, wierdt by
na Spanje ontboodeu, niet om het Algemeen, maar om den
Nlonarch to vermaaken .
PHILIPPUS DE V was in eene foort van bypokondrifche
zwaarmoedigheid vervallen , die hem tot ftaatsbezigheden vol .
tlrekt onbekwaam maakte . De Koningin, naa, ter zyner geneezinge,, alle middelen vrugrloos beproefd to hebben , wierde
to raade, eene proeve to neemen van hot vermogen en de
working der Muzyk , voor welke de Koning zeer gevoeJig was . FARINELLI kwain to Madrid, werwaarts de room zyns
naams hem reeds was vooruit gefneld . De Koningin liet
hem verzoeken op een Concert, 't welk gegeeven zou worden in eene kamer , naast hot vertrek des Konings , en om
aldaar de fraaifte en aandoenlykfte van zyne Gezaugen
uit to voeren. Eerst lief P$ILIPPUS bet aanzien vao verwornde .
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deringe , en vervolgens van bewogene aandoeninge blyken.
Naa her eindigen van den tweeden Zang ontboodt by den
Virtuofo by zich, dien by met beleefdheden en kamptimen ...
ten overlaadde, en verzogt hem, Dog een fink to zingea ;
titans OVertrof FARINELLI zich zelven , en verzogt hem de
verrukte Koning, ecne belooning to eifchen, welke by be .
geerde , met verzekering dat hem Diets zou geweigerd worden . FARrrEtLr, vooraf des onderrigt, verzogt flegts dat
zyne Majefleit zich geliefde to laaten fcheeren en nankleeden, 't gees dezelve in langen tyd Diet hadt gedaan, en om,
even als voorheen , in den ltaad to verfehynen . Zints diet,
lyd natn des Konings ziekte oogfchynlyk of , en de Zanger
hadt alle de eere deezer geneezinge .
Van toen of kon de Koning Diet meer zonder hem ; by
fehonk hem een jaargeld van tachtig duizend livres, en vetliief hem tot Ridder van de Orde van ST. JAItOE . ,Zoo
boog klom by in 't einde in gnnst, dat FARINELLS als 's Kopings Eerfte Staatsdienaar wierdt aangemerkr . Meest opmer .
ltenswaardig en zonderling ig bet , dat by in de hoogheid
van eere en geluk nooit vergat , dat by Muzykanr was . Zoo
veel zedigheids en befcheidenheids vertoonde by , in zyne
verkeering met de Edelen van her Spaanfche Hof, dat by her
voorwerp der algemeene agtinge wierdt .
FARIr ELL1 bezat
Fen.e edelmoedige ziel . Men verhaalt, dat by , op zekeren
slag, na 's Konings Vertrek gaarrde, alwaar by ter alter uure
toegang hadt , den Officier van de Lyfwagt tot een anderen
boorde zeggen : „ He[ regent eerampten op een elendigen
• Tooneelfpeeler ; en 1k, die nu dertig jaaren heb gediend,
„ blyf anbeloond f" Zoo rag FARINELLI by den Koning was
gekomen , beklaagde by zich , dat dezelve zyne dienaars verwaarloosde , en deedt hem op flaanden voet eene Akte van
jaargeld teekenen , welke by den Officier ter hand ftelde ,
per nevens voegende : „ Ik heb u hooren zeggen dat gy dertig
• jaaren gediend hebt ; mnar gy hadt ongelyk, toen gy zeide,
• dat gy Diet beloond wierdt : zie daar her loon, welk a de
1{oning fchenkr ."
• Even groot bykans bleef zyn aanzien onder den Opvolger
van NIILLIPL'US DEN V, FtRDINAND DEN VI , welke de Orde
van Calatrava by die van ST. JAKOB voegde. Doch naa her
overlyden des laatstgenoemden , in den jaare 1 759, alzoo de
nieuwe Monarch en de nieuwe Staatsdienaar Diet veel werks
aril de Muzyk maakten, en de fchikkingen der voorgaande Regeeringe weinig eerbiedigden , oncving FARINELLI bevel , na
Italie to rug to keeren . Nogtbans liet men hem zyn jaargeld
behouden, en by hadtvryheid,zyne fchatten buiten bet Ryk
to voeren. By verlter Sparaje, alwaar by zich twintig jaaren
hark opgehouden , en zecte zich , in den jaare 1761, Ilretterwoon to Bologne neder. Naby die Stad lies by een ptavtig
r
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tig Paleis bouwen, alwaar by her overfchot zyner dagen heefe
gefleeten , bemind van de bewooners dier Scad , ontvangende
de bezoeken der aanzienlykile Reizigers , en altyd even ne .
derig in zynen rykdotn , als by in her genot van de hof+
gunst was geweest .
Hy voleindigde zynen leevensloop in
den jaare 1782, in den ouderdom van roim tachtig jaaren .

SNEDIG ANIrwoORD .

F

en jonge Vrouw, zich aanbeveelende door haare deugden en
o.ngelukken , kwam zich der gunfe van de Prefidentsvrouw
VAN N * * aanbeveelen . 'Er was Gezelfchap . Men leidde de
Verzoekferbinnen, op welke deVrouw van den Huize, to midden van haare verfrooijing, zich verwaardigde een blik to werpen. - „ Hoe veel Kinderen hebt gy?" - Drie , Mevrouw.
- Deeze daarop zich omkeerende, hervatte den draad des gefpreks ; en kort daarna haar weder aanfpreekende, zeide zy :
Zedert ik de
„ Hebt gy veel Kinderen , Mejufvrouw ?"
.
eer had, Mevrouw , u to zeggen drie, heb ik niet veer ge
En de Ongelukkige ging been .
kraamd.

AARTIGE EENVOUDIGHEID .

D

De bediende in zeker huis , alwaar de beroemde Aktenr
PREVILLE eenige verkeering hadc, hadc hem van tyd tot
tyd om een toegangsbiljet in den Schouwburg verzogt, en, naa
verloop van eenigen tyd, zynen wensch verkreegen . PREVILLa, eenige dagen daarna , ten gemelden huize koomende,
vraagde den knegt , of by war voldaan ware? „ Zeer vol+
• daan, Mynheer PREViLLE," was bet antwoord : „ de Zaal
• was zeer fraai, gelyk ook de verfierzels ; was de Heeren ea
Maar wat
• Dames aangaat, zy waren pragtig gekleed ."
dunks ii van de Ikteurs?
„ 0, op myn eer, war de Ak• teurs aangaat, zy fpraken onder elkander over hunue zaa• ken ; gy begrypt we], dat dit my pier aanging ."
EEN BEPROEFD MIDDEL TEGEN DE MIEEEN .

V

erzamel een party afgetrokken grondzap van Coffi, glet
her ter plaatfe daar gy Mieren verneemt , en zy zullet
verdwynen.

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

Aan de Uitgevers der Vaderlandfihe Letteroefeningen .
Myne Heren I

B

„
y ene byzondere aanleiding het volgend Stuk van
„
ERNESTI nalezende , kwam my hetzelve belang .
„ ryk genoeg voor, om 'er U ene Vertaling van aan to
„ bieden, als dragende bet kenmerk van zeldzame be
drevenheid
d in de Ouden , gepaard met ongeltmene
„ fchranderheid van eigen o ordeel . l k twyfel Been„ zins, dat bet de opmerking der letterminnaren zal tot
„ zich trek ken . Stemt Gy dit toe, vergunt bet dan ene
„ plaats in uw geacht Maandwerk . lk ben
Uw beftendige Lezer, A . E.

DE

GRIEKSCHE SCHRYVERS
VERGELEKEN
MET DE
R0MEINSCHE .

go.

Door
4UG.

ERNESTI (*),

*Eruditus oportet femper aliquid ex fe promat, quad
alias delel et, aut feipfum laudibus illuflret .

I

L . LUCEIUS ad

CICERONEM

Famil. Lib . 7.

n bet beoordelen des vernufts kent de eenparige uit .
fpraak aller kundigen geredelyk den voorrang toe aan
de
{~*) Te vinden in deszelfs Opusc. Orator„ Acroals II, pag,
113 &c. Lugd. Batav. 1762 .
N
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de Grieken en Romeinen, by welken zich de menfche.
Tyke geest in zyne hoogile kracht, en als een' algeme .
Pen maatftaf, vertoond en ilaande gehouden heeft . Voor
dit oordeel is wel het krachtigfte bewys, dat, alwie
ooit getracht heeft door vernuft lof to behalen , alle
vermogens heeft ingefpannen, om dezen naar to volgen,
en ook nu nog geacht wordt des to nader aan de vol .
maaktheid gekomen to zyn, naar mate men hem minder
van hun verwyderd vindt .
Maar indien de Grieken en Romeinen onderling om
den voorrang des vernufts ftryden, kan bet misfchien
twyfelachtig fchynen, ten voordele van welke een kundig oordeelaar uitfpraak doen moet . 'Er was een tyd ,
en wel van den beginne des Romeinfchen Getnenebests
tot bykans de Zevende Eeuw, dat de Romeinen aan de
Grieken den roem des vernufts gaarne toeflonden,waarnaar dezen zelfs gene begeerte lieten blyken ; zulk ene
zucht voor het krygs- en ilaats , wezen had hunne gemoederen ingenomen! De Grieken, echter, hebben zich
naar dezen roem ten alien tyde , zo verre de Gefchiedenis reikt, zeer begerig getoond, en die dingen,waardoor dezelve verkregen wordt, met yver gezoctrt . De
ACHILLES van noMERus was zodanig gevormd door
PHOENIX, den leermeester zyner jeugd, dat by en deftig Redenaar en dapper Oorlogsnan was . Van bier,
dat zy,voornamelyk door de gunst der natuur,voor de
uitvinders en volmakers van alle Rhone Knntlen gehouden wierden . Maar naciat r riekenland met de overige
Volken des aardbodems onder de heerfchappy en befcherming der Romeinen geraakte , bekroop allengs ook
dezen de begeerte naar dien roem , zo dat zy de
Grieken even zeer in vernuft , als in dapperheid en
magt, wilden overtreffen, en niet onverfchillig konden
aanzien , dat dezen in dit opzicht boven hen gefteld
wierden . Maar niets is 'er in 't gemene ]even, 't geen
zo zeer de afgunst wekt, als het vernuft ; ja men hoort
gemeenlyk met meer onverfchilligheid iemand den lof
toekennen van onvermoeid in arbeid, onverfclirokken in
gevaren,verhard in pynen, gematigd in wellusten, of van
hoge geboorte en ryk to zyn , dan dien van anderen in
En hem, die zich deze dingen
vernuft to overtreffen .
aanmatigt, dnldt men, fchoon ongaarne ; maar hem,die
zyn eigen vernuft pryst, op generleie wyze. Ook op
de Romeinen kon deze afgunst vat hebben , dat zy de
Grieken in roem des vernufts wenschten to overtreffen ,

en,
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en, vermits wy ligtelyk geloven bet gees wy wenfchen,
ook allengs zich zelven den voorrang toekenden ; voornamelyk daar 'er verfcheidene onder hun wares opgefGaan , zeer vermaard in Kunflen en Wetenfchappen ,
namelyk in welfprekendheid, dichtkunde en alle foorten
van welzeggen en welfchryven .
Ook onder de nieu.
weren heeft dit hun gevoelen fommige verdedigers gevonden, die zonder fchroom den voorrang van enige
Romeinfche Schryveren boven de voortreflykften der
Grieken beweerden . Dan tegen dezen hebben ande.
ren zich hevig gekant , met alle magt bet oude ei4
genaom van bet meesterfchap voor dt, Grieken hand.
havende.
Evenwel bevreemdt my dit verfchillend oordeel der
meesten hieromtrent geenzins , aangezien het beflisn
fchen moeilyker words, naar mate men de zaak naauwkeuriger wikt. Want bet komt hier aan op betvrgn
lyken van dingen, welker grootheid door geen zichtbae
re en zekere maat kan afgemeten en bepaald worden
waaromtrent de Redeneerkundigen to recht beweren,
dat de beoordeling hachelyk en zeer moeilyk is . In
bet onderzoeken dezer ftrydvrage en bet voordragen
myner mening zal ik op deze wyze to werk gaan , dat
ik vooreerst de gezamenlyke Grieken en Romeintn met
elkander vergelyke, om to zien , wien van beiden bet
meesterfchap toekome , en vervolgens enige der voornaamfie Schryvers van beide Volken in bet ftrydperk
voere. Voor bet overige zal zich dit onderzoek get
heel bepalen binnen de grenzen dier wetenfchappen
welken de gewoonte van onzen tyd jraaije letteren
noemt , namelyk der Dichtkunde , Welljrekendheid en
GeCchiedl,unde . Van de Wysbegeerte en A-Viskurlde ,
welke CICERO ook met recht onder de benaming var'
fraaije letteren bevat, zullen wy in dit onderzoek nict
gewagen ; aangaande welke het minder nodig is to fpre .
ken , daar buiten alien twyfel een ieder geredelyk zal
toeftemmen, dat de Romeinen van de Grieken hierin
zeer verre overtroffen worden .
Maar in bet eerfle gedeelte dezer vergelyking, waarin
de gezamenlyke Grieken tegen de gezamenlyke Romeinen zullen optreden, verwekken voorzeker deze laatfleix
een groot vooroordeel tegen zich .
Want hoe meer ie .
der hunner door roem van vernuft en geleerdheid uitblinkt , en over deze vrage het best kari oordelen,
N e,
des
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des to meer Melt by de Grieken boven de Romeinen.
Lucius CKASSUS ten minlten, de welfprekendite Romein
vdor cICERO, bekent niet alleen , by dien zelfden cIcERO , aan de Grieken apes verfchuldigd to zyn, wat
by in bet welzeggen vermogt, maar vermaant tevens de
jongelingen, van hun alleen de welfprekendheid to leren. Dit is dezelfde CRASSUS, die ook de Latynfche
redenaars, toen by Cenfor was , door een bevel ter
Stad uitdreef , dewyl zy eerder onderwyuers in onbefchaamdheid, dan in welfprekendheid waren . CICEro
echter, welke leermeesters heeft by gebruikt , in het
aanleren en beoefenen van de voorfchriften der welfprekendheid , en welke heeft by meer gevolgd , dan de
Grieken? die by uitdrukkelyk de eerlten in de welfprekendheid noemt . Verwyst niet HORATIUS , die gehouden wordt alleen van alle Latynen de beste voorfchri€
ten gegeven en bet fcherpziunigst geoordeeld to hebben
over de dichtkunde , alien, die naar dichterlykeu roent
begerig zyn , eniglyk naar de Grieken ? Stelt by niet
nOWERus alleen tot een voorbeeld van naarvolging in
bet Heldendicht , daar by VIRGILIUS zeer goed kende , hoogfchatte , ja bewonderde ? Wat zal ik van
QUINTILIANUS zeggen, die beweert, dat HOMERUS van
niemand in enige foort van welfprekendheid kan overtroffen worden , en VIRGILIUS wel den eerften Dichter
der Romeinen, den tweden echter na HobmttuS Melt .
Wanneer de Grieken met de Romeinen in getale wedyveren , wie ziet dan niet, hoe zeer de Grieken de overhand zullen behouden? In de %Vysbegeerte bezitten de
Romeinen alleen in CICERO even fierlyken Schryver, en
deze zelfs ftaat met PLATO of XENOPIHON niet gelyk ;
de Grieken , integendeel , hebben bykans ontelbaren .
Rome heeft, wel is waar, vele Redenaars voortgebragt,
maar onder dezen hoe weinigen met de Grieken to vergelyken ? en zelfs dezen door naarvolging der Grieken
tot then trap van roem geftegen . Een treflyk getal van
goede Dichters in bykans alle vakken vindt men by de
Crieken ; flechts weinigen, behalven in bet Treurdicht
en Kluchtfpel (*), by de Romeinen . Griekenland telt
in bet Lierdicht , om flechts dit to noemen , voortreflyke Dichters, PINDARUS, ALCAEUS, SAPPHO, SIIIIONIDES

(*) In elegiaco et comico genere .
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en anderen ; Rome dnen, HORATIUS . Wat zal ik
van de Historiefchryvers zeggen ? van welken de Grieken vele uitmuntenden aanwyzen , HERODOTUS , THUDEs

CYDIDES, XENOPHON, PHILISTUS, THEOPOnIPUS, POLYB1US, PLUTARCHUS, DIODORUS, DIONYSIUS, ARRIAN'US

en anderen ; de Romeinen, echter, hebben , volgens bet
oordeel van QUINTILIANUS, gene, welke zy den Grieken kunnen tegenftellen , dan SALLUSTIUS en LIVIUS,
waarby, wien bet Juste, TACITUS voege .
Maar wat zullen wy daarvan denken , dat de roetn
der Romeinen in dit vak binnen de grenzen van byna
ene Eeuw beperkt is ; daar die der Grieken door verfcheiden Eeuwen zich uit(lrekt : want de tyd van
110MERUS reikt verger , dan zelfs tot den beginne des
Romeinfchen gebieds ; maar CHRYSOSTOMUS, b . v., een
voortreflyk Redenaar , leefde in de Vierde Eeuw na de
geboorte van CHRISTUS, en wel in derzelver laatfte gedeelte, tusfchen welken en HO IERUS ruim twaalf Eeuwen zyn verlopen .
Dit, echter, geeft ongetwyfeld een zeer groot overwigt
aan de overwinning der Grieken, dat de Latynen in alle delen der fraaije Kunften en in elke foort van fchryven bykans niets bezitten , dat zy zelve niet bekennen van de Grieken ontleend to hebben . CICERO, wel is
waar , in bet eerfle boek van zyne QuaeJliones Tusculavae, maakt gene zwarigheid , dit den Romeinen toe to
kennen, dat zy alles nit zich zelven beter dan de Grieken uitgevonden, en bet van bun ontvangene verbeterd
hebben . Aangaande bet krygswezen , de wetten, en
vooral de burgerlyke inrichtingen, gelyk ik dit toefta,
zoude ik echter ontkennen , dat dit in waarheid kan
gezegd worden van de befchaafde letteren, voornamelyk wat de vinding betreft, welke daarin de hoofdzaak
is . Misfchien hebben de Romeinen enige dingen ver.
fynd, fchoon ook maar weinigen : den Grieken blyft,
zonder tegenfpraak, de roem der uitvinding ; en deze
des to groter, hoe gemakkelyker bet is, aan zaken, die
reeds uitgevonden en byna tot volkomenheid gebragt
zyn , jets toe to voegen , din dezelve bet eerst uit
to vinden .
Het blykt, zo ik mene, dat de Grieken, flryden zy
zaamgenomen met de Romeinen om den voorrang des
vernufts , ongetwyfeld de overwinning zullen behalen .
Maar
N 3
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Maar gelyk 'er ook in een overwonnen krygsheir zyn
kunnen, die in bet gehele zegevierende leger niemand
viuden, hun gelyk in dapperheid ; zo kunnen nogthans
enigen der Romeinen de uitnemend(len der Grieken overtrefFen, offchoon, in 't algemeen genomen, de laatilen
boven de eerften uitmunten . Om deze reden zullen wy
ook enigen dezer elkander tegenftellen, en ten ilryde
voeren . Vooreerst dan flryde HOMERUS Met VIRGILIUS : vervolgens dinge PINDARUS met HORATIUS om
den voorrang : dan trede DEMOSTHENES Met CICERO
op ; en eindelyk dage LIVIUS THUCYDIDES uit . Allen
grote mannen, die de overwinning aan hunne wederpartye twyfelachtig kunnen maken ; alien dus der overwinning waardig, maar die, overwonnen zynde, bykans met dezelfde gelykmoedigheid als de overwinnaars
aftreden . I-let was, volgens bet getuigenis van PLATO,
SOCRATES eigen , dat by in bet redentwisten wenschte
liever overwonnen, dan overwinnaar to zyn ; ene zedigheid , den wysgeer waardig , zedert lang, zo ik
acht, order de verlorene dingen to tellen : opdat by,
door de Reden overwonnen , bevryd wierd van zyne
dwalingen , zo by die mogt hebben . De Onzen ,
fchoon zy geen wysgeren zyn, inaar wel in die foort
van letterarbeid gewerkt hebben, in welken vooral roem
to behalen is , zullen zich echter met gelykmoedigheid
Want overwinnen de Grieken de
laten overwinnen.
Latynen, dan zullen de meesters de leerlingen overtref .
fen ; behalen de Latynen de zege, dan zullen de leerlingeil boven hunne meesters uitmunten . Maar gelyk
ouders niemand meer genegen zyn, dan hunnen kinde .
ren, en zich gaarne van hun in roem zien voorbyflreven ; de kinderen, integendeel,voor niemandliever zwich .
ten, dan voor hunne ouders : zo duldt ook een meester, des to befchaafder by is, niet alleen, maar wenscht
tevens van zynen leerling overtroffen to worden , en
lloudt deszelfs roem bykans voor den zynen : de leerling echter, wil by dankbaar zyn, zal gaarne dulden,
dat zyn meester boven hem gefleld worde .
Later dus vooreerst optreden de voornaamften in bet
leldendicht , HOMERUS en VIRGILIUS .
Len paar ,
dat elkander wel gelykt .
Maar waarover zullen zy
llryden? Vooreerst over bet vernuft, 't geen gekend
wordt in Stet verdichtzel to vinden en, natuurlyk zamen
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men to vlechten, 't welk bet Qnderwerp des gedichts
zal uitmaken ; in tusfchenvoegingen (fi) to verzinnen
en in de hoofdftoffe zoo in to weven, dat zy delen
daarvan fchynen ; in knopen gefchikt zaam to trekken en
op one waarfchynlyke wyze to ontbinden ; in alle Poor.
ten van fpreuken en vergelykingen to vinden ; en eindelyk, in uitkomften van dezelfde foort, b . v . flachtingen
in bet gevecht voorgevallen , natuurlyk en tot verwondering en genoegen to doers afwisfelen : waarin, zo
bet my toefchynt, de kracht des vernufts, door oefeuing beftuurd, zich bet meest vertoont . \Vat zegt dus
ifioMnaus in dit gedeelte des ftryds? Dat by van alle
deze dingen bet eerfle en volmaakte voorbeeld daargeileld, VIRGILIUS dit alles van hem ontleend, uit elchilles en Ulysfes b . v . zynen Aeneas zaamgefteld , uit
Hector zynen Turnus gemaakt, en bykans alle fpreuken
en vergelykingen van hem genomen heeft ; dat de overige Dichters dit mede gedaan hebben, en men hem om
deze reden de bron der vernuften genoemd heeft . Dit
alles bekent VIRGILIUS , zwichtende hierin gaarne voor
HOMERUS . Hy was immers, getuigeHORATIUS, een rechtgeaard man, zodanig dat 'er geen oprechter van inborst ;
gevonden wierd, zedig tevens, en van zyne 4eneis niet
al to gunftig denkende ; welke by ook, kort v66r zynen dood, als onvolmaakt wilde verhrand hebben ; llierin al'leen niet genoeg Dichter, indien het waar is, 't
geen cicERO zegt, dat geen Dichter zoo flecht is, die
zich zelven niet voor den besten houdt . Vergelykt men
deze beiden in 't naauwkeurig befchryven van zeden,
plaatfen, wapenen en andere dingen, men bevindt ze
misfchien gelyk , behalven dat ook HOMERUS in deze
naauwkeurigheid de regelmaat en bet voorfchrift voor
VIRGILIUS geweest is . Steit men hen in rykheid, opfchik en fierlykheid 'van tale tegen elkander, men ziet
duidelyk , dat aan IIOMERUS de voorrang toekomt ; wien
de bevoegdfle Kunstrechters der Onden , met name c icF
.R O en FABIUS, als de bran en bet hoogfte voorbeeld
aller welfprekendheid voorflellen . Een ding is 'er ,
waarin VIRGILius boven Hom RUS fchynt uit to manten,
namely' zekere befchaafdheid en bevalligheid in bet verhalen en befchryven van fommige zaken ; uit hoofde van
welke VIRGILIUS voornarnelyk boven HOMERUS gefteld
wordt
(*) Epifoden .
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wordt door SCALIGER, den Fader, PERALTUS en MOTTA, die in de Griekfche taal of niet genoeg ervaren,
of geheel onkundig waren .
Deze befchaafdheid, echter, moet niet zo zeer op rekening des Dichters gefleld
worden , dan wel des tyds . Vindt men haar by HO1rIERVS niet, men mist ze dus ook nlet ; bezit VIRGILIUS
dezelve, zy mag zoo veel niet gelden, dat by deswegen
geheel de voorkeur zoude hebben boven HOMERUS .
HOMERUS leefde in een tyd, waarin nog de oude
eenvoudigheid heerschte, en de pracht en zwier der
Eeuwe van VIRGILIUS ganfchelyk onbekend was .
HoMEE,US, bovendien, doortrok de Steden van Bfa,
inzamelende dichterlyken roem en welligt ook enig
geld , bet beste voedzel der dichtader .
VIL,GILIUS,
daarentegen, leefde vooreerst in die Stad, van welke de
befchaafdheid Karen naam ontving (*) ; genoot voorts
de verkering van MIECENAS, een man van fraaije letteren ; en leefde aan bet Hof van Keizer AUGUSTUS, 't
geen toen ter tyd even zeer de zetel van pracht en de
enige ware fchool van befchaving was in bet ganfche
Romeiufche Gebied, als bet Hof van onzen Keizer in bet
Duitfche Ryk . Aan deze omflandigheden heeft dus viRGILIUS zyne meerdere bevalligheid in etlyke dingen boVen HOMERUS, en zyne meerdere overeenkomst met onze
zeden en denkwyze, to danken .
Nu verfchyne bet andere tweetal Dichters, PINDARUSen HORATIUS ; derzelver ftryd zal ongelyk zyn . Enen
krachtigen helper brengt HORATIUS mede ten flryde ; de
gunst. Deze ontftaat vooreerst nit meerdere bekendheid
en gemeenzaamheid met hem, dan met PINDARUS, wiens
Ichoonheden flechts weinigen recht waarderen kunnen ;
omdat by een Griek is, en daarenboven zyne gezangen
niet zonder ene diepe kennis der Griekfche tale kunnen
verilaan worden . De meesten kennen hem flechts uit
overzettingen in de Latynfche of moedertaal , dat hetzelfde is als de Zon to beoordelen naar een gefchilderd of uitgehouwen afbeeldzel . Vervolgens pleit voor HORATIUS
de verfcheidenheid van floffe in zyne lierzangen, als waarin veel is , zeer gefchikt om onzen geest to bekoren :
PINDARUS, daarentegen, heeft ten onderwerpe bet geen
heden ten dage niet aangenaam op onze gemoederen kan
werken, behandelende dne zaak, den overwinnaar in de
fpe(") In ea urbe, a qua urbanitas ip/a dicitur .
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fpelen . Nogthans , indien de gunst wordt uitgefloten, en
UORATIUS alleen opkomt, zal men PINDARUS in twee
opzichten boven hem zien uitmunten ; in grootschheid van
vernuft en rykheid van uitdrukking : welke twee dingen in bet lierdicht de hoofdzaak uitmaken . En deze
verhevenheid van geest en vernuft erkent HORATIUS
zelf, wanneer by PINDARUS met ene bet zwerk doorklievende Zwaan vergelykt , zich zelven met ene Bye ;
Diet nit ene geveinsde nederigheid , maar door de kracht
der waarheid gedrongen ; en dit was ovk bet oordeel
van alle Latynen, die hen beiden gekend hebben . Maar
wat de rykheid van uitdrukking betreft, deze bewyst
de cenzelvigheid der ftoffe . Ilet is iets groots , ene
zaak flechts dens door woorden en befchryvingen luister
by to zetten , al is zy ook vatbaar voor fieraad maar veel
groter en moeilyker is bet, dezelve dikwerf, ja, gelyk
PINDARUS, meer dan veertigmaleii zodanig to bearbeiden,
dat bet altyd de goedkeuring van bevoegde rechters weg •
drage . CICERO'S rykdom van tale bewyze ik gewoonlyk
uit bet Igde boek zyner 13rieven, waarin men 79 brievea
nantreft over dezelfde ftoffe, telkens met ene fierlyke en
onnaarvolgbare afwisfeling . Naardien de Wysgeren leren,
dat men bet oneindige vermogen van Gods veritand en
magt kan opmaken nit de zoo grote verfcheidenheid in
alle dingen van dezelfde foort, dat 'er zelfs geen twee
menfchen met dezelfde gelaatstrekken gevonden worden ;
waarom zouden wy dan ook niet op zodanig ene wyze
oordelen over de rykheid in uitdrukking ? Zo men die
plaatfen vergelyken mogt, in welke HORATIUS PINDAiRUS volgde , ('t .geen een Fransch Schryver, Br.oNDEL, gedaan heeft) dan zoude meestal de voorrang
van PINDARUS boven HORATIUS blyken .
Thands trede bet derde paar op, DEMOSTHENES en
CICERO, de grootlte Redenaars , zo verre ons bekend
is, die ooit beftonden . Laten Wy QUINTILIANUS de .
zelve horen vergelyken, die dit zeer goed kon doen,
en ook, myns achtens, zeer goed gedaan heeft, den
enen niet meer dan den anderen begunftigende : „ De
verdienlten van DEMOSTHENES en CICERO ftelle ik
„ voor bet grootlte gedeelte gelyk ; oogmerk, fchik• kipg, voorbereiding, betoogtrant : voorts alles, wat
• tot de vinding behoort . In uitvoering is 'er enig
• onderfcbeid : gene is meer gedrongen , deze ruimer ;
gene bewyst met meerder klem, deze fchermt meer
„in
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in bet brede ; gene altyd door fcherpzimiigheid, deze
dikwyls ook door gewigt ; genen kan niets ontnomen, dezen niets bygevoegd worden ; in genen
vermag meer oefening, in dezen natuur . Want door
geestigheid en medegevoel , de twee fterkfle gemoeds .
bewegingen , vermeesteren wy. In 't maken van flotredenen heeft gene misfchien de gewoonte zyner Stad
tegen zich gehad : trouwens ook ons verbiedt bet
Latyufche fpraakgebruik fomtyds dingen, die by de
• Ahenienfers bewondering wekken . In de brieven,
• fchoon zy 'er beiden gefchreven hebben, is geen flryd .
• In dezen moet toegellaan worden, dat DEMOSTHENES
• de eerile was, en cicERO voornamelyk zoo groot ge• vormd heeft. Want ik voor my achte , dat M . TUL• Llus, toen by zich de naarvolging der Grieken ten Joel
„ flelde, bet krachtige van DEMOSTHENES, bet Tyke
• van PLATO en bet bevallige van ISOCRATES wilde
• vereenigen . Nogthans heeft by niet alleen door yver
• verkregen waarin ieder uitmuntte , maar ook zeer
• vele, of liever alle verdienften, door ene gelukkige
„ rykheid van zynen onflerflyken geest, door zich zel .
• ven verworven."
Doch ook dit is CICERO voornamelyk eigen, dat
by ook in bet Leerftellige (*) bet volmaaktfle voor .
beeld is ; terwyl DLMOSTHENES hierin niets heeft ge.
daan. Dus belle ik wel eens tot die zyde over , dat
aan CICERO de ereprys toekomt . Maar my houdt
vooreerst die zelfde cicERO terug , wanneer by DE14IOSTHENES boven zich zelven flelt ; en voorts verbie.
den zulks my de volmaakte voorbeelden, in alle zyne Redevoeringen voorhanden, van bet verhevene , gewone
en kunfteloze : waaruit bet waarfchynlyk wordt, dat
DEMOSTHENES ook in bet Leerlellige zoude hebben
uitgeblonken, hadde by 'er zich op toegelegd ; voornamelyk daar by PLATO tot onderwyzer had . Wat zul .
len wy dus doen ? Wien zullen wy den lof van over .
winnaar toekennen ? Zonder twyfel fchynt bet best ,
de Dichters to volgen, die, onzeker wegens den uitflag
des gevechts, deszelfs beflisfching aan den nacht overla,
ten, en beide heiren met gelyke zegepraal uit elkau •
der laten gaan .
Nog moeten wy THUCYDIDES en LIVIUS ten flryd
voe•
( ) In dagmatiro genere.
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voeren . Zy zullen kort hebben afgedaan : want de ene
is kort van taal nit zynen aart , de andere uit hood .
dwang . THUCYDIDES gewaagt vooreerst van zyne op .
rechtheid en vlyt in 't verzamelen der bouwiloffen ,
waaruit by zyne gefchiedverhalen moest zamenftellen, en in bet opftellen zelve ; voorts van zyne onder.
vinding, verkregen door langdurige oefening, in krygs- en
ftaats zaken .; by behoorde immers tot de voornaamften
van bet Atheensch Gemenebest, en was bevelhebber in
den Peloponnefifchen oorlog ; wyders van zynen ilyl, die
wel fierlyk , maar kort, en enen ftaats- en krygs-man
waardig is , als wien bet meer om de zaken, dan wel
©m de woorden to doen is ; en eindelyk van zich zelven , als den eerften, die een voorbeeld van ene zaakkundige (*) historie gegeven heeft , 't geen van diem
aart is, dat alle Gefchiedfchtyvers na hem hetzelve hebben trachten to volgen . Livius , echter, bekent, dat
THUCYDIDES dit alles bezit, maar ftelt zyne eigene oprechtheid in bet verhalen en vlyt in bet opgeven van
de oorzaken der gebeurtenisfen , met al bet overige, 't geen tot ene zaakkundige historie behoort, geenzins minder ; zynen ilyl zonder twyfel beter . Het is
ook gewisfelyk zo . De geloofwaardigheid van THUCYDIDES is blykbaarder , vermits by een korter tydvak ,
en wel dat van zynen leeftyd, omvat : de geloofwaardigheid van LIVIUS is moeilyker in to zien, vermits by
de gefchiedenis van zo vele Eeuwen verhaalt ; zy is
echter niet minder zeker . THUCYDIDES overtreft LIVIUS
ten aanzien van ondervinding : LIVIUS , echter , heeft
zich, in plaats van deze ondervinding, ene kunde van
bet ftaats- en krygs-wezen uit Gefchiedfchryveren gelyk
POLYBIUS verworven . En in bet fchryven van ene
gefchiedenis komt bet 'er ook zeer weinig op aan, op
hoedanig ene wyze men de oorzaken van gebeurtenisfen
lere kennen . Voor bet overige is in THUCYDIDES dit
wel bet grootfte gebrek , dat by niet alleen in bet verbalen , maar ook vooral in ftaatkundige redevoeringen ,
to afgebroken en to fcherpzinnig is, zodat zelfs geleerde mannen deszelfs mening bezwaarlyk vatten , en
van alle profaifche Schryveren der Grieken, zo verre ik
Weet, de allermoeilykfte. De grootfte deugd van een
voor bet yolk gefchikt verhaal, of redevoering is duide.

(*) Pragmatifche.
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delykheid, berekend voor de vatbaarheid der hoorderen .
daarentegen, bezit overal ene verwonderenswaardige duidelykheid, gepaard met ene gelyke bevalligheid ;
by is met fpreuken doorweven, niet overladen : in zyne
ftaatkundige redevoeringen ontmoet men ene ongelooflyke welfprekendheid ; zodat men alles met de perfonen en
zaken geheel overeenkomftig vindt . Van bier, dat LIVIUS,
myns achtens, THUCYDIDES, zo niet in alles, ten minften in zachtvloeijendheid en nuttigheid, overtreft .
Thands is de ftryd geeindigd . Zy echter, die gy naar
den ereprys hebt zien dingen , danken u grotelyks,
dat !gy hen zoo geduldig en onbevooroordeeld hebt
wvillen aanfchouwen en horen, daar zy onder uwe ogee
in het ftrydperk hebben mogen treden, 't welk hen aangenamer en groter dunkt, dan de overwinning zelve .
LIVIUS,

BRIEF VAN DEN EERW . H . BENZENBERG AAN DE
SCHRYVERS DER ALGEMEENE VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN.

Myne Heeren !
j-wet flrekt my grootelyks tot genoegen , dat bet u
]j behaagd heeft, myne Verdediging van bet Slot
des volmaaktften Gebeds, Matth. VI : I3, vertaald in
uw Maandwerk van i8o2, No . V en VI, to plaatfen,
en 'er ook in No . X eenige ophelderende Aanmerkingen by to voegen . Maar om dat ik , als een Duitfcher, deeze flukken eerst na verloop van een jaar van
een Vriend to leezen gekreegen heb , zo moet ik 'er
nu nog iets van zeggen , 't geen ik eerder niet doen
konde .
1)e vertaaling is door gsans wet getroffen . Alleenlyk
is § . Io, waar in bet Latynfche door eene drukfout
accenfum voor accenfitum ftaat, dus to leezen : ja ik zie
by GRIESBACH , dat by op de twee laatfte plaatfen
MARCION onder de getuigen telt , die deeze woorden
uitlaaten .
In de Aanmerkingen No . X, pag . 416, lees ik ook
met genoegen bet narigt van COLODMANNUS SANFTL, wegens bet handfchrift der Latynfche vertaaling to Regensburg
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dat byna loco
de Kaale
gefchreeven is, waarin dit Plot des Gebeds, alleen met
agterlaating van bet woordje Amen, gevonden wordt,
en dat ook SANFTL , by alle hoogagting voor de Vulgata,
de echtheid van dit !I uk erkent .
Maar een ding moet ik toch op pag . 417, nopens de
van my geuitre verdenking ten laste der Paryfche Uitgeevers van de fchriften der Kerkvaderen, aanmerken .
Bet fchynt , dat men in myn ftuk, § . 7, op bet
woordje : in iRimis editionibus, quce Pariftis lucem viderunt, algemeen niet gelet hebbe, offchoon joist daarin de nadere bepaaling ligt opgeflooten . Want ik fpreek
niet van de uitgaven der BenediEtynen, maar van de
allereerfle, als b . v . van ORIGENIS Opera, die to Parys
van 151a-36 viermaal gedrukt zyn , van CYRILLI
Catechefes, die 1564, en van 111AXIUIUS Confesfor, (niet
Martyr) die 1675 aldaar gedrukt is . Want ik vinde by
CAVE, (fat in bet Opus Imperf. in Evang . ll?atth ., 't
welk men gewoonlyk aan CHRYSOSTONIUS toefchryft,
in de Paryfche uitgave van 1557 , een groot ftuk, dac
tegen de Roomfche Tradition is, met voordagt uitgelaaten is . Zie CAVE Proleg . ad Hifl . Lit . edit . nov. pag:
XXII , waar men no- meer van deeze dingen vinde.
Ook andere Uitgeevers verftonden dit konstftukje ; by
De editie van CLEMENS
voorbeeld de Antwerpers .
AI;EXAND., 1688 to Keulen naar de Paryfche van 1641
En zelfs SYLBURG,
gedrukt, is ook van dien aart.
een Proteltant, heeft op die plaatfe,waar deeze Vader,
door de verandering in bet teller der io Geboden,
met zig zelven firydig is (*), niets veranderd en verbeterd . Indien nu SYLBURG zelf die doen moest,
of ook de tegenitrydigheid in den text niet merkte, zo
kan men dit ook van eerlyke Katholyken denken, wanneer zy eenen verminkten text voor zig hadden , dien
zy herdrukten . Maar ik kan dit niet nader bewyzen ;
't is bet work van groote Geleerden , die alles by do,,
hand hebben, en homines emunlIce naris zyn . Dit tilleent
moot
(*) Daar words b . v. bet gebod van den Sabbath bet der.
de, en dat van de Ouderen to eeren bet vyfde genoemd. Ik
heb ook hiervan,gefprooken in een klein Hoogduitsch ftukje :
Das allerleichtefle and einzige mittel die Proteflanten zu vereinigen. Germanien, (Elberfeld) ISos .
burg in bet Klooster St . Emmerami,

j aaren oud, en op last van Keizer

KAREL
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ntoet ik nog zeggen : zelfs de Index expurgatorius der
Paufen bewyst dit fink ten voile . En daarom geeft de
doorgeleerde CAVE den raad , dat men de Kerkvaderen
die vd6r de Reformatie gedrukt zyn , wegens hunne onvervalschtheid, als Manufcripten zou dienen to be .
waaren . Maar, helaas ! van deeze zyn weinig exem •
plaaren meer voorhanden , om dat de meeste , gelyk
by ook aanmerkt , vernietigd zyn . En daarom zegt
by pag . XVIII. Eheu, tot pudendis exemplis fole clarius liquet, Patres
fuisfe, vetuftiores
editiones , quantum fieri poterat fuppresfas , fequentes
truncatas vel interpolatas, &c.
Dit kemt nu wel wat laat ; maar men begrypt, dat
ten Duitfcher gewoonlyk geene Hollandfche Journaalen
leest ; hoewel ik dikwyls wenschte ze to leezen, om
hun oordeel over Boeken to verneemen .
FOEDE

CORRUPTOS

H . BENZENBERG,

Gereformeerd Predikant to Sch3l.
ler by Elbe .,feld in Bergsland .
VERSLAG VAN DE INWOONDEREN OP HET
EILAND CEYLON .

(Overgenomen

uit

Mr.

PERCIVAL'S

Ceylon.)

lICCOunt Of

the Island

„ t]"ebben wy, naar de jongfte keurige Befchryving
des Eilands Ceylon, 't zelve in verfcheide op .

„ zigten doen kennen (*), en een byzonder berigt van
„ de Paarlvisfchery gegeeven (t) , wy moeten onze
„ Leezers , uit dat zelfde Werk , met de Inwoonders
bekend maaken . Deeze voordragt zal onze Mensch .
„ kunde uitbreiden . Dan wy treeden zonder verdere
,, inleiding ter zaake ; alleen nog aanmerkende, dat
„ wy, 't geen van de Hollanders gezegd words , en
„ onzen Landgenooten niet tot lof verflrekt, opgeeven
„ zo als het door eenen Engelschman gezegd wordt ,
en
(*) Zie onze Paderl. Letteroef. voor 1803. bl. 398, 452,
491, 687, 726(t) Zie aldaar, bl . 687 .
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en bet geheel voor zyne rekening laaten . Men kent
de ingenomenheid der Engelfchen met zichzelven, en
hunne doorgaande gewoonte, om , wanneer zy hun
eigen Landaart met den onzen in vergelyking brengen,
die zeer ten nadeele van den laatstgemelden to doen
uitvallen : den kundigen PERCIVAL kunnen wy niet
vrykennen van die voor- en tegen-ingenomenheid .'

De Bewoonders der Zeekusten van Ceylon zyn uit cene
groote verfcheidenheid van Menfchen - rasfen zamenge .
field . Te Columbo inzonderheid fchynen de Inboorelin .
gen van elk Land in Indie hunne vertegenwoordigers to
hebben . In dit berigt zal ik my egter bepaalen tot de
befchryving van die Rasfen, welke zich beftendig op
dit Eiland bevinden, en een aanmerkelyk gedeelte van deszelfs Bevolking uitmaaken ; en vooreerst van de Portu .
geefen, Hollanders en Malaijers, die, zints langen tyd,
zich bier, uit hootde van Vermeestering, of van wegen
den Koophandel, hebben nedergezet .
I-let Ras der Portugeefen zou men veelligt , nit hoofde van den naam , veronderflellen , afflammelingen to
zyn van dat Europifche Volk, welks naam zy draagen :
doch zulks is in geenen deele bet geval . De naam is,
in de daad, ontleend van de verbasterde aflammelingen
liens Volks, verwekt by Ceylonfche Vrouwen , die in
grooten getale over bet Eiland verfpreid zyn, en zich in
alle hunne andere Vastigheden van Indie bevinden . Maar
en de zeden en de kleur van die oorfpronglyke Indiaan-Portugeefen zyn nu gelykerhand verlooren geraakt
under dat as, 't welk tegenwoordig lien naam draagt .
De tegenwoordige Portugeefen van Ceylon zyn een
mengzef van de bastaard-naakomelingen, door de on .
derfcheidene Europifche Bezitters van dat Eiland verwekt by aldaar geboorene Vrouwen, vereenigd met een
aantal Mooren en Malabaaren . Eene kleur, meer naderende aan bet zwarte dan aan bet blanke, met eene byzondere foort van kleeding , half Indiaansch , half Europisch, is alles, wat vereischt wordt om den naam van
een Portugees to draagen . Dit flag van Volk words op
alle Europifche Vastigheden in Indie gevonden , bovenal
die aan de Hollanders behooren, als die dikwyls huwelyksverbintenisfen met de Inboorelingen aangaan .
Do
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De gewoonten deezer Portugeefen verfchillen van die
der Mooren, Malabaaren en andere Mahomethaanen . Zy
leggen 'er zich op toe om die der Europeaanen aan to
neemen . Zy draagen hoeden, in ftede van tulbanden ;
broeken, in plaats van de ftukken dock, welke de an .
dere Indiaanen om den middel flingeren, en tusfchen de
beenen zamentrekkeu . Het is tegenwoordig algemeen,
dat een Zwart , die zich een hoed, fchoenen, broek en
vest kan aanfchaften, en eenige kundigheden van den
Catholyken Godsdienst katt napranten , na den tytel
van Portugees dingt ; eene onderfcheiding, op welke by
zich niet luttel laat voorftaan .
Schoon de zwarte Portugeefen in 't algemeen den
Christlyken Godsdienst belyden en doorgaans Roomsch•
Catholyk zyn , behouden zy nogthans veele Heidenfche
Gewoonten , en hun Godsdienst mag gezegd worden
een mengzel van beide uit to maaken . Zy zyn 'er altoos op uit om hun Godsdienst zo wel als hun afkomst van de Europifche Portugeefen of to leiden,
fchoon de naam bykans bet eenige zy, 't weak zy van
beiden behouden hebben .
De Hollanders ftonden toe,
dat Priesters en andere Zendelingen zich onder hun
vervoegden : veelen zyn 'er, die belydenis vats den Proteflantfchen Godsdienst doen, en in de Hollandfche Kerk
bun Godsdienst gaan verrigten .
Over 't algemeen zyn zy iets fchooner dan de Mooren en 167alabaaren ; doch die hierop in eenige aanmerklyke maate kunnen boogen , mag men aanmerken
als afftammelingen der Hollanderen in laateren tyd
want bet bloed der Europifche Portugeefen is dermaate
vermengd geraalct , dat 'er zich bykans geen fpoor van
opdoet .
Kleuren van allerlei foort ziet men by bet
Mongreliseh Ras , van gitzwart tot flaauwgeel of taan .
kleurig. Hun hair , 't welk zwart of donkerbruin is,
draagen zy lang, en doorgaans opgebonden, tegen de
gewoonte der Mahomethaanen. Eenige hunner Vrouwen
zyn aartig, en worden wegens derzelver gettalte bewonderd. De Mannen zyn middelbaar van grootte , maager, Lang, en niet welgemaakt . Veel leggen zy aan
hunne kleederen to koste ; zy zyn gefteld op den opfchik ; nooit gaan zy uit, dan naa hunne beste kleederen aangetrokken to hebben . Zy zyn lui , verraadelyk, verwyfd, driftig tot buitenfpoorigheid ; en zy hebhen zo veel van bet Character hunner Voorvaderen, op
wel-
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well-en zy roemen , overgehouden , dat zy zich on.
derfcheiden door een belachlyken trots . Gelyk de Euro.
pifche Portugeefen , hebben zy altoos een lange reeks
hoogklinkende Naamen , beginnende met Don JUAN ,
Don FERNANDO enz .-Zy hebben geen geregeldenStam,
tot welken zy behooren , en worden voor het flegtlle
Menfchen-ras in Indie gehouden . Oorfpronglyk een
vermengd bloed , behouden zy alleen de ondeugden ,
welke de Chara&ers hunner Voorouderen bevlekten .
Zy vereenigen in zich alle de ondeugden der Europeaa .
nen en Indiaanen , zonder eenige van hunue deugden
over to neemen.
De Hollanders, en, in de daad, de Europeaanen van
elk ander Volk , behalven de Engelfchen , die in India
gebooren zyn, of daar woonen, verfchillen veel in hun.
n e zeden en leeveraswyze van die in Europa . De Engelfchen alleen behouden , onder welk eene lugt1treek
of in welk land zy woonen , Reeds de zeden en gewoonten van Groot-Brittanje ; en , fchoon de vooroordeelen van het Volk , waaronder zy leeven, en de
cart der lugtsgefteltenisfe, hun molten noodzaaken tot
eenige toevallige afwykingen, verliezen zy nimmer h un.
n e aangeboorene geaartheid nit het ooge .
De hoofdtrek van het oorfpronglyk Hollandsch Cha,
ratter, welken de Hollanders op Ceylon behouden, is
hunne geffeldheid op Tabak en Genever ; in andere op.
zigten neemen zy de gewoonten en lustlooze hebbelykheden des lands over . Zy wenden geene poogingen aan
om hunne kundigheden to vermeerderen ; zy fchynen
zelfs geene nieuwsgierigheid to bezitten , noch fmaak in
eenig ding to vinden , dan in tabakrooken en bezoekeri
of to leggen : in gevolge hier van zyn zy onkundig en
bot, en zonder cenige zugt om ergens in nit to manten. Hunne kinderen behandelen zy met dezelfde ver.
waarloozing als andere zaaken . Zy worden doorgaans
tan de bezorging der flaaven overgelaaten . Hunne zelf.
zoekende en bekrompene zielen zyn verhard tegen het
gevoel van menschlykheid ; en hunne arme flaaven behandelen zy, by de minf}e terging, en dikwyls nit en .
kele grilligheid, op de wreedaartigfte wyze .
De verkeering met Vrouwen, die zo zeer veel toe .
gebragt heeft tot de befchaaving der wereld, maakt een
gansch gering deel uit van het vermaak der Hollanderen .
Schoon de Juffrouwen een gedeelte z~' n van htume geV
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zelfchappen, bejegent dezelve niets van die oplettenheid
en oppasfende beleefdheid , aan welke de Schoone Sexe
in Europa gewoon is . Naa bet afleggen der eerfte en
onvermydelyke pligtpleegingen, fchynen de Mannen geheel to vergeeten dat 'er Vrouwen tegenwoordig zyn,
en zitten den geheelen avond onder hun pyp to praaten, zonder zich tot de Vrouwen to wenden, of 'er
eenige acht op to flaan . In de daad, zy vermyden, zo
veel mogelyk, dit byvoegzel van hun gezellig zamenkomen , en gaan zomtyds in eene andere kamer zitten,
of, laat de huislyke gelegenheid zulks niet toe , dan
vervoegen zy zich zamen in bet eene einde des vertreks, laatende bet andere aan de Vrouwen over .
Naardemaal zy deezerwyze door de Mannen bejegend
worden, kan men niet verwagteu, dat de Vrouwen zeer
befchaafd , of bedreeven zyn in de kunst van behaagen .
Daarenboven is derzelver opvoeding zodanig, dat begaafdheden van eenigerlei cart by haar niet kunnen verwagt worden . Van de vroegfle kindschheid of worden
zy geheel aan de bezorging van Slavinnen overgelaaten- ;
van deeze ontleenen zy zeden, hebbelykheden en bygeloovige begrippen, van welke zy zich vervolgens bezwaarlyk of geheel niet kunnen ontdoen . Onder zodanig een opzigt blyven zy tot haaren trouwdag ; en, naa
zulk eene opvoeding, kan men niet verwagten, dat zy,
in deezen nieuwen leevensitand , eenige aantnerkelyke
vorderingen zullen maaken . Dewyl zy zo koel by de
Mannen ontvangen worden, zyn zy blyde, wanneer zy
wederkeeren tot de Slavinnen, die haar met ontzag be .
egenen, en aan wier ommegang zy gewoon zyn . De
jzeden
derVrouwen,in die zelfde fchool geleerd, hebbent
zo weinig van bet eerwaardige en deugdzaame, als haare manieren van bet befchaafde .
Schoon de Mannen aan de Britfche Dames niet zeer
bemiunelyk zouden voorkomen , zien de Hollandfche
Vrouwen hun met eerbied en genegenheid aan . Haarer
eigene gebrekkigheid bewust, en altoos door haareMan.
nen op een grooten affland gehouden, rekenen zy de liefdesbetooningen voor eene groote eer, en zyn zeer jalours
op derzelver gunfle . En enter is de leevenswyze naa
'bet Huwelyk allerminst gefchikt om de genegenheid der
Egtgenooten uit to lokken en to vestigen ; by Mannen
van eenige kiesehheid moet dezelve alleen weerzin en
afkeer baaren . De Hol andfebe Duffers, nog jong en on-

Be .

OP MET EILAND CEYLON,

*L1

getrouwd, kleeden zich we], zyn over 't algemeen niet
onbevallig van perfoon ; ja men treft 'er fchoone eai be,
vallige aan : doch naa den voltrokken egt neennen zy
eene zo vadzige leevenswyze aan, dat zy lomp en dilt
worden, en lichaamsreinheid verwaarloozen ; de kleeding is by uitfleekcnheid flordig en veronagtzaamd . De kleur der Vrouwen is meestal doodbleek ; fchoon op
deeze bcfchryving uitzonderingcn vallen, en 'er gevon .
den worden , die in het denkbeeld van eenen Europeaan
fraai zoudcn weezen . - Vrouwen, die een mengzel
bebben van het bloed der Inboorelingen , worden ligt
onderfcheiden door een tint in de kleur des vets, en
bet flerk dik zwart hair ; merktekens, die in den loop
eeniger opeenvolgende Geflachten niet uitflyten .
Danfen is het voornaamfte vermaak der jongere Vrou .
wen ; terwyl dat der getrouwden en oudere Jufferen gelegen is in flaatlyke bezoekeu by elkander of to leg .
gen . Na deeze bezoeken gaan zy , vergezeld door een
aantal Slavinnen, alsdan op 't best gekleed . Deeze Slavinnen wandelen agter de Vrouwen, draagendc de Be •
teldoosjes , of Zonnefchermen over de hoofden haarer
IVicestresfen , die zeldzaam het hoofd gedekt, doch bet
hair neergeftreeken hebben, blinkende van cocusnoot .
olie . 1-Iaare grootfte pragt beftaat in deeze Oppasters, ea
bet vermogen wordt gefchat naar derzelver aantal . Dee.
ze Slavinnen zyn de bevalligfie meisjes, die zy kunnen
bekomen , en zy worden doorgaans wel behandeld ;
nogthans met die grilligheid , welke altoos de g ezellin .
n e is van megt in de harden van onkundigen of bekromi
pen denl:enden : bier uit ontftaat, dat de Hollandfcht
Ceylon/che Vrouwen deeze Slaavinnen wel eens onregt .
maatig en wreed behandelen , by beuzelagtige voorval .
len , doch wel byzonder by het geringfte vermoeden,
't welk jaloufy verwel :t .
De Malaijers maaken een groot gedeelte der Inwoon .
deren van Ceylon nit. Dit Menfchen-ras, onder de Ru.
ropeaanen voornaamlyk bekend door de berigten van
deszelfs barbaarfche woestheid , is wyd verfpreid over
de Oostlyke gedeelten van Irrdie . Het oorfpronglyk R yk
der Malaijers ligt op bet Schier-eiland Malacca ; van
daar hebben zy zich uitgebreid over ,lava, Sumatra,
de Molucchs, de Philippynfche en een groot aantal a nde.
re Eilanden in den Archipel van Indie . Bezwaarlyk valt
bet to bepaalen, op welken tyd zy eerst op Ceylon kwa.
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men : doch bet is voor veele jaaren de gewoonte der
J4ollanderen geweest , om de Malaijers in hunne .r4fsass
fche en Africaanfche Vastigheden in to voeren, ten erode 'er zich van to bedienen in verfcheide takken van
handel en handwerken, en hun tot foldaaten en knegten to gebruiken .
De Godsdienst , wetten , zeden en gewoonten der
Malaijers, zo wel als hunne kleeding, kleur en geftal
te, verfchillen zeer veel van die aller andere Inwoonderen van Afia . De Malaijers van de onderfcheide Eilanden en Vastigheden verfchillen ook onderling, naar de
ltebbelykheden en bet voorkomen der Volken, onder welken zy verfpreid zyn . Nogthans kan men hun gereedlyk onderfcheiden en kennen als tot de Malaijers behoorende : want fchoon zy met de Mooren en andere
Volksftammen trouwen , bovenal op Ceylon, en bierdoor eene veel donkerder kleur krygen , dan een Malaijer eigen is , - zyn nogthans de kentnerktekenende
trekken zo treffend dooriteekend, dat men 'er zich niet
in kan vergisfen .
De Malaijers , die in Europifche
Volkplantingen gebooren en opgevoed zyn, hebben natuurlyk meer van de hebbelykhe.den der befchaafde
maatfchappye overgenomen : nimmer , in de daad, leg .
gen zy hunne aangeboorene woestheid af ; doch zy worden min wreed, min wraakzugtig, dan dat gedeelte,
't welk zich onthoudt op bet Schier . eiland Malacca
en hunne andere oorfpronglyke bezittingen .
De Mannen zyn van eene middelbaare geftatte, wetgeevenredigd , van een fterkgefpierd geftel .
Hunne
beenen en armen zyn by uitflek welgemaakt, dun aatt
de vuist en enkels, en een niet welgevormd been is by
hun zeldzaam .
Zy zyn van eene ligtbruine of geel .
agtige kleur , welke nader aan de koperkleur komt in
den ouderdom , of wanneer zy zich veel aan de zon
blootgefleld vinden . Hun voorhoofd is breed en plat ;
hunne oogen zyn klein, zwart, ftaan diep in 't hoofd ;
de neus is platagtig, breed by de neusgaten, met eene
foort van kromte den lip naderende . Hun hair is lang,
zwaar en zwart, en altoos met eene hoeveelheid van
Cocusnoot-olie befmeerd . Eenigen draagen bet los over
de fchouderen hangende, terwyl anderen bet zamenbinden en van agteren met een kam van fchildpad gemaakt
vastfteeken . Lieden van een armer foort gebruiken ter
aamenbinding een gekieurden dock . Geen der Malaijers
last
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Wt den baard groeijen ; zy plukken de hairen, zo ras
ze to voorfchyn komen , uit ; bet ftrydt met hunne
Godsdienstleere, dezelve re laaten blyven .
Bet meerendeel der Malaijers is zeer leelyk van geIaat ; de trekken van 't zelve geeven zeer fterk to leezen hun woesten , verraadlyken en wraakzugtigen aarr.
Nogthans hebben eenigen een beter uitzigt ; veele der
Vrouwen mogen fchoon genaamd worden, inzonderheid
de zodanige, die zich niet to veel aan de zon blootgefield vinden, en wier neuzen met ingedrukt zyn . I-let
is by de Moeders vry algemeen in gebruik, om, kort
naa de geboorte hunner kinderen , door drukking bet
bovenfte gedeelte des neusbeens to breeken ; dewyl een
platte news onder dit yolk voor een teken van fchoonheid
wordt gehouden .
De Mannen zyn seer jalours , byzonder ten aanziene
van de befliste voorkeuze, die de Vrouwen aan de Europeaanen geeven . Nitnmer fchenken zy vergiffenis, wegens de ontrouw in eene Egtgenoote ; en, fchoon zy
toeftaan, dat een Europeaan gemeenfchap hebbe met eene
ongetrouwde, loopt by nogthans weinig minder gevaars
van het voorwerp zyner genegenheid, dan van eenen
minne-yverigen Man. De driften der Vrouwen zyn zo
geweldig als die der Mannen, en zy zyn even zeer in
11aat om de fchriklykfte wraak to neemen . Indien haar
Europifche Minnaar het minfte teken van verzuim laat
biyken, of verdagt gehouden wordt van eene andere liefdesverbintenis, zullen zy uiet marren zich to wreeken,
door hem to vermoorden, of to vergiftigen ; een bedryf,
waarmede zy zeer gereed zyn .
De leefwyze der Malaijers, van de vroegfte kindschheid, dient om hun hardvogtig to maaken . Tot den
ouderdom van twaalf jaaren gaan zy naakt, en trouwen
kort daar naa . Dewyl zy van de Mahomethaanfebe Gods .
dienstbelydenis zyn, trouwen de lieden van de hoogere rangen zo veele Vrouwen als zy onderhoud kunnen verfehaffen ; terwyl de armoede de laagfte volksklasfe tot etne
Vrouw bepaalt .
Overeenkomftig met den cart der Malaijeren, zyn bunrte Vermaaken ftout, geweldig of wreed . Beide Mannen
en Vrouwen zyn zeer op bet baaden geileld, en gaan
dikwyls verfcheide keeren op een dag in 't bad .
Zy
hebben een fpel, 't welk zeer veel overeenkomsts heeft
met ons kaatzen ; alleen de bal, door hun gebruikt, is
van gevlogte ratain. Dan de vermaakneemingen, waar
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op zy bet meest gefleld zyn , is bet fpel en haanetige .
vegten . De drift daartoe wordt niet zelden tot zulk
een uiterfte botgevierd, dat bet van de fchriklykfle gevolgen vergezeld gaat . De armer foott van lieden iii 't
byzonder zullen , naa alles verfpeeld to hebben , zichzelven en hun gezin verkoopen, ten einde middel to vinden om aari de zugt tot het fpel to voldoen ; en naa
het laatfle fpel ve ooren to hebben, offeren zy niet zelden zichzelven en un gelukkigeparty in't fpel aan hunne
wanhoop op .
Eene groote verfcheidenheid van Speeltuigen hebben
de Malaijers ; vereenigd bedlenen zy 'er zich van by
hunne Gods dienstplegtigheden , Iluwelyken en Feesten .
By dusdanige gelegenheden wordt de praalzugt, waarin
barbaarfche volken zo veel flellen , op het uitbundigst
ten toon gefpreid .
Eene groote menigte van vlaggen
en wimpels, afoeeldingen hunner Goden, van menfchen
en beesten, die to meer vermaaks fchynen to verichaff,
£fen naat gelange zy 'er verfchriklyker uitzien, worden
met groote (i;aatlykheid omgedraagen . --- De Gongol?g is ecn hunner voornaamfle Speeltuigen . Dezelve
eflaat uit een groot hol fink metaal, zodanigerwyze
gemaakt, dat bet, geflaagen wordende , een vry iferk
geluid geeft . De Tom-tom is een trommel van eene
byaondere gedaaute . De andere Speeltuigen zyn gemaakt
yap Bamboes, zamengcbonden met yzerdraad . Door
middel deeaer onderfcheidene Speeltuigen, die van allerlei grootte zyn , van de lompae tot de klein[le ,
wordt geen onbevallig geheel voortgebragt , door de
tegenftrydigheid der geluiden .
Eene kunde in geneeskragtige Kruiden is bykans al .
getneen order de Malailers ; en zy hebben eene verScheidenheid van voorfchriften , welke zy in ziekteii
volgen . Deeze kunde zyn zy verfchuldigd nan hunne
byzondere liefhebbery in bet tuinieren, en het kweeken
van aberlei foorten van planten ; eene bezigheid, waarin
zY zich van hunne kindschheid of oefenen . De Europifche Hceren zyn 'er zeer op gefteld om tuinlieden
van dit yolk to hebben .
Zy ,zyn ongenreeu vernuftig in bet vervaardigen van
alle foorten van mandenwerk , in ftoelen to meaken, en
warders voor de voornaam[le bouwlieden gehouden in het
vervaardigen van de Bungaloes, of huizen van den Cocoa • boom .
In
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Iii andere opzigten, zo als bet eeten hunner fpyzen,
en hunne wyze van groeten, gelyken zy zeer veel op
de Inboorelingen van de Mhlabaarfche en Coromandelfche
kusten . Genoegzaam, ester, zyn zy 'er van onderlcheiden, alsmede van alle de andere Inboorelingen van Indie, door bet verfchil van hunne inflellingen en de byzondere wreedheid van hunnen cart .
De Malaijers , eene weezeulyke of ingebeelde belediging ontvangen hebbende, tsvyfelen gees oogenblik om
bun eigen leeven in gevaar to (lellen , ter beneeming van
bet leeveu des geenen , die bet voorwerp van hunne
wraak geworden is, en doers ongelooflyk veel kwaads
met een wapentuig, 't geen zy altoos draagen . Dit is
eene foort van dolk , welke zy den naam geeven van
Kreefe of Grifee . 1-let blad is van bet beste ilaal, en
dikwyls van eene, kronkelende gedaante , ten einde 'er
de allerverfchriklyk(le wonde mede toe to brengen . De
greep is van yvoir of bout, gefneeden in de gedaante van
een mensdhlyk lichaanx met uit(leekende arnten ; het
hoofd verbeeldt iets tusfchen een menfchen-aaugezigt en
een vogelen-kop . Deeze noemen zyhunSwammyofGod ;
aan deeze Figuur doen zy hunne Salam of Gelofte,
cer zy bun Kreefe trekken om eenig bloedig oogmerk
to volvoeren . l\aa dat zy door deeze plegtigheid hunne gelofte verzegeld hebben, ontblooten zy dit ysfelyk
werktuig der wraake, en fleeken her nooit op, dan naa
dat zy het met bloed bevlekt hebben . Zo volltrekt is
deeze wreede bepaaling , dat , indien hun tegenpartyder buiten bet bereik hunner wraake is , zy veeleer,
dan dezelve to verbreeken , den doll : zullen iteeken in
her lyf van een Big, eeu Ilond, een Vogel, of eenig
leevend dier, 't welk zy ontmoeten . De fcheede van
dit werktuig der wraake is van hour, doorgaans vercierd
met goud- of zilver-draad . Ilet geheele voorkomen van
dit wapentuig , zo wel als de wyze om 't zelve op de
rechter zyde to draagen , heeft veel overeenkomsts met
de afbeeldingen, welke wy aantref}en van de oude klee .
ding der Celtifche Volken .
Dit verfchriklyk werktuig
wordt bet des to meer, doordien bet altoos vergiftigd
is ; doorgaans met bet vogt van eenige vergiftige krui .
den, en bovenal, indien zy bet kunnen magtig worden,
met bet vergif van den Upa-boom .
In bet gebruiken van dit heilloos wapen zyn zy zeer
behendig, en zy maaken, even als andere Barbaaren,
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geene zwaarigheid om van verraad en verrasfing zich to
Veeltyds
bedienen , tot verdelging hunner vyanden .
wagten zy eene gunflige gelegenheid af, en flooten bet
meergemeld wapentuig in den rug of fchouder van bet
voorwerp hunner wraake, eer by ontwaare dat 'er eenige toeleg op hem plaats hebbe . Deeze Dolken zien zy
met eene foort van eerbiedenis aan . Zy gaan, als een
allerheiligst overblyfzel, van Vader tot Zoon over , en
van geflachte tot geflachte . Geen geld kan 'er de waarde van opweegen , en geen geweld den eigenaar dwingen om 'er affland van to doen . Wanneer een Malaijer
in den ftryd in 't naauw gebragt is, zal by zich liever
laaten doodfiaan, of zichzelven ombrengen , dan zyn
Kreefe aan den vyand overlaaten .
Eer de lJfalayers eene hachlyke ondernee-ming beflaan,
is bet by hun de gewoonte , Opium to neemen, of, geDeeze plant , de
lyk zy het noemen, zich to bangen .
Bang, welke gebruikt wordt door de Inboorelingen van
Indie als een middel om zich dronken to maaken, wordt
in dit geheele Vasteland, zo wel als op Ceylon , gevonden. Her is een kleine plant, in blad en gedaante niet
ongelyk aan den Tabak, doch niet breeder dan bet blad
van de Sago . Uit deeze plant haalt men eene foort van
Opium, en tot balletjes gemaakt flokken zy het in, en
bet werkt op dezelfde wyze als de flerke drank op de
Europeaanen . Het blad van de Ban wordt ook gedroogd en gerookt als Tabak, en heett een nog bedwelmender kragt dan de Opiugi . Naa dit middel gebruikt
en zich ongevoelig voor gevaar gemaakt to hebben ,
zyn ze toegerust tot de bloedigfle verrigtingen en plee .
gen alle wreedheid . De verfchriklyke barbaarschheden,
welke zy by zodanige gelegenheden pleegen, zyn egter
Met meet toe to fchryven aan hunne verftandsbedwelming
door dronkenfchap , dan aan de woeste wreedheid van
hunnen aart.
De wyze, op welke de Malaijers hunne wraak zoe .
ken to volvoeren , verfchaft bet treffendst blyk van
hunne wreede geaartheid . Wanneer een Malaijer eenig
ongelyk of leed wedervaaren is , 't zy weezenlyk
of ingebeeld, hoe gering ook, neemt de dorst van ziedende wrack zyne geheele ziel in . Hy doet eene gelofte, om bet voorwerp zyner wraake , to gelyk met elk ,
die hem ontmoet , to verdelgen , tot by den dood van
Om zich tot then
de eene of andere hand ontvangt .
tocht
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tocht van wraake toe to rusten, neemt by eene groote
hoeveelheid Bang, trekt dan zyn vergiftigden Dolk uit,
en, dolzinnig langs de ftraat loopende, Root by toe op
elk, die hem tegenkomt : ten zelfden tyde fchreeuwt by
uit al zyn magt, .4mok! 4mok! of, , Slaa dood! Slaa
dood ! " De woede van zulk een aan wraak overgegee .
yen perfoon is onbefchryflyk , en bet kwaad, 't welk
by aanricht , eer een gelukkige fchoot hem nedervelt,
zeer groot.
De veelvuldigheid van deeze Amok•r oepers in de Vastigheden der Hollanderen fchynt to moeten toegefchreeven worden aan de wyze, waarop zy de Malaijers, die
van hun afhangen, behandelen . De Slaaven en Slavin.
nen derHollanderen beftaan voor bet grootf'e gedeelte uit
dit flag van menfchen ; en bet is onder deeze klasfe,
dat men de voorbeelden van woeste wraak, welke wy
vermeld hebben, meestal ontmoet . Zints de aankomst
der Engelfchen op Ceylon is die barbaarschheid bykans
onbekend geworden ; en kan men dit niet wel aan eene
andere oorzaak toefchryven, dan aan de meerdere zagt.
beid van bet Britfche Beftuur .
De Krygsmagt, uit Malaijers beftaande, is gekleed en
gewapend, bykans op dezelfde wyze als de Europifche ;
alleen draagen zy geen fchoenen, 't welk met de voor.
fchriften van hunnen Godsdienst ftrydt ; in ftede van dezelve gebruiken zy een byzonder foort van voetzoolen .
I3ehalven hunne andere wapenen, draagen zy altoos hun •
ne vergiftigde Dolken . In de hitte eens gevegts werpen
zy menigwerf bun fnaphaan en bajonet weg, en, met
bunne Dolken op den vyand inloopende , voeren zy
fchrik en vernieling mede, waar zy komen .
Ter oorzaake van hunne natuurlyke onverfchrokken .
heid , zyn ze zeer berekend om dienst to doen , wan.
neer ze wel aangevoerd worden . Veel omzigtigheids is
hiertoe noodig , veel achtgeevens op hunne geaartheid, veel kunde in bet regelen van hun onderhoud,
veel vastheids in bet handhaaven der krygstugt , en
teffens veel voorzigtigheids in bet ftraffen van misdryf , om al bet voordeel van hunnen dienst als foldaaten to trekken. De geduldigheid , waarmede de
Malaijers zich onderwerpen aan bet vonnis van bun
Krygsgeregtshof, en dat zy zich onthouden van wraak.
naming , wanneer zy overtuigd zyn dat de ftraf.
06
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fe rcgtmaatig is , ftrekt ten onderfleunenden bewyze
wan 't geen wy reeds bybragten , dat eene zagte be4andeling, in 't einde, de uitwerking zal to wege
brengen , van hunne natuurlyke wreedaartigheid to
verzagten .
(Het Vervolg by eene andere gelegenheid .)
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(*)

de roem, der wapenen van Portugal zyne midmiddaglyn bereilat had , verwekte de Natuur, als of zy
rich ontfermde over de onbefchaafdheid dier Natie in het
ktterkundige, 8dnen grooten Dichter, om de oncelbsare bedryven van kloekmoedigheid, door zyne landgenooten verricht, to boek to brengen . Osoiuus uitgezonderd, zyn de
Gefchiedenisfchryvers van Portugal weinig sneer dan opilellers van drooge dagverhaalen. Nlaar bet was niet bun gebrek
aan keurlykheid van fchryven, hergeen den Dichter nood2aaklyk maakte . Ilet is de byzondere natuur der Dichtknnde,
cenen luister by to zetten aan heldhaftige daaden, en veront .
waardiging tegen laagheden aan den dag to leggen, op eene
tvyze, welke in eens bet hart van den gevoeligen man inneemt, en eene oogeiiblikkelyke overtuiging met zich voert .
De- fchitterende daaden der Portugeexen openden de dent voor
de gewichtigfle verandering in de burgerlyke gefchiedenis des
menschdoms ; en LUIS DE cnatoENS, de Dichter van Portugal,
werd geboren om die daaden ce plaatzen in bet licht, en voor
to draagen met de geestdrift der Dichtkunde , die geestdrift,
welke inzonderheid den jeugdigen boczem in haare vlammen
doet ontbranden .
Verfeheiden Steden betwistten elltander de cer zyner geboor .
te . Maar volgens N . ANTONIO en MANUEL coRREA gebeurde
zy to Lisfabon in bet Jaar 1517 . Zyn Geflacht was aanzienlyk en van Spaanfche afkomst . VASCO PEREZ DE CAAMANS,
eneangenaamlledun ondergaan hebbende aan bet Hof van Caftilie, nam, in bet Jaar 1370, zyne toevlucht tot dat van
Lilfaban , alwaar 1 oning FERDINAND hem onmiddellyk tot zyifeu raad toeliet, en hem de heerlykheden van Sardoal,
Aannete, Marano, Amendo en andere aanzienlyke goederen
vereerde ; een zeker bewys, dat by ecu man was van hoogen
rang
W

(*) lilt het Enplsch van den lxeere
tour zyne vertaaling der Lufade .
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rang en groote bekwaamheden . In den oorlog over de op.
volging, welke na den dood van FERDINAND uitbrak, kooS
CAAMIANS de zyde des Konings van Caflilie , en fneuvelde in
den veldflag van i ljabarotta . Maar , fehoon de overwinnaar, JOANNES de I, een grout gedeelre van deszelfs land .
goederen verbeurd verklaarde, word de Weduw van CAAMANS,
de Dochter van GONSALO TEaEVRO, Grootmeester der Orde
van CHRXSTUS , en Veldoverften van het Portugeefche leger,
daardoor niet genoodzankt beneden haaren rang to leeven.
Zy had drie Zoonen, welken den naatn van CA910ENS aannamen .
Her geflacht des oudllen verrnaagfchapte zich door
huwelykeu met den eerllen Adel van Portugal, en zelfs, volgens CASTERA, met hec Koninglyke bloed . Maar her geflacht
van den tweeden Broeder, wiens vermogen gering was, had
de grootere eer van den Schryver der Luftade (') voorc to
brengen .
De ongelukken van onzen Dochter begonnen reeds vzoeg .
In zyne kindschheid leed zyn Vader,simoN VAZ DE C%MOENS,
Kapttein van een Schip, by Coa 1chipbreuk, en verloor,
met zyn Jeeven, her grootfle gedeelre van zyn vermogen .
Zyne Weduw, ANNA DE MACEDO van Santarene, bezorgde,
.evenwel, de opvoeding van haaren Zoon aan de HoogeSchool van Coimbra. Zyne Werken toonen, welke gaaven
by daar verkreeg ; eene grondige kennis der oude l'uikfehry,
veren, die van eenen SCALIGER evenaarende , maar beauurd
door den fmaak van eenen MILTON, of van eenen rorEj,
Na bet verlaaten der Hooge-School verfcheen by aan bet
Hof. Hy was fchoon, had, zegc men, fpreekende oogen,
en eene fraaie kleur . Zeker is her, dat by een befchaafd Geleerde was , her geen, gevoegd by her natuurlyke vuur en
de vrolyke leevcndigheid zyner gefteltenisfe , hem eenen uitmunteuden Edelman maakte . Voritelyke Iloven zyn de too .
tteelen van minnelisten, en de minnehandel was to Li{fabon
in de mode . Maar de byzonderheden der liefdesgevallen van
Dit alleen blykt : by had hooger
CAMOENS zyn onbekend .
aangelegd dan zynen rang becaamde ; want by werd van bet
hot gebannen, en in verfcheiden zyner Klinkdichten wyc by
zyne ongelukken aan de Liefde .
fly begat' zich nu Da de bloedverwanten zyner Moeder to
San(*) Een Fransch Uittrekfel van dit zelfde Leeven , in den Ejp rii
des Yaurnaux, 3anvier 1803 , heeft beftendig Loujflade, als ofhet

woord moest afgeleid worden van des Dichters voornaam Luis, den
;el1den a18 LOUIS Of LODEWYK . Dit is verkeerd . Lu/Jade komt van
LUaus of LYSAS, volgens de fabelhistorie, eenen tydgenoat ft twit.
geyel van BACCIHUS, en eerken bevolker van Portugal, wells Latynfche naam Lufitania van den zelfden godp
' Tong is . In dit Franfche
Uittrekfel zyn meer ulisftellingen, en verlbJleiden byzondoxheden . warden overgellagett.
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Santarene . Hier vernieuwde by zyne letteroefeningen, en begon zyn Dichtftuk over de Ontdekking van Indie"n. JOANNES
de III wapende zich ten then tyde tegen Africa . CAMOENS,

zyn werkeloos onbekend leeven moede , ging op deezen
tocht mede na Ceuta, en muntte, in verfcheiden gevechten,
grootlyks uit door zyne dapperheid . In eenen fcheepftryd
tegen de Mooren, in bet naauw van Gibraltar, was by, by
bet enteren, onder de voorften, en verloor zyn rechter oog .
Maar noch de drukte van werkelyken dienst, noch de verliroojing der legerplaats, kon zynen dichterlyken geest verdooven . Hy vervolgde zyne LuJiade, en verfcheiden van
zyne fchoonfle Klinkdichten werden gefchreven in Africa,
terwyl, gelyk by bet uitdrukt,

Deez' hand do pen, en die den degen hield.
De roem zyner dapperheid had nu bet Hof bereikt, en by
Ireeg verlof om weder to Lisfabon to komen . Maar terwyl
by verzocht om eenigen post, welken by in de gevasren des
ikryds verdiend had, werd de kwaadaartigheid van booze ton .
gen, zo als by bet noemt in eenen zyner Brieven, onrechtvaardiglyk over hem uitgegoten . Schoon de bloem zyner
vroege jeugd door een verblyf van verfcheiden jaaren onder
de fchroeiende lucht(ireek van Africa verflensd was, en by
zelve grootlyks veranderd door bet verlies van zyn oog ,
veroorzaakte zyne tegenwoordigheid ongerustheid by de Hee .
ren van fommige Geflachten van den eerften rang , welken
by voormaals bezocht had. Minyver is de chararaertrek van
Spanjaarden en Portugeezen ; deszelfs gevoeligheid kent gee .
me paalen, en CAMOENS vond bet nu voorzichtig, zelve zich
to bannen uit zyn geboorteland . Ingevolge hiervan begaf by
zich, in 1553, to fcheep om na Indien to vertrekken, met
een befluit om nimmer weder to komen . Zo als bet fchip
den Taag verlit,pbyumetdwornvabetgf
fchrift van SCIPIO AFRICANUS : Ingrata patria, non posfidebis osfa
mea I „ Ondankbaar Vaderland, gy zult myn gebeente niet
,, bezittenl" Maar by wist niet, welke rampen in bet Oosten de gedachtenis van bet land zyner geboorte zouden doen
ontwaaken .
Toen CAMOENS in ARM kwam, had men zich daar toege .
rust tot eenen zeetocht, om den Koning van Cochin wrack
to bezorgen van de verongelykingen hem aangedaan door den
I(oning van Pimento. Zonder na zyne lange reize eenige rust
can land to neemen, voegde by zich by deeze vloot, en
toonde zyne gewoone dapperheid by de .verovering der Etlan .
den van Alagada . Maar zyn grootfie roem is, misfchien,
zyne zedigheid . In een Klinkdicht gewaagt by van deezen
tocbt ; „ Wy crokken uic ;' zegt by, „ om den Boning van
.
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Pimenta to ftraffen, en bet gelukte ons ." Wanneer men
in aanmerking neemt, dat de Dichter geen gering aandeel had
in de overwinning, kan geen Lierzang fraaier en gelukkiger
dan deeze cindigen .
In bet volgende Jaar verzelde by MANVEL DE VAS.CONCELLOS
op eenen tocht na de Roode Zee . Hier, zegt FARIA , hield
CAMOENS zich bezig met zyne pen, terwyl zyn degen niet to
En zyne werkzaamheid bepaalde zich niet tot de
pas kwam .
vloot of de legerplaats . fly bezochc bet gebergte Mont Felix
genoemd, en de naastgelegen onherbergzaame ftreeken vaa
Africa , welke by zo krachtig affchildert in zyne Lufade , ell
in een zyner kleine Dichtftukjens , waarin by de afweezigheid
zyner minnaares becreurt.
Te Goa terug gekomen, genoot by dear eene rust, welke
hem toeliet zyne aandacht to befteeden aan zyn Heldendichr .
Maar deeze heldere dagen werden afgebroken, misfchien door
zyne eigene onvoorzichtigheid . Hy fchreef eenige Hekeldichten, welke aanitoot gaven, en werd, op last van den
Onderkoning, FRANCISCO BARRETO , na China gebannen .
Domme en onverliandige menfcben hebben meer bewust .
held van hunne verwarringen en misllagen dan men zich gemeenlyk verbeeldt. Als lieden van deeze foort macht in ban .
den hebben , behandelen zy alles met groote plechtigheid ;
en elke uitdrukking, welke flechts van verre eenigzins ftrekr
tot vermindering hunner waardigheid , wordt befchouwd als
de grootfte misdaad . Daar zy ook weeten, hoe geweldig do
man van vernuft hunne belangen kan benadeelen, hebben zy
van hem eenen natuurlyken afkeer . zyn zelfs ongemaklyk in
zyn gezelfchap, en rekenen zich gelukkig , indien zy bet
geringite voorwendfel kunnen vinden om hem van zich to
verwyderen . In then toeftand was CAMOENS to Goa : nook was
'er eene fchoonere gelegenheid tot Hekelfchriften , dan de Be .
ituurders van [bet Portugeefche] Indien ten deezen tyde ver .
fchaften. Maar wat ook de voorzichtigheid van CAMOENS
in ouze achting moge verliezen, zal de edelheid zyner
geestgefteltenis dubbel herwinnen .
Zo zeker was by van
zyne oprechtheid en onfchuld, dat by, in een zyner Klink .
dichten, geene andere wraak van EAARETO wenscht, dan dac
de wreedheid zyner ballingfchap altoos in gedachtenis moge
blyven (*).
De uitmuntende gaaven en zeden van CAMOENS bezorgden
hem fchielyk vrienden, fcboon onder de ongenade eener balling.
,,

(*) De Heer MICSLE geeFt bier, in eene aantekening, verlbheidene byzonderheden, raakende bet onrechtvaardig gedrag en de flechte
befluurin van den Onderkoning BARRETO : doch dewyl dezelve Wet
tot bet leeven van CAMOENS behooren , oordeelen wy ze, neveua
andere dingen van foortgelyken aart , to kunnen overflaan.

A22

BET LEEVEN VAN DEN PORTUGEESCHEN DICHTER

verkreeg eene bediening (*) op bet Eiland
bezitting in de baai van Can •
Lufiade , en bier verzamelde
by, geduurende een vyfjaarig verblyf , een vermogen, wel
Met groot ., maar voldoende anti zyne wenfchen . Don coNSTANTYrr DE BRAGANZA was nu Onderkoning van Indien ; en
CAMOENS, begeerig oin na Goa terug to keeren, ontdeed zich
van zyne bediening . Met een (chip , door hemzelven bevracht, ging by onder zeil , maar teed fchipbreuk in de golf
naby den mond der rivier Mehon op de kust van China.
Alles, wat by had overgewonnen , verloor by in de golven ;
2yne Gedichten , welke by In de d6ne hand hield , terwyl
by zwom met de andere, waren alles , wat by nog in zyne
bezitting vond, terwyl by, zonder eenigen vriend, pond op
den onbekenden oever. Maar de inboorlingen ontvingen hem
met de grootffe menschlievendheid ; en by heeft, in eenen
propheetifchen zang , in bet tiende Book der Lufiade, hun
gedrag der onflerflykheid gewyd ; terwyl by ir, bet zevende
verhaalt , dat by den rykdom, die zyne wenfchen voldeed,
bier verloor .
Ann de oevers der 41ehon vervanrdigde by zyne fchoone
uitbreiding van den Pfalm (§) , waarin de Jooden , met de
fraaifle dichterlyke trekken , verbeeld worden als hangende
hunne harpen aan de wilgen by de rivieren van Babel, en
hunne ballingfchap nit hun Vaderland beweenende . Hier vertoefde CAMOENS eenigen tyd , tot dat eene gelegenheid voorkwam om hem na Goa to brengen . Daar gekomen zynde,
word by door den Onderkoning , Don CONSTANTYN DE BRAGANZA, wiens charattertrek befchaafdheid was, toegelaten tot
zyne innige vriendfchap, en CAMOENS leefde gelukkig, tot
d .-,t de Graaf REDONDO hot bewind in handen kreeg . Die to
vooren de verbanning van den Hekeldichter bewerkt hadden,
hidden zich flil, zolang CONSTANTYN aan bet roer zat : maar
nu ftelden zy alle hunne konftenaaryen tegen hem to werk .
REDONDO geliet zich , toen by zynen post aanvaardde , de vriend
van CAMOENS to zyn ; en duldde nogthans, dat de onfchuldi .
ge man in de gemeene gevangenis wierd geworpen , met de
zelfde gevoellooze onverfchilligheid , waarmede by zyne
afgrysfelyke geestigheid tegen den Zamorim botvierde. (§§) Na
atfingfchap .

Hy

Mica* (f), eene Portugee/che
ton . Hier vervolgde by zyne

* Commisfary of the Defunct, noemt hem de Heer MICKLE .
(t) Van de Stad Macao vindt men eene vry uitvoerige befchry
ving in het Mengelwerk van het .lgemeene 0efenfchool, D. XV, bi.
226 env. 26z env . 321 env . 35o env .
(§) Den t37flen.
($§j De Heer MICIELE verhaalt elders (bl . 94 der Inleidinge van zyne
Yartaating der Lufiade) dat, terwyl de Graaf van REDONDO, welken
by daar REDONDA noemt, Gouverneur was, een Portugeesch (chip ,
tegen bet vredeaverdrag t dour drie Malabaarfche yaartuigen wierd
aan.
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alle vertranging, door bet oproepen van getuigen veroorzaake,
.
wederleide cAMOENs , by een openlyk rechtgeding , ten vol
len alle befchuldigingen regen zyn gedrag, als Commisfaris to
Macao , en zyne vyanden werden met fmaad en fchande overladen . Many CAMOENS had eenige fchuldeifchers , en deezett
hielden hem langen tyd in de gevangenis , tot dat de
fatfoenlyke lieden to Goa zich fchaamden, dat een man, van
zo zonderlinge verdienfte, onder hun eene zulke behandeling
moest ondervinden . Fly werd in vryheid gelteld, nam bet
beroep der wapenen weder ter hand , en ontving de befolding van eenen vrywilliger , een character ten then tyde ge .
meen in Portugeesch Indien .
Kort daarna lokte PEDRo BARRETO , tot Gouverneur van de
vesting to Sofala anngefteld zynde, door groote belofcen dent
Dichter om hem derwaards to verzellen . De Gouverneur
eener afgelegene vesting , in een barbaarsch land, ondergaat
eenigermante het lot van eenen balling . En evenwel, €fchoon
de eenige beweegreden van BAR.RETO was, in deezen onaengenaamen toeftand , bet gezelfchap van cAMosNs aan zyne tafet
re hebben , gaf by zich de geringfte moeite niet om zyner ;
gasc bet leeven aangenaam to nlaaken . Verdrietig over dee .
ze behandeling, en reeds eenen geruimen tyd verlopen z ien .
d e in vruchtlooze afhangelykheid van BARRETO , befloot CArion s na zyn Vaderland terug to keeren . Een fchip, dat
op zyne terugreis was, deed omtrent deezen tyd Sofala aan ;
en verfcheiden Heeren , welken daar nan boord waren, verlang .
den, dat CAMOENS met ban zoude reizen . Maar de Gouverneur
poogde, onedelmoediglyk, dic to beletten, door eene fehuld
wegens kostgeld tot deszelfs last in to brengen . ANTONIO DE
CABRAL en HECTOR DE SYLVEYRA voldeeden nogthans den eisch,
en CAMOENS, Zegt FARIA, en de eer van BAaRETO, werden to
gelyk verkoft .
Na eene afweezigheid van zestien jaaren, kwam CAMOENS, in
1569, weder to Lisfabon, reeds by zyne aankomst ongelukkig,
want de pest woedde toen in die Stad, en verhinderde hem,
drie jaaren lang , zyn Werk in bet licht to geeven . Einde .
Jyk deed hy, in 1572, zyne Lufade drukken, welke by, in
bet begin van bet eerite boek , met eene ailerfchoonst inge.
rich-

aangetast . REDONDO klaagde hierover , en kreeg van den Za»wrha
tot antwoord, dat cenige wederfpannelingen dit gedaan hadden, wel .
ken by vryelyk mogt vatten en kastyden . Veritbord over dit ant .
woord , zond by DOMINICO DE MtSQUITA , met drie fchepen , on2
de kust van Malabar to ~londeren . MESQUITA vermoordde ill
korten tyd meet dan tweedulzend Malabaren, welker meesten in bev
doek hunner eigene zeilen genaaid en in koelen bloede verdronken
%verden . Wanneer de Zamorim hierover klaagde, voegde REDoNnv
hem . zyn eigen antwoord toe : „ dat het gedaan was door we4era , fpannelingen, welken by vryelyk uiogt vatten en hastydeu ."
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richte begroeting, opdroeg aan zynen Vorst, Koning SEBAS.
TIAAN , toen oud in zyn achttiende jaar. De Koning, zegt
de Franfche Vertaaler, was over zyne verdienlle zo voidaan,
dat by den Schryver befchpnk met een Jaargeld van vierduizend Realen , onder voorwaarde , dat by nan bet Hof zyn verblyf
zoude houden . Maar deeze Wedde, zegt dezelfde Schryver,
werd ingetrokken door den Kardinaal ntr nui , die opvolg•
de in de bezitting der Kroon van Portugal, Welke SESASTIAAN verloor in den veldflag van Alcazar (*) .
Deeze gefchiedenis van het Jaargeld is zeer twyffelachtig .
CORREA en andere gelyktydige Schryvers fpreeken 'er niet
van , fchoon fommige laateren ze geloofd hebben . Indien,
evenwel, CAMOENS een Jaargeld gehad heeft, is bet hoogst.
waarfchynelyk, dat HENURnt 'er hem van beroofde . Terwyl
SEBASTIAAN aan de Jacht was overgegeven, zat zyn ©udoom,
de Kardinaal, voor in de vergadering van den Rand ; en CAwoENS raadt den Koning, in zyne aanfpraak aan denzelven,
waarmede by zyne Lufiade eindigt , de Geestlykheid uit to
iluiten van flaatzaaken . Het was gemaklyk to zien , dat
biermede de Kardinaal bedoeld wierd. Daarby was HENDRIK
een van die Staatsmannen, die niet kunnen begrypen, dat
fraaie letterkunde der maatfchappye eenig voordeel aanbrenge. En tot voltoojing van zyn character moet men 'er by .
voegen, dat, onder de bekrompen inzichten, en in de zwakke handen van deezen HENDRIa, bet Koningryk van Portugal
geheel tot eenen puinhoop verviel ; en by deszelfs dood ,
welke eene korte roemlooze regeering eindigde , werd de
Kroon van Lisfabon , na eene flaauwe tegenworfeling , nan
die van Madrid gehecht (t). Zodanig was de verbastering
der Portugeezen ; eene verbastering, welke CAMOE14S to vergeefs
betreurde, en welke opgelnerkc to hebben hem tot eene mis .
daad werd gerekend .
Schoon HENDRIK de groote patroon was van eene foort
van geleerdheid (§), maar eene foort, welke juist bet tegenge .
(*) In Africa, in bet Jaar 1578. De Schryver zegt Diet, dat sEin deezen ongelukkigen veldSlag, her leeven verloor . Het
is zeker, dat meer dan 8Bn bedrieger zich naderhand valschlyk voor
deezen ongelukkigen Vorst uitgaf. Nogthans is bet niet volkomen uitgemaakt, dat SEBASTIAAN in dien veldiag inderdaad gefneuveld zy .
..r Doch bet is bier de plaats niet om daarvan to fpreeken.
(t~ In het Jaar 1580 . Men weet, dat de Portugeezen, zestig jaaren
laater, bet Spaanfche Juk afwierpen, en den Hertog van BRAGANZA
op den throon plaatiten.
(§) Portugeefche Schryvers fpreeken met hartlyke achtinge van de
befcherming, welke de Kardinaal }ENDRIK der Geleerdheld en den
Geleerden verleende . Gelukkiglyk vertellen zy ook, van welke foort
die geleerdheid was, zegt de Heer MICKLE ; naamelyk die van Montriken Legenden en Verdichtfelen, gelyk by then in eene breedvoerige aantekening .
SASTIAAN,
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geitelde was van die van CAMORNS ; zeker is bet, dot de
Schryver der Lu/lade door hem to eenemaal verwaarloosd
wierd , en order de roemlooze regeering van deezen Vorst
ftierf in al de ellende der armoede . Sommigen zeggen, dot
by in een Armenhuis zyne dagen eindigde . Hot blykt, on.
dertusfchen , dot by zelfs die zekerheid niec had voor zyne nooddruft , welke deeze huizen geeven . Hy had een'
zwarten knecht, die met hem was oud geworden, en langen
tyd ondervin4ing had gehad van zyns meescers menschlievend .
heid . Deeze dankbaare Indiaan , cen inbooreling van Yava,
die, volgens fommige Schryvers, zyns meesters leeven had
bewaard by de ongelukkige fchipbreuk, waarin deeze zyne
goederen verloor, bedelde Tangs de itraaten van Lisfabon voor
den eenigen man in Portugal, aan welken God de gaaven had
gefchonken, die ftrekken om den moed van een zinkend gefacht to doen ryzen . In het oog van eenen naauwkeurigen
waarneemer verfpreidt bet lot van cAMOENs een groot licht
over dot van zyn Wderland , en blykt daaraan naauw verbonder, to zyn . De zelfde onkunde, de zelfde geest van
verbasrering, welke duldde, dat bet leeven van CAMOEtvs ofhing van deszelfs aandeel in de aalmoesfen, welke zyn oude
gryze knecht met bedelen longs de ftraaten verzamelde ,
deed bet Koningryk van Portugal verzinken tot de laagfte
dienstbaarheid, welke eene veroverde Natie immer onderging .
Terwyl de Grooten van Portugal blind waxen voor den val,
welke hun dreigde, zag CAmoErcs denzelven to gemoet mec
eene knaagende fmart, welke zynen dood verbaastte . In eenen
zyner brieven heeft by deeze aanmerkelyke woorden : „ Hot
• einde van mynen leevensloop nadert ; de waereld zal zien
• hoe zeer ik myn Vaderland bemind hebbe . Ik ben terug• gekomen, niet alleen om in deszelfs fchoot, Inaar om met
• hetzelve to flerven ." In eenen anderen brief, kort voor
zynen dood gefchreven, klaagt by , fchoon met deftigheid,
in deezer voege : „ Wie heeft ooit, op een zo klein too.
• neel, als ncyn arm bed, zulk eene vertooning van de teleur .
• flellingen des geluks aanfcbouwd! En ik, als of bet on .
• geval alleen my Wet konde onderbrengen, hebbe my over• gegeven en deszelfs zyde gekozen . Want hot zoude wilde
„ roekeloosheid zyn, to hoopen, dot men zo opeengeftapelde
• rampen konde to boven komen ."
In then ongelukkigen toefland flierf LUIS DE CAMOENS, bet
grootfte letterkundige vernuft, dot Portugal ooic heeft voort.
gebragt , en in krygshatiige dapperheid en edelen moed niet
beneden deszelfs groocfte helden , in hot Jaar 157.9, bet tweeen
zestigfte
e van zynen ouderdom, her jaar no de noodlottige
nederlaag van Don SEBASTIAAN. De wyze zyner begraafilis
ltwam overeen met de armoede , waarin ny was geftorven .
Kort daarna vereerden nogthans veele Grafdichten zyne =epI tW. 1804 . No . 5 .
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dachtenis, en zyne Luflade werd in verfcheiden taalen over .
gezer. En bier behoort niet to worden overgeflagen , dat
P111LIPPUS , Koning van Spanje , wanneer by de Kroon van
Lisfabon aan zich trok , ernftig deed verneemen naar den
man , welken de zwakke Koning HENDRIK zo deerlyk had
verwaarloosd . Hoorende, dat CAMOENS overleden was, toonden beide zyn gelaat en woorden zyne teleurftelling en
droef held .
Uit bet geheele beloop zyns leevens , en uit den geest,
welke de geheele Lufiade bezielt, blykt duidelyk , dat de moed
en manieren van c AMOE.ws voortkwamen uit wnare grootheid
en waardigheid van ziele . Schoon zyne befchaafde verkee •
ring dikwyls door de Gtooten gezocht wierd , was by zo
verre van alle flaafsheid, dat zyne onvoorzichtigheid in dit
opzicht door fommigen ten hoogften gelaakt wordy. Maar
de voorbeelden daarvan verdienen geenzins de geftrenge be ,
risping, waarmede zy door fommige Schryvers veroordeeld
worden . Onbekend met bet tedere gevoel van eenen CAMOENS,
wisten zy niet, dat eene zorgeloosheid omtrent de gunflen
vies geluks en de openhartige rondborftigheid der verontwaardiginge genoegzaam onaffcheidelyk zyn van de geestdrift
eener fchoone verbeeldingskracht . De waarheid is, dat de
man, die echten genie bezit , zyne grootfte gelukzaligheid
vindt in de bejaagingen en uitweidingen van den geest, en
daardoor eene geheel andere wyze beefs van de zaaken to
fchatten, dan by, wiens oplettendheid onophoudelyk is t©egetvyd aan zyn uiterlyk belang.
Men beeft ook de verkwisting van cAMOENs berispt. Had
by bet vermogen verfpild, dat by to Macao verzarneld had,
2yne verkwisting ware inderdaad misdaadig geweest ; maar
[dat vermogen verloor by door louter ongeluk , en (*)]
let blykt niet, dat by ooit eenige andere gelegenheid had
om tot eenen flaat van onafhangelykheid to geraakel) . Mant
CAMOENS was ongelukkig, en de ongelukkige wordt maar al to
dikwyls in een ongunilig licht befchouwd . En echter, wanneer
wiles by elkander words genomen, zal bet ftrengfie onderzoek
doen zien, dat de rampen van CAMOENS de fehuld en fchan_
de waren van zynen leeftyd en vaderland, niec van den man
zeiven . Zyne gaaven zouden in bet paleis van AUGUSTUS
bbem een aanzienlyk verblyf bezorgd hebben ; maar zulke gas .
yen zyn, onder een ongeletterd yolk, een vloek voor hearen
bezitter. En met dit alles, indien by onvoorzichtig was by
zyne eerfle verfchyning aan bet Hof van JoAnxES den III ,
iudien de eerlykheid zyner verontwaardiginge hells tot groove
on(*) De tusfehen haakjens geftelde woorden oordeelde de Vertaa .
ler nooctig, om des SCluyvers meaning duidelyk en den zin vol to
maaken.
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onvoorziehtigheid vervoerde, zo als zy zekerlyk deed, toen
by to Coa Hekeldichten fchreef tegen den Onderkoning en
de voornaamfle daar in aanzien zynde Cothen, moet men zich
ook herinneren, dat de gaaven der verbeeldingskracht der
waakzaamheid van de Reden eene zeer zwaare taak opleg.
gen .
Deeze gaaven altoos to befluuren met nimmer dwaa .
lende rechtheid en onveranderde gevoegelykheid, eischt eene
moat van flandvastigheid en koele oplettendheid , welke niet
altoos de verhevener talenten der ziele verzelt .

ELIZA LASCELLS.
(Yervolg van bl. 141 .)

S

choon Mevrouw LASCELLS en baare Dogter niets wisten
van den rang des Heertn, die haar met zyn bezoek vereerd hadc , hieldt zich de eerfle , van wegen zyn voorkomen en manieren, overtuigd, dat by zich in een hoogen leevensrang geplaatsc vondt ; en , wanneer Mr. HERBERT , den
volgenden morgen, ELIZA ontdekte, dat zy in bet gezelfchap
van EDWARDS Vader geweest was, bedekte eene fchielyk opkomende bleekheld haar gelaat . Hoe zeer ook begeerig om
to mogen weeten wat deeze van haar dagt , durfde zy zelfs
zyn naam niet noemen, en , haare verfchooning maakende,
verliet zy bet vertrek ; zy ging na haare kamer, en borst nit
in traanen.
Naauwlyks was zy in flil gepeins en fchreiend nedergeze .
ten, of eene Dienstmaagd, door EDWARD tot vertrouweling
omgekogt, kwam by haar, haalde een brief uit haar boezem,
welke niet gefchikt was , om de ontroering , welke de mis.
leide ELIZA bevangen hadt, to verminderen : want voor eene
ziel, doordrengen van bet leevendigst gevoel van kinderpligt,
moest de voorflag, daar in gedaan , allerkwellendst weezen ; etl
bet leedt eenigen tyd , eer zy zo verre tot bedaaren kon komen, dat zy in Nat was, na beneden to gaan . De brief was
van deezen inhoud :
„ Aan Mejuffrouw LASCELLS I
„ Wreede en ongevoelige ELIZA ! Is bet dus dat gy kunt
„ fpeelen met de gevoelens van een gefolterd hart! Is bet dus
• dat gy eene grooter maate van tederheid, dan eene uwet
• grillige Sexe ooic gevoelde , beloont I Ach , ELIZA I dftr.
• Ware Beflister van myn lotl waardoor heb ik verdiend eene
„ behandeling, welke ik niet kan verdraagen? Zeg my, ach !
• zeg my, In welk geval heb ik u beledlgd? en laac ik ten
P a
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minileti het geluk hebben om eenige vergoeding to doer
voor mynen begaanen misflag .
Uwe geraaktheid zou ik
kunnen verdraagen ; uw toorn zou ik misfchien kunnen
verbidden : maar ik kan deeze wreede veronachtzaaming
niet verdraagen!
• Zes dagen zyn 'er verloopen, zonder dat ik van u eert
• brief ontving - zes dagen, fchryf ik ; zy fchynen my z ,
• veele jnaren : doch ik zweer, by al war heilig is . dat, in• lien gy my niet onmiddelyk fchryft, ik na TorkJhise zal
• komen, en voor uwe voeten fterven . Ja, wreede! ik zweer
dat ik niet zonder u kan leeven, en dat ik u , in 't oog der
•„ wereld, myne aanbiddelyke Vrouw wil noemen!
• ELIZA I dierbaare ELIZe! verfchoon deeze buitenfpoorig.
• held . Stem ilegts toe in mynen voorflag, en ik zal alien
• weezen, war gy wenscht ; maar , indien gy uwe coeftem• wing niet geefc tot een geheim Huwelyk , kan ik do
• elende myns leevens niet verduuren . Hoe kan ik denken
• aan den afftand , die ons van elkander verwydert , zonder
• door duizend vreezen gefolterd to worden ? Weet ik niet
• dat gy alle vrouwlyke bekoorelykheid bezit , en heb ik
• geen reden om to vreezen, dat elk Man, die u ziet, na uw
• hart zal dingen? Gy zegt my, dat gy niet kunt trouwen,
• zonder de toeftemming van uwe Moeder ; doch heeft zy
• my niet duizend blyken gegeeven van haare vriendfchap
• en hoogagting ? En ben ik niet alleen wederhouden gewor• den van haare toeftemming tot onze vereeniging to vraagen,
„ uit vreeze dat zy mynen Vader de gefteltenis van myn hart
• zou outdekken? - - Maar, wanneer gy eenmaal de
• myne zyt , myne ELIZA, buiten her gezag van ouderly• ken dwang om ons to fcheiden, zal ik hem bekend maaken
• met her dierbaar voorwerp , 't welk myne genegenheden
• innam en tegen zyne oogmerken my deedt aankanten : want
• bekoorelykheden als gy bezit zullen zeker pleiten voor de
• eenige daad van ongehoorzaamheid in zyn' Zoon ! - Ik
• heb een Vriend , die gereed is, de trouwplegtigheid tus .
• fchen ons to volvoeren . De vacantie begint heden , en ik
• heb verlof van myn' Vader ow een veisje na Wales to doen .
• Ik zal aan de tuinpoort weezen, met een postchais en vier
• paarden, op Woensdag, den tweeentwintigften, 'snagts ten
• twaalf uuren, en uwe getrouwe PEGGY zal ons op reis ver• gezellen .
,, Wilt gy hier in toeftemmen , of my in 't verderf neder• ftorten? Want ik zweer, geen uur uwe weigering to zullen
• overleeven . Zyn de banden van pligt flerker dan die van
• genegenheid `? Of is dit by u enkel een voorwendzel, om do
• vermindering van uwe liefde to bedekken? - Nog eens,
• ik fmeek om de vergiffenis van myne EL1zA ; nog eens fmeek
• ik haar om medelyden to bebbeu met den ontroerden Raat
„ van

•
•
•
•
•
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• van myn hart . Ach, myn Lieve I gy zyt de befchikfler van
• myn beftaan ; bet Weezen, 't welk elke klopping van myn
• hart beftuurt,
• Denk niet , dat uwe Moeder ongelukkig zal gemaakc
• worden door uwe toeftemming in den eenigen maatregel,
• welke myn leeven kan behouden : want ik houd my ver• zekerd,, dat, indien ik myns Vaders toeftemming tot onze
s , Egtverbintenis kon verwerven , UW EDWARD de Zoon haa„ rer verkiezinge zou weezen . - Her oogenblik, waar op
,, de trouwplegLigheid voltrokken is ,verzekert u, voor altoos,
• van my. 1k zal een daar toe gefchikten boode afzenden ,
• om bet haar to berigten ; en , naa dat ik uw gezelfchap
• eenige weinige weeken ongeftoord genooten heb, zal ik u
• weder leveren in de armen van deeze berninnenswaardige
• Vriendin .
• lk zal uw antwoord rverwagten, myne dierbeminde ELI• ZA, met eene maate van bekommerdheid, Welke de verbeel• ding zicb niet kan voorftellen . En alzo ik her mogelyk oor• deel, dat myn geluk u niet meer ter harte gaat, zal ik be-, fchikking maaken op alle myne tydiyke zaaken ; want ik
• roep den Almngtigen tot getuige aan van myne verzeke„ ring, dat fk geen uur wil of zal leeven , indien myn ver.
Vaarwel dan - misfchien
• zoek wordt afgeflaagen .
• voor eeuwig! Aanbiddelyke LLIZA! mogt uw hart lang een
• vreemdeling zyn, van de kwellingen , welke ik voel ! lit
• ben oyerkropt van boezemfmerte, en buiten ftaat oin wen .
• fchen nit to boezemen voor her geluk van haar, die myne
• zielsrust verftoord heefti
• Ac1I, ELIZA ! dierbaarite, beminnelykfte onder de Vrou• wen , denk om de elende, welke u wags, indien gy wei• gert nan myn verzoek to voldoen
EDWARD

CHARLTON :'

Terwyl de ontroerde ELIZA deezen brief las , gaf Mr.
MVlevrouw LASCELLS berigt van her onderhoud
tusfchen hem en EDWARDS Vader , en dat by de hoop
ltoesterde , dat de Heer CHARLES , in bet toekomende, zou
kunnen overgehaald worden om de Egtverbintenis tusfchen
haare Dogrer en zynen Zoon toe to ftemmen . - Het
bleek gelaat van ELIZA , toen zy beneden geroepen werd
tot her middagmaal , overtuigde Mevrouw LASCELLS, dat
eene nieuwc bezorgdheid her gemoed haarer Dogter prangde . Zy befloot onmiddelyk daarop, een bezoek to geeven
aan eene Vriendin, die een halve myl van Zee woonde .
De vrolykheid der plaatze , de verfcheidenheid van gezeL
(chap, daar komende, vleide zy zich, zou den droeven nevel , die over den geest haarer beminde Dogrer hing, verdryP 3
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dryven . Zy ging vroeger, dan gewoonlyk, van tafel, ont
een brief van kennisgeeving ann haare Vriendin to fchryven .
ELIZA was ook bezig met een brief op to flellen, maar met
geheel andere aandoeningen , dan die haare Moeder gevoelde ;
de eene fchreef met oogmerk om bet geluk to bevorderen
van eene geliefde Dogter , de andere om een doodlyken
flag toe to brengen aan de rust van eene toegeevende Moeder . Drie brieven ftelde de ongelukkige Dogter op ; drieinaal verl'cheurde zy dezelve - zo bedroevende en kwellende
waren by haar de gedagten over bet geen haare Moeder by
den voorgeflelden flap zou to lyden hebben : maar bet denkbeeld van den ftervenden EDWARD, zich door haare wreedheid aan den dood ten prooije geevende, dwong haar in 't
einde de wederhoudene toeftemming of .
Naauwlyks was
de brief afgegaan , of zy wenschte then weder in handen to
bdbben ; en zy befloot , de onvoegelykheid van haar gedrag
to belyden voor boor, die zy voorneemens was to bedriegen ;
doch vondt zich wederhouden door de heilige belofte aan EDWARD gedean , en door de vrees dat by bet flachtoffer zou
worden van de woede zyns Vaders .
Te vergeefs zogt MevrouW LASCELLS de zwaargeestigheid
van haare Dogter ce verdryven : want elite pooging, Welke zy
eanwendde , deedt alleen haare traanen verineerderen . Zich
in haars Moeders armen werpende , fchreide zy aan haaren boezem, by herhaaling betuigende, tint zy alle de betoonde tederheid onwaardig was . „ Neen,' fprak deeze uitmun.
tende Moeder, haare traanen met die haars Kinds mengende,
,, neen , beste der Dogteren , gy verdient alles wat de liefhebbendfte Moeder kan doen tot uwe Geluksbevorderingt Doch
ik had my verbeeld, dat gy meer fterkte van geest bezat . Van
tvaar die verregaande droefenis? Van wear die flerke gemoedsbeweeging f Wilt gy met uwe Moeder niet, als met uwe
Vriendin, handelen 7 Zeg my, op welk eene wyze ik uw geluk kan bevorderen. Leg uw hart voor my open, myn lieve
Kind! - Ik ben thans onderrigt van uwe genegenheid tot
$DWARD CHARLTON, hoe zeer ik dit Met bemerkte v66r dat
by van bier ging . Ik bedroef my dear over, dewyl ik weet
dat zyn Vader met hem een ander oogmerk beeft ; doch ik
heb eenige reden om to denken , dat by tot coeftemming zal
Itunnen worden overgehaald . - Ailes, vat 1k van myne
lieve ELIZA to verzoeken heb , is , dat zy geene geheime
briefwisfeling houde met een jong Beer, die geene vryheid
heeft om zyne hand can to bieden . Nogthans , hoe kan ik
voor een oogenblik gelooven, daat bet voor haar mogelyk
zou zyn , fchuldig to weezen can een bedryf, 't welk de
welvoeglykheid zelve wraakt?"
De diepgetroffe ELIZA (ter kamer uitfneliende) zeide : , Ach ,
myne Moeder 1 gy flelt myne aandoeningen op cone harde
proe-
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proeve ." Mevrouw LASCELLS, geloovende dot zy dus anngedaan was over her enkel vermoeden van fchuldig to weezen ann zulk een bedryf, volgde haar in den tuin, om zich,
wegens de gemaakce aanmerking, to verontfchuldigen . Dit
oogmerk werd egter verydeld , door de komst van twee
Vriendinnen Van ELIZA. Daar derzelver gezelfchap den novel
van droefgeestigheid fcheen to verdryven, befloot Mevrouw
LASCI±LLS , dit onderwerp niet weder nan to roeren . Het ant .
woord op haaten brief was velkomen nuar haar wensch : want
seen hadc haar dikwyls to vergeefs verzogt, aldaar eene maand
door to brengen ; doch fchoon zy met genoegen vooruitzag op
dit reisje , kon zy niet voor bet einde van de maand daar
bntvangen wopden .
Wanneer zy i uzA kennis gaf van her beraamde uictochtje,
borsc deeze , in flede van eenig anrwoord ce geeven , in
traanen vii. Mevrouw LASCELLS oordeelde her niet geranden ,
onderzoek to doen op deeze gemoedsbeweeging , en diensvolgens werd 'er Wet sneer van gerept.
Het tydperk, 't welk bet lot van ELIZA zou beflisfen, no .
derde met een bykans onbegryplyken fpoed : de uuren fchee .
nen, met eene fvuitengewoone fnelheid, om to vliegen. Van
Jag rot dag uam de droefgeestigheid der ongelukkige Dogcer
toe
.
Elk bewys van sederheid, welk zy van haare bemin .
Aenswaardige Moeder ontving , was eene nieuwe kwelling
voor haar reeds gefolterd barte . Dikwyls zag zy haare Moeder aan, tot &t zy, bykans door boezemfmerte geftikt, haar
em den hats vtel, en in traanen uitborst. Veelmaalen was zy
op 't punt otn voor haar op de knieen to vallen, en eene voile
khuldbekentenis to doen ; maar de bedenking van de belofte,
door haar aan EDWARD gedaan, belette haar to fpreeken , bondt
haare tong . -- De laarfte dag , welken zy ftondt door to
brengen in bet vreedzaam verblyf haarer Moeder , bragt zy
door in een ftryd van gemoedsbeweegingen, voor geene pen
to betchryven ; en , met her va}len van den avond , werden
haare aandoeningen zo hevig , dat haare Moeder met de
grootfke ongerustheid, werd bevangen .
Her uur om na bedde
to gaan eindelyk gekomen zynde, fcheenen ELIZAs kragteu to
bezwyken : haare Moeder boodc haar aan, dat zy by haar
zou komen flaapen ; maar PEGGY, die alles, tot de reis noo .
dig, befchikt hadr, merkte op, dat zy juffrouw ELIZA meniginaal hadc hooren zeggen , dot zy niet clan alleen kon flaapen .
Her denkbeeld, dat ELIZA niet wel zou kunnen rusten, dan
in haar eigen bedde, was genoegzaam voor Mevrouw LASCELLS om her voorgeftelde by haar flaapen re lnaten vaaren ;
en haar verzoekende na bedde to gaan, beloofde zy haar lets
warms to zullen bezorgen , met aanmaaning otn her to gebrui.
ken . Deeze proeven van moederlyke tederheid waren dotken in 't hart van ELIZA. In haar flaapvertrek tzeedende, wierp
P 4
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zy zich op een noel neder, zeggende : „ Ach, PEGGY ! I]-,t
is my onmogelyk, zodanig eene Moeder to bedriegen . --Ik kan niet! ach! ik kan my niet fchuldig maaken aan zullc
cen misdryfI"
,, Noemt gy dit misdryf, Juffrouw LASCELLS ! " hernam de
trouwlooze Dienstboode ; „ noetnt gy een misdryf bet leeven
to bewaarer. van den waardigen 1-leer CHARLTON? want ik ben
verzekerd, dat by, indien gy hem misleidt, naa uwe gedaane
belofte, Been uur zuiks zal overleeven . Ach, Mejuffrouw ! gy
weet Diet hoe zeer by u aanbidt! Ik ben verzekerd . dat hem
over u to hooren fpreeken , elks hart moet breeken ."
,, En, PEGGY," riep ELIZA, „ aanbidt myne Moeder my Diet ;
was 'er immer eene Moeder zo bezorgd voor haar Kind
Zal ik alle baare goedheden met de fnoodfte ondankbaarheid
beantwoorden ? Ach I ik wenschte, dat de Hemel , op dit
eigenst oogenblik, een einde ann myn leeven maakte!" ,, 't Is een blyk, Mejuffrouw ," hernam PEGGY, , dat gy de
Heilige Schrift niet verftaat ; zegt deeze Diet, dat cen Man
Wader elf. Moeder zal verlaaten , en zyn Wyf aanhangen?
En is 'er Diet nog een fterker verpligting voor ons , om den
Man ce beminnen en to gehoorzaamen? Docb wat heb ik van
Pligt to fpreeken , daar Liefde bet geval is? Daarenboven
kunt gy aan uwe Moeder een Brief van gerustftelling laaten,
Alles, war ik to zeggen heb, is , dat, indien gy voortvaart
den Heer CHARLTON to bedriegen, by v66r morgen avond een
Lyk zal weezen : en gy zult geen oogenblik vervolgens
rust hebben ; zyn geest zal om u heenen waaren, wegens bet
verbreeken van uw woord .' - „ Geen woord meer, PEGGY!"
hernam ELIZA ; ,, myn lot is beflischt, en ik moec IDyn woord
houden : maar millioenen zou ik willen geeven, indien ik ze
bezat , zo ik kon vermyden myne Moeder weder to zienl" ,, Stap in bet bedde, Mejuffrouw, en doe alleen uw nagtmuts
Op," zeide PEGGY ; „ en wanneer Mevrouw komt, zal ik
zeggen, dat gy flaapt ." - ELIZA volgde deeze raadgeeving
en Hoot by bet inkomen van haare Moeder de oogen . PEGGYS opgeftooke vinger gaf aan Mevrouw LASCELLS de blyde
kundfchap, dat bet voorwerp haarer bezorgdheid reeds de verlangde rust genoot. Naa haare Doper eenige oogenblikken
to hebben aangezien , gaf zy bet gereedgemaakte aan PEGGY
over, met last om bet warm to houden tot dat ELIZA weder
ontwaakte. - Zo ras de tederbezorgde Moeder de kamer
verlaaten hadt , verzamelde de listige Dienstboode alle de
reeds gepakte goederen ; ELIZA rees op, om eenige weinige
regels aan baare Moeder to fchryven .
De tyd, door EDWARD bepaald , naderde met rasfe fchree .
den ; twee of drie brieven waren in aller yl gefchreeven, en
de een naa den nnder verfcheurd , wanneer de klok twaalf
uuren boeg, en lit flaan de klopping van bet hart der be .
droa•
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droogene jongedogter fcheen to doen ophouden . De onver.
duldige PEGGY vermcerderde de geweldigheid haarer gemoedsbeweegingen . „ Indien gy," was haar woord, „ vyf minuuten longer draalt, zal de Beer CHARLTON Diet meet in leevett
zyn ."
„ Laat," hernam ELIZA, „ her gevolg weezen wat
Let wil, ik zal niet vertrekken, zonder myne Moeder eenige
regels gefchreeven to hebben ."
Zy vatte de pen weder tusfchen de beevende vingeren , naauwlyks in ftaat om dezelve
to beftuuren , en bragt her volgende op 't papier
,, Ach! myn dierbeminde Moeder! hoe zeer heb ik U be .
• droogen ! mar ik was tot geheimbouding verbonden door
• eene allerplegtigfte belofte : EDWARD vreesde, dat gy zy• nen Vader zoudt verwittigen van ons voorgenomen Fluwe„ lyk ; doch, binnen 't verloop van veertien dagen , zal by
• my weder in uwe armen bezorgen . - Dierbaarfe aller
„ Moederen! welk-een lange tyd zal dit voor my weezen!
• Nimmer ben ik edn dag uit uw oog geweest . -- Dui• zeudmaalen heb ik op 't punt geflaan, om my voor u op
• myne knieen neder to werpen , en u her plan, tot myne
• vlugt gevormd, to oncdekken . - fiunc, wilt gy deeze
• dene daad van ongehoorzaamheid vergeeven ? Zult gy,
t , met opene armen, uw berouwhebbend Kind ontvangen?- .
„ De vrees voor uw misnoegen dryft my tot wanhoop
la , zeker , gy kunt 'er niet tegen hebben om EDWARD
• CHARLTON voor uwen Zoon to erkennen ! Hy beeft reeds
• een byzonder verlof ; en een boezemvriend zal ons ont• moeten in de eerfte herberg, die met PEGGY en zyn knegc
• de eenige getuigen zullen weezen van de Huwelyksvol„ trekking : en naa dezelve znllen wy een reisje doen van
• eenige dagen . - Eene Moeije van mynen EDWARD heeft op
• zich genomen, onze wederkeerige liefde en verbintenis aau
• zynen Vader to berigten, en, indien by onverbiddelyk blyft,
• zal zy ons een jaarlyksch inkomen geeven van vyfhonderd
• Ponden . -- Ach, myne Moeder I mat my ilegcs molten
• hoopen, dat gy onze vereenigitig zult zegenen : want, van
• dien zegen ontbloot, zou ik diep elendig weezen.
ELIZA LASCELLS ."

Met eene beevende hand vouwde en Hoot ELIzA deezen
Brief, en ging met waggelende fchreeden den trap af. By
her openen van de suinpoort vondt zy zich omarmd door den
Man, op wiens eerlykheid zy zich verliet . De verrukte EDWARD riep uit, naa haar vuurig omhelsd re hebben : „ Op
myne knieen dank ik u , myne aanbiddelyke ELIZA , voor
deezen voorfinaak van gelukzaligheid : laat ik u, myne En .
gelin, na her rydtuig brengen ." In ftede van haar to geleiden , moest by haar bykans draagen ; want de hevige gemoedsbeweegiugen hadden haar gebeel vermeesterd . Her rydP 5
twig
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twig hadt reeds een goed fluk wegs afgelegd , eer zy het
vermogen van to kunnen fpreeken wederkreeg .
Stilhoudende by de daarcoe bepaalde herberg , kwam een Kerklyke by
bet rydtuig , die tot EDWARD zeide , dat by een half uur over
den beftemden tyd kwam . In bet vertrek komende, zag ELIZA
een openliggend Gebeden- en Formulier-boek op eene tafel,
die voorts met ververfchingen gedekr was .
„ Nu, myn verloofde Bruid," riep de fnoode EDWARZi
uit, „ nu zal myne vuurige genegenheid haare belooning
erlangen! Kom, Mr . BULLARD, flel de plegtigheid niet uit ;
en dan zullen wy bet Huwelyksfeest vieren ." - PEGGY
en EDWARDS knegc werden in de kamer geroepen , en de
vermeende Geestlyke volvoerde de Trouwplegtigheid . ELIZA
kon suet overgehaald Worden om van bet opgedischte iets to
neemen, maar ging vol ontroering met EDWARD . -- 's Morgens ten zes uuren deedt EDWARD bet rydtuig voorkomen ;
en bet dus getrouwde Paar reeds na een klein Huis , door
EDWARD gehuurd, van waar een brief zou afgezonden worden aan Mevrouw LASCELLS, om haar de weete to doen van
bet gebeurde .
Terwyl ELIZA haar lot in hander ftelde van EDWARD CUARLTor4, bragt baare Moeder eenen flaaploozen nagt over : want
de verflaagenheid en ongefleldheid , die ELIZA den geheelen
voorgaanden avond betoond hadt, vervulde haar met de diep .
gaandfle bekommerdheid . By bet aanbreeken van den morgenflond fcbeen egter de uitgeputte natuur de verfrisfende
hulp des ilaaps to behoeven ; en bet was verre over bet gewoone uur des opfkaans, toen Mevrouw LASCELLS om PEGGY
Doch , in flede dat PEGGY boven kwam , verfehelde.
fcheen 'er een jonger Meisje , 't geen zy gehuurd hadt ant
eenig bywerk to doen, met berigt dat PEGGY zich nog Wet
vertoond en niet in haar eigen bed gellaapen badt . Verfchrikt door her denkbeeld van ELIZAS toeneemende ongefleldheid , floeg zy haar mantel om en fnelde na derzelver
kamer. Doch men oordeele over haare ontioering en de geflel.
tenis van haar hart, wanneer zy het voorwerp haarer moederlyke bekommernisfen daar niet vondt 1 De gereedgemaakte
drank flondt onaangeroerd op tafel , en de ongezegelde brief
lag 'er mast . -- „ Myn Kind! myn Kind!" was alles, wat
de flamelende item der ontileltenisfe kon uitbrengen ; terwyl
de traanen weigerden to vlieten . Zich zelve werpende op
bet bedde door ELIZA verlaaten, bleef zy eenige oogenblikken
roerloos : in 't einde flamelde zy den naam van Mr . IIFRBERT
ait, en haar doodlyk ontilelde Meisje liep terilond na diens
buis. - Onmiddelyk verfeheen die waardige man : de om
gelukkige Mevrouw LASCELLS was nog in bet bedde ; en de
brief , welke haar berigt gaf van ELIZAS vertrek en huwe.
lyk, was nog ongeopend in haare hand .
De komst van Mr. HERBERT fcheen de aaadoeningen, die
een
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een fchok , zo onverwagt, to wege gebragt en voor een
tpd alle andere verflonden hadc, of to breeken ; zy riep nit :
• Ach I dat ik geleefd heb , om deeze overmaate van boezemfinerte to ondervinden!" Zy ftrekte de hand, die den
Brief bieldt, uit, en haare traanen begonnen to vloeijen .
Dc ontroeringen van den braaven Mr . HERBERT waren weinig
minder dan die van de geheel troostlooze Mevrouw LASCELLS.-• Eene Moeije zou hun een jaargeld van vyfhonderd Ponden
geeven?" fprak Mr . HERBERT op een coon vol twyfelings . -•
• Goede Hemel!" rtep de nog heftiger ontitelde Moeder
nit ; „ zeker , by heeft geen bedrog aan zyne andere misdryYen toegevoegd? Ach , Mr. HERBERT I by kan myne ELIZA
niet bedroogen hebbenl Llever,veel liever zou ik hooren dU
zy geftorven was I"
Mr. HERBERT, vreezende dat een woord hem mogt ontfnap.
pen , 't welk fmerte aan de reeds ondraaglyke fmerten zoo
toevoegen ~ poogde haar to overtuigen, dat 'er geen twyfel
kon weezen aan bet volbragte Huwelyk, en boodc aan, zyne
poogingen to zullen aanwendgn om Sir CHARLES to bevredigen . Met dit oogmerk bellooe die waardige Man, zich verzekerd houdende, dat de vermelde onderftand der Moeije een
louter verzinzel was, en geloovende dat een jong Heer , die
zulk een onvergeeflyk bedrog gepleegd hadt, in ftaat was on
nog grootete misdryven to pleegen, de zaak nader to onderzoe .
ken . Wegens de wettigheid des voltrokken Huwelyks koescerde by heftige vermoedens : maar by befloot, de vlugtenden
tbt de afgelegenfle deelen des Ryks to vervolgen , en zelf
het Huwelyk in to zegenen.
Naa bet aanwenden van alle poogingen om de geweldi .
ge aandoeningen der Moeder ce doen bedaaren , in welk
vriendfchapsbetoon by eindelyk gelukkig ilaagde, fteeg by to
paard, en reeds na de digtstbygetegene Stad , om daar de
postkoets if ce wagten . - Te London komende , hadt by
het verdriet van to verneemen dat de Heer CHARLES cHantr
TON to Richmond was, en niet voor den volgenden dag t'huis
2ou komen. Naar diens Zoon EDWARD vraagende, kreeg by
van de Dienstbooden berigt , dat deeze kortlings van huis
gegaan was , om een reisje door Wales to doen . Nicts kon
'er worded uitgevoerd , eer de Heer CHARLES wedergekeerd
was : de tyd fcheen hem met ongewoone traagheid to verloopen ;
doch op bet nur, door de Huisgenooten vermeld, kwam deeze to Londen , en by kreeg des berigt .
Wanneer de Baron eerst bet bedrieglyk gedrag zyns Zoons
verftondt, kende diens woede en verontwaardiging geene pealen ; doch, toen by bedaardheids van geest genoeg gekreegen
bade om na reden to luisceren , en vernam , dat bet voor.
werp van zyns Zoons llefde de eigenfte Jongejuifrouw was,
die onlangs zo zeer zyne verwondering halt gaande ge .
maakc,
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maakt , krecg droefheid en leedweezen by hem de overhand
op geftoordheid en woede .
„ Ik vrees," fprak by, „ dat by h~nr misleid en niet
getrouwd heeft ; want bet grieft my, Mr . HERBERT, u to
moeten zeggen, dat by tot alles kwaads in flaat is ."
• Zo jong, en zo vol bedrogs!" zugtte Mr . !IEIBEItT
• Ik vond my Dimmer zo zeer bedroogen ; zyn gedrag,
terwyl by by my was , !cbeen my geheel opberisplyk ;
en ik hoop , Mynheer , by is zo thood niet als gy u
vcrbeeldt." - „ Gy zyt," hervatte de Baron met bet
Ileerflagtigst gelaat, „ gy zyt bedroogen ; gelyk deeze Brieven u maar al to duidelyk zullen toonen ." Dit zeggende ,
haalde by nit cene laade van zyne fchryftafel verfcheide Brieven van twee Landlieden in de nabuurfchap van Mr . IIERBERT .
In deeze wend EDWARD CHARLTON befchreeven als de
onteerder banner Dogteren, daar zy beide , omcrent op denzelfden tyd, moeder geworden wareo ; en daar zy dus begreepen , dat 'er aan Been #iuwelyk to denken was, verzogcen
zy den Ileere CHARLES , dat by, als een man van eer, zorg
voor de Kinderen zou draagen . Ilierin fcheen deeze toegeftemd to hebben , en uit inzigt voor de ongelukkige Land .
meisjes was bet geval gcfmoord geworden ; doch de vrees van
Mr. ILERaEaT vernleerderde grootlyks op bet leezen deezer
Brieven .
„ Fly zal," riep de Heer CHARLES uit op een fterken toon,
• by z .-,l , ik zweer bet by den Hemel ! haar trouwen . Maar
hoe zullen ivy bun outdekken? want ik geloof niet dat zy in
7Vales zyn ." - Op dit oogenblik ging de deur open, en de
Heer GEORGE FREELOVE , een boezemvriend van EDWARD ,
tradt, zouder pligtpleeging, ter kamer in . - Het gelaat van
beide de Heeren cekende eene hevige g~.moedsbeweeging,
welke deeze Jongeheer cerflond oncdekte ; en geloovende dat
de Heer CHARLES kennis gekreegen halt van EDWARDS doorgaan, fprak by hem iu deezer voege aan : „ Gy fchynt, waarde lleer l onttteld : hebt gy lets van uw Zoon vernomen , 't
geen u ontroert?" - „ Kunt gy," hernam de Baron, „my
eenige kundfchap geeven, welke gy denkt dat my tot verligcing kan dienen? Zeg My, GEOkGE! is by gecrouwd, ja of
neent" -- „ Getrouwdi" hernam GRORGE op een coon van
verwondering . „ gecrouwd ! Hoe , myn waarde Ileer ! ge.
looft gy dat by zich aan zulk eene dwaasheid zou fchuldig
maaken?" - „My was ," luidde bet wederwoord, „met de
claad verteld , dat by , naa een bekomen byzonder verlof,
eene jongedogter niet verre van Tork getrouwd hadt , en dat
by nevens haar thans een Teisje na Zuid Wales deeds ." „ Wel dan, Mynheer! kan ik u gerust flellen, en u zeggen,
fiat by zich cegenwoordig op een aartig klein Buicen , geen
derdg mylen van 2'ork, bevindt : bet voorwerp zyner i,iefde
is

ELIZA LASCELLS.

237

Is zeker by hem ; maar ik verzeker u-hy heeft geen oogmerk
om na Zuid-bales to gaan . Het Meisje , vind ik , heeft
eene ouderwetfche opvoeding gehad, en, fchoon tot gekwordens toe op hem verliefd , was bet Huwelyk haar onophou .
delyke Text ; waarom EDWARD, ten einde haar in een goed
humeur to brengen, TOM BOLLARD ovcrhaalde , om , als een
.
Geestlyke, bet Huwelyk to fluiten : in Liefdesgevallen, zo
wel als in den Kfyg, zyn alle listen en verfchalkingen geoor.
lofd ; - een Huwelyk, ik verzeker het u, kwam nooit op
in EDWARDS gedagten ." -- Zo driftig zogt FREELOVE zynen
Vrlend van bet misdryf des Huwelyks vry to pleiten, dat by
niet lette op de uitwerking, welke zyn gefprek baarde ; doch,
by bet uitfpreeken der laatfte woorden , viel zyn oog op
Mr. HERBERT , wiens gelaac verwondering en verbaasdheid
tekende. Het denkbeeld, dat deeze Man de Vader van zyns
Vriends Beminde mogt weezen , trof bem , en , verlegen
over de opening , welke by gegeeven badt , fnelde by ter
framer nit, in 't midden beengende, dat by zich eene beloftte herinnerde, welker vervulliug geen uitftel konde lyden .
(Het hervolg hiernaa .)

DL BELOONDE GASTVRIHEID, OF EENE ONTMOETING, DEN

T

HERTOG VAN NIVERNOIS BEJEGEND .

er tyde dat de Hertog VAN NIVERNOIS zich als Afgezant
in Engeland bevondt , werd by verzogt eenigen tyd in
Norfolk op Lord TOWIVSHENDS Landgoed door to brengen .
Wei eens deedc by een tochtje to paard, flegts van een kuegt
vergezeld. Op een deezer werd by overvallen door een geweldigen ftortregen : by nam zyne fchuilplaats in eene kleine
landwooning, waar by een gastvryen Geestlyken aantrof,
die terftond een groot vuur deedc aanleggen , en den onverwagt komenden Gast onthaalde op het geen by in huffs hadc ;
by deeds zelve alles , oin de kleederen des doornatten to
droogen . - Geiteel onkundig van den rang, welken die
Man in de maatfchappy bekleedde , bejegende by hem met
die vrymoedigheid , welke nit een eerlyk hart opwelt . De
Hertog, eenig onderzoek doende op bet Inkornen des herbergzaamen Geestlyken, bevondt, dat by een Gezin re onderbouden hadc , met een inkomen van flegts tachtig Ponden
Sterling ; en dat dit inkomen niet geheel uit bet waarneemen van den Kerkdienst voortkwam , maar bykans voor de
belft fproot uit bet lastig werk vatr Schoolhouden .
Terwyl 's Afgezants kleederen droogden , zag by bet vertrek rond, en oncdekte een oud Schaakbord, 't Peen alle rekens droeg van in langen tyd niet gebruikt to zyn . Op de
vraag aan den Geestlyken, of by dac beerlyk feel verftondc 2
Ja .
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Ja, was bet antwoord , gepaard met eene uitnoodiging one
to blyven en to eeten . Dewyl de regen geweldig aanhieldt,
nom de Hertog de uitnoodiging aan, en bet Schaakbord diende tot tydverdryf ; en , fchoon de Hertog zich verbeeldde
dat by een zeer bedreeven Schaakfpeeler was, verloor by bet
eene Ipel voor, bet andere naa .
Met den avond bedaarde de regen ; de lugt werd helder.
De Afgezant nom een hartlyk affcheid . Maar de herbergzaa .
me ontmoeting, hem bejegend, maakce een onuitwischbaaren
indruk op zyn hart . „ Slegts tachtig Ponden Sterling in 't
• jaar, en zo veel herbergzaamheids!" zeide by menigmaaletz
by zich zelven , onder bet ryden na Lord TOwNSHENDI
Landgoed. „ Ik moet myn best doen , om de weldaaden ,
• welke ik van deezen waardigen Geestlyken ontvangen heb,
• to vergelden , en beproeven , hem een beter Standplaats ,
• met zyne verdienflen overeenkomende, to bezorgen ."
De Hertog VAN NEWCASTLE gaf ten then zelfden tyde een
bezoek aan Lord TOWNSHEND . De Afgezant ontvouwde, by
bet verhaal der ontmoetinge, den fchraalen toeftand , waarin
zich die Geestlyke bevondt, en verzogt , dat de eerfte betere
Standplaats, welke den Hertog ter befchikkinge ftondt, aangeboden mogt worden aan den Man , die hem zo gul en herbergzaam ontvangen en onthaald hadt .
Verfcheide maanden verliepen 'er, cer eerie Standplaats openviel, ter aanbiedinge gefchikt, en de Geestlyke was onkundig gebleeven van den rang zyns voormaaligen Gasts ; dan
op een vroegen morgen kwam een Knegt met bultengewoon
ryk liverei aan zyne deur ; deeze gaf hem een Brief over
van den volgenden inhoud : „ De Hertog VAN NIVERNOIS
„ groet den Eerw. JOHN-, en, als eene erkentenis voor
• diens gastvry onthaai en de ontvangen les in bet Schaakfpe• len, verzoekt by hem, de Standplaats van - aan to
• neemen, welke vierhonderd Ponden Sterling 's jaars op• brengt. Niets meer heeft by des to doen, dan zyne er• kentenis daarvoor to betuigen, aan den Hertog VAN NEWCASTLE, binnen weinige dagen .'
•

ANEKDOTEN WEGENS DE JEUGD VAN AUGUST VON KOTZEBUE .

(Getrokken uit eene Leevensbefchryving,
ven opgeJleld.)

D

door hem zel

De naam van EOTZEBUE is bekend in alle gewesten van
Europa, alwaar men werk van het Tooneel maakt ; en
veelen zyn van oordeel, dat by in zyne Stukken eene maate
van losbandigheid ten tooneele heeft gevoerd, voor de belangen
der echte zedelykheid niet zeer voordeelig. Het verfiag, welk
by van zyn leeven geeft , vertoont iets zoo wet van de
Cchoonheden als van de vlekken zyner Tooneelftukken . Intns-
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tusfchen fchynt by bier in opregt to handelen ; en Wy leeren
let air, dat by, zints zyne vroegfle jeugd, een onverzaadely .
ken trek tot tooneelvermaaken hadt ingezogen .
Bone ge•
woonte , terwyl by to yyeimar to fchool ging , gaf hem de ge.
legenheid om zynen dichcerlyken geest to oeffenen . „ Een
uur elke week, fchryfc by, was aan de dichtkunde toegewyd ; en dewyl zulks op een Saterdag gefchiedde, zag ik altyd dien dag met een byzonder verlangen to gemoec . De vol.
gende orde wierdt by die gelegenheid in agt genomen .
„ Ten beflemden tyde kwam Musruus in de fchool, en
vraagde, of deeze of geene fchoolier een dichtkunflig opflel
van zyn elgen maakzel hadt : want dic was eene geheel vrywillige bezigheid aan de zyde der jeugd.
Zelden, egter,
miste her , dat 'er zich een vereerer der Zanggodinnen opdeedr, die , met neergeflagene oogen, to kennen gaf, dat by
een courtje na den Pegafus hadr gedaan . Straks wierdt den
jeugdigen Dichter her fpreekgefloelte aongeweezen, die bet beklom -n
en zyn opftel voorlas, terwyl do meester, zonder een
ivoord to ipreeken en met de handen op den rug, her fchool .
vertrek op en neder wandelde. Naa geeindigde voorleezing,
wierdt her flak door den meester beoordeeld , doch niet
zeer ilreng."
Naa nog eene andere werkzaamheid vermeld to hebben,
verhaalt KoTZEBUE de historie van zyn eerfle Dichtfluk, ter deezer fcboole ingeleverd, op de volgende wyze.
. . Omtrent dien tyd vielen de Balladen zeer in den fmaak .
De Almanakken waren opgevuld met fchrikwekkende Verbaalen van Ridders en Spooken, die niet konden nalaaten, myne
bewondering to wekken ; ook was her niet onnatuurlyk, by
myne drift om Autheur to worden , dat my de heimelyke
zucht beving om met hun to wedyveren . Ik fchreef dan
eene Ballade , in de hoogfte vlugt van den heerfchenden
fmaak ; een gedeelte daar van bewaar ik nog onder myne papieren . Her behelsde een kostbaar banker, en een verfchriklyken moord ; 'er verfcheen een Geesc, bekeering predikende ; en de verharde zondaar wierdt eindelyk door den Duivel
weggevoerd.
Met dat alles was de verfificacie vloeiende
en naauwkeurig.
„ Den volgenden Saterdag konde ik naauwlyks her gezette
uur afwagten, om myn meesterfluk ten voorfchyn to brengen .
Her gewigtig oogenblik verfcheen - myn hart klopce - ik
beklom den fpreekfloel, en ]as myn fluk voor met eene beevende flemme.
Maar hoe flonkerden myne oogen , hoe
zwol myn boezem van verrukking, wanneer aan bet einde
Mus)eos zeide - woorden , nooic door my to vergeeten
,, Good, zeer goedl air war Almanak hebt gy dat overgenomen?" - Begryp eens, Leezer, indien gy kunt - maar
neen, gy kunt her onmogelyk begrypen, met welk eene verrakking ik tot antwoord gaf: , 't is myn eigen opflel!"
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„ Is 't wear ;" fprak MUSAEns : „ Wel , wel , bravo ! gas
zoo maar voort ." Ilt was fchier buiten my zelven , en zou
de gewaarwordingen van dot oogenblik voor Been Koninkryk
hebben willen geeven . Met wangen van genoegen gloeiende
keerde ik weder no myne plaats ; en doer ik bemerkte dat de
oogen van alle myne fchoolmakkers op my gevestigd waren,
verbergde ik, met eene gemaakte nederigheid, myn gelaat in
den blaauwen mantel, welken alle fchoolieren verpligt waren
to draagen.
• Van dat oogenblik of befchouwde ik my a1s een waaren
Dichter. MUSnaus hadc bravo gezegd 1 MUSAEUS konde meenen, datde Ballade uit een Almanak was overgenomen-eene
foort van letterwerk, waar voor ik ten dien tyde veel agtinge
bad •- wie kon dan mynen eisch betwisten, om ats een Zoon
der Zanggodinnen befchouwd to worden? - Ik had nu een
gebaanden weg, en regen elken Saterdag maakte ik een nieuw
opflel ; moor, gelyk my dagt dat niecs myne Ballade kon
evenaaren,tustte ik welvergenoegd op myne lauweren, alleenlyk botvierende aan myne kinderagtige trotsheid , door bet
geliefde troetelkind altyd by my to draagen , op dat 'er,
om deszelfs roem to verfpreiden , geene gelegenheid mogt voorbygaan, door bet niet by de hand to hebben, wanneer ik iemant ontmoette, vriendlyk genoeg, my daarom to verzoeken.
• Tot myn geluk verflondt MusAEUS even goed de kunst
om den eigenwaan to beteugelen, als om bet vernuft aan to
inoedigen . Eenige maanden daarnaa, ter gelegenheid dat de
fchoolieren , in een openbaar Examen , voor eene talryke
Vergadering proeven van hunne vorderingen moesten geeven,
en MUSAEUS aan de toegevloeide menigte blyken van de vorderingen der fchoolieren in bet maaken van eigen opflellen
wenschte to vertoonen , begeerde by, dat dezulken, welke by
daartoe bekwaam keurde , eenige dichtflukken, door hen zelven opgefteld , zouden voorleezen . Toen ik aan de beurt
was, en by my vraagde, wat ik in bet Examen voorhad to
leveren, antwoordde ik , zonder my to bedenken : myn Ballade.
„ Uwe Ballade," hernam by, „weike Ballade?"
„ De zelfde , welke bet myn Heer Profesfor behaagde,
eenige maanden geleeden , zoo hooglyk to pryzen," antwoordde 1k met een vertrouwen en ingebeeldheid , welke de
Beer Profesfor niet kon verdraagen .
• boa I" fprak by, „ weg met dien prul, welken ik long
had vergeeten ! Neen , neen ! gy moet wat anders leveren,
lets dat hoorenswaardig is ."
• Ik ftond bedonderd ; bet flaatelyk gebouw der ydelzinnigheid, in mynen boezem gefligt, wierdt in een oogenblik
ter anrde geworpen, en de Schaamte weende over de bouwvallen Wat nu gedaan ? - Ik moest den lauwerkrans afleggen, onder welken ik zoo long welvergenoegd had gefluimerd,
en dien ik nu eerst ontdekte verwelkt to zyn, en myn best
does om een nieuwen to verdienen ."
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FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK .

WAARNEEMINGEN, TEN OPZIGTE VAN DE DUDE
CLASSIKE SCHRYVEREN.

(Uit The Annual Revic+.v, and H.1iory of Literature for
1802. By Awrnua AIKIN, Editor.)
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GGene Letteroefening is vermaaklyker,,

en weinige
v erfchaffen meer leerings , dan die van de Gefchiedenis der Wysbegeerte . De opkomst en het verval der
Roningryken en Staaten in derzelver oorfprong en voortgangen na to gaan, verlcent eene bezigheid, zo belangryk voor de verbeelding , als bevorderlyk voor bet verftand. Maar bet bevalligfte, 't geen de Gefchiedenis op .
levert, bettaat misfchien in bet vermelden van den oorfprong en de vorderingen der kunften , weetenfchappcn
en befchaaving . De overblyfzels der oudt Letterkunde,
indien men dezelve enkel befchouwe, als behelzende de
Gefchiedenis dier verafgelegene tyden , van welke zy
tot ons overgekotnen zyn, en blyken opleverende van
de befchaaving , welke zy bereikt halt , zouden van
vry groote aaugelegenheid weezen ; doch men kati niet
lochenen, dat zy een kletnmender eisch hebben om door
ons in ernflige opmerking genomen to worden .
De vordering, welke de Ouden in de wectenfchappen
getraakt hadden , was in geenen deele gering . De beginzels van de meeste hedendaagfche verbeteringen in de
Natuur- en Zedekunde bezaten misfchien de Wysgecrea
van Griekenland en Rome. Zy lieten veel, zeer veel, ter
verdere nafpeuringe over ; zy fpilden menigwerf de moeilykst aangewende poogingen in bet voortzetten van den
loop op bypaden , die op dooling uitliepen ; doch met
dit alles openden zy die paden van weetenfchap , welke
naderhand met meer geluks betreeden zyn ; en de Jeerling in de hedendaagfche Schoolen Nat vaak verwonderd , als by in de Schriften der Oudetl wenken van
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kundigheden ontmoet , welke by aangemerkt badt, a1s
den uitfluitenden eigendom der Wysbegeerte van een veet
hater tydperk .
De groote aangelegenheid der ottde •Letterkunde, ten
tyde van derzelver herleevinge , alleen aangemerkt als
een bron van onderwys in de weetenfchappen , is onbetwistbear . De wereld was, eeuwen lang, als 't ware, agterwaards gegaan in kennisfe ; en fchoon naa die ebbe de
vloed begon , was dezelve nog verre van de voorige
hoogte beklommen to hebben . let was , to dier oorzaake, bet lot der hedendaagfchen, in elke weetenfchap,
als 't ware , by de Ouden fchool to gaan , en hun geluk, ten (lien hachlyken tyde, zulke onderwyzers aan to
treffen .
Zy waren ook niet agterlyk in bet crkennen van
hunne verpligtingen en bet ontdekken van hun belang .
Niets werd met grooter drift voortgezetrdan de herftelling der Geleerdheid . Italie ging voor op deeze loflyke
loopbaane , en wekte welhaast den geest van nayver by
de nabuurige Volken op .
De that der dingen is thans grootlyks veranderd .
Drie Eeuwen van onvermoeiden, ongellaakten arbeid in
verbeteringen hebben de lledeudaagfchen boven hunne
Leermeesters verheven . De betrekkingen van ruimte
en getal heeft men voortgezet en toegepast tot eene
verbaazende uitgeftrektheid . De algemeene eigenfchappen
der ftoffe heeft men gelukkig nagefpoord in de befpiegeling , en in 't gebruik zeer uitgebreid toegepast . De
zelfftandigheden zyn op den toets der proeve gebragt ,
daar zy, in den gewoonen ftaat, door derzelver fynheid,
de kennisneeming onzer zinnen ontglippen . De aarde is
onderzogt tot eene uitgeftrektheid , verre de grenzen der
voorige ontdekkingen to boven gaande . Wy zyn zelfa
geene vreemdetingen in de gewesten der ruimte . I-let
raaakzel van den kloot , then wy bewoonen , is zeer
naauwkeurig nagefpeurd , zo verre dezelve toeganglyk
Is voor menfchen vlyt . De voortbrengzels heeft men
vernuftig gerangfchikt , en zyn daardoor to gemaklyker
onder bet oog gebragt . Veele van derzelver nutte cigenfchappen zyn ontdekt . De Mensch is veel verder
gekomen in de kennis van zyne eigene natuur , zo ten
aanziene van zyn lichaam als ver(tandige vermogens .
Zelfs in de duistere gewesten der Povennatuurkunde
heeft men lets, dat naar zekerheid gelykt, verkreegen .
IVY
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Wy hebben geleerd en de fterkte en de zwakheid onzer
eigene verinogens , de grensfcheidingen der twyfelaary
en vermetele beflisfing , en de eerfle beginzels , welke
de vooibereidende kundiglleden vormen . Redelyke ophclderingea heeft men gegeeven van den oortprong
en bet gebruik der taale ; alsmede de vermogens van
's Menfchen geest naauwkeurig onderfcheideu ; de be.
giuzels van maatfchaplyk en eigen byzonder geluk ont .
vouwd , fchoon wy alsnog niet wys genoeg zyn on1
de beste toepasfing van onze ontdekkingen to maaken .
Wy vervoegen ons, to dier oorzaake, niet ]anger tot
de Ouden om onderwys in de Weetenfchappen ; Immers
zou een tegenwoordig maatig gevorderde aan PLATO CU
AItISTOTELES onderrigting kunnen geeven .
Om de aangelegenheid der Clasfical2 Letterkunde to
verdeedigen , moeten wy op andere gronden to werk
pan . De oude Taalen zyn de fleutels der oude Ge .
ichiedenis . Binnen den omtrek der Griekfhe en Latyn.
fche Taale is verreweg bet grootfte gedeelte bewaard
van bet onderrigt, 't geen wy bezitten, wegens de be.
iangrykfle deelen der wereld, zints de vroegtte gedenk.
lhtkken der Gefchiedkunde, tot bet verval van de oude
befchaafdheid .
In de taalen van Oud Criekenland en Rome bezitten
wy Schryvers van volklonkene en bykans o nnavolgbaa.
re uitfleekenheid , in eenige vakken der Letterkunde,
die ffeeds onze beste voorbeelden blyven in derzelver
onderfcheidene foorten van opttellen . Is de Wysbegeer.
to van PLATO en ARISTOTELES aan de vergetelnisfe
overgeleverd, - de Dichtwerken van HOMERUS en vii.
6ILIUS, de Welfpreekenheid van DEMOSTHENES en cr
.
CERO , de Gefchiedenisfen Van HERODOTUS en THUCY.
DfDES , LIVIUS en TACITUS, blyven not eene erkende
uitfleekenheid bezitten .
De vorming der oude Taalen, zo wydverfchillende
van die onzer eigene, en, in veele opzigten, zo veel
voortreflyker , is alleen een voorwerp van belangryke
nafp euring voor den wysgeerigen Letterkundigen .
Edne weetenfchap, inzonderheid, zal haare verpligting
erkennen aan de oude geleerdheid . Eenige van de gewigtigtte Leerftellingea , in verband flaaude met de
Godgeleerdheid , zyn voornaamlyk gebouwd op Ge .
fchiedkundige daadzaaken , welker blykbaarheid over .
gc.
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geleverd is door Schryvers , die in de oude Taalen
fchreeven .
Eindelyk is de Oordeelkunde gefchikt om eene zeer
belangryke en uitlokkende bezigheid to worden,dewyihet
genoegzaam beweezen is door de welbekende verkleefdheid der liefhebberen van dieLetteroefening aan de voor •
werpen hunner nafpeuringe ; en wanneer men niet zo
verre gaat dat zulks een inbreuk maakt op de volbrenging
van ernfliger pligten, mag bet vermaak, daar nit to haa .
len , aangemerkt worden als een meet dan enkel onfchuldig genoegen .
Eene groote omwenteling heeft 'er plaats gegreepen
in de belangrykheid der Clasficale Letterkunde, zints
den tyd van derzelver herleeving. De beginzels der
Oordeelkunde zyn en veranderd en grootlyks verbeterd
in bet zelfde tydvak .
Het certle voorwerp der Uitgeeveren van Clasficale
Schryveren was , om , zo fpoedig mogelyk, aan de wereid die Schriften mede to deelen, tot welke zeer weinigen toegang hadden , en die dikwyls gevaar liepen
van verlooren to gaan , nit hoofde van bet klein getal
De Uitgaven werden overzulks dikder affchriften .
wyls gedrukt volgens onnaauwkeurige en zomtyds enkele Handfchriften ; en geen enkel Handfchrift, hoe uit#leekend, is in ilaat otn overal den waaren Text des
Schryvers to verfchaffen . Ben vroegtydig Uitgeever van
ARISTOPHANES, het oog hebbende op twee Blyfpelen ,
welke ontbraken in de vroegfle Uitgaven van then
Schryver, verklaart , „ dezelve liever to hebben wil'
„ len geeven, minder befchaafd, zo als by ze gevon„ den hadt, dan geheel agterhouden ." (*) Deeze Uitgaven zyn thans , veelal, fchaars geworden, en derzelver zeldzaamheid heeft ze menigmaal een buiten ;emeen hoogen prys doen gelden . Nogthans zyn ze dikwyls van weezenlyken dienst , zo wel als van eene ingebeetde aangelegenheid ; dewyl ze dikwyls gedrukt zyrt
volgens Handfchriften, welke men nu niet weet of ze
ineer beflaan, en fchenken bet vroeg(le gezag voor zommige Lee7ingen , daar in voorkomende .
De vroegtle Uitgeevers van Clasficale Werken warem
yeelryds Mannen , die eene groote vaardigheid en bedree(*) Illas tibi, ut inveninsus, minus expolitas, guarn nullas

tredere maluimus .
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dreevenheid in bet gebruik der geleerde Taalen bezaten : dock, over 't algemeen, misten zy of fmaak, of,
in eenige vakken van geleerdheid, genoegzaame kunde,
om hun in ffaat to flellen tot hot maaken van bet beste
gebruik der voordeelen, anders hun eigendom . Schoon
deezer arbeid zeer belangryk en verdienstlyk was, lieten zy veel over aan de fchranderheid hunner Opvolgeren .
Vo6r bet einde van de Zestiende Eeuw waren de
meeste Clasfike Schryvers herhaalde keeren in 't licht
gegeeven . Allengskens heeft men meer Handfchriftert
geraadpleegd, naauwkeuriger Drukken geleverd , en de
dageraad eener vryer en geleerder Oordeelkunde begon
door to ftraalen in de W erken van CASAUBONUS .
Die zelfde voortgang hieldt aan door de Zeventiende
Eeuw , waarin , benevens veele antleren , met onderfcheiding GRONOVIUS en IEINSIUS to vaorfchyn traden .
Een zwaarder arbeid word op de fchouderen van volgende Uitgeeveren gelegd .
De bronnen van in 't oog
vallende verbetering waren, in de meeste gevallen, vooraf uitgeput ; en de overgebleevene misflagen konden in
't algemeen enkel geweerd worden door bet aanwenden
van groote kunde en uitgebreide geleerdheid . BENTLEY, die snag aangemerkt worden als de Vader van de
tegenwoordige School der Oordeelkunde, heeft, in de
Voorreden zyner Uitgave Van HORATIUS, den pligt en
de zwaarigheden van een hedendaagfchen Uitgeever ten
voflen opgemerkt, en bet gemaatigd gebruik van de gisfende Oordeelkunde verdeedigd ; eene Oordeelkunde, weld
1;e dikwyls zo noodzaaklyk is, en die by zelve vaak, met
den gelukkigften uitilag, to pasfe gebragt heeft, zomtyds
wogelyk tot een uiterlle gedreeven (*),
lVat den tegenwoordigen tlaat der Clasficale Letter.kunde aanbelangt , indien groote vorderingen , in dit
vak van Geleerdheid , thans zeldzaamer zyn dan voorheeu,
(*) De eigen woorden van BENTLEY luiden : Ne id forte
nefcias , lunge longequo difcillus oft hodie, quam juperioribus
Brat annis, emendationes confcribere . Ite, ornnia illa, qux ex
fcriptorum codicum collations clare et ultra fe ingerebant, prxrepta jam Punt et anticipata : neque quidquar fare refiduwn
ell, nifi quad ex intima fertentia vi, et orations indole folinf
angenii ape fit eruendum .
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been, 't geen dezelve tegenwoordig beftaat , is van een
hooger doel .
Een hedendaagsch Oordeelkundige zal , in de daad ,
eene grootere vryheid gebruiken in de waardeering van
de verdienften des Schryvers , door hem onder handen
genomen , dan de tot bygeloof opklimmende bewonderende eerbied, met welken men de Ouden voorheen be .
fchouwde, gedoogde . In de beoefening hunner Schriften zal by zich niet verbinden om ftaande to houden,
dat elk in 't oog loopend gebrek zelfs eene fraaiheid is .
Hy zal niet onbegrensd weezen in zyne loffpraake ; maar
de bewondering , welke by , naa eene redelyke aftrekking, overhoudt, zal zo veel meer voldoen , als dezelve oordeelkundiger is ; en zal bet voordeel , 't welk
by zelve trekt van bet gebruik eens onafhanglyken oor •
deels over de modcllen, welke by naavolgt, veel groo .
ter weezen , dan het geen kon ontl' aan uit eene blinde
fchoon naauwe kennis aan die Schryvers .
De onderfcheidingen van flyl worden thans veel beter
verftaan door den verlichten Letterkundigen , dan ten
tyde van de kindschheid der Oordeelkunde . Mannen
van groote geleerdheid en uitfteekende bekwaamheden
waren voortyds zeer gebrekkig in dit f uk , en , dit dervende , moesten zy zich dikwyls blootgefleld vinden aan
gevaar van dwaaling in hunne verbeteringen . MARKLAND merkt , in zyne Voorreden gevoegd voor zyne
Uitgave der Sylva van STATIUS , to regt op , de oordeelkundige verdienften van den ouden GRONOVIUS waai.
deerende , dat de Latynfche Taal naauwkeurig tt verttaan , en de Latynfche Dichters recht to begrypen ,
twee zeer wyd verfchillende bekwaamheden zyn . tot
de eerstgemelde deezer hoedanigheden hadt niemand groo .
ter eisch dan GRONOVIUS ; dan de laatstgenoemde werd
misfchien fchaars, in eenen eenigzins uitmuntenden trap,
bezeten door cenig Schoolgeleerde v66r den tyd van
zvic . xzrNslus, die , fmaak en geleerdheid paarende en
tot gidfen zyner Oordeelkunde gebruikende , den titel
verdiend heeft van den ten leeven verwekker der Latynfche Poeeten .
Het in zwang brengen van den geest derWysbegeerte
In Gerchiedkundige nafpeuringen , vereenigd met bet
voordeel van voortgezet ouderzoek , heeft zeer veel
toegebragt om onze kennis aan de Zeden der Ouder ;
uit
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tit to breiden , en, in veele gevallen, nieuw licht bygezet aan de oude Schriften .
Groote oplettenheid heeft men , in den laatflen tyd ,
befteed op keurigheden in het gebruik der geleerde Taalen, welke men voorheen over 't hoofd zag . Veele regels der Griekfche Taalkunde zyn vastgelteld met zulk
cease zekerheid, en zodanig opgehelderd door den arbeid
der hedendaagfche Oordeelkundigen, dat men zich, met
redo , zou mogen verwonderen , hoe dezelve zo lug
onopgemerkt gebleeven zyn, indien de ondervinding ons
niet gettadig leerde , hoe veel bezwaarlyker het valle ,
cene enkele waarheid to ontdekken, dan, door het onder .
rigt van anderen, een ingewikkeld voorftel to verftaan .
In een tak van Clasficale Geleerdheid, de kennis van
de voetuaat der oude Dichteren , is 'er geen mededinging tusfcheii de vroegere en de hedendaagfche Schoolen der Oordeelkunde . Het is to bejammeren, dat wy
zelfs tegenwoordig geene Verhandeling over dit onder .
werp hebben , die men als volkomen kan befchouwen ;
lchoon 'er ongetwyfeld Geleerden beftaan , wier bekwaftmheden zeer wel tocreiken om dit gebrek aan to
vullen . -- Zonder eene naauwkeurige kennis van de
voetmaat-kunst, is het onmogelyk, de Werken der ou.
d e Dichteren gelukkig to herltellen : want de Uitfchryvers wares dikwyls onkundig in de gemaklykfte voetsnaaten , en zeldzaam bedreeven in de min gebruiklyke
en moeilyker . In de Handfchriften , derhalven, en in
de eerfte Uitgaven, ontmoet men geftadig fchennisfen van
de wetten der voetmaat . BRUNCK heeft opgemerkt, dat
de bepaalingen van de verzenmaat, in een hoogen trap,
de oorzaak zyn van de bewaaring van eenige der keu .
tiger onderfcheidingen in de . Ittifche uitfpraake , welke
veel meer verward worden by de Schryvers in ondichr,
by welken geene zodanige bepaalingen plaats vinden .
I-let aanbelang van acht to geeven op voetmaat - regelen
loopt om de gemelle en andere redenen in 't oog .
Ben hedendaagsch Uitgeever bezit , fchoon by een
zwaarder taak to bewerken hebbe , egter eenige hyzon .
dere voordeelen boven zyne voorgangers . De beste
I-Iandfchriften van de belangrykfte Schryveren zyn thans
over 't algemeen nagezien , en de berigten van de on .
derfcheide Leezingen zyn in 't Iicht gegeeven . Eenigt
van de oude Woordenboekmaakers werden eerst uitgegeeQ 4
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geeven , en de meeste andere verfcheenen, geduurende
de laatstverflreeke Eeilwe, in 't licht .
In den tegenwoordigen gevorderden that der Geleerdheid, mag men ernilig wenfchen , dat een nieuwe reeks
van Uitgaven der Clasfike Schryveren, gefchikt naar de
vorderirrg der tyden, to voorfchyn kome . Veele dee.
zer zyn reeds afgewerkt, en de overage zullen waarfchynlyk allengskens voltooid worden .
Niemand, egter , kan , zonder gevaar to loopen dat by van voorbaarigheid befchuldigd worde, onderneemen, een Clasfik Schryver alt to geeven , dan die tyd , bekwaatnheid en geleerdheid bezitte , genoegzaam tot bet onderzoek en bet bezigen van de voorhanden zynde middelen
ter oordeelkundige opheldering , toepasfelyk op bet
Werk, 't geen by onder hand-In neemt . Den Text van
eenen belangryken Schryver gelukkig daar to flellen en
op to helderen, vordert bekwaam- en gelegenheden, die
men zeldzaam ontmoet .
Italie, bet Land , waarin de Geleerdheid eerst begon
to herl.eeven, heeft zints tang opgehouden een voorgangiler to zyn in eenig vak van weetenfchap .
De Letterkunde van Spanje is nimmer zeer belangryk geweest buiten de grenzen van bet eigen ryksgebbied . Frankryk ,
fchoon in eeu hoogen trap zich onderfcheidende , in
veelerlei gedaanten, als een geleerd Volk, heeft ilegts
eenige weinige Naamen op de lyst der Oordeelkundigen
van den eerften rang. Men heeft ze voornaamlyk ge.
vonden in Engeland, Duitschland en Holland ; de L anden, waarin die tak van Letterkunde thans het meeste
bloeit .
Het laatstgemelde deezer Landen , Holland ,
fchoon van zo kleinen omvang, was op zekeren tyd,
in de laatfte Eeuw, zo vrugtbaar in uitfteekende Taal .
geleerden, byzonder wat de Griekfche Taal betreft, dat
een zeer geleerd Engelsch Oordeellcundige Holland, iii
dit opzigt, met bet overage van Europa gelyk ftelde, of
den voorrang gaf. Uit Duitsct land zyn wy thans ge.
woon , onze meeste beste Uitgaven to ontvangen . Engeland verfchaft eenige weinige lofwaardige uitzonderingen op deeze waarneeming .
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OVER DE MIDDELEN TEGEN HET SCHURFT .
Door Doftor KORTUM, by Llaken .

H

et is eene algemeen bekende zaak , dat Zwavel, in
Zalven uitwendig aangewend, bet beste middel is
tegen de Schurft, doch geenzins, dat het zeer veel onderfcheid maakt , hoedanig cene Zwavel men daar toe
gebruikt. Zeer toevallig heb ik ontdekt , en na then
tyd met veele proeven bevestigd gezien , dat de bleeke
zogenoemde Pypzwavel (Sulphur Citrinum), met Reuzel, of nog beter met Boom-olie, gewreeven , oneindig
veel werkzaamer is , tegen de Sehurft, dan de hooggeele Zwavelbloemen (Flores Sulphuris) . Mogelyk zal
men gisfen, dat zulks gebeurt, om dat de Zwavelbloemen meer of min gezuurd zyn ; doch dit Iran niet wel
her geval zyn, om dat de aangegroeide Aakenfche Badzwavel, die een aanmerkelyk zuuren fmaak heeft, beter
voldoet, dan de gewoone Zwavelbloemen .
Niet alleen heb ik de Zwavelbloemen meermaalen
vruchteloos gebruikt, in gevallen, waarin ale Pypzwavel de geneezing volbragt ; maar zomwylen heb ik 'er
de kwaal door zien verergeren . By weike gelegenheid
ik nog moet aanmerken, dat men de Schurttzalven, die
fcherpe zelfflandigheden bevatten, by voorbeeld, Shit
Nieskruid, Ammoniakzout,witte Vitriool enz ., in 't Aakenfche dikwyls niet kan verdraagen , maar dat zy de
kwaal veelal erger doen worden ; denkelyk, dewyl in
onze Luchtf'reek bet vel prikkelbaarder is dan elders ;
gelyk genoegzaam blykt nit bet groot kantal der bier
voorkoinende langwylige Eluidziekten . Met enkele Rcuzel of Boom-olie heb ik het Schurft nooit kunnen geneezen, maar de kuur wel kunnen bevestigen, wanneer
vooraf eenige maalen Zwavelzalven waren ingewreeven
geweest . De Werlhoffehe Zalf helpt bier to lande niets :
bet bekende Unguentum Citrinum voldoet nog iets beter .
4lyons geoxygeneerde Zalf helpt niets in ons Schurft,
dat, zedert bet uitbreekeu des Oorlogs, alhier buiten
gewoon menigvuldig, en om uit to roeijen zeer bezwaarlyk is geworden, en in de heete Zomerdagen,
fchoon bet geneezen fchynt, zo ligt wederom uitbreekt .
Q 5
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Cam kort to gaan , Pypzwavel, Met Boom-olie gewreeven , is, benevens zuiverheid en bet Bad , bet best nitwendig middel : terwyl toch ook, in oude ingewortelde
gecompliceerde Schurftziekten , de inwendige Geneesaniddelen niet verwaarloosd moeten worden .
BIOGRAFISCHE SCHETS VAN DE GRAAVINNE VAN
DERBY.

iet goring is let getal der Vrouwen, die van den
geringften leeveustland tot een aanzienlyken rang
N
zyn geklommen ; zommigen ter zaake haarer perfoon-

lyke bevalligheden, dnderen door toevallige omitandigheden, en veelen door list met haare bekoorlykheden
to paaren ; weinigen, zeer weinigen, egter, door haare
inwendige verdienfle , haare ongemeene fchoonheid, en
haar deugdzaam gedrag to zamen vereenigd.
Het Tooneel is een gevaarlyke leevensftand voor een
jong meisje van een leevendig geftel en perfoonlyke bea afdheden, inzonderheid wanneer zy, door beroepsekwaatnheden, tie gunftelinge van bet publiek is geworden . Op den weg der deugd to volharden, to midden van zoo veelerlei verzoekingen, en to midden van
tallooze verwonderaaren van aanzien en vermogen, onderfleld eene vastheid van grondbegirzelen, en eene zuiverheid van hart , die met regt de grootfte bewoudering verdient . Wanneer een meisce, in zodanige em$andigheden , voor de verlokzels bezwykt , die haar
telkens worden voorgehouden, zyn zelf de deugdzaamen meer gezind tot bet betoon van medelyden dan om
to berispen , om to verontfchuldigen dan to veroordee .
len ; maar wanneer iemant, aldus geplaatst, alle verzoekingen grootmoedig braveert, aun alle febitterende
bekooringen , die haar worden voorgefteld , weerftand
biedt, en, buiten bet toezigt van bet vaderlyk oog, to
irtidden van ingewikkelde kronkelpaden haaren weg vervolgt , zonder immer eene betigtende aanmerking van
de naauw toeziende menigte to verdienen , zulk eerie
mag voorwaar, als een voorbeeld van wklverdienden lof
en naavolginge, der algemeene opmerkinge wel worden
voorgedraagen .
De Heer FARAEN , de Vader van bet onderwerp deezer

t
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2er Leevensfchetze, ftondt als leerling by eenen Wondheeler en Apotheker to Cork ; by hadt eenen Broeder,
die door zyne verdienfte den rang beklom van Kapitein
in bet vierenzestigfte Regiment voetvolk .
Deeze was
tevens een Geleerde en een Autheur ; by fchreef eene
Verhandeling over den Smaak, die in handen van Dr.
HAWKESWORTH gefteld wierdt , en diens goedkeuring
erlangde.
Zoo veel wy weeten , is dezelve evenwel
niet gedrukt .
De Vader van Duffer FARREN, naa zyne leerjaaren to
hebben uitgediend, zette, voor eigen rekening, to Cork
cen' winkel op .
15och , hoewel by algemeen geagt
wierdt, en met de Dogter van den Heer WRIGHT, een
voornaam Brouwer to Liverpool, in den echt tradt, met
welke by eenige middelen behuwelykte, zyne zaak nam
Met op, en moest by eindelyk zynen boedel opgeeven .
Het mag met ontveinsd worden, dat zyn gedrag, in
zommige opzigten, zynen val veroo .rzaakte ; want op
gezelfchap was by zeer gelteld, zonder in de keuze
daar van zeer kiesch to weezen ; liever was by in de
herberg dan in zyn' winkel. Veel werks maakte by
steeds van tooneelvermaaken, en hieldt veel verkeering
met de kinderen van THESPIS in zyne geboorteftad . Naa
zyn vertrek na Liverpool, en vernomen hebbende, dat
de omftandigheden zyns Schoonvaders aan zyne verwagtingen nier beantwoordden, nam by bet belluit, hot
Tooneel to betreeden . Intusfchen ging by voort in
zyne ongeregelde leeve .nswyze ; en hadde de naarftigheid van Juffrouw FARfEN , nevens den onderftand,
zvelken zy van haare Vrienden genoot, zulks niet verhoed, haar toeftand en die haarer kinderen zou hoogstelendig geweest zyn . Zy baarde haaren echtgenoot zeven kinderen ; twee van welke, terwyl wy dit fchryven (18o2.) , nog in leeven zyn : ELIZABETH, bet onderwerp van dit verhaal , zynde op ddn na bet oud .
lie , en PEGGY, bet jonglte kind, gehuwd aan den
Heere KNIGHT , een voornaam Akteur op het Tooneel
in Covent-garden .
De Graavin wierdt geboren in den Jaare 1759, en
verloor haaren Vader in haare vroege jeugd . In den Jaarc
177g verfcheen zy voor de eerfte maal op bet Tooneel
to Liverpool, in het Karakter van ROSETTA, in de Ope.
ra, getlteld : Love of the Pillage . Dat Tooneel wierdt
belt urd doer den Heer YOUNGER, een afgeleefden Tao.
neel-
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neelfpecler, en , om zyne grappigheid en uitgebreid
hart, in dat gedeelte des Koninkryks, by veelen nog
heden in gezegcnde naagedagtenis .
Hy nam Jutfer
FARREN onder zyn onmiddelyk opzigt, en hieldt het
oog over haar met eene recht vadertyke zorge .
Onder zulk ecnen opziener en onderwyzer, door vlugheid
van begrip en cen lecrgraagen geest gefchraagd , maakte zy fpoedige vorderingen in tooncelbekwaumbeid, en
wierdt de gunflelinge van het Publiek, niet flegts to
Liverpool, maar ook to Shrewsbury, Chester, en op andere plaatzen, alwaar de Troep van den Heere YouNGER gewoon was to fpeelen .
De agtenswtardige man, die in haar geluk en bevorring ten alien tyde hartlyk deel nam, raadde haar eindelyk, haar geluk to Londen to beproeven . In den Jaare 1777' vertrok zy derwaarts , met een brief van aanheveelinge varr den 1-leere YOUNGER aan COLMAN den
Ouden, op wiens Tooneel zy kort daarnaa verlcheen in
het Karakter van 11iisf HARDCASTLE, in GOLDsM1TH'9
Blyfpel, Shee Jirops to Conquer getiteld . Op denzelfden
avond deeds do uitnnultende Klugtfpeeler EDWIN zyne
intrede, in het Karakter van Tory LUMPKIN, en in dat
zelfdc faifoen verlcheen ook het uitfteekend vernuft,
wvlen de Hcer HENDERSON - cen drietal Tooneelfpeelers, hoedanigen zelden elkander ontmocten .
Met toejuiching wierdt Juflcr FARREN ontvangen ;
de beste Kunstregters voorfpclden haaren toekotnenden
roam . In de maand Augustus fpcelde zy de rol van
itOSINA in The Spanish Barber , welk ftuk toen voor
't eerst vertoond wierdt ; door haare wyze van fpecleri
werkte zy niet weinig mede, om dat Iluk opgang to
doers maaken .
In den volgenden Winter ontving zy aanzock van de
Bettuurders van den Schouwburg in Covent-,garden ,
en tradt -met dezelven in verbintenis.
Het 1 rearfpel
was bier haar vak . Niet lang daarnaa ging zy tot den
$chouwburg in Drury -lane over , alwaar zy insgelyks in het Treurfpel ten tooneele verfcheen , hoewel
zy ook zomtyds in het Blyfpel optradt.
Eindelyk
gebetirde 'er een gelukkig voorval, 't welk haar recht~treeks in den kring brags, voor welken de natuur haar
beflemd hadt . MejufFrouw ABING TON , de gunftclinge
van T1IAb1A en van de Stad, grog van Drury-lane na
Covent-garden over, en liet de plants, welke zy met zoo
veel
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In hunne verlegenheid
veel roem halt vervuld, ledig .
lieten de eigenaars van bet Tooneel bet oog op Juffer FA RREN vallen , die welhaast Juftrouw ABINCToN, indien niet overtrof, immers in de meeste opzig.
ten evenaarde .
De toejuiching, met welke zy vau bet Publiek wierdt
begunftigd, hoe ftreelende ook, kon, egter, bet genoegeu niet opweegen , welk zy moest fmaaken , zich
vereerd vindende met de byzondere agting der grooten en deugdzaamen . De geregeldheid van haar gedrag en de befcheidenheid van haare houdinge vercvorven haar de vriendfchap van eenige der aanzienlykile
lieden in de groote waereld . Lady DOROTHEA THO,,rnSON en Lady CECILIA JOHNSON ontvingen Misf FARRrN
in bet getat haarer byzondere Vriendinneu ; en dit was bet
middel, waardoor zy de opmerking van den Graave
VAN DERBY tot zich trok .
Uekend is bet, in hoedanig eenen toeftand zyne LordIchap zich ten aanzien van zyne eerfle echtgenoote bevondt ; niets, egter, dan haare ongebondenheid,kon den
van haar gefcheidenen echtgenoot in ftaat ftetleu , om
zyne hand to geeven aan iemant, zyner liefde zoo overwaardig .
Duffer FARREN'S leevensftand en afkomst,
en alle daar mede gepaarde omftandigheden , zoo wet
als de zyne, zouden, misfchien, eene andere foort vary
verbintenisfe , in de oogen van bet meerendeel der menfchen, niet aanftootlyk hebben doen vinden ; maar, tot
sere van hun beiden , kon nooit de Laster in hunne verkeering iet berispelyks vinden . Hoe meer van naby zy .
IIe Lordfchap haar karakter en gemoedsgefteldheid l eer.
de kennen, hoe zyne liefde voor haar met fterker ban .
den wierdt toegehaald . 't Was niet de drift van jeugdige hartstogtlykbeid, of de fpeeling eener grillige verbeeldinge, maar eene zuivere, vuurige liefde, op de
bewondering van haare beginzelen , zoo wet als van
haare perfoonlyke begaafdheden , gegrond , die heat
de kans fchooncr deedt ftaan, om in zulk eene, meer
dan in eene aanzieulyke verbintenis, bet hoogst geinlc
to genieten .
Hoewel zyne Lordfchap zoo min als MisfFARREN van
hurme verkeering een geheim maakten, droegen zy wet
zorge om aan de waereld geene aanleiding tot lastering
to geeven . En men heeft opgemerkt, dat zy nooit elkvuder gezien hebben , of de Moeder van Misf FAItREX
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REN , die Reeds by haar inwoonde , was daar by te .
genwoordig .
Eindelyk flierf de Graavin VAN DERBY ; en flu was
bet oogenblik geboren, door den Graaf zoo lang met
verlangen verbeid . 01) den 7 April 1797 nam Misf
FARREN aficheid van het Publiek in Dru7- - lane, in
het Karakter van Lady TEAZLE , in bet
ooneelftuic
The School for Scandal, onder eene algemeene aandoening der aanfchouweren , van welke, misfchien, nooit
ten Schouwburg voorbeeld opleverde .
Op den 8 May daar aan volgende wierdt bet huwelyk
voltrokken , in zytl Lordfchaps huis op Grosvenor.
plein . Kort daarnaa verfcheen haare Ladyfchap ten Hove, en in den floet by de huwelyks-inzegening van
de Koninklyke Prinfesfe met den Hertog VAN WIRTEMBERG .
Zints then tyd heeft het doorluchtig paar
meestal zyn verblyf ten platten lande, in bet Landhuis
van zyne Lordfchap , gehouden, alwaar haare Ladyfchap van de landlieden en de armen als een zegen des
hemels wordt aangemerkt . In de kringen der aanzien .
lyken wordt haare Ladyfchap naar verdienfte geagt en
bemind, als de doorluchtigfte van haaren rang .

VERHAAL VAN EENEN TOCHT NA DEN TOP VAN
DE PIEK VAN TENERIFFE, IN EENEN BRIEVE
VAN L. CORDIER, MYNWERKER , AAN
C. DEVILLIERS, JUNIOR .

Santa Cruz, op Tenerife, May

1.

1803 .

Waarde Vriend!
jk beb myn zevenden aardrykskundigen Tocht gecinj digd door een allerbelangrykften u itflap . l k had met
NEERGARD de uitgebluschte Volcanos in het midden
van Frankryk onderzogt . In de Pyrenees en Catalonia
ontdekten wy de verbaazende overblyfzels van de oude
beddingen des Iardkloots , en de wyze , op welke zy
overdekt zyn door laatere beddingen , welke de voetflappen behelzen van eene oude organifatie des aardbodems , geen gelykheid hebbende op de tegenwoordi.
;e . - Ik vervolgde deeze waarneemingen in de binnenfle
dee-
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deelen van Spanje, in de Sierra -Illorena, tot de beroemde Straat van Gibraltar, waar myhe gisfingen over de geweldige omkeering, welke de laatlte gedaante van bet Vasteland daarftelde, een nieuwen grand van waarfchynlykheid ontvingen . Ik had meest alle foorten van beddingen ontmoet , welke in de zamenftelling onzes aardkloots voorkomen ; rotszout , bitumen , eu zwavel .
Ik had my een denkbeeld gevormd van eenige dier gedenkwaardige tydperken , waarin de Natuur de fterke
kragt, welke zy voorheen bezat , in fcheppen en verdel .
gen , in op to heffen en neder to drukken, om onze Planeet
in derzelver tegenwoordigen flaat to brengen, gebruikte .
IEet bleef voor my over, to treeden in een dier heiligdommen , in welke zy , om zo to fpreeken , gegaan
is , naa haaren arbeid volbragt to hebben , waar haare
werkzaamheid van tyd tot tyd weder opkomt, en proeven van aanwezen oplevert , fterk genoeg om fchrik en
Verwoesting by ons aan to richten . Stems gy met my
niet overeen in gevoelen, dat bet daar alleen is, waar
iemand in ftaat kan zyn, om, door overeenkomst, of
by afleiding , de foort en de kragt der middelen op to
maaken, welke zy moet te'werk gefteld hebben in de
vroegfie tydperken 7 - De hoop om eenige kundighedeta
op to doen, bet Atlantidebetreffende,bepaalde myne keuze . En , in de daad , kon ik ergens beter waagen, gisfingen to vormen, betreffende het beflaan van dat land,
zo beroemd en zo betwist, dan op de Piek van Tenerife?
ti'Vy vertrokken van Cadix op den ,den April, e :n
hadden eene vermaaklyke reis. Een Ilaai, twee Schildpadden, en eene foort van Walvisch, waren de eenige
voorwerpen , door ons ontmoet. Ik deed eenige nafpeuringen, doch zonder vrugt, op de phosphorike lichtjes in zee des nagts .
Op den iiden van gezegde maand betrad ik, met
volvunrige begeerte ter ontdekkinge, een grond, veelal
den Natuuronderzoekeren onbekend .
Ik zag met vertnaak den PaImboom, de Katoenplant, den Cad-us, den
Koffv- en Banana boom, to midden eener groote ver .
fcheidenheid van andere, die ik geheel niet kende ; den
Olyfboom van Madera , Olea Bladeirenfss ; den boom ,
van welken men Draakenbloed krygt, Dracena Draco ;
de Convolvulus Floridus , en bet Ligswrs Rhodium ,
waarvan men kosthaar Roozenhont bekomt, en eene onrioemelyke boeveelheid .Euphorbias , odder welken d
F,M.
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Euphorbia Canarienfis en de Eupborbia 1Wauritanicg myne aandagt ruim zo veel trokken, als de breede driehoekige aangezigten en de geele klear der Inwoonderen
des lands.
Wat de tegenwoordige Inwoonderen betreft, bet valt
gereed to ontdekken, dat hun bloed gemengd is met dat
der nude Eilanderen . Ik heb zodert gedagt, dat bet eene
firaffe der natuur mogt weezen, die zich bediende van
den onbetembaaren wellust der overwinnaaren , om de
herinnering hunner wreedheid to bewaaren , door in de
gedaante hunner afftammelingen de trekken to drukken
van de Guanches, die zy zo wreedlyk uitdelgden, en
tot zo gering voordeel .
Den z5den beyond ik my op de Noordkust van bet
Myne werktuigen waren in orde gebragt
Eiland.
's morgens ten negen uuren, en ik had alle hinderpaalen weggenomen, die eene kwaalyk gegronde meening
hadt daargetteld tegen myn voorneemen om de Piek zo
vroeg in 't jaar to beklimmen . Ik moet bier herinneren, dat twee Heeren in 't Gevolg van Lord ntnCARTNEY, in de maand October des Jaars z792, niet konden
flaagen in bet beklimmen , nit hoofde van de koude en
de fneeuw ; en dat, nog hater, Capitein BAUDIN gevaar liep van aldaar om to komen in de maand December . Niemand der Reisgenooten hadt lust my to vergezellen .
Ten zes uuren in den morgenftond van den Wen
verliet ik de Haven van Orotava, vertrouwende op bet
fchoone wear , en nog meer daarop , dat ik gewoon
was aan fneeuw en ys op hooge bergen . Ik had met
my een Gids , een Muilezel , belaaden met eeten en
drinken , en een Muilezeldryver . De Piek is gelegen
op bet Zuidlyk gedeelte des Eilands , op eene hoogte,
die meer dan IIOo Toifes boven bet oppervlak der zee
verheeven is . De dag wend befteed in bet beklimmen
van 'bet benedenfte gedeelte van de Piek .
Minder tyds kon men niet befteeden , om van de
Keerkring-hette in de koude van bet ys des Poolcirkels to komen .
Wy trokken vyf uuren Lang over
kleine hoogten, bedekt met bet rykfle en weelderigPe
groen .
Alle de gewasfen in bloem waasfemden de
lieflykfte geuren uit, en de zagtheid der lugtsgeiteltenisfe was gelyk aan de aangenaamheid der lugt . fe deezer
gelegenheid kon ik niet nalaaten voor mynen geest op
to
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to roepen TASSO, ArannA, en de aangenaamheden der
Gelukkige Eihutden van ouds . Wy bevonden ons langen tyd in her midden van cen onmeetlyk Laurierbosch , en een• groot foort van Heide, welker fraaije
ileelen eene menigte van witte bloemen droegen . Pyn.
boomen kundigden ons daarop een fchraaler grond aan,
doordien dezelve hooger gelegen was . De Pynboomen
werdea welhaast gevolgd door eene groote foort van
Brem, Spartium Supranubium, die zeer hoog op blyft
1}and houden , waar de fehraale boschjes verfpreid zyn
ever een hoop Scoria", of vlakten van Volcanisch Zand,
alleen verwengd met eenige Moschplanten, de plaats .
bekleeders uit her groeiettd ryk in de dorfte woestyn,
welke men zich kan verbeelden .
Wy hielden flit op eene fmalle zandige vlakte vol
puimtteen, omringd door twee verbaazende flroomen van
glasagtiga Lava : eenige brokken van die Lava, gefchikt
in een halven cirkel, vormen hier de plaats, welke den
naam draagt van Stauza de los Inglefes, waar wy den
nags doorbragten onder een allerfchoonften hemel . De
Barometer ilondt op ruim I9 Duimen, en de Thermometer
op q., 9 Graaden . - Vol gens eene daar aan beantwoordende waarneeming aan de Haven gedaan, bevonden wy ous
op j529 Toifes boven bet waterpas der zee . Ik ftond :
zeer verwonderd, op die hoogte to zien, dat 'er Brew
groeide, fchoon in de daad zeer fchraal .
Een goed
vuur, door ons aangeftookt, befchutte ons voor de fuydende koude .
De nagt was aangenaam , de hemel onbewolkt, en 'cr
svoei bykans geen wind . De kleur van bet uitfpanzel
kwaw my zeer donker voor ; de Ilarren flikkcrdcn net
een zcer fielder lick, door welks behulp wy zeer flaauw
wparnamen de donkere nevels , die alles heneden ons
overdekten . Ik rees dikwyls op, om den Thermometer
waar to neemen, en bragt veel tyds door met de bekooselykheden to genieten van een zo zeldzaam en fchooti
tooneel. Verheven tot die hoogte in den dampkrinz,
gerustlyk gezeten op then grooten klomp van rookende
xulnen , op zichzelven itaande, in 't midden van dett
Oceaan, alleen waakende , to midden van de flilte der
'1Alatuure . Ik bewonderde met een godsdiettflig ontzag
den grootfchen flaap der Natuure ; ik haalde her voor •
ledene in mynen geest op , en wagtte , zonder onge.
duld, bet uur af, waar op ik voldoening zou verfchat`
)U NG. 1804 . No . 6.
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fen aan myne nieuwsgierigbeid, welke my zo verre ge .
bragt hadt om een der oudfte Volcanos op den aardbo .
dem to bezoeken .
Een vierde uur van vyf uuren viel de Thermometer
tot drie graaden beneden zero . De dageraad brak aan,
en ik toog met mynen Gids op weg . De trocgten zyn
ileil, en gevormd van hoopeu brokken, die de oude uitbatilingen overdekken . Wy moesten by aanhoadenheist
klimmen over groote ftukken Scoriae en giasagtige Lava, zeer fcherp en ruw . 1)e fneeuw, op ehouden ii
de fpleeten tnskhen de Lavaftroomen , was gelukkig
vast . Ik bediende 'er my van, om van tyd tot tyd op
eene min moeilyke wyze to klimmen . Den top nade•
rende, vonden wy niets dun Puimfleeh , en viel bet
voortgaan zeer moeilyk door de fehurnte en het wegtollen .
Zonder fnel voortgegaan to zyn, bereikten wy, nas
arie auren klimmens, den top van de Pick . Ira den bo.
dem to zien van den Crater then agter my, en den onlneetlyken gezigteinder to befehouwen , was bet weak van
en oogenblik ; de vervulling to genieten van een ontwerp , zints zo lang gevormd , bet werk van eene
fbconde . Het eerfte, myn waarde ivr .tuERS, was ze
ker bet laatfle waardig.
W-anneer myne eerlI a driftvervotring bedaard w 2s , ver.
zekerde 1k my van een hand op den hoogften top . Het
is onmogelyk, den Crater om re gsa'e ; men moet ant
de Noordzyde, by welke men opgeklommen is-, blyven .
]get kwam my best veer, myne werkmigen iets laager
to brengen , om ze to befchutten tegen de zwavelagti •
ge dampen , welke de wind boven den Crater doet
zweeven, eer by dezelve wegvoert .
Toen ik na myne verkoozene ftandplaats to rug keen,
de, liet ik myne Vlag waaijen, om myne vyelgefIaagde
beklimming van de Piek aan myne Vrienden in de Haven van Orotava bekend to maaken , en ik deelde hun
bedaard, door afgefprooke tekens , de waarneemingen
.
utede, welke ik gedaan hat
Een damp duidde aan den gezigteinder aan , de
feheiding van zee en lugs , vortnende een onmeetlyk
rcolkomen cirkeirond . Uir de effene oppervlakte vim dit
waarlyk eindloos vlak reezen de Eilanden Rerrn, Cariaf^jr,
Gomera en Palmo, die fcheenen zamen to fchoolen ronds.
om lien ontzaglykcn klomp , welke boven dezeve ult
Regt.
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fteekt. Elk deezer Eilanden was vercierd met een ftrook ligk
to wolken, die zich verfcheide mylen Noordoostwaaras
(titftrekten , in cene richting tegen den Pasfaatwind overp,
field . De Zon, thins naby den Keerkring, verfpreid.
d e zagtlyk her fchitterendst lichr over de wateren via
den Oman . Dc dampkring was zo zuiver en zo door,
zigtig als bedaard . Myn oog was egter niet flerk genoeg , om de Eilanden Foerte-Ventura en Lanzaroua
to onderfcheiden - lets daarvan deedt zich op aan den
gezigteinder, op let oogenbllk van her opgaan der zon .
lie . Maar ik zat onderfcheiden alles rortdsom my, en '
met de beroemde pleats van PLATO in de hand, was iK
in fleet om re onderzoeken, of ik (fond op de overblyfzels van bet Atlantide.
Deeze nafpeuting Rondt In een natnzMyk verban
met de aigemeeff4 waarneemin$en ; doch ik bevo
welhaast, dat dezeive alleen 'er ten gevolg van mees;
wtezen . Ik verkreeg, in gevolga a1le de proeven, welke
lh kon verlangen, de duidclyke onderfcheiding, welke
ik reeds gemaakt had, van twee rangen van Volcanifche
Roffen . De hedendaagfche of nieuwe Lava is opgewor .
pert to midden van de overblyfzels van cen oud QcJz4
van uitgeworpe Roffe veel ouder, de onmeeelyke broko
ken van wel a bet geraamte van bet Eiland vormen
en de verhevenheid onderfleunen, uit welke de Pict
opryst . Derzelver grootfle 4canten, na den top gekeerd,
ryzen meer dan 30o Toifes boven afle de nituwe voortbrengzels . De afgebrookene zyden vertoonen cen reek'
van dikke beddingen , meest alle zeewaards hellende,
en beurtlings zamengefteld uit asfche, volcanisch zand,
puimaeen en vaste lava, dikwyls prismariek, d oorgaa .
t o lava en fcorix . -- Eene onnoelulyk groote hoe .
veelheid van nicuwe uirbartingen , die van de Pick ue,
dergevloeid of uit do zyden ontttaan zyn , maaken ecuq
menigte van onrege)maatige vooren , die rondsom de
ktoten van de oude klompen been of 'er langs loopen,
en zich in zee verliezen aan den Nest- en Noordkant.
Meer dan een rachtigtal Craters zyn 'er verfpreid door
lleeze hellingen, en vergrooten, met derzelver overblyfv
teen, de vcrwarring, welke bier allerwegen fchynt to
beerfehen . Met een woord , de orlderaardfche werkin
Bert bebben de blykbaare overblyfzdls van derzelver vroo .
gore wetkzaamheid Met enrzien ; zy zyn, op veele pleat •
Zen, door de oude beddingen been gedrongen , en nreuw
K
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uitgeworpe floffen hebben zich vrylyk uitgebreid over
derzelver afhellingen .
Dit and volcanisch flelzel flrekte zich, v66r deszelfs
verwoesting , veel verder uit : verfcheide groote brokken, op zichzelven in zee flaande, ftrekken daarvan ten
blyke . Ilet is verwoest door kragten, gelyk aan die,
welke de laatfle valeycn op de vastelanden geopend
hebben : zulks wordt beweezen uit de gedaante en den
fland deezer ruinen . Maar hebbe men die verwoesting
tot een en hetzelfde tydperk to brengen ? Ik hel over
om to denken, dat zulks gefteld words in gevolge van
waarfchynlykheden , ontleend uit alle de daadzaaken,
tot dat groote tydperk betrekkelyk .
Ik zal niet in 't breede fpreeken van alle die waarnee
lningen,welke e geene op zichzelve flaande mededeeling gedoogen ; als bet beftaan van den Lapis Obfsdianus en
den Petro- filex in de beeken, en den onbetwistbaaren
overgang van den Lapis Obfidianus in Puimfteen . Myu
fland was to gunflig , om 'er niet op alle mogelyke wy.
ze voordeel van to trekken . lk verbeterde door bet
kompas de groote Kaart, die LOPES ill 't licht gaf ; ik
berhaalde verfcheide keeren de eenige proeve, welke ik
op de magneet- naalde kon doen, naamlyk de miswy.
zing, welke ik meer dan vyf graaden na de Zuidpool vond .
De uitbarftingen van damp, welke my van tyd tot
tyd verwarmden, bragten my eindelyk in den Crater .
Men kan 'er allecn in nederdaalen door drie uithoolinZen ; de randen zyn volmaakt fleil aan den binnenkant,
en hoogst aan de noordzyde ; dezelve is van eene el .
liptifche gedaante, en haalt omtrent iaoo voeten in den
ommetrek, en ito in diepte . Van de fieile kanten ne .
dergaande, beftaat de fchuinte in eene fneeuwwitte aarde, welke zeer affleekt by de fchoone oranjekleur en
den fchitterenden glans der cryftallen van zwavel, welke
mile de nog vaste deelen bedekt .
Deeze aarde komt
voort nit de zwartfle en hardfle glasagtige en porphyritifche Lava ; dezelve words beflendig zagt gehouden
door een vry heeten damp : men glydt derhalven eerder in
den Crater neder, dan dat men 'er in afdaalt . Het geheel
is nogthans vast, en bet laagfte gedeelte beftaat uit klom,
pen, welke afvallen van de fleile kanten , naar gelau,
ge die iloffen zich ontbinden, en in bet binnenfle nederftorten .
De
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De dampen, die in groote menigte, uit deeze klompen, opryzen, alsmede uit een onnoemelyk aantal fpleeten, komen zeker nit eene diepte van verfcheide my .
len , en behielden eene groote maate van hette . De
Thermometer, in een fpleet gezet, reel fchielyk tot i8
Graaden, en zou zeker hooger geklommen zyn, wa.
re de pyp ]anger geweest . -- Tot myne groote verwondering was die damp alleen zamengelteld uit zwavel en volftrekt fmaakloos water . Ik zogt , maar to
vergeefs , na eenig blyk van zwavel-zuur, foda, en by .
drogeen gas. 't Geen my bet meest verwonderde,
was, dat ik digt by deeze omkorftiugen van zwavel, in
korten tyd gevormd, weezenlyke opal vond in dunne
tepelagtige plaatjcs .
My van de ontdekking eener zo zeldzaame vorming
verzekerd hebbende, klom ik na boven, om myne waarneemingen met den Barometer to voltooijen . Ik zal hier
alleen de eerfte vermelden ; dewyl de overige my by be.
rekening dezelfde uitkomst gaven , uitgenomen eenige
kleine verfchillen . Ten agt uuren, op den afttand van
ts6n en een halve Toife van den top, ftondt de Baro .
meter op .I8 Duimen en 4 Lynen, ell REAUMURS Thermometer op 6,9 Graaden . Op bet zelfde uur deeds de
Heer LITTLE, een Engelschman, zyne waarneemingen
aan de Haven, met de beste werktuigen, welker naauwkeurigheid vooraf beproefd was . By vondt den Baro
meter op 28 Duiuten 5, 6 Lynen, en den Thermometer
op i9 , 9 Graaden : de itandplaats was zeven Toifes bo .
vets bet waterpas der zee . De uitkomst van deeze waar .
neemingen, verbeterd volgens de wyze van DE LUC,en
clan vermeerderd met agt Toifes en een half, geeft de
hoogte van de Piek 1901, a Toifes boven het waterpas
der zee .
Dit is verre van de hoogte van Lien Italiaanfche my .
len , daar ,)an toegefchreeven door RICCIOLO en KIR.
CHER ; en de laatstgemelde is niets, in vergelyking van
de vyfrien zeemylen, door THOMAS NICOLS als de hoog .
to opgegeeven .
Waaroin toch zyn de menfchen gene .
gen en gereed, om alles, wat groot en zeldzaam door de
Natutir is voortgebragt, in fabelagtige wonderen to verkeeren? Verbeelden zy zich, dat zy, door al bet vergrootende , in hunne berigten ingevlogten, de geringe
verdienfte, van ze gezien to hebben, vergrooten?
Wat men verteld heeft , wegens de ftrengheid der
kouR 3
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koude, den flaauwen ftnaak van geegtryke dranken, en
de moeilykheid der adcmhaalinge op de Piek , is niet
naauwkeuriger .
In 't kort , ik heb herhaalde keeren
ondervonden , dat de denkbeelden, ten deezen opzigte,
gansch vergroot zyn .
Ik verzeker u , dat de koude
seer draaglyk was ; dat de flerke drunken niets van derzelver kragt verlooren hadden ; dat de Hydro- fulphu .
Tike dampen (*) der ademhaalinge niet fchadelyk waxen ; dat wy weinig ongemak van de dunheid of ylheid
der lugt ondervonden, fchoon dezelve ons noodzaakte,
veelvuldige maalen op to houden,wanneer wy den top naderden . Wat, In de laatfte plaats, gezegd en dikwyls
iherhaald Is, door hedendaagfche Schryvers, ten aanziene van het vertoon van de Ichyf der Zonne , van de*
top der Pick to zien, mogen wy voor volltrekt valsch
houden.
Hat genot van drie en een half uur vcrvloog fchielyk .
Dit was ongetwyfeld cen korte tyd, in vergelyking van
4e agthonderd mylen, welke ik had ofgelegd out dit
guigt to erlangen ; maar deeze uuren, befeed op zodaaig cent wyze als ik dezelve doorbragt, waren voor my
van ecne oneindige waarde, en zullen hct altoos blyven . Ik had naauwlyks tyd, om de Haven van Oro .
uva, by daglicht, tc bereiken, en nog de llukken van
Ue de onderfcheidene foorten van Lava op to z amelen .
lk was genoodzaakt, voor altoos, een der fchoonlte toottteeltn in de Natuur to verlxaten , en ik klom of van
deeze wydberocmde hoogte , detelve, met wederzin ,
een eeuWig vaarwel zeggende .
Wy daalden zeer fpoedig na beneden .
De Lava ,
die onzen weg vry moeilyk maakte , kruimelde wcg
under bnze voeten . Wy toogen fchiclyk voorby Las
morices del Pico ; eene plaatg , op welke twee kleine
Iugigaten onophoudelyk water en damp uitgecven . De
fneeuw,
(0) De Schryver meet 4quoft /blp/rorik, dewyl by zegt
dat de dampen al!een ait water en zwavel beitouden . Dit
bewyst , gelyk ik reeds heb opgemerkt In myne Voorreden
van bet Journal de Ph, •fique An 9, dat, wanneer wy de verbintcnisfen van ontvlainbaar Gas met Zwavel en andere zelfItandigheden willen uitdrukken, ivy nict moeten fcltryven HydrofuIphorlk, maar H drogeno fulphorik, volgens de beginzclen
van de nieuwe Nomenclature. --- lantekcning van DE-
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fneeuw, door de zoa verzogt , was min gevaarlyk
to betreeden ; doch ik zonk 'or d1kwyls tot myne
knieen in : dit was niet zeer uitlokkend voor myn
Gids, die bet niet vertrouwd hadt daar op to gaan in
liet opklimmen, en die nu vreesde 'et geheel in to zullen wegzinken .
Wy hielden voor een oogenblik fit digt by La Cu•
ves del Colo . Dir is een van die wonderen by bet get,
meen , ten welken opzigte zo veele vertellingen loo
.
pen by de reizigers . Gy suit 'er u een denkbeeld vau
kunnen vormen,indien gy u een van die gewelven verbeeldt, welke de vloeiende Lava vormt, en die gebor,
fien is juist boven eene groote holte , welker bodem
gevuld is met fneeuw, ryklyk mer water gemengd : in
den zomer is deeze plants zotntyds droog . Een kwar.
tier vQor tdnen kwamen wy to La &auze , eenigzin$
vermoeld door het draagen myner zwaare verzamelinge .
One kleine Caravane ging welhaast voort, maar met
een min fnellen tred . Tot dat oogenblik hadt de vaardigheid van onzen marsch, en de menigte der waar.
neemingen, my naauwlyks tyd gelaaten adem to haalen .
Onder het nederklimmen bad ik tyd out acht to flaan op
alies, 't geen my bet meest belangryk was voorgekor
men ; en bet was toen aileen, dat ik genot begon to
trekken van alles , wat ik gezien had .
In deeze
voldoende rekening , welke ik voor myzelven opmaak,
te, ontdekte ik welhaast een tnisflag, hierin beflaande,
dat ik geene pooging gedaan had, om my to verzekeren,
of 'er iets opmerkenswaardigs beftondt beneden aaa
de Plek, aan de Zuidwe%t-zyde . Deeze misflag koa
Met verbeterd worden . Gy zult welhaast zien dat bet
gees kleine was, en of 1k denzelven agt dagen iaater
verbeterde .
De (lent van den dampkring was, zints den morgen,
zeer veel veranderd . De welken, nu vereenigd, vormden alleen eene beweeglyke bedding, gelykwydig met
de hoogten , en die de wind voortdree zonder dezelve
to breeken : wy badden geen tyd 'er door to komen
v66r bet ondergaan der zoune . De fchuinte van den
grond en de donkerheid maakten onzen tocht zeer moeilyk, tot dat wy de eerfie wooningen bereilcten, want
onze Gids welhaast eenige fplinters van droog bout aan .
flak ; wy vervolgden, daardoor voorgelicht, onzen weg,
-en kwamen 's avonds ten negen uuren aan de Haven van
OsoR 4
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Orntavd . Ik vond myne Vrienden ongerust wegens myn
lang uitblyven . Zy hadden zeer onderfcheiden de Vlag
gezien, welke ik 's morgens uit(lak .
Ik heb geen tyd om lets meer to vnegen by de fchets
van een der belangrykile reizen, die oadernomen kunnen
worden door de zodanigen , die zich met bet nagaan
deezes Aardkloots bezig houden . Zints then tyd heb ik
niets verzuintd, 't geen kon ftrekken om myne waarneemingen to vermenigvuldigen of to bekragtigen .
Ik
beb de zonderlingfte kundigheden verzameld , ten op2igte van de inwendige zawenfielling van nicer dan zesltonderd der laatere uitvloeizelen van Lava .
Wat zal
let worden van onze veelvuldige ftelzels ten aanziene
van de Volcanos , indien bet waarheid is, dat wy tot
bier toe flegts kennis gekreegen hebben van bet opperst
gedeelte van derzelver uitwerpzelen, Scoria en poreufe
Lava ? Dit is even 't zelfde als of wy over verfchil,
lends vogten wilden oordeelen , zonder lets daarvan ge .
zien to hebben dan derzelver :damp.
De uitbarfling, die de Haven van Guarachio, in den
aare
1706, verdelgde , ging van deeze byzonderheid
Jvergezeld,
dat de Lavafiroom zestien mylen wegs in
vyf uuren aflei, en eindelyk in zee ftortte . Melt kan
glen , dat deeze zamengefleld geweest is uit prisinatike
Safalten , zwart en eenigzins poreus, met groote kryIlallen .
De laatfte nitbarfl :ing viel voor in den Jaare 1798 .
Nieuwe monden , drie in getal, openden zich aan de
fchuiute van de verbaazende verlenging van bet voetftuk
van de Pick, aan den Zuidwestkant, 1270 Toifes boven
bet waterpns der zee .
Naardentaal de gedaante der Bergen aan deeze zyde
myne fpyt, wegens bet begaane verzuim, vermeerder .
de , deed ik alle lroogingen om mynen misfag to verbe .
teren ; en ik kan nu zeggen, dat van wile Reizigers, die
v66r my geweest zyn, ik alleen gerustlyk drie uuren lang
npklom, langs de fchuiute van die verlenging . Toen ik
de hoogte van x6oo Toifes bereikte, beyond ik my op
den ravd van een zeer wyden Crater , by welken geen
der bekenden in vergelyking komt : dezelve is ten naasten by een en een halve myl in den omtrek . Schoon
zeer oud, is dezelve ten uiterften lteil aan den binnenkant, en vertoont nog de kenmerken van bet fchriklykgeDe Pick heeft zich
weld des onderaardichen vuurs.
ver-
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verheven uit de kanten van deezen wydgaapenden mond .
De onmogelykheid om den top van de Piek rond to
gaan, of liever de gewoonte , welke de Reizigers heb .
ben , om juist de voetflappen hunner voorgangeren to
volgen , is ongetwyfeld de oorzaak , dat deeze zeer
weetenswaardige byzonderheid tot duslange onbekend
gebleeven is .
Myne tweede beklimming van de Piek was niet alleen
eene les ; dezelve verfchafte my, behalven myne nafpeuringen, betreffende eene Uitbarfting, welke, ten Jaare
i7o5, to Guimar plaats greep, een aantal daadzaaken,
van welke ik wel wenschte u verflag to kunnen geeven ;
maar ik moet my vergenoegen met u to verzekeren , dat
Nveinige myner Reizen my zo veel voldoenings verfchaft
hebben als de tegenwoordige . - Ik genoot alien byftand en hulpe , welke ik kon verlangen , zo van by
zondere Perfoonen als van her Spaanjc a Gouvernemenr.
1k zal nimmer vcrgeeten her onthaal , my aangedaan
door den Marquis na PERLASCA, den Gouverneur Gene .
raal deezer Eilanden , en van den Marquis DE CASA
CAYGAL, die onder hem her bevel voert .

AANDOENLYKE GEREURTENIS, GEDUURENDE DEN JONGSTEN
BURGER-OORLOG IN I ERLA .I D VOORGEVALLEN .

D

(Uit bet Fransc!r .)

e Oorlog is let verfchrikkelyks , en de Burgerkryg de
verfchrikkelykfte van alle Oorlogen . Wy weeten 'er
jets van ; en evenwel moet men zich niet verbeelden, dat in
ons Land de Burger-oorlogen erger geweest zyn dan elders ..
In bet yak der gruweldaaden is 'er geene Natie, die geregtigd is om aan eene andere veel vcrwyts to doer .
Eene lerfche Dame , die zich onlangs to Parys bevondr,
verhaalde, dat zy, om de rampen to ontvlugten, met welke, nu vier jaaren geleeden, haar Vaderland bezogt wierdt,
zich na een haarer Lnndgoederen in de Provincie Cornwallis
badt begeeven . Genoodzaakt om lei-land to verlaaten ,
badt zy zich op den kortstmogelyken afiland van daar verwyderd.
Terwyl zy, op zekeren morgen, onder den lommer van
bet hoog geboomte voor haar huis zat, kwam een man , in
gefcheurd krygsgewaat gchleed, draagende een' zak op zvn'
rug, ca met moeite voortgaande, haar ora een aaimoes vraaR $
gen .
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gen. Hy hadt eene wondo, zeide by, die hem beletle verger to gaan , en moest van vermoeidheid pyn en gebrek
fterven , indien men zich zyns niet ontfermde .
De Dame nam hem in huts, en deedt hem een bed aanp
wyzen in eene foort van koornfchuur, die op eenigen ofiian4
van hear huis ftondt : want zy had[ een kwaad oog op hem .
Met lang , egter , leedc bet, dat zy overtulgd wierdt, dot
zyn hart becer was dan by zich uitwendig vertoonde ; de
ter=e, die voor hem wierdt gedreagen, verzagtte bet woest
voorkomen, walk bet ongeluk maescal op bet gelaat drukt .
By gaf aan zyne weldoeneresfe cc kennen, dot by pen De,
ferteur uit het Engelfche leger in lerland, en door een Slub
ker 's nachts to vooren op 4e kust van CornWallls was ga ;i
land gezet. - „ Maar waarom zyt gy $edeferteerd P" -•
1k beb een afgryzen vap deezen Oorlog, was bet antwoord .
Liever wil ik my laaten gevangen neemen en doodfchieten,
dan to rug keeren . Achl zoo dank ik vooral, zints hetgeen
my laatst Is bejegend . . . . Thans viel zyn gelaat op z ype beide hauden , en de traanen gudsden been door de
vingestka.
Alma; J vlvnd betrof, was belangryk voor de Dame ; zints
twee jearen pynigden baaren geest de rampen hasrer landga .
noocen ; doch hoe grievande voor bear dot fehouwfpel war
re, zy konde 'er haste gedagten Met van aftrekken . Leevendig wierdt haare aandoenlykbeid door de laatfle woorden des Soldaacs geroerd ; niet teraond , maar allengskena
vernam zy van hem een Verhaal, welk zy, zedert, Qp hec
papier getteld, en my beeft medegedeeld . Zie bier dot Verbaal, in des Soldaats elgen woorden .
1k was in dienst , en myn bacailjon wierdt, voor omtrent
drie maanden , no I.-Hand gezonden , om de rebellen yonder to brengen, Ik bedagt niet, toen ik de wapens opvatte,
dot men my zou dwingen , myne medeburgers to dooden :
want ik ben van oordeel , dot de Ieren onze broederl
lk meende geroepeu to zyn , om bet Engelfche gezyn2
bled , en niets angers , to verdeedigen .
Maar in dit vrye
land doet men niet 't geen men wil I
Welhaast zetteden wy to Dublin voet aan land .
Aldaar
wlerd ik , nevens myne fpitsbroeders , gebruikt, om men .
ftben In de gevangen s ce werpen , en anderen to gaan op.
zQeken .
Voor 't overige , llegc gevoed , inishandeld, en
verre van cpyne arme moeder
Op bet gerugt . dot eei; sanzienlyk getal rebellen zich aan
den kant van Waterford bevondt, wierdt myn batailjon cegen dezelye a gezonden .
Naar gelange onze bende voortrukte, wren wy genoodzaakt, onze behoedmiddelen ce vet
dubbelen. Indien een van ous zich een weinig van de anderen verwyderde , wierdt by door de muitelingen gedood ,
die
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die bet gebeele land befloegen, zich in de boereowoonine
gen verfterkten, en agter de hooibergen in hindertauge lager .
Wy oeffenden weerwraak ; alle boeren, die ons ontmoetten,
fchuldig of niet, wierdea vermoord .
Op zekeren dag (niet zonder traanen kan ik 'er aan den .
'ken) ontmoetten wy cen kind van Lien jaaren, draagende
ge4 pot met foep , ongetwyfeld om dezelve na zynen broe .
der of vader in bet leger der muitelingen to brengen . Nat
de foep op den. grond to hebben $eworpen , vraagden one Officieren aan bet kind , waar de muitelingen waren ;
doch bet wilde Wet aatwoorden . 01 ik kan niet zeggen,
wat al mishandelingen bet leed. Kortom , her kind lief 'er
bet leeven .
Nier Lang leedt bet, of wy ontmoetten de hooftibende der
muitelingen, en wy wierden handgemeen. Wy hadden de
overhand ; yeelen van bun fneuvelden ; de overigen i}amen de
vlugt. Het waxen meestal boeren van allerlei ouderdom on
wapenrusting, aangevoerd door lieden van betere opvoeding,
door Artzen, Priescers en Advokaaten . 1Vooit gaven ooze
Soldaaten lyfsgenade i de dooden plonderden zy nit . Wet my
belangt, ik maakre my meescer van een zilveren horologie van
iemanc , welken ik voor een landman aanzag, met wien ik
fang woritelde, en then ik eindelyk dood ter aarde velde .
Op deeze woorden verfehrikte de Dame. „ Dat was eene
yslyke dud!" --- Heins, Mevrouw, 'c is de Oorlog i
1 daar It wierd genoeg geftzaft!
De muitelingen, ging by voort, die flegts verftroold wares,
keerden cegen den avond to rug . Zy overvieien ons , en
richuen eene fchroomlyke flagting onder de onzen aan . flier
oatving ik deeze wonde. En ik weet niet, hoe ik 'er niet
fhaks bet leeven by infchoot. Ons yolk wierdt zeer lang vervolgd ; dit was myn behoud : want de vyanden badden geen
tyd om my of to maakea , eu s anderendaags waxen zy wcl
dertig mylen verwyderd .
De eerfte flraalen der zonne deedea my eenigzins bekomen ; en, hoe verzwakt ik was , had ik , egret, nog kragre
genoeg om my na eenige bgerenbutten to begeeven, die niet
verre van my tonden . Uewyl 'or geene marines meer in bet
land waxen, hoopte ik, in weeriyil vii myn Itrygsgewaat,
dat men my niet zou dooden ; maar tocm ik !tort by de eerRe hat was genaderd, zng ik duidelyk dat eene vrouw met
een fnaphaan op my mikte : de kogel ziste langc myne ooren,
Len drooge floor , waatin tk op harden en voeten kroop ,
behoedde my voor eon tweeds fchix. Door ten langeb
omweg vermydde ih deeze gewaarlyke pints . Ow my
wont dergelyk een gevaar to bekoeden, keerde ik myn Weed
bet buitenfte na binnen , en zette mynen moellyken togs
voolt, water aoekende : want 1k had de koosu, en fu egtte
van
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van dorsr Geen droppel water vindenUe , en etne eenzaaate wooning ziende , beflodt ik , my aan alle de gevaaren ,
die my dreigden, aldaar bloot to ftellen . Ik beval myne ziel
aan God, en riep met eene fmeekende ftemme ann de deuro
Heb medelyden met een armen gekwetJfen Engelschman
Eene vrouw kwam, niet zonder veel fchrooms, ten voor •
fchyn, welhaast gevolgd van eene volwasfene dogter en twee
veel jongere kinderen . Zy waren zeer beangst : want de uia
slag van her gevegt, in den voorgaanden avond, was ha*
nog onbekend . Helaas! myne goede menfchen, 2eide ik, gy
zoudet nog benaauii der zyn , indien de Engelfchen overwonnen
haddex . Zy worden agtervolgd.
Op deeze woorden hieven de moeder en haare drie kindeYen eenpaarig haare handen hemelwaarts, en tiepen : God
zy geloofd! - Doer my geen kwaad,vervolgde 1k ; ik verb
zeker u, dat ik geen lust had om u ce komen beoorlogen .
Wy zyn flegts in dienst genomen orn de kusten to verdee.
digen ; maar onze bevelhebbers hebben ons, goed of kwaadichiks, tegen de goede lieden bier to lande doen optrekken .
VTees niet , zeide de vrouw tot my , op een' coon van
goedwilligheid, met droefheid gemengd ; gy zyt eiendigt
-myn army man, die in ons leger is, is 'c misfchien niet
minder. De goede God zal her goede , welk wy u doen,
,op eene of andere wyze vergelden . Spoedig, XETTY, wa,zer, liazen . - Spoedig gehoorzaamde BETTY ; her ontbrak
baar pier aan plukzel ; met bet maaken daar van waren zy den
geheelen nacht bezig geweest.
Bekommer u niec over uwen man , zeide ik tot de moeder ;
Sty is verre van hier, onder de vervolgers van ons leger. 1k
geloofniet, dat 'er aan uwe zyde een enkel man Is gevallen
Ben firaal van vreugde flikkerde in de oogen der goede moeder,
terwyl ik aldus fprak . lllyn papa, riep een kind van zes jaa'ren , zal welhaast t'huis komen I -- Hy is onze eenige iteun,
vervolgde de moeder, de Ileun van onzen ouden vader, die
daar boven to bed ligt, en van nog een dogtertje, dat nog zuigt
en tbans ilaapt . Wy hebben, wel is waar, nog een anderen
zoon van goede verwagtinge ; by is flegts elf jaaren oud, en
zynen vader van grooten dienst . . . „ Waarom zie ik hem
niec hier? - Ach1 antwoordde de moeder met eene zucht :
voor due dagen ging by na her veld, om aan myn man eenigen lyftogt to brengen . tints then tyd heb ik niecs van hem
vernomen . . . .
Eene rifling ging my door de leden, op de gedagte , dat dit,
veeUigt, bet vermoorde jongetje was . 1k liet her niet bly .
ken ; dock verbeeld u myne droefbeid, toen de byzonderbe .
den, door de moeder vermeld, my deswegen geenen cwyfel
everliecen 1
Zy bemerklen myne oncroering niet, en zetteden my de
foep
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£oep voor, ten dienfle van bet hoofd des buisgezins gereed
gemaakt ; men voegde 'er een fluk osfenvleesch en eene ceuge
jenevers by .
Naa- verloop van twee dagen vond 1k my in ftaat om my .
nen weg to vervolgen . Ik nam affcheid van myne weldoeners, niet om na myne bende, maar, indien bet mogelyk ware,. ..na myn vaderland to rug to keeren . Myn gewaat maakte
my verlegen ; een Engelsckman liep, in deeze omflandigheden ;
hier to lande groot gevaar . KETTY en baare rwoQder waren
my in myne vermomming behulpzaam .
Goede God, zeiden ze, terwyl zy daar mede bezig wa .
ren, PATRICK blyft wel lang uit! Nooic is hy, in deezen tyd,
zoo Lang afweezig gebleeven . - Mogc hem niets zyn
overgekomen !
Zao -dra myn gewaat gerced was , nam ik affcheid van bet
gezin , aan 't welk ik myn leeven was verfchuldigd . Met
leedweezen fcheen my de goede vrouw to zien vertrekken , en
iet kwaads voor my to vreezen . Zy wees my den weg, en
langs welke omwegen ik den zeekant konde bereiken . Aldaar, zeide zy, zult gy zekerlyk visfchers of fmokkela.ars
vinden, die u na Engeland kunnen overbrengen .
Zoo veel goedheids deedc my traanen ftorten .
Ik wiide
myne dankbaarheid betoonen, doch vond my daar toe bniten ftaat. - Neen, zeide 1k haar, ik wil u nict verlaaten,
yonder u een blyk myner dankbaarheid to becoonen . -Thans
greep ik myn' zak , dien ik reeds over myne fchouderen had
gehangen . - Niets, hoe gering ook, wil ik uit dit goede
Iand wegvoeren . Ik heb daar lets, 't welk ik nan een onge .
Iukkigen heb onrnomen , then ik in den ftryd gedood beb .
Her regt des oorlogs fchonk bet my ; dat her ten minfle de
fchuld myner erkentenisfe betaale! - Nu haalde ik bet zilveren horologie ten voorfchyn , en gaf bet baar .
Groote God! groote God! riep de vrouw : bet horologie
van myn man! gy hebt myn' man gedood! - en zy viel ter
tarde . De kinderen ruikcen .
Allen floegen op my een
treeslyken bilk ; ik zelf Rep a1s een krankzinnige in de l :a.
user rond. - DTonfter, riep zy, toen zy eenigzins was bekomen , geef my myn man , en nan de kinderen hunnen vaaer wederl - 1k ftamelde eenige vcrontfchuldigingen ;
maar war was zulks in omilandigheden als deeze? - O My .
ne KETTY! 6 myne ANNA 1 en gy kleine elendelingI fpralc do
moeder , hen met traaneu befproeiende ; gy alien zulc van
bonger ftervenl
Neen, 't zal niet gebeuren, riep ik, dat myn btoed door
u zat gettelpt zyn, terwyl ik her uwe deed flrootnen! - eu
fcbeurde meteen bet verband van myne wonde . De vrouw ,
dit ziende : wat begins gy is roept zy : zal ik mynen echtgeuoot in uwe wonden wedervindeaf-fpaaruw leeven ;'t is een
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getulge, die voor ons by God zal fpreeken : gaa been ; want
de fcbim van myn than ftaat naast u, en doec my fchrik .
ken!
Ylings verliet ik dit huts, nog meer to beklaagen dan toen
ik 'er binnen trad.

OPVOEDINGSLESSEN, BETRETVENDE BET AGTGEEVEN OP DE
GENIE

DZR RINDEREN, OM DE EEUZE HUNS BEROEPS
TE BEPAALEN .

(Uit sattnow's Esfay on Education.)
1'ndien zich by een Kind eenige fterke en ontwyfetbaare
j kenmerken opdoen van bekwaambeid en neiging tot eenig
byzonder Beroep, - 't zy dezelve uit de natuur of uit de
vroegfte opvoeding voortkomen ; 't zy ze den oorfprong verfchuldlgd zyn aan Inftina of aan toevallige omftandighe,
den, - doen dezelve zich, in 't algemeen , vry vroeg en
gemaklyk onderkennen . Dezelve moeten zeker weegen m
de keuze eens Beroeps . Msar bet daadlyk beftaan van dee .
ze natnurlyke Genie is zo twyfelagtig, of de nitwerkzels
daarvan zyn zo zwak, dat men 'er zeldzaam op kan afgaan ;
en overzulks heeft men 'er niet to veel op to rekenen . O M
eens Kinds aanltaande bezigheid op bet werkzaam tooneel
deezes leevens to bepaalen , behoort onze aandagt zich to
vestigen op voorwerpen van gtooter aangelegenheid, dewyl
dezelve van oneindig meet invloeds zyn op des Kweekefings
geluk en deugd .
Dat clef Ouderen Leevensfiand eerst in type overweeging
genomen worde ; als hun Nat, hunne bezittingen , hun be.
lang, hunne vooruitzigten . Deeze zullen op de beste wyze
de beftemming van den Zoon bepaalen ; dewyl bet in then
krlng valt, dot de Vader hem kragtdaadigst kan byftaan en de
onderfteunende band bieden .
Eerzugtige poogingen , om een Kind verre daar boven to
verheffen , loopen dikmaaler nit op bet belachlyke en baaten naberouw, dan dat rykdom, eer of genot 'er bet gevoig
van zyn.
Eens Kinds eigene begeerte om uit to fleeken vordert
doorgaans veeleer beteugeling , dan aandryven ; eer bet we'
derhoudend bit, dan de prikkelende fpoor . Eenen Jongeling
bot to vieren in de veelvuldige overdaadigheden van Wee .
ding, van tafel, van gezelfchap , van uitfpauning en verteering, boven de billyke maate van zyn leevensfiand en vermogen, om hem , door die middelen, tot een hooger kring
in de zamenleeving op re voeren , is zeker nu en dan gclukr,
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lukc, en op dic gelukken to meermoalen ondertln . Doeb
ten veel algemeener gevolg is geweest eerie deerlyke teleurftclling der Ouderen , en voor den Zoon kwelling, verdriec en elende ; by voelt met verdubbelde zwaarte bet geniis
van 't geen by zo lang mogt genicten , en de hardigheden
van ten laageren leevensftand , waartoe by geene voorbe .
telding hadt.
Veele Ouders fchynen niet gedagtig aan de weigegronde
les van ROCIIQPOUCAULT , dat wy ons groot kunnen vcrtoonen

in een Iferoep beneden onze verdien/ten ; dock dat wy dooraans ons kkin zullen opdoen in een Stand, dear boven verreven. Eercyttis zelfs ftrekken tot fbhande van bun, wig

Daden hunna Kettytels onteerea . Geene veronderitrlling,
de dead, dwaalt verder van bet rechte (poor, lteene vet .
Onderitelling is misleidender , dan dat cen Vader zynen
Iigt , ten opzigte van zyne Kinderen , best betragt , die
un bet hooget vetbeft boven her pill van zyn eigen Lee'
*nsftand .
Nech geluk , nosh deugd zyn geEvettredigd aan Rang of
Rykdom .
Irdi ft eenig Mensch daadlyk meer voidoeningt
fmaakt, dan den Menfchen, over 't algemeen , ten deele valt,
't is de Man , die , door eigen wetkzaamheid en vlytbeceon , zich uic een Iaager tot een hooger Ieevenskring
heeft opgebeurd , en die den ruWwen float , waarin by vet
.
keert , mag vergelyken met zyn vootigen beltrompener
Band .
De fteillng, doer veelen eangenomen als op goeden grand
rbouwd , dot een ryklyke en ruime Leevettsiand , niet
door arbeld, maar door erfenisfe verkreegen , als jet hoodzaakiyks tot 's Menfchen geluk moet aangezien worden ,
dunks my niet omhelzeniwaardig : her is my attoos voorge .
komen , dat bet minder Ikfde en rechtfchapene genegen .
beid voor eeneo Zoen Ii, beta mime middelen no to loiter,
dan hem gelegenbeid ce verfchoffen om die zeif re winner,
en hem in ee* ftand to plairuen , welki verbeteringen van
zyn eigen vlytberoon afhangen .
Niets , in de dead , kin de pooging , om een Kind its
eenen uitlteekenden leevensliand to plaatzen , reg'vacrdigen ,
dan dot by zodanige calenten bezit , als hem in (teat (lelIen, om zyne pllgten to volbrengen, met eere voor zichzel .
ven, en ten algemeener beste : en to bepialen of by weezenlyk die talenten hebbe, mag men veronderftellen dot voor
den Vader niet min mogelyk , dan belangryk in de zaak
zeive is.
ih
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LETS, OVER ANTONINUS DEN TROOMEN,

WADER CARACTER EN LEVENSBERIGT VAN DEN VREDELIEVENDEN ANTONINUS DEN VROOMEN . Uir BEAUVAIS .

Aan de P.edacteurs
teroeffeningen .

der dlgenleene Vaderlandfche Let.

Myne Heeren I

D

prys, welken de Heer HANEWINCKEL, by zynen Brief
van den t8 October, (No . 14 van Ul . Maandwerk
voor 1803 .) op myne geriuge fchets van ANTONINUS wel
beeft gelieven to ftellen ; de eerwaardige wyze , wear op
ZEW . daarin myne fpelende gedagten bei ntwoordde ; de
dankbaarheid en achting , welke ik ZEW. deswegens ver.
fchuldigd ben - noopen my, nog dit weiuige bier by to
voegen . Het zal de gisfing van den Eerw . HANEWINCKEL,
zoo ten aanzien van de betekenis der Keerzyde, als van de
vinding zelve, van den onlangs, to Cuyck by Grave, opgedolven ANTONINUS-Penning, allezints rechtvaardigen, en lien
ANTONINUS- Penning dus, in alle opzichten, als eenen Penning der OVERWINNING, bevestigen .
ANTONINUS (deelc de beroemde oudheidminnende BEAUVAIS mede) was welgemaakt, hadt een eerbiedwekkend uiterlyk, en geleek NUMA POMPILIUS, naar ziel en lighaam . Hy
bezat veel verftand , veel geleerdheld , veel welfprekenheid .
Bedaard van cart, was by zich zelven alcyd gelyk ; vriendelyk, zagt, deelnemend, geneigd om ieder wel to doen, vloog
zyne goedheid de wenfchen van anderen vooruic , en over,
trof dezelve gaarne . Zyne blanke hoedanigheden waren zon.
der zwarte feilen ; geen vuile laster benevelde zyne fchoone
verdienften ; men noemde hem : de Vader der Deugden . Hy
verkeerde met zyne Vrienden , als met zyns gelyken . fly
noodigde ze aan zyne tafel , en ging by hun to gast . Een .
youwig was by in zyne kleding ; weinig behoefde by in zyne
vertrekken ; gemaatigd ging bet aan zynen disch toe . Fly
leefde van de inkomften van zyn vaderlyk Erfdeel, en befchikte nog een gedeelte van dien voor ongelukkigen . zyne
zeden waren ingetogen , hoe zeer by niet ten voile van
minneneiging was vry to pleiten .
Ouder deszelfs vaderlyk
bewind heerscilte 'er een zeldzaame Vrede binnen zyn gebied, en de Voorziehigheid ftortte zegen in voile maate over
zyn beftuur . Hy regeerde met eene wysheid, bet volmaakc .
fie, tot dien tyd ondervonden, verse overtreffende ; in zoo
verse , dat bet Romeinfche nageflagc me6r zynen naam ,
dan dien van eenige Romeinfche Godhead, eerbiedigde . By
bet
De
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bet aanvaarden van her gewigtigRoer, beval ANTONINUS, den
geringften en den aanzienlykflen der Burgeren gelyk regt to doen
wedervaaren . Omzichtig in zyne keuzen, flelde by niemand
to work zonder verdienften . Op eigene kosten lies by de
verwoestingen, door den Tiber veroorzaakt, herftellen, en de
gefloopte Steden van Gallien en Azien herbonwen . Hy volhard

de in meer dan Mien kryg tegen de Britten, den Germanier en
den Mauritanie,- (*), en volbragt dezelven gelukkig . Onaf-

hankelyke Stanton namen hem tot Scheidsman hunner gefehillen ; anderen onderwierpen zich,vrywillig, aan zyne wysheid.
Koningen kwamen, binnen Romen, zyne verhevene deugden
bewonderen ; by vestigde , van binnen Romen , nieuwe Koningen op vreemde zetels . Veriioken van bet Licht des Christendoms, oeffende by nograns Christelyke Pligren, en lief,
door Brieven aan de Wingewesten van Azien, den vervolgyver perk flelleu , die den ondergang van den Christen bejaagde .
ANTONINUS eindelyk (den der zestig Keizeren ongeveer, welke van her driehonderd-tad, dat 'er regeerde, cenen
geweldigen dood ontging , en misfchien de eenigfte onder al .
ien van cone onbefproke deugd) ontfliep vreedzaam in zyn
Patois , den 7 Maart 161, in her vyfenzeventigfle jaar zynes
ouderdoms , naa eene Regering van tweeentwintig jaaren,
zeven maanden en zesentwintig dagen . Die Prins hadt her
byzonder geluk , van noch bet blood der zynen, noch dat van
uitheemfchen, to vergieten . Men betreurde hem, als den Vader der Rolneinen, als den Befcherm-engel van her Ryk ; en
de Raad , naa hem vergood to hebben , gebood ieder Huisgezin , her Standbeeld Van ANTONINUS in zyne wooning to
plaatzen. --- De groote ANTONINU5 , mag ik 'er byvoegen,
hadt cen veel vaster Standbeeld in de barren van alle weldenkenden!
Daar naa mat BEAUVAIS eene Lyst van de ANTONINUS .Penvingen en derzelver Pryzen , met behulp van den grooten
BARTHELEMY opgemaakt, volgen ; waaruit blykt, dat dezelven in getallen zyn : etcelyke zeldzaam , naar gelang der
keerzyde : en dar, in zynen tyd ten minfie, de zeldzaamfte
van alien was , een Griek/she van zilver, op die zyde voe •
rende hot Hoofidbeeld van den Koning REMETALTUS ; welke
Penning zich in her Cabinet van her HOF van Spanje beyond
en op honderd Franfche Livres gefehat wierdr .
De onderhevige ANTONINus-Penning nu, Dal cene naanwkeurige bezichtiging en vergelyking, in eenen ga .deloozen
Penningfchac , by den Penningkundigen Heer VAN DAMMF,
een reeds bekenden , maar door den tyd zeer geflegen,
Over( -*)_Den Duitfeher en den Iifoor. Diaa enim eft ,Mauritania
Cur,
}a-Vt , quod, inter aria fignificat, obfcurum vel nigrum, quill
ajgros
TShabet Colonos . Gignit Siraias et Dracones .
S
MEING . 1804 . Nu . 6.
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Overwinnings -Penning bevonden, en daar by , voorzien vats
niets geleden hebbend Bywerk (gefchikt tot Krygs-eereteke .
nen) in een ongefchonde Medaillon van gaaf, antler en nieuwer goud, met en beneffens een verdwene Zwaard en eene
verrezene rood-aardeu Urne, gevonden zynde in die ftreeken
van bet voormaalig Menapien , welke aan den linker Maas.
oever gelegen , onder ANTON1NUS -- zoo al niet, volgens
PLINIUS en TACITUS , die ruim een Leeftyd vroeger bloeiden,
wede door Duitfehe Volkeren bewoond wierden -- dan ten
nlinfte een gedeelte van bet Gallisch Befgiern uitmaakten,
en zeer zeker niet tot bet Grondgebied der Batavieren be.
boorden (CLUVER. Introd. ad Geograph. Lib, z . Cap. i4 .
Num . i & 5) : zoo zoude , overeenkomftig de ftelling van den
Ferw . HANPWINCZEL, ter plaatze der vinding, een Romeinsch
Veldheer kunnen begraven geweest zyn, en zulien, ten minfte,
zeer zeker, Romeinfche Legerbenden mede in die ftreeken
zichhebben opgehouden, al hadden ook dergelyke Legerben .
den bet Grondgebied van den Cynshaaren Bataaffchen Bondgenoot , under Keizer ANTONINUS Plus, niet betreden ; bet
welk men daarenboven, zoo de ondervinding leert, zeer ge.
waagd, als onbetwistbaar, zoude willen itaande houden .
Wordt bet my vergund, in navolging van anderen, voor.
ftaande Schecs van dien ANTONINUS, door bet aanbrengen van
eenige fchaduwtrekken, nag beter to doen uickoomen ; hoezeer dienen dan daar toe niet deze weinigen van eenen Na.
i:o, die, zeventig jaaren, meet of min, vroeger, op den
onbegrensden Rykszetel van bet Oosten en Westen verheven ,
nimmer bet zelfde kleed tweemaal gebruikte ; nooit minder,
dan met een gevoig reeds van duizend Wagens , welker Muilezels met zilveren hoeven beflagen waren ; wiens Roofzucht,
met de Praalzucht noodwendig ftygende, ten ftelregel tiadde : dlles ons en niemand sets ; die Moeder, Opvoeders,
Echtgenooten, de naasten zyner Bloedverwanten , om bet
leven bragt , en , to regt, ass den hader der uitgezogtJle
Wreedheid vereeuwigd , aan het Me .2fchelyk Ge/lagt maar
6n Hoofd wevschte, en zich zelven den wellust van het to
vermorzelen ; Romen baldaadig liet in den brand fteeken,
oil, van eenen Tooren , zieh in bet fchouwfpef to vervrolyken en den Nagt van Troje's ondergang voor to ftellen ; daar
naa den Christenen die misdaad aantygde , en dezelven ,
onder dat voorwendzel , bet eerst onbarmhartig vervolgde ;
eindelyk, den Burgerkryg verwekt hebbende, zyn eigen Beul
wierdt , om niet onder Beulshanden to fterven ; terwyl een
kortftondig-Vryheid-ademend Volk zynen Dood , als dien
van eenen Slaaven-Beul , zelf bet Slaaf-bier van de laagfte
Driften , in zege vierde. - Ook van dit Monster
zyn 'er, in alle de Metaal = i Peimningen is getalien aan.
s4eaig :
Met
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Met erkentenis en boogachting , mast geen den minfierr
Penningfcbar, zal ik my verder nedrig de vrybeid geeven to
verb'yven

Yenlo .

U L . beftendige
Voor het laattle als gt7lapXaTof .

ELIZA LASCELLS .

D

(Vervolg van bl. '37 .)

e Heer FREELOVn verrrokken zynde, riep Mr . HERBERT
uft : „ Groote GOD!" (terwyl de traanen van medelyden
over het lot van ELIZA hem in de oo en dreeven) „ welk
cene fnoodheid heerscht 'er in de Hoof~d(tad l Arme bedroogene Maagd I en nog ongelukkiger Moeder van haar i hoe
zal ik woeds genoeg bebben om haar dit booze fluk to vertellen?" --- De waardige Heer CHARLES CHARLTON antwoordde : „ Wy moeten dit in onzen boezcm fmooren ; en
bovenal moet het flagtoffer van deeze trouwloosheid voor :11coos onkundig blyven van zyne m isdryven . l k zal onver,
wyld last tot een rydtnig geeven ; gy met maaken een
Verlof to bekomen ; en door de wenken, die FREELOVR ons
gegeeven beeft, sullen wy gereed bun verblyf ontdekken."
Het Verlof werd verkreegen , vier postpaerden befleld , en
bet waardfg tweetal reeds, met alien 4oed , na Tork. AIs zy
op den aflland van derdg mylen van die Sad kwamen, lietcu
zy bet rydtuig in de herberg, en namen to voct alle de hutten , die 'er meer dan gemeen uitzagen , op .
Drie dagen
bragten zy door in vrugtloos zoeken . Op den vierden dag
begaven zy zlcb nit eene andere zyde van 714 4. In de eerfle
herberg, waar zy aftraden om de noodlge nafpeuringen to
doen, vernamen zy, dat een Heer en eene Dame, LARCHTOra
geheeten , omtrent twee mylen van daar woonden . Dc letters ,
die de naamen van LARCHTON en CHARLTON uitmaaken, met cikander vergelee'ten zynde, deeds her zich oniniddelyk op, dat het
dezelfde waren .
Geen twyfel bleef 'er dus over voor de
relzigcn , dat zy de voorwerpen , welke zy zogten, ontdekt
hadden . Zy vernamen nit den Waard , dat dit landhuis ge .
buurd was door den Heer GEORGE FREELov1 ; dat bet Paar,
daar woonende, diens vrienden waren, en dat de Heer en Dame,
naa dat zy daar den Intrek genomen hadden , nooit na de naby.
geiegene Stad wandelden .
Sir CHARLES beval terftond dat het middsgmaal zou `ereed
gemaakt worden , alsmede dat 'Cr omitreeks agt unroll one
Qke dent ten postchals gereed moest weezen .
Ily vervoegde
$ 2
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2ich danr op by den Geestlyken van die parochie, en ver
zogt tegen morgen ten half negen bet gebruik van de kerk .
Ten geftelden tyde was de postchais aan de deur : de avondfchaduwen begonnen to vallen . Zy ginger. , eenige honderd
roeden van de aartige landwooning , waar de niets kwaads
vermoedende Onfchuld en de grootfle Snoodheid huisvest .
ten, uit bet rydtuig . Zagtlyk aan de deur kloppende, werd
dezelve geopend door EDWARDS knegt , wiens bleek gelnat
fchrik en verbaasdheid to leezen gaf. -- „ Geen enkel
woord!" zeide Sir CHARLES , op een zagten maar betlisfenden coon ; „ gaa gy na de keuken ; ik zal by myn Zoon gaan ."
- De verfchrikte knegt gehoorzaamde terftond aan dit bevel ;
terwyl Sir CHARLES en Mr . HERBERT de kamerdeur naderden .
Deeze met alle omzigtigheid geopend hebbende , zagen zy
EDWARD op eene fofa zittende en flaapende ; terwyl ELIZAS aan.
gezigr de zigtbaarfle kenmerken droeg van haar geween . -.
Een onverhoedfche fchreeuw van de bedroogene Schoone
deedt EDWARD ontwaaken ; doch , wanneer by zo gansch onverwagt zyn Vader en Mr . HERBERT voor zich zag, was
me bed'welmdheid zo groot , dat by Been woord kon
fpreeken .
lie doodlyk ontflelde ELIZA, zich in de armen van haaren
vermermden Egrgenoot werpende , riep uit : „ Bewnar my,
EDWARD , voor de gevoeligheid van uwen Vader!" •-- Sir
C ARLES zeide op een zagten Loon : „ \Vees niet outfield ,
iViejuffrouw! Myne gevoeligheid, verzeker ik u, bepaalt zich
geneel tot myn Zoon . Voor een half uur, Mr. HERBERT , wil
ik Mevrouw CHARLTON under uwe befcherming laaten, en
by onze wederkomst hoop ik bet genoegen to zullen hebben
om haar bedaarder aan to treffen .-- Kom, Mynheer !" voer
by voort, den arm van EDwABD vattende, , ilc heb u, onder
vier oogen , iets to zeggen ." Hy wagtte geen autwoord op
deeze verklaaring, Mar leidde zyn Zoon buicen de kamer.
Op een afftand gekomen, dat bet geen b y zeide Diet in do
tamer kon gehoord worden , fprak de Vader zynen Zoon in
deezer voege aan : „ Is bet dus, myn Zoon! (tat gy de pligten , aan uwen Vader verfchuldigd, volbrengt 2 Is bet dus ,
tint gy voldoet aan de verbintenis , Welke gy aangegaan hebt
met de Dogter van myn' Vriend? Hebt gy my niet onteibaare
keeren gezegd, dat gy eene Vrouw van rang en middelen moest
trouwen?" -- De doodlyk verlegene EDWARD antwoordde .„ Dit heb ik dikwyls verklaard , en, in vervolg van tyd, heb
ik voor, aan uw verlangen to voldoen . Juffrouw LEXINGTON
kan nooit dit kleine ftukje van galanterie to weeten komen ;
en myne verdeediging by u m,oec beflaan in de meerderheid van
ELIZAS bekoorelykheden ." - „ Zyt gy dan niet getrouwd?"
vroeg de Vader, zich geheel onkundig houdende van hat voor .
gevallene. - „ 1Veen, Mynheer! ik ben Wet getrouwd . lit
ver-
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vetzeker bet u, by myne ziel , ik ben niet getrouwd I" ~
,, Schurkl" riep CHARLES nit, „ verfoeilyke Schurk 1 op cane
voorwaarde alleen wil ik u voorcaan voor myd Zoon erkenJong zyt gy in jaaren, maar oud in noosheid . [let
nen .
grieft my, dat eene zo beminnenswaardige Jongedogter als
Mejuffrouw LASCELLS mulk eene keuze gedaan heeft ; doch
haar charaLter moet opgehouden worden, fchoon ik vrees dat
zy haar geluk 'er by zal infchiecen ; en v66r negen uuren mor.
gen zal ik haar uwe Egtgcnoote doen worden," - EDWARD
wilde zyn' Vader in de reden vallen . - „ 7.cvyg, Myv*
beer! "iprak by, „ want ik wil geen tegenfpraak dulden . Wt
is niet alleen genoeg , dac gy haar trouwc in myne tege
woordigheid ; maar gy moet my, op de flaatlykfle wyzb ;
zweeren, dat gy haar nimmer uw gepleegd bedrug zult ont
dekken . 'Er zyn flegts weinige perfuunen, die van uw fnood
plan weeten , - uw Knegt , de Dienstmaagd , die uwe
vermeende Vrouw oppast, en de Schurk, die zich duriute ono
derwinden, de Egtverbintenis to voltrekken , en werkz*am
was in her volvoeren van bet fhoodfle misdryf . De eerstgemelden zal ik onmiddelyk na elders verzenden : indien zy
her geheim bewaaren, Wil ik bun cen jaargeld leevenslang
coeflaan ; manr, indien zy her uitbrengen, zullen de wetten
des Lands, die gy weet dzz op dit auk gefireng orxw,~ hun
ftraffen .
War den Schelm BULLARD betreft, ik weet tn'rddel
om hem to doen zwygen : want by heeft eene daad gepleegd, die
zyn leeven in myne hand flelt ; -bet zou even zeer her characl
ter van den Heer GEORGE FREELOVE onteeren, indien bet open .
baar werd, dat by do hand geleend hadt tot een zo fnood bedryf. .- Om aan de ongelukkig misleide Jongedogter reden
to geeven van myne verkiezing om de Iluwelyksverbintenis
onder myne oogen voltrokken re zien, heb ik Mr . HERBERT
verzogt , haar to zeggen , dat heimlyk voltrokke Egtverbin .
tenisfen onvoegelyk zyn,waar de Kiuderen kans flaan om Erf.
genaamen van groote goederen to worden ; dewyl zy niec afleen aenleiding geeven tot regtsgefchillen, maar de daar in betrokkene partyen op noodlooze kosten japgen ."
Geduurende die lange aanfpraak onderftoud HOWARD niet, zynen
Vader in de reden ce vallen ; doch , wanneer deeze uitgetproken hadt, verklaarde by alleen, dat zyn Vader to geed was,
zonder lets her minfle ce laaten blyken van die blydfchap,
welke her eigenaartig was to veronderflellen, dat by gevoelde,
op her vooruitzigt, dat by zyns Vaders toellemming kreeg, om de
beminnenswaardige ELIZA ter Vrouwe to mogen neewcn . Deeze onverfchilligheid ontflondt uit de hem natuurlyk el ;ene
veranderlykhcid van neiging . Bezit vcrflompte by hem her
vermaak : want de eigenlte Vrouw, die by met verrukking
bemind bath , kon f, y niet zonder tegenzin tot zyne Egtgenoote neemen . De groom rykdom van Mejuffrouw LLXInGS 3
TO .r
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zweefde hem voor den geest, en by wlerp een verlaa .
gend oog op de fchitterende genietingen, welke deeze he=
kon verfchaffen . Thans, egter, vondt by bet noodig, zyne
gevoelens voor zynen Vader to verbergen , en verzogt hem,
van dit fnood bedryf niet meer ce fpreeken .
Op bet oogenblik , dat ELIZA zich alleen bevondt met Mr.
BEfBERT, fcheen de ontlleltenis, welke haar bade aangegreepen, toe ce neemen . Wanneer by in 't einde haare hand tederlyk nam, fprak zy zugcende : „ lit ben die goedheid
onwaardig ; -. maar zeg, 6 1 zeg my , veart myne beminde
Moeder well" - „ Zo wel, myne lieve ELIZA, alt zy kan
vaaren, naa zo onverwagt een fchok 213 gy haar hebt doen
vudergaan ," gaf Mr . HRRBERT haar, on een aandoenlyken coon ,
to verltaan ; „ maar," voegde by 'er onmiddelyk nevens, , ik
vertrouw , zy zal in bet verloop van flegts weinige dagen
veel beter weezen : want , fchoon Sir CHARLES eigenaartig to
onvrede moest weezen op zyn' Zoou, wegens eene daad van
volflrekte ongehoorzaamheld, heeft by ten oogmerk, u openlyk voor EDWARDS Egtgenoote to erkennen ; en, naardemaal
geheim voltrokke Huwelyken zomtyds met onaangenaame gevolgen vergezeld gaan , zal ik morgen ogtend de trouwplegtigheid
verrigten in de naastbygelegene Parochie-kerk , ten einde 'er
een openbaar Register is, 't welk fpreckc van de Huwelyks .
voltrekking, etc uwe Kinderen (zo gy die krygt) de oncwyfel .
Ware Erfgenaamen zyn.' - Mr. HERBERT, een nogminzaamer
Loon aanneemende , voer voort : „ Maar, lieve Meid, wat was de
oorzaak van de traanen, welke ik u zag fchreijen, by bet inkomen? Geen verfcbil, hoop ik, heeft reeds tusfchen u en
den Heer EDWARD plaats gebad ; want de fpeelman is nog niet
van bet dak, gelyk men zegt .' - De bloozende ELIZA antwoordde : „ Neen, myn waarde Heer HERBSRT1 •- maar de
Heer CHARLTON heeft verlangd, dat ik hem na de Stad zal vergezellen ; fchoon by my, v66r bet volcrekken van ons Huwelyk, volllrekt beloofde, dat ik, binnen eene maand, tot myne
dierbemiude Moeder zou wederkeeren : maar ik geloof dat by
de plaats voor hem to eenzaam vindt, en by heefc Sir GEOROR sREELOVaverzogc bier to komen, 't geen ik zeide niet voeg.
lyk to vinden, voor dat by antwoord van zyne Tance oncvangen hadc."
Het onderhoyd werd afgebroken door bet wederkeeren der
Heeren, wanneer ELIZA voor Sir CHARLES wilde to voet vatlen ; doch in deeze daad van vernedering werd zy tegengehou .
den door den Baron , die haar hartlyk omhelsde en na een ftoel
geleidde, zeggende : „ Myn waarde Vriend IIERBSRTI ik denk
dat Mevrouw CueB1 .TON u gezegd heefc , dat ik een vreemd
foort van een nian ben : -- in 't kort, bet is zo langon tyd geleden , dat ik by bet Trouwen geweest ben , dat ik beflooten
heb u nog eens to doer crouwen ." - ELIZA hernam bier op :
,, Mr.
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„ Mr. naaaEnT heeft my ovettuigd , Sir CHARLES , dat gy
de goedheid zelve zyt, en ik kan geene gepaste woor .
den vinden om ti uic to drukken war ik voel : maar myn
ganfche leeven zal eene onafaatende pooging zyn, om u to
overruigen, dat ondankbaarheid geen der gebreken van myn
hart is ."
Was Sir CHARLES getroffen geweest van wegen ELIZAS be.
koorelykheden, toen by haar voor de eerfie keer zag, by wa,
nog meet over haar voldaan deezen avond , en wenschre bykans, dat zy minder beminnelyk ware , dewyl by vreesde ,
dat zyn Zoon onbekwaam zou weezen om haar op haare
waarde to fchatten .
Toen ELIZA Aft bed gegaan was , onderhieldt by EDWARD
over her plan door hem gevormd tot onderhoud der Vronwe ,
die by misleid lradt ; wear op by koeltjes antwoordde, dat by
voorneemens was, weder na her Collegie to gain, en dat ELIEA ten huize hearer Moeder zou blyven .
„ Hooglyk," fprak hier op Sir CHARLES CHARLTON, „keur
lit uw plan, om weder na her Collegie to keeren, coed, dewyl bet noodzaaklyk is, dat gy gepromoveerd wordt ; maar,
her geld, 't welk ik u, rot bier toe, gegeeven heb, in aanmerking neemende, denkc gy dan niet, dat her noodig is , aan
Idevrouw LASCELLS lets toe to voegen tot kostgeld voor uwe
Vrouw?" - „ Dirt toevoegzel," bernam EDWARD, „ veron .
derfiel ik, dat gy haar zult betaalen ; dewyl her in gehoortaaming van uwe bevelen aileen Is, dat ik een getrouwd Man
gaa worden . Ih bemin juffrouw LASCELLS, 't is wear, - ik
bemin haar vuurig ; maar ik had her noon in myn harafeas om
baar no de Xerk to vergezellen I "
Sir CHARLES was dermaate gebelgd over deeze losbandige begrippen, dat by zich niet, dan met veel moeite, bet bevre .
digen ; en by verktaarde, ten plegtigRen, dot, indien hy zich
pier als een goed Egtgenoot gedroeg, zyve Vrouw en Kinde.
ren de volttrekteErfgenaamen van hem zouden worden . - Mr.
RERBSItT bath akoos eene vaderlyke tederheid voor ELIZA in
zyn hart gekoesterd ; en by begon to denken, dat her beter
zou weezen, openlyk voor haare misieiding uir to komen, dan
toe to laaten, dot zy zulk een Man trouwde, then by by zy .
nen Vader openlyk dusdinig eene verklasring hadc hooren of
leggen, en wiena liefde reeds aan bet bekoelen fcfeen . Wanneer by nogthanr /de kieschheld van Mevrouw LASCELLS ill
aanmerking nam, hrieldt by zich verzekerd, dat zy de ontee .
ring vanhaareDogterniet zou overleeven ; en, fchoon byvoorzag, dot elende bet gevolg van dit Huwelyk zou weezen, oordeelde by , In 'r einde, zulks beret dan openbaaare fchande .
Naa dit alles ftelde Sir CTIARLES voor, dat, den dag naa de
Egcverbintenis, bet geheele gezelfchap na her Huis van Me .
vrouw LASCELLS zou gaan ; en dewyl iDtvAao dit afgezonderd
S 4
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leeven reeds begon to verveelen, ftemde by gereedlyk in dit
plan . - Het thans betrokken verblyf behoorde aan Sir GEORGE FREELOVE ; de man, die 'er bet opzigt over hadt, woonde
flegts op dine myl afitauds ; bet viel dug gemaklyk, dit alles
weder op den ouden voet to brengen : maar bet was noodig,
PEGGY en EDWARDS Knegt onmiddelyk na de Stad to zenden . Verfchrikt door 's Barons bedreigingen, ftemden zy in diens
voorflag ; en daar Sir CHARLES een eigendom in de West-Inthen hadt , befloot by , deeze beiden derwaards to fchikken ;
en daar THOMPSON, zo heecte de Knegc , een kloeke knaap
was, word de Beftuurder der Plantadie bevolen, hem opziender to maaken .
De dag der Huwelyksvoltrekking werd voorts befleed in bet
maaken van de noodige fchikkingen tot bet vertrek van bet geheele Gezin op den volgenden morgen . Een Knegt van Sit
CHARLES werd gezonden Ran Mevrouw LASCELLS, om haar
voor to bereiden cot bet ontvangen van haare Doper ea
Zoon .
Aan die tederle alter Moederen hadt Mr . HERBERT gefchreeven , onmiddelyk naa zyn gefprek met Sir CHARLES ;
doch voor haar zorgvuldig bedekt de fnoode plans van EDWARD ; haar alleen zodanige kundfcliap geevende , als kon
flrekken om haar hart gerust to flellen . Hy onderrigtte bear,
dat zy kennis gekrcegen hidden van den weg, door bet weggeloopen pair genomen ; dat zy 't zelve, met alien fpoed,
nazetten ; dat Sir CHARLES ten vollen met bet Huwelyk to
vrede was , en by zich vleide , dat alles zich ten besce zou
fchikken .
Mevrouw LASCELLS , deeze rangenaame tyding van Mr.
HERBERT ontvangen hebbende , was eenigermaate voorbereid tot bet ontvangen dier Gasten ; nogthans werd zy,
op her oogenblik dat zy den brief van Mr. HERBERT las,
zo geheelenal vermeesterd door eene verfcheidenheid van
aandoeningen, dat zy 'er order bezweek . Die zeer groote
ornate van aandoenlykheid , welke zy gepoogd hadt in haare
Dogcer to verminderen , deeds thins haare geheele ziel met
de vervoeringen van blydfcbap aan ; en zy ondervondt , in
eene hooge manse, de waarbeid, dat vreugde tot zekeren
trap zegen is, doch daar boven zielsangst .
Verdrietig vielen hair de uuren, traag fpoedden de minu .
ten, eer de cyd aanbrak , op welken zy haare Dogter weder in haare armen zou drukken . In 'c einde zag zy twee
postchaifen naderen : doch zo flerk waren baare aandoeningen, dat zy van haar ftoel niet kon opflaan . In de voorlie zaten Sif CHARLES en Mr . HERBERT ; in de tweede ELIZA
en de Man, anu wien zy gehuwd was . Sir CHARLES hielp
bear uit bet rydtuig, en mocst, haar onderfteunende, haar by
Mevrouw LASCELLS inleiden .
De uitgebreide armen der
M oe-
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Moeder flonden open om haar to ontvangen ; zy riep, de
wedergekeerde aan haar boezem drukkende , in driftvervoering uit : „ A9ag ik myn Kind eens weder omhelzen! Ach!
myne ELIZA! gy zyt my waardiger dan bet leeven! Maar
ach! welke folteringen heb ik geleeden!" - ELIZA, bee .
vende , en den boezem haarer Moeder met haare traanen befproeiende, fprak : „ Elendige, die ik ben! Zeg my, myne
dierbeminde Moeder ! of gy her my wilt vergeeven? of gy
my wilt kwytfchelden een diep betreurd misdryf ? "
De aan haar vast kleevende Moeder antwoordde : „ Ik vergeef bet u van harten, en mogt myn zegen uw geluk en vrede
verzekeren ! - En gy , EDWARD," dus vervolgde zy, de
hand hemwaards uic lrekkende, „ ik zal u voorcaan als myn
Zoon befchouwen ; ik vind al myn Teed en lyden ryklylc
vergoed door deeze onverwagte oncmoeting, en myne dankbaarheid aan Sir CHARLES zal niet dan met myn leeven eindi.
gen ." - Sir CHARLES hernam hier op : ., Her woord dank.
baarheid klinkt niet wel tusfchen Vrienden ; en onder deem
zen hoop ik dat gy my voortaan zulc rangfchikken . Dit jonge paar heefc goedgevonden , onze belangen ddn te maaken ; wy moeten , zo veel in ons is, toebrengen om hun geluk to voltooijen ."
In verdere gefprekken op then dag nam Sir CHARLES de
gelegenheid waar , om Mevrouw LASCELLS to onderrigten ,
dat hem voor zynen Zoon een aanzienlyke post in bet Bewind was toegezegd ; doch dat by wenschte, dat deeze, op
de Univerfiteit , daartoe den noodigen rang beklom , en bet
dus voor EDWARD noodig zou weezen , na Cambridge weder to keeren , binnen den tyd van eene maand ; doch dat
by , van heden af, vyfhonderd Ponden beflemde voor zyne
Behuwd-dogter. - Woorden kunnen niet uitdrukken wat
Mevrouw LASCELLS gevoelde : haar geluk beklom zeker ,
deezen dag, bet hoogfte toppunt : zy was toen to eenemaale
onbewust van den cart en de neigingen haars Behuwd-zoons ;
en , ih die onkunde, zag zy voorwaards eikander fleeds opvolgende tooneelen van aardsch geluk.
(Met Vervolg ter naaste gelegenheid .)
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Virtutem pr imam esfe puta, campefcere linguam :
Proxinrus ille Deo eJl, qui fcit -•atioue tacsre.
CATO.

E

en der Ouden, van wien de bovenftaande Spreuk ontleend
is, raadt ons , bet bedwingen der Tonge aan to merken
als eene der eerfte Deugden ; met byvoeging, dat de Man,
die van pasfe weet to zwygen, der Godhead naby komt. An.
deren onder de Ouden , en niet weinigen onder Laateren en
Hedendaagfchen, hebben desgelyks in den lof der Stilzwygen .
held uitgeweid, en zyn zo verre gegaan, dot, hadt men hunnen read gevolgd , wy een bykans ilomme Wereld zonden
gehad , en geen geluid don dot van Dieren en Vogelen ge.
hoord hebben. Dan, over 't algemeen, hebben de menfchen
niet kunnen goedvinden , eene raadgeeviug op to volgen,
welke eeu van onze voornaamfte Lichaamsleden nutloos zou
gemaakt, en voorgekomen bebben bet ten coon fpreiden vat'
cene bekwaamheid , welke dikwyls den Bezitcer geen geringen roem byzet.
Veelal beweert men, dot Stilzwygenheid eene groote deugd,
en een betoon van groote wysheid is ; dot ook Voorzigtig.
head, wanner andere middelen faalden, tot deeze deugd de
toevlugt nam . Wet my betreft , ik weet niet, waaruit die
zugt tot Stilzwygenbeid den oorfprong ontleend hebbe, noch
ook waarom zo veele Schryvers zamenftemmen in deeze aan
re pryzen ; of zy moesten sevens bet leeven in eenzaamhei4
hebben aanbevolen , als zynde deeze de eenige toeftand ,
waarin bet Zwygen mogelyk is . Veele Schryvers zyn over.
boodig in bet pryzep van deugden, welker tegenovergeflelde
ondeugden to pleegen buiten hunnen kring valt . Een man ,
in de itilte van zyn eenzaam boekvertrek zittende , kan zeer
geleerd over de Stilzwygenheid fchryven ; niemand fpreekt
hem tegen ; by kan dic even zo doen, als zyn Medefchryver,
die geen gulden to verteeren heeft , met de pen uitvaart ce.
gen de Verkwisting.
Dan, eer wy Stilzwygenheid met den naam van Deugd vereeren , behooren wy to overweegen , of wy , dit doende,
bet Spreeken niet als eene Ondeugd doemen ; en dus veelen
onzer waardigfte vrienden en bekenden van nlisdryf befchuldigen , daar zy denken alleen gebruik to maaken van eene
gave, door de Natuur gefchonken ; een gebruik , overeenkomende met bet oogmerk der Natuure .
Dit is een ituk van aangelegeaheid ; want in a1le misdry .
ven
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ven moeten wy zien op bet oogmerk , en niet op de dead
zo behooren wy , in bet geval van zwygen en fpreeken,
eer wy bet een ,of ander eene deugd of eene ondeugd noemen , op bet oogmerk to lecten ; d2t is , wy behooren to
weeten, (en dit, denk ik nederig, kan niemand dan de d aar .
i n betrokkene partyen weeten of deezen , die zwygen , konden fpreeken , Indien zy wil en, dam of zy enkel zwygen
om dat zy niets ce zeggen hebben . Het enkel bedwingen der
lippen bewyst noch bet een, noch bet ander, zo long bet
oogmerk onbekend is. Moor, dewyl bet vry bezwaarlyk volt,
to weeten, of iemand ult wysheid , dan uit mangel daaraan,
Zwyge, behooren wy voorzigtlg to weezen in bet uicdeelen
van lof of blaaw, daar geen van beiden kaa verdiend weezen .
Eene tweede vraag is, of de Mensch gefchikc zy om een
Milzwygend fchepzel ce weezen 1 Het gnat vast , dat eenige
Nacien ttilzwygender zyn dan andere ; dock ik geloof, dat de
oudervinding aller Reizigeren een bewys oplevert, dat, wait
Befcbaaving , inzonderbeid ali ze met Vryheid gepaard gaat,
de groocfte vorderingeh gemaakt heeft , de Tong bet lost
bangs. - De getnelde vraag zullen wy op eens en voldoende kunnen beanrwoorden, als wy lecten op een grondregel,
.die onbecwlstbaar is ; naamlyk, dat de Mensch tot een ge.
zellig weezen be(emd is ; want gezellig en ftilzwygend to weezen , zal elk Man , en , gelyk ik nederig vertrouw , elke
Yrouw, toeftemmen , dot geheel onbeftaanbaare hoedanigheden zyn . Altbans in den gewoonea ornmegang zegt men al .
zoos : „ een Zwyger is een ongezellig fchepzel ." Weinigen ,
zeer weinigen, worden 'er ook gevonden, die fmaak in zulke
weezens vinden ; men zou ze ook in bet gezellig leeven niet
.!runner dulden, indien bet niet nu en dan gebeurde , dat 'er
veele Spreekers waren , en men gepibt vondc ook eenige
I-borders to hebben ; en mag men *Is eene gunftige fchikking
der Natuure aanmerken, dat eenigen enkel om to hooren gevormd fcbynen. Zy mogen derhalven geduld worden , even
gelyk men, Ketters duldt ; niet nit hoofde van eenige hoog
agting voor de leeriogen , welke zy omhelzen ; maar omdat
zy zich ail gedraagen, en hunne gevoelens niet cragcea voort
to planter . 'Er zyn, ongetwyfeld, veele foorten van Zwy .
gers ; dan de beaten order hun kunnen niet roemen op eenige boogagting, bun toegedraagen . - Wy mogen hierby in
aanmerking neemen, dat Stilzwygenheid, in den tegenwoordigen that der Maatfchappye, onder de onmogelykheden moge
gerekend worden. Wie kan zwygen, daar sites rondsom onz
*preekt7
De zugt tot fpreeken is zeker eene der redenen , waaroni
zommigen zo of keerig zyn van her Mile Landleeven . Of, dringt
de heelfcheresfe, de Mode, zekeren rang van menfchen, om
bet Scadgewvel rout bet Laud in den Zomer to verwisfelcn ,
zy
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zy draagen zorge om door Gezelfchap de Stilzwygenheid van
daar to verbannen ; indien zy, zich niet begeeven na plaatzen ,
nog woeliger, nog praatagtiger, dan de Srad zelve .
'Er worden egter Lieden gevonden , die ik moet uitmonflercn van do afkeerigen van hot flille L andleeven, en nog •
thans zeer praatagtig zyn ; mcnfchen, die, hoe vreemd bet
snoge voorkomen , de Eenzaaznheid zoeken , om 's herkee.
rings tilde . Ik houd my verzekerd , zommigen zyn my
reeds voorgekomen, in het begrip, to vormen van de Perfoonen ,
bier door my bedoeld . Zy zeggen , en to regt, dat ik hier
het oog heb op Dichters en Sentimenteele Minnaars . Deezen, weeten wy, kunnen gemeenzaam verkeeren met bergen
en rotzen, een zamenfpraak houden met eene rivier, of fluisteren aan den oever van een murmelend beekie, gemeenzaam
omgaan met de Echos , met de winden , ads oude kennisfen ,
fpreeken, en aan de golven hunne klagten aanbeveelen . Zo verre gaat de beerfchappy van bet fprecken hoven hoc
itilzwygen , zo natuurlyk is hot eerfte, dat men bet gebrek
van een menschlyk weezen , om mede to praaten , aanvult,
met bet woord to voeren tegen flomme dieren, of ten aanhooien van bosfchen en waranden praat .
Overtuiglyk heb ik , door dit apes , aangetoond , dat de
Stilzwygenheid den Mensch niet eigen is ; doch 'er is eene
foort van Stilzwygenheid, waarop ik nog bet oog moor vestigen , dewyl men dezelve heeft aangevoerd ads een bewys,
dat de Stilzwygenheid niet alleen deugdzaam, maar ook bevallig is . Men geeft daaraan den naam van uitdrukkeurle
Stilzwygenheid, of eene Stilzwygenheid, die kragtiger fpreekt
dan woorden kunnen doen . Dan men vergunne my op to
merken , dat men bier zeer miscast . Uitdrukkende Stilzwygenheid is geene Stilzwygenheid in 't geheel .
Niemand,
die zyne gevoelens to verflaan geeft , kin den naam van
iiilzwygend draagen , 't zy by zyne tong of zyne oogen gebruike ; en, ingevalle de Iaatflen zyne gevoelens fterker uitdrukken dan de eerfle, is alles, wat wy 'er van kunnen zeggen , dat de oogen iterker fpreeken dan de tong. Dit is ,
derhalven, in ftede van Stilzwygenheid , eene foort van onheusch, en, mag ik my dus uitdrukken, gefmokkeld gefprek ;
en, buiten eenige weinige gevallen van onuitfpreeklyke rouwe en boezemfnierte , heb ik Reeds bevonden, dat men 'er
zich van bediene , om zich aan de ftraffen der wet to onttrekken . Behoef ik, ten bewyze hiervan, aan to voeren de
veelvuldige Chara&ers, van welken op deezen trant kwaalyk
gefprooken wordt, door een wenk met de oogen, door bet
ophaalen der fchouderen? En waartoe dit, dan om de wetten to ontduiken, tegen bet lasteren en kwaadfpreeken gefteld?
Worden wy op deeze wyze niet onderrigt van de fehandelyltfte misdryven, van de ongeoorloofdfte minneranken, waarotn •
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omtrent men bet veiligst oordeelt de Tong niet to bezigen ?
En dit, dit noemt men Stilzwygen! Welk eene tegenzeggelykheld ! Wie zal iemand, die, op zulk een trant, op myn characRer een fmet werpt, wegens zyne Stilzwygenheid pryzen?
'Er is een geval, en wel een zeer algemeen geval , waarin
Perfoonen, anders zeer gefpraakzaam, aan de Taal der Oog,!n
den voorrang geeven . Is her noodig, bier by to voegen,
dat dit bet geval is der Minnaaren, v66r dat zy moeds genoeg hebben otn op eene andere wyze to fpreeken? De vial
der oogen , erken ik, is omtrent zo gemaklyk als die der
tonge, en, in het gemelde geval , zeer nuttig, inzonderheid
als 'er Ouders en Voogden tegenwoordig zyn . In de daad,
een geheele Liefdehandel kan , door dit middel., aangevangen, voortgezet, en goeddeels voltrokken worden : en heeft
hetzelve dir groot voordeel , dat bet een groot deel van
ongemak befpaare , otu aandoeningen uit to drukken door
de tonge , die, hoe` nuttig ook in de meeste gevallen , dik.
wyls zeer gebrekkig bevonden is om de tedere aandoening
der Liefde wel to veribaan to geeven . - Ik verwagt , dat
weinige der Leezeren of Leezeresfen van deeze Proeve , bo .
ven de vyfrien janren oud , geheel onkundig zyn van dit
onderwerp . Tot zo hoog een crap van volkomenheid heeft
men deeze trial deT oogen gebragt, dat dezelve een drift zonder opregte meening even welfpreekend als de tong kan uitdrukken,-den verliefden float van eenen, die op de Schatten,
en niet op de Perfoon , verliefd is . - Deeze taal der oogen
beeft nog een ander voordeel ; zy, die 'er zich van bedienen , kunnen hunne heloften , met de oogen gedaan , veel
gereeder herroepen , dan die zy met de tonge deeden : geen
wet beftaat 'er regen het veelbeduidend lonken . Dit weeten
zommigen by eene droeve ondervinding : en zal zulks, zo
ik hoop, ftrekken, om eene foort van welfpreekenheid, zo
los en wankel , in onbruik to brengen . Dan, met dit alles,
moot ik toeltemmen, dat, in gevailen,waar de beide partyen
her opregt meenen , ik geene wyze van verkeering ken, zo
veilig , zo vermaaklyk : dan met dit al is bet geen Stllzwy .
genheid; en dit wilde ik hewyzen .
Over 't geheel, derhalven, is bet openbaar, dat StilzwyOenheid den mensch niet natuurlyk eigen is ; en mag ik 'er
nog byvoegen, niet zeer geagr . Niets, by voorbeeld, kan, by
her gefchilvoeren, haatlyker of beledigender zyn . lemand is
zyn aangezigt iets to verwyteu , en geen antwoord t ontvangen, is een der onverdraaglykfte ontmoetingen, welke ons
by her gebruik der tonge kunnen overkomen . In eene visage
van woede geraakende, en de trial dier hevige drift fiaaken .
de, zonder wederfpraak van then cart to verneemen , is een
zo fchokkende toettard als men zich kin verbeelden, - eene
belediging, Met to dulden . Een dienstboode to fchelden cut
MCP
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men buiten adem is, doordien tegenfpraak geene verpooting
fchenkt ; hem met ahe bedenklyke fcheldnaawwen to overlaa .
den, en geen woord ten antwoord to krygen, - is eene beproeving van geduld, bykans niet nit to ftaan .
Men zal my, in antwodrd van veel door my aangevoerd,
zeggen, dat de Stilzwygenheid ook haare nuttigheden heeft ;
als hetbewaaren van Geheimen . Ik heb hierop alleen to zeggen,
dat ik toeftem, de Stilzwygenheid heeft eenige nuttigheden,
en ook voor de Zwygers kan iets gezegd worden. In eene Wereld, waarin, gelyk ik beweezen heb, de meerderheid niet
tot deZwygers behoort, is die groote minderheid wel to dul .
den . Waar zo veele Spreekers zyn , moeten ook Hoorders
weezen ; even gelyk, in eene fchildery, licbt en fchaduw elk
ander behooren of to wisfelen . Muzyk, weeten wy, kan niet
aileen uit gelykluidende klanken beftaan ; 'er moeten ook an.
dere weezcn . De Hoorders maaken, in zeker opzigt, eene
nuttige klasfe uit , fchoon men dezelve niet in den hoogiten
rang flelle , en dit misfchien om dat wy hun als flom en this
gebrekkig aanmerken . Nogthans behooren wy tevens aan to
merken, hoe gelukkig bet is, dat'er eenige weinigen als ge .
booren zyn , om, ons ten vermaake , to luisteren ; en , de
fchaarschheid der Luisteraaren in nanmerking neemende, be.
grypt elk, hoe bezwaarlyk bet zou vallen, dier plaats uit de
Spreekers aan to vullen .
De Ouden, die in zeker opzigt blyken een dankbaar Volk
geweest to zyn , verhieven de Stilzwygenheid tot eene God .
beid, met den naam van HARPOCRATES beftempeld . Zy be.
greepen, hoe noodzaaklyk bet was, dat 'er ftilzwygende toe.
hoorders waren, in een Land, waar Welfpreekenbeid op how
gen prys ftondz . Dit zelfde vindt plaats by ons , in onder
fcheidene gevallen . Maar over 't algemeea is bet noodig,
dat 'er drie of vier tevens bet woord voeren , op dat elk
ran beurt kryge en bet onderhoud zyne leevendigheid niet
derve .
Ten befluite moet ik hier nog byvoegen ., hoe ik hoop, dac
a11en, die dic onderwerp tot nog toe niet befchouwd hebben,
als ik bet bun bier voor oogen hield, de reden zullen ziea
om eenige regtvaardiging toe to laaten voor die Sexe, welke
men allermeest berispt beeft over bet gebruik der Spraake ; of
ten minften, dat men dezelve vergunne to deelen in de natuurlyke voorregren der menscblyke weezens , wat de vermaaken
der zamenfpreekinge betreft ; naardemaal men onder dezelve zal
bevinden, dat de Natuur ook een zeker getai (ik zal niet zeggen hoe groot of klein) van Luisteraarfters gevormd heeft .
Doch, daar ik niet tot de Sexe behoor, wil ik my liefst dear •
over niet breeder uitlaaten, en my vergenoegen met deezen
;eringen wenk .
THEF.
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e Abt POULLE, een voornaam Prediltheer onder bet Ryksbeftuur van den Hertog van Orleans, had zyne Leerredenen nimmer op fchrift getleld . Gedurende eene tydruimte
van veertig jaaren, bewaarde by dezelve in zyn geheugen ; en
bet was niet, dan op den levendigen aandrang van zynen Neef,
dot deze byna tachtigjarige Grysaard , in 1778 , en dus drie
jaaren vddr zyn overlyden, zich liet bewegen, om zyne Leerredenen aan zynen Neef to diaReeren . Deze wyze van uit bet
hoofd to ftellen, zonder bebuip van de hand, is natuurlykerwyze dicbterlyk, en bewyst eene gemaklykheid en een geheugen,
waarvan weinig voorbeelden to vinden zyn ; maar bet is cen wonder van bet laatfte, om, gedurende een tydvak van zoo veel jaaren ,
to onthouden, bet gees nimmer op bet papier is gefteld geweest.
Zelfs zoude bet eene zeldzaamheid zyn van een in dichtmaat
vervaardigd Werk ; maar twee Delen in proza zich in bet geheugen to prenten, en dot in een zoo hoog geklommen ouderdotn, waarin bet zoo gewoon is to vergeten, nlag men voorwaar als een foorc van wonder aanmerken . - Niets is gemeenzamer, dan een Dichtftuk nit bet hoofd op to zeggen , voorat
wanneer bet zedert korten tyd vecvaardigd is . Op deze wy ze
reciteerde CREBILLON zyn Treurfpel Catilina, LA HARPE zcn
Toneelfpel Mela»ie , en ROUGHER benevens de Abt DELILLE
bunne Gedichteu. - Maar hier dient men to letten op den at'.
Rod des tyds, en byzonder op bet anbedenkelyk oadcrfcheid
tusfchen de Dichtkonst en her Proza .
R.
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MET VERMQOEN DZR MUZYH.
TTtADELLA, een Violist van Napels, in dienst van eene Ka .

pel to Venetie, vermogt zoo veel, door de kragr zyner
uirdrukkinge, op eene jonge Duffer, dat by met weinige
moeite haar overllaalde om met hem door to gaan ; by voerde
haar na Rome,alwaar haar minnaar,nit cen der aanzienIV, :1te
Geflagren der Republiek, hem deedt vervolgen . De perfoon,
char toe gelast, koomt to Rome, doer onderzoek omtrent den
Muzikant, verneemt dot by in de Kerk is, en fnelt met alien fpued
derwaarts , houdende een' dolk onder zyn' mantel verborgen .
STRADELLA fpeelde thans een Solo ; de afgevaardigde hoort hem,
hair in verrukking opgetogen, en, aan de toegezegde belooning
IIiet meet gedagtig, doer by STRADELLA heimelyk waarfchuwett
om to vlugten, en fcbryft aan zynen meester dat by to laat is
gekomen .

ZoN.
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den jaare 1359 werd de Franfche StadRennes door de Engelfchen
I n belegerd,
onder aanvoeren van den Hertog
VAN LANKASTER .

De kreupele PERHO6L verdeedigde de Stad ; en non bet hoofd
zyner dappere burgers hadt by de aanvallen der Engelfchen
zoo kloekmoedig afgeflagen , dat deeze, wanhoopende de
plants met geweld to zullen inneemen, bet beleg in eene blokkeering veranderden, zich verzekerd houdende, door uithongering van de belegerden gewisfelyk to zullen flaagen . En ,
in de daad, leedt bet niet long, of deeze geesfel deedt zich
gevoelen . De Engelfchen , om den belegerden hun gebrek
in dubbele innate to doen gevoelen, vertoonden hun dag aan
dag allerlei foort van Vee, waar van hun leger ryklyk was
voorzien . Onder andere hadden zy, niet verre van de muuren der Stad, op zekeren dag, eene talryke kudde Zwynen geplaatst, wier oppasfers niets minder dan kloeke Oorlogshelden
waren . De uitgehongerde belegerden kreegen de kudde in 't
oog, en wenschten auurig, dezelve in hunne magt to hebben ;
dock dit was bet al ; grond van hoope,om bunnen wensch vervuld to zien, was 'er nier. De vermaarde BERTRAND DE GUEScLIN bevondt zich in de Stad ; deeze verbeeldde zich, al
hot gedierte , zonder flag of Hoot , binnen de Stad to zullen kunnen brengen ; ziet bier den weg , dien by door
toe infloeg . Hy gaf bevel , na eene Zeug road to zien ; met
moeite bereikte men bier in zyn oogmerk .
Zoo dra men
bet beest tot hem halt gebragt , deeds by bet na eene der
ftadspoorten brengen, welke by deedt open houden, en beval dat men bet by aanhoudenheid by den flaart en de ooren zou rrekken .
Straks deedt bet inflinkt de Varkens met
grooten fpoed na de plants fnellen , van waar bet gefchreeuw
van een van hun geflagt voortkwam ; wanneer een wyfje
zich aldus laat hooren , is niets tegen hunne aandrift beitand . Dit vernam men in bet tegenwoordig oogenblik .
Op bet aanhoudend gillen koomt de kudde van buiten met
zoo veel drifts en een zoo fnellen vnart toefchieten, dot de
oppasfers haar met geene mogelykheid kunnen wederbouden ,
en wordt , onder de algemeene toejuiching der burgeren ,
binnen gelaaten . Scraks wordt de poort geflooten , en begeeven zich de inwooners na de wallen, van waar zy uit alle
hunne magt den Engelfchen zarrende toeroepen : Spek! fpekl
wie koopt 'er fpek van ons ?
Zints dien tyd is de kreet : Spek ! fpek ! in gebeel Bretegne zeer algemeen, vooral geduurende de Karnevals-vermaaken : wanneer alsdan de een den anderen, a la du Gueselin, zoo als men het noemt, eenen trek fpeelt, voegt by
'er telkens Spek ! fpek 1 nevens, zonder to bedenken, dot
by aldus de naagedagtenis van den braaven Conilabel vereeuwigt.

r
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DE DWAASHEID VAN WYZE MANN EN .

(Eene Proeve van HENRY FIELDING , niet in 's Mans uia
gegeevene Werken voorkomende .)
Nimirum infanus paucis videatur eo quod,
Maxima pars hominum morbo jacJatur eo lem .
HO RAT I US.

D

D aar is eene foort van misfelyke knaapen , welke
ik my niet herinner dat genoegzaam gadegeflaagen zyn, door eenig Schryver, 't zy van ouden tyd,
of hedendaagsch . Veelen, 't is waar, hebben ons tterke wenken , hun betreffende , gegeeven , - hun als van
ter zyde en in 't duister aangetast, - maar niemand hun
gezet den oorlog verklaard, of het gewaagd, hun in 't
open veld aan to vallen : de waare reden bier van fchynt
to zyn, dat de wereld, in 't algemeen, zeker op hun .
me zyde is , en hunne zaak zich aantrekt .
Om den Leezer van deeze myne Proeve niet to lang
in het onzekere op to houden, zyn de misfelyke knaa .
pen, die 1k bedoel, de zodanigen, die de wereld in 't
algemeen met den naam van wyze Manners betlempelt ;
een Volk, 't geen, hoe zeer het ook m , )ge ondertteund
en befchermd worden , noodzaaklyk tegen to gaan en
nit to delgen valt, cer het mogelyk zal weezen, eenige
regtmaatige begrippen van braatheid, deugd, of gezoud
veriiand , onder het merlschdom in to voeren : want
van deeze zyn de gemelde wyze Mannen verklaarde
vyanden ; alle zodanige begrippen zuilen zy zeker belachen, of liever uit de wereld zocken to verbannen ,
door dat gevaarlyk fchudden hunner hoofden , waarmede zy zich doorgaans verzekerd houden , de zegepraal
over hunne tegentlanders to zullen behaalen .
MENG, 1804 . NO, 7.
T
Het

:29o

DE DWAASHEID

Het is, dunkt my, naauwlyks noodig, bier , by
voorraad , aan to merken , dat ik door wyze Man.
yen niet verttaa Perfoonen , begaafd met die Wysheid,
welke SALOMO bezat , en die by waardiger keurt dan
Goud, -- voor welker tiem by wit dat wy onze ooren
openen, en daartoe ons hart neigen ; of die Wysheid,
welke, naar DAVIDS taal, uit den mond der Regtvaar .
digen komt , en , volgens SALOMO , door de Dwaazen
veragt wordt.
Ook bedoel ik die Wysheid niet, welke eene Godin
was by de oude Wysgeeren, en door SENECA vermeld
wordt als boven de nukken der Fortuin verheeven, en,
volgens HORATIUS, den Mensch tot een Koning der
Koningen maakt , en tot den naasten rang by JUPITER
zelven verheft.
Door de Wysheid verftaa ik, in deeze Proeve, die
Wysheid deezer Wereld, welke Apostel PAULUS uitdruklyk
Dwaasheid noemt ; die Wysheid, welke hy, in zamen .
hemming met den Propheet JESAIA, met verderf bedreigt : eindelyk verfaa ik 'er door die Wysheid , in
welker veelvuldigheid, naar de taal des Predikers, veet
verdriets is ; 't welk, waar zynde, alleen genoegzaam
zou weezen om de groote dwaasheid to doen bezeffen
van alien , die na zulk eene Wysheid haaken en zich
in de verkryging daarvan afflooven .
Dan, fchoon de Gewyde Schryvers, in de boven verInelde plaatzen, en iIi veele andere, met zeer veel ttren gheids , dit chara&er van aardschgezinde of gewaande
Wysheid bef}raffen , hebben zy , zo 't my voorkontt,
zich 'er niet breed over uitgelaaten ; of SALOMO moest
bet gedaan hebben , Wanneer by dezelve fpottenderwyze onder den naam van Dwaasheid voor(lelt : en, in de
daad, 't geen wy in het X Hoofdtluk van den Prediker leezen, van de groote zelfsverheffing eens Dwaazen,
moet verf'aan worden van een Dwaas by uitneemenheid ; en zodanig is de wyze Man, in deeze Proeve
bedoeld .
Op dezelfde wyze hebben de beste Schryvers onder
de Heidenen deeze Wysheid aangeduid en fpottendert
wyze befcbreeven . Wat is een Gierig Man? vraagt
HORATIUS, en antwoordt : by is beide gek en dol . Gie.
righeid nu is de hoogtle volmaaktheid , en als 't ware
de ziel, van deeze Wysheid . Dezelfde HORATIUS fchryft :
Neem een man, naar welgevailen, uit den hoop ; by is
of
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of met Gierigheid of met Staatzugt behebt . Hier hebt
gy de twee groote Charactertrekken van deeze Wysheid
.-•, Gierigheid en Staatzugt : deeze, zegt ons die Dich.
ter, waren de voorwerpen der najaaging van alle wyze
Mannen in Rome ; en, in de daad, zy zyn her geweest
in alle andere Landen .
Met dit gevoelen heeft bet oordeei der wereld zo vol .
komen zamengeltemd , dat ik wet zeer twyfel, of men
door een wys Man, in 't algemeen, wet iemand anders
verftaat, dan een Man, die den we.g tot Rykdom en
Eere opflaat, hoe vuil,hoe doornagrig dezelve ook zyn
moge . Een uyr Man , met ecn woord, overeenkorn.
ftig de gewoone waardeering, is by, die groot of ryk
wordt ; en neemt men at de moeite, welke by aanwendt,
alle de laagheden en bedriegeryen , welke by pleegt ,
niet in aanmerking ; althans komen zy nooit in als te .
genwerpingen tegen zyne Wysheid.
Dan, hoe zeer by een wys Man nhoge zyn, die an .
deren to loos is en voorbyftreeft, fchynt by lien naant
niet zeer to verdienen, die zichzelven hedriegt en voorbyloopt : en dit is, vrees ik, altoos het geval van al •
len , die flaaven zyn van een der beide gemelde drif
ten, - ik wil zeggen met die wysten der Menfchen .
Het is zeker , dat een mensch (fchoon waarfchynlyk
met grooter moeite) zichzelven zo wet als anderen be .
driege : want men heeft wet gezegd , (met hoe veel
waarheids laat ik aan zyne plaats) dat een hebbelyke
leugenaar met den tyd gelooft dat zyne eigene leugens
waarheid zyn. Op dezelfde wyze kan een Man zich .
zelven tot een gek maaken ; en dit is misfchien bet
hoogfte toppunt van wereldlyke gefleepenheid . Zo ge.
beurt bet zomtyds, dat listige kinderen de zodanigen,
die over him gefleld zyn , bedriegen ; waardoor zy tot
alien kwaad vervallen : in welke gelcgenheden ik denk,
dat die kleine flegt handelenden zich bet grootfte onheil
berokkenen .
De Godgeleerden, afgaande, zo ik veronderftel, op
de boven aangehaalde getuigenisfen van SALOfO en PAVLUS, hebben zich zeer beyverd om to bewyzen, dat de
man, die zyne hoop op de goederen der toekomende
Wereld opoffert aan de verkrygfng van goedeien in deeze,
hoe wys by Ach zelven achte , hoe wys by door anderen
gerekend worde, in de daad een grnote Dwaas is . Zy
hebben getragt aan to toonen, dat by, die den moeiteT vol.
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vollen berg der Eerzugt beklimt , of in bet flyk der
Gierigheid omvroet, in de daad een Dwaas is, en van
zyne dwaasheid eenmaal to laat zal overtuigd worden .
Maar, indien 'er lieden gevonden worden, die, in
weerwil van deeze aangevoerde bewysredenen, nog hun
gevoelen en gedrag regelen naar het fpreekwoord, , d 6n.
• vogel in de hand is beter dan honderd in de lugt,"
en befluiten, dat de zodanigen de wysten zyn, die zich
wegens de goederen deezer wereld verzekeren, zullen , myns
bedunkens, alien moeten bekennen, dat by cen Dwaas is,
die de goederen der beide Werelden opoffert ; die, zonder eenig vooruitzigt of hoope op eene toekomende belooning, voor bet tegenwoordige zich zo elendig maakt,
als by met mogelykheid kan .
Dat dit nu bet geval is met de Slaaven der Eerzugt
en Gierigheid is zo openbaar , dat zulks to willen betoogen cen fchande zou weezen, bet gezond verftand
aangedaan . Men neeme flegts deeze afbeelding in 't
klein , van den eerstgemelden , door Dr . SOUTH, opgebangen : „ De Eerzugtige moet vroeg opftaan en laat
• opblyven , en zyn oogmerk met onaflaatende bevly
• tiging doorzetten ; by moet ten uiterften geduldig
• en flaafsch zich aantlellen, en afhangelyk van alien,
• door welker hulp by bevordering wagt ; by moet al .
• lerlei foort van flegte bejegeningen verdraagen,- den
• voet, die hem trapt, eerbiedigen, en de hand ,welke
• hem flaat, kusfchen ."
Van den Gierigen heeft Dr . iARRow dit toonbeeld op,
gehangen : „ Andere ondeugende neigingen ftryden met
„ de Rede , en doen dezelve menigvoud zwygen ; dock
„ zelden overwinnen zy haar zo volkomen , dat de
„ Mensch, daar aan verflaafd, zyn misdryf goedkeure,
„ of zich daar over toejuiche : maar de Gierigheid
„ overmeestert onze Rede zelve, en zet zich op haa„ ren throon , ons nanzettende om bet verkeerde te .
„ begunftigen en ftaande to houden . De Wellusteling
„ wordt geflingerd door bet geweld zyner ontftookene
„ hartstogt ; doch de Gierigaart wordt verleid door de
„ voorfchriften van zyn oordeej ; by raapt en fchraapt
„ deswegen, en laat niets, 't welk binnen zyn bereik
„ valt, onaangehaald, dewyl by Schatbezit voor hetbeste
„ in de wereld houdt, en zich bet wyste rekent, wan„ veer by nllerlaagst handelt . Werkt niet orn ryk tewor„ den, zegt SALOMO, en ftaat ten dien opzigte van uw
,, ver-
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• verftand af : met dit laatfte doelende op bet oordeel,
„ 't welk zodanige perfoonen gewoon zyn over den
• Rykdom to velleu : deeze is , van alle neigingen te„ gen Godsvrugt aangekant, de allerverderflykfte ."
Van voorbeelden , die de elende , de dwaasheid en
onzinnigheid van der zodanigen beftaan aantoonen ,
vloeit de Gefchiedenis dermaate over, dat 'er Inisfchien
geen beter middel is , om ons to waarfchuwen tegen
Gierigheid en Eerzugt , dan de Gefchiedenis . De Gefchiedenis moge een halfgeleerden knaap tot een Staat
kundigen maaken , en hem de middelen aanwyzen om
Magt en Rykdom to verkrygen ; maar zy ftrekt mede
ont den man van verftand tot een waar Wysgeer to
vormen , en hem de verfmaading van Eer- en Geldzugt
to leeren .
Ciiaesus, Koning van Lydia, een verpligtenden dienst
ontvangen hebbende van ALCMIEON, den Athener, fchonk
hem zo veel gouds als by kon draagen . ALCMIEON ,
niet to vrede , met zyne zakken , welke by ten dien
einde verbaazend groot hadt laaten maaken , gevuld to
hebben, deedt zulks ook zyne wyde laarzen , bondt
flukken gouds in zyn hair, en nam in zyn mond zo
veel mede als by daar in bergen kon . Wanneer CR eSUS ALCMtON in dien ftaat ter fchatkamer uit zag komen, borst by , naar bet vethaal van HR1tODOTUS, in
een ilerke vlaag van lachen uit, over de verregaande
fnhaalige Gierigheid deezes Mans .
In goeden ernst gefproken , is 'er niets belachlyker
dan de werkzaamheden van Gierigheid of Eerzugt ; en
wet byzonder om deeze reden, dat de zodanigen, die
'er zich aan overgeeven en verflaaven, zulks doen zonder vrugt.
Geen Fabel ooit fraaijer u!tgedagt, dan
die van TANTALUS, om een Gierigaart of to fchetzen,
„ die," gelyk BRION geestig zegt, „ her opeengefta,, pelde van een ander aanziet als ware bet zyn eigen,
,, en zyn eigen als ware bet eons anderen ; den Rykdom
„ niet bezittende, maar door den Rykdom bezeten wor,, dende ." - En welk is bet geval van den flaatzugtigen Man , wanneer by tot de door hem gewenschte
hoogte is opgefteegen ? Kan by deeze zyn eigen noemen, of zich des genots verzekeren ? Ondanks al de
kruipery en de onvermoeidfte poogingen, ten aanziene
van de onderfchraagers zyner grootheid nargewend , hoe
ligt kunnen zy hem ontvallen ? Welk een voordeel be .
T 3
haal-
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baalde die Keizer van Rome , dieKzrlykwad
digheid kogt , en naa bet verloop van twee maanden
vermoord werd door de krygslieden, die bet aan hem verkogten 7 En nogthans leezen wy in de Spaanfche Gefchieder-is van cenen , die to vrede zou geweest zyn
met een nog korter tydsbeftek in de Koninglyke waardigheid . Ten tyde van de hoogloopende verdeeldheden
onder de Mooren in bet Koningryk van Cordova , wan .
veer omtrent een twaalftal Koningen voor de fcherpte
des zwaards gevallen waren , flondt , naar bet verhaal
van MARIANA , een Jongeling op , van Koninglyken
bloede : onderfteund door een hoop losbandige knaapen,
tradt by bet paleis in , en , begeerde van de Soldaaten
dat zy hem voor Koning zouden uitroepen . Zy hielden hem voor oogen de ongenegenheid der Burgeren,
en raadden hem , zich to fhiegelen aan zo veelen, die
reeds waren onngekomen ; dan by antwoordde : „ Roept
• my flegts dluendag voor Koning uit, en brengt my
„ Zo groot," fchryft MARIANA,
J, morgen om 1"
• is a onbegrensde zugt om to heerfchen ;" en ik
voeg 'er by : Zodanig is de alles to bovengaande dwaasheid der Staatzugt .
En nogthans zyn Rykdom en Eere de twee groote
voorwerpen , door de Wereld volyverig gezogt , aan
welker najaaging men den naam van Wysheid geeft ,
en waaraan men alle andere weezenlyke genietingen des
leevens, overeenkomflig met die Wysheidsregelen, moet
opofferen .
Doch bet is openbaar , dat , indien bet zo zeker
ware, dat wy geen Leeven naa dit Leeven to wagten
hadden, 21s ik my verzekerd houde dat dit Leeven to
volgen flaat , by de wyste Man zou weezen, die bet
meest mogelyk genot van deeze Wereld nam ; terwyl
de Elendeling , die zyne dagen flyt in Staatszorgen en
Geldchraapen, ten erode by grooter of ryker dan anderen fierve , de grootfie Dwaas is op den geheelen
zardbodem .
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AANMERKINGEN, DETREFFENDE MET KOORTSVERDRYVEND MIDDEL VAN REICH .
Door den
Heer KORTUM, Med. Dot?or by Oaken .

e Mineraale Zuuren , vooral bet Zoutzuur , werD ken, in zekere omftandigheden, by Koortzen, als
een veelvermogend opwekkend middel , in gevallen ,
waar in de gewoone prikkels geen uitwerking doen . Dit
is eene waarneeming ? die men veelmaalen bevestigd
heeft gevonden , en voor welker vastftelling ieder Geneesheer den Mere REICH dankerkentenis verfchuldigd
is . Wat my aangaat, ik moet ten minften bekennen,
dat ik , in vyf gevallen, meest betrekkelyk tot kinderen
en jonge perfoonen, zieken gered heb, die, zonder dit
1ulpmidd'el, ongetwyffeld zouden zyn bezweeken . Bet
bruik der Mineraale Zuuren, in Koortzen, vooral in
otkoortzen, was, 't is waar, voorheen den Geneesheeren niet onbekend , en 't Been men daar van wist,
drukt de groote STOLL zeer voldoende uit (tfphor . p .
169) in de volgende woorden : „ De Mineraale Zuuren
• zyn nuttig , in groote giften gegeeven , in de rot• koortzen en in de galachtige rotkoortzen, in den zo• mer, gepaard gaande met eene groote brandende hit .
„ to , een vollen , fuellen , niet harden polsfag, een
„ rood opgezet aangezicht , eene geweldige ylhoof„ digheid, zonder koorts . Vcoral komen zy to pas
• in de etterkoorts der Kinderziekte , geduurende de
„ zomerhitte , door dezelve to maatigen en de pis en
„ afgang voor verderf to bewaaren ."
Intusfchen zyn wy den Heere REICH veel danks verfchuldigd , dat by ons , in veele andere gevallen, in
Koortzen , het nuttig gebruik deezer Zuuren geleerd
heeft , en dat by ons dezelve van een nieuwen kant
heeft doen kennen : naamelyk als kragtige opwekkende
middelen . Dit laatfte inzien is waarlyk volkomen nieuw,
en fchynt geenzins to volgen uit de algemeen aangeno .
mene gronden, geduurende de laatfte tien jaaren , voor
het bekendworden van bet Reichifche middel, 't geen
bettaat in twee of drie dragmen Zoutzuur, dagelyks ,
in een genoegzaam verdunnenden drank, in to neemen,
en, in eene gelykzoortige hoeveelheid , in klyfteeren to
gebruiken. De Gassrici , dat is die geenen, welke de
Koortzen afteiden van vuile verzamelde f offen in de eerRe
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fte wegen , maakten, in de Koortzen , weinig gebruik
van Nlineraale Zuuren ; omdat , buns achtens , door
derzelver tezamentrekkende kragt, de oplosfing en ontlasting der buiksonreinigheden verhinderd wierden . Door
de Browniaanen wierden zy doorgaans befchouwd als
verzwakkende middelen, en wierden, nu een tydlang
geleden, by efsthenifche Koortzen, door bun weinig gebruikt . Dan desniettegenfiaande is bet de hoogite, 't
naast aan vertterving grenzende, Asthenifche toeltand, in
Koortzen , waar in de handen koud , de pots genoegzaam onvoelbaar, bet gezicht ingevallen en Gene volkomene ongevoeligheid door bet geheel gettel verfpreid
is , in werken ik , mits dat 'er geene gewigtige plaatzelyke toevallen voorhanden en de Longen niet zonderling waren aangedaan, bet gebruik des Zoutzuurs,
zo inwendig , als in klyiteeren , als onbegrypelyk
hulpbiedend , door myne ondcrvinding bevestigd heb
gezien .
In zodanige gevallen bekomt de dierlyke bewerktuiging,
na verloop van twaalf of vier-en- twintig uuren, een
geheel nieuw ]even : terwyl voorts de gezondheid, door
het aanhoudend gebruik van dit middel, of door an .
dere verfterkende middelen, fpoedig wederom volkomen
herfteld wordt. Intusfchen laat ik bet onbeflischt, of
deeze Zuuren bier werken , door bet dierlyk geflel
wederom to voorzien van de verloorene Zuurftof, waar
tegen nog al veel in to brengen zou zyn ; dan of
zulks gefchiede op eene andere manier : vergenoegende
ik my thans alleen met dat geene , 't welk de ondervinding bevesrigt . Zeker is bet irtusfchen, dat bet
Zoutzuur werkt als cen Jerk prikkelend middel ; blykens, onder anderen, een Geval, waar in een Geneesbeer , 'aan iemand , die door eene Beroerte aan zyne
armen volkomen verlamd was, op eenmaal zestig druppels Zoutzuur gaf, met dit gevolg , dat by zynen
arm, oogenblikkelyk na bet doorflikken, als door eene
fluiptrekking ophief , doch ook teffens wederom ten
vollen verlamd liet nederzakken .
Eindelyk moet ik
nog aanmerken , dat ik van bet Reicbifche middel
geenerlei nut ondervonden heb in Ontfteekingskoortzen , vooral in de zodanige , die met piaatzelyke
toevallen verzeld waren ; terwyl bet my in tusfchenpoozende Koortzen insgeiyks van weinig dienst is
geweest .
VERA
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VERSLAG VAN DE INWOONDEREN OP HET EILAND
CEYLON. Door Mr. PERCIVAL .

(Vervolg van bl.

218.)

e onderfcheidene Volks-rasfen, die zich, met oogmerk om vermeesteringen to doen , of om koopD
handel to dryveu, op de kusten vats
nedergezet
Ceylon

hebben , belchreeven hebbende , treed ik thans om de
Inboorelingen zelve bekend to maaken .
%Vanneer de Portugeezen eerst op Ceylon kwamen ,
werd bet geheele Eiland , uitgezouderd de bosfchen ,
bewoond door de wilde Bedahs, bezeten door een Menfchen-ras, De Inboorelingen , die de zeekusten bewoonden , werden , egter, welhaast, genoodzaakt, 6f
tot behoud hunner onafhangelykheid na het gebergte to
vlugren, 6f zich to onderwerpen aan de lnvallers . Len
groot gedeelte koos bet laatfle, en itelde de aangenaamheden van in de vlakte to woonen boven de armoede en
onafhangelykheid , van de dorre wildernisfen . Het was,
in de daad , onmogelyk voor hun allen , na bet gebergte to vlieden ; naardemaal de binnenfle gedeelten des
lands fchaars voorzien in de behoeften der dun gezaaide bewoonderen . [let is openbaar uit hunne herhaalde
opflanden, dat zy bet juk der Portugeezen met weder.
zin droegen : de tyd , egter , maakte 'er hun aan gewoon, en zy zyn nu gebragt tot eene groote maate van
laage onderwerplykheid , waarin zy moeten verblyven ,
ten ware een zekere buitengewoone zamenloop van omflandigheden diende om hunne natutirlyke aandrift op
to wekken .
De Ceyloneefen behouden, onder de heerfchappy der
Europeaanen, hunnen oorfpronglyken naam van Cinglefen ; terwyl de zodanigen , die woonen in de gedeelten,
welke alleen bet gezag hunner eigene Prinfen erkennen,
onderfcheiden worden door de benaaming van Candiaanen, naar bet land, 't welk zy bewoonen .
De gefladige ommegang van de Cinglefen met de Europeaanen, en de afkeer, then de Candiaanen cenpaarig
behouden hebben van hunne onderfcheidene aanvalleren,
zyn oorzaak van zeer groote fchaduwen van onderfcheid
tusfchen de zeden deezer twee takken van hetzelfde
T 5
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Volk . In de meeste ftukken blyven ry egter op elkaoder gelyken ; en de hefchryving van bet eene kan niet
misfen de meeste byzonderheden to bevatten, welke bet
andere kenmerken .
Of de Cinglefen de oorfpronglyke Bewooners van dit
Eiland waren, dan of zy uit een ander Land kwamen,
en op welken tyd zy zich hier hebben nedergezet, zyn
itukken , waarvan noch zyzelven , noch iemand anders
een onderfcheiden berigt kan geeven . Daar is onder
bun eene oude overlevering , dat , naa de uitdryving
van ADAM nit dit Bland , 't geen zy in 't algemeen
houden voor bet oude Paradys , 't zelve cerst bevolkt
is door een hoop Chineefche Gelukzoekers , die toevalJig op deeze kust kwamen . Deeze overlevering is nogthans hoogst onwaarfchynlyk ; dewyl zy met de Chineefen niets gemeens hebben, in taal, zeden, of kleeding.
De zodanigen , die veronderltellen , dat Ceylon , ten
cenigen tyde, een gedeelte des Vastenlands van Indie uitinaakte , en van 't zelve afgefcheiden werd door een
hevigen fchok der natuure,vinden geene zwaarigheid in bet Eiland to bevolken met hetzelfde Ras-, 't geen bet
bewoonde , eer bet cen afgezonderd Eiland wierd. In
de daad , de afiland tusfchen Ceylon en bet Vasteland
is zo gering, dat bet geene fterkte of infpanning der ver*
beelding behoeft, om to veronderftellen, dat bet bevolkt
is van tie Coromandelfche of Malabaarfche kust ; en dit,
in de daad, is bet aangenomen denkbeeld onder de meesten . Eenige omftandigheden , egter , fchynen aan to
wyzen, dat zy van eene wyder afgelegene plaats komen :
bun kleur, gelaatstrekken, taal en zeden zyn zo ge .
l y kvormig aan die der Maldiviaanen , dat ik , wat my
belangt, gereedlyk kan befluiten om ze beiden van den .
zelfden ftam of to leiden . De Maldivifche Eilanden liggen flegts twee of drie dagen zeilens van Ceylon ; en
nit bet verfchil van gewoonten by hun , en die by de
Indiaanen op bet Vasteland, zou men mogen opmaaken,
dat de Inboorelingen van deeze Eilanden niet recht .
itreeks aff ammen van die van Hindostan .
De Ceyloneefen zyn middelmaatig van grootte , en haa.
len vyf voeten en agt duimen ; zy zyn helderder van
kfeur dan de Mooren of Malabaaren van bet Vasteland , doch zyn teffens noch zo welgetnaakt, noch zo
perk . De Candiaanen zyn fchooner, welgemaakrer, en
thin verwyfd, dan de Cinglefen. De Vrouwen zyn, naar
even-

OP NET EILAND CEYLON,

pgg

evenredigheid , zo Mock Met als de Mannen ; zy zyn
veel fchuoner , en haare kleur nadert tot de geele of
mulatte kleur . Zy zalven beftendig haare lichaamen met
olie van cocusnouten, en houden, in 't byzonder, haar
hair daar mede Reeds vogtig. Beide de Sexen zyn by .
zonder net en rein op 't lichaam en in 't huishouden .
In her bereiden der fpyzen zyn ze zeer zindelyk . Zy
draagen zorg , om zelfs her vat , waaruit zy drinken ,
nret met hunne lippen aan to raakeq ; maar zy houden
bet, op eenigen afftand, boven hun hoofd , en gieten
letterlyk den drank in hunne keel . Nimmer gebruiken
zy de !linker hand in her bereiden of neemen der i'pyzen .
Ten maaltyd gezeten, houden *y zeldzaam met
elkander eenig gei'prek . Zy fchynen her eeten ecr aan
to zien als eene bezigheid van noodweudighgid, dan
met welvoegelykheid Itrookende ; by her drinkerl wen.
den zy nooit de aangezigten na elkander toe .
In her neemen van fpyze zyn zy zeer maatig . Vrugten en ryst maaken her voornaamfte van hun voedzel
uit . Op zommige plaatzen , waar overvloed van visch
is, maakt deeze een gedeelte van hunne fpys uit ; dock
nergens is vleesch in algemeen gebruik .
De Ceyloneefen zyn beleefd en befchaafd in den omme .
gang, zelfs in eene maate, den Nat hunner befchaaving
verre overtreffende . Zy kunnen niet befchuldigd worden dieven of leugenaars to zyn ; gebreken, die bykans
gezegd mogen worden in de natuttr van een Indiaan to
liggen . Zy zyn zagtaartig en geenzius vitzugtig of
driftig in hunne verkeering met elkander ; fchoon, wanneer hun toorn eens is gaande gemaakt , dezelve woedend is en langduurig. Hun haat is in de daad doodlyk ;
en zy zullen niet zelden zich zelven nadeel berokkenen,
om her verderf van een gehaat voorwerp to bewerken .-Een voorbeeld kan dienen om to toonen , tot welk
een uiterfte zy deeze drift laaten werken . Indien een
Ceylonees her geld , 't welk een ander hem fchuldig is ,
niet kan krygen, gaat by na den fchuldenaar, en dreigt
zich zelven to dooden , indien by Met terflond betaald
worde . Deeze bedreiging, welke zomtyds met de daad
volvoerd words , beweegt den fchuldenaar , als hct in
zyn vermogen is, tot bet onmiddelyk voldoen der aanvraage ; naardemaal , volgens hunne wetten , de man,
die oorzaak is van bet verlies van eens anders leeven,
zyn eigen verpeurd iteeft. Zulks is a by andere gele,
gen-
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genheden, eene zeer algemeene wyze van wraakneeming
onder hun ; en men heeft to meermaalen gezien, dat
cen Ceylonees zich zelven in bet byweezen van zynen
vyand omhals bragt, ten einde deeze de daarop gettelde
firaffe mogt lyden .
Deeze fchriklyke geest van wraakzugt, zo onbeftaanbaar met de doorgaans zagte en menschlievende gevoelens der Ceyloneefen , en veel meer ftrookende met
den bloedgierigen aart der Malajjeren , wordt nog aangekweekt door de heilige gewoonten der Candiaanen.
Under de Cinglefen, egter, is dezelve, op eene aanmerkelyke wyze , verzagt, door hunne verkeering met de
Europeaanen : want in alle die ftreeken , welke onder
onze beheertching ftaan, is de Europifche wyze van de
misdaaden to onderzoeken en to ftraffen in zwang gebragt.
'Er is geen Volk , by 't welk de onderfcheiding in
rangen met eene zo groote zorgvuldigheid words in acht
genomen, als onder de Ceyloneefen : zelfs in de grootte en
het uiterlyk vertoon hunner huizen fchynen zy onder bepaalingen to liggen ; en een huffs van zekere grootte kundigt
doorgaans aan , dat de bewoonder in zekeren rang gebooren is . Deeze f'erke trek van barbaarschheid laat zich
veel duidelyker zien by de bewoonders van bet binnenfie gedeelte , dan by de zodanigen , die befchaafd geworden zyn door den ommegang met de Europeaaneft.
Bet ftaat den Candiaanen niet vry , hunne huizen to
witten , of dezelve met pannen to dekken ; dit is een
Koninglyk voorregt, en alleen bewaard voor den grooten
Koning . Zelfs onder de Cinglefen is iets meer, dan bet
onderfcheid in rykdommen , 't welk invloed heeft op
bun huishouden .
Het valt bezwaarlyk to bepaalen , of het de overblyfzels zyn van een dwinglandsch verbod, of een bygeloof , ontliaande nit de vrees voor den donder in
deeze lugtitreeke , dat de Ceyloneefen zich nimmer van
fpykers bedienen in bet bouwen van hunne huizen .
Hunne kleine laage hutten , zo los en ligt ineengezet, dat ze niet meer dan Une verdieping hebben, zyn
geheel verbonden met bindzels van coya • touw.
Zy
beftaan nit dunne ftukken van bout of bamboe , overfireeken met klei , en gedekt met ryst-ftroo of de bladen van den cocao-boom . Rondsom de wanden hunner wooningen Ran fmalle banken , of hoogten van
klei ,
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klei , gefchikt om op to zitten en to flaapen . De banken zo wel als de vloeren van hunne huizen zyn overftreeken met koedrek, om het ongedierte to weeren en
de oppervlakte gelyk to maaken , en Diet zo ligt vuil
gemaakt to wordeu door den regen, als wanneer dezelve
van klei waren .
In zulk een ftaat van zamenleeving, en waar de weel .
d e geheel onbekend fchynt , kan men geen kostbaar
huisraad verwagten, zelfs in de beste huizen . Dat der
hutten is de eenvoudigheid zelve, en bettaat enkel uit
de onmisbaare werktuigen tot het gercedmaaken der
fpyze . Een klein getal aarden potten om ryst in to koo .
ken , en een of twee koperen bakken om uit to eeten ;
een houten hamper en vyzel om ryst to maalen , met
ten platten (teen om peper fyn to maaken ; een foort
van raspen om de cocusnooten to raspen : deeze en eenige weinige andere noodwendigheden zyn hun gehee .
le huisraad . Zy gebruiken noch tafels , noch (toelen, noch Jepels , maar zetten zich , gelyk andere Indiaanen, op den grond neder, eu brengen het voedzel
met de hand in den mond .
De huizen der Candiaanen zyn netter en 17eter za}nengetteld dan die der Cinglefen : want, fchoon de
laattten betere modellen voor oogen hebben , heeft
nogthans de vernederde ftaat , tot welken hunne zielen
gebragt zyn , door de opeenvolgende dwinglandy der
Fortugeezen en Hollanderers , hun cer agter- dan voor.
waards doen gaan , zints zy ophielden een gedeelte uit
to maaken van een barbaarsch Ryk .
Hunne Dorpen en Steden, in plaats van dat zamengedrongen voorkomen to hebben, waaraan wy gewoon
zyn, gelyken meer naar een aantal onderfcheide huizen,
bier en daar verfpreid in 't midden van digt bosch .
Geen de minfle geregeldheid words 'er in acht genomen ;
maar elk zet zyn hut in 't midden van een cocao .
boschje , op de voeglykfte plaats, welke by kan vinden . - In die bergagtiga ftreeken , waar men he .
zwaarlyk leevensonderhoud kan bekomen, en waar de
inbooreliiigen leeven in gednurig gevaar van wilde beesten , of geplaagd worden door kruipend gedierte, of
gevaar loopen van fchielyke overftroomingen , is men
gewoon de hutten to bouwen op den top van rotzeu,
of zelfs in hooge boomen de wooning to vestigen .
Eenigen fteeken ten aantal lange flaakeu in den grond,
en
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en plaatzen daar op eene foort van platting, welke bun
ten nagtverblyf dient . Om zich tegen de fellleekende
zonnettraalen to dekken, draagen zy vry algemeen bet
blad van den Talipot-boom op hunne hoofden .
De Ceyloneefen zyn zeer beleefd en pligtplec gcnd ; zy
misfen trimmer om by het ontmoeten elkander een betelblad aan to bieden , hun beftendig teken van agting en
vriendfchap . Lieden van allerlei rang kaauwen bet betel- blad ; dit maakt het nageregt uit op alle hunne onthaalen , en is eene onmisbaare noodwendigheid in alle
bunne zamenkomflen . Het betel blad gelykt in gedaan.
t o veel naar klimop, maar in kleur en dikheid meer op
dat van een laurierboom . Met dit betel-blad mengen
zy tabak, arkea-noot, en den kalk van gebrande fchelpen, om den fmaak prikkelender to maaken ; gelyk dit
ook de gewoonte is der andere Indiaanen . Dit meng.
zel , gekauwd zynde , wordt zo rood als bloed, ert
verwt hun mond , lippen en tanden met een zwarte
kleur , welke nimmer kan afgewischt worden. Deeze
ttitwerking , welke by een Europeaan bet gelaat zou
misvormen , wordt by hun geoordeeld herzelve to verfraaijen : want zy zien witte tanden aan als voegende
aan honden, en flegt flaande aan menfchen. Het voorbefchreeven heete mengzel bederft de tanden welhaast,
en doet hun zeer vroegtydig tandloos worden . Dikwyls ook befmeeren zy hunne nagels en vingers met
bet fap van het betel-blad ; doch dit fchynt geene fchadelyke gevolgen naa zich to deepen , dewyl hunne ban.
den fraai zyn en in een hoogen graad welgevormd .
De Inboorelingen van Ceylon zyn maatiger omrrent de
Vrouwen, dan de andere 4fialifche Volken, en de Sexe
wordt 'er met meer onderfcheidings bejegend . Eene
Ceeloneefcke Vrouw ondervindt zelden de behandeling
alsof zy eene Slaavin ware , maar wordt van hanren
Egtgenoot , op de wyze der Europeaanen , meer aangezien als eene Huisvrouw en Leevensgezellin . On.
beflaanbaar mogen deeze trekken van vryen omme .
gang tusfchen de beide fexen fchynen met de 4iati.
fche gewoonten en denkbeelden , welke , zints onheuchlyken tyd , op dit Eiland geheerscht hebben .
Een Cinglefche Man is in 't minst niet jalours over
zyne Vrouw , en vecleer 'er op gefleld om haar
fly vindt zich niet
in 't openbaar to vertoonen .
Seer gebelgd over haare ongetrouwheid aan hem ;
ten
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ten zy bet gebeure, dat zy op de daad betrapt worde ;
in welk geval by zich geregtigd acht om de regten vats
een Afiatisch Egtgenoot uit to oefenen . Het ichenden
van den pligt der kuischheid onderwerpt zeldzaam cene
Vrouw, 't zy gehuwd, 't zy ongehuwd, aan de minfe
opfpraak ; ten ware zy gemeenichap gehad hebbe met
iemand van een laageren rang ; eene daad , welke aaeil
gezien wordt als de verregaand(te fchanddaad , welke
iemand kan pleegen . Onder de Cinglefen heeft mcit op
bet onderfcheid van Rang min (trikt beginuen to worden ; dock zonder dat men een anderen beteren greaspaal
in (cede gezet heeft.
Ernsthaftigheid, dat kenmerk van den wilden ttaat,
blyft alsnog order de Ceyloneefen in eene veel hooger
maate (tand houden ~ dan men zoU verwagtett nit deft
trap van befchaafdheid, welken zy bektommen hebben .
Deeze moet waarfehyalyk toegefchreeven worden aan de
dtiistere bygetoovige vreeze, welke zy, van de vroeg(te
kindschheid af, Inzuigen, eh die by volduuring hun be .
itaan verbittert . Spelen eh vermaaken zyn bykans onder hun geheel onbekend .
Geen hunner legt zich toe
op die grappen en sartigheden a van wegen welaten de
Inboorelngen *in Hindostan zo vermaard zyn : want
alle de toveraars , dansfers en beztveerders, die men,
ten eenige tyde, op Ceylon aatitreft , komen doorgaans
van bet Vasteland.
De Geleerdheid der Ceyloneefen be(taat voornaamlyk
in cene gewaande bedreevenheid in de A(trologie of Stag
rewichelaary . Het blykt, dat zy vootheen eenige Letterkutide bezeten hebben, zo wet als eenige bedtieeven .
heia in de Kuri(ten . Op dddms-plek~ hun voornaamfte
Plants van Eetdlenst, en ih de rumen van eenige hunner
fempe!en, heeft men eenige opfchriften ontdekt, welke
-7y thans niet ih that zyn to leezen of to ontcyferen .
De Hollanders hebben , herhaalde keerett , eenigen der
kundigfte Malabdaren, zo wet als Perfoonen uit de on .
derfcheidene Stahmien van bet Vastelaud , gezonden ,
om deeze opfchriften to onderzoeken ; doch , fehnoii
zy vergezeld waren door de Inboorelingen, en onderfeund door alle hunne overleveringen , kon men g ee.
n e uitlegging bekomen .
In de nabuurfchap van Sit .
tivacca had ik gelegenheid om verfcheide van deeze
opfchriften to zien op de ruinen van cene Pagode .
Het leezen en fchryven behoort nict tot de algemeene
be-
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bekwaamheden by de Inboorelingen van Ceylon . Deeze
kuniten zyn order de Candiaanen meestal bepaald tot
de Geleerden van de Secte Gonies geheeten , die door
den Koning onderhouden worden om alle Staatsftukken op
to itellen, alsmede die tot zaaken van den Godsdienst
behooren .
Arabifche letters zyn de charadters , van
welken zy zich bedienen .
Om op to fchryven gebruiken zy, de kunst van papiermaaken Met verllaande , bet blad van den Talipot-boom . Van deeze bladen, welke verbaazend groot
zyn , fnyden zy flukken of van eert voet en anderhalf
voet lang en omtrent twee duimen breed . Deeze ffukken worden effen gemaakt en alle de ruwe kanten met
een mes .afgefneeden , wanneer dezelve , zonder eenige verdere toebereiding , ten gebruike gereed zyn .
Een fcherp gepunte ftaaten pen, gelyk aan eeu els, en
gezet in een yvoiren of houten handvatzel,, vercierd
naar den fmaak des eigenaars , gebruiken zy om mede
to fchryven, of liever hunne letters of characters op deeze Talipot - ftrooken to graveeren . Om de letters to
zigtbaarder to maaken , en to onderfcheidener to doen
uitkomen , beltryken zy dezelve met olie, gemengd met
fyn geftooten houtskool : bier door worden de letters
zo vast en duurzaam , dat zy nook uitgewischt kunnen
worden . Wanneer edn crook niet genoeg is om iets
op to plaatzen, 't geen behoort tot een byzonder onderwerp , hegten zy verfcheide bladen aaneen , door nog
een ftrook 'er aan to hegten, even als wy de nieuwspapieren to zamenvoegen .
Palmboombladen worden zomtyds tot bet zelfde einde
gebezigd ; doch aan die van den Talipot geeft men de
voorkeus, en om de breedte en om de dikte . Weinigen van de Inboorelingen, en de zodanigen alleen, van
eenen hoogen rang , die veel met de Europ eaanen to
doen en to verrekenen hebben , bedienen zich van ander dan bet gemelde fchryfgereedfchap . 'Er is ook eene
foort van papier , van boombast vervaardigd , by bun
zomtyds in gebruik .
De vorderingen der Ceyloneefen in de andere kunifen
des leevens zyn geevenredigd aan hunne Letterleunde .
llunne Landbouw is nog in een zeer onvolkomen
ftaat ; en misfchien is 'er geen gedeelte in Ind+e, waar
de landen tlegter bebouwd worden . De Ceyloneef n zyn
natuurlyk , even als andere Volksffammen , die een
berg-
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bergagtig land bewoonen, en aan het herderlyk leeven
gewoon zyn , in eene groote maate werkloos . Hun
grond, waar dezelve kan bewaterd worden, verfchaft hun
eene genoegzaame hoeveelheid van ryst om bet leeven
to onderhouden ; en dit fchynt zo veel als zy begeeren .
Het water, behalven dat hetzelve de ryst doet groeijen , dient om het onkruid to doen rotten . Water is
de eenige bemesting , welke zy oordeelen noodig to
hebben .
De verbaazende gevoelloosheid, waarin de Ceyloneefen
tbans verzonken liggen , doet hun alles zoeken om den
arbeid to ontgaan ; en de geringe hoeveelheid van fpyze , welke zy noodig hebben ten leevensonderhoud,
ftelt hun in ftaat otn bet grootfte gedeelte van bet jaar
to leeven zonder iets to doen . Hoe gering ook de arbeid
zy, noodig op hunne rystvelden, verhuuren veelen hunne gronden aan hunne buuren , die niet zo volftrekt
onder den overheerfchenden invloed der luiheid ftaan ,
voor eene zekere hoeveelheid van het gewas, en wet
doorgaans voor een derde gedeelte van de opbrengst .
'Er is een aanta) afkortingen , welke to wege brengen, dat zy geen grooter aandeel krygen : een groot
gedeelte wordt weggehaald door de Priesters, ten dien
fte van den Tempel, of opgeofferd om befcherming en
tot dankerkentenisfe , zo voor de weldaaden , welke
zy ontvangen hebben, als in hoop op verderen byftand .
OP HET EILAND CEYLON .

(Het yervolg hiernaa .)

VOOIt EELD VAN ZONDERLINGE KRANKZINNIGHEID
IN DEN ENGELSCHEN LEERAAR BROWN .

Leeraar onder de Christenen, welke

men in Engeland Presbyteriaanen noemt, bekleedde
S
reeds zoo vroeg , als op den ouderdom van twintig
IMON

BROWN,

jaaren, bet predikiimpt. Zyne eerfte ftandplaats was
Portsmouth . Ondanks zyne jonge jaaren deedt by welhaast zich zoo zeer bewonderen , dat by , binnen
kort, in de Gemeente in Old .7ewry to Londen wierdt
beroepen, welke Moor de aanzienlykfle onder de NonConformisten in die Stad wordt gehouden . Met zeer
veel opgangs bekleedde by zynen gewyden post, geduuMENG . 1804. NO. 7 .
V
ren-
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rende eenen reeks van jaaren, toen hem de ramp trof,
dat eerst eene Echtgenoote, welke by vuurig beminde,
en vervolgens een eenige Zoon, hem niet minder dierbaar, hem door den dood ontviel . Zoo zwaar trof hem
dit dubbel verlies , dat by zyner zinnen byster wierdt .
Allengskens, egter, nam die verbystering des verftands
af, en maakte vervolgens plaats voor eene zwaarmoedigheid, zeldzaamer en ongemeener in haare foort, dart
waar van men ooit een voorbeeld vernam . Eensklaps
verbeeldde by zich , dat God de denkende zelfflandig .
heid allengskens in hem vernietigd , en hem van alien
inwendig gevoel hadt beroofd : in diervoege , dat , hoewel by de menschlyke gedaante en bet vermogen om to
kunnen fpreeken , op eene wyze , welke aan anderen
redelyk dagt , hadt behouden , by, agter, van 't geen
by fprak geen' denkbeeld meer dan een Papegaai hadt . By
natuurlyken gevolge daar van befehouwde by zich zelven, van then tyd of aan, niet meer als een vrywerkend
weezen, aan wetten onderworpen,en voor belooningen
en flraffen vatbaar .
Wat moeite men ook deedt, welke middelen men ook to werk ftelde, nimmer konde
men hem van deeze vreemde inbeelding doen terug komen ; en niets bedroefde hem zoo zeer, dan dat by andere menfchen daar van niet konde overtuigen, naardien by dagt dat men zyne opregtheid in twyfel trop .
Zomtyds zelfs ging by zoo verre, dat by zich verbeeldde, dat de ongeloovigheid van bun, die hem kwamen bezoeken , een gevoig was van bet oordeel van
God, die niet wilde gedoogen, dat godvrugtige menfchen, met zynen toeftand begaan, ten zynen behoove
God baden, naardien dit een nutloos werk zyn zoude .
Van bier dat by in geenerlei maniere to beweegen was,
zyne toeftemming to geeven, dat, bet zy in bet byzonder , bet zy in bet openbaar, voorbiddingen voor
hem gefchiedden ; als flaande by in bet begrip, dat
fliers dan bet geloof in Wonderwerken 4psdanige voorbiddingen kon wettigen .
Intusfchen genoot by eene vry mime maate van kalmte der ziele, dewyl by zich zelven aanmerkte als iemant, die, niet veel hebbende to hoopen, ook niet veel
to vrcezen hadt ; en, raids bet gefprek niet over hem
zelven liep , was by in de verkeering niet onaangenaam . 't Geen nog meer moet verbaazen, is, dat ,
uitgezonderd de vreemde inbeelding , die hem kwelde,
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de , zyne verbeelding leevendiger , zyn oordeel zelfs
doordringender en vaster dan in de dagen zyner gezondheid was ; lieden, die v66r en naa zyne bezoeking hem
gekend hadden, getuigden dit eenpaarig .
Doch , niettegenftaande de Heer BROWN zich zelven
als eene foort van Spreekend Beeld befchouwde, moet
men zich , egter , niet verbeelden, dat by alien letterirbeid geheel eu al ftaakte ; to veel zucht hadt by
Moor denzelven , to zeer was by daar aan gewoon, dan
dat hyn
zynen tyd werkloos zoude doorbrengen . Onder
zyne naagebleevene papieren heeft men eene menigte
brokken van oude Griehfche en Latynfche Dichters ge .
onden, door hem in Engelfche Verzen vertaald ; verheiden uitmunteude oordeelkundige aanmerkingen op
aioeilyke plaatzen in de I ieyeu van den Apostel PAU1,us ; verfcheiden korte Opftellen ten dienfte der, Jeugd ;
gene • Engelfche Spraakkunst ; een Kort Begrip van de
Gewyde Gefchiedenisfe, en eene verzameling van Fa .
Helen, beiden in Verzen . Daarenboven hadt by, met
oneindige moeite , eerie verzameling gemaakt, in twee
boekdeelen bevat , van alle de Worteiwoorden der
Gciekfcbe en Latynfche tuh, en voor rllr"t1ier botk,;
deelen een Woordenboek vervaardigd, met oogmerk om
de beoeffening van die beide taalen gemaklyker to mat.
ken en to bekorten .
Geduurende de twee laatfte aaren zyns leevens
hieldt by zich onledig met de heerfchende gefchillen
van dien tyd, loopende over de waarbeid des ChristGodsdiensts ; ten gelukke verwierf men van heat
verlof om, 't geen by daar over halt gefchreeven,
=
door lea druk waereldkundig to maaken . Zyn eerfte
C,,efchrift ftrekte ter verdeediginge van de Wonderwerken van JEZUS CHRISTUS tegen de aanvallen van WOOLSTON ; naar het oordeel van deskundigen hadt by zicll
loflyk van die taak gekweeten . Vervolgens fchreef by
een Antwoord op bet berugte Werk des Heeren TINDAL,
getiteld : Het Christendom zoo oud als de Schepping ;
een Werk , op geenen minderen prys to fchatten , dan
zoo veele andere, tegen dien Euangeliebeftryder in 't licht
verfcheenen .
'1'e verwonderen is bet, dat de Heer BROWN ZOO
veel, en wel met een zoo goeden opgang, heeft kun.
nen fcbryven , in weerwil der ongefteldheid van zyuen geestr , die weinig korter dan tien jaaren heeft geV a
duurd.

Bo$
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duurd . Maar , 't geen nog verwonderlyker is, en ten
onlochenbaaren bewyze dient, dat by zeer uitfteekende en
zonderlinge bekwaamheden moot bezeten hebben, en dat
by van dezelve een good gebruik hadt gemaakt , is hier
in gelegen, dat by alle deeze Werken ult her hoofd hadt
gefchreeven, zonder behuip van boeken, zonder raad of
overleg van geleerde mannen . Hy hadt een plan gemaakt,
indien hem een langer leeven vergund geworden ware, bet denkbeeld, welk de Schriftuur van de Offerande
van JE_zus ciiRISTUS geeft, to ontwikkelen en to verdeedigen . Doch zyn dood, omtrent bet jaar t730voorgevallen , door eene aaneenfchakeling van wederwaardighe .
den veroorzaakt, hadt de volvoering van dat plan ver .
deld, en aan alle zyne rampen een einde gemaakt, in
Z et twee .en-dyftigfte jaar zyns leevens . De hoedanig.
heden van zyn hart evenaarden de begaafdheden van zyn
verttand . Men befchryft hem als een man, geleerd
wonder fchoolvosfery, godsdienftig zonder dweepzucht ,
liefdaadig zonder praalvertooning , een yveraar zonder
bygeloof.
GESCHIEDItUNDIG ONDERZOBK NAAR DE OUVSTE VERDEELING VAN DEN DAG EN NAdHT IN KLEINDERE DEELEN OF UUREN .

D

(Medegedeeld door

L . OLING,

to

Leeuwarden .)

at de kunst, om den nag, op eene eenigzins naauwkeurige wyze,in kleindere tusfchenruimten to ver .
deelen, voor bet menfchelyke leeven van eene buitenge .
meene nuttigheid is, valt gemakkelyk to begrypen . Geen
beroep , geen burgerlyk bedryf zou zonder dezelve met
orde kunnen verrigt worden ; en veelvuldige verwarrin .
gen in de bezigheden der Menfchen zouden niet zelden
tot eene menigte van verdrietige gebeurtenisfen aanlei.
ding geeven . Reeds de oudfte Volken, toen zy begon.
lien zich van hunne eerfte ruuwheid to ontdoen , moesten dit inzien ; en zoo gemakkelyk bet ons tocfchynt ,
om den Dag naar zekere onderverdeelingen to berekenen , zoo bezwaarlyk is bet misfchien voor de eerfte
Waereldburgers geweest, om een gefchikte tydmaat voor
den Dag uit to denken . De Gefchiedenis leert ons, met
welke langzaame fchreeden zy daarin vorderden ; hoe
zeer
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zeer zy ook ondervonden, dat een naauwkeuri a rege .
ling hunner bezigheden een noodzakelyke behoefte was
nraar waar van daan dezelve to ontleerien ? De Natuur
bood aan de eerite Menfchen hiertoe wel een gemakkelyk, doch echter onvolkomen middel aan . Zy leefden
meestal beftendig in bet ruime veld , kroopen maar zelden in hutten en tenten , en zogten hun onderhoud in
de open lucht , in de Veefokkery en Jagt . Natuurlyk
nioest weldra de pracht der blinkende hemelfche lig .
chaamen , welke aan bet hooge firmament zoo ftaatelyk over hunne hoofden rolden , hunne aandacht en
nieuwsgierigheid opwekken ; en zelfs bet bloote denkbeeld, van die ligchaamen aan zynen dienst to onderwerpen, ftelde den Mensch verre boven andere Schepzelen,
en maakte hem waardig dezelve to beheerfchen .
Men had, naamelyk, ras waargenomen, dat de Zon,
bet grootfte en helderst fchynende hemelfche ligchaam ,
iederpn dag regelmaatig in bet Oosten oprees, eenigen
tyd boven den gezigteinder vertoefde , dan langzaam
agter de Westelykfte bergen nederzonk , en , naa verloop van zekeren tyd , weder in bet Oosten opkwam
Dit verfchynzel gaf aanleiding tot de eerfte ruuwe ver .
deeling in Dag en Nacht. Het tydverloop, van den op.
gang der Zon tot derzelver ondergang, noemde men den
natuurlyken Dag, ter onderfcheiding van den burgerlyken
Dag , waaronder de Nacht mede begreepen wierdt ;
welke burgerlyke Dag eenen geheelen (fchynbaaren) oMloop der Zon tot maat had . Zelfs nog de laatere Griekfche Wysgeeren drukten den tyd van den Dag in omloopstyd van de Zon uit, by voorbeeld ARISTOTELEs
de Poet . e . 5 . p . 656 .
Zoo gemakkelyk bet nu ook voor hun was , zich
van deeze ruuwe afdeeling eenig begrip to maaken , en
den op- en ondergang der Zon tot een regelmaat hunner verrichtingen aan to neemen , zoo zeer verfchillen
echter byna alle de oudfte Volkeren in de bepaaling van
bet begin des burgerlyken Dags . Eenigen rekenden van
den opgang der Zon , gelyk de Babyloniers , Perfen ,
Syrijrs, die van Damascus en de meeste Oosterfche Volkeren ; anderen van derzelver ondergang , gelyk de
Athenienfers, Hebreeuwen en de Arabieren ; waarop oolc
de Dichter (,fob JII : 6) fchynt to doelen , wanneer by
zich den Nacht als een aanhangzel van den Dag voor .
ftelt (vergel. Met NIBBUUiR's Be/chryving van Arabien,
bladz . xo8) ; anderen van den Middag , gelyk de Um .
V 3
briers,
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briers , Retrusciirs ('t welk in het vervolg ook door

de Sterrekundigen gefchiedde) ; en eindelyk nog anderen
van den Middernacht, gelyk de Egyptenaars, de Roomfche Priesters , de MyJiers en andere Westerfche Volkeren . Men vindt de bewyzen van dit alles by de Schryvers der aloudheid ; gelyk, by voorbeeld, PLINIUS Hill.
Nat . L . II . c. 79 ; MACROBIUS Saturnal. L . I . c . q ;
CENSORINUS de die natal. p . 313 ; AUL . GELLIUS Nod`.
4ttic. L . III . c . 2 . &c .
Doch men kon by deeze verdeeling van eenen Zonsomloop in twee deelen niet lange ilaan blyven, zonder to
beproeven om nog kleindere tydruimten to verkrygen .
Door eene geringe opmerking vond men ligtelyk , dat
de tyd, welke 'er verliep van den opgang der Zon tot
aan derzelver hoogften ftand aan den hemel, juist zoo
lang duurde als die , welke 'er verftreek van deezen
boog(ten ftand tot aan derzelver ondergang . Hier door
wierdt de Dag in twee gelyke deelen verdeeld ; en dit
deelpunt noemde men Middag . Nu verbeeldde men zich
een lyn van den Pool door dit punt gaande, en zoo
ontitond het eerfle denkbeeld van een Meridiaan of Middaglyn. Dus kon men drie byzondere afdeelingen van
den Dag behoorlyk van elkander onderfcheiden : naamelyk, den Mor en, wanneer de Zon zich boven de Oosterkim verhief- den Middag , wanneer dezelve zynen
hoogtten ftand had bereikt ; en den 4vond, wanneer zy
zilch onder den Westlyken Gezigteinder neigde .
Met deeze drie afdeelingen van den Dag was men
toenmaals langen tyd voldaan ; en wy vinden daarvan
Irog veelvuldige fpooren in de aloude joodfche Gefchie .
denisfen , waarin men niet alleen enkel den Morgen ,
Middag en Avond gebruikte om zekere verrichtingen to
bepaalen , maar ook de tusfchenruimte tusfchen deeze
afdeelingen meer of min van elkander tragtede of to zon .
deren. Het opgaan of aanbreeken van den Dageraad (Gen .
XIX: IS, XXXII : 26, Exod. XIV: a4, Yofua VI: 15,
Richt . IX: 33 .) was de voorbode van den Dag ; gelyk
de ondergang der Zon (Gen . XV: I2 , XXVIII: ii,
Yofua VIII : 29 , X : 27 , Richt . XIX : 14 .) den naderenden Nacht verkondigde . ABRAHAM zat aan de deur
zyner tent, teen de dag op het heetJle (Gen . XVIII: I)
dat is, toen het Middag was . En JACOB beval de herders van Haran , de kudden to drenken en dan to wei .
den, om dat de dag nog hoog (Gen. XXLX : 7) dat is ,
de
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le Zon nog niet naby haaren ondergazrg was . Zelfs oot
in de laatere Gefchiedenis der Jooden vindt men geene
andere verdeeling van den Dag, dan in Morgerr en
.4vond (Exod. XVIII : 13-) : maar zelden words van den
Middag gewaagd (Gen . XLIII: 16, sS, Dent. XXVIM
Qq, i Kon . XVIII : -16, 27, 29, Pfabn LV: 18, enz .)
Ja bet fchynt dat de Jooden, zelfs uaa hunne terugkee.
ring uit de Babylonifche Gevangenis, geen verdere af .
deeling van den Dag gekend hebbeu . Ten minftea
derzelver Hoofden en Gefchiedfchryvers, ESRA en t .
HEMIA, gewaagen van geen andere : de tyd van bet op-

gaan des dageraais , tot het voortkomen der Jierren ,
(Nehem. IV: 21) is by hun de maat van den Dag . En

hier nit befluit men , dat de Jooden eerst naa deezen
tyd , uit de verkeering met de Grieken en • Romeinen ,
de verdeeling in kleindere tydruimten, welke men Uuren
noemde, hebben aangenomen .
Even gelyk , . in de toenmaalige tyden , de Hebreeuwen , in eene gefchikte verdeeling van den Dag, nog
leer weinig gevorderd waren, even min wares de Grieken en Romeinen in that, den Dag in kleindere ruimten, dan Morgen , Middag en Avond , van elkander
of to zonderen ; zelfs was, in de vroegfre tydperken, de
Middag van hun overgeflagen . Van de Grieken is dit
ten tyde van den Trojaanfchen Oorlog , en zelfs nog
eenige Eeuwen naderhand, bekend . By HOMERUS zyn
bet verfchynen van bet morgenrood en bet aanbreeken der
duisternis de grenzen van den Dad . Slechts een enkele reize fpreekt by , behalven vat; den Morgen en
Avond , ook van den Middag (Ix. (P' . V. III .) ; doch,
Ont dat by, volgens de aanmerking van Taalkundigenr .,
geen eigenlyk woord had, om den Middag uit t*
drukken , deedt by zulks by wege van omfchry .
1-Insionus gaat eenigzins verder ,
ving .
en fpreekt
niet alleen van den Middag , maar zelfs ook van dear
Namiddag ; doch bepaalt voor bet overige de tydftippen van den Dag flechts naar de toenmaalige hand
delingen ; wanneer men, by voorbeeld, op de marks
verzamelde, tot bet houden van bet gericht byeen .
kwam, enz .
De Romeinen waren in bet begin, toen zy nog in den
Raat der ruuwheid leefden, en de weetenfcbappen hunne
zeden nog niet befchaafd hadden, even verre hier in ten
achteren als de Grieken. De op- en ondergang der Zon
was
V 4
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was alleen de maat, welke zy van de Natuur ontleend
hadden. Eenige Eeuwen naa de bouwing van Rome
kwam hierby de Middag (zaNESTI de Solariis p . zz .
vergel . met MARTINI'S dbhand. von den Sonnenuhren
der fllten , feite 6.) ; en zy moesten zich dus een langen tyd , wanneer zy een zeker bepaald gedeelte van
den Dag wilden to kernen geeven , flechts met zulke
woorden behelpen , die van deeze drie natuurlyke deelen waren afgeleid. Zelfs zou , naar het verhaal van
PLINIUS (Hist. Natur. L . VII . c. 60) ten tyde der
Tienmannen , dat is , omtrent 6o jaaren naa de verdryving der Koningen , de Middag by hun onbekend
zyn geweest . Doch, dewyl A . GELLIUS (Noet . Attic.
L. XVII. c . Z) nit de eerfte van hunne Twaalf Wettafelen plaatzen aanhaalt, waarin uitdrukkelyk de Middag (Meridies) genoemd words , blykt , dat PLINIUS
daarin gedwaald heeft .
Tot zoo verre was men in de kunst , om den Dag
to verdeelen , gevorderd, wanneer men op eenmaal een
nieuwe en zekere tydmaat, insgelyks van de Natuur
ontleend, ten voorfchyn bragt . Men zag, naamelyk,
dat de fchaduw van Menfchen, Bergen, Boomen enz .
den geheelen Dag over niet altoos van dezelfde lengte
bleef , maar nu eens langer , dan korter, en op den
Middag de allerkortite was . Uit deeze verfchillende
lengten der fchaduw kon men nu zeer gepast een tydnmaat voor den Dag afleiden , Mar naar men zyne bezigheden , beter dan voorheen , in that was to richNiet de weg deezer fchadnw op eenig vlak,
ten .
gelyk naderhand by de Zonnewvzers , maar de lengte
van dezelve, wierd gemeeten . Wilde men nu den tyd
van zekere voorvallen of handelingen to kennen geeven,
dan noemde men niet meer de algemeene grenzen van
Morgen , Middag en Avond , maar een zeker aantal
voeten, welke alsdan de lengte der fchaduw uitmaakten .
Hiervan vinden wy voorbeelden in de Gewyde Gefchiedenisfen, by voorbeeld in _'erem . VI: 4 ; ook in veele aloude Wetten ; en by de Dichters en andere Schryvers wordt
rneermaalen op her waarneemen en meeten der fchaduwen gezinfpeeld . Zoo wordt in de oude dttifche Wetten de aannaderende Avond daardoor bepaald, wanneer
de Zon over de bergen flond , en derzelver fchaduwen eene zekere ruimte befloegen .
By de Grieken
begon men de uitdrukkingen van Lien . en twaalfvaetige
fcha.
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fchaduw to gebruiken . ARISTOPHANES , die in de 97
Olympiade , of g9o Jaaren v66r Christus geboorte ,
fchreef , bepaalt den tyd van bet avond - ceten , wanneer de fchaduw eene lengte van Io voeten had . LuCIANUS bepaalt den tyd tot bet wasfchen , wanneer de
fchaduw eene lengte van 6 voeten bereikt had . Toea
DINIAS, een ryk burger van Athenen, PHILOTAS en
ANACHArSIS tot een Gastmaal had verzogt, was de ryd
hunner komst op den avond bepaald , wanneer de Rift
der Zonnewyzers , welke aan verfcheidene openbaare
Gebouwen in Athenen zich bevonden, een fchaduw van
12 voeten wierp .
(Zie BARTIIELEMY's Reizen van den
jongen A'racharfis, 2de Deel .)
Maar hoe lang was bet Ligchaatn , welks fchaduw
men mat, om daaruit eene algemeene bepaaling van den
tyd of to leiden'1 Want bet is bekend , dat, in denzelfden tyd en op dezelfde plaats, eels )anger ligchaam
ook eene langere fchaduw werpt , en dus ook omge.
keerd . Tevens zyn op verfchillende Breedten of Poolshoogten de lengten der fchaduwen in hetzelfde uur ,
niettegenttaande de ligchaamen , welke de fchaduwen
werpen, van gelyke hoogte zyn, Diet aan elkander gelyk .
Deeze twee gewigtige omtiandigheden treft men
nergens by eenigen ouden Dichter of Gefchiedfchryver
aan : ook fchynt bet door derzelver Uirleggeren over
bet hoofd gezien to zyn . 1htDA (Oper . T. I . p . 464 .
De menfura Horologii) gelooft , dat de lengte van een
Mensch de Inaat was, waar naar de lengte van de
fchaduw op ieder uur bepaald was ; dock voor deeze
gisfing heeft by geen den mintlen grond . Wy zyn bet
dus aan den vereeuwigden BSSTNFR verpligt, die bier .
over zeer leerrykc onderzoekingen heeft medegedeeld ,
welke dit in een heldcr licht plaatzen (Neue Philot.
Biblioth . 4 Bd. i Stuk, feite 37 u . f.)
Deeze groote Geleerde vend, dat, wanneer rienroetig
of zesvoetig , zonder eenig, : verdere verklaaring , ver.
flaanbanre bywonrden zo!nden zyn , dezelve op feliaduwen van den voet hunne berrekking moesten hebben .
Hy flelde zich dus voor , dat men een of and ; r ligchaam van den voet hoog opgericht, en deszelfs lengte
gemeeten had ; alsdan wilde 6 of To voetige fchaduw
zoo veel zeggen, dat de fchaduw 6 of jo maalcn ]anger dan bet ligchaam was . Een fchaduw, 6 maal zoo
fang ala bet ligchaam, geeft 9 Craad 26 Minuu ;en voor
V 5
de
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tie Zonshoogte ; en een andere ,

1o maalen zoo larlg ,
geeft 5 Graaden 42, Minuuten . Daar dit nu flegts kleine Zonshoogten zyn , words de veronderftelling van
K STNER , dat men de fchaduw van een voet heeft gemeeten , hierdoor zeer waarfchynlyk.
Welke tyd van den Dag door deeze Zonshoogten
wierd aangekondigd, kan men door de volgende befchou .
wing ontdekken . Te Athenen, van waar de zes . en tien.
voetige fchaduwen gemeld worden , is de Poolshoogte,
naar de opgaaf van HELL , (Ephemerid. Vienn . 1 777 .)
37 Graaden 40 Minuuten . Daar nu de Zon ten tyde der
i\achteveningen ten 6 uur ondergaat, kan men gemakkelyk berekencn, dat de zesvoudige fchaduw tot 5 Uur
z Min . 8 Sec . , en de tienvoudige tot y Uur 31 Min .
i2 Sec . behoorde . Derhalven hebben de Grieken, wanneer men bet eerfte van bet laattle getal aftrekt , en ,
volgens LUCIANUS, bet begin der voorbereiding tot bet
, eten op de zesvoetige fchaduw plaatst, tot bet was:chen en kleeden a9 Min . en 4 Sec, gebruikt. Dat bier
ilcchts van Mannen gefproken wordt, verftaar zich van
.elve ; de Vrouwen hadden een langeren tyd tot bet
aleeden noodig ; daarenboven gingen de Griekfche Dasnes , naar bet hericht van NEPOS , op geene avondmaaltyden, gelyk de gewoonte der Romeiniche was .
Misfchien had men voor de onderfcheidene hoogere
en laagere Randen der Zon , in den Zomer of Winter,
verfchillende Tafelen, opzigtelyk de lengte der fchaduw
in ieder Uur van den Dag, berekend ; misfchien waren
bet even zulke Tafelen, gelyk PALL1DIUS by zyn boek
De re ru/lica heeft gevoegd (Mem . de 1'Bcad . des
. 7.' . IV. p. is6.)
Incr
De Heer VAN BEECK CALKOEN (in deszelfs uitmuntende Disfertatio Mathem . Atiquaria de Horol . veterrrm fciorhericis &c . Amfterd . 1797.) maakt cene verge=
lvking tucfchen de lengten der middagfchaduwen, ten
tvde der nachteveningen en den kortften dag . Hy neemt
een ligchaam van 5 voeten tan , hetwelk ook voor de
gewoone lengte van een Mensch kau doorgaan . De
fchaduw daarvan zoude, gelyk ook BEDA geloofde , de
uuren aangetoond hebben .
Men kan ligt denken, dat veele fcherpzittrnige vernuf,
ten onder de Ouden hunne kragten wel zullen ingefpan .
pen hebben , om, , in plaats van den tyd van den Dag
naar den ftand der Zou of to meeten, andere middelen
uit
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uit to vinden , waardoor die tyd in kleindere tusfchen,ruituten kon afgedeeld worden . Daartoe behoort , wat
RICCIOLI (Almagest. nov. T. I. p. 117 .) vertelt ; naamelyk, dat de Egyptifche Koningen , door middel van
den loop van een Paard, zekere perioden van den Dag
in kleindere tydruimten verdeeld hadden . Hoe dit gefchiedde, verhaalt RICCIOLI niet ; misfchien liet men
bet Paard loopen, en merkte op, hoe hoog de Zon ge'klommen was , terwyl hetzelve een zeker eind wegs ,
by voorbeeld een Myl, had afgelegd . Zoortgelyke middelen hebben, waarfchynlyk, de Ouden nog meet gehad .
Hoe dit ook zyn moge, 'er verliep ten minllen nog
een vry lange tyd, bevoorens de Uuren, dat is een zeker aantal kleindere deelen van den Dag, ingevoerd werden. De Uitvinder van deeze v rdeeling is ons zoo
onbekend , als de tyd der uitvindinge in bet duister 1 gt .
Romeinsch is die uitvinding niet ; dit is zeker : want
de Romeinen hebben zoo wel de Uuren, als de meeste
hunner hl'etten en Gebruiken , van de Grieken overgengmen (PLINIUs Hist. Nat. L . VII .) -- Even weinig
'kunnen ook de Grieken op deeze uitvinding aanfpraak
maaken ; want HERODOTUS betuigt uitdrukkelyk ( Hist.
L . 11. fegm . rog . extr . p. T53 - ) „ De Schaduw-wy• zer en de Zonne-wyzer, en de twaalf deelen van
„ den Dag, hebben de Grieken van de Babyloniers ga .
• l eerd ."
Maar offchoon men bet nu als een nitgemaakte zaak
wilde aanneemen , dat de Babyloniers, in de kunst om
den Dag in r2 gelyke Uuren to verdeelen, de leermeesters der Grieken zyn geweest, daar uit volgt nog niet,
dat zy de eere verdienen, Uitvinders daarvan genoewd
to worden . Eene Wiskundige kennis van den Cirkel
is ontwyffelbaar de grond van deeze verdeeling ; en dq
Babyloniers beoeffenden reeds vroegtydig de Meet- en
Sterrekunde, om daartoe to geraaken . Maar daar ook de
Pheniciers eene Natie waren, welke , wegens de Zee .
vaart en Koophandel, zich in de Sterrekunde en andere
deelen der Wiskunde moest oeffenen, en dus insgelyks
eenige aanfpraak op deeze uitvinding konde maaken ;
daar 'er verder geen bet minfte fpoor meer to vinden
is, waaruit men en den Uitvinder en den tyd der uitvindinge zoude kunnen ontdekken : zoo moet men zich
vergenoegen , met flechts to gisfen , dat ten minften een
van die Volkeren, welke door bet beoeffenen der Weeten .
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tenfchappen boven alle anderen uitmunteden, en dus heir
waarfchynlyktte de oudlie Chaldeers, her gebruik van de
Uuren hebben ingevoerd .
Doch een ander niet minder beroemd oud Volk zou eenig
recht van aanfpraak op de 12 uuren van den Dag kunnen
fchynen to hebben , indien de berichten daarvan geen al to
fabelagtig voorkoomen hadden . Naamelyk, men verhaalt,
dat de Egyptenaars een heilig Dier , Cynocephalus genoemd, verderden , her welk j2 maalen des da ags, in
gelyke tusfchenpoozen , zyn water loosde, en telkens
daar by fchreeuwde . lIERMES TRISMEGISTUS , geduurende zyn verblyf in Egypte , deeze gewoonte van den
Cynocephalus waarneemende, befloot hieruit, dat de Dag
in 12 gelyke deelen kon verdeeld worden . Dit befluit
wierd, naar bet verhaal van noRUS APOLLO, (Hieroglyph . L. 1. c . 16) voor de Egyptenaars eerie wet, welke door bun aanpnomen en behouden wierd . Offchoon
nu deeze Vertelllng taamelyk fabelagtig en belagchelyk
luidt , ligt daarin echter bet bewys , dat de Egyptenaars, reeds in de oudtte tyden, niet alleen de gewoone Dagen, maar ook byzonder de EquinoEtiaal-dagen, in
z2 deelen wisten to verdeelen .
Eindelyk laat bet zich nog natuurlyker en waarfchynlyker verklaaren , op welk Gene wyze de verdeeling van den Dag ontflaan zy . Behalven die van vicTORINUS en GALENUS, welke war verre gehaald fchynen, is de verklaaring van LANGIUS (De annis Christi,
c . III, p . 33 .) de natuurlykfte, en ftrookt bet best met
de toenmaalige kennis der oude Volkeren , gelyk de
Egyptenaars, Babyloniers, Pheniciers enz . ; hoewel wy
voor de waarheid deezer gisfing niet kunnen inttaan .
Hy gelooft, naamelyk ., dat de verdeeling van den burgerlyken Dag , in In deelen , van de famenftanden der
Maan met de Zon moet afgeleid worder. . Want toen
men oudtyds waarnam , dat de Maan , geduurende dat de
Zon haaren jaarlykfchen loopkring befchreef, 12 maalen
mgt de Zon vereenigd wierd , zoo verdeelden zy de
baan der Zon , welke deeze geduurende een geheelen
omloop aflegde, in i .% gelyke deelen . leder deel maakte, gelyk zy geloofden, den tyd van eene Maand nit .
I'laar dewyl een Maand uit 3o Dagen beftond, in wel .
ken bet fcheen dat de Maan haar loop volbragt, verdeelden zy ook ieder hemelsteeken in 3o deelen . Dus
kwamen 'er op den geheelen Cirkel der Zon 36o deelen ;
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len ; en dit zou den grond gelegd hebben van de in gebruik gebleeven zynde verdeeling vau ieder Cirkel in
36o graaden . Eveneens wierd ook de kring , well; en
de Maan befchreef, in 36o gelyke deelen verdeeld . De
Maand beltond nit 3o Dagen ; derhalven kwamen op iederen Dag x2 deelen of Graaden , dewyl 36o door 30
gedeeld 12 maakt.
Dit kwam juist wel niet naauwkeurig nit, want men verrekende zich ii Min . 27 Secun •
den ; maar dewyl men voor den loop der AMlaan, op
iederen Dag, eens voor altyd i2. Graaden gerekend had,
verdeelde men den Dag in is deelen , we]ke men
(van her Egyptifcbe Horur , dat dd Zon beteekent)
Uuren noemde.
War nu de oudfte wyze van den Nacht to verdeeien
betreft, her volgt van zelve, dat zoo ras de Zon zich
agter her gebergte verfchool, om door haare ftraalen
andere deelen van den Aardkloot to verlichten , alsdan
her gebruik van alle die Werktnigen , welke door derzelver fchaduw den tyd aantoonden, verviel . Maar alsdan booden zich andere hulpmiddelen aau, door welken zy den Nacht in zekere tusfchenruimten van elkander konden afzonderen . Wanneer her azuure gewcll
met een onnoemlyk aantal blinkende Sterren fchitterd :° ,
dan kon , by eene altoos heldere lucht , de Chaldeer,
in zyne uitgebreide vlakke velden, door den verfchillcn .
den ftand der Sterren waar to neemen , hierroe gemakke.
lyk middelen uitdenken .
Zoo befchouwdcn ook nog,
in laatere tyden , een PURBACH en REGIOMONTANUS
den Hemel als een groote Wyzerplaar, op welke aait
alle zyden de Uuren gefchreeven ftonden .
Voor her oor haddcn de Ouden nataurlyl :e uurwerken ; en daaronder was de f/uis-haan de voornaam(te ,
welken men ook tot aan de uitvinding der flaande uurwerken als een zeer nuttigen tydmeeter heeft aangemerkr .
By de oude Dichters en Natuurbefchryvers vindt mert
geduurig van den Haan , als den veric ndiger van den
dag of bet mnrgenrood , gewaagd . Zoo koomt her in
de H . Schriften ook meermaalen vnor , dat men zich ,
om een zekeren tyd van den Nacht to weeten , naar
bet Haanengekraai rigtede ; by vnorbeeld Marc XIII:
35, „ Zoo waakt dan , want gy weet niet wanneer
• de heere des huffs komen zal, des avonds laat, of
• ter middernacht, of met bet haanengekraai, of in den
„ morgenftond ."
Iu.
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Inzonderheid wierd de Haan door de krygslieden bemind ; zy bonden denzelven gewoonlyk aan een wagen,
en door zyn kraaien onderfcheidden zy de tusfchenruim .
ten van den Nacht. Tot dat einde wierd eigenlyk een
dubbel roepen van den Haan gebruikt , waarop VIRGILlus en JUVENALIS meermaalen zinfpeelen . Het eerfle
ge[chiedde naa de zesde uure van den Nacht ; bet tweede naa de tiende uure , in de vierde of laatfle Nachtwaak . Ook in het N . Testament vinden wy, dat de
Jooden zich naar het dubbel kraaien van den Haan
zigteden . „ Eer de Haan tweemaal zal gekraaid beb• ben ," zeide JEzus tot PETRUS ' Marc. XIV : 30)
• zult gy my driemaal verloochenen .
De oudfle verdeeliug van den Nacht, by de Jooden,
was in drie deelen , welke Nachtwaaken (Pigilhe) genoemd wierden . De eerfle Nachtwaak begon met Zonneondergang en duurde tot to uur (Klaagl. ,Yerem . II:
1Q.) -- de tweede van tien tot twee uur (Richt . VU :
ig -- en de derde van twee uur tot Zonne-opgang
(exod. XIV: a4.) Men zoude ook, in plaats van uuren,
kunnen zeggen, dat de eerJle Nachtwaak zich uitflrekte
tot middernacht, de tweede tot aan bet Haanengekraai,
en de derde tot aan den opgang der Zon . Hoewel an.
deren , gelyk by voorbeeld RELAND , denken, dat de
Jooden , van her begin of , vier Nachtwaaken hebben
gehad ; beroepende zich onder anderen op Matth . XIV :
s~ , Marc. XIII: 35 , en Luc. XII: 38 . Doch deeze
vierde Nachtwaak kwam wdarfchynlyk eerst in gebruik,
toen de Jooden onder PODIPEJUS zich aan de Romeinen
moesten onderwerpen .
In de H . Schrift wordt meermaalen van alle deeze
Nachtwaaken gefproken . De eerJle en tweede, by voorbeeld, in bet boek der Richt . XVI : 3, en in Luc . XII :
3, -- de derde in de Handel. der Apost. XXIII : 24, alwaar LYSIAS in de derde Nachtwaak aco krygsknechten uitrustede , welke PAULUS naar Cefareen zouden
brengen, - en van de vierde Nachtwaak zegt DAVID
(naar bet gevoelen van zommigen) P/: CXXX: 6, „ Myn
• ziel wagt van de eene morgenwaak tot de andere ."
Dat, vopr bet overige , de Jooden de verdeeling van
den Nadir in Nachtwaaken van de Romeinen zouden~_1~ erd hebben, is niet waarfchynlyk, om dat reeds
.xod . XIV: 24 van de Morgenwaak gefproken wordt ,
toen JESOVAR uit de Vuur- en Wolf-colour op her
le.
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DAVID zegt (Pr.
leger der Egyptenaaren nederzag.
XC : 5 .)
, Duizend jaaren zyn, in uwe oogen, gelyk
;, een Nachtwaak l " Deeze Nachtwaaken wierden, ge .
lyk bet fchynt, wegens den Tempeldienst, en vervol .
gens tot aflosfing der Soldaaten uitgeroepen (Palm CX1X :
148) , eveneens gelyk in het algemeen de Feesteu en
Feestdagen uitgeroepen wierden (Exod. XII : 16, Lev.
XXIII: 24 . Deut . XV : 2 . i Ken . XXI : 9 . 7erem .
XXX : 6 .) Zoo vitldt men no g heden ten dage, in de
Oosterfche landen , openlyke Uitroepers van de unre
des gebeds .
Wanneer men nu alles famentrekt (en met de voorbeen aangehaalde Schryvers, gelyk GELLIUS, DTAGROB1US, DTARTINUS , POLLETUS , enz . vergelykt) dan had
men onder de Grieken, Rotneinen en Jooden , behalven
de reeds gemelde Uuren, de'volgende onderdeelen voor
den burgerlyken bag, waaronder ook de Nacht begreepen is, eft die alien van natuurlyke gebeurtenisfen hunnen oorfprong ontleenden :'x) Mane, de Morgen ;
s) Meridies , de Middag ; - 3) Occiduum five ferum
tempus , ook tempus poflmeridianum ; de Nademiddagstyd ; - 4) Solis occafus five fuprema tempefas, de On .
dergang der Zon ; - 5) Vesper, de Avond ; 6) Crepusculum, de Schemering ; entre Chien et Loup, zeggen de
Tranfchen ; - 7) ?r#ma fax ; de tyd, op welken men
de lichten ontfleekt ; - 8) Concubium ; de tyd, wanneer
men to bedde gaat ; - 9) Nox intempefla ; de tyd, wanneer alles ftil wordt , en alle bezigheden eindigen ; -Ko) Media nox, Middernacht ; - Ii) Mediae noE`is inelinatio, Un uur naa Middernacht ; - i2) Gallicinium,
bet eerfte Haanengekraai ; - 13) Conticinium ; bet tweede Haanengekraai, waarin de Menfchen nog fliepen ; 14) Diluculum, de aanbreekende Dag .

Aan de Schryvers der Vaderlandfche Letteroeffen'ngen .
Myne Heeren 1
zeer als 'c my treft, den naam of de Schrifren van den
Zo Eerw.
Do'tor
to horen verachten of
BALTHAZAR BEKKER

verketteren, zo zeer verblydt zich myn hart , op het horen
of lezen ener Verdediging van 's Mans naam en Schriften .
Dank hebbe de waardige Opfteller der Lofreden op BEKKER,
Dank zy Ulieden, voor het plaatfen van dezelve In uw ge .
seht
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BALTHAZAR

BEKKER

acht Mengelwerk ( •) . Kan bet zyn , plaatst deze weinige re .
gelen, ter gedachtenis en eer van den nooit genoeg gewaar .
deerden SEEKER, in uw geacbt Mengelwerk ; hier mede zal
genoegen gefchieden aan
Uwen beflendigen Lezer

Y. A. 0. K.

DOCTOR BALTHAZAR BERKtR IN ALLE
GItOOT MAN .

OPZICUTEN KEN

noemt iemand groor, of ten opzichte van zyn Ver .
M enstand,
of met betrekking tot zyn Hart, of ten aanzien

zyner Daden . Zo was een GROrlvs beroemd ten opzichte
van zyn Verfland , een VAN DER wERPF met betrekking tot
de edele gefeerdheid van zyn Hart, en een DE RUITER ten
aanzien zyner Daden . Dan in alle deze opzichten was onze
waardige Landgenoot BEKKER een beroemd en groot Man ,
wiens nagedachtenis, daarom, by alle weldenkenden in ze .
geninge zyn en blyveh zal .
I . BEKKER'was groot , ten opzichte van zyn Verttand ; ge.
tulgeh bier van de menigte van doorgeleerde Schriften, uit
de pen van dezen wakkeren letterheld voordgevioeid, waar
in de duidelykfte proeven van Taal- en Oudheidkunde , God.
geleerdheid en Menfchenkennis, Natuur-, Sterre- en Aard .
rykskunde gevonden worden (t) ;
Schriften , waarop
de pylen van bet dweepziek Bygelooff gebeel verllompt, en
de Toveraars, Spooken en Duivels , uit de Herfenen, uit
de Huizen , ja zelfs uit bet Land, verdreven zyn .
II . BEKKER was groot, ten opzichte van zyn Hart . AIIe
aandoeningen, gevoelens en werkzaamheden, die der Mensch.
beid waarlyk eere nandoen , vereenigden zich in bet edel
hart van BEKKER . Zyn recht Christelyk Character kenmerkte
zich,1n de uitoetffening van waare grootmoedigheid, gepaard
Inet nederige lydzaambeid ; gezellige vrolykheid, vereenigd
met mannelyke godsvrucht ; gevoelige bezeffens van ramp en
Iced, en iiefdevolle vergeeflykheid ; daukbaarheid jegens zyne
Vrienden en Weldoeners, mededeelzaamheid aan Armen : met
Ken woord, BEKKER was, ten opzichte van zyn hart, geftemd tot een Christen, een Vulksveriichtenden Leeraar, cen
waaren Menfchenvriend . Ilet is van bier, dat de vuige Las .
ter nimmer een eenige vlek, naar wuarhcid, op zyn Character beefs weten aan to wyzen .
III. Eindelyk, BEKKER was groot , ten aanzien zyner Daden . Wat deed by? Hy befireed een vooroordeel , dat Eeu.
w n herwaards by Christenen , Joden en Heidenen huisvestte ;
*) Zie de Lerteroef. voor 1804 . No . 2, g, 4. 1dengelw.

it) Zie de gemelde Redevoeriagen.

IN ALLE OPZICH'I E 1 LES GJIOOT MAX
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te ; leerflukken , die , hoe redenloos ook in zich zelven ,
echter, door geleerden en ongeleerden , met kracht en macht
verdedigd wierden . Hy verfpreldde, als 't ware , een nieuw
licht over de Huishouding der Geesten , -- ondermynde
het Bygeloof tot op de Fundamenten,
itelde her Priesterbedrog, van ouds her gepleegd, Openlyk ten Loon, - greep
den helfchen Goliath , wiens verfchrikkingen door domheid
en bygeloof op her Menschdom gevallen waren, in zyne flerk .
te aan , daagde hem uit : is by zuik een Cod, by tiwiste voor
hem zelven, en dat tegen my, om dat ik zynen Altaar omgeworpen hebbe , REGT . VI : 31 ; by overwon , en bande hem en

alle zyne legioenen van Duivelen , Spooken , Toveraars ea
Verfchyningen van den Aardbodem, -- veriloeg de heiren zy .
nor Vyandemn, en zegepraalde door de kracht zyner reden .
O Dar myne Landgenoten dezen waardigen Volksleeraar
meer leerden kennen, - zyne Schriften onpartydig onderzochten! Dan zal de gedachtenis van den waarlyk grooten BeKHER nog lang in zegening blyven , en geen denkbeeldige
Duivels , Toveraars, Spooken of Nachtverfchynfels , zullen
her Menschdom langer kwellen .

TWEE STERHSPREEKENDE VOORBEELDEAr VAN DE NAAUWE
VERSTANDHOUDING DER JESUITEN .

e Groot-Generaal van de Orde der
de ziel
D
en bet middelpunt derzelve. De Provinciaale Generaals
fchreeven hem elke maand ; de Beftuurders , de Opzigters van de
Yefaiten was

plaatzen der Nieuwelingen en der Collegien, gaven hem alle
drie maanden berigt ; en zy ., die over zee woonden, zo dikwyls
'er zich fcheepsgelegenheid opdeedt . Alle drie jaaren ontving
de Groot-Generaal de lysten uit alle oorden, behelzende de
naamen van elken Monnik, met berigt van zyn verftand, talenten, goede en kwaade hoedanigheden . Allen werden zy
gebruikt op eene wyze, gefchikt naar hunne neigingen ca
bekwaamheden . Deeze inricliting droeg veel by tot her vormen van die groote Mannen, welke deeze Orde ten cieraad
ilrekten.
Van de oogmerken der Koningen, van de geheimen der Ho .
ven, ook der mindere Societeiten , ja van byzondere Familien, met ddn woord van apes, wit tot den loop van de groote zaaken deezer wereld behoorde , waren zy kundig ; zy
kreegen des berigt door middel van Zendelingen , die geen
vermoeden altoos verwekten of agterdenken Warden , en , hei.
melyk aan de Orde verbonden , alleen by de Hoofden bekend
waren . --- Eene omilandigheid, zegt een Franscie Schry,
ver , zeer weinig in 't algemeen bekend , en welke my to
MENG. 1804 . NO . 7.
x
111cer.
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meermnalen verzekerd is door veele aanzienlyke Perfooneti,
die nict weinig tot der Jefuiten uitdelging in FYankryk toe.
bragten .
Ziec bier daarvan een Voorbeeld . De geweezen Hertog nr.
CHOISEUL, toen Granf STaINVILLE, nog Been Post in hecRyksbeftuur hebbende, fprak, op cen avond ergens to eeten zynde, lets vry fterks tegen de Yefuiten . Eenige jaaren hater
werd by als Gezant no Rome afgevaardigd , waar by , in den
gewoonen omloop der bezoeken door de Gezanteu afgelegd,
zich vervoegde by den Generaal der Yefuiten , voor welke
Orde by betuigde den grootften eerbied to hebben . - „ Uw
• Excellentie, gaf hem de Genera-.,I to verftaan , „ vrees ik
• dat niet altoos zo gunftig wegens ons dagt ." - De Hertog, zeer verwonderd over deeze annmerking , begeerde to
weeten , „ welke reden de Generaal hndc om zo ce denken ;
,, dewyl by niet wist, ooit van de Orde der jefulten, don
• met de groocfte agting, gefproken to hebben ." - De Generaal toonde , om hem van bet tegendeel to overcuigen , een
uittrekzel uit een groot register- boek , behoorende aan de
Societeit,waarin bet byzondere gefprek, bier boven vermeld,
met bet jaar en den dag, op welken bet was voorgevallen ,
tot de geringite byzonderheid toe, geb3elct Pondt . De Afgezant bloosde, en verontfchuldigde zich, zo good by Icon .
kly vertrok fcbielyk, en befloot by zichzelven, om, indien
lb y eerfte Staatsminiscer werd , eene Societeit to vernietigen,
die zulke uitgeftrekte en byzondere kennisgeevingen kteeg ,
van welke zy gebtrplk kon maaken ten nadeele der Regeeringe.
Een ander Voorbeeld van Verftandhouding verfcbnfc een
Engetsch Heer in Lincolnfhire.
Hy hadt zich eenigen tyd i n
Portugal onthouden , en zat ten maahyd by den Engelfcheu
Gezant ; by werd buiten de kamer geroepen, dewyl 'er iemand was om hem to fpreeken . Deeze verkinarde hem, op
cenen allerernftigften toon, en met eene houding, welke alle
verdenking, dat bet eene gemaakte boodfchap was, verbande :
• Gy moet onverwyld dit Ryk verlaaten, en gaan aan boord
• van een Schip, dot gereed ligt om na-Engeland to vertrek„ ken . ik heb zeer dringende redenen om u deezen road to
„ geeven , welke ik u thans niet kan mededeeten ; doch ik
• hoop van ganfcber harte, dat gy myn raad niet zult in den
• wind flaan :'
De Heer deedt de begeerde deezes boodfchappers . Veele
jaaren daarnaa , wandclende door Wisbech op bet Eiland
Ely, zag by een Slaagersknegt een knlf of hakken met zeer
veel keurighelds . De Vleeschhouwersknegt keek hem met
meer dan gewoonen ernst aan ; waarop de Heer hem aanfprak,
zeggende : „ My dunkt dat ik u meer gezien heb :'
• Gy hebt my meer gezien, Mynheer ! en indien gy wat van
92 den
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• den weg wilt afgaan na een afgelegen book, zal ik u zeg .
• gen , waar." --- Hy ging ter zyde af ; de Slaagersknegt
voigde hem onmiddelyk , en fprak : „ Herinnert gy u
• niet, Mynheer I een Perfoon, die u to Lisfabon een op .
• merklyken rind gaf? -- die Perfoon ben ik . Gy hadt u
• iets laaten ontvallen tegen de Inquifitie daar ter Stede,
• en de Officieren derInquifitie zogren u . Ik deed u die be.
• kendmaaking, ter oorzaake van een vriendlyken dienst,
• door u aan iemand van myne Societeit (die der Jefuiten)
• to Rome gedaan . Een goede daad , aan iemand van on• ze Orde gedaan, wordt nooit vergeeten, en meer gedagc
• dan een kwaade ; wy houden registers , waariu zy vermeld flaan . "
• meld
BzSCHRYVING VAN DE STAR PARYS .
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vertoonc zich ten voordeeligfle ,
Parys
Stad van Verfailles nadert ;grotebuwnmos

wanneer men die

rens en koepeldaken doen zich op . Aan de rechter hand
flroomt de Seine, geboord met tuinen en lusthuizen, die
een allerfchilderagtigst gezigt opleveren .
Aan de Pinker
hand verheft zich een zeer wyduitgeftrekte groene vlakte, de
Mont Martre, bedekt met wind-molens, een leger van ge .
vleugelde reuzen vertoonende . De weg is breed, vlak, zo
elfen als een tafel , en 's avonds door lancaarnen verlicht .
De BarriPre is een buss van middelbaare grootte , doch
In 't oog loopende van wegen den bouwtrant .
Over eea
breed, fchoon veld loopt de weg na de Elizeefche Velden,
die niet to vergeefs dies bekoorelyken naam draagen . Zy
beflaan nit eea fchoon bosch, bier en daar afgewisfeld door
kleine grasvelden, waar nette kleine huizen flaan, dienende
tot Koffy-huizen of Winkels.
Hier wandelt hot yolk op
Zondag ; men hoort 'er van alle kanten muzyk , en ziet de
jeugd vrolyk danfen . - Ken iemand ontkennen , dat
Parys de voornaamfle Stad in de Wereld is , bet middel .
punt van grootschheid , als men bet groot Terras opklimt,
en, allerwegen been ziende, voor en agterwaards, to rech.
ter en to flinker hand , de grootfle en fraaifle Gebouwen ,
Paleizen en Kerken ontdekt - de fchoone oevers van do
Seine - de bruggen van Granit , over welken duizen .
den van menfchen en rydtyjgen been en weder gaan . ,Doch bier moet men flaan blyven , indien men niet van
bet gevormde gevoelen over deeze Stad zal to rug komen .
Verder gaande , ontmoec men naauwe firaaren en .bet oil.
RanX 2
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aangenaamfle mengzel van rykdom en bedelary . Digt by den
fchitterenden winkel eens Juweliers ligt een hoop gerotte
appelen ; morsfigheid heerscht allerwegen ; nu en dan ziet
men bet bloed uit de huizen der Slachters ftroomen . Hier
moet men de oogen fluiten , den neus toefoppen . De
fchildery van de fchoonfte Stad des Aardbodems is verdweenen , en het fchynt alsof de vuiligheid van elders op aarde
door onderaardfche kanaalen to Parys gebragt is . --- Dan,
gaa eenige happen verder , en gy ademt de verfrisfende
geuren van 4rabie in ; gy bevindt u in ile nabuurfchap van
een dier winkels, in Parys zo veelvuldig, waar men reultwers
ken en pomade verkoopt . Met een woord , by elken flap,
om zo to fpreeken, een nienwe dampkring, een nieuw voorwerp van weelde, of van de onaangenaamfte onzindlykheid .
Weshalven men Parys vrylyk snag befchryven als de fchoanfte en leelykfle, de geurrykfte en flinkendfle Stad des Aardbodetr.s . De flraaten zyn alle, zonder uitzondering, naauw en
doriker . De beroemde firaat Saint Honors is de langfle , de luidxugtigfte, en de morsfrgfe . Wee den armen voetgunger, bovenal wanneer bet regent! Hy moet 6f door de vuiligheid been
happen op 't midden van de ftraat, Gf bet water fart op zyu
hoofd uit de gooten der huizen, en laat hens geen droogen
draad behouden . Een koets is volftrekc noodig, aithans voor
ten vreemdeling : want de Franfchen weeten juist , hoe zy gaan
moeten door deeze allermorsfigfe fraaten, zonder zich to be .
fmetten . Zy fpringen, den vreemdeling tot verbaazing, van
den eenen feen op den anderen, en wyken, om een rydtuig
to ontgaan, ylings in een winkel . De beroemde TOURNEFORT,
die zo veel Landen doorreisd hadt, werd door een huurkoets
overreeden ; dewyl by op zyne reizen de kunst vergeeten hadt,
om op de fraat, even als een bok, to fpringen ; eene kunst,
volflrekt noodig voor een inwooner van Parys !
ELIZA LASCELLS .
(Yervolg van bl. s8i .)
choon
Moeder de freelendfe hoope koesterde van
S
't geluk, bet welk zy zou fmaaken,in den volgenden gelukfaat haarer Dogter deelende, was
zelve veel min
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hoog opgewonden in haare denkbeelden : want zy hadt reeds
eenige verandering befpeurd in bet voorwerp haarer verkie2inge . In flede van die naauwlettenheid otn haar to behaagen, die by als Minnaar getoond hadt, achtgeevende op elken gelaacstrek, om, ware bet mogelyk, haare verlangens
to voorkomen, hadt zy een onderfcheid in zyn gedrag waarge-
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getromen, zelfs weinige dagen naa bet Huwelyk ; een onderfcheid, 't welk op eens haare aandoeningen diep griefde, en
een voorboode was van kwellende boezemfmerte .
Op den dog, de volbrenging des weezenlyken Huwelyks
volgende , geen voile drie weeken naa her voltrekken des
gewaanden, verklaarde Sir CHARLES Mevrouwe LASCELI s, dat
zyne zaaken hem verpligtten , ra de Stad weder to keeren :
doch men oordeele over haare verwondering, als zy EDWARD
hoorde zeggen, dat by hem wilde vergezellen, en binnen
eene week wederkeeren .
Her fterkfpreekend gelaat van
ELIZA gaf bet kwellende van haare aandoening to verftaan :
Inaar gewonde hoogmoed gedoogde niet, dat zy een verzoek
deedc om to blyven . Sir CHARLES wierp op hem een oo
vol verontwaardiging, en verzogt , hem buiteu de kamer to
fpreeken . - ELIZA, niet langer in ttaat om haare gemoeds .
beweegingen to bedwingen, borst uit in een geweidigen traanenvloed, en , de armen otu den hals van Mevrouw LASCNLLS
ilaande, riep zy uit ; „ 6 , Myne allerlieffte Moeder! Ik heb
zyne liefde reeds verlooren I " -- Binnen minder dan vyf
nninuten keerde by weder in de kamer ; en , de fterke aandoeDing van ELIZA ziende, fcheen by in haare fmert te deelen, en
vroeg, met eene voorgewende bekommerdheid, na de oorzaak
haarer ontfteltenisfe ; haar teffens verzekerende, dat by alleen
van zyn oogmerk, om na Londen to gaan, gefproken hadc,
om to beproeven of zy 'er ook iets in zou itellen .
„ Icon," fprak by, „ myne ELIZA veronderftellen , dot ik
20 ongevoelig zou weezen voor myn eigen geluk, dat ik her
zou verlaaten om de laffe vermeaken , Welke de Hoofdtlad
aanbiedt? Neen, myn allerlieflte Engel! 't is alleen noodzaaklykheld, welke ons ooic zal doen fcheiden, ; en nimmer zal ik
geluic genieten, als ik uwe ombelzingen derf! Yom, mynlievel
verdryf die naargeestigheid : want hec zou my zeer trefen, als
myn Vader u in traanen zag ." -- Opgebeurd door deeze betuigingen van genegenheid, maakte ELIZA verfchooningen voor
de kinderlyke zwakheid door haar betoond, en ging na haare
kamer, om eene aandoening to overwinnen, welke zy vreesde dat Sir CHARLES in 't oog zou vallen .
Die uitftee.
kende Man , geergerd over zyns Zoons gebrek aan 't waarneetnen van her welvoeglyke, hadt hem volftrekt verboden,
na de Stad to gaan ; en EDWARD, onthutst op bet denkbeeld van 's Vaders gevoeligheid op nieuw gaande to maaken , hadt hem op her plegtigst verzekerd , dat by alleen
boertende van her gaan na de Stad gefproken hadt .
Verdrietig viel de tyd den loszinnigen EDWARD , eer by na
bet Collegie wederkeerde ; fchoon by her grootfte gedeelte
van denzelven betteedde met in bet land om to zcverven
daar in hadt by altoos groot genoegen gefchept, toen by onder bet opzigc leefde van Mr . HERBERT. Nogthans Was,
ten
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ten dien tyde zelfs , dit vermaak bet voorwendzel van votdoeningen van eenen anderen aart : want her was in die uuren , wanneer by verlof kreeg om to gaatt wandelen of
fchieten , dot by ongelukkige Meisjes bedroog, de Brieven
van weaker Vaders Mr. HERBERT nu geleezen hadt ; en naa zyn
Huwelyk wist by middel to vinden om deeze to bezoeken,
fchoon zy wisten dat by aan ELIZA door den band des Egts
verbonden was.
Eindelyk naderde de tyd, dat by Torkfhire zou verlaAten,
en met eene zeer wel nagemaakte verlegenheid fcheen by
deel to neemen in ELIZAS finerte by her affcheid , die niet
alleen tegen 't zelve met de daad opzag, maar ook duizend
ontrustende gedagten vormde, dat eenig ander voorwerp een
dieper Indruk op zyn haft zou kunnen maaken . Eenige
weeken , naa zyn heenen gaan , ademden zyne Brieven de
hartlykfle toegenegenheid ; en ftrekte zulks om by ELIZA tile
ontrustende denkbeeldcn to vrrbannen . Maar naa dien tyd
begon zyn flyl in tederheid zeer of to neemen , en haare
vrees voor her gemis van zyne genegenheid keerde weder.Schoon Mevrouw LABCELLs deeze vrees poogde to verdryyen, was zy niet geheel voldaan over bet gedrag van boa.
ren Zoon ; en eenige San Mr. HERBERT ontvallene uitdrukkingen dienden veeleer om baste vrees to vergrooten dan to
verminderen .
De tyd kwam, op welken EDWARD de Univerfiteit zou verltaten ; en Sir CHARLES , een voornasmen Staatspost bekice .
dende , verwierf voor zynen Zoon gereedlyk een Ampc.
ELIZA en baare Moeder gingen toen terflond na Londen ,
en huurden een fraai , fchoon geen kostbaar huis , in Seyshour-flreet. Elf maanden waxen 'er nu bykans verftreeken,
tints de Huwelyks voltrekking ; en geduurende dezelve hadt
by niet meer dan drie maanden by zyne Vrouwe doorge .
bragt, die , in ftilte, de dwaasheid betreurde, wnaraan zy
rich hadt fchuldig gemaakt, door baare Moeder, in de keuze
eens Egtgenoots, niet to tandpleegen .
Ben nieuw leevenstooneel opende zich thans voor ELIZA :
de flute des Landleevens werd gevolgd door bet geftange
Stadsgewoel : want EDWARD was zo zeer op gczelfhap,
held, dat zy nimmer den dag in de week alleen doorbrag .
ten . Schoon by, zints lange, geene genegenheid altoos voor
ELIZA gevoelde, was by 'er egter trotsch op, om haare be .
koorelykheden aan slier oog to vertoonen ; en , geen acht
ilaande op de vermoeijenisfen, welke by zag dat zy to lyden
hadt door aan zyne begeerte to voldoen, wilde by haar nooit
vergunnen, gerust t'huis to blyven . De omltandigheid, waar .
In zy zich bevondt , vorderde rust en gemak ; maar bet wait
to vergeefs , dat Mevrouw LASCELLS aantoonde , welk onge.
soak haare Dogter to lyden bade door die rustlooze leevens .
wy-
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*yze ; by gaf haar , op de onheuschfle wyze, to verflaan ,
„ dat by nimmer zou gedoogen . dat ieniand, dan by ziele,
de leeveuswyze zyner Vrouwc regelde ." - De losbandige
GEORGE FREELOVE Wag ten huize zyns Wends een betlendige
gait ; en diens gedrag, ten opzigte van ELIZA, was van een
indringenden cart. Zy klangde bier over , in 't einde , by
harren Man, die om haare dwaasheidlachte, en haar een on •
mozel kind noemde .
ELIZA werd eindelyk Moeder ; en nimmer was 'er een
hart , gefcliikter oni alle de moederlyke tederheden to ge .
voelen ; en zy hoopte vuurig , dat dic plnd van Egtver .
bintenisfe een wedehkeerig gevoel in bet hart haars Mans
:zou to wege brengen . - Maar helaas! de Natuur hadt hem
niet gevormd om to deelen in die genoegens , welke gevoelige harten sheen ontwaaren : de naam van Vader (chock geen
vermaak can zyn hart , en de tachjes van bet teder wicht verfehaften hem geene ftreelende gewaarwordingl
Langen tyd worflelde raazA tegen de fmert haarer gewaarwordingen ; langen tyd poogde zy de gevoelens van tederheid
in bet hart haars Egtgenoots op to wekken , die , fchoon
by haar nier flegt bejegonde, niet alleen bet grootfte gedeel .
ze van den da ; , nlanr ook zomtyds 's nagts, buiten's huis
doorbragt.
In liet gezelfcbag van haar Kind en Moeder
poogde zy de fmertverwekkencre nandoeningen to verdryven ;
maar de bezorgdheid was met kennelyke trekken op haar gehat to leezen , en zy was niet larger in ftaat om bet voorkomen van bedaardbeid to vertoonen , - zo geweldig was
dfaare boezemfmert, zo dleptreffend haar kommer 1
Sir Gcoaae FRP.ELOVE ontdekre deeze beflisfende verfchynzels•van harren ongelukkigen wetland iet, of by koesterde
de misdacdige hoope , dat by in flaat zou weezen om 'er
zlch van to bedienen tot voldoening van zyne eigene losbaridige oogmerken . Hy was egter ten vollen overtuigd van de
zuiverheid haarer beginzelen en volmaakte rechtheid van haar
hart. - De eerfte maatregel , welken by nam, was, dat by
nHe zyne aan de omdeugd verflaafde medemakkers verliet,wicr
beginzels en gedraagingen by to meermaalen duor ELIZA ten
flerkflen hadt hooren nfkeuren ; en , fchoon 'er jaaren verftreeken waren, in wellten by gecn acht op den Zondag geIlaagen hadt,mackte by nu'er zyn werk van om geregeld ter
)perk to gain . Thans fcheen by meer zyne aandngt to vesti .
gen op Mevrouw LASCELLS dan op ELIZA ; by betuigde in bet
vast begrip to flan , dat zyne kennis aan haar bet tniddel
geweest was tot behoudenis zyner ziele ; beklaagde zieh over
de dwaalingen , waarin by voorheen geleefd hadt ; maar
fchreef dezelve toe aan bet gebrek van opvoeding en de na .
euurlyke zwakheid der jeugdige jaaren .
Mevrouw LASCELLS , opregt van hart , en genegen om de
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zwakbeden haarer medemenfchen in de beste vottwe to flnag,
werd volftrekt bedroogen , en begon voor Sir GEORGE die
zorgvolle bekommerdheid to gevoelen,welke eene rechtfchaa .
pene Moeder voor haaren Zoon ontwaart .- By ELIZA fprak
zy van hem met woorden , de volkomenfe goedkeuring to
verflaan geevende ; en de lof, uit den mond haarer Moeder
gehoord , was, snag ik bet zo noemen , een pasport tot
haare hoogagtissg. Zy bejegende, gevolglyk, Sir GEORGE met
de gemeenzaamheid alsof by een Broeder ware, en vergat to
eenemaale 's Mans voorige gebreken . Vol genoegen over bet
welflangen van zyn listig doordagt plan , wagtte by eene
gelegenheid of om ELIZA alleen to fpreeken . In 't einde verfcheen dat lang verbeide oogenblik , fchoon 'er nu reeds
ineer dan twee janren verftreeken waren.
EDWARD was reeds meer dan 'eertien dagen van huffs geweest : doch dit gebeurde meermaalen . Mevronw LASCELLS
was in haare kamer gegaan , van wegen geweldige hoot'dpyn.
Sir GEORGE , ter kamer intreedende , waar ELIZA zat, vondt
baar fchreiende by haar Kind . - „ In traanen , Mevrouw
CHARLTON 1" fprak by op den inneemendften toon , „ 6 Hemel I dat ik flegts in uwe finert t}iogt deelen ! of laat 1k liever
2eggen , dat ik u voor boezemfmerte kon befchutten : zulks
2ou my eene vreugd , eene gelukzaligheid weezen 1 ---•
Ach, Mevrouw cuARLTON!""voer by voort, „ wilde gy my
ilegts aanmerken als een Broeder, - wilde gy flegts ver .
geeten , tint ik ooit de Vriend was van den Man, die onverfchillig geworden is voor zulke bekoorelykheden, - wilds±
gy my flegts vermelden , op welk eene wyze ik uwe on.
gerustheid kan verligten, en, indien bet mogelyk is, u de
gerustheid des harten wedergeeven !" „ Ik dank u, Sir GEORGE! voor de be,
ELIZA hernam :
langneeming, welke gy flelt in myn geluk ; - maar bedenk,
dat uwe vriendfchap met myn Man u die gemeenzaame verkeering Ran ans huis bezorgde ; en her is in de hoedanigheid van
zyn Vriend, dat ik u kan toelaaten , uwe hezoeken hier to blyven komen doen , of dat gy in myne agting kunt deelen . --Indien ik ongelukkig genoeg geweest ben om de genegenheid
van den Beer CHARLTON to moeren derven , myn geweeten ,
dank zy den Hemel! befchuldigt my van niets .- Maar ivy
zullen , indien bet u behaagt, hierover niet meer fpreeken ;
want bet is een onderwerp , waarna de weivoeglykheid my
verbiedt to luisteren ."
GEORGE riep uit met de grootfte driftvervoering : „ Voortreflyke Vrouw 1 Welk eene fchroomlyke verdwaazing heeft
EnwARns hart aangegreepen! Myn God! als ik bedenk welk
een fehepzel by boven u ftelt , dan kan ik myne gevoeligbeid nier bedwingen, of myne fmert , naar eisch, uitboezemenl" -~ „ Ik moet egter," hernain ELIZA, „ dit onderhoui
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hotid afbreeken ;" en ten zeifden oogenblikke fchelde zy.
,, Schenk," zeirae zy tot den binnentreedenden knegt, „ een
kop thee ; want ik moet na myne Moeder gaan : ik verzoek
verfchooning ." Dit zeggende , ging zy ter kamer uit , en
liet den to leur gefelden Sir GEORGE alleen .
De veelvuldige afweezigheid haars Egtgenoots hadt haar,
tints lunge, veel onrusts gebaard, en zy hadc lung gevreesd,
dat eenige andere gelukkiger Vrouw haare plants in EDWARDS
}fart hadc ingenomen . Het gefgrek van Sir GEORGE verweezenlykte haare vermoedens, en zy ging na haare eigen kamer
met een hart vol verdriec . Zy hadc beflooten , de nanduiding, baar door Sir GEORGE FREEI oVE gegeeven, voor haare
Moeder to verbergen ; weerende, hoe diep die Dierbaare reeds
deelde in haare hartkwellende bekommernisfen . -- Naauwlyks een half uur hadc zy in haare kamer gezeten, wanucer
de Man , die haar zo veel elende baarde, t'huis kwam . De
trekken van fomberheid en droefenisfe waren nog op hanr
gelaat to leezen ; by vroeg, met eene ongewuone maate van
tederhartigheid , na de reden , beklaagde zich over de oorzaak,
die zyn afweezen to wege gebragt hadc, en verzogt haar to
mogen vergezellen na de kmderkamer, om den kieinen jongeu
to zien . Deeze voorgewende blyken van genegenheid waxen
dolkileeken in den boezem van YLIZA , die zich met geene
mogelykheid van traanen kon wederhouden : en EDWARD, zy.
tier fnood- en flegtheid bewust, voelde zich overtuigd , dat
zyne trouwloosheid ontdekt was . Om to vetdryven 't geeu
by zich vleide dat enkel eene gisfing mogt weezen, betoonde by, voor eenigen tyd, Ran ELIZA die oplectenheden,
welke zy zints lange niet gewoon was van hem to ontvan .
gen ; maar, in flede van daar over voidaan to weezen, vet .
dubbelden dezelve haute boezemfmerte , en zy hieldt zich
verzekerd , dat ze alleen hervoorckwamen uit een oogmcrk
em baar to bedriegen .
Met dit tiles kon ELIZA niet nalaaten eene angstvolle
nieuwsgierigheid to voeden, om den naain to weeten van de
Vrouwe, die bet hart haars Mans ingenomen , en de plants,
welke zy voorheen hekleedde, vervangen hadt : doch zy zag
geen waarfchynlyke kans om deeze begeerte to voldoen ,
dan door zich to vervoegen by den Man, van wien zy des
eenige kundfchap ontving. Dan zy hadc vast befooten, dien
weg nimmer in to faun , en zorgvuldig vermyd , met bent
vervolgens alleen to zyn : want , fchoon by haar alleen ver2ogc hadt hem als een Breeder to befchouwen, hadt by voluit verklaard niet longer de Vriend haars Egtgenoocs to
weezen.
Toeval, eindelyk, beguniligde haare wenfehen : want bet
Kind ongefteld zynde , ging zy na de kamer van EDWARD,
urn hem to verzoeken , na een Donor to gaan , als by uit .
X S
ging.
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ging . --- Sir CHARLES hadt , eenige weinige minuten to
vooren , een knegt ten huize zyns Zoons gezonden, met
verzoek , dat by onverwyld nan zyns Vaders huis zou ko .
men . By zyn haastig vertrek hadc by vergeeten zyn fcbryf .
lesfennar to lluiten ; op denzelven lag een Brief, met bet op .
Schrift : Aan IM!lejufrouw SMITH . De naam van SMITH was anti
ELIZA geheel onbekend ; en zy wist , dat 'er niemand van EDWADS Familie in Sloane-flreet woonde.
De ouwel was nog
nat ;en eene onwederftaanbaare nieuwsgierigheid dreef haaraan,
om den Brief to openen , en den inhoud to leezen. Duur,
leer duur , betaaide zy haare nieuwsgierigheid : want die
brief overtuigde haar, dat de Man, op wien zy haare genegenheid gevestigd hadt , de flegtfte mensch op den aardbo.
deco was : de ongelukkige EMMA werd een voorwerp haars
medelydens . Zy las de volgende regels in den ontflooteu
Brief:
,s Aan Mejuffrouw SMITH .
„Myn dietbeminde EMMA !
„De bezigheid , welke my noodzaakte my van u of to

• foheuren, heeft my langer opgehouden dan ik reden had

,, om to hoopen : maar ik vdrvroeg in myne denkbeelden
„ de hoop , om u , binnen weinige dagen, to omhelzen .
„ Woorden kunnen niet uitdrukken, wat ik gevoel, wegens
deeze fcheiding! Ach, myne dierbeminde EMMA, deelt gy
• i n myne verlegenheid? --- voelt gy, dat ieder oogen•
• blik, 't geen u van uwen EDWARD fcheidt, eene volko .
„ mene vernietiging is van de weezenlyke oogmerken des
zonder de
„leevens? Wat is hot beeven zonder drift?
„zoete drift der Liefde1 Maar ik zie voorwaards op den
,, tyd , wanneer ik u mag erkennen voor den dierbaarften
„zegen, then ik op den aardbodem bezit! --- Dat tydftip
„ zal opdaagen , wanneer bet vaderlyk gezag ophoudt ;
„ dan zal ik u toonen , dat Liefde eene veragtfler is van ryk„dam, en dat bevalligheden, gelyk de uwe, u billyk gereg„tigen tot den verhevenflen rang in middelen en flaat .- Elk
„oogenblik, dat ik afgefcheiden van u doorbreng, is eene
,, eeuw in myne verbeelding. Ik befchuldig onophoudelyk
„den Tyd, wegens het traag fpoeden . - Hoe brengt gy
„uwen tyd door, in myn afweezen ? Hebt gy dat fchoone
„ltaliaanfche airtje u eigen genlaakt? Het is byzonder here„ kend naar de zagtheid uwer toonen . Als ik u wederzie,
,,hoop ik dat gy 'er myne ooren mede zult ftreelen . Met
„welk cen vermaak, Allerlieffte! luister ik na de harmonic,
„voortgebragt door de fchoonfte keel, die immer beftondt!
„- Nimmer gaf de Natuur bet beftaan Aan zulk een meester„ flak, als bet weeun, aan 't welk ik bet geluk heb my to
„ mo-
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,,mogen vervoegen . Ik verlang het dierbaar pand onzer om„helzingen to ftreelcn . Het oog op 't zelve flaande, zal ik het
,, evenbeeld van u zelve aanfchouwen ; die gelykvormighefd
~, alleen zou genoegzaam weezeil om het my dierbaar to maa .
„ ken, zelfs indien het een Kind ware van iemand, die ik nim„ mer gezien had .
,, Vaar wel, Inyne EMMA! Gedenk aan my met tederheid,
,, en geloof, dac gy alleen het hart bezit van uwen
EDWARD:'

De aandoeningen van ELIZA, onder het leezen van deezen
Brief, uit to drukken ,,valt niet onder het vermogen der be .
fchryving. Nogthans gevoelde zy , to midden van de fmertlykfte gewaarwordingen , dat zy zich hadt fchuldig gemaakt aan het botvieren eener nieuwsgierigheid , welke zy
zich niet kon vergeeven . „ Zou," fprak zy by zichzeive,
s, zou de beminnelyke EMMA op deeze wyze gehandeld hebben,
ware 2y in myn toeftand geweest ? Ach, neen ! zy zou zich
verheven hebben boven zulk eene laaghartigheid ! EnWAiI)
heeft gebreken in my ontdekt, welke de liefde en genegen .
held myner Moeder niet konden gewaar worden ; en ik mag
de vervreemding van zyne genegenheid toefchryven aan myna
mindere waarde ."
Dit was de alleenfpraak van ELIZA, by de ontdekking van
de irouivloosheid eens Mans, die haar alleen trouwe gezwoo .
ren hadt ; en, in fiede van verontwaardiging to gevoelen over
de laagheid zyns gedrags , veroordeelde zy zichzeive over
eene nieuwsgierigheid , welke weinigen van haare Sexe zou .
den hebben kunnen wederftaan . Het woord Sexe gebruiken .
de, hebbe men zich niet to vcrbeelden , dat 'er eenige by .
zondere berisping in ligt opgeflooten wegens de nieuwsgrdh
van eene : want indien de Egtgenoot van ELIZA deze!fde
berispingen wegens haar gedrag gehoord hadt , welke Sir
GEORGE FREELOVE niet twyfelde ten zynen opzigte to gebrui .
ken, dan hel ik over om re gelooven, dat by zichzelven nier
zou gedraagen hebben op die lofwaarde wyze , welke hat
character van ELIZA hooger dan ooit moest verheven .
Maar, om tot onze beminnenswaardige ELIZA weder to keeren -- naa den Brief geleezen to hebben, deedt zy then we .
der digs, en ging na haare eigen kamer, met een onbefchryflyk
vol gemoed .
De ongefteldheid haars Kinds was eene geiioegzaame verfchooning voor haare treurigheid .
EDWARD
koesterde geen het minite vermoeden, dat zy op zyne kamer
geweest was ; dock op den cyd, in den Brief aangeduid, ontbrak hat hem aan Been voorwendzel om van hull ce gaan .

(set Verpolg en Slot hiernaa.)
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(Eene Vertelling.)

e ongeregelde inwilliging van eenige driften , zeif van
D
gewaarwordingen , die in zich zelve geoorlofd en ber?innelyk zyn , heeft dikmaals zeer beklaagelyke uitwerkzels ;

de kragt der ziele words verzwakt, de werkdaadige pligten
ties redelyken leevens worden verwaarloosd , en indien de
voortgang der ziekte niet gefluit worde , eindigt zy in on•
gelteldheid der verftandsvermogens .
MARIA EDENTON was de Dochter van een Heer van middelen, die genoegzaam altyd op zyn Landgoed woonde, en
de Hoofdflad zelden bezogt . Schoonheid en kieschheid vereenigden zich in haaren perfoon , en verregaande was de aan.
doenlykheid haarer gewaarworclingen . HENDRIK MORTYN, de
Zoon eens nabuurigen Edelmans, op zekeren tyd met MARIA
gcdanst hebbende , gevoelde de Itkrke kragt haarer bekoorlykheden, en wier-dt in goeden ernst en fmoorlyk op haar
verliefd. Des Heeren MORTYNS karakter was een manlyke tegenhanger van dat van MARIA . Zy was geheel tederheid ,
zagtheid, kieschheid , aandoenlykheid - by, leevendigheid,
vuurigheid, en, by gelegenheid, onverduldigheid en onftuimigheid . Tevens was by manlyk, edelmoedig en opregt .
Vermids 'er tegen MORTYNS rang en uitzigteu geene zwaarigheden vielen in to brengen,bewilligde de Vader Van MARIA gereedelyk in zyne bezoeken , als die van een erkenden bewonderaar
en toekoomenden echtgenoot van zyne Dochter , die geene
zwaarigheid vondt om haare goedkeuring van zyne aanzoeken
to erkennen, en wier hart welhaast meer volkomen aan hem
verknogt was, dan zy veelligt in 'c eerst vermoed hadt . Niets
dat naar een hindernaal geleek, bleef 'er over tegen hunue
verbintenis, dan datde Vader van den Heere MORTYN begeerde,
dat zyn Zoon, voor dat by zich in den echt begaf, eene reize
van een of twee haaren door Europa deedt, en zyne toeflemming san zyne huwelyksverbincenisfe weigerde , cot dat by
aan deeze begeerte hadt voldaan . Naa zyne wederkomst verklaarde by, zich niet re zullen verzetten tegen zyne verbintenis met eene jonge Duffer, voor welke by zeide groote agting to hebben , en voor wier geflagt by Wet anders dan den
diep(len eerbied kon voeden .
Diensvolgens ging de Heer MoRTYN op reize, met herhaalde verzekeringen van onveranderlyke liefde voor haar, die de
Ongelukkiglyk , intusfchen ,
afgodin van zyn hart was .
geviel bet , dat , op den dag van zyn vertrek , zyne
natuurlyke leevendigheid hem , in de tegenwoordigheid vas
Juf.
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JttfFer trn!NTO :a , in een eenigzins al re vrolvk en gemeen.
zoom gefprek inwikkelde met eene jonge Juffer van rang ,
de Zuster van een jong Edelman, die een Landgoed in de
nabuurfchap hadt , welke MARIA dilcmaals van een ontwerp
verdagt hadt, om haar in zyne liefde den voet to ligten . Dec .
ze kiem van wantrouwen lag heimelyk , hoewel werkeloos,
in MARIA's hart verborgen , tot dat eene andere omflandighei •d ,
geholpen door den angst, welken afweezigheid aan waare
liefde baart , dezelve zich fpoedig deedt ontwikkelen .
By zyne komst aan ]let Vasteland fchreef MORTYN eenen
brief aan zyne MARIA ; doch , in den toefland, in welken haar
gemoed thans was, vondt zy then onvoldoende ; by was,
meende zy, to koel . Vervolgens den Oorlog tusfchen Frank .
ryk en de Bondgenooten zynde uitgebroken , wierdt de brief.
getneenfchap met den post, in de landen , in welke de Heer
MORTYN zich bevondt, afgebroken of onzeker ; en een of twee
zyner brieven opgehouden of verloren geraakt zynde, verlie .
pen 'er bykans twaalf maanden , voor dat 'er een brief van
hem in Engeland kwam, en toen nog niet, don naadat haare
verlegenheid op haaren geest eene to gevoelige uitwerking
hadt gedaan .
Sints des Heeren MoRTYN's vertrek was MARIA peinsagtig ge .
weest, verbysterd van gedagten en droefgeestig ; al hetwelk,
naadat zy , federt zynen eertlen brief, weaken zy als to pligt .
pleegende en koel hadt befch .ouwd , geen verder berigt vaa
hem ontving, dermaate toenam, dat zy, ten Motile , tot nie .
mane meer fprak , of zichl ergens mede bemoeide , maar her
groottle gedeelte van den dag in boars Vaders Park , of in de
nabuurige velden , eenzaam omd vaalde, aau zwaarmoedige
gepeinzen botvierende , en bet gezelfchap van alle haare voor .
gaande bekenden, zelf van haare ouderen, fehuwende . Gerni.
me tyd verliep 'er, voor dat men den voortgang deezer onge .
fleldheid der ziele behoorlyk gadefloeg ; doch in 't einde naui
zy zoo fpoedig toe , en werIcte met zoo veel gewelds,
tat zy de grootfie bekomtnering verwekte , dat haar verfland
onheritelbaar zou gekrcnkc worden . Afle bedeukelyke middelen wierden nu to werk gefleld, om haare aandagt to verwy .
deren van bet voorwerp , cot bet welk haare gedagten zichl
bepaalden, en door uitfpanningen haare zwaarmoedil head te•
verdryven ; doch alles met kleine of geene baate .
Intusfchen, hoewel de Heer MORTYN aan bet ander einle
van Europa zich bevondt, fpeelde hem zyne MARIA befiendig
door den geest . Over dag fpitste by zyn verfland op bet uitdenken van redenen, wa rom by van ha r ge ne brieven ont,
ving, hoewel by haar de plaatzen hadt aangeweezen, alwaar
dezelve hem konden bezorgd worden ; en in zyne droonien
verbeeldde by zich , haar to zien , vermagerd en neerfl^gtig,
en hem zyne langduurige afweezigheid verwytende . Onbekwaana
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om zyne Reeds toeneemende bekommering langer to verdrsa .
gen , wierdt by to raade, na zyn Vaderland onmiddelyk de
wederreize aan to neemen .
By zyne aankomst in Engeland begaf by Rich met alien
fpoed na dat gedeelte desKo :iinkryks, in 't welk zyne geliefde
MARIA haar verblyf hieldt. In de nabuurfchap genaderd , hear
met zyne verfchyning willende verrasfen , tradt by nit zyn
rydtuig , en begaf zich to voet door bet Park na bet huis .
Zyn weg langs eenig geboomte neemende, ann den ingang van
bet Park, viel zyn oog op eene fchoone jange Vrouw, zittende in eene droefgeestige bonding, met haar hoofd op haare
band leunende ; nader treedende, ontdekte by, tot zyne uitelrfle verwondering , dat bet zyne MARIA Was . Ylings fchoot
by nu toe om haar to omhelzen . Maar hoedanig was zyne
verbaasdheid, toen zy fchielyk opfprong, en, wild kykende,
bem verboodt, haar to naderen. „ lit ken u," zoo fprek zy ;
• 'er was een tyd dat ik u beminde , en ik bemin u nog ;
• maar gy zyt valsch en ondankbaar omtrent my geweest, en
• ik beb eene gelofte gedaan om nooit to huwen, en ik zal
• myne gelofte voibrengen ." Thans begon zy in zulkervoege
to fpreeken , als den Heere NIORTYN aangaande de krenking
van haar verfland geenen twyfel overlies . Nogthans verzelde
zy hem na her huis van haaren Vader, van wien by een verhaal ontving aangaande de wyze , op welke zy , Pints zyn
vertrek , allengskens tot deezen flaat van zwaarmoedigheid
was vervaflen .
Thans onderflelde men, dat hears minnaars wederkomst, en
diens herhaalde en vuurige verzekeringen , aangaande zyne
onveranderde liefde, MARIA by haare voorgaande vrolykheid
en gezondheid fpoedig zouden herflellen ; doch geduurende
een geruimen tyd befpeurde men naauwlyks eenige verandering ; tot dat de Heer MORTYN, vreezende dat haare ongefleldheid ongeneezelyk was , in eene gevaarlyke krankte flortte ,
een gevolg van zyne verlegenheid. In deezen toefland bragt
men MARIA in zyne tegenwoordigheid , en maakte bet gezigt
van hem, in een zoo zwakken flaat, op haar een' zoo kragc.
daadigen indruk, dat zy hem vuurig in haare armen drukte,
en, luidkeels roepende : „ ik ben overtuigd dat gy my be,, mint l" in eenen vloed van traanen uitberstte ; waarna geene
toevallen van haare voorgaande zwaarmoedigheid en ongefleldheid van geese befpeurd wierden . Niet fang leedt bet,
of de Heer MORTYN wierdt herfleld . Thans wierden zy in
den echt vereenigd , en genooten zoo veel geluks , als in
deezen flaat der onvolmaaktheid kan verwagt worden .
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to bier een oud voorval, door een Fransch' Journalist, ee.
nigen tyd geleeden , opgewartnd ; doch , voor zoo veel
de nutte leering, daarin opgeflooten , ten alien tyde fteek
houdt, hebben wy geoordeeld , bet voorvai wet to tnogett
overneemen. Een Doodgraaver op een Kerkhof een graf delvende, befpeurde onder de beenderen , welke by ginds ett
berwaarts fmeet, een doodshoofd, 't welk langs een vlakken
grond Iangzaam voortrolde . Verfchrikt door dit verfchynzel_,
vervoegde by ziclt by den Schout , die , na de pinats zich
begeeven hebbende, van bet voorval ooggetuige was ; dock
ininder ligtgeloovig dan de Doodgraaver , en de oorzaak willeude verneemen , zag by een Padde , die geen middel
vondt om door de opening to kruipen, weardoor zy na binnen was gegaan , en door haare beweeging oorzaak van bet
Terwyl de Schout bet doods .
zonderling verfchynzel was .
hoofd befchouwde, viel hem een ander in 't oog , 't wells
Hy zag, naamlyk, een langen
hem belangryker voorkwam .
fpyker , waarmede de harsfenpan doorboord was . Thans
vraagt by den Doodgraaver , of by zich bet laatfle lyk herin .
nerde, in dit graf begraaven . Deeze meende zich to berinneren, dat bet 't lyk van eenen Vleeschhouwer was, flu tiett
jaaren geleeden geftorven , wiens Weduw met haar' Knegt
hercrouwd was . De Schout , by haar gegaan zynde, vraagde haar, aan welke ziekte haar eerfle Man was gellorven? -,, Aan een fchielvk toeval," was bet antwoord, met fchynbaare teekens van groote droefheid. - Afzonderlyk ondervraagde nu de Schout haaren Man, en berigtte hem, dat
zyne Vrouw alles hadt bekend , dat by alles wist, en dat
bet vergeefs was, bet vermoorden van zynen Meester to ontkennen . --- ,, tech f " hernam de moordenaar, door wroeging geperst, „ zy is bet, die 'er my toe gedwongen heeft .
„Doch zedert lien tyd heb ik geen oogenblik rust gehad ;
„ en de dood , then ik heb verdiend, zal my aangeuaamer
„ zyn dan zulk een leeven!"
ANNEMENOW

D

DE EIGENZINNIGE KANARYVOGEL,

at de Dieren niet als bloote werktuigen , of alleen door
een zoogenoemd Iniinel , werkzaam zyn , maar naar
vrye wilsneigingen hunne daaden en bewegingen inrichten,
zal, zoo bet my toefchynt, bet onderftaand Geval ons kun .
nen overtuigen.
Een
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Een myner waardige Vrienden fehonk my, in Her£stmaand
van bet voorgaande jaar , een Kanaryvogel , daar ik hem
voor eenigen tyd om had verzocht ; bet was in zyn foort
cen fraaie Vogel , en ik was met dat diertje byzonder in
myn fchik . Het beestje werd opgehangen in myn vertrek,
dat overvloedig licht heeft , en wel in dezelfde kooi ,
waar in lk hem ontvangen had . Myn Vriend verzekerde
my , dat by fchoon zong, bet Been ook door zyne Vrouw
bevestigd werd ; dan wat was bet geval ? Her koppige
diertje zong niet . Na dat ik bet Vogeltje een week vier of
vyf gehouden had , begon ik to denken , wyl by by meer
Kanaryvogels had gehangen , of de eenzaamheid hem ook
verveelde, en by daarom treurde, fchoon by anders wel bly
ken van vlugheid en levendigheid gaf .
Om dit to beproeven, gaf ik hem aan eenen myner Vrienden, die twee fchoone Kanaryvogels bezar, welke byna onophoudelyk zgngen ;
dan alles vrugteloos ; want , na een geruimen tyd daar tusfchen de twee zingende Kanaryvogels gehangen to hebben,
bragt myn Vriend my den Vogel terug , en verzekerde my,
dat de fchenker van lien Vogel my misleid, en my, zoo
men zegt, een Pop gegcven had.
lit werd eenigzins to onvrede over die misleiding, en zond
hem aan den vorigen eigenaar terug , na dat ik myn geduld
vier maanden had geoefend . Dan, Wat flond ik verbaasd,
toen ik , korten tyd daarna , een brief ontving , waarin
my door mynen Vriend gefchreven werd , dat de Vogel
nauwlyks vier-en-twintig uuren in zyn hula was geweest, of
by had zyn vorig gezang hervat , en was onder zyne beste
Vogels in zyn kamer geplaatst . Hoe flerk my dit verzekerd
werd, kon ik bet niet gelooven ; din, voor eenigen tyd een be .
zoek by den tegenwoordigen bezitter afleggende, was ik oorgetuige, dat de Vogel uitmuntend zong, en was dus naarmyne
overtuiging genoodzaakt , mynen Vriend verfchoning to vra .
gen, dat ik hem wegens misleiding verdagr gehouden had . -Zou men dit wel aan lets anders kunnen toefchryven , dan ann
eene hoofdigheid? Ten minflen zal men bet niet als werktuiglyk kunnen befchouwen, of ann een zoogenoemd lnfint2' toefchryven ; mast, roar myn begrip, aan een onfloffelyk begin .
zel , waar nit de Dieren in 't gemeen, dit Vogeltje in 't by .
zonder, werkzaam zyn , en zich dus ann de hartstogten van
liefde, afkeer, hoofdigheid, en wat dies meer is, onderworpen bevinden.
A

17 Mai

1 :04-

1.

K.

ME NGELWERK,
TOT FRAAIJE LETTERER, KONSTEN EN WEETEN( .
SCHAPPEN, BETREKKELYK,

DE ONOPLETTENDHEID OP, EN VERWAARLOOZINC~1
VAN, DE I3ELANGEN ONZER MEDENtENSCHEN
GEWRAAKT EN TE KERR GEGAANo

Ben ik myna Broeders hoeder?
KAINI

D

D e woorden, hier boveh geplaatst, zyn die des eer .
flen Nloordenaars ; zy zyn de taal , of drukken
alt.hans het gevoelen uit , aangenomen door elken boos.
wigt en fchurk, door elketi dwingeland en verdrukker,
door elken bekrompenen en zelfzoekenden man, vast
den aanvang der wereld, door alle eeuwen, tot op dee .
zen dag toe .
Wanneer de ttotfche Dwingeland zyne bevelen afvaardigt, otn den wil eens geheelen Ryks aan den wit
van de nen Man to onderwerpen ; wanneer by zyne ei .
gene eerzugt, geraaktheid of grilligheid, tot den eeni •
gen regel zyner overheerfching flelt -wat is de taal van
hem, die zich in deezer voege gedraagr, anders, dan s
„ De zwakken zyn gefchaapen voor de magtigen ; de
menigte is voorrgebragt voor de weinigen ; en millioenen van tnenfchen, kunnen zy , door eenige nliddelen,
onder heerfchappy gebragt Worden , moeten hunne vryheid , hun eigendom , hun leeven aan den wil van
ddnen opofferen . Indien ik voldoening erlahg , war
raakt het my, fchoon 'er duizenden fcerven, om myne
eifchen to voldoen, fchoon 'er duizenden vallen, om
myne eerzugt to freelen, of om myner wraake volop
genoegdoening to verfchaffen?"
Wanneer de Route waaghals, om winst to behaalen q
ra vergelegene landen trekt , met een bedaard en be-7
paald overleg, om, wat 'er ook gebeure, en tot welik
ten prys ook, Rykdommen to verzamelen ; wanneer hy4
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de lastige medgezellen, eerlykheid en menschlykheid ,
van zich wegzendende, zich in onderneemingen inwikkelt, die noodwendig armoede en elende moeten baaren , en misfchien honger en dood in een anders
met overvloed gezegend gewest invoeren ; of -*vanneer de rustlooze afitammeling der gierigheid de veelvuldige middelen , om rykdom lugs eenen eerlyken
weg en door geoorlofde middelen to verkrygen, vaaren
laat, als to langzaam en to gebrekkig werkende om aan
zyne geldzugt to voldoen , zich in handelbedryven inwikkelt , die aanloopen tegen alle beginzelen van eerlykheid, of ftrydig zyn met alle gevoelens van menschlievendheid ; wanneer wy zien , dat menfchen van dee.
zen ftempel „ zich haasten om ryk to worden," -- kan
dan de onpartydigheid zelve hun gedrag anders verklaaren , dan dat hunne heerfchende zugt gierigheid,
en zelfzoekendheid hun eerfle beginzel is? Konden wy
in der zodanigen hart zien, welke gevoelens zouden wy
daar aantreffen, dan deeze : „ Rykdom, de bron vat:
alien vermaak en oorzaak van verhef ng boven ancleren,
zie ik aan als bet eenige voorwerp , der aandagt van
een verll andig man waardig . Ik heb beflooten, wat 'er
ook gebeure, geld to winnen . Kon zulks fehielyk ge.
fchieden, zonder iemand to benadeelen of to verongely .
ken, ik zou niet onreatvaardig weezen --- op geene vera •
drukkende wyze handelen : maar plans van handel, die
groote voordeelen belooven , moeten niet van de hand
geweezen worden door zotte kieskeurigheid .
Ik moet
.- de wyze hoe verfchilt my niet - ryk en grout
worden .'
Iedereen , die niet gedeeld heeft in de winften der
onregtvaardigheid , uitzuiging en wreedheid, voelt term
itond, dat zodanige middelen, om fehatten to verzamelen, onbeftaanbaar zyn met wile beginzels van braafheid ; by zal geene moette vinden otn to begrypeit,
dat overleggingen en gevoelens,welke tot dusdanige bedryven opleiden , zeer eigenaartig en kragtig worden
uitgedrukt met de taale KAINS : „ Ben ik myns Broe .
ders hoeder?" -- Het mag, egter, niet even gemaklyk
vallen , de trekken van eigenbaat op to fpeuren , en derzelver heimlyk gekoesterde begrippen to ontwikkeien , itt
gevallen , waarin ons eigen belang onmiddelyk betrokIien is ; bet gaat nogthans vast, dat onoplettendheid op
de belangen , en onverfchilligheid ten opzigte van bet
wel.
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welvaaren van anderen , de grond is van elk bedrieglyk,
beledigend of onheusch bedryf .
Indien iemand , by voorbeeld , in faat is , cm , in
bet plan zyner bezigheden, hoe wettig en eerlyk in bet
algemeen beginzel, eenige ku nstltreeken aan to neemen,
waardoor by gebruik maakt van anderer onkunde, of
bet vertrouwen misbruikt der zodanigen , met welken
by to doen heeft , de waarde van diens goederen ver .
kleint , en heimlyk voor rich zelven groote voordeelen
inzamelt ; -- WVeet iemand, door vallche voorwendzelen, van welk eenen aart ook, van zyne medemenfcheii
cene maate van agting en crediet to verkrygen, tot welke by weet dat by niet geregtigd is, en daardoor anderen blootfelt aan verliezen en telcurftellingen, -met
oogmerk om eigene grootheid to bevorderen ; - Zyn
'er lieden, die, om voldoening to fchenken aan hunne
eigene boertende of booze geaartheid, geene zwaarigheid
maaken om vertelzeltjes nit to vinden , die den goeden naam
des naasten krenken, of gerngten ten hunnen nadeele to
verfpreiden en to vergrooten , zonder des zekerheid to
bezitten ; - Is bet iemands bedryf, de zodanigen,
die van hem afhangeu, to verdrukken, door bet opleg .
gen van zwaare lasten, of door hun die vergeldingen
to onthouden, welke zy, naar alle billykheid, mogeit
verwagten, of de rust der gezinnen, tot welke by be.
trekking heeft, to fooren, bet geluk van bloedverwan .
ten en vrienden to vernieleii, door heeds bot to vieren
aan eene grilzieke of driftige geaartheid ; - Eindelyk,
is iemand zo zeer een flaaf van dierlyke lasten, dat
by daaraan voldoening bezorge , ten koste van de
rust , den eigendom en bet geluk eens anderen
In alle deeze gevallen , en in alle, waarin de
Rlensclt zelfvoldoening zoekt , door itibreuk to doer!
op de regten van anderen , is bet de taal des bedryvers : „ Laat ieder mensch voor zyn cigen geluk
zorgen, zo veel by kan ; wat my betreft, ik ken g ee .
ne andere verpligting, en bekreun my nergens andera
over, dan om thyzelven gelukkig to maaken door all .
middelen, welke onder myn bereik vallen . \Vat beua .
deelt bet myne genoegdoening , of de fchoone hloem
der onfchuld verwelke, en de eerwaardige pylaar van
huislyk geluk omverre forte? - cvat, fchoon bet dage,
lyks genoegen van een reeks bloedverwanten en ande •
ren geftoord worde door myne grillightden of onbem
Y a,
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fluurde hartstogten? - wat , fchoon bet chariEter
myns naasten lyde, of zyn eigendom verkort worde,
als bet my genoegen fchenkt, of my middelen tot ge .
not vcrfchaft? At dit raakt my niet .
Ben ik myns
Broeders hoeder?"
Zodanig zouden wy bevinden - konden wy in 't tram
leezen - de weezenlyke gevoelens to zyn van elk zelf
zoekend charaaer . En, naardemaal menfchen van deeze
gefteltenis flegts don oogmerk hebben , om voor zich
zelven to zorgen, fchatten zy zich orgetwyfeld hoog 3,
van wegen de voorzigtigheid en beflendigheid , waarmede zy bun plan volvoeren .
Desniettegenftaande
wanhoop ik niet to zullen kunnen bewyzen, - is bet
net to hunner voldoening , ten win(len ter voldoening
van elk onpartydig en onbevooroordeeld najaager van
geluk, - dat bet zelfzoekend leevensplan onredelyk en
ongerymd is , en nimmer bet bedoelde einde kan bereiken . Ik twyfel niet to zullen kunnen toonen, dat de
geest des zelfzoekenden mans de merktekens draagt van
.Dwaasheid , van Laagheid , van Onreg :vaardigheid en
Godloosheid.
De Dwaasheid om bet geluk in onszelven alleen to
zoeken, zonder de belangen van anderen in 't oog to
bouden, zal ieder blyken, die in flaat is om to begry.
pen, dat bet dwaasheid is, to fl yden tegen de onveranderlyke wetten der natuure . Op de vastgeflelde orde
der dingen in 't beloop des mensc lyken leevens, op de
oorfpronglyke gefleltenis der menschlyke natuure, ftaat
met voor alien leesbaare letteren gefchreeven : , Niemand
leeft voor zichzelven ."
Veronderflel een dier zel :fzoe+
kende ftervelingen , die gereed en genegen zyn , om, by
elke opoffering van anderer belang aan hun eigen , dit
bun doen to regtvaardigen met to zeggen : „ Ben ik myns
a3roeders hoeder?" - Veronderiel zulk een mensch
geplaatst in then op zichzeiven ftaanden en van anderen
verwyderden (land , welke zo zeer fchynt to ftrooken
met de gevoelens van zyn eigen bekrompen hart ; zonder den arbeid en bet vernuft van anderen by de hand
to hebben, om in zyne behoeften to voorzien, of zyner
vermaaken ten dienfle to flaan , - zonder wedge .
2e1, om zyne eenzaamheid to vervrolyken, -.- zonder
vriend, om met hem eene beete to nuttigen, of to dee .
len in geneugten of fmerten : a1 ware de plaits zyns
ver.
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"rblyfs een Paradys, 'er valt geen twyfel aan , of by
zou ongelukkig weezen . Het menschlyk hart belt, in
fpyt van alles , wat men tot lof der eenzaamheid gezegd heeft , natuurlyk over tot gezelligheid , en heeft,
terwyl bet eenige goeddaadigheid ontving , een voorr
werp noodig , om wederkeerig goeddaadigheid aan to
betoonen . --- Niet alleen haugen wy van onze Broederen af, ten aanziene van alle die behoeften en noodwendigheden, welke ten leevensonderhoud en genoegen
vereischt worden ; maar de Natuur heeft ons met gezellige aandoeningen befchonken, die ons aanfpooren, om,
tot bet erlangen van voldoening , buiren onszelven to
gaan . - Een hart moet eerst verlaagd en bedorven
weezen door eenige laage en misdaadige drifc , eer bet
ongevoelig wordt voor de geneugten der vriendfchap en
de dierbaare aangenaamheden des huislyken geluks . Een
mensch zonder goeddaadige gevoelens en een edelmoedig hart is een onvolmaakter en gefchondener weezen ,
dan een blindgeboorene, of een verminkte . Welk eene
dwaasheid kan grooter weezen dan die , dat wy onszelven en onze genegenheid affcheuren van de zodanigen, aan welken de Natuur ons verbonden heeft met
den onlosmaaklyken band van ivederzydfche afhanglykheid, en, door aan geene neiging , dan die van zelff
zoekende driften , bot to vieren , onszelven vrywillig
uitfluiten van bet rykfle veld der voldoeninge , 't welk
de Natuur voor ons heeft opengefleld, om de zahgheden
der zamenleevinge to genieten?
Dat bet zelfzoekend Charafter laag en veragtlyk is ,
2a1 door niemand worden in twyfel getrokken, dan door
hun, die geheel onbekwaam zyn om edele gevoelens to
vormen of grootfche daaden to volvoeren : en zich op
de zodanigen to beroepen, als beoordeelaars van 't geen
een Character voegt, zou even ongerymd weezett als aan
een blinden de beflisfing over to laaten, wegens de verdieniten van een fchilderfluk . Wie, die oogen heeft om to
zien, -- wie, die een hart in den boezem draagt, in fleet
om to voelen , kan nalaaten den man to veragten, die , even
als zeker foort van Infe&en , zich opfluit in zyn eigen
fchaal, en nimmer uit die enge influiting to voorfchyn
komt, dan wanneer behoefte of drift 't zelve daaruit
lokke? Wanneer men een groot aantal ilervelingen ziet,
die tot niets anders gebooren fchynen, dan om de vrugY 3
tea
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ten der aarde to eeten (*) , -- vreemdelingen om .
trent alien vermaak , 't welk Diet tot hunzelven
t'huis kotnt ; zou Men, - ware bet niet mogelyk to ;en
die verfmaadlyke groep over to flellen den uitgeleezen
hoop vats edeiaartiger geesten, gefchikt om deel to neemen in het Iced en bet genoegen hunner medemenfchen,
en die den hooglien wellust fmaaken in geluk aan any
deren mede to dcelen , - zou men, zeg 1k, ligt in ver •
zoeking komen om zich to fchaamen den naam van
.Mensch to draagen . Het is gelukkig voor deeze ver .
agtenswaardige charafters , dat bet gevoel van fchaamte
en dat der gezellige aandoeningen doorgaans gelykerhand afneemt, en dat lieden , onbekwaam om edel
moedigee daaden to volvoeren , teffens ongevoelig zyn
voor derzelver waardye : anderzins zou bet hun onverdraagiyk vallcn, de vernedcrende vergelyking to verdraagen tusfehen hunne eigenc nietsbeduidendheid en laagbeid, en de waardigheid en luister,welke afftraalen van
bet charafter des edelaartigen en braaven menichenvriends .
Dan de zelfzoekenden zyn Wet alleen van Dwaasheid
en Laagheid to befcbuldigen ; zy zyn desgelyks veranttivoordlyk wegens het zamengefteld misdryf van On .
Tetvaardigheid en Godloosheid.
indien zelfzoekendheid geene andere u1twerking te wee bragt, dan dat ze alle neiging tot edelaartige daaden
verwoest , zou men dezelve , met regt , als onbillyl
aanzien : want, fchoon ecnige byzondere daad van weldaadigheid of goedhartigheid niet gevorderd kan worden order het zelfde denkbeeld van regt, als een fchuld,
welke r ien kan invorderen, is 'er nogthans eene algemeene verpligting, waardoor iedereen verbonden is bet
belang van anderen in 't oog to houden en bet geluk
van anderen to bevordcren . De Natuur heeft in elken
>ltteuschlyken boezem cen beginzel van goeddaadigheid en
evoel van mcnschlyl:heid ingeplant, waaraan elk weet
at by to beantwoorden hebbe ; en elk mensch ontvangt
go veele weldaaden , geniet zo veel geluks door do
vriendlyke oplettendheid en den trouwen dienst of de edelmoedige gunstbetooning van anderen, dat het onedelmoe(*) Nos numeri frures confumere avari .
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lnoedig en ondankbaar van zynen kant zou weezen,geere
wederkeerige vergeldingen van denzelfden aart to bewy_
zen . - De algemeene wet, „ om anderen to doen
zo als wy wenfchen dat aan onszelven gefchiede,"
is byzonder toepasfelyk op de pligten van liefde . In.
then wy natuurlyk en met reden verwagten, dat anderen ons met beleefdheid zullen behandelen, en, wanneer
onze toetland zulks vordere , met liefde , valt het go.
reed to begrypen , dat anderen , in foortgelyke omftandigheden , denzelfden eisch op ons hebben . Maar
het is niet alleen door hunne weldaadigheid to rug to
houden , dat zelfzoekende lieden onregtvaardig to werk
gaan ; veele voorbeelden zou men kunnen aanvoeren van
rechtflreekfche en fchandvolle fchennisfen van de eerfle
en heiligtte regten der menschlyke natuure, waartoe de
menfchen zich laaten vervoeren door mangel van ge .
noegzaam acht to geeven op de eifchen van de belangen
runner Natuurgenooten . De man, die zyn geliefie Ik
bet middelpunt doet weezen van alle zyne wenfchen en
betragtingen, zal niet alleen een genoegzaamen prikkel
derveii, om iets ten nutte van anderen to doen, maar,
door zelfzoekendheid, zich onwederflaanlyk aangedreeven
vinden, om door alle flagboomen van eer, biliykheid en
menschlykheid heea to breeken , welke gefchikt zyn om
hem to belemmeren op den weg van rykdom en magt .
Het is misfchien onmogelyk voor eenen zelfzoekenden
than, niet onregtvaardig to weezen .
Door onregtvaardig to zyn , wordt by , by wettigen
gevolge, godloos . De Almagtige heeft, door den mensch
de bekwaamheid to fchenken, om goed en kwaad, regt en
onregt, to onderfcheiden,en hem een beginzel van goed
daadigheidd in to florten , ons een wet des harten voorgefchreeven, en ons geleerd, dat Hy van ons vordert,
,, Regt to doen en Weldaadigheid lief to hebben ." Door
ons in betrekkingen to plaatzen , die eene deeds aanhoudende uitoefering van gezellige aandoeningen vorderen, en ons van elkander afhanglyk to maaken, ten
aanziene van de noodwendigheden en gemakken deezes
leevens , heeft Hy , op de uitdruklykfte wyze, zynen
wil verklaard, dat het menschdom, in verfcheide betrekkingen vereenigd, gene algemeene betrekking zoude heb .
ben, en vereenigde kragt aanwenden om den algemeenen
voorraad van geluk op to hoopen . De veelvuldige vermaaken en voordeelen , welke tegenwoordig voortvloeiY 4
jen
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jen uit de wederkeerige betooningen van edelaartige a an •
doeningen en de aaiihoudende uitwisfeling van goede
dienften , gepaard met de ongelegenheden en elenden ,
die onvermydelyk uit eerie tegenoverge ftelde geaartheid
en flrydige handelwyze ontftaan , mogen , met alien
refit , aangezien worden als Godlyke flaavingen , door
belooningen der goedhartigheid en door ftrafl'en der
2elfzoekendheid . - Indien wy hier byvoegen, dat GOD,
de eeuwigleevende Vader, Jesus CHRISTUS, zynen dier.
beminden Zoon, in de wereld gezonden heeft , om den
Menschdomme zyn uitdruklyk gebod over to leveren ,
dat zy elkander moesten liefhebben, en hun to verze.
reren, dat de beflisfingen des jongften oordeels, en
de daarop volgende vergelding , grootendeels geregeld
zullen weezen naar de maate van onze gehoorzaamheid
van de wetten der liefde en weldaadigheid, hier op aarde
betoond ; kan 'er geese fchaduw van twyfel overblyven,
of de volbrenging der gezellige en zamenleeviiigs-deugden maakt een zees belangryken tak nit van den Godsdienst ; alsmede, dat zelfzoekendheid, met alle de laage,
fnoode en verderfvolle ondeugden, welke dezelve in haa,
ren trein omvoert, in GODS oogen hoogst mishaagelyk is,
„ Indien 'er (dus flaat 'er in der 7oodex Wetboek gefchreeven) onder u een arm man is , een uwer broede.
ren , zult gy uw hart niet verharden, noch uwe hand
voor uwen armen Broeder toefluiten ." „ Indien gy
nalaat," zegt SALOMO, „ hem to verlosfen, die gevaar
loopt van geflaagen to zullen worden , en zegt : ziet ik
wilt het niet, - zal Hy, die de harten weegt, zulks niet
opmerken? zal Hy, die de zielen gadeflaat , zulks niet
yveeten? en zal Hy niet elk naar zyn werk vergelden?"
Indien dan een zelfzoekende gefeltenis dwaas, verugtlyk , onregtvaardig en godloos is, met welk eene op .
lettendheid moeten wy ons dan niet wagten voor de eerfle verzoekingen en de eerfle Happen tot die hoogst.
wrnakbaare zielsgefleltenisfe ! Met welk eene zorgvuldigheid behooren wy dan niet aan to kweeken de tegenovergeflelde boedanigheden van goedertierenheid en
edelmoedigheid ! ti`'einigen, geloof ik, loopen gevaar,
om hunne zelfzoekende driften tot dat uiterfle to laaten
yoorthollen , dat zy in 't geval van RAIN komen , en
tot bet pleegen van zuik eene boosheid, als by met het
zeggeu
$1, Ben ik myns Broeders hoeder?" tragtte to
bedekken . Men hebbe nogthans wel erAflig to bedenken,
1)
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ken, dat de verregaandite bedorvenheid van bet zedelyk
character doorgaans- uit zelfzoekendheid opwelt . Hadt
RAIN zynen Broeder bemind, gelyk by hadr behooren
to doen, by was buiten ftaat geweest om de hand tegen hem op to heffen . Maar mangel aan genegenheid
veroorzaakt verzuim ; verzuim zet de deur open voor
nayver en nyd ; nyd veraart in boosaartigheid ; en boos.
aartigheid deedt KAIN een Broedermourder warden .
Wanneer men, in 't eerst, toelaat, dat goeddaadige
aandoeningen flaapen door mangel aan beoefening , en
aan eene zelfzoekende geaartheid botviert , ziet men
mogelyk geen groot gevaar to gemoete . Geene andere
uitwerking, misfchien, befpeurt men, dan eenige maate
van kwyning of verflaauwing in her betragten der za.
menleevingspligten . Men is min vlytig, dan voorheen,
om de voorwerpen van medelyden op to fpeuren, min
bezorgd om aan dezelven verligting toe to brengen ;
men is min volyverig in zynen vrienden goede dienften
to betoonen ; men bekreunt zich minder om die beleefdheids- en vriendfchaps-betooningea aan bloedverwan .
ten en andere naauwe betrekkingen to bewyzen , die
voedzel aan wederkeerige genegenheid verfchaffen, of is
ininder wer4aam en yverig in her voortzetten van nuttige oogmerken . Maar dewyl dit alleen nallatigheden of
verzuimenisfen zyn, ontrusten zy weinig. De allengs .
kens toeneemende verandering in character gaat onge .
merkt door , of words toegefchreeven aan eenige oorzaak, waarnnede iemands character niets to maaken heeft .
Men zy egter op zyne hoede tegen de eerfte verichyn .
zelen van dit kwaad . De overgang van bet nalaaten
der gewoone betooningen van goeddaadigheid tot her
pleegen van daadlyke overtreedingen der wetren van
regtvaardigheid en menschlievendheid valt niet bezwaar .
lyk . Die eigenfte zelfzoekende geest , welke tot het
eerf'e vervoerde , zal , by inwilliging , tot her tweede
den mensch wegileepen . Naar gelange men zyne ge .
neigdheid, om anderen dienst to doen , verliest, - onr
'er tyd , vermaak of geld aan op to offeren , - zal
pen welhaast overhellen, om bun gemak , hunne rust,
hunne dierbaarfte belangen , aan her eigenbelang op to
offeren . Naar gelange de begeerte om goed to doen afneemt, groeit de begeerte der hebzugt aan ; en her wait
onmogelyk to bepaalen,tot welke zelfbegochelingen van
onregtvaardigheid , tot welke wreedheden van verdruk .
king ,
Y 5
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king , men eerlang in ftaat wordt, om zich gerust to
ftellen, ten einde zyne bezittingen to vermeerderen . De
driften van 't menschlyk hart zyn , even als de wateren van den Oceaan , nooit in rust . Wanneer men toeI= , dat de goedgunftige neigingen rusten , zullen de
zelfzoekende driften, ingevolge daarvan, de heerfchende
worden ; en rile heillooze gevolgen zyn uit derzelver
botviering to duchten .
i
De eenige daadlyke beveiliging tegen dit kwaadl is de
vlytige aankweekirg en daaglykfche beoefening van die
Liefde, welke niet zich zelve zoekt, maar bet voordeel
van veelen . Men gewenne dan zichzelven om eene vuurig deelneemende belangftelling to neemenn in bet geluk
van alien rondsom ons . Men kweeke in zynen boezem
eene hartlyke verknogtheid aan de zodanigen, die eenen
rechtmaatigen cisch hebben op onze liefde . Men zoeke,
en bet zai niet misfen , bet hoogst vermaak to vinden
in hun to verpligten . Men maake hunne zorgen, zo
wet als hunne blydfchap, onze eigene , en weude alles
Stan , om deeze to verzagten , geese to vermeerderen ,
door ongemaakte tederheid en werkzaame edelmoedigheid .
Deeze eerfte pligten der Liefde volbragt hebbende ,
zie men rond buiten den huislyken kring, en gaa na ,
wat 'er om ons heenen plaats grypt ; niet om eener vittende geaartheid voedzel to verfchaffen , door de dagelyks loopende geruchten , ten nadeele van onzen Naas .
ten verfpreid ; maar om gelegenheden op to fpeuren om
goed to doen . Men betoone zich een goed Vaderlander
en Burger to weezen , door deel to neemen in alle gebeurtenisfen , die den voorfpoed onzes Lands raaken ,
en door de behulpzaame hand to bieden tot voortzetting
en onderfleuning van 't geen dienen kan om den last
des Vaderlands to verligten, den Handel to verbeteren,
het gebrekkige in de Regeering to herftellen, de Vryho .
den to bewaaren en nit to breiden, met Un woord, de
welvaart van bet Land onzer Inwooninge to behartigen .
Eindelyk, men verbreede zyne uitzigten, door met belangfteliende aandagt elke verandering waar to neemen ,
welke plaats grypt in den Staatkundigen en Godsdicnftigen toeftand der Wereld ; men lette op elke pooging ,
welke to werk gefteld wordt om de Maatfchappy van
den last der onderdrukking to ontheffen, en 'sMenfchen
geest van de overheerfching des vooroordeels . Men
wer.
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jnerke zich zelven -.an als Wereldburger , houde alle
Menfchen voor Broeders, en zegge met een ouden Rich .
ter : „ lk ben een Mensch, en niets is my onverfchillig, wat het Menschdom betreft (*) ."
(*) Homo fum, nihil humanum a me alienurn puto.
TERENTIUS .
BERICHT, AANGAANDE DE VOORTREFFELYKHEID DER,
DOOR ZWAVELZUUR, VOORTGEBRAGTE SALPETERDAMPEN, TOT HET VERNIELEN DER BESMETTENDE STOFFE VAN KWAADAARTIGE
ZlEKTEN.
Door den Heer
C . GIMBERNAT .

D

D e verfchrikkelyke befmettelyke Ziekte, die in 1800,
door een Americaansch Schip, naar Cadix wierd
overgebrigt, bewoog my, het voortreffelyk Werk van
Dr. SMITH, over het nut der Salpeterzuure dampen,
door Zwavelzuur voortgebragt, in bet Spaansch to vertaalen .
De Spaanfche Regeering wierd door myn arbeid aangefpoord , om twee beroemde Hoogleeraaren van Ma .
drid, de Heeren QUERALTO en SARRAIS, naar Andaluzien to zenden, om aldaar die berookingen in het werk
to ftellen . Zy begaven zich, ten then einde, naar Sivilie, alwaar toen reeds twaalfduizend menfehen door
die ziekte waren weggerukt, en de Reeds toeneemende
flerfte de nietigheid van alle gewoone hulpmiddelen
reeds voldoende had beweezen . De Heer SARRAIS wierd
reeds op den dag zyner komst door de ziekte aangetast, en ftierf, na verloop van twee dagen . QUERALTO
wierd insgelyks door de ziekte aangedaan , doch ontkwa!n dezelve gelukkiglyk , en deedt , met bet beste gevolg , zync eerlte proeven in het groot Hos .
pitaal, in 't welk zich een groot aantal zieken bevond .
Om voorts, met meer naauwkeurigheid, bet nut der
Salpeterzuure berookingen to kunnen bepaalen,ftelde men
dezelve vooreerst flegts in een vierde gedeelte der Stad
in bet werk, zonder eenige verandering to maaken in
de averige , tot bier toe aangewende , Geneeswyze .
Het gevolg hier van overtrof verre de verwagting
wor-
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wordende de voortgang der befmetting overal oogenblikkelyk geltuit, alwaar men de gemelde Salpeterzuure
rookingen had in het werk gefteld .
In het Hospi.
taal wierd insgelyks , van dien dag af, niemand meer
Zelfs diende deeze berooking aldaar niet
befrret .
alleen tot een voorbehoedend , maar insgelyks tot een
geneezend middel, voor de zieken : want alien, die in
hetzelve , alwaar deeze berookingen dag en nacht
vvierden aan den gang gehouden, krank lagen, gevoel .
den cene merkelyke beterfchap, en herftelden binnen wei∎
nige dagen . 'Er flierf na dien tyd maar din perfoon ,
aan deeze kwaal, in dit gefticht : terwyl 'er, v66r dien
tyd, dagelyks ten minften twaalf f}ierven .
Dit gelukkig gevolg verwekte een algemeen vertrouwen op de werking van dit Geneesmiddel, zo dat het
niet alleen, door de geheele Stad , in een algemeen gebruik kwam, maar insgelyks, door de geheele Provin.
cie , wierd aangewend , met dit gevolg , dat Sevilien
binnen drie week en, en geheel Andaluzien binnen twee
snaanden , geheel en al van deeze befinetting verlost
wierden . In het vertrouwen op de zuiverende eigenichap van het Salpeterzuur ging men zelfs zo verre,
dat de Heer CAVANELLAS, Chirurgus van het St . Lucas
Hospitaal, de kleeding van een, aan de geweldigfte aanReeking overleden , zieken nam , en , na dat by dezelve ,
door Salpeterzuure berookingen , gezuiverd had , geduurende vierentwintig uuren aantrok, zonder daar van
eenig ongemak to bekomen .
Alomme befpeurde men, dat de Salpeterzuure dampen, met de lucht vermengd, in de inademing geen het
xninfte bezwaar veroorzaakten . Zodanig is het niet ge.
legen met het gewoon Zoutzuur Gaz, noch met het
Overzuurde . Beide fasten zy de Ademhaaling to gewel .
dig aan, om ze, in bewoonde vertrekken, zonder ge .
vaar to kunnen verfpreiden : waarom men derzelver gebruik bepaaleu moet tot die Zaalen , uit welke de
zieken naar elders zyn verplaatst .
De manier van den Heer SMITH is door den Heer
QUERALTO verbeterd geworden, naardien by de ontleeding des Salpeters koud bewerkt, in plaats van verwarming door eene lamp met Wyngeest to gebruiken,
gelyk men in Engeland doet, 't geen, zo ras de warm .
te to groot wordt , geoxygeneerd Stikgaz, 't geen zeer
fchadelyk is, in de plaats van Salpeterzuur, doet ge .
boo-
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booren worden . Dit heeft geen plaats, wanneer men de
ingredienten koud, en in kleine hoeveelheden, gebruikt ;
zynde de warmte , die door de werking van bet Zwavelzuur, op het Loogzout des Salpeters, gebooren
wordt, voldoende tot dit oogmerk, zonder groot genoeg to kunnen worden, om, door de fcheiding der beginzelen van het Salpeterzuur , bet gevaarlyk geoxygeneerd Stikgaz to doen gebooren worden . Mogelyk tasten de Salpeterzuure dampen de Longen minder aan,
dan andere Zuuren , om dat zy uit dezelfde beftand.
deelen , als de Dampkringslucht , zyn to zamen gefteld .
Mogelyk is ook deeze Geest zo werkzaam, in bet
vernielen der befmettelyke dampen , dewyl by geen blyvende veerkragtige zelfliandigheid, maar alleen,een damp
is, die, door de werking der warmteftof , vluchtig geworden, zich, na zyne verkoeling, op alle lichaa .
men aanzet , in derzelver tusfchenruitnten indringt , en
hunne oppervlakten met een werkzaam Zuur bekleedt,
uit zyn aart gefchikt om alle de onzichtbaare deeltjes
der befmettende ftoffe to vernielen .
Hoe bet bier mede ook zyn moge, zo is het toch
beweezen , dat de berookingen met Salpeterzuur de
befmettende ftoffe , die door kwaadaartige koortzen
wordt voortgebragt, fnel verftooren, zonder de werktuigen der Ademhaalinge to beledigen ; gelyk ook , dat
Spanjen, en mogelyk ook geheel Europa , aan dezelve
bet gelyk verfchuldigd is , van bewaard gebleeven to
zyn voor de rampen , die jaarlyks een gedeelte vaa
Noord-America zo deerlyk bezoeken .

Byvo gzel van den Redacteur.
De beste wyze, om, zo van de Overzuurde Zoutzuure, als van de Salpeterzuure dampen, gebruik to maa .
ken , is onlangs, door de Geneeskundige Faculteit to
Leiden, nan bet Gedeputeerd Beftuur van Holland op .
gegeeven, door hetzelve aan de aan Zee gelegene Mu .
.nicipaliteiten medegedeeld, en in de Nieuwspapieren geplaatst .
Zie order anderen de Rotterdamfche Courant
van den 22 Maart i8o4.
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GEDAGTEN, OVER DE VORMING DER RIVIEREN .
(Volgens HAUG , Hoogleeraar in de Natuurlyke Wysbe .
geerte, op de Normal-School in Frankryk.)

D

e Uitdamping heeft de waare uitlegging nan de hand
gegeeven van een fluk, 't welk , langen tyd , de
befpiegelingen der Natuuronderzoekeren heeft bezig gehouden. 13eftendig heeft men waargenomen, dat Rivieren en Stroomen Reeds van derzelver oorfprongen na
Zee vloeijen , en dat egter die bronnen nimmer opdroogen . Even zo heeft men ontdekt, dat de Zee, by aanhoudenheid, die ichatting van onderfcheide wateren ontving , en nogthans de gewoone geftelde perken niet
overfebreedde . -Uit de werking deezer omitandig
heden hebben de Wysgeeren beflooten, dat aile wateren
noodwendig moesten wederkeeren tot derzelver oorfprongen uit de Zee , en dat de Natuur eene onafg :brooke
gemeenfchap moest geopend hebben tusfchen den Oceaan
en de daaraan (chatting geevende Rivieren en Stroomen .
Doch, waar zyn de toegangen en openingen voor deeze
onderlinge mededeeling ? Wazr vondt men de waterlei .
dingen , door welke het water der Zee kwatn aan de
oorfprongen der Rivieren ; en door welke middelen verloor hetzelve de zoutheid in then verborgenen door .
togt ? Dit was bet moeilyk ituk , 't been uitgemaakt
moest worden, om tot de oplosfing to geraaken .
Men nam de toevlugt tot eene en andere veronderfelling, die meer fchyn dau weezenlykheid hadden. Eenigen omhelsden bet gevoelen van DrSCA1 TES , en
verbeeldden zich, dat bet water der Zee, met door die
onderaardfche kanaalen been to gaan , in zeer groote
bakken of holen kwam , gelegen onder de grondvesten
der Bergen ; dan werden de wateren in damp veranderd,
door middel van de hette, in die onderaardfche plaatzen
heerfchende , en , beroofd zynde van de zoutdeelen ,
klommen zy op tot de hoogere afdeelingen Bier holten,
waar zy door de koude verdikten , en vervolgens na de
bronnen der Rivieren en Stroomen vloeiden . In deezet
voege hadt 'er, naar bet gevoelen deezer Wysgeeren ,
eene weezenlyke fcheiding plants, gelyk aan die, welke
WY
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wy zien volbrengen in de ilookplaatzen onzer Schei .
kundigen .
Volgens anderen, vonden de Wateren der Zee , door
den vloed opgezet, hunnen weg in de aarde, door eene
menigte van fpleeten en openingen , waarin zy eene
foort van doorzyging ondergingen , die dezelve van de
zoutdeelen ontlastte . Kanaalen van deezen aart, wel .
ker takken zich aan alle kanten uitbreidden,voerden de
wateren na de plaatzen , waar dezelve fpringbronnen
vormden, by derzelver vereeniging .
Wanneer men deeze befpiegelingen toetfte aan de be .
ginzels van gezonde Wysbegeerte , ontdekte bet zich
duidelyk, dat het gebruik van icheid- en doorzygkunde
aan de Natuur to leenen , niets anders was , dan haar
de middelen onzer Kunst to verichaffen , en haar to
dwingen dezelve aan to neemen, - haar, die, zo vaak,
het tegenbeeld is onzer kunstwerkingen .
Eindelyk vormde men gisfingen , dat geene andere
oorzaak aan de Fonteinen moest worden toegekend, dan
die alleen uit den l:egen ontilondt . - Dan bet zyn
Rede en Waarneeming, welke ons tot de volgende befluiten opleiden .
Het Water ryst nit elk gedeelte onzes Aardbols in
den Dampkring op, door middel van Uitdamping . Het
Zeewater verliest deszelfs zoutdeelen, naar gelange het
blootgefteld wordt aan de aantrekking der lugr ; en een
gedeelte der dampen en regens , welke door deeze wa .
teren worden veroorzaakt , valt op de toppen der bergen .
Deeze verhevenheden fchynen op de wolken to werken , en dezelve in die hooge gewesten to verdikken .
Men heeft waargenomen , dat een wolk, den top eens
bergs, in het voorbytrekken, ontmoetende, verdween,
naar gelange de onderfcheide deelen den berg aanraakten .
Bet water , waarmede de wolken vervuld zyn, vindt
dan den weg in den omliggenden grond, tot dat bet eene
ondoorganglyke bedding aantreft ; van daar ftroomt
bet ter fchuinte of , en aan den v ,-)et des bergs , waar
bet eindelyk ontvangen wordt , vertoont bet zich zonder eenigen verderen hinderpaal . - Op de bergen van
den eerften 9f oudften rang ftort bet water op de rotzen , waaruit die verbaazeude klompen zyn zamengefleld . De bergen van den tweeden rang , van een zagter en fponsagtiger aart zynde , laaten bet water tot
eene meerdere diepte doorzakken, waar bet geftuit words
door
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door middel van k1eibeddingen, welker fchuinte den loop
der ftroomen , die 'er van afvloeijen , regelt . fiet is
in de tusfchenruimten van de nabyliggende beddingen ,
dat men de oorfpronglyke Waterbronnen aantreft . De
wateren, die niet op de oppervlakte blyven, gaan die.
per in den fchoot der aarde , waar de mensch dezelve
opfpeurt, door puttcn to graaven in de wellen by zyne
woonfteden .
Maar misfchien is bet al to veel toegefchreeven aan
de Uitdamping , wanneer men ftelt , dat deeze alleen
die onmeetbaare hoeveelheid Waters kan verich ff.•. n ,
welke vereischt words om zo veele bronnen aan den
gang to houden ; inzonderheid wanneer men in aanmerking neemt de groote hoeveelheid , welknitdRv
ren en Stroomen verlooren gaat, 't geen dient tot drinken voor de Dieren, en opgeflorpt words door Boomen
en Planten . •-- MARIOTTE heeft, in zyne Verhandeling
over de Beweeging der Wateren, dit fluk nagegaan met
de naauwkeurigheid hem eigen, door de hoeveelheid vain
Regenwater , welke to Parys , en in de ommeftreeken
dier Stad, in het verloop van een Jaar malt, to vergelyken met die, in bet zelfde tydsbeCtek, order de Pont
National been ftroomt ; en de uitflag zyner waarneemingen en berekeningen is , dat de hoeveelheid des vallenden Waters zo verre de hoeveelheid , welke noodig is
om de Rivieren en Meireu to vullen , to boven gaat,
,dat wy moeten veronderftellen , dat bet overfchot gem
bruikt wordt met eene ryklykheid, die bovenmaatig zoti
mogen geheeten worden tot de einden van groeijing en
andere onvermydelyk noodige opflorpingen . De oplosfing van deeze zwaarigheid fchynt aanleiding to geeven
tot eene nieuwe, niet gereedlyk uit den weg to ruimen .
De verklaaring, door ons omhelsd, fchynt de Natuur
to rug to brengen tot derzelver gewoone eenvoudigheid,
en tot de gemaklvkheid der middelen, door haar gehezigd .
De lugt van den Dampkring trekt, door derzelver eenvou .i
dige werking, onophoudelyk de Wateren, die de opper.
vlakte des Aardkloots overdekken,tot zich ; en, naa als
een voertuig voor dezelve gediend to hebben , ftort zy ze
neder in onderfcheidene deelen, en geeft ze weder aan de
voorige plaatzen , aan de velden en planten , die 'e1
door verfriseht worden , aan de oorfprongen der Rivieren , welke zy voorzien , en aan den Oceaan, weirs
verlies zy boeten .
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Het gewest, waarin de onderfcheldene verfchynzels ;
door de Uitdamping veroorzaakt, plaats grypen, (trent
zich tot geene groote hoogte in den Dampkring uit .
Volgens ntusscHENI ROEK gnan de hoogte Wolken zeldzaam boven de toppen der hoogfte Bergen . -- Merl heeft
proeven to werk gefteld , met oogmerk om de hoogte
des Dampkrings zelven to bepaalen ; een fluk, 't geen
Jigt zou -vallen uit to maaken, ware de dik- of digtheid
der Lugt op alle plaatzen dezelfde als aan 's Aard.
ryks oppervlakte. Het zou , in dat geval, genoegzaatn
weezen, de evenredigheid to bepaalen tusfchen digthe
den van de Kwik en de Lug, of tusfchen derzelver
foortlyke zwaarte, en deeze evenredigheid to vermenigvuldigen door agt-en twintig duimen, waar uit een afRand zou ontltaan van omtrent twee mylen (Leagues)
voor de hoogte, welke men zoekt . Maar deeze bepaalling wykt zeer verre van de waarheid af, ter oorzaake
van de vermindering, welke de digtheid der Lugt ondergaat , naar gelange dezelve zich van onze Aarde
verwydert . --- LAHIttE heeft beproefd om de hoogte des
Dampkrings op to maaken uit den duur der Scheeme.
tinge .
Het is eene bekende zaak, dat wy de ltraalen
der Zonne beginnen to zien, wanneer dat Licht no
agttien graaden beneden den gezigteinder is . Die zelfde ftraalen dringen op dien tyd niet door tot een be .
fchouwer, 'tot wren de gemelde gezigteinder behoort,
voor dat zy gebroken zyn door den Dampkring , en
rtnderhand to rug gekaatst door deszelfs holte, vats waar
zy de richting neemen tot den aanfchouwer . 'Er wordt i,
overzulks, eene zekere hoogte aan den Dampkring toe .
gefchreeven, zodanig, dat de terugkaatzing, door de
Scheemering veroorzaakt, begint, wanneer de Zon agr .
tien graaden beneden den gezigteinder is ; en door dien
aflland to berekenen, ontdekte LAHmRE, dat dezelve omtrent zestien mylen was . Dan , uit die berekening is
bet alleen openbaar , dat , op den aftland van agttien
mylen , het uirwerkzel van den Dampkring, in het we•
derkaatzen des lichts, nog merkbaar is : weshalven wl,
ulleen zekerheid hebben, dat de Dampkring zich, ten
utin(ten, zo verre uitfrekt, zonder dat wy ons in Itaac
vinden om de uiterfle grenzen daarvan to bepaalen .
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VERSLAO VAN DE INWOONDEREN

VERSLAG VAN DE INWOONDEREN OP HET EILAND
CEYLON . Door Mr . PERCIVAL .

(Vervolg van bl. 3c5 .)

D

e Godsdienst der Ceyloneefen is een der meest uitfleekende trekken in derzelver befchryving , en
mengt zich in elke omflandigheid huns leevens , en in
hunne zeden . Geen Volk is 'er , 't welk meet gebukt
at onder den last en invloed van bygeloovige vreeze .
Foorfpellende tekens regelen hun geheel gedrag, en beflis(en zelfs hun lot van de geboorte af. Wanner een
Kind ter wereld komt, is bet eerfte werk, een Starrewichelaar to ontbieden , en van hem to vraagen , of de
geboorene beflemd is om gelukkig dan om ongelukkig
to weezen . Indien de Starrewichelaar een zeer ongunflige
uitfpraak doet , voorkomen zy, niet zelden , dit over
't hoofd hangend kwaad , door het Kind van kant to
helpen . 's Morgens ten huize uitgaande , neemen zit
met angilige oplettenheid bet eerfle voorwerp waar , t
een zy ontmoeten ; en , volgens hunne begrippen van
tet goed- of kwaad-fpellende der waargenomene zaake,
voorfpellen zy, of 't geen zy ilaan aan to vangen goed
of kwaad zal flaagen . Een reeks vo1gt elkander, tree .
dende in elkanders voetflappen ; vol ichrooms, uit bet
teken , 't geen den voor(len ontmoet , opmaakende ,
welk bun gelukkig of ongelukkig lot op then dag wee .
zen zal.
De buitenfpoorigheden van angflig beevend bygeloof,
't welk de zielen der Ceyloneef n vermeestert , moeten,
voor geen gering gedeelte , toegefchreeven worden aaA
de lugtf}reek, in welke zy leeven . Men zou zich veelligt verbeelden, dat de veelvuldigheid van Donderbuijen
op Ceylon de Inwoonders aan dezelve allengskens gewoon zou maaken . Doch derzelver veelvuldigheid wordt
by hun aangemerkt als een bewys, dat hun Eiland aan
de beheerfching van Duivels is overgelaaten ; en zy
herinneren zich met droeven weedom, dat deeze ongelukkige plek gronds eertyds door ADAM bewoond werd
en de plaats van bet Paradys was . De booze Geesten,
welken zv begrypen dat Heeds rondsom hun zwerven ,
zyn zonder tal . Elke ziekte, elk onheil , 't welk hun
treft,

355
treft , wordt veroorzaakt door de onmiddelyke w6rking
dier booze Geesten, to hunner flrafTe . Terwyl zy, aan
den anderen kant , elken zegen of welgelukte pooging
aanmerken als rechtflreeks komende van de hand des
weldoenden en opperflen Gods . Om zichzelven to be .
fchutten tegen de magt dier mindere Godheden, die al.
le als booze Geesten worden voorgefleld, en wier kragt
geenzins voor onwederaaanbaar gehouden words, draagen zy Amulets van verfcheidenerlei foort, en bedienen
zich van eene menigte beleezingen , om de kragt der
betooveringe tegen to werken ; waardoor zy waanen van
afle kanten beveiligd to zyn .
Zo groot is de kragt , welke deeze harsfenfchimmen
van de vroegfle jeugd of op de harsfencn der Ceylonee.
fen oefenen, dat zy bet ondoenlyk vinden, door eenige
uitbreiding hunner verfcandlyke begrippen, of de ondervinding van de dwaasheid der opgevatte meeningen, zich
aan het beheer dier gevoelens to onttrekken .
Veelen zelfs der zodanigen, die tot bet Christendom bekeerd
zyn , gaan nog bezwangerd met deeze vroeg ingea
zongene fchrikbeelden . Zy zien met hartzeer en een
nydig oog op de kloekmoedigheid der Europeaanen, die
deeze begochelingen belachen ; want zy houden ze voor
begochelingen, zelfs terwyl zy onder den invloed daar .
van zugten . De zodanigen, nogthans , die to Colombo
woonen , en in andere Steden des Eilands , waar zy
gelegenheid vinden om hun voordeel to doen met der
Europeaanen voorbeeld, zyn in that geweest , om, by
vergelyking gefproken, hunnen geest in een ftaat van
gerustheid to brengen . Eenigen hunner gaan zelT zo
verre , dat zy die mindere Godheden openlyk uitdaa .
gen . Het is geene vreemde zaak by de Cinglefen ,
dat zy, wanneer hunne wenfchen niet vervuld zyn, of
wanneer hun eenig ongeluk , ondanks de uitgeflorte
gebeden , wedervaart , met hunne Godheden twisten ,
dezelve fchelden, vloeken, en de beeldtenisfen met voeten
trappen .
Dit , nogthans, is, op verre na, het geval niet der
ongelukkige Boeren , die de bergagtiger freeken de3
Eilands bewoonen, en op een affIand van onze Vastip
heden leeven . Deeze ongelukkigen hebben geen oogen •
blik de ziel ontheeven van den fchrik voor deeze Gees .
ten, die zy zich verheelden Reeds rondsom hun to waaten . Hunne verbeelding is dermaate ontfleld door zoo
daZ a
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danige denkbeelden, dat het niet vreemd is, veelen, to
dier oorzaake, krankzinnig aan to treffeu .
De voortgang der verlichting en bet wegweeren van
bygeloovige vreeze onder de Ceyloneefen wordt grootlyks tegengewerkt door de baatzugtige kunflenaaryen der
Priesteren ; zy weeten zeer wet, dat die Duivels hun
voordeel aanbrengen . Om het fleelen der vrugten voor
to komen , hangs het Volk zonderlinge gedaanten op
rondsom den boomgaard , en heiligt dezelve aan de
booze Geesten ; naa welke verrigting geen gebooren
Ceylonees bet zal durven waagen, waarom ook, eenige
vrugt aan to raaken . De eigenaar zelfs durft ze niet
gebruiken, vocr dat dezelve ontheven is van de toewyding .
Om die onth .ffing to verwerven , brengen zy
eenige vrugten in de Pagoda, waar de Priesters , naa
eerst een gedeelte daarvan voor zichzelven ontvangen to
bebben, de toeheiliging wegneemen . Indien een gedeelte der vrugten naa die toeheiliging geftoolen wordt,door
eenigen hunner min fchroomvallige buuren , barflen zy
twit in de verregaandfte verwenfchingen tegen de Geesten, die laag genoeg geweest zyn, een onderpand, aan
bun toevertrouwd-, niet to befchermen .
De Godsdienst der Ceyloneefen fchynt op een ander
flelzel van Afgodery to berusten , dan die, welken de
tlindoos omhelzen . Verfcheide denkbeelden, 't is waar,
fchynen van de laatstgemelden ontleend : dan met deeze
is een fterk mengzel van Mahometanismus zeer in 't oog
loopende. In din fluk flemmen zy met beiden , zo wet
a1s met de Christenen , overeen ; in de erkentenis van
&n Opperst Weezen , den Masker en l;efluurder alter
dingen. Dan zy verfchillen egter wyde van de Maho.nethaanen en geflrenge Hindoos, in een ander opzigt ;
want, fehoon zy niet in flaat zyn,hunne oorfpronglyke
bygeloovigheden to overwinnen, betoonen zy eerie diepe
eerbiedenis voor den Christlyken Godsdienst ; en zommigen der (ringlefen zyn tot denzelven belteerd , zonder dat arderen hun heftig betraften over bet verlaaten
van den voorvaderlyken Godsdienst .
Het fchenkt
ons een treffend blyk van de verwardheid hunner been~ ten opzigte van den Godsdienst, dat hetzelfde
olk, t welk Un Opperst Weezen, magtiger dan alle
de andere Weezens, aanbidt, teffens godsdienffige eerbetooningen doer aan Duivels, aan Dieren, en zelfs aan
voortbrengzelen der Aarde .
Be-
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Behalven het 6Enig Opperweezen , geeerbicdigd als den
Schepper en Onderhouder van Hemel en Aarde, hebben
de Ceyloneefen een aantal mindere Godheden, behalven
de plaagende Duivels . De mindere Godheden, die ten
goede over hun waaken , worden verouderlleld de Zielen
van braave Menfchen to weezen ; terwyl men de Demons
boudt voor de Geesten der flegten en ondeugeuden
Geesten van die beiderlei foort werken, huns oordeels,
met toelaating van bet Opperst Weezen .
Het Weezen naast aan bet Opperst Weezen is
hun God Buddou, de Behouder der Zielen . Dit denkbeeld eens Zaligmaakers fchynt eenigermaate in elken
Godsdienst des aardbodems to heerfchen , fch-)on befmet met eene vcrfcheidenheid van bygeloovigheden ,
daaraan toegevoegd. Opmerklyk is bet, , dat de verwagtingen , op de tusfchenkomst van dien Zaligmaaker gegrond , in bykans elken Godsdienst dezelfde zyn . ---Buddou was, volgens de algemeenst aangenomene overleevering, oorfpronglyk de Ziel van een braaf Man, gezonden om anderwerf de Aarde to hezoeken . Naadat by
ten verbaazend aantal groote en deugdzaame daaden volvoerd hadt , en in honderd negen-en-negentig onderfcheide gedaanten veranderd was, voer hy weder ten
Hemel, en is daar nog onledig met vergifl'enis to verzoeken voor zyne Dienaaren . - De invoering van
den Eerdienst aan Buddou op Ceylon bepaalt men op omtrent veertig jaaren naa de Christlyke Jaartelling ; ten
welken tyde eenigen zeggen , dot 'er een hevig gefchil
onttlondt tusfchen de Brahmins en de naavolgers van
Buddou , die toen een der Godsdienftige Seen op bet
Vasteland uitmaakten . De Brahmins kreegen de overhand, en de Budditen namen de vlugr na Ceylon . Welk
ten Godsdienst voorheen daar plaats greep , is een
vrugtloos onderzoek en niet uit to maaken . De Buddi.
ten zegt men dat oorfpronglyk een hoop Monniken wa .
Ten, of liever Kluizenaars , die een zwervend eenzaam
leeven leidden, uitfteekende in kuischheid, afkeerig van
alien tydlyk bejag en alle zorg voor eigendommen , to
vrede met den onder1 and der godvrugtige lieden , te mid .
den van de uiterfte armoede .
Men zegt , dot Buddou , in Pegu, en op verfcheide
andere gedeelten van bet Vasteland , onder eenen anderen
naam, als de Godheid van de Moan geeerbiedigd wordt .
De Priesters van Buddou worden, op Ceylon, boven
Z 3
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alle andere gefteld . Zy draagen den naam van 2?rivanxes, en flaan in, hooge aping by bet Hof van Can*
dia, waar zy den grootften invloed hebben op de Staats .
xaaken, De Koning heeft over hun geen gezag ; maar
tragt hunne genegenheid to winnen , door hunne vrydommen to eerbiedigen , en hun alle tekens van onder .
fcheiding to betoonen . Zy hebben, by veele gelegen.
heden, hunne dankbaarheid daarvoor beweezen,en hem
daadlvken byftand geboden , zo in bet ftillen van op .
roerigheden in de landen zyner heerfchappye , als in bet
yolk aan to fpooren om hem in zyne Oorlogen tegen de
Hollanders to onderfchraageu . De aanhangers van Bud.
dou gelooven in de Onfterflykheid der Zielen , en derzelver Verhuizingen in verfcheide Lichaamen, eer zy in
Nimban, of bet Ryk der Eeuwigheid, komen .
Met zulk eeu hoogen eerbied worden de Tirinanxes
bejegend, dat men hunne Perfoonen voor heilig houdt ;
en de Koning van Candia , hoe oppermagtig by is ,
heeft geen magt om hun to dooden, of op eenigerlei
wyze to ftraffen , zelfs fchoon zy eene zamenzweering
tegen diens leeven gemaakt hadden . - Zy verkiezen
hunne eigene Overften ; en hun Opperpriester is met de
magt bekleed om alle gefchillen in den Godsdienst to
beflisfen . Het Lichaam der Tirinanxes words door den
Koning uit de Edelen des Lands gekoozen : zy zyn,overxulks, zelfs hun heilig character niet in aanmerking ge .
nomen , perfoonen van rang en invloed . Het ontzag
en de eerbied , hun beweezen , toont alzins, welk een
groot gezag zy hebben over de gemoederen des yolks .
Lieden van allerlei rang buigen zich voor hun neder,
Als zy gaan zitten , worden de zitplaatzen overdekt
met een wit laken ; als zy wandelen, wordt bet breede
einde van een Talipot-blad voor hun been gedraagen
alle deeze voorregten zyn van de verheveniie foort ; do
Monarch alleen deelt 'er nevens hun in, De Tirinanxes
zyn ook ontheven van alle belastingen . Zy flaan on.
der verfcheide bepanlingen . Vrouwen mogen zy vol.
ftrekt niet aanraaken ; wyn mogen zy niet drinken . Zy
weeten nogthans middel to vinden om die bepaalingen
to ontduiken ; steeds de vryheid hebbende, om, wanneer 't hun behaagt, hunne orde ter zyde to ftellen .
De kleeding der Tirinanxes beftaat uit een groot los .
ltangend ftuk geel laken, over den (linker fchouder hangende , en met een gordel van dezelfde ftoffe otn bet
lyf
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lyf vastgemaakt . De rechter fchouder , de armen, bet
hoofd en de voeten zyn geheel bloot . In de eene hand
draagen zy een gefchilderden 1 ok , in de andere een
zonnefcherm of bet breede cinde van een Talipot .blad .
De Tempels van Buddou fteeken boven die van alle
andere Godheden uit : want nimmer wyden zy Tempels
toe aan het Hoogfte Weezen , of verbeelden 't zelve op
eenigerlei wyze . In de Tempels van Buddou zyn gedaanten
van mannen, gekleed gelyk de Priesters, in verfcheidenerlei geitalten geplaatst ; eenigen zitten , met de beenen
kruislings over elkander , op den grond, met groote
bosfen hair ; anderen liggen geheel op den vloer uitgeftrekt .
In het binnenfte gedeelte van Ceylon zyn alle de overblyfzels der Pagodas en Tempels van gehouwen (teen , en
van veet beter-bouwtrant dan die men in de laagere ge.
deelten aantreft. De meeste, nogthans, van deeze onde overblyfzels hebben zeer veel geleden van de verwoestingen der Portugeezen , wier ftaatkunde medebragt,
alle gedenktekens van kunst of vroegeren luister onder
de ongelukkige Inboorelingen to verdelgen .
Dan de
Godsdienftige Geftichten der Ceyloneefen werden door
,deeze woeste Overmeesteraars niet alleen verwoest,
maar ook de bouwfl:offen , de fteenen , de pylaaren na
de zeekust gevoerd, om 'er vestingwerken van to maaken, en ter beteugeling to dienen van de voorige verserderen dier Geftichten .
De Tempels, aan de mindere Goden gewyd, zyn arm,
gering, en doorgaans van hout en klei zamengelteld . In
°t algemeen zyn het hutten , gene verdieping hoog, zonder venfters, en gedekt met bladeren van Cocusnooten .
boomen . Aan de deur van die geringe gebouwen ftaat
cen ftok met een vlag, en by deeze ziet men een Priester den geheelen dag zitten . Geen figuur is zo belach .
lyk , of men treft dezelve daarin aan ; als van wilde
beesren , vogelen , flukken van geheiligde wapenen ,
en zelfs eenige vry ergerlyke geftalten van mannen en
vtouwen .
De Priesters der mindere Goden , fchoon op foortge .
lyke wyze gekleed als de Tirinanxes , worden zeer ge.
maklyk onderfcheiden , door de mindere maate van eer.
biedenis , hun toegedraagen . Menoutmdzge
fladig in hun zwervend omloopen des Eilands ; zy zyn,
gelyk allen van deeze foort in Indie, een hoop luije,
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onhefchaamde landloopers , die, zonder eenig vlytbetoon,
jich in Nat ftellen om ryklyk to leeven van de afkneevelingen, welke zy den volke doen . Zy zelfs, die aan
deeze eifchen beantwoorden door hunne giften, kennen
de ondeugden dier omzwerveren ; maar eene bygeloovige
vrees heeft zo diepe wortels gefchooten in de harten
der Inboorelingen, dat dezelve hun niet toelaat dit juk
of to werpen .
Het bygeloof der Ceyloneefen vervult bet gebrek aan
geregelde inrichtingen tot onderfteuning van bet geen
tot den Godsdienst bi •h oort . De Candiaanen,'t is waar,
bell:emmen zekere gedeelten land en byzondere belastingen , om de Priesters en de Tempels , in 't byzonder (lie
van Buddau , to onderhouden : doch de mindere foort
van Priesters moeten voor bet onderhoud van zichzelven en van hunne Tempels zorgen ; 't geen zy met eene
groote behendigheid doen, en waarin zy zeer wel tlaagen . Alle foorten van ziekten worden aangemerkt als
onmiddelyke kenmerken van de Godlyke wraak ; de
Priester en de Tempel zyn de beftendig aangewende
geneesmiddelen . Te deezer oorzaake zyn alle plaatzen
van Godsdienstoefening dag aan dag opgevuld met zieken , die , door bet uitboezemen hunner gebeden , de
vertoornde Goden tragten to verzoenen . Nimmer verzuimen zy, door een gift, op bet altaar gelegd, hunne
gebeden aan to dringen . De Priester draagt bet met
alle ftaatlykheid der Godheid op ; doch verzuimt niet,
sulks verrigt hebbende, bet gebragte ten eigen gebruike
to bekeeren . Het is een vaste regel by de Priesters ,
Dimmer den Tempel to verlaaten , voor dat een ander
van hunne orde hun vervangt : door deeze fchikking
worden de toebrengingen der hulpfmeekenden altoos out .
vangen ; terwyl de andere Priesters uitgaan , om , bet
land doorzwervende, de andere toelaagen op to haalen .
Verfcheide Feesten vieren zy, ter eere hunner Godep,
en om derzelver gunstbetooningen to verwerven . In de
iaand Juny of July, by de nieuwe Maan, Perahar geheeten , heeft 'er een ftaatlyke en algemeere zamenloop
plants na de onderfcheide plaatzen van godsdienflige
byeenkomst op de Eilanden . Elk een, die iets ftelt in
dit Feest, begecft zich na de eene of de anderePagoda :
'er is egter niets gedwongens in deeze Godsdienstbe .
dryven ; en, uit hoofde van de algemeene onverfchillig .
bead der Ceyloncefen, ten aanaiene van den Godsdienst,
ats
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als 'er hunne vrees niet onder fpeelt, blyven veelen uit
loutere grilligheid weg. Te Candia words dit Feest
met groote pragt gevierd ; de Koning verfchynt 'er op
in perfoon , omftuwd met al den mister van zyn Hof.
Te deezer gelegenheid doet by vorstlyke offeranden aan
de Goden, en vereenigt zich met zyn yolk in godsdienitig bedryf.
De Feesten ter cere van Buddou worden niet gevierd
in de Tempels, ten doorgaanden eerdienst dier Godheid
beftemd ; maar op een hoogen berg en by een geheiligden boom . De berg, genaamd Hammatleel, of ~IdamsPiek , is een der hoogften op Ceylon , en ligt omtrent
vyftig mylen ten Noordoosten van Columbo. Het is
van den top deezes Bergs , gelyk de overleevering wit, dat
ADAM voor de laatfte keer bet Paradys befchouwde ,
eer by bet verliet om 'er nimmer weder in to komen ,
Op de plek, waar liens voet ten deezen oogenblikke
fondt , vindt men , zo men wit, den indruk van een
Mans voet ; doch dezelve is dubbel de gewoone grootte.
Naa dit affcheidsgezigt genomen to hebben, wit de overleevering, dat de Stamvader des Menschdoms na bet
Vasteland van Indie ging, 't welk op lien tyd aan bet
Eiland vast was : doch by was hetgeen men Adams-brug
noemt niet overgegaan, of de Zee hoot zich agter hens
toe, en fneedt wile hoop van wederkeeren af. - Deezo
overleevering, uit welk een oorfprong dezelve ook moge
voortkomen, fchynt ingeweeven in der Ceyloneefen vroeg•
tte Godsdienstbegrippen ; en bet valt bezwaarlyk to be .
grypen, hoe dezelve daarin zo diep geprent kunne weezen , zonder een oorfpronglyk gedeelte uit to maaken . - De Zwarten van onderfcheidene Casten be .
vestigen, dat deeze overleevering ten opzigte van ADAJ%
daadlyk waarheid is, en brengen , ter ftaavinge, veele
getuigenisfen by , beftaande in oude gezegden en voorfpellingen, die reeds eeuwen lang onder ban liepen . De
oorfprong dier overleeveringen is onbekend ; dock derzelver verband met de Gefchiedenis in de Schriftuur
loopt elk in 't oog ; en zy geeven een nieuw bewys ,
hoe zeer algemeen de denkbeelden wegens 's menfchen
oorfprong zamenftemmen met bet Bybelfche berigt desaangaande .
Een groote Keten, die men voor bet werk van AD A31
houdt, is vastgemaakt in de rots naby den top des
bergs . Alzins heeft dezelve bet voorkomen van daar
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een langen tyd geleden geplaatst to zyn ; maar wie de.
zelve daar bragt , of ten welken einde , is voor een
Europeaan onmogelyk op to maaken, to midden van de
verwarde en onverilaanbaare bygeloovigheden, waarmede
de Inboorelingen hunne duistere overleeveringen doormengd hebben .
Het opi;aan van Adams-Piek is zeer fleil en ongemaldyk ; op eenige plaatzen naby den top zyn de bedevaartgangcrs derwaards - genoodzaakt, in bet klimmen , zich
to bedienen van touwen en ketens , met haaken daar
vastgemaakt . Men verkiest doorgaans den nagt tot die
beklimming , om dit vermoeiend werk niet by heeten
dag to doen . Op den top is een groot aantal vlakke
rotsfteenen, met uithoolingen, die overvloed van water
inhouden : in een deezer toont men den voorgemelden
voetflap van ADAM .
Deeze berg, then men aanziet als her oorfpronglyk
verblyf van ADAM , words in groote eerbiedenisfe gehouden, niet alleen by de lnboorelingen van Ceylon ,
maar ook door een groot aantal en verfcheidenheid van
perfoonen van verfchillende Casten en Godsdienstbe .
grippen in Indie. I)e meesten deezer hebben byzondere
plaatzen van eerdienst op deozelven , waarheen zy,
op zekere tyden van bet ja :,r, bedevaarten doen . De
Roomsch-catholyke Priesters hebben zich van deeze daar
in zwang zynde bygeloovigheden bediend, om hunne
eigene geloofsbegrippen opgang to doen krygen . Een
kapel, door bun op den berg gebouwd, wordt jaarlyks
bezogt door cen groot aantal zwarte Christenen van
.Portugeefclie en Malabaarfche afkomst .
Het is na Adams-Piek, werwaards de Ceyloneefen zich
begeeven, om, op bet groote Feest van Buddou, den
Godsdienst to verrigten . De Cinglefen van de kusten
trekken 'er bovenal in groote menigte heenen . Veele
Candiaanen doen bet desgelyks ; doch , 't zy uit vreeze
van zich met vreemdelingen to vermengen , 't zy uit
begrippen van eene meerdere heiligheid, hellen zy meer
over om bun groot Feest to houden onder de fchaduw
van den Bogaha boom , welke to Annarodgburro Nat ; eene
oude Stad , in bet noordlykfte gedeelte der heerfchappye des Konings van Candia ; en geenen , dan diens
eigene Onderdaanen, hebben vryheid on tot dit heilig .
dorm to naderen .
1)e Bogaha-boom, zegt de overleevering, kwatn fchielyk
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lyk nit een afgelegen land over, en plantte zich zelven
ter plaatze waar by nu groeit . Dezelve was beftemd
tot eene fehaduw voor den God Buddou; en by werd
gezegd onder de fehaduw daar van to rusten, als by
op Aarde zich onthieldt . Naby deeze heilige plaats
liggen negentig Koningen begraaven, die alien toegang
verdiend hadden in de gewesten der zaligheid, van we .
gen de Tempels en Beelden , voor Buddou opgericht
en gemaakt . Zy zyn nu gezonden als goede Geesten,
om to waaken voor de veiligheid hunner Opvolgeren, eti
hun to befchutten tegen de onderwerping aan de Turo,peaanen ; een onheil,'t geen zy fteeds afbidden . Ronds.
om deu boom that een aantal hutten, gebouwd ten
dienfle der Geloovigen, die zich derwaards vervoegen :
en, naardemaal alle onreinheid of ftof moet geweerd
worden van deeze heilige plek gronds , worden 'er
lieden onderhouden , om beftendig de toegangen to reinigen en fchoon to maaken voor de dienaaren van Buddou , en de Priesters to helpen in bet volvoeren der
plegtigheden .
Naardemaal door Buddou de voorkeuze boven alle andere
boomen gegeeven was aan de fchaduw van den Bogaha.
boom , wordt dezelve, over 't algetneen , onder de Ceyloneeen voor heilig gehouden . Waar dezelve zich op bet Ei .
fland
voordoet , zyn lieden aangefteld, om 'er over to
waaken, en denzelven van vuiligheid to bevryden, voor
fchennis to befchutten . De Bogaha-boom wordt, onder
de aankleevers van Buddou , in zo groote agting gehouden, als de Banyan-boom by de Brahminen .
De Ceyloneefen draagen koraalfnoeren , en preevelen
gebeden, by derzelver telling, als zy over weg gaan,
op dezelfde wyze als de Roomschgezinden hunne gebeden tellen by den roozenkrans . Dit is bet bedryf der
echte aankleeveren van Buddou ; en hunne navolging
van de gewoonten der Europeaenen deedt hun vroegtydig dit bedryf van do Portu~-eezen ontleenen . Maar
de gebeden, welke zy preevelen by die telling der koraalen, hebben geene overeenkomst altoos met die der
Roomsch-catholyken ; maar zyn geheelenal gefchikt naar
hunne eigene bygeloovigheden , en ingerigt als behoediniddelen tegeu den invloed der booze Geesten, die hun
owringen .
De Onfterflykheid der Ziele en de Opitanding des Li .
chaams zyu leerftellingen , die by alle Ceyloneefen vast
ge-
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geloofd worden . Zy ftaan in begrip, dat de zielen der
regtvaardigen, onmiddelyk naa den dood, in den rang
der Goden worden toegelaaten , en dat hunne oude Propheeten en goede Koningen, zints lange, tot dien Hand
verheven zyn ; terwyl, aan den anderen kant, de zielen
der boozen , en bovenal die van verdrukkende dwinglanden en godlooze Priesters , veronderfteld worden in
wilde beesten en kruipende dieren to verhuizen .
De Ceyloneefen gelooven fterk in de Voorbefchikking, en
ftellen vast , dat elk gebooren is tot bet lot, hem toegefchikt, 't zy goed, 't zy kwaad, zonder eenige mogelykheid om zulks to vermyden of to veranderen . Men
boudt bet daar voor, dat Beleezingen, en andere middelen van dien cart, eenigzins kunnen dienen, om den
last der onheilen , den mensch opgelegd , to verligten .
Veel vertrouwen ilellen zy in bet doen van almoesfen .
Uit deezen hoofde zyn de Ceyloneefen ryklyk in bet uitdeelen van liefdegaven . Zy merken bet geeven van ge .
fchenken aan de Priesters, en van almoesfen aan B3edelaars , aan , als weezenlyke blyken van Godsdienfigheid.
De Cinglefen in onzen dienst, bovenal, die de natuurlyke woestheid van hunnen aart meer dan anderen hebben
afgelegd , geeven dikwyls blyken van hunne wydftrekkende goedhartigheid ten deezen aanziene . 1-let is by hun
eene vaste gewoonte, een gedeelte van hun voedzel of
to zonderen , ten einde 't zelve onder de armen uit to
deelen ; en, fchoon verlegene Vreemdelingen onder de
Indiaanen over bet algemeen gerekend worden weinig
medelyden to verdienen , zal nogthans de Cinglees de
band niet fluiten voor den Malabaar of Moor, die hem
om eene gifte fmeekt . Hunne tederhartigheid ftrekt zich,
by wylen , uit tot de Dieren ; en bet is by hun eene
gewoonte, om zich, geduurende zekere Feesten, of tyden
van meer dan al emeene Godsdienstoefening, to onthouden van bet dooden van eenig leevend fchepzel ; alsdarl
leeven zy alleen van vrugten en kruiden .
Hunne Begranfenisfen gaan met geene byzondere godsdienflige bedryven vergezeld . De Heer KNox (*) fchryft,
dat
(*) Deeze ROBERT RNOx , ecn Engelsch Scheepscapitein,
was twintig jaaren lang op Ceylon gevangen geweest, en eindelyk van daar ontkomen in den Jaare t6go. ROBERT HOOKP
gaf, in 't volgend jaar,diens Befchryving van Ceylon ult . Wy
hebben 'er eene Nederduitfche Vertaaling van door stmga n$
VRIES, in 1692 ultgekomen .
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dat bet, ten zynen tyde, de gewoonte was, de Dooden
to verbranden , inzonderheid wanneer de overledenen
lieden van aanzien ge%veest waren ; doch , indien dit
gebruik alsnog ergens op Ceylon plaats hebbe, moet het
zeldzaam weezen, en zich bepaalen tot de afgelegenfte
binnentte gedeelten . De overeenkotnst, welke 'er gevonden wordt tusichen de Casten op de Coromandelfche en
Malabaarfche Kusten, waar het verbrandetl der Lyken
algemeen is , mag bygebragt worden als een bewys ,
dat zulks eenmaal onder de Ceyloneefen plaats greep .
Voor tegenwoordig zyn de Lykplegtigheden zeer eenvoudig, en komen zy bykans met de onze overeen . Ilet lyk
wordt met een mat of cen ftuk dock omwonden, en gevoerd tta eene weinig bezogte plants, waar men 't zelve byzet.
(Het Vervolg hiernaa .)

SEDENKINGEN, OVER DE WAARSCHYNLYKE DUURZAAMNXID VAN DE REPUELIEa : DER VEEEENIGDE 8TAATEPi
IN AMERICA .

(Uit her Engelsch.)

e Grondvesting van de Republiek der Vereenigde StaaD
ten in America verfchaft eene fchitterende vercooning
voor 't oog der geheele Wereld . Haare aangroeiende fterkte

Iran dezelve eene eer(te plaats doen bekleeden onder de Vol .
ken der Aarde ; en, indien de A,nericaanen vereenigd bly.
ven , en weeten, waar een voeglyken paal to flellen aan de
zugt tot heerfchappv, doet 'er zich eene groote waarfcbynlykheid op, dat dezelve zo duurzaam zal weezen, als eenig
Ryk op deezen Aardbodem ooit ware ; maar, indien de Staaten
zich vaneenfcheuren, of derzelver inwendige fterkte verminderen,door eene al to groote uitbreiding hunner bezittingen,
zullen zy kleine Staaten worden, fleeds met elkander over .
hoop liggende , en cen proof van listige partyflyvers.
Alle de voordeelen, welke men aantrof by de Monarchyen of Gemeenebesten in de Oude Wereld, loopen zamen in de Nieuwe, zo wel als andere, welke deeze nooit
bezaten .
De dsfyrifche , Perftfche , Macedonifche en Romeinfche Ryken , de heerfcliappy van CHARLEMAGNE en der
Saraceenen ontitonden uit 'i7ermeesteringen en de vereeni .
ging van Koningryken, van elkander verfchillende in Taal,
Kunflen, Zeden en Godsdienst. Her dinericaanscls Gemeenebest
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best Is gevormd door Koophandel en de Kunflen des Vre •
des, door een Volk van dezelfde Herkomst , trekkende uit
her zelfde Land, fpreekende dezelfde Taal, belydende denzelfden Godsdienst, in Wetten, Zeden en Oogmerken dezelfe
den : want de kleine verandering in eenige oorden, ontflaande
uit bet inmengzel van Duitfchers, veroorzaakt flegts eene
zeer kleine uitzondering, welke geheel zal verdwynen in het
tydsverloop van eenige Geflachten .
Door deeze naauwe
verbintenis van Menfchen en Zeden, is de oorzaak , die den
val der Oosterfche Ryken verhaastte, en eindelyk daarftelde,
in de Wesrer-wereld geheel niet to vinden .
Geene vaste opgave kan men doen van den duur der Oos .
terfche Ryken, uit hoofde van de onnaauwkeurigheid der
gefchiedkundige befcheiden : de volgende bepaalingen fchynen
de best geflaafde, en der waarbeid her naaste.--Het4sjyrifche
Ryk , zich uitftrekkende over een grout gedeelte van A/ia, van
MINUS tot SARDANAPALUS , duurde, volgens JUSTINUS , 1300,
volgens EUSEBIUS 2240, volgens GREGORIUS MONACHUS 1340
J aaren. De heerfchappy over Afra werd van de Asfyriers
man de Meders overgebragt,in her 817de Jaar v66r CHRISTUS.
Hunne Regeering was, volgens EUSEBIUS, omtrent 26o Jam.
ren ; fchoon DIODORUS en GREGORIUS MONACHUS van hem, en
ook van elkander verfchillen, in de nnamen der Koningen,
en de jaarbepaalingen hunner regeeringen .
Zints de flichting van her Perjisch Ryk door CYRUS, tot
de verdelging door ALEXANDER , verliepen omtrent 232
J aaren . Macedonifche Ryk , van deszelfs grondvesting door
Her
rHlLIPPUS , tot bet elfde Jaar van Koning PERseus, toen bet tot
cen Romeinsch Wingewest gemaakt werd door PAULUS EEMILIUS,
duurde, volgens JUSTINUS, 192 Jaaren .
Her Romeinfche Ryk hieldt, van de grondvesting der Stad
Ronre, 753 Jaaren v66r CHRISTUS, tot de volkomene ontfloo.
ping des Westerfchen Ryks door ODODEER , in her 476tte
jaar der Christlyke Jaartelling, 1229 Jaaren !land .
Alle deeze Rykcn waren derzelver oorfprong en aanwas
verfchuldigd aan vermeestering, en cene vereeniging van niet
zamenflemmende deelen . Zy flortten , derhalven , in, zo r2t
weelde en verwyfdheid dezelve ondermynd hadden, en de
dapperheid der Grondleggeren in de Naakomelingfchap verEen onderneemvol Volk was gereed om zich
doofd was .
van die verbastering to bedienen . De Asfyrifche en Romein.
jche Ryken waren langzaamst in derzclver gruel , en ook lang.
zaamst in derzelver verval .
Her Chineefche Ryk is bet alleropmerkenswaardigfte ,
zo wel wegens deszells duur , als ter oorzaake van de on.
veranderlyke volduuring van dezelfde wetten en zeden, voor
eene lange opeenvolging van jaaren . De Gefchiedenis van
dat
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dat Ryk is egter by de Europeaanen weinig bekend ; en 't
geen de Chineezen zelven daar van voorwenden, is al to zeer
met fabelen opgevuld , om geloof to verdienen . Het gnat,
egter , zeker , dot de Chineezen , naa door de Tartaarej
overwonnen to zyn, dezelfde Wetten, dezelfde Taal, den .
zelfden Godsdienst behouden hebben : en naardemaal de Verneesteraars zich verlooren in de ontelbaare menigte der ver .
meesterden, en allengskens derzelver zeden overnamen, mag
men vrylyk zeggen , dat de Heerfchappy der Tartaaren aan
die der Chineezen is toegevoegd .
Het Ryk van Groot-Brittanje gelykt naar het Asfyrifche
en Romelnfche in de traagheid van aanwas, en naar bet Chineefche in bet lot van deszelfs invalleren . De Saxen, de
Deenen, de Romeinen en Normannen bleeven, deels, naa de
opeenvoigende invallen, in Engeland, en vormden, in vervolg van tyd, ddne Natie, beftuurd door ddne Wet, zich
onderworpen verklaarende aan ddnerl Vorst . Engeland, door
deszelfs onderwerping en vereeniging met lerland, Wales en
Schotland, lag den grond van bet Britfche Ryk ; en werd
betzelve, door de Vermeesteringen en Volkplantingen, in elk
deel der Wereld, en , meer byzonder, door deszelfs Koop .
handel en Handwerken, ten hoog(ten top van grootheid op .
gevoerd . Daarenboven de geboorte gegeeven hebbende aan
de Vereenigde Staaten van Noord-Awterica, een Volk bykani
zo talryk als het Moederland zelve , vormt bet thans Vastigheden in Nieuw Zuid-Wales , met eene kloekmoedigheidl
en volitandigheid , welke alle hinderpaalen to boven komt,
en met dezelfde onaflnatende waakzaamheid en arbeid, ais de
grondvesting der Vercenigde Staaten vergezelde . Uic de be.
rigten, wegens de gezondheid , grondgefteltenisfe en voort.
brengzelen van Nieuw Holland, gevoegd by het voordeel der
ligging Rio een Elland, valt 'er weinig aan to twyfelen, of
set zal een Ryk gebooren worden , magtiger clan de Vereenigde Staaten , en met een fneller opgang . Wanneer men dd
onmeetelyke Bezittingen des Britfchen Ryks , in Europa .
Afea, Africa en America, niettegenaaande de affcheiding der
Vercenigde Staaten, in aanmerking neemt, kan men niet wel
naalaaten uit to roepen, dat, fchoon bet Moederland over .
weldigd wierd door buitenlandfche vyanden, door binnenland .
fche verdeeldheden vaneen gefcheurd , of zelfs door eene
ftuiptrekking der Natuure van den anrdbodem verdelgd, nog.
thans de heroemdheid van Groot- Brittanje zal overblyven .
De Taal des Engelfcken Volks heeft cene uirgebreidheld gekreegen , welke de Franfchen vergeefs gezogt hebben ; em
het ftreelend denkbeeld van eene volduurende beroemdheid,
door bet fchryven in eene Taal , welke , naar alle measchlyke waarfchyntykheid, nimmer eene doode Taal zal worden,
gelyk de Griekfche en Latynfche Taalen, moet invloed hebbed
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ben op de Engelfche Schryvers , en hun bezielen met een
vuur, 't welk by andere Volken niet zo fterk kan opblaaken .
Met den tyd krygen de Werken in die Taal nog meer Lee .
aers, eu de Volken galmen den lof der Schryveren uit (*).
Maar, om tot de Vereenigde Staaten van Noord-America
weder to keeren - Toen bet Congres WASHINGTON tot
Opperbevelhebber aanftelde, bewoog de jalouzy wegens Oppermagt, in wien ook geplaatst, hun, om, by de opdragt
Bier hooge Waardigheid , hem toe to voegen, „ boe zy ver„trouwden, dat , wanneer de einden , waartoe zy de wa.
g, penen hadden opgevat, bereikt waren, by tot den Burger„ttand zou wederkeeren ." Naadat de Onafhanglykheid der
,Vereenigde Staaten verzegeld was , ging WASHINGTON na
Mount Vernon , zyne Landgenooten aan zichzelven overlaatende . De Coufederatie was de eenige band , welke deeze
twistende Democratien zamenfnoerde .
Belastingen werdea
door eenige op andere gelegd ; wederwerking en onderlinge befchuldigingen bragten die diepgaande gevoeligbeden
voort, welke, onder verfchillende Staaten, zelden eindigen
dan door bet zwaard . De crifis by den revolutionairen kamp
en do sanneeming vap de Federaale Conftitutie was hoogst
liachlyk, en trok de aandagt van gebeel Europa . - America
was verwilderd door de buirenfpoorigheden van eenen Bur .
get-oorlog , en aronken van onbegrensde vryheidsmin : de
Staaten waren afgefcheiden van derzelver voorig hoofd, over .
leaden met byzondere en algemeene fchulden , vaneenge .
fcheurd door jalouzy, en beftuurd door verfchillende en niet
genoeg beftemde wetten ; -- elk was Souverain, en de alge .
seieene band zeer zwak .
Om uit deezen flaatkundigen chaos gered to worden, fprak
men van drie onderfcheide Regeeringen :deVrnigSta
ten waggelden op den rand van regeeringloosheid en verwarring, toen zy alien bet oog op WASHINGTON wierpen, als den
eenigen Man, die genoegzaamen invloed bezat, om over do
Volksdriften to beerfchen, en dezelve, in zamentlemming, to
doen bedaaren . Geene mededinging hadt er plants , en by
werd, met algemeene lemmen, tot Prefident der Vereenigde
Staaten verkoozen . De omhelsde Staatsregeling was gevormd
naar die van Groot-Brittanje , welke de proef der Eeuwen
badt doorgeftaan ; alleen met de noodige veranderingen, welke
bet Staatsbeftuur aldaar vorderde . Eene zigtbaare en gelukkige verandering was 'er het gevolg van ; en van then ryd
snag de weezcnlyke Vcreeniging en bet beilaan der Verve .
aigde Staaten gcdagtekend worden .
Hot
(+) Wy hebben, by de Vertaaling van 41t Stuk, den Engelschma*
e1s een Engelscl,nian vomit laaten fpreeken r en onthuuden ons van
aanmerkingen dear op t maaken.
Dit wilder wy onze Leezers
berirmeree,
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Bet 4mericaanfche Getneenebest is, tints then tyd , met
eene ongewoone fnelheid aangegroeid ; dan dit is een gansch
natuurlyk uitwerkzel van de wonderbaare vereeniging eens
overvloeds van vrugtbaaren grond, en een vorm van Staats .
beftuur, naar den aarc des lands gefchikt ; en cc deezer oor •
zaake doen 'er zich geene tekens alcoos op van een fchielyk
verval . Bet bezic bet zonderling geluk, dat bet door den wyden
,rltlantifcben Oceaan beveiligd is tegen alien gevaar eens ver .
rasfenden overvals ; en de vreemde Natien , die bun eenig
weezenlyk Teed zouden kunuen berokkenen , moeten de
grootfte zwaarigheden overwinnen , in bet doen eens aan .
vals .
De uitgebreidheid der Yereenigde Staaten is geevenredigd
aan den waarfchynlyken aanwas der bevolking voor Eeuwen .
Zy bezitten alle de weezenlyke voordeelen van bet Chinee •
fche Ryk, zonder de heillooze nabuurfchap der Tartaaren .
Door den affland van Louifiana hebben de Americaanen hun
grondgebied verbeazend uitgebreid ; en de vrye vaarc op de
Misffppi, bun daar door verzekerd, zal de bevolking in de
Wesclyke deelen doen toeneemen , en aan die zyde een
fchutsmuur oprigten . De beide Floridas kunnen nimmer hun
itoffe tot ongerustheid of vreeze geeven , en zouden fchielyk, by eene Vredebreuk tusfchen Spanje en de Yereenigde
Staaten, door de laacstgemelden in bezic genomen worden .
De Groot-Brittannifche Bezit.tingen ten Noorden en ten Westen
zyn alleen to duchten, en in den laatstgemelden oord zyn ze
fterk befchermd door de Forten, die de Britten bouwden,
en onlangs aan de Americaanen zyn afgeflaan, volgens bet
Verdrag to Parys geflooten .
De Yereenigde Staaten, in dier voege gelegen, fchynen
door de Nam ur gevormd tot een groot , flandhoudend ,
onafhangelyk Staatsbeftuur . Zulk een wyduitgeftrekt grond .
gebied, bewoond door een Volk , afkomflig van eene werkzaame en vlytige Natie , welker voorbeeld zy zorgvuldig
fchynen cc volgen, moet een Gemeenebest vormen , zo on .
verbreekbaar als de menschlykheid toelaat . Zy kennen, daarenboven, de verdelgende beginzels, welke den val van atc .
dere Natien verhaast hebben ; en bet zou hun eigen fchuld
weezen, indien zy, die baak in 't oog hebbende, zich uiee
voor fchipbreuk hoedden .
Men mag egter niet verbergen, dat deeze opkomende Re .
publiek de zaaden van inwendige vernieling in eigen grond
heeft . De eerfte fchok , welke de Federaale Conflitutie ont .
ving, kwam voort uit de Franfche Suiatsomwenceling . Frank.
ryk hadc twee bedoelingen , ten opzigte van de Vereenigdd
Staaten : de eene was, oin daardoor Groet-Brittanje afbreuk
to doen ; de andere, om dezelve cot medegenoocen cc maa .
ken in breidellooze Staatzugc . Dankbaarheid aan Fronhryk,
A a
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wegens bet daarftellen en verzekeren der Onafhangelykheid
van de Vereenigde Staaten , werd eerst aangedrongen ; men
fpaarde geene vleiende redenen, en, wanneer deeze misters
dezelve van de Onzydigheid of to trekken, flelde men bedreigingefl to werk. Wanneer dit slies faalde, oordeelde men
bet noodig, aldaar eene Revolutie to bewerken . De gemoede .,
ren der Americaanen werden in vlam gezet . Men verwagtte elk
oogenblik, bet Gouvernement kragtloos to manken , en eene
verkoeling tusfchen 't zelve en bet Vollt door to flellen . De
werkzaamheden der Franfchen verdeelden de Americaanen in
twee Partyen . De eene droeg dgn unam van Federalisten (dezelve werden ook, om ze by de Republikeinen gehaat to maaktn ,
4ri ftocraaten en Engelfche Tories geheeten)- de andere dien van
4ntifederolisten ; nogthans waren die beide Partyen volflaagen
Republikeinschgezind. Regeeringloosheid en Burgeroorlog be .
dreigden de Republiek , toen de wysheid van WASHINGTON
tusfchen beiden trade ; en door eerie Proclamatie van Onzydigbeid „ beteugelde by," gelyk een der beste Lofredenaaren:
van dien grooten Man bet klemmend uitdrukc, „ de heimlyke
g,bedoelingen van Frankryk en de driften zyner Landgey, nooten , toen zyn Vaderland op den rand gebragt was van
~, oorlog en omwenteling." - Dit werd gevolgd door een
flandelverdrag met Groot-Brittanje, 'c welk eene der laatfte
belangryke verrigtingen was van WASHINGTON, waar door de
kelk der beroeringe non de lippen zyner Landgenooten ontnomen werd . De Franschgezinden waren woedende ; en, by bet
eludigen zyns Voorzitterfchaps , vertrok WASHINGTON , vol
wederzin over de woelingen eener wanhoopende party .
Toen egter de Franfchen de Americaanen noodzaakten om
den ainval verdeedigend of to weeren , werd die waarlyk groo .
re en goede Man weder tot bedryf opgeroepen .
Hy aonvaardde her Lieutenant-Generaalfchap der Armde van de Pereenigde Staaten , en twyfelde geen oogenblik, in den avond$ond zyns leevens , bet Zwaard nogmaals to trekken , ter
bandboavinge van die Onafhangelykheid, tot welker daarftelling
by zo veel hadt toegebragt . De dood maakte een einde non
Zynen roemryken leevensloop!
Mogt men uiet, met al to veel waarheids, zeggen, dat de
urbied, hem toegedrangen, met hem ten grave daaide ? De
Fereenigde Siaaten hebben, zints dien tyd, de worflelingen
gezien van twee Partyen ; fchoon de oorzaak , de Franfc .he
Onrwenteling , zints long voor beiden buiteu bet geval is.
Nlaar, wanneer de bal van twist dens opgeworpen is, vindt
Den Perfoonen , die denzelven in beweeging houden , om
tan 't hoofd der verfehillende Partyen to geraaken ; rot dat
cen van beiden de overhand verkryge , en de zwakfte eene
vreemde Msgt inroept , die meest altoos beiden te onderbrengt . In deezer voege vicleu de Republieken van Gricken-
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kenland, die , door inwelidige verdeeldheden van een ge .
fcheurd , en met ellcander om her meesterfchap dingende ,
den hals gersedlyk kromden onder een vreemd juk . Laatere
voorbeelden laaten wy onaangeroerd. De beide gemelde Par.
tyen hebben blykbaare verfchynzels doen gebooren worden
van eene verdeeling tusfchen de Noordlyke en Zuidlyke
Staaten ; bedreigingen zyn van wederzyden gedaan, die einde .
lyk op iets ern(ligers kunnen uitloopen .
Eene andere verdeeldheid dreigt mede plaats to grypen ,
tusfchen de Oostlyke en Westlyke Landfchappen . De laatstgemelden hebben openlyken wederitand geboden aan bet Gon .
vernement , en bukten alleen voor overmagt . Eene Tolbelasting veroorzaakte dezelfde verbittering tusfchen beiden ,
aJs de Stempel AFte tusfchen do Staaten van Ruterica en
Groot-Brirranje . Her is, overzulks, seer mogelyk, dot de
Naakomelingfchap, ten eenigen tyde, hun met dezelfde maate
meete, als zy her A/loederland gemeeten hebben, en bun toone, 't geen zy aan Groot- Brittanje geleerd hebben, dat 'er,
in bet Beheer van een Volk, even als in her belluur van een
Huisgezin , een tyd kome , waarin de Kinderen voor zich •
zelven willen denken en handelen .
Deeze verdeeldheid is eene der heillooze oorzaaken van
den vat eens Ryks of Gemeenebests : verwyfdheid, welke
eerie Volksziekte mag genaamd wordeu, is eene andere . Naar
gelange een Volk toeneemt in gerustheid en overvloed, wordt
her onvoldaan met her geen dient om de behoeften der no .
tuure ce vervullen : bet haakt no Overvloed : deezen be.
komen llebbende, fnakt her na Weelde, die llaare onaffcheid.
baare Gezellinne Verwyfdheid medebrengt . Een Volk, door,
door ondermynd , wordt fchielyk door den eerflen vyand .
lyken wind over (tag geworpen . Door weelde verzwakte
CYRVS de 1ydiers ; door weelde werd her flsfyrifche Ryk
van de Meders over hoop geworpen , dot der Meders
door de Macedaniers , dot der Macedoniers door de Rome!
,ten, en dot der Romeinen door de Barbaaren ; en, om 'er
een voorbeeld van laatere dagen by to voegen , DAVIL A Ver
melds ons , dot , by cene onderhandeling over een Verdr . g
met den Koning van Navarre , CATIIARINA DE MEOICIS de
magt diens Vorl'en meer fnuikte door de laagen leggende v*o .
lykheden van haar Hof, don menig cen Gevegt to vooren
gedaan hadt . De buitenfpoorigheden van een Burger-ooriog,
en de inbreekende vloed van de fegte zeden der Franfche
Vlugtelingen van St. Domingo op de zeden der Inwoonderemi
van de hereenigde Staaten, doen den oppervlakkig(len Leezet
zien , 't welk zich opdoet non bet oog der ooggetuigen ,
dat de Weelde eene R'hrikbaarende inbreuk gemaakt heeft
Op de ernsthaftigheid der Gemeenebestgezinde A,nerlcaanen.
Eene si to groote uitgefrektheid des Ryksbewinds is niet
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zelden eene andere oorzaak van den vat geweest . Hierdoor
wordt bet eerst verzwakt, en vervolgens een gereede prooi
van den haat en nayver der firydende Volken . Het Amerfcaanfche Congres betoonde reeds vroeg na eene grootere ryitgebreidheid des grondgebieds to haaken . Naa bet getukkig
ilaagen in bet to onder brengen van Ticonderogo en CrownPoint, beflooten zy hun plan door to zetten om in bet hart
van Canada in to dringen ; dus op eenmaal van plan verarmderende , 't Been zy gevormd hadden by bet opvatten der
wapenen , toen zy verklaarden to vegten om Yryheid, nier
om Vermeesteringen to maaken . -- Zints then tyd hebbera
zy bet fleizet van vergrooting voortgezet, door voor beuzelingen van de Indiaanen landen to koopen , of door de Inboorelingen trerder westwaards to dryven , en door de verkryging van Louifiana. In deezer voege .voortgaande , kunnen de Floridas, Canada, Mexico , bet geheele Vasteland
van America, en zelfs de West-Indifche Eilanden , vereischt
worden , als een noel , om den arm der laeerfchappye op to
doen rusten .
Eindelyk daagt 'er een vreemde Vyand op, 't geen elk onderneemvol Volk is voor een ten vat neigend Ryk, buitera
ilaat om hoon en befpringing of to weeren . Verdeeldheid,
verwyfdheid en overmaatige uitbreiding verzwakken de buicenwerken , en doen de verdeediging verflaauwen ; terwyl do
invai van vreemden den florm op de veste zelve waagt.
Gelukkig zullen de Vereenigde Staaten van America weezen, indien zy begrypen, dat, in eene Vereeniging van Staaten , waarin eenige zwak , andere magtig zyn , de eer- en
ilaatzugt van byzondere Perfoonen meet beteugeld, verdeeld .
held gefchuwd, behoorlyke paalen aan de zugt tot heerfchappy gefleld, en naauwlettend acht op Godsdienst, Wetten en
Zeden moet geflaagen worden ! Verwaarioozen zy die baaken
in bet oog to houden , dan loopen de Vereenigde Staaten
gevaar, om bet een of ander lot, in den aanvang deezer Bedenkingen vermeld, to ondergaan.
ELIZA LASCELLS.

D

(Yervolg en Slot van bl. 33I .)
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droefheid van ELMS hadt eene allerzigtbaarfte uir .
werking op haare geflettenisfe . Haars Moeders vreeze
en bekommernisfen verdubbelden ; en zelfs de losbandige
GEORGE FREELOVE befloot, voor een tyd, her geliefde voor .
werp van zyn hart to verlaaten . Ban en ander Geneesheer
werd by haar geroepen : geen hunner ken haare kwagt anttiekkeu ; fchoou hat den kundigilen in 't oog liep , dat de.
z e!-

ELIZA LASCZLLt .

37

Men ftelde eene
reis na Lisfabon voor ; en Sir CHARLas drong 'er op aan, dat
zy 'er de proeve van zou neemen, daar by haar zo hartlyk
beminde alsof zy zyne eigene Dogter geweest ware . --ELIZA, overtuigd dat men die kosren to vergeefs zou maaken , en weetende, dat, door bet buitenfpoorig leeven haars
Egtgenoots, zyne middelen in een verwarden en nadeeligen
ftaat wares , weigerde langen tyd volftrekt , ult Engeland to
gaan ; doch gaf 'er eindelyk, op bet aandringen van Sir CHARLES en van haare Moeder, de toeftemming aan . By zichzelve
verzekerd, dat zy nimmer in Engeland zou wederkeeren, en
alleen wenfchende to leeven om den wil van haar Kind ,
voemde zy bet plan om de ongelukkige EMMA to gaan zien ;
hoe zeer zy kon berekenen , dat zulk een bezoek haare ziel
zon doorgrieven.
Naard,ewaal Mevrouw LASCELLS altoos haare Dogter vergezelde , als deeze een lugtje ging feheppen , hieldc zy beg
noodig, dit bezoek vroegtydig of to leggen . Zy zeide daarom tegen haare Kamenier, dat zy eene Juffrouw, Diet verre
woonende, ging fpreeken , en wandelde tot de eerfte plaats,
vvrar zy een huurkoers kon krygen . -- EDWARD was, op
dien tyd , met zynen Vader een reisje dieper bet land in
gaan doers ; zy hadt dus geene vrees altoos van hem to zullen aantreffen ; nogthans wist zy niet, onder welk een voorwendzel zy zich by eene vreemde Juffrouw zou vervoegen ;
ook was de Talletter van bet Huis haar onbekend . Den Koetz.fer last gegeeven hebbende om fill to houden by een Kruideniers-winkel op den book van de Sloane-Jfreet, ftapte zy
rut bet rydtuig , onder voorwendzel van thee to willen koopen . Zy vroeg aan de Winkelierfter, of 'er geene Juffrouw,
SMITH geheeten, in die zelfde itraat woonde . „ Ja, M •e vrouw I"
,antwoordde een Dienstmeisje , 't welk 'er zeer goad en gul
uitzag ; „ Ik heb de laatfte zes maanden by haar gewoond,
en ftaa morgen sit haar dienst to gaan . Zal 1k hat genoegen
hebben, u haar huis to wyzen?"
„ Ik wilde," zeide ELIZA, „ vooraf wel een enkel woord
met it fpreeken, indien gy met my in de Koets wilt ftappen ."
Zy deedt zulks, en ELIZA vroeg haar, of zy een Dienst noo .
dig hadt . - „ lk hoop," fprak zy, „ Mevrouw l dat gy
bet Diet kwalyk zult neemen ; maar ik gaa van de Mevrouw,
by welke ik dien, of, om dat ik gehoord heb, dat zy niet
gerrouwd is met den Heer, met wien ay zamen leeft ; fchoon
ik nimmer jets gezien heb om my bet tegendeel to doen gelooven ; en ik verzeker u , dat 'er geen goednartiger Dame
leeft ; maar de eigen Knegc van myn Heer vertelde my, dat
zy nooit getrouwd waren, alsmede dat zyn naam geen sMrrtt
was : en dewyl cene Dienstbode Diets heeft dan haar goeden
staam , befloot jk , dat huis to verlaaten ; en , indien gy ,
A a 3
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1Vlevrouw 1 op zulk eene wyze leeft , verfchoon my dot i1t
bet zeg, zou ik niet begeeren by u to woonen ."
• ik ben," antwoordde ELIZA, „ zo verre van daarover
geftoord to zyn , dot ik uwe beginzels bewonder ; en , daar
ik vertrouwen in u flel, moet ik u zeggen, dot ik de Vriendin ben van de Huisvrouw van uw' Heer . 1k verlang zeer,
uwe ongelukkige Mevrouw to zien, die, uit her weinige, 'e
geen fk van haare lotgevallen weet , groflyk bedroogen en
misleid is ."
• Groflyk bedroogen en misleid, gelyk gy wel zegt, Mevrouw1 r-- Haare Kamenier verzekert, dot zy getrouwd is
maar war betekenc zulks, als by eene andere Vrouw heeft?
Myn hart bloedt over her jonge Schepzel : want zy is nog
geen zeventien jaaren, en heeft reeds een Kind" ELIZA vroeg daarop, of zy lets naders win van de Historie,
en ontdekte, dot zy de natnurlyke Dogter was van een Edelman , die boor geheel overgegeeven hadt son de zorge van eene
Schooimatresfe in Londen, en dot EDWARD haar toevallig zag ,
terwyl zy no de Kerk ging.
Door bet omkoopen van eene
Dienstbode wist by haar brieven toe to fchikken ; en door
dit zelfde kanaal hadt by gelegenheid weeten to bekomen
tot bet afleggen van herhaalde bezoeken ; en in 't einde flemde
de bedroogene Jongejuffrouw toe , zich onder zyne befcherming to begeeven .- Deeze kundfchap hadt ELIZs's berichtgeeffler ontvangen Van EDWARD'S Knegt, die hem ten dienfte
geftaan hadt in her uitvoeren van dit fluk . Naa haar be .
loond to hebben voor deeze kennisgeeving , befloot ELIZA,
gene boodfchap to manken , met voor to geeven, dot zy na
de weggaande Dienstbode kwam verneemen .
Her Dienstmeisje fling nit de Koets, en voorts haare Mevrouw berichten, dat 'er eene Mevrouw zou komen om getuigenis van haar to vraagen. Naa dat ELIZA zich eenigzins
berfleld hadt van de ontroering , door dit verhaal veroor .
zaakt, beval zy den Koetzier, no Mevrouw smiTn to ryden .
De deur werd geopend door een Knegt, gekleed in bet Fa.
inilie-liverei , alleen met eene kieine verandering in de knoopen . Zy werd de trap opgeleid no een zeer fraai bovenvertrek, en tradt binnen by bet lieffte jonge Vrouwtje,'t geen
ooit hare oogen zagen .
De bleekheid van ELIZA's gelaat, de kortheid haarer adem .
haalinge , flrekte tot eene verdeediging van de gemoedsont .
iteltenisfe, welke zy Met kon verbergen . Her Pourtrait van
EDWARD hing tegen over den fchoorfteen , en van 't zelve
kon zy bezwaarlyk her oog afhouden . Zy deedt zeer veel
meer vraar en dan noodig waren , om longer to toeven , in
de hoope van bet Kind to zullen zien . Haare nieuwsgierig,
held, ten deezen opzigte, werd voldaan, daar de Minne, naa
het doen eeuer wandelinge, met hetzelve to rug kwam . De
ge-
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gelykenis van dit Kind op den Vader zou bet oog eens min
iner hem bekenden niet ontgaan zyn ; maar ELIZA verbeeldde
zich , dezelve in elken trek to kunnen zien . Hetzelve om .
belzende , was haare aandoening zo flerk , dat zy in een
traanenvloed uitborst . De beminnelyke EMMA zag zulks met
verbansdheid , en de ongelukkige ELIZA vondc zich in de
noodzaaklykheid om iets to verzinnen tot verfchooning van
deeze haare ontroering . „ lk had," fprak zy, „ ook eens
een Kind , en myne verbeelding ontdekte de flerk(le gelykvormigheid in de gelaatstrekken van deezen zuigeling . - 1k
nroet, ik befpeur bet, verfchooning vraagen, wegens dit betoon van zwakheid ; doch , daar gy eene Moeder zyt, vlei
ik my, dat uw hart voor myne verfchooning zad pleiten ."
De gevoelig deelneemende Mevrouw SMITH begreep ten
vollen wnc dir inhadr, en beantwoordde ELIZA's verzoek oin
verfchooning met treanen , verzogt haar iets to gebruiken ,
met byvoeging dat zy to ongefleld was om alleen been to
"den . Dit oordeelde zy niet genoeg, maar boodt aan . hear
to vergezelten .
Wanneer ELIZA deeze beleefde aanbieding
affloeg, verzogt zy, dat haar Knegt mogt agter op ltaan : doch
ook dir werd geweigerd, onder voorwendzel, dot eene Dame
bear onder den weg wagtte, die zy op zou neemen .
Hoewel ELIZA's nieuwsgierigheid voldaan was door bet
zien van de fchoone EMMA, was daardoor teffens haare boezemfmerte grootlyks vermeerderd , en deedt , in den reeds
verzwakten flaat haarer gezondheid , de ongefleldheid , haar
alleen door hartzeer op den halze gejaagd, grootlyks toenee .
men . - t-let bezoek, door haar afgelegd, was geheel eea
geheim gebleeven voor Mevrouw LASCELLS, die, zich then
morgen niet wel bevindende, haare karner tot een uuren gehouden hadt . ELIZA was wedergekeerd eenige minuten voor
dot haare Moeder beneden kwam , die verfleld flondt over
de meer dan gewoone bleekheid van bet gelaat haarer Dog
.
ter ; dock, niet weetende dot zy uit geweest was, fchreef zy
zulks toe aan eene fpoedige verflimmering bearer kwaale, en
vaardigde onmiddelyk een Knegc of no Doetor B-. Deeze
vondc haar pots veel erger . Hy raadde een onverwyid vertrek no Lisfabon aan, zonder no de t'huiskomst van Sir CHAR .
s .E S to wagten ; Mevrouw LASCELLS onderrigtende, dot djt
bet eenig middel was tot behoudenis van haare Dogter .
De tedere Moeder, ontfleld door dit berigt, vaardigde onverwyld een bode of no bet Buitenverblyf van Sir CHARLES , haar'
Zoon berigtende, dat zy no Falmouth gingen , en hem daar
zouden wagten ; 't geen to gereeder gefchieden kon, door de
zwakheid zyner Vrouwe bet langzaam reizen raadzaam , ja
noodzaaklyk maakte . Wanneer die boodfchap kwam , hieldt
3DWARD zyne kamer , van wegen eene zwaare verkoudheid
en ongetteldheid in de keel ; doch by fcbreef een allerte .
Aa 4
der.
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derflen brief aan ELIZA , beloovende haar to zullen voigen,
zo ras by zich in flaat zou vinden om to reizen . Zyne betuigingen van tederheid en deelneeming fchonken ELIZA Met
langer eenige voldoening ; zy wist maar al to wel , door
veelvuldige ondervindiug geleerd , dat bet woorden waren,
Met uit bet hart voortkomende : bet beeld van de bedorvene
EMMA was haar gefladig voor den geest : nogthans hadt zy
haare Moeder nook een woord gefproken van deeze dooriteekende proeve van EDWARD'S wangedrag.
Niers opmerkenswaardigs vie] 'er voor , ftaande hunne
reize na Lisfabon : doch , by haare aankomst , was baare
kragt dermaate uitgeput, dat zy nit bet Schip moest gedrangen worden ; en Mevrouw LASCELLS halt bet ongeluk van
ui : den mond der gerandpleegde Geneesheeren to verflaan,
dat de zaak bekeeken was . De ontroering haarer Moeder
overwon haaren duslang betoonden heldinne- Inoed in 't
Zwygen en opkroppen des feeds, nu to drukkend geworden
om verhoolen re blyven . ELIZA hadt, zints lang, kennis
gedraagen van haaren weezenlyken toeftand, en wenschte
niet Ianger to leeven .
Op een avond dat Mevrouw LASCELLS febrelende by haarbedde zat, fprak ELIZA : ,Myne dierbeminde Moeder! waarom viert
gy zo zeer bot van uwe droefenisfe? Ach! kondet gy weeten ,
welk een elende ik heb uitgeflaan, ik houd my verzekerd gy
itoudt om de verlenging van myn leeven niet wenfchen ."
„ Gy moogt," voegde de Moeder haar toe, „ niet ge.
lukkig geweest zyn, myne waarde ELIZA ; loch 'er zyn ver.
fcheide trappen tusfchen Met gelukkig zyn, en de gevoelens,
welke gy uitdrukt . Is bet gedrag van uwen Egtgenoot niet
overeenkomflig geweest met uwe verdienften, bet gaf egter
uimmer ftotfe tot zulk eene verregaande raadloosheid : daar.
.enboven , myn lief Kind, zyne jeugd mpg om verfchooning
pleiten ; en ik vertrouw, dat uwe voorzigtigheid hens van on .
deugd zal to rug trekken . -- Gy hebt een Kind , myna
ELIZA , - gy bebt eene Moeder, die u op 't hartelykst be .
mint, -- en, zeker, dit zyn banden, die u aan het leevea
moeen hegren."
„ Ik heb," antwoordde ELIZA, „ een Kind, en aan uwe
1hewaaring beveel ik 't zelve . - Ik heb cene Moeder, en ach 1 zulk eene Moeder, als ik niet verdien to hebben ;
doch toen 1k, ondankbaare, een doorn in baar boezem plant.
te, flak dezelve niet alleen myn eigen hart, maar doorboorde
betzelvel Welk eene les molten de onpligtmaatig handelen .
tle Kinderen , nit myn voorbeeld, ontleenen 1 Lion ik verwagren, dat geluk bet deel zou weezen van een ondankbaar
Kited 2 Ach I neen , beste der Moederen ! war ik geledem
heb, is eene ftraffe - eerie rechrmaatige ftraffe, wegens ge .
h1eegd misdryf. ... lion ik u flegts getroost zieu, wegens
ea•
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ooze onvermydelyke fcheiding, ik zou zonder zngt der wereld vaarwel zeggen , uitgenomen die , welke opwelde uit
tedere liefde tot myn kleinen EDWARD, dien ik weet dat gy
voorkomen zulc myn Bemis re gevoelen . - Aan diens Vader
2ou ilc , met uw verlof, wel eenige weinige regels willen
fchryven ; doch die hem niet moeten ter hand gefleld worden , dan naa myn dood , die , wanneer iemand in mynen
toefland over haar eigen lot kan oordeelen, zal voorvallen,
eer by hier komr . Wilt gy my dan pen, inkt en papier laaten geeven, en voor een half uur alleen ]oaten?"
Her fchryfgereedfchap werd onverwyld gebragt, voor ELIZA
geplaatst, en, door kusfens onderileund, zat zy in her bedde .
Hoare diepbedroefde Moeder verliet de kamer , en lief do
Winne by haar. Zy fchreef.
„ Aan

•
•
•
•
•

EDWARD Cr7ARLTON,

Esq.

„ Wanneer gy weet , my nog dierbaare, fchoon my on-

waardig behandeld hebbende EDWARD, dat de hand, die
deezen Brief gefchreeven heefc, niet meer fchryven zal ,
en dat her fchepzel , 't geen zich thans tot u vervoegt,
wanneer gy de bier uitgedrukte gevoelens leest, geteld
zal zyn onder de ftille dooden , ben ik genegen om to
as denken , dat deeze Brief eenigen indruk op u zal maaken :
• want, fchoon ik uwe genegenheid verlooren heb, kan He
• uwe agting niet verbeurd hebben. -- Ik heb geen oog .
• merk om u verwyten to doen , wegens die veranderlykheid
• van neiging, maar al to zeer der jeugd eigen. - De ver• andering in uwe genegenheid mywaards merk ik non als
• eene regtvaardige flraffe des Hemels, over myn bedrieglylc
• handelen omtrent eene Moeder, die ik moest gehoorzaa• men en liefhebben. - Ach, EDWARDI indien gy ooit die
• genegenheid voor my gevoelde , welke gy zo menigmanl
• betuigd hebt, - indien de naam van ELIZA u immer Bier.
• boar was, - dan bid ik u , die beste en dierbaarfle aller
• Moederen met die zelfde tederheid to behandelen alsof gy
• haar eigen noon waart . -- Ten opzigte van her dierbaar
• Kind , 'r welk nimmer iets zal weeten van 's Moeders
„ liefde, fmeek ik it, toegenegen to weezen ; en 't is myra
• verzoek, by myn ilerven, dat her gefleld mag worden on .
• der her opzigc myner Moeder , die 't zelve liefde voor
• de deugd zal inboezemen , en vermnak zal fcheppen in
• her aankweeken van deszelfs verflandige vermogens .
„ Ik moet u nu berigt geeven van eene byzonderhcid ,
• welke gy niet weet . - Ik wil bekentenis doen van den
s, denigflen misflag , dien ik weet began to hebben, zints
• ik uwe Vrouw was . - 1k wil u vermelden , dat ik ,
• op zekeren tyd, eenen Brief opende, gefchreeven aan eene
A a 5
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• ongelukkige jongedogter. V66r dat ik my aan dit beris .
• penswaardig bedryf fchuldig maakte, hndt men my onder• richt, dat een ander bezit van uw hart genomen hadt ; en
• maar al to ongelukkig werd ik verzekerd van de wnarheid dee• zes v erhaals , door uw veelvuldig en Iangduurig afweezen van
• huis . -- Woorden zyn niet in flaat nit to drukken wat ik ge• voelde, wat ik leed .- Nogthans heb ik niet ten oogmerke, u
,, verwyten to doen, wegens de elenden, door my uitgeflaan :
• maar herinuer u, myn waarde EDWARD ! de Dag der Ver• gcldinge is misfchien ras sanflaande ; en ik fineek u, dat
• gy san die ongelukkige alle vergoeding fchenkt, welke in
„ uwe magt is . - 1k heb hear gezien , EDWARD I en erken
st de meerderheid baarer aanvailigheden boven de myne . - •
• Nook voorheen zag ik eene zo beminnelyke . - 1k zal
• niet langer een hinderpaal zyn om aan uwe wenfchen to
• voldoen . - Welhaast zult gy openlyk de bedroogene
,, EMMA voor uw wettige Egtgenoote tnogen erkennen .
„ Myne kragtcn bezwyken - myn geest is uitgeput
• eene duisterhoid benevelt myne oogen . -- Vaarwef, En.
• WARD 1 -- Vaarwel voor ceuwig ! -- Eerbiedig myne
• Moeder -- Wees een Vader voor myn Kind"
De infpanniug tot bet fchryven van deezen bartroerenden
Brief was to veel voor ELTZA, in haaren zo zeer verzwakten
toefland . Zy was geheel buiten flaat om den Brief digt to
doen ; fchoon zy Diet wilde, dat haare 1s/loedcr zou geroepen
warden, voor dat dezelve verzegeld was ; weetende, dat dezelve zou ftrekken tot ontdekking van EMMA'S gefchiedenis,
en dus ter vermeerdering van de an-flea , welke zy reeds
hadt uitgeflaan .
Wanneer Mevrouw LASCELLS ter kamer intradt, irekte ELIZA
hare armen uit, en fprak met de zwakke item eens flervenden : „ Dierbaarfle en beste der Moederen! flaa my toe, dat
ik u nog denmaal aan myn boezem drukke . - Stan my
toe, u no ,. tens to bedanken voor alle de blyken uwer tederheid mywaards. --- Lsat ik nog tens uwe liefde aanroepen, en myn Kind voelen"
De ontroerde Moeder riep : „ Vileg na den Doftor!"
want bet gelaat en apes was by haare Dogter, in den korten
tyd van haar afweezen, geheel veranderd . - „ Neen," fprak
ELIZA, „neen, myne dierbaare Moeder! - flaa my toe, den
korten tyd, lien ik nog to leeven heb, to befteeden in myne
zielGode ann to beveelen!--fmeekHem, dat Hy mynen geest,
die op den kant der Eeuwigheid zweeft , in gunfle aennee.
me! -- bid Hem , dat fly ons weder vereenige , in den zafigen deg der onfterflykheid!" - Dit ge2egd hebbende, viel
zy weder op 's Moeders boezem neder : binnen weinige mi .
ma-en liet zy hant los , hiet haare kwynende oogen ten hemel,
en blies, zonder doodsangst, den laatlten adem uit .
NUT-
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e Turin heeft men etlyke proeven genomen, de nuttig .
held van het Galvanismus aanKyzende in de behandeling
ran de Watervreeze.
Op 3o Prairia4, bet io Taar , wierdt een Man , oud 45 iaaren ,
in den duim van zyne rechterhand door zynen eigen Hood gebeeten , die dol was. Den 2 Fru&idor daar aan volgende ging
by den Hoogleeraar Rossl raadpleegen , omdat by op bet
mien van het water in de graft gefchrikc, en vervolgens fluiptrekkende beweegingen in de fpieren van de b,,nedenkaak gevoeld hadr. De gekwetfte verhaalde aan den Heere ROSSI,
dat by, geduurende de eerfte vyf en-twintig dagen, geen ander letzel dan in het gebeetene lichaamsdeel hadr gevoeld ;
dat by vervolgens, zonder vreemden read, zeven dagen lang
en by herhaaling, bet gewonde deel hadt gefchroeid, nu eens
met kookende oly , en dan wederom met een gloeiend yzer,
met oogmerk om eerie langduurige etrering to veroorzaaken ;
dat hy, op t5 Mesfidor, eene zeer fcherpe pyn aan den hals
gevoeld hebbende, by daar van was verlost, door behulp van
inwendige pynitillende middelen , welke een man van de kunst
hem hadt aangeraaden ; dat hy, eenige dagen hater, zwaare
duizelingen gevoeld hebbende, zoodat by zich naauwlyks op
de been kon houden , men hem een brankuziddel hadt voorgefchreeven , 't welk aanmerkelyke verligting hadt gegee .
ven ; dat by , kort daarnaa, pya gevoeld hadr in de meeste gewrigten , en vooral in de gewrigten van bet hoofd met
de wervelbeenderen ; dat hem eindelyk verfcheiden middelen,
zoo uit- als inwendige, zonder eenig nut to doen, waxen aangeraaden, tot op den dag toen de Watervreeze hem hadr doen
befluiten , den Hoogleeraar to raadpleegen .
De Heer Rossi , meenende re mogen vastftellen , dat de
dolheid zich by den Man zou openbaaren, om dat by de
voorboden daar van reeds befpeurde . nam ftraks het befluic
om het Galvanismus to werk to ftellen. fly vervaardigde
eene kolom van vyftig paaren, met fchyven van bordpapicr,
nat gemaakt in gefmolten Muriat van Amrnoniak. Hy plaatite den Middelcirkel tusfchen den top des gebeetenen duicns
en bet begin des ruggemergs, en vervolgens tusfchen de
tong en bet einde des ruggemergs ; doch de Lyder kon de
bewerking aan de tong niet verdraagen, zonder aandrang tot
byten to gevoelen . Vervolgens plaatite men hem blootvoets
op den grond , alvoorens met water ryklyk nat gemaakt ; den
indruk, welken dit vogt op hem maakte, lconde by insgelyks
Islet wederfiaan . Men deedt h :m van plants veranderen, en,
door
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door middel eens langen Geleiders, die, van zyne voeten af,
tot aan den mond wierdt gebragt , hieldt men flegts twee
minuten met de kunstbewerking aan, om dat by dreigde to
byten . Toen plaatfte de Heer Rossi den Cirkel onmiddelyk
lungs bet geheele Ruggemerg , en ging met de kunstbewerking voort, tot op bet oogenblik dat de Lyder in eene
zwaare flaauwte viol , die van buitengemeen zweeten wierdt
gevolgd . Naa verloop van een vierendeel uurs ftondt de
Lyder op, en was in flaat om na zyn huis to gaan, verzeld
van eenige Vrienden, die in last hadden, om van 't geen 'er
inmiddels was gebeurd 's anderendaags verllag to doen . Den
volgenden dag kwam by zelf to rug, zeg ende dat by gen
neezen was, om dat by, bykans zonder eenige vreeze, water gedronken, en een kop Chokolade hadt gebruikt . Dien
dag wierden de zelfde Galvanifche kunstbewerkingen aan
hem herhaald . Op den vierden dag verfcheen by van nieuws,
verzekerende dat by in 't eeten en drinken geenerhande
moeilykheid hadt ondervonden, en wilde niet meer gegalva .
Lizeerd worden . Ook drong'er de Heer RoSSI Diet op aan, nit
hoofde van 's Mans verregaande bevreesdheid voor bet Galvanismus ; alleenlyk verzogt by hem , 's anderendaags to witlen to rug komen ; doch dit deedt by niet vroeger dan zes
dagen daarnaa . De Man verhaalde, dat by , in den jongst
voorgeanden nacht, iluiptrekkende beweegingen gevoeld, en
akelige droomen hadt gehad , die hem ontrust hadden ; by
voegde 'er nevens, dat hem telkens de lust beving om in zyne
Iakens to byten , en dat bet drinken hem zeer bezwaarlyk viel .
Van nieuws onderwierp by zich aan de Galvanifche kunstbewerking , die, in tegenwoordigheid van den Heere VASSALIEANDI en verfcheiden andere perfoonen , op de zelfde wyze
als voorheen gefchiedde . Van dit tydftip tot op den veertienden dag daarnaa vertoonde zich geenerlei Coeval .
Ge.
duurende dat tydverloop kwam de Lyder dagelyks zich zelven
galvanizeeren, en bath 'em zoo veel vermaaks in, als by in den
aanvang der behandelinge daar van afkeerig was geweest . Pynem
in de gewrigten deeden zich nog op den veertienden dag gevoelen ; doch de 1-leer Rossi, ziende dat dezelve uit bet to veel
galvanizeeren ontitonden , deeds alle kunstbewerkingen op .
houden, en de pynen verdweenen op den zeven , en .twintigtlen
dag. Eenige dagen daarnaa verzogc de Lyder , zich van
nieuws to mogen galvanizeeren ; dit wierdt hem toegeftaan ,
en op den derden dag openbaarden zich de zelfde pynen ;
thans hieldt men of van galvanizeeren .
Zints then tyd is
'er een Jaar verloopen , zonder dat de Lyder eenigerlei coeval
van Hondsdolheid heeft gevoeld, en by bevindt zich in den
besten ftaat van gezondheid .
Een under Voorbeeld is dat van eenen Pruikemaaker , door
ten dollen Hond in de kin en in bet rechcer been gebee .
ten .

TIGEN DEN DOLLEHONDSBEET .

381

ten.

Vier dagen naa den beet wierdt by door den Heer
Commisfaris - Generaal der Policie , den Heere
Rossi aanbevolen , om in bet St . Tans Hospitaal gegalvanizeerd to worden . Naardien de Lyder nog geenerlei geneesmiddel hadt gebruikt, wierdt de Heer ROSSI to raade, hem
de gewoone behandeling to doen ondergaan . Met her yzer
wierdt hy, diensvolgens, op de beide gewonde plaatzen gebrand ; geduurende zes-en-twintig dagen, zints zyne komst in
bet Hospitaal, gebruikte by geenerlei under middel . Een-en-der.
tig dagen naa den beet klaagde de : Lyder dat by niet Zion flaapen : hierom deedt men hem Opium inneemen ; doch dit , in
flede van die to bedaaren , deedt de woeling en rustloosheid
toeneemen . Men vermeerderde de gift tot op twee greinen,
doch telkens zonder baste ; zelf gevoelde reeds de Lyder
eenige beletnmering in de keel .
Thans maakte de Heer
Rossi geene zwaarigheid , om hem , op de voorheen befchree .
gene wyze, to galvanizeeren .
Om den anderen dag wierdt
dit tot op den zes-en-veertigfien, dag herhaald, wanneer des
Lyders gezondheid feheen herfteld to zyn .
1-ly verliet bet
Hospitaal op den vier-en-vyftigflen dag ; zints lien tyd heeft
by geene toevallen van Watervreeze ondervonden.
CHARRON,

ANECDOTE UIT DE HISTORIR VAN HET DIERENRYK .

(*) verzelde zyne Leerlingen in de Genees .
P rofesfor
kunde der Dieren, op eene party om ktuiden to zoeken , na
HENON

Mont-Cindre, omtrent drie mylen van Lyon . Toevallig viel zyne aandacht op een vogelnest in eenen boom van aanzienlyke
hoogte . By bet nest zag by eene Lystev in eenen flaat van
ongewoone ontroering. Naauwelyks had by zyn jong gezelfchap
verzocht zich rondom den boom to fcliaaren, of zy zagen aara
deszelfs voet eene Adder, welke trachtte to ontkomen . De Pro .
fesfor gelastte , dezelve niet to dooden , maar greep ze by den
kop met een gevorkten flok, fneed ze open, en vond in her 11chaam eene jonge Lyster,nog leevende, maar befmeerd met een
witachtig fchuim , hetgeen, buiten twyffel, fpoedig een elude
aan derzelver befiaan zoude gemaakt hebben . Her kleine fchepfeltje was niet eerder uit zynen kerker verlost, dan de flttipachtige beweegingen der moeder ophielden, en zy zich gerustlyk op de takken nederzettede . De Profesfor deed de jonge
Lyster weder in her nest plaatzen by haaren inedevoedfierling ,
welke de vraatzucht der Adder ontkomen was . -- 13egeerig on,
to
(*) Voorheen Profesfor van het College Veterinaire to Parys,
Inede-Direaeur, en Profesfor van dat to Lyon, en neveno den deer
MOOTON-FONTENILLE, Lid van het Athenaeum to Lyon, Schryver van een
Werkjen, getiteld : yyaarneemingen en Pro even over de Kunst van ho#,els op to ze$ten eu fe bewaaren ; waarin deeze Anecdote veorkomt .
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to wee-en, hoe dic ;eval zoude afloopen,nlerltte by de plants,
en zond den volgenden dog derwoards twee zyner Leerlingen ,
welkeh hem berichtten, dat zy, in den boom geklommen zyn .
de, de beide jonge vogels leevende hadden gevonden .
LETS OVER HET LEGGEN EN BROEDEN VAN EIEREN DOOR
PAPEGAAIEN.

her jaar r8oa gaven wy onzen Leezeren eenig bericht
I nvan
de paring van twee Papegaaien, den Heere J .

A.

toebehoorende, en her voortbrengen van een Jong
door dezelven , in bet jaar i8oi (*). In bet volgende jaar
1802 hebben deeze Dieren weder gebroed, maar met minder
gelukkigen uitflag , volgens een verflag daarvan geplaarst in
den Nouvel Efprit des 7ournaux. Dus luidt het :
In bet jaar 18oI berichtte de Heer Cu . L . MonoZZO, van bet
Inflitutlt van Bologrte, den Heere DE LACtPEDE , Lid van den
Staatsraad , bet zonderlinge en zeldzaam voorkomende geval
van eenen in Europa geboren Papegaai . Die, van welken de
Beer wo ozzo fchreef, was to Rome gekipt . De beide vo.
gels, aan welken by her leeven verfchuldigd was , paarden op
nieuw in her jaar I8o2, en werden, in her jaargetyde hunner
minnaaryen, overgevoerd no Orvietto , by den Heer JEAN
ANTOINE PASSER I , thans Gouverneur dier Stad, welken zy
toebehoorden . Bet wyfjen leide drie eieren, op den 21, 25
en a9ftcn Juny . Zy broedde ze aanhoudende . Gedunrende
dien tyd bragt bet matinetjen boar eeten . Den I8den July
zag men, dot een der eieren buiten bet nest was geworpen .
Men opentle bet , maar vond 'er niets in, dot naar een
vruchtjen geleek . Wanneer den 2often July bet wyfjen nog
uanhield met broeden , vermoedde men , do , de vrucht der
overige eieren verongelukt was . Men befloot de eieren to
openen, en vond 'er twee welgevormde vruchten in , maar
zonder leeven . Zy werden gedaan in eene bocaal, gevuld
met wyngeest, en een Proces-verbaal gemaakt van bet gebeurde, am een echt getuigenis to behouden van het voort
teelen van deeze vogelfoort in Italle. Men denkr, dot, de .
wyl de Papegaaien niet geplaatst waren in een afzonderlyk
vertrek, bet geraas, en her ai to groot getal van menfchen,
welken by hen kwamen , ze verfchrikt zullen hebben, en
dat, misfchien, de poogingen van bet wyfjen, om de eieren ergens anders been to brengen, de Jongen hebben does
omkomen .

t tssEEI

(*) 4.g. Vad. Lent. voor

I8o-, .

Nengelwerk , bl. 4ol env.
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TREK VAN DAPPERHEID EN TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST
IN ZEN ZWITZER, EN VAN MENSCHLiEVr :NHEiD IN EEN
FRANSCH OFFICIER .

n een der jongfle gevegten, die de

Helvetiers voor hunne on .
I d e Vryheid itreeden , werd een hunner
Aanvoerderen, de

Capitein HAUSER, zwaar gewond : by lag, naa hot eindigen van
den flag, kragtloos in zyn blood bandende, onder de geIheuvelden op het flagveld . Een Fransck Officier, FRESSl\ET genaamd , bemerkte deezen gekwetlten, en hieldt hem voor
een Franschman. Nog leeven in den daar uitgeftrekt liggen .
den befpeurende, richtte by hem op, en voerde hem onderft'unende to gemoet : „ Moed, Kameraad, cooed!" - HAt?SER, als uit eene doodlyke fluimering ontwankende, ftaarde
hem met gebrokene oogen aim , en antwoordde met eene
Zwakke item : „ Het ontbreekt my niet nan Moed, maar ann
„ Kragten !" - De Franschman, fchoon ontdekkende dat de
door hem opgeholpene en bemoedigde een Zwitzer was, voelde zich door dit rustig antwoord eens bykans ftervenden dermaate getroffen, dat by op 't oogenblik bevel gaf, den zwaar
gewonden to verbinden, en alle mogelyke zorge voor hem to
drangen . Voorts werd HAUSER na Wadenfchweil gebragt, en
korten tyd daarnaa volkomen van zyne wonde herfteld .
AMMCMUM

ANEHDOTEN WEGENS DEN HEER GIBBON EN DEN ABT CHHAUVBLIM .

't

s bekend, dat de Heer GIBBON, de Schry :, er van de Ge.
I fchiedenis van den Ondergang des Romeinfchen Rylzs,
(Hiftory of the Fall of the Roman Empire) de laatfte jaaren
zyns leevens to Geneve vertoefde . Zoo zwanrlyvig wierdt
by aldaar , dat bet gain hem lastig viel .
Met dat alles
was by zeer galant , en verliefde op Mevrouw DE CROUZAS , eene Dame , zoo beminnelyk van licltaam ais van
geest. Op zekeren dag zich met hoar ailcen bet itidende , wilde by dit gunitig oogenblik to baste neemen ;
voor haar op de knieen vallende , verklaarde by haar zyne
liefde in de vuuriglte uitdrukkingen .
Mevrouw DR CEOUZAS gaf hem een antwoord , ingericht om hem, ter vernieu
winge van dit zonderling tooneel , den lust to beneemen .
De Heer GIBBON, van dat antwoord ontzer, bleef nog al op
de knieen liggen, ondanks bet herhaald verzoek der Dame
om op zynen ftoel to gaan zitten ; by was oubeweegelyk en
zweeg ftil . , . Maar,Mynheer ," herhaalde deDame, ,flaa tog
op ! " . . Helaas, Mevrouw ! antwoordde eindetyk de ongelukkige Minnaar , ik kan niet! . . . En, in de daad, zyne
zwaarlyvigheid beletto hem , zonder hulp to kunnen op .
Man.
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flaan . Thans fchelde Mevrouw DE CROVZAS , en beval den
Knegt, die bier op binnen kwam : Help 111ynheer GIBBON
eens op !
l\let deeze Anekdote paart zich eigenaartig de volgerde ;
zy betreft den Abt CHAUVELIN, gebocheld van vooren en van
a ; teren, ongemeen klein van geftalte ; niaar geestig, leevendig, onbefchaamd, en zeer vry omtrent de Vrouwen, wan .
veer hem daartoe de gelegenheid voorkwam . Op zekeren
avond bevondt by zich by Mejuffrouwe DE NANTOt1ILLET ; Zy
was alleen , een weinig ongefleld , en zat op eenen ziekenfloel . De Abt ging van liefkoozingen tot verdere vryheden
over ; en met zulk eene onbefchaatndheid, dat de Juffrouw
uit alle haare magt aan de fchel trok, om iemant to doers
binnenkomen . Aan een flerken Kamerdienaar, die fraks ver .
fcheen , en haare bevelen vraagde , was haar woord : Zet
my Mynheer den Abt eens op den fchoorfleenmantel ! De
fchoorfleen was hoog ; de knegt meer dan gemeen flerk .
fly grypt den kleinen Abt, die vergeefs daar tegen woritelde .
By plaatst hem op den fchoorfleenmantel . De Abt ziddert,
zich op deeze, ten zynen opzigte , vervaarlyke hoogte bevin .
dende, van waar by, zonder gevaar zyns leevens, niet op
den grond durfde fpringen . Het fchaterend lachen van Me.
JuffrouW DE NANTOUILLET deeds hem iiog meer in woede
ontileeken, die hem van fpyt bykans deedt barfien, toen'er,
in deezen hachelyken toelland , een bezoek wierdt aange.
diend
LETS, WL'GENS DE OPERA, LA ROMANCE .

getiteld la Romance, toen dezelve voor de eer .
D elieOpera,
maal wierdt gefpeeld, gaf aanleiding tot een Voorval,

veel klugtiger dan bet Stuk zelf . De Dichter hadt zyn Stuk
aan de Akteurs overgeleverd . De Heer ELLEVIOU, die, naar't
fchynt , een even bekwaam beoordeelaar is van de nieuwe
Tooneelflukken , als by dezelve kunflig uitvoert, verklaarde,
dat bet nietmetal deugde. Deeze beoordeeling was een weinig hard, en de Dichter wierdt 'er boos over . De Heer ELLEviou zou zich was zagter hebben kunnen uitdrukken ; maar
by is een inboorling van Sainte-Foix , en houdt nogmaalts
ilaande , dat bet Stuk nietmetal deugde . De Dichter, zyne
gramfchap nu niet meer kunnende bedwingen, eischte van hem
voldoening over zyne onbefcheidenheid . Te zamen begaven
zy zich na bet Bosch van Boulogne.
De Dichter , als de
beleedigde party , deeds bet eerlle fchot , doch fchoot
iris . De andere, die nog al in zynen vrolyken luim was geLleeven, nam zyn piflool, en bet voor des Dichters voeten
nederwerpende : „ Indien ik u dood fchoot," fprak by, „ u,v
„ Stuk zou 'er riot beter door worden ." - Deeze grap deeds
den Dichter en de Getuigen lachen, en hot gevegt bleef'er bl, .

ME NGELWEKK,
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PROEVE VAN AANMERKINGEN, OVER HET MISI3RUIIC, WELK DE ONDERLING VERSCHILLENDE
CHRISTENEN MAAKEN VAN BYZONDERE
SCHRIFTUURTEXTEN, TER SfAAVIN-

GE VAN GODGELEERDE BEGRIPPEN .

Aan den Redakteur van de

Letteroefeningen.

1lgemesae Vide,landfche

iet anders onder myne papieren zoeken∎
„ O nlangs,
de, viel my het volgende Gefchrift in handen .

By den eerften opflag hcrkende ik het voor het Opftel van eenen myner meest geagte Vrienden, my en
de zynen door cenen, gelyk het de wacreld noemt,
ontydigen dood ontrukt . Een onwillige traau ontviel myn oog, by het herleezen van het Gefchrift -traan , welgeplaatfte tol- aan 's Mans verdienften ,
die, om meer dan d6ne reden , by my , tot aan
mynen jongiten thik , immer in zegenende naage .
dagtenis zullen blyven . Gedagtig aan des Stellers op .
wensch , door daadlyke poogingen gelchraagd,
a, regten
„ dat een redelyk, van vooroordeelen gezuiverd Chris,, tendom , meer en meer, veld winnen, en alzoo het
„ Ryk der Waurheid mogt worden uitgebreid, wierd ik
„ op een middel bedagt, om het volgende Opftel, ter
~, bevorderinge van then wensch, jets of wat to doen
„ toebrengen . Uw geagt Maandwerk, eene bydraage ter
„ bevorderinge van redelyke begrippen , en alzoo van
„ waarheid en deugd, kwam my al aanftonds voor den
• geest ; en wierdt, naa weinig beraads, het befluit ge.
„ nomen, om, 't geen den zedigen naam van Proeve
De uit• draagt , u ter plaatzinge toe to zenden .
„ komst
8 b
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,,,, komst zal my leeren , of gy, in uwe wysheid, met
• my in gevoelen , omtrent de verdienfte van bet Ge• fchrift , overeenftemt . In alien gevalle ben ik
„ Uw Begunfliger."

"then men iemant , in een anderen dan den Christ lyken Godsdienst opgevoed, een denkbeeld gaf van de
onderfcheidene, zomtyds volftrekt tegenftrydige, gevoe .
lens der Gezindheden, welke then Godsdienst belyden,
zou men, in den eerflen opilag, hem bezwaarlyk tun,lien doen gelooven, dat zy alien op de zelfde Verzameling van Schriften hunne denkbeelden bouwen, welke
zy alien eenpaarig voor den Regel van hun Geloof erkennen .
Ten minfte zou by zich moeten verbeelden,
dat die Schriften of met zich zelve, of onderling moesten iryden ; en dat, diensvolgens, de Godsdienst der
Christenen , wat men ook , ten bewyze van deszelfis
%vaarheid, hem mogt voorftellen, als op onbeftaanbaare
en met elkander ftrydende grondflagen rustende, geen
trader onderzoek verdiene . -- Misfchien mogen wy
dit als gene der redenen befchouwen , waarom de Yooden , die onder ons woonen, (ik hedoel kundige en denkende Jooden) om onzen Godsdienst ernftig to onderzoeken, zoo kleine moeite aanwenden . -- Gelukkeu
lnoge bet iemant, aan zyne Godgeleerde begrippen geIduisterd, eenen Ongeloovige , als wy boven onderffelden, tot bet Christendom , en wel tot zyn byzonder
1 erkgenootfchap, over to haalen , naa , op eerie of andere wyze , hem overreed to hebben, dat alle andersdenkenden bet fpoor byster zyn, en door hem de zaaken
flegts van 0ene zyde, en uit zyn byzonder gezigtpunt,
to doen befchouwen . Voor hem, intusfchen, die aan
zyne vroeg ingezoogene begrippen met zoo vast gehegt
as , dat by aan de zulken , die eene andere denkwyze
volgen , gezond oordeel en goede inzigten -ontzegge --w
voor zulk eenen blyft bet immer eeue gewigtige vraahoe bet mogelyk zy, dat op eenen zelfden grondpag zoo wyd uiteen loopende begrippen kunnen ge=
bouwd wordens?
13eboudens beter oordeel, dunkt my, dat die vraag

do

VAN BYZONDERE SCHRIFTUURTEXTEN .

, j87

de volgende wyze zou kunnen beantwoord worden . De
vooritander van ieder byzonder Kerkgenootfchap zegt u :
„ Myn gevoelen heeft de duidelyke uitfpraak der H .
„ Schriftuure op zyne zyde . In die en die Schrif„ tuurplaatzen wordt het met zoo veele woorden geAldus fpreeken de verfchillenddenkenden
,, leerd ."
onder de Christenen ; en, de zaak met een oppervlakkig
oog befchouwende, zou men fchier -in de verzoeking
koomen van to erkennen, dat elk van hun de waarheid
op zyne zyde heeft .
Maar zouden dan de Gewyde Schriften tegenflrydigheden bevatten ? Of zouden dezelve met onzeker- of
duisterheden dermaate zyn opgevuld , dat om 't even
welk gevoelen , dat recht tegen elkander overflaande
leerbegrippen , met even goed regt nit dezelve kunnen
worden afgeleid ? Duisterheden zyn 'er, gewisfelyk , in
de Heilige Boeken voorhanden . De tyd, wanneer -de perfoonen, door, de lieden, voor, de taal, in welke
zy gefchreeven zyn - deeze en meer andere byzon.
derheden in aanmerking genomen zynde, konden, zonder nog ooit die Schriften to hebben ingezien, duisterheden door iemant voorshands met regt vermoed worden .
Doch wie , die aan de Gewyde Oirkonden
billyk regt deedt wedervaaren , beweerde immer, dat
dezelve van zodanig eenen aart zyn , dat zy omtrent
zaaken of waarheden van de dringendfle aangelegenheid
ons in onzekerheid laaten? of dat elkander rechtdraads
regenfpreekende gevoelens met even goed regt nit dezelve kunnen worden afgeleid? Ware dit het geval, op
de hooge eere, van den God der Waarheid haaren oorfprong to ontleenen , zouden die Oirkonden geene aan .
fpraak kunnen hebben.
Niet aan de H . Schriftuure zelve, dit molten wy uit
dat alles afleiden , moet de fchuld worden geweeten ,
dat, met eenigen fchyn van reden, zoo verfchillende
geloofsbegrippen uit haar ontleend worden ; in iet anders, dat geheel buiten haar omgaat, moeten wy daar
van de oorzaak zoeken .
't Is de Nvyze, op welke
godsdienflige waarheden, of liever godgeleerde meeningen in het Verfland, of waarom zeg ik niet het Geheugeni der Jeugd worden ingeprent ; die wy als eene
hoofdoorzaak wel mogen aanmerken . -- Zie hier, wat
P er, naar myn begrip, van de zaak zy
.
De Ouders, met een zeker, hoewei weinig berede .
B b s
neerd
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neerd gevoel van de aangelegenheid van den Godsdienst
doordrongen, en een aantal godsdienftige kundigheden
met de moedermelk als hebbende ingezoogen, befchouwen
bet als bun pligt, omtrent hunne Kinderen eveneens to
handelen, als hunne eigeu Ouders omtrent hen gehandeld hadden - dezelven in de Leere van bun Kerkgenootfchap to doen onderwyzen . Ter bercikinge van bet
voorgetlelde doel zyn , onder alle Gezindheden , de
middelen voorhanden . Onder baar alien zyn Ontwerpen of Zamenflelzels van Godgeleerdheid bekend, door
mannen van kunde en gezag onder haar vervaardigd ; gemakshalve , en om dezelve in bet geheugen
to gereeder toegang to doen vinden , in bet gewaat
van korte Vraagen en Antwoorden gekleed .
Langs
deezen weg doet men de geeerbiedigde leerftellingen ,
in de Artwoorden begreepen, in bet geheugen overpan , voorgedraagen in de woorden des Opftellers ,
en vervolgens met de aanhaaling van een of meer
Schriftuurtexten bekragtigd , zonder veel onderzoeks
to werk to ftellen , of bet oogmerk des Schryvers en
de zamenhang zyns redebeleids de aanhaaling 3 wettigen , en voldoenden grond van bewys opleveren . t Is de
dank der woorden , of de beteekenis , die men geleerd
heeft aan dezelve to hegten, die den leerling in zyn gevoelen fchraagt , en den tegenfpreekeren bet zwygen
oplegt . Aldus gaat men by de eene, zoo gaat men .
ook by eerie andere Gezinte to werk . En ziet daar tot
eeuwig gefchilvneren den grond gelegd - den grond
3neteen des blaams van duisterheid , door onkundigeR
of kwalykgezinden der H . Schriftuure aangewreeven .
1`e zulken , by welken dit flag van onderwys deit
lust tot eigen onparty(dig onderzoek Diet heeft uitge .
bluschr , wi,~n , in volgenden tyd , de lollyke zucht
bevangt, om de Schriftuurleere , door eigen toets, to
},eprt~even - ook deezen (zoo zwaar weegt bet voorcordee) op den mensch !) zyn niet altyd in flaat , van
de bantien, in welke , al vroeg , bun Verfand wierdt
grkluisterd, zich to ontdoen . In bet ouderlyk gezin,
of in de openhaare Zamenkomflen , heeft men zekere gevoelens zoo dikmaals als Bybelleere boor en roemen , of
t>pzetlyk verdeedigen ; door den eerbied voor Ouderen,
door bet ontzag voor Onderwyzers, wordt bet gemoed
van een heiligen fchroom bevangen , om van de inge .
prente leerbegrippen of to wyken.
Gaarne tragt mez:
hier.
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kierom bet Verftand in den plooi to brengen, om in den
aangenomen zin der Schriftuurtexten to kunnen berusten .
Wanneer men op deeze wyze de Schriftuur onderzoekt , of liever , van dezelve zodanig een gebruik
inaakt _- wanneer men , om in de eigen meening der
Gewyde Schryveren door to dringen, niet alle voorop .
gevatte vooroordeelen aflegt , wien kan het dan vreemd
dunken , dat de een de denkbeelden , met welke by
reeds was vooringeuomen , in de Schriftuur meent to
vinden, bet tegengeftelde van welke een ander nit dezelve meent to kunnen afleiden? Waar by wy, als een
anderen grond van zulke onderfcheidene opvattingen,
wel bet volgende mogen aanmerken . Wyd en breed
van de hedendaagfche verfchilden de denk- en fpreekwyze der tyden, in welke de Gewyde Boeken wierden
opgefteld . Gewoon als wy heden zyn, om de dingen,
veelil , by hunnen eigen naam to noemen , bedienden
zich dikmaals de Gewyde Schryvers van oneigenlyke be .
woordingen , van zinnebeeldige befchryvingen of uitdrukkingen . Dit , intusfchen , by gebrek aan uitleg.
kundig onderzoek, wordt by zommigen niet opgemerkt .
Re den genoeg voor den eenen, die de wourden naar do
letter opvat , en voor den anderen, die g-eleerd heeft,
in den geest daar van door to dringen, om den zelfden
Schryver wyd uiteen loopende , indien geene tegenover .
itaande leeringen , in 66nen adem , to doenn voordraa .
t en. Voeg bier nog nevens, om de oorzaak der ver.
fchillende opvattinge van eenen zelfden text aan to wy .
zen , dat een woord of uitdrukking, op zich zelf ge .
nomen, zomtyds eenen geheel anderen zin kan fchynen
aan to kondigen, dan wanneer dezelve in verband met
het geen 'er voorgaat of volgt, of in zamenvoeging met
des Schryvers of Spreekers doorgaande leeringen, be .
fchouwd worden .
Uit dit alles nu mogen wy met regt afleiden, dat
men een gantsch wederregtelyk gebruik van d+e Gewyde
Schriften maakt, en den weg bewandelt, om in de eens
opgevatte meeningen , hoe zeer ook tegen derzeiver
geest aanloopende , geftyfd to worden , wanneer men
zich to vreden houdt, met deeze of geene texten, op
den klank of de letter af, zyne Godgeleerde begrippen
geftaafd to hebben .
Eene wyze van doen is deeze ,
die, hoe zeer ook by de meeste Christen-Gezindheden in
zwang, een overblyfzel is van de dagen der SchoolgeB b 3
leerd .
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leerdheid , in welke men , met met kragt van bondig
redekavelen, maar met aanhaalingen,vooral uit de fchrif.
ten der Kerkvaderen, zyne gevoelens ftaafde , en bier
tnede meende to kunnen volftaan, om den tegenfpree*
keren den mond to fnoeren . Men gaat alzoo met den
Bybel to werk, even alsof dezelve een geregeld aaneert
gefchakeld Zamenftelzel van Godgeleerdheid behelsde ,
waarin alle de byzondere Leerftellingen onder zekere
boofd- en onderdeelen zyn gebragt, uit welke men, 't
geen tot zyn oogmerk dient, flegts heeft uit to kippen .
Men fchyat this geheel uit bet oog verloren , of liever nook to hebben opgemerkt, de wyze, op welke
de H . Schriftuur wierdt opgefteld, en haare onderfcheidene , meestal weinig zamenhangende deelen , zyn byeen gevoegd .
Men ontmoet bier, naamlyk, eene Verzameling van
meer of min uitvoerige Opftellen , by verfchillende geIegenheden vervaardigd : zommigen, om van bet leeven,
de leere en lotgevallen des Stichters van den Christlyken
Godsdienst, of van diens vroegfte verkondigers en voortplanters , een eenvoudig verhaal to doen ; eenigen, om
voor de eerlle Christlyke Gemeenten , in haare byzon.
dere omftandigheden, tot onderwys en narigt to dienen ;
anderen , om de Christgeloovigen in bet geloof to verferken , en under hunne lydingen tot ftandvastigheid
in hunne belydenis van bet Christendom to vermaamen . In bet plan der Gewyde Mannen viel bet, derhalven, Wet, even gelyk in dat der vroegere en laatere
Godgeleerden, een aaneengefchakeld,volledig Zamenflel .
zel van Godgeleerde Waarheden hunnen tydgenooten tee
hand to itellen . Even gelyk de Zaligraaker naar aanleiding van voorkomende gelegenheden fprak, zoo fchreeu_en zy_ ook , naar gelange de omftandigheden daar toe
aanleiding gaven ; veel fehreeven zy aldus, alleen van
tydlyk of plaatslyk gebruik , 't welk men , in andere
tyden en omftandigheden , dikmaals zeer onoordeelkundig heeft willen toepasfen .
Niet regelrecht tot alle
Christenen, maar tot byzondere perfoonen van kunnen
leeftyd, naar gelange van derzelver toefland en behoeften , zyn veele gezegden des Zaligmaakers en zyner
Apostelen ingericht . Deezen van zommige wanbegrippen to geneezen, of tot deeze of geene verrigtingen aan
to fpooren , was dikmaals hunne hoofdbedoeling . Zoo
beval CHRISTUS den ryken Jongeling, alle cyne bezitt
tin.
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tingen to verkoopen, de penningen, daar van koomende,
under de armen uit to deelen , en hem naa to volgen .
Zoo gaf de Apostel PAULUS den raad aan de Korinters, om, ware bet mogelyk , zich buiten den echt to
houden . Maar wie gevoelt niet, hoe zeer de meening
van CHnISTUS, en die des Apostels, wierdt miskend,
wanneer men op bet gebod des eerften de verpligting
tot vrywillige armoede , op den raad des laattlen tot
den ongehuwden ftaat bouwde? Nog verfcheiden andere
voorbeelden van bet misbruik der aanhaalinge van by .
zondere Schriftuurtexten zoude ik bier nevens kunnen
voegen . Doch den opmerkzaamen en onbevooroordeelden waarheidzoeker eenen wenk to hebben gegeeven ,
agte ik tot myn oognierk genoeg.
Om, derhalven, een geregeld, verftandig, zamenhangend ontwerp van Godsdienftige Waarheden to vormen,
op de Gewyde Schriften gegrond , en door hun gezag
bekragtigd, hebbe men den volgenden weg to betreeden .
Men leeze en herleeze , met voegzaame aandagt , de
Schriftuur, eenen aanvang maakende met de Euange .
lien , als bevattende , om zoo to fpreeken , de Archiyen der Christlyke Leere, den eigen voordragt des oorfpronklyken Verkondigers , behalven en nevens welken
het niet geoorlofd is , iemant Meester of Leeraar to
noemen . Gemeenzaam maake men zich aldus met bet
algemeen beloop en den hoofdinhoud Bier Leere , eu
prente zich diep in hoofd en hart , welke aldaar de
heerfchende Geest zy , waarop inzonderheid en met
den meesten ernst worde aangedrongen .
Aldus toegerust, en, als 't ware, in de geheimenisfen des Chris .
tendoms ingewyd, neeme by de Schriften der Apostelen onder handen .
Naauwkeurig , zoo veel hem
doenlyk is , vergewisfe by zich omtrent den tyd ,
wanneer, de omfl:andigheden , in welke , de oogmer
ken , waartoe , ieder Brief afzonderlyk zy gefchreeven (*) : in d6n woord , by verpiaatze zich , zoo veel
mogelyk, in den Band der Christenen , tot weike de Opilellen oorfpronklyk waren ingericht . Aldus to werk gaan .
de, zullen de hoofdwaarheden der Christlyke Leere zichb
in
(*) Daartoe, om van andere hulpmiddelen niet re gewaagen,
2al de Euangelifche Gefchiedenis van den Heere J . WAGeNAAR
met rrngt kunnen gebezigd worden .
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in een onbeneveld licht vertoonen . Ter flaavinge van zytt
gevoelen, zal men niet op deeze of geene op zich zelve
ftaande uitdrukking der Schriftuure zich beroepen ,
maar, veeleer , den geest daar van, den doorgaanden inhoud, to baate neemen . Om to bewyzen , by voor•
beeld, dat godsvrugt, zedelyke deugd en goede were
ken, aan 's menfchen zyde eenpaarig en ftandvastig to
betragten, de voorwaarde zyn, op welke, volgens de
weldaadige fchikking des Allerhoog('en onder de Christlyke bedeeling, eerie eeuwige gelukzaligheid is toegezegd, zal men niet van deeze of geene fchriftuurtexten
zich bedienen ; men zal daartoe niet de bekende plaats
uit den Brief van den Apostel JAKOBUS (Hoofdft . 11 : 24 .)
zanvoeren, terwyl een ander, uit de even bekende uitfpraak des Apostels PAULUS, (ROM . III : 28.) hetGeloof
boven de Werken verheffende , bet tegengettelde meent
to kunnen bewyzen . Neen ; op den heerfchenden geest,
op bet algemeen beloop der Gewyde Boeken, op den
fterken aandrang op de waardye van eerbied voor God
en de deugd, op de gemoedelyke afkeuring van al wat
zedelyk flegt is, op bet voorbeeld des Zaligmaakers en
diens Gezanten, van allerlei deugden en goede hoeda.
nigheden een fpreekend tafereel ophangende : op (tat alles zal by zich beroepen .
b ene enkele uitdrukking ,
welke, in den eertten optlag, dier leere fchynt to wederfpreeken , of eenige andere waarheid , doorgaans in
de Schriftuur voorgedraagen of ondertteld, zal hem niet
doen wankelen . Blyft, naa een onpartydig onderzoek ,
de zin van zulk eene uitdrukkinge voor hem nog duis.
ter, en kan by met de heerfchende leere dezelve niet
overeenbrengen , veeleer zal by zich overreeden, dat
by des Schryvers meening niet verftaat, dan met then
enkelen Root waanen , bet welgevestigd gebouw der
Christlyke Leere to kunnen overhoop werpen . Ter zymer verftandige gerustftellinge zat by, daarenboven, de
bedenking mogen doen gelden, zoo dikmaals by iets,'t
welk niet volkomen duidelyk is, aantreft, wat 'er dan
ook aldaar moge geleerd worden , dat bet voorzeker
van niet zeer veel gewigts is, immers met de hoofdbelangen eens Christens , godsvrugt , deugd en toeko .
zuende gelukzaligheid , in geen onmiddelyk verband
itaat, of althans elders duidelyk en verftaanbaar wordt
yoorgedraagen .
indien men, in bet verkrygen en bewyzen van Gods .
dien-

VAN BYZONDERE

SCHRTPTUURTEXTEN .

393
dienflige kundigheden, cenpaarig aldus to werk ging,
geloof ik , dat veele Godgeleerde gefchillen zouden wegvallen . Een bevalliger gelaat, dat van edele eenvoudigheid, naar 's menfchen zedelyke behoeften berekend,
zou de belangrykfte aller Weetenfchappen aanneemen .
De geest der liefde , der verdraagzaamheid en des vredes -- die kenmerkende geest van 't Euangelisch
Christendom - zou meer algemeen worden, en alzoo
de Godsdienst aanmerkelyk daar by winnen .
WAARNEEMING, BETREFFENDE HET DOORSLII{KEN
VAN EENIGE SPELDEN, EN DERZELVER ONTLASTING UIT DE DORST . Door S . POPTA,
Chirurgyn e nz . to Harlingen.

'rn den Jaare 1797 raadpleegde my eene Jongedochter,
j oud 19 jaaren, over eene Ileekende pyn in de keel en
ilokdarm ; doch zulks verdween fchielyk, naa bet gebruik van eenige hulpmiddelen . Een jaar, egter , na.
derhand kwam zy weder by my, klaagende over eene
dergelyke pyn in de linker borst, wanneer zy zig in
eene vooroverhellende richting plaatfte. Nadat ik de
borst had onderzocht, ontdekte ik, dat 'er een fpeld,
naald, of lets dergelyks, huisvestte, welke zy zig k on.
de herinneren, voor een groot jaar, doorgezwolgen to
hebben, en waarfchynlyk de fleekende pyn in de keel
en flokdarm toen ter tyd daarllelde (*) .
Ten einde der Lyderesfe eenige verligting toe to bren .
gen, oordeelde ik bet uitneemen van het vreemde lig.
haam raadzaam ; het welk ik in de maand July 1798 op
deeze volgende gemakkelyke en tevens eenvoudige mapier verrichtte : Ik nam de plaats, waar de fpeld in
haare lengte lag, tusfchen duim en vinger, bragt de .
zelve tot elkanderen, zodat de punt van de fpeld 'er
ult.
(*) Niet alleen herinnerde de Lyderes zig, eene fpeld bet
voorige jaar doorgezwolgen to hebben, maar zelfs nog drie,
welke zy , veertien jaaren oud zynde , tusfchen de tanden en
de lip had gepiaatst, waarmede zy was gaan flaapen, en, ontwaakende, bemerkt had, dat zy dezelve alle tot zig had ge .

nomen .
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uitkwam , vattede dezelve vervolgens met bet pincet,
en haalde die tot aan den knop toe nit, wanneer ik met
ten biftourie eene kleine opening maakte, om aan dezelve een gemakkelyken doorgang to bezorgen ; doch
toen dezelve ten voorfchyn kwam, zag men de fpeld
zonder knop, roestig, en aan bet tegenovergeftelde einde van de punt eenigzins omgeboogen . De pyn verdween fchielyk, en binnen kort was de kleine wond
geneezen.
Den 3o July 1803 kwam dezelfde Lyderes my we .
der raadpleegen over een ongemak in de borst , ter
plaatze waar de gemelde fpeld was uitgekomen . Dezelve ondetzoekende, vond ik aldaar eene verfterving, ter
grootie van een Hollandfcben Gulden welke den a8 July haar begin met een klein tlipje had genomen, zonder dat 'er eenige ontfleeking vooraf had plaats gegreepen (*) .
Ik ried der Lyderesfe, cen pap van havergort op bet
ongeniak to leggen, en inwendig de Cort . Peruv. to
gebruiken ; waarop de doode korst den 8 Augustus
afviel, en een zuivere zweer naliet, welke ik vervolgens met een digeftiev-pleister dekte : den it den vertoonden 'er zig, weder zonder eene voorafgaande ontpeeking , twee piekjes , ter grootte van een fluiver ,
welke ik insgelyks met een gortpap lies dekken ; waar
op dezelve den 16den afvielen , eenen fpekagtigen grond
nalaatende . Onder de behandeling van deeze twee plekjes wigrd de eerstgemelde zweer vuiler en pynlyker ;
ter geneezing van dit een en ander liet ik 's daags
tweemaal compresfen , in bet volgende natgemaakt ,
'er op leggen
# If . Calc. gvi .
Sacch . Saw . gr . vi.
M.
wasrmede zig alles tot geneezing fchikte .

Daar

(*) Deeze fchielyke verfterving , fchoon in een jong voor .
werp voorgeiomen , zou men voor bet uiterlyke Leer wel kun .
men vergelyken by dat zoort van verfierving , welk men wet
waarneemt by oude lieden , die, zondzr de minfte ontfteeking,
eene verfterving aan de onderfe ledemaaten , nit gebrek aan
leevenskragten voortkomende, krygen .
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Daar ik alle doode korften met aandacht befchouwd
Lad, met oogmerk om den knop van die fpeld, die ik
'er in de maand July 1798 had uitgekomen, 'er in to
vinden , zo wierd ik in myne verwachting to leur ge.
field, en bereikte 't zelve niet eerder dan den 2Sften,
wanneer ik in bet midden van de groottte zweer den knop
zag zitten , welke ik zonder eenige moeite 'er uitnam ;
waar na alle zweeren geneezen wierden .
Hoewel de Lyderes zig nu vleide met eene volkomezie herltelling, was zulks egter voor een korten tyd,
daar zy, in bet begin der volgende maand, weder door
zwaare pynen in dezelfde borst gefolterd wierd , welke, zo wel als 't duidelyk gevoel, bet daarzyn van een
der voor eenige jaaren doorgezwolgen fpeldcn to kennen
gaf. Deeze nam ik den i5 September op de bovengemelde manier weg ; doch zy was ook , gelyk de voo .
xige, van haar knop beroofd ; egter kwam dezelve vier
dagen naderhand voor den dag , een duim Iaager , dan
waar defpeld was uitgekomen . Den 2Tllen kwam, binnen
weinige uuren, eene verltorvene korst, ter grootte van
een fuiver , op de plaats , waar de laatite fpeld was
uitgekomen, welke weder als vooren met een gortpap
overdekt wierd : 's anderen daags morgens, zynde den
22tten , de Lyderesfe weder bezoekende , klaagde zy
over geweldige pynen , een weinig laager dan de verftorvene korst , waar ik weder een fpeld voelae, welke
ik 'er den 25flen uitnam , en, gelyk de voorige, zon .
der knop was . Den 8 October viel de doode korst af,
die den 2i September was begonnen ; in welke korst
ik den knop van de laatstgemelde fpeld vond : de zweer,
welke 'er nableef , was vuil , en binnen kort nam de
ganfche borst eene gedaante aan , alsof 'er met buskruid in gefchooten ware . Toen verging de Lyderesfe
byna van pyn ; waarom ik genoodzaakt wierd, haar,
naar omilandigheden , een Haust. anod . toe to dienen .
Over de ganfche uitgeftrektheid van de borst a ppliceer.
d e ik een gortpap ; waarmede ik aanhield tot den 2¢[ten,
wanneer alle de zwarte ftippen 'er uitvielen . Vervol.
gens overdekte ik 't zelve met een pleister van 't
met een tveinigje Merc . praecipitat.
ling. digelfiv .
Aub. gemengd ; onder welke behandeling apes fpoedig genas.
Dan , offchoon den 24 November apes digt was ,
bleef der Lyderesfe nog eene fleekende pyn aanhoudeud
by,
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by , welke ten gevolge had, dat 'er, den 7 January
1804, in den omtrek van den tepel, eene plotzelinge
verlterving plants greep, ter grootte van een duit, wel •
Ice, gelyk voorheen, met een gortpap overdekt wierd.
Deeze korst nu viel den Izden van het gezonde af, en
liet eene heel zuivere zweer na, welke met compresfen, in bet hier boven genoemde lavament natgemaakt,
overdekt wierd, en alzo geneezen .
Den I7den ontftond, een weinig beneden den tepel,we .
der eene verfterving ; doch naa eenige dagen viel de doode korst af ; dezelve wierd gelyk de voorige behandeld,
doch de geneezing eenigzins vertraagd door 't aanweezen van een fpeld, zynde de vierde, en dus de Inatfte,
die de Lyderes zig kon herinneren doorgeflikt to hebben,
welke den 28 January ongefchonden uit het midden van
de zweer ten voorfchyn kwam .
Nadat deeze 'er uit was, heeft zig alles wel gefchikt,
en de Lyderes heeft, tot heden, den i Juny I8o4, bet
geringile van then aart niet kunnen befpeuren .

LEEVENSJERIGT VAN DR . ALEXANDER GEDDES.

den geleerden op
Dr. GEDDES hebben wy, in ons
~l InMengelwerk voor den Jaare I8o2, bl . 2ga, eene
byzonderheid,
bet
diens Geloofsbelydenis raakende, en een
73rief des betreffende,
gegeeven . - Wy vin den ons
in that gefteld om hem eenigzins nader to doen kunnen ,
volgend Leevensberigt zal uitwyzen .
gelyk
Dr . ALEXANEER GEDDES werd to Arradowl in Banf
fhire, in de Parochie Rattwen, den vierden van Herfstmaand 1737, gebooren . Zyn Vader was een agtenswaard-ig Landman, fchoon niet in ruime omftandigheden leevende, en van de Roomsch-Catholyke Kerk . Vroeg
nerd GEDDES geleerd in den Bybel to leezen ; eene by .
zonderheid, welke men oordeelt invloed gehad to heb.
ben op zvn volgenden fmaak in Bybelkunde . Hy kreeg
zyne eerfte beginzels van taalkunde door een Gouver.
neur, die zich in de Parnchie zyner wooninge onthieldt .
Voorts werd by na de School to Scanlan gezonden, waar
by de gmnden lag eener uitgebreider Geleardheid . Zyne
Ouders hem in Wynmaand de Jars 1758 ten Kerkdienst
beftemd hebbende , werd by gezonden na bet Schotfche
Col .
'~ j
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Collegie to Parys, waar in de Heer GORDON bet Voorzitterfchap bekleedde . Hy woonde de Lesfen in bet
Collegie van Navarre by, en betoonde zich byzonder
yverig in bet onderwys to ontvangen van L'ADVOCAT,
Hoogleeraar der Bebreeuwfche Taale in de Sorbonne
Met den Jaare 1764 keerde GEDDES na Schotland terugge, en werd gezonden, om, als Catholyk Priester,
to Dundee den Dienst waar to neemen . Edn Jaar laater
vertrok by naTraguaire, en was Huis .capellaan by den
Graaf van then naam tot bet Jaar 1768 . I-let volgend
Jaar deedt by eene reis na Parys, om eenige Boeken in
's Konings Boekery to raadpleegen . Kort naa zyne wederkomst nam by den Dienst op zich van eene Catholyke Gemeente to Buchenhaling, in Ban,(ffhire . Hy herbouwde de Kapel to dier plaatze,'t welk hem in fchulden dompelde , waar uit by gered werd door de mild
daadigheid
d des Hertogs VAN NORFOLK .
's Mans groote geleerdheid meer en meer bekend woroiende, vereerde de Univerfiteit van Aberdeen hem met
de waardigheid van Door in de Regten ; een Eerbetoon, 't welk, naa de Hervorming, door die Univerfiteit aan Been Roomseh-Catholyken was opgedraagen .
Hier op ging by na Londen, en nam eenigen tyd den
Dienst waar in de Kapel van 's Keizers Afgezant, tot
zulks een einde nam op last van Keizer JosErrius, met
liet afloopen des jaars 1780 . Nu en dan predikte by
vervolgens ' tot Paafchen des Taars 1782, in de Kapel van
Lincoln's-inn-fields ; waarna y geheel van de waarnee .
ming aller Kerklyke bedieningen afftand deeds, en zyDen geheelen tyd befleedde aan de Overzetting van den
Bybel ; een werk , 't welk by zints bet Jaar 1760 heeds
bedoeld hadt to volbrengen . Hy gaf 'er een Plan van
in 't licht, in den Jaare 1786. Hy vondt een magtig
befchermer en voorftander in Lord PETRE, die hem alle middelen verfchafte om dit groote werk voort to zetten. De kosten van drukken liepen zeer hoog, enwerd
zulks Diet to gemoet gekomen door een genoegzaam aantal Intekenaaren . Hy ontmoette daarenboven eene fter
ke tegenkanting van zyne Roomfche Medebroederen, die
poor hem in geleerdheid en fmaak verre moesten onderdoen. Het eerfle Deel zyner Overzettinge, de zes eerR'e Boeken des Ouden Verbonds bevattende , verfcbeen ten Jaare 1792 in 't licht, met een Opdragt aan
Lord PETRE. Zyne Ziekte vertraagde het uitkomen van
her
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bet Tweede Deel, zo dat bet eerst uitkwam in den Jaa .
re 1797 , wanneer het 't licht zag met een Opdragt aan
de Hertogin VAN GLOUCESTER , die veel tot de uitgave
hadt toegebragt . Ten jaare i8oo gaf by een Boekdeel
uit, behelzende oordeelkundige Aanmerkingen , waarin
by zyne Vertaaling verdeedigde ; waarin zeer opmerkeJyk is, dat by de Engeeving van de Schryvers der Hei
lige Schriften ontkent .
Dr . GEDDES hadt ten oogmerke , der wereld eene
nieuwe Overzetting van het Boek der Pfalmen aan
to bieden ; dock, geduurende bet laat(le Saar zyns Ice .
vens, werd by, door eene menigte van kwaalen, in zynen arbeid verhinderd . Honderd-en-vier van de Pfalmen waren egter afgedrukt, wanneer by, door een atlerpynlykst ongemak, zyn in letteroefeningen gefleeten
leeven, op den 26 February des Jaars I8o2, eindigde .

WAARNEEMINGEN, OVER DEN REGEN .
RICHARD IKIRWAN, L. L . D. F. R. S .

Door

Voor
titter van de Koninglyke Ierfche Academie .

(Overgenomen nit The Transat2ions

D

academy .)

of the Royal Irish

e vermindering van de warmte der lugt, met vogtige dampen vervuld, beneden den graad, op welken de verzadiging daar van plaats grypt, 't zy dee .
Fe verkoeling ontftaa door verdunning , of door bet
inmengzel van kouder lugt, heeft men, in 't algemeen,
veronderfteld de oorzaak to zyn van den Regen ; doch
deeze veronderftelling is in beiderlei opzigt voldoende
wederlegd, de eerfte door SAUSSURE, de tweede door DL
LUC . Verkoeling, in de daad, zal de vogtigheid van de
lugt affcheiden, als dezelve verkoeld is beneden de maate, noodig om dezelve in ontbinding to houden . Maar
deeze fcheiding zal uitloopen, indien dezelve allengskens gefchiedt, in de voortbrenging van Dauw, of, in.
then fchielyk gebeurende , in bet daarftellen van een
Wolk ; gelyk de proeve van Tornea , door MAUPERTUIS
vermeld , uitwyst ; doch kan , in geen geval , Regen
veroorzaaken .
Regen is bet onmiddelyk uitwerkzel van de vereeniging
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ping der deelen, die de wolken uitmaaken ; en deeze
vereeniging is het gevolg van de wegueeming der electrieke damp'kringen, welke dezelve van elkander afgefcheiden houden . Deeze wegneeming zelve is het ge .
volg , of van de meerdere aantrekking van betere geleiders , of van de aantrekking of wegitooting van andere wolken . Het gevolg der aantrekking van de wolken is derzelver zamenvoeging ; en nit deeze zamenvoeging ontflaat de vermeerderde grootheid van derzelver zamenilellende deelen ; een aangroei, geevenredigd
aan de aantrekking, welke dezelve veroorzaakte : de groo .
tere wolken, bier door voortgebragt, vormen dl: druppels , wier verzameling wy Regen noemen . Derzelver zwaarte grooter zynde dan de wederfand der
Mgt , daalen zy noodzaaklyk neder ; en de oorzaak
van derzelver verfchillende grootte ontdekt men dus ten
klaarflen .
De afflooting der wolken, met gelyke eleclrieke ftoffe belaaden , en niet zeer in grootte verfchillende ,
loopt uit in eene enkele vermeerdering van affland ;
maar indien derzelver grootheden zeer veel verfchillen,
#an het uitloopen op aantrekking, of ten minften in de
betlanddeelen nader tot een to brengen , en dus, door
de grootte to doers toeneemen , dezelfde uitkomst to
baaren .
Wanneer de aantrekking plaats heeft tusfchen wol.
ken, ongelyk, maar teffens flerk geelearifeerd, en valt
blnnen 't geen de Ele&rifeerkundigen bet raakpunt noe .
men, wordt de ele&ieke vloeifloffe vry gefleld ; als
dan gefchiedt de zamtnvloeijing der wolkdeelen veel
fchielyker en volkomener . Van daar die groote drug .
pels , welke by den blixem plaats hebben , of zelfs
wolkbreulten , wanneer de hoeveelheden van vogt en
elec1trieke floffe groot zyn ; als tusfchen de Keerkringen .
Op deeze gronden zyn, myns oordeels , de meeste
verfchynzels , den Regen betreffende , zeer gemaklyk
to verklaaren . Van deeze zyn de opmerkenswaardigfte.
i . Dat de Regens ryklyker , doch zeldzaamer zyn,
in de Zuidlyke deelen van ons Halfrond , niet zeer bo .
ven de Zee verheeven, dan op de Noordlyker breedten .
Zy zyn ryklyker , wanneer derzelver voortbrengende
oorzaaken zamenloopen, blykbaar Lilt oorzaake dat de
hoeveelheid van hangende dampen veel grooter is in
heere, dan in louder gewesten ; doch zy zyn zeldzaa .
mer,
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pier, om dat de veranderingen van wind in o nderfchei.
d e ftreeken, die wolken, onverfchillig geelectrifeerd, aanvoeren en olidereenmengen , min veelvuldig zyu . Dit
zou men kunnen bewyzen , door bet voorbeeld by to
brengen van de Regentyden tusfchen de Keerkringen,
indien de opheldering , daar nit ontleend , Met to
breedvoerig ware voor dit Vertoog . Zelfs op gemaatigd
hooge liggingen tusfchen de Keerkringen, wanneer zy
op zich zelve ftaan en van k1eine uitgeftrektheid zyn ,
als bet Eiland St . Helena, regent bet zeldzaam .
a . Dat , op gemaatigde breedten , de Regens ook
overvloediger , fchoon doorgaans min veelvuldig zyn ,
in den Zomer , dan in den Winter , om de reeds aangevoerde redenen . Drooge Zomers zyn dan bet gevolg van eenpaarige winden , uit welk eeneu hoek dezelve dan ook mugen waaijen ; en natte Zomers ontftaan uit de windveranderingen, bovenal wanneer dezelve nit tegenovergeltelde ftreeken waaijen, en hoob
ten bereiken , genoegzaam om de wolk en ondereen te
mengen , die beftonden geduurende den tyd dat de ftrydige winden heerschten .
3 . Dat Zuidlyke winden meest met Regen vergezeld
gaan , althans in de meeste deelen van Europa , en
zeer waarfchynlyk in de meeste deelen van ons Halfrond ; doch de. Noordlyke en Oostlyke gepaard gaan
met, helder, droog en fchoon weer ; dewyl de Zuidlyke
winden niet alleen warmer zyn , uit warmer gewesten
opblaazende, maar ook meer geeleetrifeerd dan de groutl
van de kouder ftreeken , waarin zy komen . Hier.
door worden de veelvuldige dampen , welke zy bebelzen , fchielyk beroofd van een gedeelte van derzelver
ele&}rieke Iloffe, en dus veranderd in wolken ; maar de
boogere beddingen van den dampkring, onder welke de
Zuidlyke lugt wordt ingevoerd, niet onderfchraagd zynde door eene lugt zo digt, als die, welke beftondt v66r
derzelver aanvoering, moeten zy noodwendig nederdaa .
ten en zich vermengen met de laagere Zuidlyke lugt
door deeze vermenging worden zy verwarmd, en berooven de reeds in then omtrek gevormde wolken van
een gedeelte der ele&rieke ftoffe ; of misfchien worden
zy zelve door deeze wolken daar van verftooken : op
ten van deeze beide wyzen moeten 'er verfchillend geHier uit ont.
eleftrifeerde wolken gevormd worden .
Nat derzelver onderlinge aaneentrekking, welke eiudip
in
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in die zagte regen-vlaagen, welke gewoonlyk deezen wind
vergezellen . -- Noordlyke en Oostlyke winden , in
tegendeel, voortkomende uit kouder landftreeken, zyn
minder flerk geeletifeerd , dan de grond der landen ,
waar zy inkomen : to deezer oorzaake brengen dezelve,
om tegenovergeftelde redenen, helder weir aan, en eene
gefteltenis, ftrydig met raw wear .
De redenen, tot deezen tyd toe, bygebragt , otn de
onderfcheidene uitwerkzels van deeze verfchillende Winden to verklaaren , hadden blykbaar haaren oorfprorg
in de onkunde van de oorzaak en voortgang deezer
Winden . Men verbeeldde zich, dat de Zuidlyke winden, in koeler gewesten komende , fcliielyk verkoeld
wierden , door de vermenging met de kouder lugt diet
landflreeken , en dat dus de dampen tot Regen verdikten ; nogthans kon , op die wyze , deeze vermenging
alleen Wolken , maar geen Regen voortbrengen : maar
in de daad kan deeze vermenging geeue plaats grypen ,
uitgenomen met de bovenfle en onbewoogene beddingen
van den dampkring ; en deeze kan geen veelvuldige Wol .
ken , veel min overvloedigen Regen veroorzaaken : want
de lugt van de landen , waarin deeze Zuidlyke winden
waailen , moet zelf noordwaards gevoerd zyn , vOdr dat
de Zuidlyker lugtftroom kon indringen .
Daarenboven hebben de Zuidlyke winden veel warmte
in zich , en Noordlyke winden zyn zo veel koeler in
de landen , in welke zy ingevoerd worden, dat derzelver gefleltenisfe niet verouderfteld kan worden genoegzaam veranderd to zyn, om veel dampen, in 't eene gevat , of to leggen , of veel to ontbinden van het reeds
verdikte , in 't andere geval ; in tegendeel , de warme
Zuidlyke wind ontbindt de reeds gevorinde Wolken, en
de Noordlyke zal, door vermeerdering van koude , veel
meet Wolken voortbreiigen .
Te deezer oorzaake moet men noodzaaklyk tot de
elehrieke werkzaatxheid de toevlugt neemen ; fchoon ik
niet twyfel, of dit fink zal met meer naauwkeurigheids
bepaald kunnen worden door lieden , in de El leftriciteit
meer dan ik bedreeven . Lugtftroomen, loopende in ver .
fchillende richtingen , op onderfcheide hoogten in den
dampkring , moeten ongetwyfeld naauw verbonden zyu
aan deeze uitwerkzels : maar van deeze hebben wy tot
nog toe weinig kennis .
4 . Dat eene gefchiktheid tot Regen veelal gepaard
MENG. 1804 . No, q.
C c
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gait met eene vermindering van de z;tvaarte des damp .
krings , even gelyk eene gefchiktheid tot helder weder
met de vermeerdering van de zwaarte der Mgt : naardemaal , by eene vermindering van de zwaarte des
dampkrings, de opklimmiug van dampen, zo nit het land
als uit het water, zeer veel meerder is ; eene ge(ieldheid,
allergeichiktst tot wolkvorming ; en de wolken , reeds
gevormd, daalen laager, zyn dikker opeengepakt, en to
dier oorzaake meer- geCchikt om op elkander to werken,
elkander aan to trekken, en dus in Regen neder to daalen . De toegenomene zwaarte van den dampkring moet
tegenovergeftelde uitwerkingen baaren , en eene ge(teltenis to wege brengen, ongun(tig tot het doen gebooren
worden van Regen .
6. Dat 'er meer Regen valt op de oppervlakte der
aarde, dan op kleine verhevenheden boven dezelve, als
Dit uitwerkzel
van 3o tot eenige honderd voeten .
fchynt my toe voort to komen van de grootere f}ilte eu
bedaardheid der lugt naby 's aardryks oppervlakte, dan
op grooter hoogten . Om dit to bewyzen, is alleen noodig, den Regen to verzamelen , welke , by gemaatigd
weder, valt, op beide de ftanden, en die, welke by
ftortnagtig weder nederftort .
Indien deeze uitlegging
de waare is , zal het verfehil der hoeveelheid, in beide die ftanden verzameld , in het laatfte geval grooter
dan in het eerfle gevonden worden .
6 . Dat de hoeveelheden van Regen , verzameld op den
top van hooge bergen , en op vlakten, omtrent eene
halve myl van die bergen of gelegen, omtrent gelyk zyn ;
doch in den zomer valt 'er lets meer in de vlakten,in den
winter lets minder. - De grootere hoeveelheid van
Regen , in den zomer op de vlakten verzameld, fchynt
my voort to komen uit de evengemelde oorzaak, -- den
min beroerden ftaat des dampkrings ; maar de hoeveelheid
van Regen , door den invloed van deeze oorzaak ge .
wonnen , wordt dikwyls in edne groote maate vergoed
door die, welke ontftaat uif de verdikking van dampen,
gevormd op de toppen der bergen, bovenal des nagts,
wanneer 'er beneden noch nevel noch Regen gevondett
wordt . Maar in den winter deeze newels veel menigvuldiger en digter zynde op de toppen der bergen , is de
hoeveelheid van vogt , welke zy agterlaaten, veel aanmerkelyker .
7. Dat bet veel meer regent op de Westlyke kusten
der
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meeste deelen van Europa , inzonderbeid wan.
neer dezelve bergagtig zyn , dan in bet binnenfte gedeelte dier landen , of op de Oostlyke kusten van de
Groot- 8rittannifche Eilanden . -- De oorzaak deezer
verfchynzelen doet zich gereedlyk op . Westlyke winder
zyn verreweg de veeivuldigfte in meest alle deelen vats
Europa : deeze komen over de Atlantifche Zee, en brengen
veeltyds met zich mede zee-wolken, verfchillend geeledri•
ieerd, naar den aart van den grond , of bet land, waar
over ze heen gaan, alsmede van de hoogere wolken,
onder welke zy heenen trekken . Hier uir antffaat derzelver onderlinge aantrekking, en daar uit weder Regen,
Deere uitwerking grypt meest (land op de Westlykfle
kusten : wanneer zy verder gaan , moet die verfchillende eledrieke (hat, 6f ophouden, 6f verminderen .
Wanneer de kusten bergagtig zyn, zullen deeze bergen
fchielyk de ele&rieke ftofe opflorpen, die de Westlyke
windvlaagen vergezelt ; en door vermenging verdikken
de dampen , daar in opgeflooten, eerst tot Wolken ,
en (torten eindelyk in Regen neder . Te deezer oorzaake ziet men dikwyls , dat Westlyke winden, bovenal
in den Zomer, geen Regen veroorzaaken , bf omdat
zy geen Wolken aanvoeren , df geene in eene onderfcheide maate geele&ifeerde Wolken ontmoeten .
8 . Dat bet in zommige landen nimmer regent .
Zulks ontftaat uit plaatslyke om(tandigheden ; gelyk de
volgende voorbeelden uitwyzen : i . Het regent nim .
mer in de vlakten van Peru, van de Golf van Guyaquil,
ten naasten by onder de Evennagtslyn gelegen , tot op de
Zuiderbreedte van 3d° ; nook ook hoort men 'er donder,
fchoon deeze vlakten grenzen zan de Stills Zee ; dock
'er valt alle nagten een zagre daauw ; blykbaar om de
volgende reden : deeze vlakten zyn geheel zandig, en ry
zen gevolglyk nit dezelve weinig dampen op, die ook door
de daar heerichende bette fchielyk opdroogen : by gevolg
kan bet inmengzel van Zeedampen geene uitwerking
baaren .
Wyders warden de Wolken in deeze oorden
tot eene groote hoogte opgevoerd , en aangetrokken door
de ele&rieke werking van de Cordelieres , die deeze
vlakten omringen, tot derzelver hooge toppen, en brena
gen 'er overvloedigen Regen voort . Van bier ook, dat
de wyduitgeltrekte woestynen van Arabie en Africrt
zeldzaam door Regen verfrischt warden . --- a . fief
aegent bykans nook in Egypte, byzonder in O per •
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Egypte . Hier Mat aan to merken, dat Egypte zodanig
gelegen is tusfchen hooge Bergen, dat geen wind 'er
in kan komen , zonder dezelve over to trekken, behalven de Noordlyke Windeu, die van de Middellandfche
Zee waaijen ! want de Zuidlyke Winden moeten over
de bergen van Abysfsnie trekken ; en de Oostlyke over
die, welke leggen tusfchen de Roode Zee en den Nyl,
en, uit de woestynen van Arabia voortkomende,weinig
of geen dampen aanbrengen ; de Westlyke Winden moeten gaan over de woestynen van Africa en bet Gebergte Atlas. De Noordlyke Winden beginnen niet op to
blaazen dan in de maand Puny, wanneer Egypte zoda .
nig uitgedroogd is , dat bet naauwlyks eemge dampen
uitgeeft ; en de weinige Wolken, welke 'er ontftaan ,
worden aangetrokken door de Bergen van Abysfinie,
werwaards deeze Winden dezelve voeren,en met Regenvlaagen overftorten . Alle de andere Winden leggen derzelver vogtigheid of op de Bergen , welke zy over.
trekken .
VOORTEKENS VAN REGEN .

Wanneer de Barometer zaht en de Hygrometer ryst,
kondigt zulks Regen aan .
Wanneer de Barometer klimt en de Hygrometer daalt,
vogen wy fchoon weer wagten, indien 'er geene ver.
dere veranderingen in deeze wearkundige werktuigen
plants grypen ; 't welk zomtyds zeer onverwagt bet ge=
val is .
Wanneer de Barometer zakt, en de Hygrometer des.
gelyks , zal 'er waarfcbynlyk winderig wear volgen -in t byzonder wanneer de Barometer veal beneden de
natuurlyke hoogte valt .
Voorts flaat de Hygrometer 's morgens doorgaans
hooger dan op den middag ; 't welk toe to fchryven is
nan bet verfchil der warmte ; maar indien dezelve op
den middag laager ftaat, in eene grooter eveuredigheid
dan de lugtsgeflefdheid medebrengt , voorfpelt zulks
fchoon weder . In tegendeel, op den middag hooger
faande dan 's morgens, mag men Regen verwagten .
OM MET RYZEN OF DAALEN VAN DEN BAROMETER
OP DEN DAG TE VOORZIEN .

Neem den Barometer waar, 's morgens ten zeven, en
ver-
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Indien dezelve
vervolgens ten negen en tien uuren .
(land blyft houden, zal de volgende beweeging waarZakt dezelve in then
fchynlyk nederwaards weezen .
tusfchentyd, is het waarfchynlyk , dat dit zakken zal
aanhouden ; maar klimt dezelve in dien tusfchentyd,
dan ffaat de kans van een meerder ryzing of een grooter daaling gelyk .
Wederom . Neem den Barometer waar, 's naamiddags
ten t6n uuren , en vervolgens ten drie uuren : blyft dezelve flaan, dan is bet ryzen wa-arfchynlyk ; maar daalende, zyn de kansfen van een verder ryzen of daalen
gelyk .
BERICHT VAN EEN MODDRR-REGEN .
Beer Di FORTIS, Uitgeever van het

de Phyfrque.

Door den
Journal

Vp den avond van den 27 Maart deezes Jaars viel
'er een Modder-regen, niet verre van Udina .

De

wind hadt drie dagen lang, met geweld, nit het Oos-

ten gewaaid. De uitgeflrektheid gronds , met deezea
zeldzaamen Regen befproeid, was, over 't kruis gemeeten, van den Zeekant tot de Alpen van Carnia, twaalf
mylen .
lk weet niet, of de voorflanders van bet gevoeleti, 't
welk brokken Lava tot ons uit de Maan doet komen ,
iets ter flaavinge van hun begrip kunnen ontleenen uit
den Modder , welke de vlakten van Friouli overdekt
heeft : wat my betreft, in 't eerst verbeeldde ik my, dat
de wind in Sicilie, of na'.by Napels, vervuld met wolken van Volcanifche ftoffe , dezelve hadt laaten vallen
aan den voet der Carniaanfcbe bergen, die bet verder
voortgaan dier wolken belet hadden . Maar vervolgens,
door een zeer flerk vergrootglas, een bezinkzel van then
Modder, my door een Vriend uit Udina gezonden, befchouwd hebbende, hield ik my ten vollen overtuigd,
dat dezelve geen de minf'e gelykheid hadt met die mod .
derlloffe, welke de Volcano's in den dampkring opwerpen . -- Veel natuurlyker kwam bet my voor, to ver .
onderflellen, dat een florm, of misfchien een waterboos op zee , eenig modderig water opgezoogen hebbende, 't welk de rivieren by derzelver overvloeijing
C c 3
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op de vlakte agterlaaten , 't zelve hoog opvoerde ,
waar de wind 'er onder kwam . -- Het is, in g evol.
ge van dergelyke otnifandigheden , zeer natuurlyk en
algemeen, dat wormen, padden, kleine visfchen, met den
regen uit de lugt op aarde nedervallen , zonder dat
uit die verfchynzeis by iemand bet denkbeeld ontftaa,
om dezelve voor een Dierengefacht to houden , in de
lugt voortgeteeld, of uit eenig hemelsch lichaain op aar.
d e gevallen .

EENIGE NARICHTEN , BETREFFENDE THOMAS PAINE .

(Uit bet Engelsch.)
e Man, in dit opfchrift gemeld, heeft zich door
9 , D zyne Schriften , Daaden en Lotgevallen , zo
„ bekend gemaakt, dat, hoe men ook over Hem en
„ zyne Begrippen denke , bet niet onverfchillig kan
„ weezen, to weeten , wat zyn tegenwoordig lot, en
„ hoe by daar toe gekomen zy . Wy oordeelden daar„ om de volgende Narichten tt moeten mededeelen, als
„ welke teffens kunnen dienen ter ontvouwinge van de
„ denkwyze, thans in de Vereenigde Staaten van
de bovendryvende . Wy beoordeelen ze niet, maar
•• rica
verhaalen alleen ."
„

Volgens de jongfte befcheiden Uit Noord.4merica blykt,
dat THOMAS PAINE, die zonderlinge Alan , zich nog op
bet tooneel der ifaatkundige wergild vertoont . Bekend
is bet, dat by een Afgezant was na de Conventie in
Frankryk ; dat by ttemde tegen den Dood des Fran .
fchen Konings ; dat by gevangen genet- werd geduurende bet Schrikbewind Van ROBESPIERRE , naa bet
vernietigen vnn 't zelve zyne vryheid bekwam , en
naderhand , gelyk men in 't algemeen geloofde, na 4merica keerde , op ten Americaansch Fregat , door den
Voorzitter JEFFERSON to zyner afhaalinge beftemd .
Gelyk men in 't algemeen geloofde, fchryf 1k, ten opzigte van de laatstgemelde byzonderheid : want naauwkeutiger berichten leeren ons beter . Geen Fregat was
bier toe befemd .
De Voorzitter JEFFERSON fchreef

hem,
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hem, in de maand July des Jaars i8om, deezen Brief :
„
„
„
„
„

„

„
„
„

•
•
•
•
•
•

„

Gy hebt uwen wensch, om , met een Nationaal
Schip, na America weder to keeren, in uwen Brief,
aan my to verftaan gegeeven . Mr. DAWSON, die bet
Verdrag overbrengt, en u deezen Brief ter hand flelt,
is belast met her bevel aan den Capitein van Ths
Maryland, om u in to neemen en herwaards to voeren, indien gy u reisvaardig kunt maaken, nna eene
zo kort voorafgaande kennisgeeving .- Gy zult over
't algemeen ons wedergekeerd vinden tot de gevoelens, onze vro,egere tyden waardig ; tyden, waarin
bet u ter eere ftrekt gedrbeid to hebben, en met
zulk een goeden uitflag als iemand . Dar gy lang
moogt leeven, cm uwen arbeid voort to zetten, en
de belooning to vinden in de dankbaarheid der Vol .
ken, is myne oprechte bede . Ontvang de verzekering van myne hoogagting en verknogtheid .

THOMAS JEFFERSON ."
PAINE verkoos niet , met her gemelde Schip de reis
aan to neemen ; liever wilde by wagterl na her Fregat,
't welk den Minister LIVINGSTON na Frankryk zou over .
voeren ; doch 't zelve was beffemd na de Middelland.
fche Zee. Hierop werd by to raade, aan boord van
Commandeur BAR14EY to gaan ; maar bier kwam iets
tusfchen beiden . Dit Schip is op de reis in zee gezonken . Eindelyk begaf by zich aan boord van The
London Paket, een Koopvaardyfchip , na America be.
flemd, 't welk in Augustus des Jaars I8oa van Havre
de Grace zeilde .
PAINE'S komst in America veroorzaakte niet weinig
gerugts .
De veelvuldige Nieuwspapieren in dat uitge .
breide Land, van Nieuw HIampfhire tot Georgia, waren
dagelyks opgevuld met aanvallen op, of verdeedigingen
van, zyn character. Bykans vyftien jaaren was by uitlandig geweest : in then tusfchentyd hadt men verlcheide poogingen gedaan, cm in America een ander ftelzel van
Staatkunde in to voeren ; en her was bykans gelukt, de
Conf}itutie, voor welke PAINE zich een zo f}erk voor .
vogter betoond hadt, omverre to werpen .
In den Voorzitter JEFFERSON trof by niet alleen een
byzonderen Vriend aan, maar teffens een Man, die met
hem in Staatkundige maatregelen overeenftemde . En
Cc 4
ge-
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gelyk de verheffng van deezen tot bet Voorzitterfchap
den voortgang der andere Staatsparty geftuit hadt,
deedt de overkomst van PAINE zich welhaast kennen,
door met den Voorzitter yverig mede to werken in de
groote belangen desLandbeftuurs, en in bet neemen van
maatregelen, ftrekkende om de overblyfzels der Tegenpartye to vernietigen .
De Party, in 't algemeen onder den naam van Federalisten bekend, wordt door de andere befchreeven als
Oligarchisten, of Lieden, die begeeren, en wenfchen,
dat de geheele invloed des Staatsbeftuurs by hun beruste , met uitfluiting van alien , die niet in hunne
maatregelen treeden : tot onderfchraaging van hun ftelzel
was bet noodig een flaande Arm6e in to voeren, en een
ingewikkeld plan van Belasting . In deezer voege verwagtten zy , door bet vermeerderd getal hunner afhangelingen, alle de hinderpaalen, aan hunne Eer- en
Staatzugt door het Vertegenwoordigend Stelzel veroorzaakt, uit den weg to Tuimen (*) .
De geweezene Voorzitter ADAMS was aan bet hoofd der
Fe-

(*) Het zal Met ongepast weezen , bier by to voegen , 't
geen DUMBAR ons opgeeft van deeze twee Partyen,in bet Tide
Deel van zyn Werk , getiteld : De oude en nieuwe Conflitutie der Vereenigde
bf . $. „ Zy , die met

•
•
„
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„
•
•
„
•
•
•
•

Staaten

van

America

ontvouwd ,

de benaaming van Federalisten onderfcheiden werden, drongen doorgaans aan op de nood .
zaaklykheid eener meer kiem hebbende Regeering van
bet Bondg2nootfchap ; en bet was nit then hoofde, dat
zy als begunftigers van een Despotiek Beftuur door hunne
tegenitreevers werden uitgekreeten . Deezen, aan den anderen kant, daar zy zich ten uiterften nayverig toonden voor de Regten des Volks, en bevreesd, dat, wat
anderen kiem in de Regeering noemden, gevaarlyk vooc
de Vryheid kon warden, befchuldigde men, alsof zy niets
beters bedoelden, dan om eenen aanhang onder de ge .
meente to maaken , en zich zelven dusdoende to verheffen . -- Belden konden, in de daad, uit de agtenswaar.
digfte beginzels werken ; doch de waarheid gebiedt, niet
to ontveinzen , bet Been de Historie van alle Eeuwen ge .
leerd heeft , dat 'er nimmer zekerder weg tot de verkryging van willekearige magt is uitgevonden , dan die van
zich voor een Vriend des Volks uit to geeven ; en dat de
meesten van die geenen , welke ooit de Vryheid eenes
Lands onderdrukt hebben, hunnen loop alsDemagogen aanvingen en als Dwingelanden voleindigden .'
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Feferalisten ; en diens weder-verkiezing her groote punt ,

waar van hun welflaagen afhing : zy merkten hem aan
als een gefchikt werktuig tot her bereiken van alle hunne oogmerken ; fchoon zy hem al to voorzigtig vonden
em zich volkomen to verklaaren voor her toeftemtnen en
omhelzen van alle de door hun bedoelde maatregelen .
Deezer mislukking in de pooging om hem andermaal ten .voorzitterlykenIloelteverheffen,en de weder-verkiezing van een Man , volfcrekt aangekant tegen hun geheele ftelzel, duidden vry fterk aan, de gezindheid van het
gros des Volks in de Vereenigde Staaten ; en THOMAS
PAINE werd verwelkomd op her flaatkundig tooneel , als
by to voorfchyn tradt om de plans open to leggen
van her geen by de ,unto noemt , en aan to toonen,
aan welke gevaaren de Staatsgetteltenis was blootgefteld
geweest .
De
zyn , over bet geheel genomen , een
Godsdienfig Volk ; de kragtdaadigite Voorftanders en
Bewerkers der Omwentelinge in dat Werelddeel zyn atthaus niet gefchikt om de in her wilde fchermende tegenkantingen tegen de Openbaaring, in de Schriften van
PAINE , goed to keuren . Hy mogt , derhalven , uit deezen hoofde , eene groote verkoeling by zyne voorige
Vrienden verwagten ; doch deeze opwelling van afkeerig.
heid wordt door twee oorzaaken verzagt : vooreerst, om dat
PAINE niet overgeflagen is tot de uiterften der Atheisten
en Ongeloovigen in Europa , maar zyn geloof in GOD
en de Godlyke Voorzienigheid behouden heeft ; ten an.
deren , om dat by een fterk verdeediger is van die Ver .
draagzaamheid , welke de
oordeelen, dat
men verfcltuldigd is to betoonen aan lieden, met ons in
Godsdienstn
begrippen verfchillende : deeze brengt to
wege, dat de ~Imericaanen zo weinig zich bemoeijen
om to weeten, waar iemand to kerk gaa, of welk eene
vergadering by op Zondag bywoone, als zy 'er belang
in ftellen om to verneemen, in welk een koffyhuis of
herberg by verkiest, zyne avonden, op andere dagen
in de week, door to brengen . Te deezer oorzaake hebben PAINE'S aanvallen op den Uybel, meestal gegrond
op eene volkomene onkunde of misverftand der Heilige
Schriften, zo veel uitwerkings ten zynen nadeele in
4merica niet gehad , als elders : en zy, die een afkeer
hebben van 'sMans begrippen in den Godsdienst, zien
C c 6
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Bern nog nan als een Verkondiger en Voorftander van
hunne Staatkundige en Burgerlyke Vryheid .
1n deezer voege is die zonderlinge Man , in den
avondftond zyns leevens , nog geeerd .
Naa allerlei
foort van Teed , wegens zyne Staatkundige Begrippen .
geleeden to hebben ; naa in bet eene Koningryk in
beeldtenis verbrand to zyn, en elf maanden in een ander in den kerker gezugt to hebben, - is by eindelyk
wedergekeerd in een Land , waar de meerderheid met
hem in bet Staatkundige overeenftemt ; waar by, in volle vryheid, zodanige gevoelens, als hem waarheid dunken, mag vormen en openbaar verkondigen .
Onder de byzonderheden zyns leevens mogen wy nog
tellen , dat by, in zekeren zin, een ryk man is . Zyne Vrienden in America hebben zo goede zorge voor
zyne bezittingen gedraagen , dat by dezelve , by zyne
wederkomst , zesduizend Ponden St . waardig vondt ,
welke hem, daar to lande, vierhonderd Ponden St. op
brengen ;; een inkomen, genoegzaam tot vervulling zyner behoeften, terwyl by zynen ledigen tyd ten zynen
voordeele kan aanleggen . Zyne werktuigkundige proeven, waar op by zich met veel vlyts en eenen gelukki .
gen uitflag toelegt , kunnen van grooten dienst weeDe Schriften , welke by
zen voor zyn Vaderland .
ten oogmerk heeft uit to geeven, over de zaaken vast
Het gewig.
Europe , zullen zeer belangryk weezen .
tigfte onder deeze is , waarfchynlyk , de Historie der
Franfche Omwenteling , die men zegt dat in Engeland
zal nagedrukt worden, zo ras men een afdruk uit 4me.
rica bekomt. Lieden , die 'er, in geCchrifte, flukken
van gezien hebben , fpreeken 'er met grooten lof over ;
en wanneer men in aanmerking neemt de omf'andigheden, waarin PAINE zich bevonden heeft, kan bet niet
wel misfen , of dezelve zal groot licht verfpreiden over
dat onderwerp .
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VERSLAG VAN ERNE INRICUTING TE CHAILLOT, TOT HET
INNELME=N VAN OUDE LIEDEN VAN BkIDERLEI SERE .
Volgens HENRY REDHEAD YORKE, Esq .
Aan de Schryvers der Yaderlandfche Letteroefeningesl.
Myne Heeren I

• I-let zeer onlangs uitgegeeven, en in uwe Letteroefenin•
gen, No . VI deezes Jaars , met vollen regt aange„ preezen Werkje, getiteld :

Opgaave van 1Yetten en Veror-

• deningen , in onderJoheidene Tydvakken, in Engeland, om .

,, treat het ilrmenweezen gemaakt, getrokken uit het IVerk
• van den Heer RUGGLES ; voorafgegaan van eenige algemeene
• Aanmerkingen over den togenwoordigen Staat van het -,fn
„ mentweezen in de Bataaffehe Republiek, door VAN LEYDEN
• VAN WESTBARENDRECHT ; to Haarlem, by A . LOOSJES rZ .,
„ heeft my in veele opzigten hoogst voldaan ;
byzon .
• der van wegen den grooten Grondregel, daarin be .
• weerd en uitgewerkt, dat men wet bedagt woe! weezen om
• de Arlnoede to helpen, maar nog meer om de Armoede veer
„ to komen . Alles, wat eene onmiddelyke llrekking heeft ter
• bereiking van dit laatfle , to veel verwaarloosde, einde,
• verdient onze overweeging , ouze nanpryzing , onze nan• volging .
Ik twyfelde duarom niec , in een Engelsch
• Maandwerk een Stukje aantreffende , uit een nog onuit .
• gegeeven, doch ter persfe gelegd Werk, in Engeland, test
• titel zullende voeren : Letters from France in 1802 , by
sq ., t zelve grootendeels to ver• HENRY REDHEAD YORKE ,
• taalen , en UL . ter plaatzinge in uw MengeIWrrk toe
• to zenden . Meermaalen ben ik geflaagd in verzoeken om
• zulk eene plants-inruiming . Weinig twyfel 1k, of dit zal
• weder het geval weezen van uwen Begunftiger

De Omwenteling in Frankryk heeft zeker de omveraoo .
ting of vernietiging to i gevolge gehad van veele menschlie .
vende Inrichtingen, die Eeuwen lang in dat Ryk beftaan had.
den . Byzondere Perfoonen hebben edelmoedig , uit eigene
beweeging, zich bevlytigd , om de ongelukkigen dienst to
doen, en de gemaakte breuke eenigzins to heelen . Ordanks de lugcige en veelal losfe genartheid des FranJchen
Yolks, zien zy veelai voorwaards na eenige oogenblikken
rusts , als bet leeven hoog in jaaren klimt : en daar zy die
fterke gemeenfchaplyke neiging niet aankweeken, welke men
by eenige andere Volken aantreft, hebben zy meer gelegenheid
tot
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tot bet genot dier voordeelen, welke aan een enkel perfoott
worden uitgereikt .
Niets ftrekt meer tot geluk der menschlyke zamenleevinge,
din de ontdekking van uitvoerbaare ontwerpen , om bet
genoegen to vermeerderen der zodanigen, die niet langer in
Itaat zyn om zich zelven to helpen . Volken mogen bet
groudgebied hunner heerfchappye uitbreiden, en de volksmenigte vermeerderen : wanneer zy deeze voordeelen niet
aanwenden (want voordeelen zyn dit zekerlyk) om tot
middelen to dienen tot gelukkigmaaking en verbetering van
bet lot der Ingezetenen van ellerlel rang en flaat, worden
zy voorwerpen van grootfche vertoonmaaking , niet van
Volksheil .
Wanneer een Volk in aantal en magt roe•
neemt , is her teffens verpligt, voor de Ingezetenen de middelen van beftaan to vermeerderen : en zonder bet omhelzea
en invoeren van wyze Inaatregelen ter bereikinge bier van,
221 her eene gedeelce der Maatfchappye alle de voordeelen
erlangen , welke ontflaan nit flaatkundige vereeniging, terwyl de overigen wegzinken in elende en rampfpoeden zonder tat of maate . 'Er is, in de daad, geene zedelyke of
ilaatkundige noodzaaklykheid, dat de Weldaadigheid zou fliif'aan, als her Volksheil voortgaet. „ Welk voordeel," zegt
een uitmuntend Schryver , „ fchenkc de voortgang der be .
• fchaaving, de aanwas van kundigheden , de opeengehoop• to wysheid en ondervinding der Eeuwen , als dezelve de
• middelen niet aan de hand geeft om her algemeen geluk
• Us Menschdoms to vermeerderen , en een grooter getal
,, van byzondere leden der Maatfchappye niet in ftaat ftelt out
• de voordeelen der Burgerlyke Zatnenleevinge to genieten,
• of bet geen men , met vollen nadruk , mag noemen de
• Zegeningen Wes Menschlyken Leevens (*) . "
Ik weet, dat in Errgelaand de bygebragce aanmerkingen als
Overboodig mogen geagt worden ; maar indien gy onderrigt
zyt van de nacuur en her oogmerk der Inrichtinge , welke
it- gezien heb en nu vervolgens zal befchryven, houde ik my
ten vollen verzelterd , dat gy verfteld zulc ftaan , dat een
dergelyk denkbeeld nooit is opgereezen by iemand van die
Menfchenvrienden, die, zo zeer to hunner eere, hunnen tyd,
arbeid en middelen befteed hebben om bet lot hunner Medemenfchen to verbeteren. FhANCOIS DE NEUFCHATaAU deedt
een zeer nuttig Werk vervaardigen over de onderfcheidene
Liefdeflichtingen in Engeland en Dultschland, om aan bet
Franfche Gouvernement en Volk aan to wyzen, hoe veel
'er nog ongedaan was in de Staatkundige Huishouding . Dit
Werk, fchoon vry uitgebreid, behelst de laatere Inrichtingen
niet , welke de omftandigheden de Franfchen genoodzaakt
heb(*) Sir Joxty a1$cLAIL
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bebben aan to neemen . Ik zal , overzulks, in een breedfpraakiger verflag trfeden van de Stichting to Chaillot, die
even pryzenswaardig is uit hoofde van her weldaadig oogmerk , als van de verfiandige vinding .
Onlangs kwam ik in gezelfchap met een geweezen Edelman, LUCHAILLA geheeten, die, ten tyde des Schrikbewinds,
veel verloor, en om lyfsberging zich na Berlyn begaf. Wethaast oncwaarde ik, dat die [leer een kloek en nafpeurend
verfland bezat, en door en door bedreeven was in alle vak.
ken der Huishoudelyke Scaatkunde . In den loop onzes ge1preks vroeg by my, of wy in Groot-Brittanje en Ierland
eenige Inrichtingen hadden , die eene Wykplaats verzorgden
tan den Ouderdom? Ik antwoordde hem onmiddelyk : ,dee.
„ ze zyn in die Landen ontelbaar ;" en ging daar op voort
met her opnoemen van die talryke Armenhuizen . Dit antwoord voldeedt hem niet ; en by flelde daarom zyne vraag
voor in een ander licht .
„ Hebt gy ," was zyne vraag,
„ eenige Inrichting , geheel onafhanglyk van liefdegaaven ,
,, waarin Mannen en Vrouwen, naa dat zy zeventig jaaren
„bereikt hebben, of vroeger zwak worden, volgens Regt,
„en zonder de guust van iemand hoegenaamd to verzoeken,
„kunnen gaan woonen, om her overige van hunne dagen ge,, maklyk en in rust door to brengen?" Dewyl ik my geene
Inrichting van then aart in Engeland ken herinneren , vervolgde by .- „ Kom op morgen by my eeten, en ik zal u eene
„ zodanige toonen ."
Den volgenden dag vervoegde ik my derwaards ; en van
myne bevinding zal ik u nu verflag geeven . Her Huis van
den Heere DUCHAILLA is allerfchoonst to Chaillot gelegen ,
in de Champs Elyfees, omtrent op twee mylen afflands van
Parys ; her heeft een zeer ruim gezigt op de Stad, op de
Seine en bet Champ de Mars . Voor her huffs is een fraai
parterre, uitloopende in een zeer grooten moestuin ; achter
hetzelve is een ander groot huis, voorheen her Klooster van St .
Perine , ' : welk mede tot deeze Stichting behoort : voorts
heeft men 'er een veld , omcrent vier acres groot , om.
ringd door een welaangelegden en goed onderhouden tuin .
In deeze Stichting vond ik bykans honderd Oude Lieden,
Mannen en Vrouwen, wier voorkomen en manieren duidelyk uitweezen , dat zy voorheen in ruimen doene geleefd
lbadden : hun uitzigt kondigde geluk en weltevredenheid aan .
,, Dit is," fprak DUCHAILLA, „ de Wykplaats, die ik voor
$,den Ouderdom bereid heb ."
Gy moet my nu, flap voor flap, met den Heere DUCHAILLA volgen , in de verdeeling van alle de vertrekken , en de
algemeene fchikking zien , welke bier gevolgd wordt.
De Kamers, door de Vrouwen van de bier woonenden betrokken, zyn in den rechter vleugel van her gebouw . Bike
Vrouw
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Vrouw heeft eene flaapfede voor zich zelve ; 'er is een zit.
of fpreek-kamertje, voor twee Vrouwen gefchikt . Kleeding,,
als dezelve verzogt wordt, krygen zy . -- De (linker vleugel words bewoond door de Mannen, die op dezelfde wyze
woonen als de Vrouwen .
Elk ilaapt in een byzonder bedde.
In een kamertje voor beiden ontvangen zy bezoeken van
bloedverwanten en vrienden , zonder door vreemden gefoord
to worden . Een Man en Vrouw hebben eene wooning voor
zich zelven .
Het eeten beantwoordt alzins aan de netheid en zindelykheid banner vertrekken . Ten een uuren wordt, in een algemeene
zaal, een overvloedig middagmaal voor alien opgedischt, en
's avonds ten zeven uuren de avondmanityd . Bebalven eene
genoegzaame hoeveeiheid vleesch en toefpyze, krygt ieder anderhalf pond brood, elk Man den, en elke Vrouw cen halve
vies wyn , alle dagen .
In gevalle van ziekte, worden zy gebragt in een tot een
Ziekenhuis afgezonderd gedeelte, waar hun alle geneeskundige byfand ten deele valt en de naauwlettendfte oppasfing . By
bet afferven worden zy voeglyk begraaven, in eene niet ver of
gelegene Kerk, op kosten der Societeit ; of ook wel elders, doclh
dan voor rekening van de Vrienden des overledenen .
Elk bewooner heeft volkomen vryheid om over zynen tyd
re befchikken .
Zy mogen zelfs zich onledig houden met
eenige winstgeevende bezigheid, traits dezelve nlet aanloope
tegen de rust en de algemeene regelen der h uishoudinge . l k
zag dus een eantal Vrouwen bezig met vrouwlyke handwerken, voor haare vrienden en familien .
Het geld, 't welk zy
dienc tot zakgeld .
op die wyze winnen,
De Mannen
flyten hunnen tyd meest met leezen , met wandelen in de ommefreeken , of nu en dan met arbeiden in de tuinen . - Over
't algemeen merkte ik op, dat de Mannen minder werkzaam
waren dan de Vrouwen , en zich veel met godsdienfige hedryven onledig hielden .
Onder deezen is een oude Abbd,
die zyn geheelen tyd doorbrengt in bet leezen van Kerk . en
andere godsdienfige boeken : zyne Boekery befondt nit een
tweehonderdtal boeken, meest Leevensbefcbryvingen der Hei-ligen . Een ander, omtrent vier-en .zeventig jaaren oud, was
bet tegenbeeld van den gemelden . Hy hadt veel van de we.
reld gezien ; zyn voorkomen was inneemend ; en zyne gefprekken weezen nit , dat by niet zo zeer voor zich zelven
als wel voor anderen geleefd hadt . Hy was godsdienfig
zonder gefrengheid . vrolyk zonder buitenfpoorigheid, en be .
leefd zonder laagheid . Her bleek alzins, dat by betere dagen
gehad of in ruimeren doene geleefd, en geleden had door de
berooving van zyne goederen, van wegen zyne gehegtheid
aan den voorvaderlyken Godsdienst .
Hy fprak egter nooit
met eenige bitter- of fcherpheid over bet gebeurde ; alleen
trok
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trok by zyne fchouders op, en liet wet eens een glimplael3
lien , wegens de poogingen zyner Landgenooten om Vryheid
en Gelykheid in to voeren .
Hy was wet bedreeven in de
Franfche Letterkunde, en een liefhebber van de Starrekunde :
daa zyne geheele .8oekery beftondt uit een 13ybel, en eene
Spaanfche uitgave van Don Ouichot, met welken Schryver by
zeer fcheen ingenomen .
Eer wy ons ten middagmaal begaven, kwam een der Ow
de Mannen met eene groote leevendigheid binnen loopen, ea
maakte den Heere DUCHAILLA bekend, dot by no den Schouwburg ging . Dit verwonderde my. Doch , by navraage, be .
voud ik, dot by een groot liefhebber van de Muzyk geweest
was, en dot op zyn twee-en-zeventigfte jaar zyn Nook voor
dezelve nog zo fterk werkte , dot niets hem kon wederhou.
den, om eene tweede vertootting to zien van de Zingari in
Fiera door PAESIELI •O .
1k heb deeze kleine byzondetheden vermeld, om to tour
nen, dot 'er geen onredelyk of ftreng bedwang gelegd is op
hunne vermaakneemingen ; dot zy geheel en al hun eigen
meester zyn. Over her algemeen nam ik waar, dot zy alien,
meer of min , zich met Godsdienftige bedryven onledig hielden .
'Er was iets bekoorelyks in dit verblyf, 't welk de
verbeelding alleen in de ziel kan oproepen . In dot tydperk
des leevens , wanneer ziel en lichaam beide no rust haaken,
wanneer bet noodig is, dot de Onderdom zich non de woe .
lingen der bezige wergild onttrekke , en denkend wandele
op den ftillen oever van die golf, waarin by weihaast zal
verzwolgen worden , - wat kan 'er in dot ty dperk des
leevens troostvoller zyn, dan de bewustheid vaa een ver .
blyf to kunnen betrekken, waar in alle onze behoeften voor.
zien words , door de vlyt , in vroegere leevensdagen betoond ; waar onze zwakheden verligt of to gemoet geko .
men worden, zonder fmertlyk gevoel van behoefte of na .
berouw !
Men heeft wel eens ingebragt, en at to voorbaarig ingebragt, re-en de meeste Staarsbettuuren van Europa, dot mesa
'er niet anders ziet dan Jongelingen no den Gaig, en Onde
Lieden no bet Werl .huis gaande . Een Staatsbeftuur kan niet
meer verautwoordelyk weezen wegens de ongelukken dart
wegens de misdryven der Onderdaanen : beide deeze ontf1aaa
veelal uit eene flegte leevenswyze of eene hebbelyke onagt
zaamheid in de vroege jeugd :alles,derhalven,wat van eenig
SLaatsbeftuur verwagt kan worden, is, dot bet eene voeglyke
richting geeve aan liefderylre voorzieningen, en dezelve be .
waare met de eerbiedwekkende heiliging der wet . 'Er zyn eenige gevallen, in welke deszelfs koesterende voorzorge nuttig
werkzaam kan weezen om eerst opkomende Inrichtingen to on .
: Cell waarert
derleunen ; doch over 'c algemeen zal men 11C
grond •
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grondregel van algemeene Huishoudkunde vinden, dat dezelve
den oorfprong ontleenen uit de natuurlyke me&lydenbeid des
menschdoms : bet Staatsbefluur heeft niets anders to doen ,
don nanuwlettend zorg to drangen, dat de gemaakte Inrichtingen eerlyk, en overeenkomilig met de oorfpronglyke beginzelen, beftuurd worden .
Indien deeze beginzels juist zyn , en de Inrichting, van
welke ik verflag gegeeven heb , van die nuttigheid en dat aanbelong voor de Maatfchappy zy, als dezelve fchynt to weezen,
verdient zy de aandagt van alle Menfchenvrienden .
In den loop myner bezoeken, to Chaillot afgelegd, gaf de
I-leer DUCHAILLA my meermaalen zynen wensch to kennen, dat
men in Engeland eene dergelyke Stichting zou beproeven . In
den aanvange fcheen my dezelve nog al onderhevig nan eene en
andere tegenwerping ; doch by wist ze voldoende op to losfen . - Ik bragt 'er tegen in, dat bet den wortel fcheen to
knakken van een der beste beginzelen van zedelyke verpiigting .
Eerbied voor onze gryze Ouderen is niet alleen een beginzel
van zedelykheid, ons ten flerkflen ingedrukt door onze godsdienftige beginzelen, maar ook by ons charaftermaatig . Zulk
eene Inrichting mogt ftrekken om een fchok to geeven aan
die kinderlyke toegenegenheid, en in de menschlyke ziel eene
der edelfte aandoeningen uitdooven ; her fcheen daarenboven
gefchikt om ondankbaarheid voet to geeven , en den Ouderdom in her licht van een zwaardrukkenden last voor de Maatfchappy to doen voorkomen . Woeste Volken waren , door
een kwalyk geplaatst gevoel van toegenegenheid , misfchien
gepaard met een flerken trek tot zelfbehoud, gewoon , de
Oude Lieden to verdelgen, ten einde de Jongen mogten leeven . Zulks ontftaat uit hunne leevenswyze, uit de moeilykheid om zich de leevensnoodwendigheden to verfchaffen,
en bet gebrek van dezelve ten voeglyken tyde to befpaaren,
wanneer zy die in overvloed hebben . Maar, by befchnafde
Volken, waar de landbouw, de kunflen en de koophandel
niet alleen bloeijen, maar her eene land in ftaat ftellen om
den overvloed van binnenlandfche voortbrengzels voor die
van een ander to verwisfeten, en waar de talryker bevolking
een grooter maate van voorraad belooft, kunnen dusdanige
beweegredenen geen oogenblik in 's menfchen geest opkomen . Een geheel verwilderde mogt, eenige jaaren geleden,
in de Club der 7acobynen voorftellen,om de Oude Lieden to
dooden of to laaten doodhongeren , ten einde zy niet op .
aten, 't geen kon dienen om den Soldaat en werkzaamen
Burger to voeden ; zulk een voorftel vondt geen ingang : in
die Vergadering zelfs hadden alien de beginzels van befchnafde
menfchen niet uitgedoofd .
Dit bewys kan derhalven niet toegepast worden op lieden
in eenen befchaafden leevensfland . Verder hadt men bier in
acht
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aeht to neemen, dat zy, die ons bet beftann gsven, oak
doorgaans de bevorderaars waren van ons welweezen . flierdoor hebben zy een dubbelen eisch op onze dankbaarheid,
welke geheel zou worden uitgedoofd, indien zy nit bet verblyf, door hunne vlyt gellicht, overgevoerd, en, in de titer .
1te behoefte, als leevend begraaven wierden , zonder een
bloedverwant by zich to hebben om hun de oogen to fluicen .
Dit is de taal des gevoels ; een bewonderbaare grondflag
van een flaatkundig ftelzel, maar niet aitoos de beste raad .
geeffter in de daadlyke bedryven des leevens . Dat zuiks waar.
heid is , blykt uit de onwederleglyke redenen, daar tegen
eangevoerd .
In de eerffe plaats zyn deeze tegenwerpingen verkeerd anngevoerd ; dewy] bet oogmerk van deeze Srichting geenzins
is om bloedverwantfchaplyke of huislyke verbinrenisfen to
verwoesten , maar om 'er Ineer kragts aan by to zetten .
Want een perfoon, die 'er in treedt, kau, ten alien tyde ,
de oplettenheden en voorzorgen der vriendfchap en verknogtheld ondervinden, door de bezoeken van vrienden to ontvangen, en deezen, op zyne beurt, weder to bezoeken .
Ten tweeden . De Srichting is niet gefchikt voor de Ryken
en Gelukkigen ; maar voor de zodanigen alleen , die, op
eene andere wyze, voor zich zelven niet kunnen zorgen, of
bezorgd worden door hunne vrienden .
Ten derden. Meer gemaks , meer genots, meet oppasfens
flan in zodanig cane Stichting bezorgd worden aan een aantel Perfoonen in dergelyke omllandigheden, dan aan die z elf.
d e Perfoonen, verfpreid in byzondere huizen .
Ten verden. Ilet is Diet noodzaaklyk , dat elk , dfe een
Lid worth van deeze Socicteit, een Vader of eene 1Vloeder
zy. 'Er is eene inenigte van ongehuwde Perfoonen, van beiderlei Sexe, aan welken dusdanig eene Stichting cen gelukkig verblyf biedt, buiten getrouwde Lieden , die gecu Kinde .
ren hebben, of wier Kinderen overieden zyn
Te:.z vyfden.
Veele Vaders en Moeders van Huisgezinnen
zullen de voorkeus geeven aan eene Societeit van Perfoonen,
hun in jearen eu omftandigheden gelyk
Ten zesdten .
Dusdanig eene Stichting is beter dan een
Werklluis : naardemaal , fchoon eene maatige werkzaamheid
voor de Ouden heilzaam is, eigenlyk gezegded
arbeid hun benadeelt . 't Is bet Regt der Perfoonen , die 'er Leden van
worden ; zy hebben 't alcoos in 't oog gehad, en nun aan .
deel daartoe bygedraagen ; zy hebben veeivuldige gelegenheden genooten, om bet gemak en geluk, bier to ondervinden,
to zien .
Ten zevenden . Indien de Stichting hun niet aanftaat, heb.
ben zy altos vryheid, dezelve to verlaacen .
Naa deeze bedenkingea overwoogen , en ooggetuige g&
KNC. a8o¢. No . 9 .
Dd
weest
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weest to hebben van de heilzaame ui .werkzelen der Inrichtioge to Chaillot, bond ik my verzekerd, dat dergelyke Stichtin .
gen . door elk redelyk denkend mensch, ook elders met dankzegging zouden befchouwd worden , door alien , die bet
cog vestigen op de onwisfe lotgevallen des voor . en tegeafpoeds in bet menschlyk leeven .
Hoe veele vlytige Lieden warden 'er niet gevonden, die,
to midden van hunnen arbeid en bet voortzetten van een eerlyk bedryf, met kommer op den naderenden Ouden Dag vooruitzien ! floe veelen, die op een zeer goeden voet leefden ,
ontmoeten in de laatile leevensdagen tegenfpoed! Kan 'er dan
geene wykplaats zyn tusfchen den dood en bet werkhuis? Kan
'er dan geene aanmoediging voorgefteld worden , am her ongeluk eene fchuilplaats ce verfchaffen, en de onvermydelyke
rampen, die den Ouderdom vergezellen , to verzagten? Slaa bet oog op ChaillotI Zie daar eene Stichting, opgericht
door de befpaaringen van byzondere Perloonen , zo gering,
dnt dezelve naauwlyks opgemerkt, veel Inin gevoeld warden',
in den woeligen en werkzaamen leeftyd, maar die voor ouderdom en zwakheid een onafhanglyk verblyf bezorgen, 't geen
voor bun van Regtswegen openttaat, als bet gevolg van hunne
voorzigtigheid en tydig uitgeoefende fpaarzaamheid . Gezondheid en Vergenoegdheid flaan op elks gelaac gefchilderd ; de
aangenaamheden der verkeering en de gezondheid der lugs
hebben eenen zo flerk werkenden invited op bet lot der weltevredene Bewoonderen deezer plaatze, dat zy, om de e ige .
r e w oorden van den Heere DUCIIAILLA to bezigen, nimmer
Jierven I

kk zal lder byvoegen des Heeren
van deeze Stichting .

DUCIIAILLA'S

eigen verllag

VERBLYF VOOR DEN OUDERDOM TE CRAILLOT .

Naast de verpligting am regtvaardig ten opzigte van alle
menfchen to handelen, is de Weldaadigheid de cerfte en beiligfle pligt der Zamenleevinge . Deeze beflaat in eene vaderlyke zorge to draagen voor alle leden van bet zelfde gezin ,
door bun 6f redmiddelen van to bieden in ouderdom en zwak .
beid, 6f bun eene wykplaats to bezorgen , zelfs geduurende
den voorfpoed, tcgen de wisfelingen, die de wederfpoed knit
to wege brengen . Dan , am deeze hoogstwenschlyke einden
to bereiken, moet men dit hulhbetoon weeten daar to flellen,
zonder dat bet ten laste van bet Staatsbefluur kome. Dit kan
stiet beter bewerkflelligd worden, dan door aan de vlyt een
uitzigt to openen , waardoor bet tegenwoordig oogenblik dienst .
baar kan gemaakt worden tot onderfland van bet toekot :Iende ;
waardoor bet vlytbetoon zich zelven de middelen verfehaft
onide ongelukkigen .te lhelpen, en,door eene ligtdraagbaare beaui-
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zutniging , eon zeker eigendom to verfchafl'en aan de zodani .
gen, die onder den last der jaaren gebukt gaan, of zwak wor .
den, en niets bezitten .
Verfcheide yverige Menfchenvrlenden, die do ongelukkigen
wenfchen to helpen, hebben zich vereenigd om dit weldaadig
Plan to volvoeren , 't welk alleen eene vrywillige opofering
vordert, volgens eerie opltlimming, bykans onmerkbaar voor
Perfoonen, die zeifs in geen ruimen doene zyn . De zodanigen, die door zwal:beden of tegenfpoed tot eenen behoeftigen
ftaat gebragt zyn, en die fchrikken op bet denkbeeld van hun
leeven in een Hospitaal to zullen moeten eindigen , zullen in
dit Plan eene wykplaacs voor het toekomende vinden , aldaar
de zorgverzagtendfle oppasiing aantreffen, welke hun leevens .
lot verligc , rust en troost voor de rest hunner dagen .
vet
fchaft .
Het onderfcheid tusfchen deeze Stichting en de Hospital .
len, of andere Liefderyke Geilichten, beflaat hierin, dat do
Infchryver een Regt verkrygt tot bet bezit van deezen Eigendom
voor zyn leeven , verkreegen door zyne eigene fpaarzaamheid en
arbeid, waarvoor by geene verpligting heeft aan bet medelyden of de fiefdegaven van anderen . Hier vernedert goon dr ad
van weldaadigheid de zelfliefde , of kwetst dell hoogmued .
Hot is elks eigen bedryf. Voorzigcigheid en rede regelen do
zorg, bet bedryf, do evenredigheid en de opbrengst der Inrichtinge . - Deeze Inrichting heeft eene onmiddelyke
flrekking om zedelykheid aan to moedigen , door de Lieden
to gewennen om eon gefchikt gebruik to maaken van een ktein
gedeelte hunner winflen, of bet overfchot buns arbeids, maar
al to dikmaals in losbandigheden verkwist : dezelve zet hun aan
om vlytig to weezen , als vindende daariu een onfeilbaar red.
middel tegen den wederfpoed, die onaffcheidelyk is van On .
derdom zonder middelen van beflaan . Het aantal der Hospi .
taalen en do kosten, welke dezelve veroorzaalten, zullen ver .
minderd worden ; bet grout aantal Armen, die zonder fchuil .
plaats omzwerven, zal afneetnen, en dus ook bet bedroevend
vertoon, 't geen zy maaken, verwisfeld worden voor her ge .
zigt van den arbeidzaameu , gelukkig voor bet tegenwoordige
en toekomende verzorgd .
Hot Plan, thans voorgedraagen, Is eonvoudig en onkost .
lyk ; de uicwerking fchielyk, en binnen bet bereik van iedereon . Retie en berekening toonen, dat bet een onuitputbaare
bron opens van weldaadigheid .
Deeze Stichting ter veilige Wykplaats voor Ouderdom en
Zwakheid is gefchikcu voor lieden van alle Standen , en van
beiderlei Sexe , zonder onderfcheid .
Ik zal u dit nader ontvouweu .
Eenige jaaren geleden
deedt Mr . PITT verfcheide voorflagen tot verbetering der Wet .
ten voor den Arwenfiaac ; een deezer trvf ivy zeer , nit ]toot=
Dd 2
do
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de van deszelfs nuttigheid en zedelyke flrekking . Hot was, den
Armen werk to verfchaffen in hunne huizen, in ftede van hun
in werkhuizen to plaatzen . Dit was eene groote verbetering ;
ongelukkig word dit plan niet omhelsd . --- Hot Plan, bier
voorgefteld , is niet voor dat flag van Lieden , welke men
Armen noemt , die regt hebben op de Volksgoedwilligheid en
onderfteuning ; maar voor ouden of zwakken, die de task des
7eevensbedryfs hebben afgewerkt , en beflooten bebben met
werken nit to fcheiden ; die begrypen , dat 'er zo wel een
tyd is om to rusten als om to arbeiden ; en die, by her vooruitzigt op den ouden dag, iets wegleggen, om zich eene ruse
tige wykplaats to bezorgen, die hunne eigene mag heeten, in
flede van met verftramde leden den arbeid zugtend voort to zetten . --- Het lachend gelaat des geluks is veeltyds gevaarlyk ;
en zy, die bet gefronst gelaat des onheils gezien hebben ,
behoeven deeze les niet. Eene voorzorg van then aart moot
derhalven eene onmiddelyke ftrekking hebben om de zorgen
deezer wereld to verligten , en eene menigte van troostvolle
bedenidugen to doen gebooren worded , to midden van zorgen en teleuritellingen . Misfchien zullen wy, oud geworden, dit gevoelen niet koesteren ; maar in den besten tyd des
leevens kunnen ivy pier nalaaten op to merken, dat veelen der
Ouden maar al to dikwyls aangezien worden ass lasten der
Moatfchappye. -- Wat my betreft, ik wensch zodanige Insichtingen tot ftand gebragt to zien , om eene bewustheid van
onafhanglykheid to bewearen , by bet wankelend wandelen
op den rand des grafs . Indien dan de zodanigen, non welken
ik vermaagfchapt ben, zwak of fnood genoeg waren om my
to verwaarloozen , en to bebandelen As iemand, die over de
hand en to veel was , om dat ik hulp behoef , dan zou ih
weeren, waar buiren bun to leeven ; en indien , naa myne
Infchryviug geregeld betanld to hebben, myne leevensomitandigheden zodanig zyn, dat ik nict noodig heb, my van die
Wykplaats to bedienen, zal 1k nogthans bet flreclend genoegem
fmaaken van bet myne toegebragt to hebben tot onderfchraaging
cener lnrichtinge, die in verband ftaat met menschlievenheid,
met eer, met onafhanglykheid .
Nan myn cerst afggelegd bezoek to Chaillot, lreb ik de voor
deeligfle berichten ontvangen van den op- en voortgang deezer Stichtinge . De Eerfle Conful (die voorheen voor dertig Perfoonen hadt ingefchreeven) heeft vervolgens meer gedaan , en bet oppcrtoevoorzigt daar van toevertrouwd nan
den Aartsbisfehop van Parys, een oud eerwaardig Man, die,
door eigene beproeving van ongeluk, wel in ftaat zal wee2en, zodanige ungelukkige Perfoonen uit to kiezen, als verdienen pier langer ongelukkig to blyven . De Aartsbisfchop,
vergezeld door een aantal Geestlyken , oordeelde bet eigene
aartig, Chaillot to gaan zien, eer by eenige benoeming deeds.
Hy
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Wy voelde zich getroffen door de fchoonheid der ligging,
do frisheid der lugt , de netheid van elk vertrek , de orde
en de voeglykheid , daar in acht genomen . Then bet mid.
dageeten was opgezet, verfcheenen 'er zeven-en-tachcig Per .
foonen van beiderlei fexe, op wier gelaac geluk en genoegen
to leezen waren : cenigen hunner verklaarden, dat zy her zo
goed hadden als in hun eigcn huis . De Aartsbisfchop meende , dat by de oudl}e was der geheele Zameninge ; doch,
by nader onderzoelr , bleek , dat Madame LL GAND , eene
Weduwe, her hem in jaaren afwon . Hy voelde zich dermaate
getroffen door 't geed by hier zag , dat by traanen van genoegen fchreide, en zyn lcedweezen to kennen gaf, dac by
niet vroeger berigc gekreegen hadt van deeze Wykplaats des
Ouderdoms ; in zulk een geval zou de Ecrfle Conful here
noode daar nit gckreegeu hebben, om hem ten Bisfchoplyken
zetel van Pal-YS to verheffen .
Eene Infchryving is de weezenlyke en onvermydelyke
voorwaarde om Regt ten ingang to bekomen . Ingevolge
van die Infchryving moet ieder geregeld en flipt tien Stui .
vers ter maand betaalen, van tien rot vyftigjaaren ; een Schelling en agt Stuivers ter maand, van vyftig tot zeventig jaaren . Deeze onderfcheidene betaalingen bydraagen 45 L ., die
ten vollen moeten afgedaau weezen , eer iemand her Regc
van Intreede bekomt. Van hier moet iemand, die ouder is
dan Lien jaaren , en zich als Infchryver aanbiedt , ten tyde
zyner Inrekeninge zo veel bydraagen , als by of zy zouden
hebben moeten betaalen, indien de lnfchryving op her Lien .
de jar gefchied ware .
Otn deeze weldaadigheid aan to moedigen, kunnen alien,
die lust ter Infchryvinge hebben, hun Regt overdraagen aart
zo veele Perfoonen , als zy voor intekenden , onder voor.
waarde, dat de Perfoon, op welken de overdragt gefchiedr,
zo na mogelyk van denzelfden ouderdom zy als zyn Begunfliger , en dat by niet zal toegelaaten worden, eer by zeven .
tig jaaren bereikc Itebbe en de voile 45 L . betaald zyn . Deeze
overgedraagene Infchryving vervalt door den dood des is
plaats geflelden . - Her Fonds deezer Stichtinge is belegd
in de beste en zekerfte papieren , en flaat onder een beheer,
't Been, in alle opzigten, veilig en zeker is .
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ECHT BERICHT , BETREFFENDE DE MPSLUSTE ONDN.RNEEM1NG DER LUCJITREIZE VAN DE HEEREN L . S . LOUDE
EN A . HOP t2AN .

(Medegedeeld door

A. FOBKE S IMONSZ.

to Amfierdam .)

It doorgaands alle groote en veel geruchtsmaakende on .
D
derneemingen door bet Publiek naar derzelver uitflag
beoordeeid en gewaardeerd worden, behoeft, daar de onder-

vinding zulks dagelyks leert, geen vender betoog, zo min
als de waarheid, dat de in de T'aeorie zeer naauwkeurig be .
rekende werktuigkundige Proefilukken, dikwyls, in de Practyk, door byzondere bykomflige toevallen, aan mislukking
onderhevig zyn . Van beide deze waarheeden heeft de mislukte Proefileeming met een' Luchtweegkundigen Bol , of
Aer ofiatifche Machine, door de beide Natuu.- en Werktuigkundigen LOUOE en HO?M .iN to llaarlem vervaardigd , en
gefchikt om alhier to Amfierdam met denzelven eene Luchtreize to onderneemen , onlangs de onwraakbaarfle bewyzen
opgeleverd .
Eene bier to lande no,,- door geene Inwooners gewnagde,
en in heuren aart zo gewigtige onderneemfng, wekte, zo
dra de tyd, tot derzelver uitvoering bepaald,naderde, de algemeene oplettendheid op ; alhoewel men 'er, by de eerfle
aankondiging, weinig werks van gemnakt hadde ; zo dat de
Infchryving, in verre na , niet nan bet oogmerk beandwoordde .
Het is ieder bekefd, hoe clerk de toeloop„ zo wel uit deze
Stad, als van a1le omliggende plaatzen, geduurende de da .
gen der herhaalde aankondiging van bet voortgaan let Reize, geweest , en tot hoe hoog een grand bet misnoegen der
teleurgeflelde menigte gereezen is ; wanrom wy onnoodig
oordeelen, daaromtrend verder uit to weiden ; zullende ons,
uk hoofde van bet kort beflek, 't welk wy voor dit verflag
in dit Maandwerk kunnen inruimen, alleen bepaalen tot eene
korte, onpartydige en op de waarheid gegronde voorflclling
van den oirfprong en de verdere behandeling dezer Proefneemirage, gelyk die ons, door oupartydige en de geheele toedragt der zaake van den beginne voor oogen gehad hebbende getuigen, opgegeeven , en door onderfinge vergelyking derzelven 21s waarheid gebleeken is .
Wy achteden
dit to meet noodzaaklyk, daar de zeer verfchillende berichten , verkeerde opvattingen , onkundige oordeelvellingen ,
kwaade vermoedens , en daar uit ontflaande dwaalingen , in
dit geval , de eer der Natie, in hat onderneemen der Proefneemingen van lien aart, ten hoogflen ongunflig zyn .
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geboortig van Leyden, doch thands woonachtig to Haarlem, alwaar by, tevens met een Compagnon , een Fabriek in Bonten en Gaazen op heeft, en LOUIS
SAMUEL LOUDE , geboortig van Breda, zyn beiden liefhebbers en beoeffenaars der Natuur- en Werktuigkunde , de
eerstgenoemde een Phyfifche Inftrunlentmaaker en de laatst .
gemelde een onderwyzer in de Natuurkunde, welke ook met
con Cabinet van Natuurkundige Werktuigen rondreist , en
bier en elders in het publiek Phyffche, Ele0krifche, Galvanifche en Mechanifche Proefneemingen verricht.
Beide deze perfoonen kwamen met elkander in kennis en
omgang , by gelegenheid dat LoUDI , in de maand Juny des
voorleden jaars, to Harlem zyn Cabinet openftelde ; welke
Proeven HOPM AN met eenige Heeren , behoorende tot een
Phyfiesch Collegie to Harlem, een en andermaal bywoonde, en
zeer voldaan zynde over de bekwaamheid , waarmede LOUnE zyne Proefneemingen verrichtte , nader kennis met hem
maakte , hem inzonderheid onderhoudende over zyne leer,
betreffende de loopflreek der Eledriciteit , waarin uOPMAN in
gevoelen met LOUDF verfc`ilde , daar do eerstgenoemde de
meening van den Heere LUGT (*) , „ dat 'er geene aan„ voering van Ele&rieke floffe door den grand enz. plaats
„ heeft," beweerde, terwyl de andere van een tegengetleld
gevoelen was. Zy zagen en fpraken elkander voords dik .
wyls , doch meest over de famenflelling van natuurkundige
werktuigen .
Ter zelver tyd beyond zich ook to Haarlem zekere ADAMS,
welke bekend maakte , dat by een' Luchtbol zoude oplaaten .
Dit voorval gaf weder nieuwe floffe tot bunne onderlinge gefprekken, in welken Lou0E aan HOPMAN verhaalde, dat by, in
hot voorleden jaar, zelf met een' Luchtbol zoude zyn opgegaan , in welk voorneemen by onderfleund zoude zyn gewor .
den door twee Heeren to Nyrne„ en , als zynde LOUDE aldaar
to diet tyd woonachrig ; dan dat zyne Huisvrouw 'er toen zo
fterk tegen was , dat do onderneeming daardoor was blyven fleeken . De Hoot IIUPMAN, door dit gefprek aangemoedigd, gaf toen reeds zyne genegenheid to kennen, om insgelyks zodanig eene Luchtreize wel eens to willen ondernee .
men . Men befloot dus een' papieren Balon, volgends de
inrichting van MONTGOLFIER, to vervaardigen ; en , doze gereed zynde, nam men to Overveen , llegts in 't byzyn van zes
perfoonen, daarvan eene proof, met dat goed gevolg, dat dezelT RAiIAnr HOPMAN,

(*) Vie, omtrend het gevoelen van LUGT, Yaderl. Letteroef. Poor
No. XI.
Dd4

1801 .

424

SCB ' BERICIIT

zelve in vyf minuuten geheel gevuld of uitgezet was, en met
zo veel fnelheids naar boven fteeg , dat bet koord, waarmede
men Item meende vast to houden, brak , en de Bol, by Bloemeri .
daal, op bet Bosch van den Heere VAN VOLLENHOVEN nederkwam. Natuurlykerwyze werd do Bol door dezen vat befcha .
digd ; en, daar doze proefneeming op Vrydag namiddag ge .
fchiedde, was de Baton op den daarop voigenden Zondag, a1s
wanneer'er eene publieke proeve mede genomen zoude worden,
fchoon wet gerepareerd, echter nog niet volkomen droog ; zo
dat doze proef niet zo wel als de voorige flaagde, wyl verfcheiden gaatjens, die, door bet vallen van den Baton op de boomen , 'er in geraakt waren , to veel lucht deeden ontfnappen .
Ben andere Baton van dezelfde iloffe, in de Beverivyk opgelaaten, voldeed zeer aan bet verlangen der aanfchouwers .
De redenlyk goede uitflag dezer Proefneemingen deed Hop.
MAN befluiten om een' zyden Baton to vervaardigen, waarmede zy beiden eene Luchtreize zouden kunnen onderneemen .
Hoe zeer dit nu eene in alien deele gewigtige en kostbaare
onderneeming ware , en de beide Huisvrouwen der onderneemers even fterk 'er tegen waren , belloot men wederzyds
tot dezelve, en ftelde de Vrouwen, door herhaalde procven
met kleine Luchtbollen, van viles vervaardigd, in zo verre to
vrede, dat ze derzelver toeftemming aan de groote onderneeming
gaven . Men ging , van dat oogenblik of, met vlyt aan bet werk
al bet noodige tot de famenfletling van den Baton, welken men
op 31 voeten diameter bepaalde, (daar die,waarmede de I-leer
BLANCHARD bier to lande eene Luchtreize gedaan heeft, flegts
s6 voeten diameter bedroeg) werd byeengebragt ; en wet koos
men deze grootte opzettelyk daarom , om eene aanzienlyke
boeveelheid ballast to kunnen medevoeren, bet welk de voon .
zichcigheid, in dit, met zo eene groote menigte Wateren door.
fneden Gewest, aanraadde , ten einde , in gevalle van to fpoeclige daaling, boven een of under Water, den Baton door uit .
worp weder to kunnen doen ryzen . Omtrend Boo Eden beste
Italiaanfche Taf werden ter vervaardiging van dezen Balon nan .
gekocht, op den grooten Zolder der Concertzaal to Haarlem
op ragmen uitgefpannen, met een zeer leenig vernis, beftaande
uit Gum Copal en Elajlieke Gum van Cayenne, vermengd met
lynolie, beflreeken, en voords zodanig bearbeid, dat alles tegen bet daarutp volgend voorjaar in gereedheid was .
Reeds in de maand April dezes jaars werd de nu geheel gereed
zynde Baton van Haarlem naar 4tznflerdar , waar de Proefneeming en Luchtreize gefehieden zoude, overgebragt . Men had,
ter goedmaaking der onkosten, eene Infchryving geopend, by
welke men beloofd hadde, ip gevalle van mislukking, bet geld
ann de Intekenaars terug to zullen geeven ; bet welk ook, bl y kends eene Advertentie in de 4mflerdamfehe Courant van den
12 July i1 ., gefchied is . Hoe zeer nu ook deze Infchryving
in
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verve tin niet aan de gemaakte en nog to maakene onkosten
voldeed, befloot men echcer met de onderneeming voort to
gaan ; en, ter goedmaaking der kosten, zo van bedienden als
anderszins, als ook om de zank meer en meer bekend to maaken, en ieder gelegenheid to geeven om alles naauwkqurig to
kunnen befchouwen, ging men 'er toe over , om den Balon
met zyn toebehooren , tegen betaling van 6 Stuivers, publiek
to laaten bezichtigen . Men iloeg derhalven , op een Land,
achter of ter zyde van de Herberg Braamenburg , op den
Overtoomfchen Weg, eene houten Loots op, waarin men den
Balon ophing, en, door middel eener groote blaasbalg, met
gewoone Dampkringslucht opvulde en deed uitzecten ; doch
reeds toen beyond men , dat het lung to fanten gevou .
wen liggen de vernis van de op elkander gepakt geweest
zynde baanen op fommige plaatzen anti elkander had doen
kleeven , waardoor reeds eenige befchadiging aan den Baton, door de aankleeving en losrukking der vernis, befpeurd,
inaar echcer zorgvuldig geltopt en voorzien word . Men be.
foot denzelven nu weder geheel over to vernisfen ; dit, echter, werd niet in bet werk gefleld, voor dat de tyd der Proefneeming naderde ; door welk verzuim de verfche vernis,
by de vulling van den Bol nog niet genoegzaam gedroogd
zynde, op verfcheidene plaatzen nan de oude vernis zo flerk
ileefde, dat de Taf met eenige kracht van elkander afgerukc
moetende worden , almede eene oorzaak tot bet mislultken
der Proefneeminge daargefleld fchynt to hebben .
Inmiddels werd den Heeren HHOPMAN en LCUOE by zekere
gelegenheid aaugeraaden , den Bol tot een' minderen prys to
laaten bezichtigen ; waartoe zy echcer nict konden overgann ;
fchoon zy, nit hoofde der vriendelyke behandeling; van de
Regeering van Nieuweramflel, befloten, den Bul twee dagen achtereen ten voordeele der efrmen van Anflelland to
laaten bezichtigen, op dat ook minvermogenden gelegenheid
zouden hebben, denzelven van naby to kunnen bezien ; welke fchikking (volgends bericht) cene fomma van twcehon .
derd en agtrien Guiden anti gemelde Armen heeft opgebra,• ; r .
Na verloop van deze beide dagen , befloot men , den f3 :.Ion weder van de Dampkringslucht to ontlascen, de Loots of
to breeken , en al hec noodige ter vulling gereed to mn^ken .
Men kondigde den dag der afreize, onder zekere bepaalingen , tegen Woensdag den 4 July 1 . 1 ., 's namiddags ten vyf
uuren, can
; doch, wyl de wind toen al to hevig was, werd
zulks tot den volgenden dag uitgefleld . Des avonds bednarde
de wind , ntet een' ryzenden Barometer ; 't welk den onder.
neemeren hoop gaf, hunne reize des andcrendaags to zullen
kunnen aanvangen. Beiden waren ook reeds des morgens ten
half Vier uuren by de hand , ten einde wiles ten geflelden
tyde in gereedheid to kunnen hebben ; wauneer zy tegen zes
D d 5
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uuren cenige wolken in bet Westen zagen opkomen , die
hunnen moed grootelyks deeden daalen, wyl de wind meet
en meer opwakkerde , en zo fterk de overhand nam, dat
de Bol fterk geflingerd werd , en zy genoodzaakt werden,
'bet werk tot drie uuren in den namiddag to laaten berusten .
Toen was de wind, hoewel veel bedaard, echter nog zo
iterk, dat eenige lieden hun aanraadden, bet werk to ftaaken ;
daar de Bol door het flingeren ook bereids weder veel gele .
den had, en de vulling zeer trang vorderde, fchoon men die
op de best tnogelyke wyze , en met in acht neeming der
juiste betrekkelyke manten van fpecie , verrichtte ; waaruit
men zeekerlyk befluitcn moet , dat 'er nog onzichtbaare beichadigingen, bet zy in de plooijen , of elders, plaats hadden . Men befloot dus eindelyk , ziende dat bet niet mooglyk was , in den korten tyd , die nog ter vulling overbleef,
zo veel luchts, als daartoe vereischt werd , to maaken, aan
de vergaderde menigte to berichten , dat de Balon dien
avond , zynde bet toen bereids negen uuren , niet zoude opgaan . De meesten der aanfchouwers vertrokken , hoewel on.
voldaan, echter vreedzanm ; terwyl anderen zich zeer onrustig gedroegen , en zelfs dreigden, de beide onderneemers to
tleenigen ; dan de krachtdaadige adfiftentie van den Wet Ed .
3leer STOCKELAAR VAN gist, als ook van den Stads Commandant, belette , dat men aan hun of hunnen Balon eet1 .d
konde toebrergen.
De tin mtrend half gevulde Baton moest , in dezen ftaat ,
den nacht over blyven hangen ; 't welk , natuurlykerwyze ,
eon groot verlies en verteering der Lucht, die reeds in den .
zelven beflooten was , moest veroorzaaken ; zynde 'er reeds
13 van de 25 flesfen Zwavelzuur , die voorhanden waren ,
onder de direFtie van LOUD& gebezigd, welke, op verzoek
van HonMAN, bet werken aan den Balon zelven geftaakt hadde,
na reeds twee fcheuren (voorzeeker by ongeluk en in drift)
in denzelven gemaakt to hebben , die echter terftond weder
voorzien werden. - Des anderendaags , zynde Vrydag,
begon men , omtireeks den middag , nu onder opzicht van
11opMAN, met de verdere vulling, die nu op eene gewenschte
wyze flaagde , en den Balon aanmerkelyk deed uitzetten ;
doch daar men den voorigen dag meer dan de hetft der
voorhande!t zynde Vitriool vruchteloos verfpild hadde, was
'er nu welh^nst gebrek aan dit hoogstnoodzaaklyk ingredient.
De Heer norm^N brngt bet echter met de nog overgeblevee .
ne 12 flesfen Zwavelzuur zo verre, dat de Bol zeer aanzienlyk uitgezet werd , en reeds des namiddags om ddn uur
zulk eerie ryzing hekwam , dat de Schuit , die met zyn
kuTken langhouten 1361 ponden woog, benevens nog een' zak
met zand a 442 ponden , met eenige kracht moest worden
tegengehouden ; zynde 'er alstoen ook in zyn geheel gebruikt
4658
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4 5 ponder Z .wavelzuur , bet gene meer dan to veel was
om de tot den Bol noodige lucht op re leveren ; waaruit
klaarblykelyk is , dat 'er den dag to vooren een of meer
openingen in den Bol moeten gewee,t zyn
Jammer was
her, dat de proefneemers op dit tydfip geen meet Zwavelzuur voorhanden hadoen, aizo noPMAN aladan zceker de reis
zoude ondernomen hebben . Zelfs w^nneer men reeds vernomen had dat hot Zwevelzuur verbezigd was , verzogt de
Hecr ROP1LN can LOUD? , hem alleen to laaten vertrekkcn ;
dan doze hiertoe pier kunnende belluiten, ftelde HOPMAN
voor, dat bet Lot 'er over beflisfen zoude : dit, ondertusfchen, befliste (near 'r fcheen tot groot leedwezen van
IIOPMIAN) voor den perfoon van LOUDF ; die zich dan oak
tot de rein gereed ^-aakte ; echter op dat tydflip wet to lang
draalde, en mogelyk niet vooronderftelde dat de Bol zo fpoe'
dig van zyn lucht zoude verliezen ; 't welk gebleeken is ,
dat (welligt door eene nog niet ontdekte befehadiging) plaats
had, als kunnende de Bol den Heer LOUDE, toen by eindelyk
gereed was, met de Schuit, die van mandenwerk famengelteld
was, en derzelver toebehooren, zelfs zonder eenigen ballast
niet meer opligten . HOPVMN raadde hem derhalven , zich
voor ditmaal in een Wynmand of icts dergelyks , dat ligter
dan de Schuit ware , to begeeven , en dan flegts daarmede
op een' korten affland voord to gean ; doeh LOUDE fcheen
hiertoe geen' lust to hebben, en beandwoordde dit voorftel,
volgends geloofwaardige berichten , woordelyk : Lh wil op
die wwys den hall niet breeken . I-IOPMAN, vol yvers om de
reize to doen , verzocht om eenig ligt famenfiel , dat hem
flegts draagen kondo . f lierop zocht een der beCipndcn cone
oude Kinderwieg, zynde al let gene, war by van ligt man .
denwerk zo fpoedig had weeten to bekomen ; en hoewel
IIOP:MAN zich , op dat oogenblik, mooglyk in dat gebrekkig
voertuig gewaagd zonde hebben , werd dic fink echter to
zwak bevonden , alzo de bodem 'er weldra dreigde nit to
valicn . Een ander kwam inmiddels tnef een klein Mandjen,
alwaar men naauwlyks de beenen in konde bergen , aandrea .
gen ; tot dat IIOPMAN eindelyk in -.Alen beast cone Mend zocht,
met welke by door drie 3 vier Heeren, die zyn voorneemen
voor al to gevaarlyk hidden , doch to vergeefs , tegengehouden
werd . Zyne Huisvrouw, die by alles tegenwoordig, en 'er
nu zeer voor was, dat hour Man de reis zoude ondernee.
men, nam reeds, met 211e tekenen van good vertrouwen en
vooruitzicht, affcheid van hem . HOPMAN, de Mend zo fpoedig
mogelyk van den Balon vastgemaakt hebbende , fiapte , zo
bet fcheen met een blyde hoop , in dezelve ; dan de Bol,
losgelaaten zynde , wiide (als weder veel luchts inmiddels
verlooren hebbende) nu in bet geheel niet meer ryzen .
Daarop wierp xoemtN alles , wat hem bezwaarde , tot zyn
Jas
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Jas toe, van zich af ; doch almede zonder vrucht. IntuSfchen lccvam LouDE niet meer ten voorfchyn.
Hoe zeer 'c nu ook nog geen drie uuren in den namiddag
ware, en men beloofd hadde, den Balon tegen vyf uuren to
zullen doen ftygen, befloot xoPMAN, die uu van zyn Reisgezel
verlaaten en geheel tan zich zelven overgegeeven was , otn
de vergaderde menigte ten minften met het oplaaten van den
Balon alleen to voldoen ; daar zulks door langer toeven geheel onmooglyk fcheen to zullen worden , wyl dezelve zo
flerk en zichtbaar verminderde, dat ze welligc ten vyf uuren
niet meer, immers niet zeer aanmerkelyk , zoude gefleegen
zyn,
Hy befloot dus , daar by nu van de volflrekte onmooglykheid, om zyn voorneemen to kunnen uicvoeren, overtuigd was , den zo kostbaaren Bol aan deszelfs lot over to
laaten .
De Balon rees daarop zeer flaatig, den cours neemende ten
Z . Z . Westen, en fleeg aldus in de hoogte, tot by de wolken
doorboorde. flier trof hy, naar'c fchynt, eene andere windftreek aan , die hem Oostwaards voerde, tot dat by ten eenemaal nit bet gezicht geraakte .
De Bol, nu des Vrydags middags ten drie uuren opgelaaten
zyude, heeft zich, (volgends echte berichcen) reeds om half
vyf uuren, boven de Stad Lochem (by Zutphen), in de gedaante eener Zon, van eene fchynbaare grootte van 2 voet
middellyns-, vertoond, en is omcrend half zes uuren, anderhalf uur van Lochemn , nedergedaald , alivaar by door eenige
Landlieden is tegengehouden , tot dat de Wel Ed. Heer
Mr. n . l . RAEDT, Oflicier van bet Scholtambt Lochem, hem opeischte, op een Kar ten zynen huize deed brengen, en op een
Zolder aldaar to droogen deed leggen ; zynde de Bol door
deze voorzichtige behandeling , tot grooc genoegen van tiorntAN, nog al vry ongefchonden gebleeven ; zo dat deze, hoe
ongelukkig zyne onderneeming nu ook moge uitgevallen zyn ,
echter nog beftendig den lust laat blyken om dezelfde proef
to herhaalen, en dus in den roem der welgeflaagde Luchtreiz1gers to deelen .
Of zulks nog plaats zal hebben , zal de
tyd leeren . Intusfchen blykt ult een en ander genoegzaam ,
dat niet de hoedanigheid der fpecie , welke van de beste en
kostbaarfle was, noch ook de wyze van vulling , die echter
mooglyk nog wel zuiniger to bewerkitelligen geweest ware ,
rntar de menigvuldige befchadiging van den Bol , zo door
den wind als andere toevallen , de voornaamJle oorzaak der
tnislukking dezer Proefneeminge geweest is .
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VOOABEELD VAN EEN', OP EENE ZONDERLINGE WYZE, TA
RECIIT GEBRAGTEN KRa1VKZINNIGEN .

(Uit

Pit. PINELS Traite Medico-Flailofoplsique fur

l'Alienation Mentale .)

beroemd IIorlogiemaalter to Parys hadt langen tyd
E enzwanger
gegaan met bet harsfenfchimmig denkbeeid ont

de eeuwigduurende beweeging uit re vinden . Hy werd door
den fchrik , welken de veelvi dige bloedftortingen in de dagen des Schrikbewinds veroorzaaltten, volkomen krankzinnig .
Zyne bysterzinnigheid was van een zeer zeldzaamen cart, en
verknogt --an de denkbeeiden , door de veelvuldige moorden
veroorzaakt. fly hieldt zich verzekerd , dat by zyn hoofd
op de firafplaats verlooren hadt, en 't zelve op con hoop
met de hvofden van andere flachtoffers geworpen was ; maar
dat de Regters, by eene to Nat komende herroeping van bun
wreed befluit, bevel hadden gegeeven, dat de hoofden zouden
wed'ergezogt,en elk hoofd weder op 'c eigen lichaam zou gezet
worden . Hy viel in her begrip, dat , door een zonderlingen
misflag , her hoofd van een zyner medegeftraften op zyne
fchouderen geplaatst was . -- Hy werd in bet Verbeterhuis
gebragt . flier beklaagde by zich , by aanhoudenheid, over
bet ongeluk, hem wedervaaren, dat by zyne fchoone randeat
en frisfen adem voor elendige brokken en een onaangenaameu adem verwisfeld vondt. - Net leedc niet lang , of de
hoop, om de eeuwigduurende beweeging re zullen uitvinden,
keerde by hem weder ; men moedigde hem aan om dic
werk voort to zetten . Toen by begreep her voltooid ce
liebben, en deswegen in verrukkende vreugde was opgetoogen, deeds eeu fchielyk opkomend denkbeeld van niislu',king
.geheel en al zynen lust , om her weder to hervatten , verdwynen . -- fly was nog floods met her denkbeeld ingeno .
men, dat zyn hoofd zyn eigen nict was ; doch van dit begrip
werd by reruggebragc , door een woord , help toegevoegd,
op een tyd, dat by bezig was met de mogelykheid to ver .
deedigen van bet Mirakel van ST . DENYS, van wien verhaald
words, dat by gewoon was, met zyn hoofd in zyne hander
to wandelen , en , in dien ftand, her beftendig to kusfchen .
Men voerde hem , onder een luidrugtig gefchaater , to gemoet : „ Zyt gy zo gek van milk eene Historic ce geloo .
„ ven ? Hoe kon ST. DENYS zyn hoofd kusfchen ? deedt by
„ her met zyne hielen ?" Dit onbcantwoordelyk en onder,
wagt zeggen trof den Krankzinnigen dermaate, dat by afiiet,
verder lets , betreffende de verwisfeling van zyn hoofd, to
zeggen : by begaf zich weder aan zynen arbeid, en herkreeg
arolkomen het gebruik zyns verftands .
j$T6
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OVER DE SPEELKAARTEN .

(Overgenolnen nit l'Improvifateur F •a nfois, onlangs to
Parys gedrukr .)
~n Italie wierden de Speelkaarten in de Veertiende Ecuw nit .
1 gevonden . De Abt DE LONGUERUE , in zyne foort een der
meestweetende mannen in Frankryk , heeft een fpel Kaarteu
gezien, zo als zy in den beginne waren ; zy wareu zeven of
agt duitnen lang . Men zag op dezelve con Pans, Keizers,
en de vier Monarchien , die elkander befireeden ; dit gaf aanleiding tot de vier kleuren .
Ilt den jaare 1390 wierdt het
Kaartfpel in Frankryk ingevoerd , ten vermaake van Koning
XAREL DEN VI, die toenmaals van zyn verftand beroofd was .
De Rekenkamer gaf 56 Parysfche ftuivers voor bet fpel,'t welk
voor den Vorst gekogt wierdt ; eene aanzienlyke fomme in die
dagen .
ARGINE, de naam van Klaverenvrouw , is hot keerfchrift
Van ItEGiNA (Koningin) ; deeze was de Koningin MARIA VAN
ANJOU, Gemaalin van KAREL DEN VII, aan welke de Schilder,
JACQUEMIN GRINGONNEUR, de Kaarren, welke by, inzonderheid ten dienfle van bet Franfche Hof, in de volgende Eeunr
uitvondt, wilde opdraagen . RACnEL, de naam van Ruiten
vrouw,, was AGNES soREL . Schoppenvrouw , ouder den naam
der Krygsheidinne PALLAS , duidde de Maagd van Orleans
aan ; en ISABELLA van Beijeren wierdt door Hartenvrouw ver .
beeld, onder den naam van de Keizerinne JUDITH, eene zeer
galante Prinfesfe . In DAVID, zynde Schoppenheer, herkent men gereedlyk KAREL DEN VII, die, even afs DAVID
door SAUL, door zynen Vader vervolgd wierdr, en, even ais
de Ifraelitifche Vorst , genoodzaakt was , tegen een muitenden Zoon zich to verdeedigen. De Knegten, OGIEk, LANCELOT, LAAIRE en HECTOR, zyn perfoonen, nit de Gefchiede .
nis bekend. De twee eerften waren helden , of dappere mannen, ten tyde van KAREL DEN GROOTEN . HECTOR LE GALARD
en LAI-1IRE waren twee vermaarde legerhoof'den ouder KAKF.L
De titel van knegt (valet, van ouds varlet) was
DEN VII.
een rang, den weg tot then van Ridder baanende : de vier
Knegten verbeeldden den Adelftand . Alle de overige Kaarten,
van de tien of na beneden, beteekenden de Soldaaten ; zelf
waren de kleuren zinnebeelden van den kryg onteend . Door
het Hart moet men verftaan de dapperheid ; door de Schop .
pen en Ruiten de wapenrusting ; door Klaveren , eindelyi , de
fourage, want op een Veldheer, wanneer by zyn leger nederflaat, moet bedagc zyn . Nom wil men, dat het Aas .
of
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of liever ,fs , een zinnebeeld is van de geldmiddelen , die
de zenuw des Oorlogs zyn . Dus, indedaad, noemde men
eene zekere Geldmunt by de Romeinen, die met bet woord
As, al war een Burger bezat, aanduidden .

DE IIEILLOOZE GEVOLGEN DER . WAARZEGGERYE.

Eene Fyanfche Anecdote .

erfebeiden Vrouwen uit de Groote Waereld hadden onlangs
V
bet goedgelukzeggen nit de Kaarten in zwang gebragt ;
dikmaals zag men pragtige rydtuigen fliihouden voor de

profeetifche fpelonken der hedendaagfche Sybillen, die aalt
het gevaarlykfle bygeloof voedzel verfchaffen ., en bet yolk
de uitzinnigfLe denkbeelden inboezemen omtrent bet dus g,,-rloemde noodlot .
De gezonde zedekunde gebiedc de of
fchafl'Ing van deeze to 'erkunfige gochelaaryen .
Ten be,
wyze van bet kwaad , welk zy ftigten , wit ik flegts her
volgende voorbeeld vermelden .
Mejuffrouw B ., jon, fchoon en bevallig ., flondt op het
punt van trouwen . Zy verzelde haaren Vader na buiten,
in her gezin haars Bruidegoms , die , ter eere van haare
komst, een Landfeest. aanrichtte, en een Bal gaf, waarop at .
le de jonge lieden van bet Dorp genodigd wierden . Eene
foort van Waarzegfler verfchynt aldaar , en elk wit zich
van haar goedgeluk doen zeggen .
Men lachc met de
openbaaringen der Profetesfe, en , om haare weetenfdhap op de
proef to ttellen , fpoort men Mejuifrouw B . aan, om haar
aangaande haar lot to raadpleegen . Zy bewilligt in de klugt,
en de Goedgelukzegiler , naa eenigen tyd to hebben geaa .
zeld, zegt haar : „ Dat zy niet zal trouwen, en dat zy voor
• haar negentiende jaar zal fterven ." Mejuffrouw B ., zonder
zich over de voorzegging to ontzetten , antwoordde aan her
nude wyf : „ Uwe kunst gaat mank, of zal althans welhaast
• valsch bevonden worden : want myn huwelykscontracR zal
„ morgen geteekend worden ; naa verloop van vyf dageu
• word ik negentien jaaren oud , en ik ben, God dank,
• gezond genoeg, om zoo lang to kunnen leeven ."
Straks daarop nodigt men Mejuffrouw B . ten daps .
Naauwlyks is bet bal gedindigd, of zy gevoelt eenige huivering ; zy was zeer bezweet geweest . i%-fen raadt haar to
tier zal niet veel re beduiden hebben , zegz
bed to gaau.
men haar ; cen zweetdrank en de flaap zullen deeze kleine
Maar zy herinnert zich de
ongefteldheid doers wyken.
voor-
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voorfpelling der Heidinne.
Vergeefs tragt haar Arts bar
gerust to ftellen . Haare verbeeldiugskrngt is geroerd . H9are
ongefleldheid neemt ieder oogenblik toe , en zy flerft op
den vierden dag .
Dit voorval heeft geene uitlegging noodig ; doch ann dus .
danige voorbeelden kan me :: niet to veel openhaarheids geeyen , ter waarfchuwinge van zwakke verftanden , die bet
toekomitige willen doorgronden , en am de Hooge Magma
de noodzaaklykheid to berinneren , am deeze geviarlyke
kwakzalvery to verbieden.

TREK VAN TILGENWOORDIGHEID VAN GEEST .

H
groote eersucht .
de hand van

een Engelfche Kapellaan , bezac
Hy ontzag zich Diet, na bet hart en
FRArcCOISE , Dogter van den Protecor cItoMWILL, to ilaan . Hy was jong, en vondt gehoor. CROMWELL
kwam agter het geheim. Om evenwel niet op bloote vermoedens of to gaan , floeg by hen van naby gade . Op zekeren
dag vondt by den Kapellaan voor FRANCOISE knielende . Zyn
befluit was reeds genomen am hem ter verdiende itraffe to ver .
zvyzen ; wanneer de onverzaagde minnaar, zonder zich van
filet dreigende gevaar to ontzetten , CROMWELL fmeekte,
hem to willen behulpzaam zyn in de Prinfesfe to beweegen, en een goed woord by haar voor hem to doen, dat zy
haste toeftemming gaf am haare Katnenier to mogen trouwen .
De Proteftor , zyne tegenwoordigheid van geest hewonde .
rende, gebood, dat her huwelyk onmiddelyk zou voltrokken
wolden, en begiftigde wirnr,ITE zoo ryklyk, dat by gelukkig
Zou geweest zyn, indien by zonder FRAN9OISE gelukkig h ad.
d e kunnen zyn .
IERONYMUS WITHRITE 5

DE BEELDHOUWER DONATELLO, BY ZYN VERVAARDIGD
STANDBEEI.D VAN JUDITH .

e Geestdrift van vuurige en flerkwerkende zielen moet
D
dwaasheid fchynen aan koelzinniger en bedaarderge :lellen .
]get vermaak , intusfchen,'t welk die eigenfle Geestdrift fcheukr,

is de grootlle en van alle andere onafhaugelyke belooning, wetke Mannen van vernuft erlangen voor de in 't werk geftelde
poogingen am jets groots uit to voeren . -- DONATELLO,
een zeer beroemd Beeldhouwer to Florence , ha;it Inngen tyd
gearbeid aan een Standbeeld van JUDITH : toen by 'er den laat .
lien bytelfieek aan gegeeven hadt, hoorde men hem uitroee
pen : Spreek vn . •-•• Ik ben ver;ekerd s dot gy kunt !
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ME N G E L WEAK,
TOT FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETIrNSCHAPPEN, BETREKKELYK .

CICERO EN DEMOSTHENES, ALS REDENAARS s
MET ELKANDER VERGELEEKEN .
(Naar het Fransch van den Heere D E L A H A R P E .)

D

e onderfcheidende hoedanigheden vast I)EMOSTHBNES zyn, eene bondige en fcherpzinnige redenkunde, en een kragtige invloed op de driften en aandoeningen zyner toehoorderen . CicEao gaat, over 't
algemeen, op eene andere wyze to werk ; by neemt tyd
om de aandagt zyner toehoorderen voor to bereiden ;
by fchynt zorgvuldig zyne kragt of to meeten en zyne
drangmiddelen to vermenigvuldigen . Hy verwaarloost
niets, zelfs geen dingen , die afgefcheiden zyn van de
groote zaak, als bet flegts kan ftrekken om zyne hoogIchatting als Redenaar to doen klimmen ; by fchynt be .
flooten to hebben geen voorderl to laaten verlooren
gaan , en is zo zeer met zichzelven ingenomen , als
met bet onderwerp, 't geen by beflrydt of verdeedigt .
klet is to deezer oorzaake, dat FENELON, wiens fmaak
zo kiesch was, den voorrang aan DEMOSTHENES fchonk,
als een Redenaar, die rechtftreekfcher bet einde bereikte, waartoe by zyne welfpreekenheid aanwendde . Qunrr•
TILIANUS, daarentegen, fchynt aan CICERo den voorrang to verleenen ; en men moet bekennen , dat , tusfchen Redenaars van zulke buitengemeene verdienften
en aging , bet toewyzen van den voorrang eer een
ftuk van fmaak dan van betoog is . Zodanig is altoos
myn gevoelen geweest by vergelykingen van deezert
cart , welke zo menigmaalen froffe gaven tot geleerde
nafpeuringen en gefprekken . lk heb Reeds beweerd,
dat de groote zaak voor ons was , geen voorrang be .
pisfend toe to kennen , welke altoos een gefchilftuk
MENG. 1804, NO. 10.
Inoest
E e
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moest blyven , wanneer wy de onderfcheidene beweeg.
redenen aan wederzyden overwoogen , en de verfchil.
lendheid van fmaak en talenten ; maar met oordeel en
onpartydigheid de kenmerkende trekken en de byzondere verdienflen van deeze beroemde Redenaars na to
gaan .
De zaak in dit licht befchouwende, zal ik thans voor.
draagen een indruk , dien ik gevoeld heb, welke my
eene waarheid toefchynt, my geopenbaard door de Omwenteling in Frankryk, en welke eene gelykheid vary
gevoelens kan to wege brengen tusfchen de zodanigen,
die met elkander verfchillen over de meerderheid van
den eenen deezer Redenaaren boven den anderen .
Tot den tyd onzer Omwentelinge toe, had ik altoos
den voorrang gegeeven aan cicERo , en ook nu nog
Pan ik dien aan hem of als Schryver.
Maar zints ik
gelegenheid gehad heb om tegenwoordig to weezen by
de ra ;,dpleegende Vergaderingen , ben ik overgehaald
cm to denken , dat de wyze van DEMOSTHENES misfchien gefchikt was om kragtdaadiger uitwerking to baa •
ren . Men moet, egter, niet vergeeten, dat zy by ons
Diet larger in eenig ander licht to voorfchyn treeden,
dan in dat van Schryvers : wy luisteren niet weer n2a
hunne Redenvoeringen ; wy leezerP ze alleen : zy overreeden ons thans niet ; zy behaagen alleen door de
fchoonheid van bunne gevoelens en door hunnen ftyl .
PHILIPPUS en IESCHINES , ANTONIUS en CATILINA zyn
tints tang beoordeeld door de eenpaarige item der naakomelingfchap : bet zyn de wederzydfche verdienfl :en der
Redenaaren , die onze aandagt gaande houden ; en dit
verdient zeer in 't oog gehouden to worden : maar ten
opzigte van de Grieken en Romeinen verfchilde zulks
veel ; bet ftuk in gefchil was voor hun van bet hoogfie
manbelang , en de Redenaar zelve kwam flegts in de
tweede plants in aanmerking . Beiden flaagden zy evert
gelukkig met hunne welfpreekenheid, en verwierven denzelfden invloed op de gemoederen hunner toehoorderen :
doch voor tegenwoordig verbeeld ik my, dat cICERO ,
die een meester is in alle foort van flyl en eierlykheid,
sneer algemeen zal bewonderd worden door bun, die
's Mans fchriften leezen, dan DEMOSTHENES, die dezelfde voordeelen niet bezit .
CICERO is voor zyne
Leezers ; by verfchaft hun een overvloediger onderhoud,
en mag zich verzekerd houden van hunne toeflem~ .
wing
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ming : maar voor eene talryke Vergadering zou DEMOS .
THENES in cicERO geen mededinger hcbben ; zyne toehobrders zouden uitroepen , dat by gelyk hadt ; en dit
is zeker liet groote doe[ der Welfpreekenheid . - 'Er
doen zich ook andere punten van ongclykheid op tus .
fchen deeze Redenaaren, ontleend van bet onderftheid
des Staatsbe(tuurs en des Characters tusfchen de A .
theners en bet Romeinfche Volk . 'Er was to Athene
geene onderverdeeling van magt ; bet hoogfte gezag
berustte by bet Volk ; hunne Staatsge{teldheid was een
vofaagene Democratie, - eene Regeeringsvorm , welke ROUSSEAU beweerde dat alleen gefchikt was voor
h1eine Staaten . Hy oordeelde dezelve onbewerkftelligbaar in uitgebreide Lauden , dewyl by 'er in de Gefchiedeuisfen geen voorbeeld van hadt aangetrof en ;
maar misfehien zal Frankryk de eer hebben van bet
eerfte voorbeeld dier nieuwigheid to geeven , en de
zwaarigheden van ROUSSEAU wederleggen (*), even als
een veritandig man , in vroegeren tyde, den Sophist,
die bet beftaan der Beweeging lochende , tot zwygen
bragt, door, in diens tegenwoordigheid, to wandelen .
Wat bet Volk van Athene betreft, 't zelve was ligtzinnig, veranderlyk, op gemak en vermaak gefteld, en
vertrouwde geheel en al op den roem van deszelfs voorige grootheid en luister . Het was noodig,'t zelve door
flerke beweegredenen op to wekken ; en , fchoon de
handelwyze van DEMOSTHENES ongetwyfeld hervoort.
kwam uit de talenten en geaartheid hem eigen, heeftdezelve eenigermaate moeten gewyzigd worden door de
kennis, welke by bezat van bet character zyner toe .
hoorderen. Zulks was eene kundigheid, at to belaug .
ryk om de kennisneeming to ontfnappen van een' Man,
met zulk een kloek en uitfteekend verftand hegiftigd ,
als DEMOST[TENES bezat . Zyn grout oogmerk was ,
derhalven , om met kr :ngt en klem to werken op de
aandoeningen van de Volksmenigre , ten vollen overtuigd, dat, indien by dezelve ryd eaf om flil to flaan
en opgetoogen to hangen over de fchoonheid van zyn
ftyl en voordragt, alles verlooren was . De Athenienfers zouden den raad , then by hun voorhieldt , ver.
gee .
(*) Men bedenke, dat de Franfohe Schryver dit Stuk ill
den Jaare 1796 vervaardigde.
E e a
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geeten , door het bewonderen zyner welfpreekenheid,
en hunnen kiefchen fmaak ten Loon fpreiden, door met
geweld de zoetvloeiendheid zyner redenen en de keus
zyner woorden toe to juichen . DEMOSTHENES was ten
vollen hiervan bewust ; en op het einde eener Redenvoeringe, die met bewondering gehoord en met toejuiching ontvangen was, liet by zich op de volgende zeer
aaanmerkelyke wyze hooren : „ Juicht den Redenaar niet
• toe, maar doet hetgeen by aanraadt ; bet is niet in myn
• vermogen, den Staat door myne woorden to redden ;
• maw gy zult then mogelyk , door uwe daaden, huip
• kunnen toebrengen!" Wanneer hy, in deezer voege,
de goedkeuring des Volks hadt weggedraagen, was zynn
oogmerk bereikt : by kreeg onverwyld last , om een
Stantsbefluit, op de gewoone wyze, to vervaardigen,
't welk den Redenaar bet voorwerp maakte van de eer
of bet gevaar, 't geen 'er nit mogt ontftaan . Volgens
den raad van DEMOSTIIENES , is bet Yolk van 4thene
ate raade geworden om to befluiten enz . -- Wy hebben
cene menigte van Bef uiten van deezen aart, by de Criekfche Gefchiedboekers en Redenaars .
Op eene geheel andere wyze waren de zaaken in Rome
gefteld . In bet Romeinfche Staatsbeftuur was eene verb
eeniging van magten , eene ftrydigheid van belangen,
welke de Redenaar moest zoeken tot Edn to brengen .
Schoon de Oppermagt in 't einde by bet Volk berust'te , zonder befpiegelend als zodanig erkend to zyn,
huisvestte bet daadlyk bewind by den Raad, uitgezonderd by gelegenheden wanneer de Tribunen eenige zaak
aan de Volksvergaderingen hadden voor to draagen
en een befluit daar op to neemen , waar aan de Raadl
mich moest onderwerpen .
Om, 't geen eigenlyk eene
Wet heette, to doen doorgaan, werd de toeftemming
van den Raad en van bet Volk vereischt ; en to dier
oorzaake reezen 'er veelvuldige verdeeldheden tusfchen
den Raad en bet Volk : doorgaans was bet Volk de
winnende party ; en , 't geen nog zeldzaamer is, bet.
Volk hadt altoos de rede op zyne zyde . Maar eene
omftandigheid wyst nit , dat de Oppermagt des
Volks niet duidelyk erkend was ; dezelve beflaat bier.
In , dat alle openbaare Staatsftukken luiden : Senatur
Populusque Romanus ; 't welk, volgens bet befpiegel,-nd
Staatsbeginzel, hadt nloeten weezen : Populus Senatusgue Romanus . Dit weezenlyk onderfcheid, egter, tusfcheE
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then de Oppermagt en her Staatsbefluur, is nooit recht
opgehelderd , dan in de Schriften van SIDNEY en LnC .
XE , bovenal in die des laatstgemelden , ongetwyfeld
cen der beste redeneerkundigen, die immer bettontien.
In gevolge deezer verdeeling van Magt , werden dezelfde flukken menigmaal behandeld in den Raad en in de
Volksvergaderingen : her onderfcheid der toehoorderea
vorderde eene verandering in den flyl der welfpreekenheid, by die gelegenheden gebezigd . Daarenbovenbezaten
verfcheide Burgers eenen Iterken invloed, die daardoor,
en 't geen zy op den Staat vermogten , veel toebragten aan her algemeen gevoelen . A11e deeze omftandigheden moest een Redenaar to Rome in 't oog houden .
Her Romeinfche Volk was ernsthaftiger, bedagtzaamer, gemaatigder en deugdzaamer, dan her Volk van
dthene ; en men mag met waarheid zeggeu, dat hetzelve, van alle vrye Volken der Oudheid, her minst berisplyk was. Dikwyls- ontmoeten wy, in hunne Ge .
fchiedenisfen . voorbeelden van eene gemaatigdheid, w el .
k e vreemd fchynt aan eene menigte, welker beweegin .
gen doorgaans gekenmerkt worden door een geddelte
van die deugd , welke in eene omgekeerde rede ttaat
tot hunne magt ; en wy weeten , dat gemaatigdheid
niets anders is dan een juist evenwigt tusfchen de aandoeningen , de deugden en de pligten der menfchen .
De deugd , die zeldzaam wordt aangetroffen by den
mensch op zichzelven ; ontmoet. men nog zeldzaamer
by eene menigte : nogthans heeft de deugd van gemaa .
tigdheid zich meermaalen by het Romeinfche Volk ten
toon gefpreid ; en, ter oorzaake dier gelukkige gelleite .
nisfe, fcheen dat Volk natuurlyk gefchikt om over do
Volken der Aarde heerfchappy to voeren .
Deere waarheid, welke een nieuw voorkomen aan de
Romeinfche Gefchiedenis zou kunnen byzetten, als de .
zelve gefchreeven werd door een' Man, die den ftyl der
Ouden vereenigde met de Wysbegeerte, in welke zy
zeer gebrekkig waren , wordt in 't algemeen niet recht
begreepen ; dewyl de Latynfche Gefchiedboekers, zonder onderfcheid , eene meerdere of mindere partydigheid ten voordeele van den Raad aan den dag leggen. Her lichaam des Raads beftondt zeker uit wyze
Mannen, byzonder in zo verre her Staatsbeftuur na
buiten moest werken .
By die gelegenheden gaven
hunne driften Been zwaai aan hunne raadpleegingen .
E e 3
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althans niet v66r het tydperk des algemeenen bederfe .
Maar , ten opzigte van bet inwendig Staatsbeftuur, zou bet gemaklyk vallen to bewyzen, dat bet
Volk , by verfcheide gelegenheden , meer regtvaardigheids en gemaatigdheids aan den dag legde , dan de
R aad .
In de Gefchiedenis van geen Volk ontmoeten wy zulke voorbeelden van deugdzaam gevoel als by de RomeiWanneer bet Romeinfche Leger bet betrokkea
wren .
stamp verliet , op de tyding des doods van VIRGINIA,
en to Rome binnen trok met ontrolde legervaanen , zone
der eenig geweld to pleegen, bepaalde bet zich tot bet
Nastttellen van wettig gezag , bragt APPIUS voor de
Tribunaalen, en toen by veroordeeld was , ftondt bet
bem de vryheid toe om zich op bet Volk to beroepen, fchoon by zelve het voorregt van dat beroep op
het Volk hadt afgeliaft.
Het Romeinfche Volk was ftoutmoedig, en met regt ;
bet voelde zyne kragt, zonder dezelve to misbruiken ;
bieruit ontftondt werkzaamheid, welke groote daaden
volvoerde .
BRUTUS voerde zeker eerie belangvolle
waarheid aan , als by in eenen Brieve aan CICERO
Schreel' : „ Daar is niets waarlyk groot, date bet geen
i , rust np onveranderlyke beginzelen ."
Zedebederf heerschte binnen Rome ten tyde van CICERo ; doch bet is niet meer dan refit to doen, wanneer
axten aanmerkt, dat bet veel meer Band greep under de
hoogere rangen , dan onder bet Volk in 't algemeen .
Zedehoze trekken zou men niet geduld hebben in de
Volksvergaderingen ; fchoon men die zomtyds hoorde
in de voorltellen des Raads, en dezelve zigtbaar waren in
bet gedrag van deszelfs leden . Op geen tyd zou de
Romeinfche trotsch- en ftrengheid zich onderworpen hebben aan de bittere en vernederende verwyten , welke
DEt4OSTHENES het Volk van ~fthene deedt hooren . CA-so alleen veroorlofde zich dusdanige aanmerkingen ;
doch zy werden verfchoond , uit hoofde van 's Mans
fftrenge Stoicynfcbe begrippen , aan alien bekend : zyn
deugd werd geeerbiedigd, zonder eenige agtgeeving op
zyn ftaatkundig gedrag, waarin hy, met de daad ., niet
veele blyken gaf van voorzigtigheid en wysheid . Hy
deedt weinig dienst aan den Staat, dewyl bet hem mangelde aan then noodwendigen graad van gemaatigdheid,
welke zo zeer vereischt wordt ; die weetenfchap, welke
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TACITUS zo gelukkig kenfchetst met de fpreek .
wyze, tenere ex fapientia modum . CIcERo bewees
aan dell Staat de voortreflykile dienften , en verdiende ten vollen den heerlyken tytel van Vader des
Vaderlands .
Naa alle deeze aanmerkingen hebbe men zich niet to
Verwonderen over de heerfchende charactertrekken in de
welfpreekenheid van CICERO ; to weeten, Inneemenheid
en Cieraad. Inneemenheid, dewyl by zich genoodzaakt
vondt, zich met omzigtigheid to gedraagen, ten aanziene van den Raad en het Volk, en in de Geregtshoveu
cene menigte van kleine omftandigheden van welvoeglyk .
held in agt to neemen, welke DEMOSTHENES noodloos agt.
to ; - en Cieraad, vermids de fraaiheid van ly1, naa
de vermeestering van Griekenland to Rome ingevoerd,
ten fmaaklyk onthaal to dier Stede geworden, en men
met de befchaaving der zeden daar op verlekkerd was .
Order de genietingen van veelerleien cart verlangde
men geestigheid , zoetvloeiendheid , en haakte met
drift na cieraaden in eenig opftel . Fraaiheid van uitdrukking was een fluk, waar op men zich zeer gefteld
toonde in pleidooijen en redenvoeringen voor het Volk :
snenigmaal werden regtszaaken, voor en tegen betwist,
uitgerekt, meer om vermaak to fchenken , dan om de
Regters voor to lichten . Te deezer oorzaake befteed .
tie CICERO de zorgvuldigtle oplettenheid aan de keus
der woorden en het rollende zyner zinfneeden . Hy wist,
dat men dit fpreeken in het gerigte voor eene foort
van openbaar vermaak hieldt ; dat zyne redenvoerin .
gen in den Raad werden afgefchreeven door de Notarii en Librarii.
En fchoon de voordragt by Grieken en Romeinen
even zeer aangemerkt werd als het weezenlykst en het
bezwaarlykst gedeelte der welfpreekenheid, dewyl dezelve , naar de taal der Redenkundigen , niet alleen
alle figuuren der Spraakkunde, welke 'er het grootfte
cieraad van uitmaakten, bevatte, maar ook alle de wendingen van gedagten, die de ziel der welfpreekenheid
uitmaaken, hel 1k nogthans tot het denkbeeld over, dat
ctcERo gelukkiger geflaagd is, in keurigheid en uitvoerigheid , dan DEMOSTHENES ; alsmede dat by zyn best
deedt om to fchitteren door zyne wyze van uitdrukken,-iets,waarop DEMOSTHENES zich niet bevlytigde .
Dat cierlyke werd meer verlangd door bet befchaafdEe4
fte
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Re deel der Romeinfche toehoorderen, dan door den vetInengden hoop, die DEMOSTHENES hoorde.
Het fchynt eene erkende zaak , en by de Oordeelkundigen van laateren tyd , en by de tydgenooten van
cicERo, die zich op kieschheid van fmaak beroemden,
dat CICERO to cierlyk en to gemaakt in zynen ftyl was .
QUINTILIANUS, de volyverige Verdeediger van crcRo, poogt hem , ten deezen opzigte, to verfchoonen,
en de zodanigen , die by vooritanders van bet 4tticismus noemt , to wederleggen , daar zy zeker in hunne
berispingen de maat to buiten gingen . Het Atticismus
beflondt voornaamlyk in eene groote zu verheid van
taal, in eene volflaagene verwydering van alle gemaaktbeid , en eerie zekere edele eenvoudigheid, die al bet
gemaklyke bezat van een gemeenzaam onderhoud, en
teffens eene groote maate van keurigheid en verheeven .
beid . DEMOaTHENES flak uit in dien fly], en bezat
alle die hoedanigheden in de volfte maate . Maar deeze
eenvoudigheid hoot bet cierlyke niet buiten, wanneer
'bet natuurlyk voorkwam , gelyk beweerd is door z om .
tnigen . i n gevolge waarvan eene maagerheid en dorheid
van flyl ontftaan is ; men wilde overdreeven eenvoudig
weezen in de uitdrukkingen . De waare .4ttifche eenvoudigheid verwierp niets dan gemaaktheid ; en zeker,
Alles vloeit by
CICERO ftaat daaraan niet fchuldig .
bem uit de bron der natuure en der waarheid ; en
fchoon by zichzelven Diet vergeet in denzelfden graad
UIS DEMOSTHENES, en alleen voorkomt als de Staats .
man en de Man van bedryf, weet by nogthans , hoe
zyne kunst to verbergen ; dit befpeurt men nit de bekoorelykheid en zt,etvloeiendheid zyner welfpreekenheid .
De ernsthaftigheid $der raadpleegingen van den Romeinfchen Raad, die noodwendig wyd en verre verfchilde van die der Volksvergaderingen,veroorlufde in geenea
deele die leevendige voordragt van natuurlyke aandrift,
welke DEMOSTHENES noodig vondt om de aandagt des
Te deezer oorzaake
,Btheenfchen Volks to vestigen .
zy'n de Philippica van CICERO, in 't algemeen, zo vuurig niet, als die des Griekfchen Redenaars . De tweede
„Philippica , de geweldigfte van alle, werd nimmer voor .
gedi angen : in de daad , dezelve is onderfcheiden van
de overige, en beflaat in een heftig uitvaaren tegen ANTONWS , in beantwoording van eene dolle Aanfpraak,
door dien Drieman in den Raad gehouden , terwyl Cl.
CE-
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In de andere, ftrek .
CE no niet tegenwoordig was .
kende om den Raad to beweegen om ANTONIUS voor
een Vyand zyns Vaderlands to verklaaren, en OCTAvrus to volmagtigLn om tegen hem kryg to voeren ,
lladt CICERO zo veele hinderpaalen niet to boven to ko .
men alS DEMOSTHENES . De Raad , of althans de meerderheid der Raadsleden waren de vyanden van ANTOlvius, en 'er was niets meer noodig, dan derzelver maatregelen to be(luuren, hun met vertrouwen en volitan .
digheid to vervullen, en hun to ontheffen van alles , wat
wantrouwen ten opzigte van OCTAVIUS mogt inboezemen . CICERO was de ziel hunner beraadflaagingen ;
by flelde alle de befluiten op . Indien hy, ftaand :: de
gefchilvoeringen in den Raad, zomtyds met de heltigheid
van DEMOSTHENES fprak , het was wanneer by zich
nankantte tegeai zyne verklaarde Vyanden, alsCATILINA,
CLAUDIUS, PISO en VATENIUS . By andere gelegenheden
befpaarde by den donder zyner welfpreekenlleid voor het
gedeclte zyner befchuldigingen of verdeedigingen, waarin by de gemoederen zogt to treffen : hier hadt by een
ruim veld voor de vrugtbaarheid en verfcheidenheid zyner vindingen : by die gelegenheden fchitterden zyne
begaafdhedcn met den volften luister. - Dan ook in
die gedeelten verfchilt by van DEMOSTHENES ; daar
de laatstgemelde altoos rechtftreeks op zynen vyand aanvalt, en zyne flagen zonder ophouden herhaalt ; terwyl
CICERO een geregelden veldilag fchynt to voeren, alle
punten van aanval to bezetten , en , zyne welfpreekenheid gebruikende als een Leger, omringt by den vyandd
aan alle zyden, tot by hem eindelyk aanvalt en verplettert door alle zyne magt to vereenigen .
AANMERKINGEN

OP EENE VERHANDELING VAN
GOTTLING , OVER DE BEREIDING VAN DE14
MYNSTOFFELYILEN HERMES ; door j. S .
SWAAN, II othecar to Gouda .

n de Letteroefeningen voor18og, No . XII, eerie verbej terde bereidingswyze van den myn1 offelyken liermes, door den Heer GOTTLING, hebbende aangetroffen,
welke my beter beviet dan die van den Heer DEGEUX,
(die, hoe goed op zich zelve, echter verbazend lang .
L e 5
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wylig is) haastte ik my, dezelve to beproeven ; dock
oudcrvond, dat, by de naauwkeurigfte opvolging van
bet vourkhrifi, de uitkomst echter niet aan myne ver.
wachting beantwoordde ; daar ik niet alleen uit zestien
oncen gezwaveld Spiesglas (fulfure d'flntimoine) flechts
ruim zes oncen Kermes , maar ook deze van een licht
bruine, onaanzienlyke kleur verkreeg ; terwyl daarente •
gen de verkregen hoeveelheid Goudzwavel (oxide d'4n*
timoine hidrofulfurd orangd) aanmerkelyk was .
By bet onderzoek naar de redenen, die bier toe aan •
leiding konden gegeeven hebben , meende ik dezelve to
vinden ,
i . In de hoeveelheid van den bygevoegden Zwavel,
welke, myns bedunkens, meer potasch tot zoogenaantden Zwavellever (zwavelhoudende potasch , fulfure de
ot- sfe) brengr, dan de nit bet water ontwikkelde waterftof naderhand tot zwavelwaterftofhoudende potasch
(hidrogdne fulfurd de potasfe) kan vormen ; waar door
ten groot deel van het door de zuurftof des waters
ge6xideerde antimonium in de loog blyft opgelost, en
zich door de Zuuren flechts als Goudzwavel laat af.
fcheiden .
BOUILLON LA GRANGE , na de theorie
van THENARD omtrent de bereiding der Kermes to hebben opgegeeven, laat 'er op volgen : „ De geheele mas• fa van dit zaamgeftelde lichaam laat zich dan in
• twee verfchillende deelen fcheiden ; bet On meer
11 Spiesglas en minder Zwavel houdend, bet welk in de
,, bekoelde ontbinding niet kan opgelost blyven ; bet
• ander minder Spiesglas en meer Zwavel houdend ,
• het welk opgelost blyft, flechts door Zuuren wordt
• afgefcheiden, en onder den naam van Goudzwavel be• kend is ." Door eene to groote hoeveelheid Zwavel
wordt bet laatfte gedeelte zeker vermeerderd ; doordien
de zwavelhoudende Potasch of Zwavellever bet gezuurde Spiesglas in water veel meer oplosbaar maakt , dan
bet zwavelwaterftofhoudend Spiesglas op zich zelve is ;
terwyl bet ook vender blykt, dat, naar mate men, door
middel van verdund Zwavelzuur, de Spiesglaszwavel
nederploft, bet nederplofzel allengskens minder gekleurd,
en eindelyk flechts gewoone Zwavel words .
2 . Vond ik de rede van de bleeltheid der verkregen
Kermes in bet water , dat in de fchotel geplaatst is,
waarin men de loog opvangt ; eene byvoeging , welke BOUILLON flerk afraadt , om dat dezelve , volgens
hem,
p
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hem, immer de kleur der Kermes, door to fpoedige bekoeling, doet verflaauwen .
Ik nam dan , om to zien , of myne gedachten eenigen grond had den , agt oncen gezwaveld Spiesglas ,
(fulfure d'4ntimoine) zes drachmen Zwavel , (dus de
helft van GOTTLING'S voorfchrift) en twaalf oncen gezuiverde Potasch, deed dit in een geffooten kroes zoo vet
fmelten , tot de ftoffe eene eenparige hoogroode kleur
verkregen had , waar na die ait de kroes genomen ,
grofjens geftooten, en geduurende een half uur in no
pond water (om bet anders ter verkoeling gebezigde
water to vergoeden) gekookt wierd ; waar na ik , op
eetre groote kom een raam geplaatst hebbende , over
her welk een niet to dichte linnen doek , met eert
enkel vloeipapier bekleed, gefpannen was, de ftoffe met
eeu yzeren lepel uitfchepte , en doorzygde , , terwyl ik
den pot op het vuur hield, om, door het kookend hou •
den der loog , alle de Kermes to doen ontbonden bly .
ven, en niets op het filtrum to verliezen .
Het doorgezygde vocht liet ik 48 uuren ftaan ; en
het bezinkzel , met koud water, (waar op men vooral
letten moet) wel afgewasfchen en op den filtreerdoek
geduurende 24 uuren uitgedroopen zynde , wierd op
onverglaasde borden geplaatst , en met zwart papier , dat de lichtftralen niet doorlaat , bedekt zynde,
in de zon gedroogd :
Hier door verkreeg ik 5 oncen 6 drachmen fchoonen roodbruinen Kermes , terwyl de overgebleven loog
nog omtrent 2 oncen Goudzwavel opleverde .
OP EENE VERHANDELING VAN GOTTLING,

$ERIGT, WEGENS BET VALLEN VAN DAMPKRINGS4
STEENEN, EN BET VERSCHYNEN VAN VUURIGE VERREVELINGEN .

p x3 December I8o3, 's voormiddags tusfchen elf
en twaalf uuren, wierden de bewooners van het
O
dorp St. Nicolaas, by her lteedjen Meting, vyftien my.
len van Munchen, zeer verfchrikt , door een gedruis,
gelykende naar dat van kanonfchooten . Den Boer ping uit
zyn huffs, en ziende de wolken donker worden, hoorde
by een zonderling gefnor in de lucht , en zag lets met
teen groot geraas op zyne fchuur vallen .
Na binnen
ge-
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gegaan zynde , vondt by eenen teen , die de planken
van het dak door zynen val hadt verbryzeld . Den fteea
opraapei, de , bemerkte by dat dezelve een zwavelreuk
van zich gaf , en eene sneer dan gEmaatigde warmte
hadt ; sty woog 3, pond .
De buitenkorst was zwartagtig, naar leetn gelykende . Gebroken zynde, wierdt
de Been bevonden aschkleurig , aardagtig , naar hard
geworden klei gelykende. By de ontbinding vondt men
oorfpronklyk yzer , zich vertoonende in de gedaante
van kleine lichtgeevende punten, en bergfteenen in zeer
kleine blinkendelorreltjes,die, geftamptzynde, een zwart
poeder opleverden . Men zag 'er daarenboven verfcheiden
platte klompjes, zwart en donker bruin van kleur, die
zich door hunne hardheid onderfcheidden , en helder
blonken .
Men ontdekte 'er eenige kleine korreltjes,
in gedaante van een dobbelil :een ; alsmede kleine fchyf•
jes, geelagtig van kleur, doorfchynende, zich als quartz
vertoonende, doch flier zoo hard . Door middel van bet
Mikroskoop ontdekte men korrels bleekgeel metaal ,
zynde waarfchynlyk Nickel .
By de fcheidkundige ontbinding van Io,ooo greinen
bekwatn men
i . Yzer in den metaalt'taat
s . Yzerkleurig oxide
3 . Zuivere nickel
4. Magnefia
5 . Silice
6 . Zwavel

.

,

1800
2540
1310
3 2 50
1000
100
IO,000

De Akademie der Weetenfchappen heeft, van een haa .
rer Leden, nit Catharinenburg, bet volgende Berigt ontvangen .
„ Op 13 December 1803, 's avonds ten acht cure,
zag men in bet zuidoosten eenen vuurkloot, rechtllandig
Pa den grond nederdaalende . Zyne fchynbaare grootte
was die van een tafelbord, en bet licht als dat der
maane. Fly hadt een zeer langen roodkleurigen faart,
die, voordat de kloot den gezigteinder hadt berelkt,
met eerr dof geluid in dampen verdween .
De bol
fcheidde zich vervolgens in twee flukken, en verdweeu
h1 bet zelfde oogenblik . Op 24 van die zelfde tnaand
zak.
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zakte de Thermometer Van RaAUMUR tot op 37 Graaden beneden Nul . 's Anderendaags ftondt by op 40
Graaden . "
Merkwaardig is bet, dat deeze verheveling op de .t
zelfden dag verfcheen, als then men in Beijeren heeft
waargenomen . Het verfchil van den tyd der verfchyninge , en de omftandigheden des verfchynzels, laaten
niet toe, hier aan een zelfde lichaam to deuken . Indien is 't vervotg door natuurkundige waarneemingen
bleek, dat in zekere tyden van bet jaar deeze verfchyn .
gels menigvuldigst zich vertoonen , zoude men dan
daar uit niet mogen befluiten , dat bet luchtgewest ,
welk de aarde alsdan in haaren loopkring bezoekt, met
deeze vreemde lichaamen byzonderlyk doorzaaid is,
dewyl zy dezelve in grooteren getale ontmoet?
Op i5 April I8o4, 's avonds 9 uure, zagen alle menfchen, die zich buiten hunne huizen bevonden, zommi .
gen eensklaps een licht als dat der voile maane, anderen
den verheveling of bol, die dat licht voortbragt . Met
verbaazende fuelheid bewoog zich dit lichaam vat- bet
zuid na het noord, eenige weinige graaden oostwaarts
ttfwykende ; loopende nagenoeg door bet Zenith van
Geneve. Het licht was roodagtig ; bet wierdt van eenige lichtende punten gevolgd , en verdeelde zich, terfkond naa zynen doortogt door bet Zenith, in een zeker getal kleinere ftukken, die gelyklyk verdweenen .
Omtrent een minuet naa de verdwyning hoorde men
een gerommel , naar dat eens afgelegenen donderflaga
gelykende ; eenige oogenhlikken daarnaa hoorde men van
nieuws dit geraas, doch flaauwer, waarfchynlyk door
den weerklank der bergen .
Uit de loopftreek deezes verhevelings to oordeelen,
moet dezelve overal in het westlyk gedeelte van Zwitzerland gezien zyn . Mogelyk en waarfchynlyk zelf is
bet, dat de flag van bet vallen van etlyke fteenen zal
verzeld gegaan zyn ; doch van wegen den tyd des vallens, en omdat zy hun licht verloren, konden ze niet
wel gezien worden .
Op Zondag TS April 1804 vernam men eeu flaauwen blixemftraal ; men zag een vuurigen ftreep, drientaal zoo fterk als bet licht van vallende ftarren ; dezelve
wierdt veroorzaakt door eenen vuurkloot , oogfchynlyh
een weinig grooter dan een gewoone vuurpyl . Met eene
iusfcbenpoozing van twee fekonden telkens gaf by Brie
flik.
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flikkeringen van zich .
Thans kwamen 'er fterke von.
ken, of liever brokken, uit voort, ten getale van negen
tot twaalf ; met den laatften verdween her licht . Dit
gefchiedde 's avonds ten 9 uure 4o minuuten .
De
fnelheid des bols was gelyk aan die van een vuurpyl ;
de richting was na bet zuidwest ; by verdween op de
hoogte van ongeveer 35 graaden . Den gantfchen dag
hadt de Barometer zeer laaggeftaan, zonder dat 'er regen
viel, en de lucht was gemaatigd . 'Er waaide een labberig koeltje uit het zuidwest . Voor en naa den flag
boorde men geenerlei geraas . De lucht was in dat
oogenblik zonder wolken .
PADDEN, LEE VENDE ZONDER VOEDZEL
GE BRUIKEN.

TE

B

Bezwaarlyk wilden ten alien tyde de Wysgeeren ge .
looven, dat men leevende Padden in een blok Mar.
mer heeft gevonden ; en evenwel verhaalen de Natuurkundigen daar van verfcheiden voorbeelden, met by .
zonderheden, die aan de waarheid der zaake naauwd
1yks toelaaten to twyfelen .
Een buitenlandsch Tyd .
Iehrift meldt daar van een voorbeeld, 't welk nader on .
derzoek verdient . Men herinnert zicli, dat de Geneesheer HERISSANT , eenigL jaaren geleden , aan de Franfche
Akademie der Weetenfchappen eene Memorie voorlas ,
waarin by beweerde , dat Padden leeven kunnen , in
pleister bellooten, zonder voedzel, en zonder gemeen .
fchap met de buitenlucht . Hy zegt, dat by, drie Pad .
den opgeflooten hebbende in beflagen pleister , en een
venfter daar in laatende, door een glas met pleister verzegeld geflooten, deeze arme gevangenen dikmaals bezogt . Zy fcheenen hem van alle hunne uitwendige ver .
mogens beroofd .
Nlaa verloop van eenige maanden
hunne gevangenis openbreekende , vondt by twee in 't
leeven, en de derde dood .
%Villende weeten, of zy
naa zoo lang vasten geenen honger hadden, legde by
baar Infekten en vrugten voor ; duch zy gaven 'er g ee.
n e acht op . Met reden bewondert de Heer HERISSANT de bedoelingen der Nature, aan de Padden een
zoo zonderling lichaamsgeflel geevende .
e Hellonges, in het landfchnp Thullen, in het Depar-
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Partement 7emrnappes, heeft men cen leevende Pad mid .
den in eene ader Steenkoolaarde gevonden , tusfchen
twee rotslaagen , zeshondcrdtwintig voeten diep in den
grond. Dit dier was bykans anderhalf voet dik . Het
itierf in 't oogenblik als het gemeenfchap met de lucht
kreeg .
Is deeze Pad in de Steenkool van zelf voortgekomen ? of wierdt zy by bet ontftaan dier brandftoffe
daar in opgeflooten ? Volgens de laatlle onderftelling
zou zich haar leeftyd in de onmeetelykheid des tyds
verliezen .
\Vat aangaat bet aanweezen deezer dieren , zonder
voedzel to gebruiken , hun toeneemende wasdom verbiedt zulks to gelooven . Het is bekend, van welk cene
ontzettende grootte de Pad was, in een blok Marmer
gevonden, die in bet Mufeum to Florence words bewaard . Maar deeze dieren leeven, in hunne gevangenis
van mariner en fteenkool, in 't midden van zelfltandig .
heden, zeer gefchikt om hen to voeden ; koolftoffe, by
drogene en oxigene .
In bet lydelyk leeven, welk zy aldaar leiden, en door
eene pooging der natuure, waar van men dagelyks voor .
beelden voor oogen heeft, kunnen zy zoo wel door
de huid rnls door den mond gevoed worden .

VERSLAG VAN DE INWOONDEREN OP HET EILAND
CEYLON .
Door Mr . PERCIVAL .

(Vervolg van bl. 365 .)

D

e Kiceding der armfte foort van Cingleefen vet'•
toont, op eene uitfteekende wyze, hunne traagDezelve hef aat alleen tilt een fluk
heid en armoede .
grof doek om de lendencu geflaagen , de dyen bedekkende, of alleen die deelen , welke de welvoeglykheid
vordert to verbergen . Hun hair is of in cen hundel op
bet hoofd gehonden, of kort afgefneeden ; welk laatfle
de doorgaande gewoonte is der geringfte lieden en boeren. De Vronwen draagen bet hair op dezelfde wyze
opgebonden , of vastgemaakt met een kam van fchild .
pad. Deezer kleeding is een ftuk doek om den middel
feflaagen ., en tot de enkels afhangende ; dock by de
at.
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armoedigfte foort niet langer dan de knien . Zy draagen
ook een kort jakje , 't Been doorgaans den boezem ea
de fchouders bedekt , bet middenlte van den rug bloot
laatende,; de boezem is ook niet zelden ongedekt . Deeze
foort van Vrouwen doen allerleien flaaffchen arbeid :
zy brengen vrugten en moeskruiden ter markt .
Doch, fchoon de armoediglte foort van Cingleefen
niet meer kleedings gebruiken , dan een weinig in agtneetnens van bet welvoeglyke vordert , zyn lieden van
een hooger rang order hun verre van onoplettend to
weezen ten aanziene der kleeding . De Mannen order hun
draagen doorgaans een ftuk Chitz om den middel geflingerd, en of lang tot de e.nkels nederha^gentle , of tusfcheu de beenen opgefchort by wyze van een broek,
Het lyf is bedekt met eeu rok met mouwen, en heeft
bet voorkomen van een kamizool, met knoopen aan den
halls en op de hand . De knoopen zyn de ftukken, van
welken de pracht in die kleeding voornaamlyk afhangt ;
men fpaart geen kosten om dezelve zo fchitterend mogelyk to hebben . Groot is bet aantal van knoopen ;
dezelve zyn van goud, zilver, of edelgefleente . Verbaazend groote oorringen maaken een ander fluk van
opfchik uit , waarin de Ceyloneefen met hunne nabuuOm de ooren tot
ren, de Malabaaren , wedyveren .
bet draagen deezer verbaazend groote ringen bekwaam
to maaken, die dikwyls tot op de fchouders afhangen,
bedient men zich van flukjes hout, am de opening„
van de kindschheid of daar in getnaakt, to vergrooten .
Naardemaal de warme htgtftreek bykans geene kleeding
vordert, laat men de fchouders en bet bovenlyf veelal bloot . Op hunne hoofden draagen zy mutzen van
veelerlei gedaante ; anderen flaan een doek om 't hoofd,
naar dat hunne zinnelykheid wil, of de regels van de
Caste , waar toe zy behooren, hun voorfchryven . De
kleeding der Vrottwen van hoofen rang is gelyk aan
die de zwarte. Portugeefche Dames draagen . De jonge
Cingleefe-Vrouwen kleeden zich niet onbevallig , en
baar voorkomen heeft niets onaangenaams . Zy kwamen dikwyls op de partyen der Hollanderen, die meet
op haar gezelfchap gefleld waren, dan de Engel/chen .
Men mag de Cingleefen rangfchikken order de vernuftige en afgerigte werklieden : byzonder betoonen zy
zulks met in goud, zilver en hout te werken . In dit laatstgemelde Yak hebben zy groote vorderingen gemaakt,
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zints de komst der Engelfchen . Hunne werktuigen zyn
weinig , en eenvoudig van maakzel : de wyze van dezelve to gebruiken wordt gemaklyk geleerd ; by wylen
bedienen zy zich zo wel van hunne teenen als van
hunne vingers . Zy hebben geene van die zwaare werktuigen, welke de Europeaanen bezigen, om het bewerken van groote ftukken to befpoedigen . Gemaklyk valt
het hun , de werktuigen to vervoeren en to bezigen .
Roept men , by voorbeeld , om een Smit, by draagt
met zich blaasbalg , aambeeld , hamers en vylen enz . ,
en llaat , ter plaatze gekomen , binnen weinig minuten, de hand aan 't werk . Het groot aantal perfoonen
in allerlei foorten van handwerk maakt alles goed en
goedkoop .
Onze krygsbezettingen worden ryklyk door de Cingleefen voorzien van vleesch , vogelen en eijeren , en
dergelyken fpysvoorraad , voor een maatigen prys, dewyl zy voor zich zelven die fpyzen fchaars gebruiken .
Rundvleesch eeten zy nooit , dewyl de Koe een voorwerp van hunnen Eerdienst is . Eenigen onder hun ,
bovenal die het meest met de Europeaanen omgaan ,
waagen het , Arak to drinken , en lieden van allerlei
rang maaken gebruik van anderen fterketi drank, zo als
medicyn, als om den fmakk . De vaten, waarin zy het
vogt van den Palm- en Cocusnooten -boom bewaaren,
zyn gemaakt van den bast van Betelboomen ; in kleur
en zamentlelling gelyken zy zeer op fchaapenleer , zyn
ruim zo fterk , en beter gefchikt om vogt to bewaaren
clan zakken daarvan gemaakt .
Naardemaal de Cingleefen onder de befcherming van
bet Britfche Gouvernement leeven , zyn zy aan onze
\Vetten en bet uitoefenen des Geregts onderworpen ,
uitgenomen in eenige weinige byzonderheden, waarin
hunne oude gebruiken, als niet lynrecht tegen de onze
ftrydig , onveranderd gelaaten zyn . Dezelfde Wetten
op de Erfenisfen blyven in kragt by de Ceyloneefen : de
landen gaan over op den oudften Zoon , indien de Vader by uiterften wit geene andere befchikking maake ;
doch een zeker gedeelte der nalaatenfchap is altoos be .
ftemd tot onderhoud der Weduwe en de jongere Kin .
deren .
De Cingleefen , onder ons beheer, worden betluurd
door hunne eigene Overheden ; alleen berust de opperite magt altoos by de Bedienden van het Engel/ehe
F f
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Gouvernement.
Alle onze bezittingen op bet Eiland
zyn verdeeld in Corks of Diftri&en ; bet ondergefchikt
opzigt daar over is opgedraagen aan de Moodeliers of
Magiftraatsperfoonen uit de lnboorelingen , die altoos
verkoozen worden uit de Edelen, Hondrews en Mahondrews geheeten . Deezen hebben bet op- en toevoorzigt
over landen en dorpen , en oefenen eene magt uit, ge]yk aan onze land- en ftad .overheden in Groot-Brittanje .
-let is de zaak der Moodeliers , de hand to leenen in
:bet verzamelen der inkomften , bet regelen der belastingen eni opbrengften , bet opontbieden der boeren tot
s lands dienst , bet verzorgen van voorraad voor de
'ezettingen, bet befchikken van 't geen noodig is om
goederen van de eene plaats na de andere to vervoeren
3met ddn woord , bet is hun opgelegd om bet gedrag
der Inboorelingen gade to flaan , en voor to komen dat
bet algemeen en byzonder belang geen fchade lyde .
De Moodeliers hebben onder zich een laager foort van
,amptenaaren , mede uit de Hondrews gekoozen . Hun
task is, de Moodeliers de behulpzaame hand to leenen,
to dier bevelen ten uitvoer to doen brengen . In die
gedeelten , waar men bet niet noodig gevonden heeft
1¢rygsvolk to leggen, zyn 'er lnbooreliugen beftemd, om
in elk dier Diftriften aan de bevelen des Gouvernements
lragt by to zetten ; zy beftaan uit Conganies of Sergeanten , Aratjies of Corporaals, en Lafcarines of Soldaaten . Zy draagen korte fabels en fpeeren ; een talTyke ftoet deezer gewapenden vergezelt den Gouvermeur op diens tochten, en by andere gelegenheden , of
om ftaatfie to vertoonen, of tot andere einden .
De Moodeliers , zo wel als de mindere Be.dienden ,
aan onder bet onmiddelyk beheer van den bevelvoezenden Krygsofficier van de krygspost , tot welke hun
Difiri& behoort, met uitzondering van eenige weinige
DiftriEen can de grenzen van bet Candiaanfche grondgebied , waar men Wet raadzaam geoordeeld heeft eenige krygspost aan to leggen . Het is door deeze bevelvoerende Oflcieren, dat alle verflagen, kundfchappen en
klagten tot den Gouverneur komen . De Moodeliers geeven desgelyks kundfchap van het geen in hunne byzon.
dere Diftri Eten omgaat aan den Maha of Ma Ma Mod.
delier , bet Opperhoofd der geheele orde , die zich in
de Stad der Zwarten to Columba onthoudt ; by brengt
op

OP HET EILAND CEYLON .

451

ep zyn beurt alles by den Gouverneur. 'Er zyn by.
zondere Moodeliers, die bet opzigt hebben over de inzameling van de Kaneel ; zy zyo verantwoordelyk aan
den Europifchen Officier , die met de bezorging van dit
tuk belast is .
De Mahondrews of Edelen , uit welken de Moodeliers
gekoozen worden , maaken eene byzondere Caste uit,
geheel onderfcheiden van de andere : bun voorkomen ,
kleeding en zeden , dulden eene meerderheid boven de
Zy zyn fchooner dan de
andere Inboorelingen aan .
andere Cingleefen ; waarfchynlyk is zulks daaraan toe to
fchryven , dat zy minder blootgefteld zyn aan de zon .
Wanneer zy uitgaan , geregtigt hun rang en rykdom
hun om in draagzetels gedraagen to worden, of, indien
zy verkiezen to voet to gaan , houdt een bediende een
Talipot-blad boven bun hoofd . Als zy in 't openbaar
verfchynen , of Europeaanen gaan opwagten , zyn zy
vergezeld door een talryken ftoet , of van hunne eigene
dienstbaaren , of van boeren uit het DiftriFt , die de
De laatstgezonnefchermen en beteldoozen draagen .
melde zyn zeer fraai gernaakt, om daardoor bet aanzien
des eigenaars aan to duiden , doorgaans van yvoir ,
fchildpad, zilver, of ingelegd calamander-hout . In hun
eigen hand draagen zy een kieine zilveren door , niet
ongelyk in gedaante aan een horlogie .
De Mahondrews ontdekken , by veelvuldige gelegenheden , een groot behaagen om de gewoonten der Eu.
ropeaanen na to bootzen ; in hun voorkomen en omme .
gang ftraalt deeze voorkeuze allerkennelykst door . De
meesten hunner fpreeken Nederduitsch ; veelen beginnen
ook het Engelsch vry gemaklyk to fpreeken . Zy kleeden zich prachtig, en geenzins onbevallig, volgens de
mode van dat Land .
In deezer voege eene hefchryving gegeeven hebbende
van de Ceyloneefen in 't algemeen, met aanwyzing van de
byzondere chara tertrekken der Cingleefen, zyn het flegts
eenige weinige byzondere omitandigheden , die aange.
duid moeten worden oin de zeden der Candiaanen to
doen kennen . De verregaande jalouzy , welke deeze
Iaatstgemelden ten opzigte van de Europeaanen koesteren
in de verkeering met dezelven , doer bykans elke poo .
ging , om eene naauwkeurige kennis van hun to beko.
men, mislukken . Men zou zich eigenaartig verbeelden,
dat men des onderrigt zou kunnen bekomen door middel
F f 2
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del van de Cingleefen , in de landen , den Europeaanen
onderworpen ; doch de gemeenfchap tusfchen deeze
twee Volkstakken is nog volftrekter afgefneeden, dan
tusfchen de onbefchaafdlle en vyandlyklte Stammen in
Noord-4merica . Zelfs geduurende de tusfchentyden van
vrede, is 'er geen weg van gemeenfchap geopend, noch
words 'er eenige pooging aangewend, om, op eeniger .
lei wyze, onderlinge gemeenfchap to houden .
De flaat van bef'endige vyandfchap , in welken de
Candiaanen, zo langen tyd, met de Europeaanen geleefd
hebben, en de onafhanglykheid, welke hun bergagtig
land hun in flaat flelt to behouden, hebben de trekken
van hun chararler flouter en meer uitfteekende gomaakt ; terwyl de onderwerping en rust der bewoonde .
zen van de laagere landen veel hebben doen afflyten
van de ruwe punten hunner natuurlyke geaartheid .
Schoon de Candiaanen onder bet juk van bet vol .
llrektfle Despotismus leeven, worden nogthans hunne
vooroordeelen en gewoonten door hunne Monarchen
Sevierd en geeerbiedigd . Zy zyn 'er trotsch op, dat
zy hunne dagen doorbrengen, zonder den hats to krotnmen onder een vreemd juk, en alleen flaaven zyn van
cen Beer nit hun eigen Stam . Zy zien de Cingleefen,
aan ons onderworpen, aan als een veragtlyk menfcllengas, als lieden, die, om vrede en befcherming to genieten, hunne natuurlyke regten opoft'eren. De Candiaanen hebben, in hun voorkomen , lets grootsch en
deftigs ; zy zyn teffens beleefder, befchaafder , doch
ook listiger en verraadlyker, dan hunne mede-eilandezen in de laagere gewesten . Zy zyn grooter van fla.
tuur, en overtreffen de anderen in geftalte en houding .
Naardemaal zy, van hunne vroege jeugd af, gewoon
.
zyn de wapens to draagen, en to waaken op aile pos .
ten, waar men eenig gevaar vreest, verkrygen zy ras
eene krygsmans-houding, die op zrch zelve genoeg
is om bun van de Cingleefen to onderfcheiden. Hunne
huizen zyn oak netter en beter gebouwd, fchoon van
dezelfde ftoffe en eveneens vercierd,
De kleeding der Candiaanen van hoogen rang beftaat
uit verfcheide omflagen van katoenen floffe , flyf out
den middel toegebonden ; terwyl een ander fluk van
dezelfde floffe , naa rondsom bet lyf geflaagen to zyn,
ian bet eene einde by den rug opgehaald is, terwyl
ket ander tusfchen de beenen komt , of regt by de enkels
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Hunne armen, fchouders en borst
kels nederhangt.
zyn bloot . Op hunne boofden draagen zy een kap ,
aunts, of tulband, van een byzonder hun eigen maak .
zel : dezelve heeft geene overeenkomst met het hoofd •
dekzel , gedraagen door de Inwoonders van her Vasteland, of door de Cingleefen : 't zelve is breed en plat van
boven, en naauw na beneden, en is flyf gemaakt door
.jee , eene foort van ftyfzel van ryst . Over hunne
conj
fchouders of om hun middel draagen zy een gordel, aan
welken een dolk of kort zwaard hangt . Een beurs of
zak, niet ongelyk aan die men by de Schotfc~he Hoog.
landers ziet , maakt een gedeelte van hun tooi nit, en
is gefchikt om 'er betelbladen, arak .nooten en tabak
in to bergen . Een zonnefcherm van Talipot - blad is
hun gefiadige metgezel , als zy over dag uitgaan .
Allen draagen zy ringen aan hunne vingers ; eenigen
ook in hunne ooren ; daar dit een dier gedeelten van
den opfchik is , waaromtrent de Koning zyn gezag
betoont , door 'er perk aan to zetten. De voornaame
onderfcheiding in de kleeding van hoogere Rangen on.
der de .Candiaanen en Cingleefen is de gedaante van de
routs , en de verbaazende menigte van doek , by de
eerstgemelden om den middel geflaagen .
Her voorkomen der lieden van mindere rangen is on .
der beiden in atle opzigten het zelfde , alleen dat bet
verfchil in de gedaante des hoofddekzels merkbaar blyft .
Ten aanziene van de Candiaanfche Mannen en Vrouwen
mag in 't algem en gez gd worden, dat zy bet r ged
kleed zyn dan de Cingleefen en ook fchooner van
kleur .
De Candiaanen zyn verdeeld in verfcheide Casten, die
elkander in rang volgen, naar de fchroomagtigfte regelingen op dit ftuk . De eerfte klasfe bevat de Edelen ; dee.
zen rekenen her hun hoogften roem, her bloed,waaruit
zy fprooten, onbefmet to bewaaren, en nit then hoofde
nooit in den egt to treeden met lieden van eenen min .
deren rang . Indien men beyond, dat eene Vrouw van
die Caste zich vernederd hadt door eenige verbintenis
met iemand van een minderen rang , zy zou haar leeven verbeurd hebben . Door deeze ftipte inagtneeming
houden zy het daarvoor, dat hun bloed zuiver bewaard
gebleeven is tot op bet tegenwoordig geflacht . Deeze
Caste is , even als by de Cingleefen , bekend onder
F f 3
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den naam van Hondrews , en de kleeding is by beiden dezelfde .
De Rang, naast aan de Edelen, behelst de K.unftenaars , als Schilders en de zodanigen, die geagt worden
de beste werken to verrigten, als Smits, Timmerlieden
Deezer kleeding is bykans dezelfde
en Goudfmeden .
met die der I3ondrews ; doch bet ftaat hun niet vry ,
met de Edelen to eeten , of zich in hun gezelfchap to
men gen .
De zodanigen, die zich onledig houden met bet geen
men laagere bezigheden noemt , als Baardfcheerders ,
Pottebakkers , Weevers enz . , maaken een derde Caste
uit , onder welke ook de Soldaaten worden gerang .
fchikt .
De vierde Caste fluit de Boeren in en Arbeidslieden
van allerlei benaamingen, die bet land voor zichzelven
bearbeiden , of gehuurd worden om voor anderen bet
De voorrang , aan de Kunftenaars
werk to verrigten .
gegeeven , boven de Landlieden en Soldaaten , is vry
algemeen, byzonder op Ceylon .
Alle de gemelde vier Casten blyven, volgens de ftand.
houdeude gewoonte by de Indfaanen, onvermengd . De
Zoon treedt in bet bedryf des Vaders van geflachte tot
geflachte , en liefde zo wel als eerzugt bepaalen zich
tot de Caste, waarin iemand gebooren wordt .
Maar, behalven deeze Casten, is hier, zo wel als in
andere itreeken van Indie , een elendig menfchen-ras
van Uitgefloetenen , de martelaars van eeuw tot eeuw
van deeze barbaarfche en onnatuurlyke inrichting . Zy,
die, door eenig misdryf, of bet verwaarlod'zen van eenige bygeloovige gebruiken en inftellingen , volgens de
uitfpraak der Priesteren, hunne Caste verbeurd hebben,
worden niet alleen zelve tot die fchande van eerloosheid
verweezen ; maar ook hunne kittderen en kindskinderen,
door alle volgende Geflachten been , worden veronderfeld to deelen in bet misdryf dier befmettinge . Niemand
van eenige andere Caste wil met hun in egtverbintenis tree .
den ; zy mogen geen handel dryven, geen beroep nit .
oefenen, of iemand van bet menschlyk gefacbt naderen,
behalven de deelgenooten hunner elenden : ja, indien zy,
by ongeluk , eenig ding aanraaken , wordt bet als ontein en vervloekt aangemerkt . -- Naardemaal zy geen
werk mogen verrigten, zyn zy genoodzaaltt, by aanhoct-
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houdenheid, tot hun leeveusonderhoud, to bedelen, en
blyven dus, van geflachte tot geflachte , een nutloozen
last voor de maatfchappy . Naardien deeze elendigen,
door den yzeren fcepter des bygeloofs, reeds vernederd
zyn tot een' ftaat, die in verfmaadheid en fchandlykheid
niet dieper kan nederdaalen, en nimmer door eenig braaf
bedryf hun flaat of lot kunnen verbeteren, is 'er niets,
't geen hun terugge houdt van bet pleegen der fnoodfte
gruwelflukken . - Het zou zeker een ftuk zyn, de aandagt van eenig Bewind ten hoogften waardig, eene poosing aan to wenden, om dit verlooren deel des menschdoms, tot eenig nuttig einde , werkza2m to doen zyn. ;
en bet is openbaar, dat bet verdryven hunner bygeloovige begrippen, door bet invoeren van een ander Gods .
dienstftelzel , de eerfle flap moet weezen, om die heil .
zaatne verbeterina daar to flellen .
Deeze Lieden , tot geen der Casten behoorende, zyn
verpligt , aan de geringften der andere Candiaanen zo
veel eerbieds en ontzags to betoonen, als Oosterfche
llaafschheid aan de laatstgemelden voorfchryft den Koning to bewyzen . Naardemaal bet der ovetleeveringe ,
onder pnbefchaafde Volken , nook ontbreekt aan bet by .
brengen ceps voorvals , 't welk gelegenheid gegeeven
hebbe tot elke inftelling, wordt de geftrengheid, uitge.
oefend tegen deeze Uitgeflootenen , geregtvaardigd door
bet vermelden van een misdryf, 't geen zy, in ouden
jyde , zouden gepleegd hebben . Men vertelt, dat dit
Volk voormaals eene byzondere Caste uitmaakte, die 'er
hun werk vap maakten om de Koningen to ~belaagen en
to vervolgen ; dat zy, eens getergd, op 's Kanings tatel Menfchenvleesch deeden opdisfchen ; en dat de Koning , op de ontdekking van deeze fnoode daad, hun
tot die uitfluiting voor eeuwig veroordeelde . - lit
vermeld dit belachlyk vertelzeltje alleen om to toonen,
tot welk eene wyde uitgefirektheid de Inboorelingen deezes Eilands zich verbeelden, dat de Koning geregtigd is
zyn gezag uit to ftrekken .
Den aart des Ryksbeftuurs , alsmede de Burger- en
Krygs- inrichtingen der Candiaanen , hebben wy reeds
vermeld , in de befchryving van de heerfchappy des
Koniugs van Candia .
(Het Verv.olg en Slot hiermsa .)
Ff 4
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LEEVENSBESCHRYVJNG VAN JOSEPH PRIESTLEY,

L. L. D . F. R. S. &c. e'c.
(Uit bet Engelsch.)

is, uit eigen aart, gefchikt, om
„„ O nsde Mengelwerk
Gedagtenis van groote en verdienstlyke Man .

„
„
„
„
„
„
•
•
•

nen in waarde to houden ; inzonderheid zyn daartoe
zodanige Buitenlanders geregtigd , die, door hunne
in onze Landtaale vertolkte Werken en Gcfchriften,
als 't ware Inboorelingen geworden zyn, en althans,
in het Gemeenebest der Letteren, hull Burgerfchap
verkreegen hebben . Dit een en iwder kan den Eerw .
PRIESTLEY niet ontzegd warden ; waarom wy niet
twyfelden, aan de volgende Leevensbefchryving eene
plaats in to ruimen,"

* * s

De Geleerden worden eigenaartig, even als andere nit.
tteekende Mannen, voorwerpen van algemeene opmerking en waarneeming ; en, „ indien de zon des roems,"
,~ lyk iemand het niet oneigen uitdrukt , „ zelden
ichynt dan by de graflieden van groote Mannen ," zyn
de vrienden en bewonderaars van zulk een Perfoott
verpligt to fpreeken van der zulken bekwaamheden et;
deugtfen , zo wet om regt to doen aan der zodanigetl
gedagtenisfe, wanneer zy overleden zyn , als am hurt
ten vuorbeelde to ilellen voor de Naakomelingfchap.
Do&or PRIESTLEY word gebooren to Field Head, in
de Parochie Van BirJlall en West-Riding, in Torklhire,
den dertienden van Lentemaand des Jaars 1733 . In zy.
me zeer vroege jeugd werd by opgenomen in het huis .
gezin eener Moeije , de Vrouw van den Heer JosEP1t
ICEIGHLEY, die met verre van het huis zyner Ouderen
woonde . PRIESTLEY'S Vader en Moeder flonden belend vooT zeer deugdzaame en godvrugtige lieden ; doch
dewyl zy in geene ruime omftandigheden leefden, zageu
zy met genoegen , dat hun Zoon JOSEPH, als 't ware,
op- en aangenomen werd , door Bloedverwanten , die
geen eigen kinderen hadden .
PRIESTLEY werd ra eene Taalfchool gezonden to
Batley, twee mylen van zyne Geboorteplaats, en zeven
A1y-

VAN JOSEPH PRIESTLEY .

457

Leeds . Hier leerde by de gronden van de
Latynfche, Griekfche en Hebreeuwfche taalen ; en daar by

snylen van

ten vroegtydigen Godsdienfligen indruk badt, b evlytig .
d e by zich byzonder op de laatstgemelde fpraake . Reeds
vroeg gaf by blyken van vordering in bet leeren , en
trok bovenal de aandagt van alien, die hem omringden , door den ernst en de bondigheid zyner gefprek.
ken .
Men zegt , dat by, nog een kind zynde, veet
genoegen fchiep in bet leezen van bet welbekende Werk
dat men een diep ftilzwygen by
van JOHN BUN,)AN ;
zyne Schoolmakkers waarnam, als by de Pelgrims Reize
diens Schryvers ter voorleezinge in de hand hadt . Vroeg.
tydig zoog by de Calviasstifche Leerbegrippen in ; zich
ten vollen verzekerd houdende , datezl warhen
den van den Christlyken Godsdienst in zich begreepen .
Het was met zyne toettemming , dat zyne vrienden hem als Lid der Independente Kerk voordroegen ,
tot welke zy behoorden : diensvolgens werden 'er Diakens , naar bet gebruik , gelast hem to ondervraagen, om de gefchiktheid zyner toelaatinge tot bet Lid-maatfchap to verneemen. -- Een der vraagen, hem to
dier gelegenheid voorgetteld , was, „ of by geloofde ,
• dat by zo fchuldig was aan de zonde van ADAM,
• als ADAM zelve?" Dit voorftel verbaasde hem ; en
by haaperde zo zeer in zyne antwoorden op deeze en
andere foortgelyke vraagftukken, die hem even nieuw
en vreemd voorkwamen , en waaraan by nooit voor •
been gedagt had , dat men zulks voor eenen genoeg
zaamen grond hieldt , om hem , op lien tyd, tot de
Kerkgemeenfchap niet toe to Iaaten .
Onderrigt , dat deeze de weezenlyke grondleertlellint
gen waren van de Calvinistifche Geloofsbelydenisfe, be .
gon by 'er een wederzin tegen op to vatten, en een aflteeri
van de zodanigen , die bet geloof in zulke ongerymdheden
voor een noodzaaklyk vereischte hielden om in hunne
Kerkgemeenfchap to worden toegelaaten . Hy hadt nu eei;
zeer moeilyke taak to volvoeren ; zich van de gevoelens
en vooroordeelen , vroegtydig ingezoogen , to ontdoen .
Zyn gelukkig flaagen hierin erkende by verfchuldigd to
weezen aan bet gezond oordeel en de opregte vriend .
fchap van Dr . ASHWORTH, den Eerw. Heer GRAHAM,,
en anderen , met welken by bet geluk hadt vroegtydig en
gemeenzaam bekend to worden . Aan den Eerw . GRA.
ziux droeg by zyn veel opziens baarend Werk op, geF f 6
ti.
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titeld : DisquiJitions relating to Matter and Spirit, (Na .
fpeuringen over Sto$e en Geest) . Hy erkende in die Opdragt, hoe veel by verfchuldigd was aan diens voorbeeld
en aanmoediging , ten opzigte van zyn flaagen in onderzoek en zyne onafhanglyke wyze van denken .
Korten tyd naa dat by Dr. ASHWORTH's Academie to
Daventry verlaaten hadt, waar by, negentien jaaren oud
zynde, zich op de Godgeleerdheid begon toe to leggen, werd by noodhulp-Leeraar to Needham Market,
ii Sufolk . Zyne gevoelens, met groote vrymoedigheid
voorgedraagen, behaagden niet aan de Gemeente to dier
plaatze, en by verliet dezelve, ontdekkende dat zyne
Toehoorders van tyd tot tyd minder talryk wierden .-•
Men hebbe hier,egter, aan to merken, dat bet niet alleen zyne begrippen, en de floffen, door hem ter be,
handelinge uitgekoozen, waren , welke niet aan zyne
Toehoorderen behaagden ; want van zyne kindfche jaa-v
ren of hadt by eene hebbelykheid van flameren ; en ,
met lettende op het onaangenaame van dat gebrek, of
1legte aanwenst, deedt by weinig poogingen om bet to
verbeteren : zo ras by, nogthans, zulks ontwaarde, en
bemerkte hoe zeer het hem in den weg ftondt, om, als
j,eeraar, opgang to maaken , deedt by zyn best om
bet to verbeteren . Hy flaagde hierin zo gelukkig niet
als DEMOSTHENES : want nimmer verkreeg by die bevaliige wyze van voordragt , welke men weet dat aan
de meerderheid der Toehoorderen zo zeer behaagt .
Van Needham vertrok PRIESTLEY na Namptwich, in
Chefhire, waar by tot Leeraar geroepen werd in eene
kleineGemeente , zo fchraal by kas , dat dezelve niet meet
dan dertig Ponden St . aan den Leeraar, ter jaarwedde,
kon geeven : hierom befloot by eene School op to rich.
den tot een ruimer beftaan . In dit laatstgemelde vak
trok by meer de aandagt, en lag een beter grondflag
tot de bevordering, welke by naderhand verkreeg van
perfoonen , in ltaat om 's Mans verdienften op den
rechten prys to fchatten .
PRIESTLEY betoonde veel oordeels in bet plan, door
hem ontworpen ten onderwys zyner kweekelingen ; by
klaarde hunne kundigheden op door veele wysgeerige
Zyn roem verfpreidde zich in zulk
proefneemingen .
eerie maate in den kring zyner Broederen, dat veelen
zich bevlytigden, om, wat zy konden, tot zyne bevor
dering, , in 't werk to flellen .
Naa

VAN JOSEPH PRIESTLEY .

459

Naa dat Dr . TAYLOR , door den dood, ten Jaare 176r,
der Academie to Warrington ontvallen, en Dr . AIKIN, in
diens pla ts, tot Onderwyzer in de Godgele rdheid bed
vorderd was , werd PRIESTLEY geroepen om deezen
laatstgemelden in bet vak der Fraaije Letteren op to
volgen . Deeze Warringtonfche Academie was ontangs
opgericht ten dientle van de Zoonen onder de Disfenters, en byzonder voor jongelingen, die ten oogmerke
hadden, Leeraars by die Kerkgemeenfchap to worden .
Hy ving met grooten yver dit nieuw beroep aan, en
ondervond alle de voordeelen van de verkeering met Mannen, uitReekende in letterbegaafdheden . By bragt verfcheide belangryke verbeteringen to wege in bet ilelzel
der opvoeding van de Kweekelingen op de .Varringtonfche
Schoole . Zich to deezer ftandplaatze welhaast in vry
ruime omflandigheden bevindende, zag by uit na eerie
deelgenoote in zyn leevenslot ; deeze vondt by in
Juffrouw MARY WILKINSON, Dogter van den Heer WILKINSON, uic de Gietery to Berfham, naby Wrexham, eene
Juffrouw van kloek verftand en bevallige zeden .
De Ileer PRIESTLEY kon, in zyn' toenmaaligen ftand,
zich vry toegeeven in bet voortzetten zyner letteroefeningen en wysgeerige nafpeuringen . De Werken, wetke by welhaast in de wereld zondt, ftrekten tot bewyzen van de uitgeftrektheid zyner nafpeuringen en bet
oorfpronglyke van zyn vernuft . Een van de eerfle en
niet van de minfte deezer Werken, welke den aart zy.
ner letterkundige nafpeuringen aanduidden , was een
Chart of Biography , (Biographifche Kaart) waarin by,
op eene aartig uitgedagte wyze , aan bet oog blootlegt
den tyd en den duur des leevens van de grootfte Mannen in alle Eeuwen en in alle Landen, die zich in
Weetenfchappen, in Kunflen, of door groote Daaden,
beroemd gemaalct hadden . Deeze Kaart flelt ons , als met
eenen opilag van bet oog , eene Synchronisinatifche Ge .
fchiedenis voor . - De Proefondervindelyke Wysbegeerte begon desgelyks een groot gedeelte zyns tyds to
Warrington weg to neemen . Daar ftelde by op zyne
Hiftory and prefent State of Ele Iricity (Gefchiedenis en
tegenwoordige Staat der E1e&riciteit) ; cen %Verk, van 't
welk herhaalde Uitgaven elkander volgden en by de Buitenlanders in verfcheide taalen he't licht zag . 's Mans
roem , hierdoor verbreid , deedt hem de onderfchei •
ding verwerven, dat veele Geleerde Genootfchappen hem
tot
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tot Lid van Eere aannamen . Het was ook omtrent deezen tyd , dat de Gdinburgfche Hoogefchool hem , op
eene zeer vereerende wyze , tot Dotor in de Regten
bevurderde .
Naa een omtrent zevenjaarig verblyf to Warrington ,
kreeg Dr . PRIRSTLBY eeu allerdringendst aanzoek van
eene vermogende Gemeente to Leeds, om in dezelve bet
Leeraarampt to bekleeden . Hy nam dit beroep aan, niet
alleen dewyl by wenschte nuttig to zyn in den fland,
waartoe by oorfpronglyk opgeleid was, maar ook om dat
by fterk tot de waarneeming daarvan overhelde . Van zyne
vroegfte jeugd of had by een diepen indruk gehad van
Godsdienttige gevoelens ; en, fchoon by, in meer dan On
geval, verre was afgeweeken van de voorheen ingezoogene leerbegrippen, bleef egter zyn godsdienstyver by
hem, ten alien tyde, onverminderd . Het kon niet uitblyven of zyne Schriften droegen de kenmerken van
zyne byzondere denkwyze, en vertoonden in voile kragt
de beginzels eens Disfenters . Zyne Inflitutes of Natural
and Revealed Religion (LeerJlellingen van den Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst) gaven , in eeu ge .
meenzaam en kort begrip , zyn ftelzel van Godge .
leerdheid met de bewyzen op. Zyn View of the Principles and Conduct of the Prote/lant Disfenters (Befchou .
wing van de Beginzels en het Gedrag der Proteflantfche
Disfenters) lag zyne begrippen bloot van de gronden
vier afwykrng, en het eigenaartig chara fter en de inrichtingen eens Godsdienftigen Aanhangs ; en deeze , be.
nevens een grout aantal van Godgeleerde Gefchilfchriften , gaven der wereld een volkornen vertoon van zone
begrippen over de Christlyke lledeeling .
Niettegenttaande by hierin zeer arbeidde, wist by tyd
to vinden om zyne Proefneemende Nafpcuringen voort
to zetten . Deeze gingen met zulk een fpoed en gelukkig
flaagen voort , dat men , hem in deeze loopbaane be.
fchouwende , niet kan nalaatcn voor de geheugenis op
to roepen zynen grooten voorganger, den door zyne
proefneemingerr en fchriften wydvermaarden herfteller
der Wysbegeerte , BACON . Zyne nafpeuringen op de
Lugt zyn zo talryk en gewigtig , dat zy, als 't ware,
een nieuw tydvak maaken in de Natuurkunde . De Iugt,
zo noodzaaklyk voor het beftaan der groeiende en dier .
lyke wereld, was weinig bekend by de verflandig(ten,
tot dat Dr . PRIESTLEY'S ontdekkingen en gemeenzaame
proe •
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proeven bet licht zagen , waardoor de aandagt der
Wysgeeren van andere Landen opgewekt werd, en dergelyke nafpeuringen vreemdelingen kennis deeden krygen van de verdienflen huns voorgangers in de Lugtleere .
De Weetenfchap der Ele&riciteit was, in zeker voege , nicuw , en gevolglyk konden de proeven daarin,
en de befpiegelingen daarover, niet veelvuldig of verre
verfpreid weezen ; zo dat een niet uitgebreide kring
van beleezenheid alles , ten then opzigte, omvatte .
PRIESTLEY vermeldt ons, egter, in de Voorreden van
zyne fliftory of E1e6lricity, (Gefchiedenis der Llelfrici .
teit) dat, terwyl by bezig was met bet vervaardigen
daarvan, by het voordeel hadt van de hulp eeniger nitfleekende Wysgeeren, als Dr . WATSON, Dr . FRANKLIN
en den Heer CANTON .
PRIESTLEY'S Schriften , zo die by als Godgeleerde,
als die by als Wysgeer heeft uitgegeeven, toonen, dat
by volyverig was in zyne nafpeuringen der waarheid ;
vuurig in zyne verwagtingen van die to ontdekken, en
flout in zyne flellingen en beoordeelingen, wanneer by
zich nederzette om die aan bet menschdom bloot to
leggen . Gelyk cen ander Hervormer, wiens naam bekender dan tegenwoordig beroemd is, fchynt Dr . PRIESTLEY gedagt to hebben, dat de waarheid op thns tea
vollen aan den dag moest gelegd worden, welke ook
de gevolgen van die ontvouwing mogten weezen . Bedenkingen van menschlyke voorzigtigheid waren van zo
weinig betekenis by hem, in bet ftuk van Godsdienst,
als redenen van Staat waren voor THOUAS PAINE, ten
opzigte van hervormingen in bet Staatsbeftuur .
fly bekreunde zich weinig of niets , wat bevooroordeelde gemoederen mogten gewaar worden by de voordragt van een nieuw gevoelen : volgens dit beginzel zogt
by geene gunllige aandagt to verwerven, door dat nieuwe gevoelen by trappen bekend to maaken : want, daar
zuivere Godsdienst to bevorderen bet groot einde was
van zyne werkzaamheden, beweerde by, dat volkomen
vryheid van onderzoek bet zekerst middel was om daartoe to geraaken . Geen wonder, derhalven, dat by zich
geen vriend betoonde van bet ftelzel, waar op nayverige Godsdienftige Vastileiiingen haare beerfchappy tlaaude houden, door bet Kerklyke met het Staatkundige to
alengen en to vereenigen .
Dee-
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Deeze manlyke en onafhanglyke wyze van denken
veroorzaakte een verfchil tusfchen Dr . PRIESTLEY en
verfcheide zyner Broedereu onder de Disfenters , die hens
zomtyds zo heftig beftreeden , als zyne meer recht .
f1reekfche tegenftanders .
Een penneftryd hadt , nog .
thans, voor PRIESTLEY niets fchriklyks ; nimmer ontweek by denzelven ; ja deeze fcheen van eene zo heil,
zaame uitwerking op zyne geestgelteltenisfe , als bet
fchermen voor bet lichaam van anderen ; en de ltrydiglleid der begrippen met de nieuwe gezigtpunten, waarin dezelve voorkwamen , veroorzaakte lichtende vonken, die, zyns oordeels, voordeeleg waren, zo voor de
eene als voor de andere party .
Men heeft in Dr . PRIESTLEY afgekeurd den blaakenden
yver, welken by aan den dag lei, die, men kan bet niet
lochenen, zomtyds tot bitterheid overfloeg . Iiidien by, egter, zomtyds zyne tegenftanders eene taal heeft to gemoete
gevoerd, die na trots zweemt, en aan unbefcheidenheid
grenst, moet men niet nalaaten zich to hcriuneren, dat
zy hem tergden door hunne onbefchoftheid en dien trots,
welke natuurlyk opwelt by zelfzoekende geesten , ter
begunltiging hunner geliefde vastftellingen -- vastftel.
lingen, die de eerbetooningen, de voordeelen , en wat
des meer is, beperken binnen den kring van hunne eigene Gezindheid . Een Schryver van de Hoofdkerk in
£ngeland ftelde de beginzels van PRIESTLEY voor, als
zo vol van opbruifching, als de fcheikundige retorten van
zyn ftookhuis . Indien verwyten en aanvallen van dien
mart niet genoegzaam gerekend worden om eene flreRgheid
en fcherpheid van wederfpraak to verwagten, kan men zich
naauwlyks verbeelden, waarop zulks to gemoet behoort
gezien to worden . - Dr. PRIESTLEY hadt de opkweeking tot een Leeraar onder de Disfenters ontvangen ;
deeze, gepaard met de oefenbaane , welke by intradt,
den loop zyner Letteroefeningen , zyne gemeenzaame
verkeering en den kring zyner Vrienden , vereenigden
zich om eene gelteltenis to vormen, afkeerig van alle
die Godsdienflige en Staatkundige hepaalingen , in bet
Ryk aangenomen ter begunftiging van de daar gemaakte
inrichtingen . De geest lydt, naar gelange van deszelfs
bevatting van de belediging, denzelven aangedaan, nit
hoofde van deeze partydigheid en daaruit voortvloeijende
bepaalingen . De Rede komt ook op tegen allen bedryf,
t welk de vryheid van gevoelens aan den band zoekt
to
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to leggen en to verdrukken . De verflandigfle en braaf1le Mannen, door alle Eeuwen heen, hebben beweerd,
dat, indien alle begrippen in den Godsdienst vryuit werden voorgedraagen , geen deezer beledigend zou ge,
vonden worden.
MILTON beweert die zelfde ftelling
ten opzigte van Staatszaaken .
Dr. PRIESTLEY'S begaafdheden en vermogens werderl
door alien erkend van den eerflen rang to weezen ; zyn
yver om voor to ftaan en to bevorderen wat by oordeel.
d e to kunnen ftrekken tot heil des Menschdoms, deedt
hem de bewondering van veelen verwerven ; en, indien
by zomwylen de kwaadfpreekenheid zyner Vyanden zicli
op den halze laadde, was dit een gevolg van onbefluurde geestdrift : want weinigen zyn de zodanigen , en
naauwlyks noemenswaardig , die , in hun uitvaaren ,
hem befchuldigden van verkeerdheid en bedorvenheid in
beginzelen . Twisten en Gefchillen over Godsdienftige
onderwerpen worden zeldzaam gevoerd met die gemaatigdheid en befcheidenheid, welke de cart der zaake vordert , en die de Gefchilvoerders zich gaarne toefchry .
ven . Terwyl in deezen twist, hoe ook gevoerd , de een
bet beflaan van alle floffe ontkent, en de ander beweert
dat 'er niets dan floffe kan beflaan, kunnen wy ons gereedlyk verbeelden, dat bet gefchil met geen voordee .
ligen uitflag kan eindigen .
Ten aanziene van de zuiverheid van Dr. PRIESTLEY'S
verklaaringen en hedryven, in zaaken van den Gods,
dienst, kunnen alien, die hem gekend hebben, getul .
genis geeven . Indien zyn geheele leeven met genoegzaam geoordeeld werd om die zuiverheid to hewyzen,
zal zyn affterven, waarvan bet ons fmert geen volkome .
ner berigt to kunnen geeven, des getuigen (*).
Van
(*~ De Courant', to Philadelphia uitkomende, deelt ons dit
berigt van PRIESTLEY' S laatfle uuren mede , 't geen wy, ter
aanvulling, bier onder plaatzen . „ Zedert de laatfle veertiett
„dagen werden de toevallen van gebrek aan fpysverteering,
„waaraan by, naa zyne Iaatfle ziekte, in den Jaare 18or ,
r, fukkelde, meer ontrustende . Zyne beenen zwollen, en by
„verzwakte van tyd tot tyd . Twee dagen v66r zyn dood was
„hy zo zwak, dat by naauwlyks op en neer kon gaan . Zom.
,,, wylen was by niet in flaat orn to fpreeken ; zo dra, egter, was
,,,by niet een weinig bekomen , of by verklaarde aan zyne
„ Vrieaden, dat by, geduurende deeze zyne fpraakloosheid,
s , nice
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Van Dr . PRIESTLEY'S wysgeerige nafpenringen en
werkzaamheden hebben wy zo veel gezegd, als de perten eener korte Leevensbefchryving gehengen . Wy hebben waargenomen, dat hy, in de Lugtkunde, de Grondvester van een nieuw Stelzel mag heeten . Zyn Eudiosneter heeft men beter gekeurd dan eenige andere in
Europa. Deeze flelde hem in flaat om eenige zyner
Froeven tot een punt van volmaaktheid op to voeren,
welke de bekwaamlte Proefondervindelyke Natuurkundigen verbaasde. Zyne toepasfing van de ele&rifche vloeifoffe, om den aart der -vaste lugt na to fpooren, gaf
ge„niet dan een aangenaam gevoel was gewaar geworden . Be„vindende dat by niet tang meer leeven konde, fprak by ge„duurig met zyne Vrienden, vol opgeruhndheid . Hygaf zyne
dankbaarheid to kennen over zyn geluk , van gerust in den
„ fchoot zyner Familie, zonder fmerte, en met een gezond
„hart, to kunnen tterven . Met een hyzonder genoegen ftondt
by ilil op bet geluk, hem to beurt gevallen, van in kennis
„geraakt to zyn met de beste en verftandigfte Mannen van zy„nen tyd, en verheugde zich in de bewuscheid van een nut,, tig en gelukkig leeven geleid to hebben, waarvoor by zynen
„dank betuigde aan den Opperflen Bclluurder van der menfchen
„lotgevallen . Verzogt hebbende dat men hem hgt Xlde Hoofd„fluk WE bet Euangelie van JOANNES zou voorleezen, liet by
„den leezer by bet 2511e vets ophouden . Daarop ging by uit .
„werden over bet nut, 't welk by getrokken hadt nit bet da„gelyks leezen der Heilige Schriften, en prees die gewoonte
„den Omftanderen om zyn Sterfbedde aan . Wy zullen, fprak
„by, eenmaal by elkanderen komen ; maar hebben Jlegts eene
~, verfchillende opleiding noodig, overeenkomjlig onze verfchil.
lende geaartheden , om tot onze eindelyke gelukzaligheid to
„werden voorbereid . -- Een Vriend kwam by hem in de ka„mer ; - Gy vindt my nog in leeven , zeide by . Deeze
„ gaf daarop ten antwoord : Ik hoop dat gy altyd zult leeven .
as -- Ya, hernam PRIES rLEY , ik geloof dat wy elkanderen in
„ eene andere en betere Wereld zullen wedervinden, vattende
„ daarop zyns Vriends hand met vuurige aandrift .
,, Naa bet Avondgebed van Zondag , wanneer zyne Klein.
„kinderen aan zyn bed gebragt werden, fprak by elk deezer
byzonder aan, en beval hun elkander lief to hebben . Ik
„gaa na, voegde by 'er nevens, Jlaapen,gelyk ook gy, myne
„ Kinderen ; want de dood is een lange zoate Jlaap in het
„ eraf, en wy zullen eens elkander wederzienl -- Omtrent
„ Lien minuten daarnaa ontfliep by, zo zagt , dat niemand
Hy bath zyn aange.
„ der aanweezigen bet gewaar werd .
"zigt met zyne band bedekt .
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.gelegenheid tot eene verfcheidenheid van aangenaame en
nuttige werkzaamheden ; maar zyne toepasfing van de
ontdekkingen in de Scheikunde op de verbetering der
Kunfen dient, aan den eenen kant, tot eere van 's Mans
nagedagtenisfe, en, aan den anderen kant, tot altoosduurende fchande van de Stad , die het eerst genot
trok van de voordeeten, ontfaande uit zyne veelvuldigo
werkzaamheden in dat vak .

(Het Vervolg en Slot hitrnaa .)

TOONEEL VAN SVOORVERBEELDINGbN

(Ullt her Fransch .)

Z

edert eenigen tyd vertoont men aan her Publiek zekere
Gezichtkundige begochelingen , bekend onder den naam
van Fantasnsagorie.
Zedert dot de Heer ROBERTSON zich door deeze foort van
vertooningen eenen naam heeft gemaakt , heeft men , in Frankryk en elders, veele perfoonen gezien , die in deszelfs voeth appen wilden treeden ; maar weinigen is her gelukt, dit ftuk
tot eene zo groote volmaaktheid cc brengen . WVy zullen trachten bier de middelen to befchryven, welke de eene en de
anderen gebruiken, en de werktuigen , waarvaa men zich
beaient, om deeze begochelingen voort to brengen, die niece
anders zyn dan eene vernufcige toepasfing van fommige gezichtkundige beginfelen .
Allen, welken de Fantasrnagorie des Heeren ROBERTSON
gezien hebben, zullen zich he ; inueren, dot by begint met
de gemoederen der aanfchouweren to leiden tot droefgeestige en zwaarmoedige overdenkingen . Men komc eerst in
eene met zwart behangen zaal, waarin men, by bet lichc
eener graflamp , figuuren van mongers en geraamten zier .
Weldra heerscht in de zaal, door bet fchielyk uitblusfchea
der lamp, eene volmaakte duisternis . De harmonica laat zich
daarop hooren, en op derzelver zoetluidende klanken volgt
bet gerans des donders en des bagels, klaagende toonen en
jnmmerkreeten : met ddn woord, de Heer ROBERTSON ftelt
alles to werk, wat by heeft kunnen uitdenken, om de ver .
beelding to treffen .
Door dir voorafgaande tooneel worden de gemoederen
reeht
to
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recht gefchikt tot bet ontvangen van flerke indrukfelen ,
door de verfchyningen van monflers , waarmede men hen
zoekt to verfchrikken . Men doet hen geraamten en verfcheiden andere, net minder eislyke, gedaanten zien . Deeze gelyken eerst klein, en worden grooter, naarmaate zy fchynen
to naderen ; tot de grootfle uirgebreidheid, welke men haar
geeven kan, gekomen, verdwynen zy. Men ziet ook gevleugelde gedaanten, die al klapwiekende nader fchynen to
komen ; leevende figuuren, welker fchaduwen, of liever afbeeldfels, alle mogelyke beweegingen verrichten, en eindelyk fpookfels, welke door de zaal loopen, en verdwynen in
bet oogenblik , waarin men meent ze op bet lyf to hebben .
Alle deeze begochelingen zyn volmaakt , en de Heer ttoBERTSON verricht ze met zo groote kunst, dat ook de meesc
geoefende oogen 'er door bedrogen worden . Zie bier welker
middelen by daartoe gebruikt .
De onderfcheiden figuuren , welke by doer verfcbynen, zyn
op glas gefchilderd, gelyk die, waarvan men zich bedient
voor de toverlantaarn ; met dit onderfcheid, evenwel , dat
in bet algemeen deeze gedaanten getekend zyn in een zwart
veld, welk bet geheele gins bedekt . De ongedekte deelen
van dit gins vormen de trekken der fchetfe, en vertoonen
zich, door middel van een flerk licht, achter bet gins geplaatst, als wit getekend. De verfchillende diepfels wordert
gemaakt door meet of minder zwnar gekleurde laagen . Deeze glazen worden geplaatst in eene kas, gelyk die van eene
goede toverlantaarn , bykans eveneens gemaakt ; maar zo dicht
gefloten , dat Been bet minfle lichc 'er uic kan ontfnappen,
dan door de ongedekte trekken van bet gins, waarvan men
Deeze figuur tekent zich op een
de figuur wil vertoonen.
gefpannen doek, doorgaans gemaakt van gewascht taffetas,
of van natgemaakt katoen , of nog beter van Italiaansclx
Het is volflrekt noodzaaklyk, dat de aanfchouwers
gags.
onkundig zyn van de plants, waar dit dock gefleld is ; hiervan hangt de begocheling grootendeels af. Deeze figuur,
zo nis wy reeds gezegd hebben, vertoont zich eerst klein,
nis van verre, en fchync to naderen naarmaate zy grooter
wordt. Om de verfchillende afmeetingen ann deeze figuuren
to geeven, doet men de kas beweegen , en verwydert zes
van bet doek , terwyl men ter zelfdor tyd, in evenredige
maate, de buizen infchuift,welke bet bol geflepen (of voorwerp-) glas bevatten . By voorbeeld, wanneer de figuur zich
'yo klein moet vertoonen als mogelyk is , plaatst men de kast
dicht by bet dock, en de tekening der figuur is in bet brandpunt van bet bolronde glas .
Uit de beginfelen der Gezichtkunde laat zich betoogen, em
de ondervinding bevestigt bet, dat zich alsdan een beeld zal vormen,volkomen gelyk aan bet weezenlyke voorwerp, dat in bet
brand-

ToONEEL VAN BPOOEVERBEELD1NGEN4

467

brandpunt van bet glas geplaatst is, en dat dit beeld zyn
zal op den zelfden aftland van her glas, als bet voorwerp ,
waardoor her wordt voortgebragt . Indien men daarop de
buffs infchuift , (waardoor her bolronde glas nader by her
voorwerp komt) zo dat her voorwerp zich rusfchen bet
brandpunr en bet glas bevinde , zal bet beeld in grootte toe .
neemen en op eenen grooteren afftand getekend worden . Maar
dewyl her doek, hergeen dit beeld moet ontvangen, niet van
plants kan veranderen , is men genoodzaakt de kas achterwaards to beweegen, om her beeld altoos in de zelfde duidelykheid to bewaaren . Men ziet hieruit, dal de verfchillende
afmeetingen der figuuren afhangen,
Vooreerst, vandeft rkas,of tvnerla,
learn, van bet doek ;
Ten rweeden, van den affiand des voorwerps van her bol.
ronde gigs .
Perfoonen, aan deeze behandeling gewoon, weeren, ter .
wyl zy de kas doen beweegen, de buizen in evenredige maate in to fchuiven, en daardoor op her doek een beeld re be .
waaren , dat in afmeetingen toeneemt, en altoos duidelyk
blyfr.
Wanneer de afland, wnarop eenig voorwerp zicb van ons
bevindt , ons onbekend is , oordeelen wy over denzelven
uit de grootte van den gezichthoek . Indien een voorwerp,
waarvan wy meenen de afmeetingen to kennen , zich aan
ons vertoont onder eenen kleineren gezichthoek, dan wy ge .
woon zyn her re zien, wanneer bet naby ons is, oordeelen
ivy her op eenen afftand, die grooter zal zyn, naarmaate de
gezichthoek kleiner is .
Uit deeze onbetwisrbaare beginfelen volgt , dat , wanneer
de figuuren , welke zich op her doek (welks afitand ons on .
bekend is) verfoonen , klein zyn , zy ons verre of moeren
fchynen, en, naarmaate zy grooter worden, gelyken tot-ons
to naderen door her doorloopen van den afftand, waarop wy
ze eerst gerekend hadden .
Somtyds doer men op bet doek een met kunst getekend
verfchiet to voorfchyn komen, by voorbeeld, de gangen van
cen klooster, of van eene kerk, enz . en men doet verre of
eene figuur verfchynen, welke, al grooter en grooter wor
dende, eene ruimte fchynt door to loopen , die ons verbaa •
zende voorkomt. Deeze begocheling is eerie der meest tref.
fende . Zy wordt voortgebragt door twee kasfen, waarvart
de dine , die onbewogen flit ftaat , bet beeld der verfchiet.
tekening op bet doek werpt , en de andere , zich van het
doek verwyderende , de figuur voorthrengt, die grooter wordt s
en tot de aanfchouwers fchynt to naderen .
De beweegende figuuren worden gemaakr met twee gin .
zen , welke ieder een gedeelte bevatten van de tekening,
G g a
die
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die men wit. vertoonen. Laat ors, by voorbeeld, onderitefs
len , dat men voorheeft eenige affchuwelyke figuur to vertoonen, die met de vlerken klapt, dan fchiidert men op een
der glazen die deelen , welke onbeweegelyk moeten blyven ,
gelyk her hoofd , de romp , enz. ; op her andere fchiidert
men de deelen , welke men wit doers beweegen , gelyk de
vleugels , indiervoege , dat , wanneer de glazen her dene
achter her andere geplaatst zyn , de tekening zich in haar
geheel vertoone . Alles dus in orde gebragt zynde, plaatst
men deeze beide glazen in de kas , en men doet her beeld, dat
men voorheeft to vertoonen , op her doek vallen . Wit men
de vleugels doen beweegen, dan geeft men eene daartoe gevoegelyke beweeging aan her glas , waarop zy gefchilderd
zyn , en op bet doek zal men een beeld zien, dat fchynt
to vliegen (*) .
Somtyds maakt men eene verbaazende vermenigvuldiging
van figuuren van allerlei foort .
Men gebruikt daartoe verfcheidene kasfen, welke men in beweeging brengt , en met
ruiten geflepen glazen, die om hunne asfen draaien .
1I1aar die, order wile deeze begochelingen , de groottle verbaazing verwekken,zyn de leevende figuuren,welke men doer
verfchynen . Perfoonen, die met eene fantasmagorifche vertooning reizen , doen zelden deeze proef , dewyl daartoe eene
zeer uitgebreide ruimte vereiscbt wordt, welke to bekomen hun
vermogen niet altoos toelaac . Wy zullen trachten de Theorie
daarvan to verklaaren .
Wy hebben gezien, dat, wanneer men, tusfchen bet brandpunt van een bolrond geflepen glas en her glas zelve, eene
kleine figuur plaatst, zich earl beeld van die figuur zal vormen van zekere grootte, en op eenen afitand, die afllangt
van de plaatzing des voorwerps met betrekking tot her bol .
ronde glas . Bet omgekeerde hiervan heeft eveneens plants ;
dat is to zeggen ; indien men, in plaatze van bet gevormde
beeld , een weezenlyk voorwerp plaatst van gelyke groot .
to , moet zich een beeld van dat voorwerp in her kleitt
vormen op de plants, daar eerst de gefchilderde figuur was .
Op dit beginfel is bet werktuig gemaakt, dat in de Ge .
zichtkunde bekend is onder den naam van Donkere Kamer .
Acbter bet doek , op eenen afttand , bykans tweemaal zo
root als die, waarop de kas moet ftaan, om de kleine gefchilderde figuuren op bet doek de grootce van een leevend
wensch to doen hebben , plaatst men de groote of leevende voorwerpen , welke men voorheeft ce vertoonen .
Men draagt zorg om ze zeer flerk to verlichten ; en opdat
bet
(*~ Eenig denkbeeld van deeze beweegbaare voorwerpen kan men
lkrygen uit P. VAN MII9$CnaNBP OES , Beginfelon der Nateurkunde , Lei•
den 1739, S =320. M=r de kunst is naderhand tot veal grootere volkomenheid gebragt. Pert.
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bet licht,

hetgeen men daartoe gebruikt, bet dock niet be .
ilraale , fcheidt men ze daarvan door eene affchutting ,
waarin men eene opening maakt , gefcbikt om eene buis to
ontvangen, voorzien van een bolrond glas .
Men begrypt
nu wel, dat, wanneer alles tins gefcbikt is, de leevende en
clerk verlichte voorwerpen in bet klein, en in eenen omgekeer.
den (land, zullen getekend worden, naby het brandpunt van
bet glas, dat in de affchutting is .
Men kan dan voor dit kleine beeld van leevende voorwerpen foortgelyke middelen ter hand neemen, als men gebruikte om gefchilderde figuuren to vertoonen . Het is klaar, dat
alle beweegingen , welke de leevende perfoonen maaken ,
zich in het klein zullen vertoonen in het beeld , dat door bet
eerfle beeld gevormd wordt , en gevolgelyk in het groot
en op bet doek in het beeld , dat het voortbrengfel is van
bet tweede gins .
Men maakc alle dagen nieuwe verfcheidenheid in de fan .
tasmagorifche proefneemingen , en men verbindc werktuigkundige middelen met die , welke de gezichtkunde san de
hand geeft, om de aanfchouwers to verrasfen . Zodanige zyn
de fchimmen, welke door de zaal zweeven. Zy beftaan uit
een Venetiaansch masker, gekleed zo als men verkiest ,
en vastgemaakt aan het einde van een' langen flok, langs
welken eene kleine lantearn zich beweegt, welker licht men
naar welgevallen kan verbergen .
Wil men nu deeze fchim
zichtbaar maaken, dan fchuift men de kleine lantaarn voor
eene opening, welke achter bet masker gemaakt is . Deeze
opening bevat een gekleurd glas van zulke kleur als men
aan de fchim wil geeven . Om de fchim to doen verdwy .
men, treks men de lantaarn terug , zodat derzelver opening
achter eene blikken plant kome , welke al het licht bedekt .

EMMA

CUMBERLAND,
or
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Ben Verhaal, op eene Gebeurtenis
(Uit het

gegrond.

Engeisch.)

de veelvuldige kwaalen, die ons omringen, en dik .
Otider
wyls de jonge lieden ten grave rukken, is 'er geene,

welke zo zeer de menschlyke aandoeningen treft, als de Tee .
. Deeze Kwaal zal, by het vermetden eens gevals, do
ring
ifo9~e van myn fcbryven opleveren .
Stetven is ongetwyfeld eene gebeartenis, tot welker weder .
G g 3
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dervaaren ,wy ons moeten voorbereiden ; en de tyd, watt•
neer wy die groote lotwisfel zullen ondergaan, is , om zeer
wyae redenen, voor ons verborgen . Doch wanneer wy eene
zich e rst ontfluitende bloem of zien fnyden,ter dez lve voln
komen ontflooten is, gevoelen wy aandoeningen, zeer verfchitlende van die , welke in ons opryzen , als iemand ,
hooge leevensdagen bereikt hebbende , flerft .
Voor de zodanigen, son welken de Natuur een teder en
medelydend hart gefchonken heeft, leveren de ommeftreeken
van Clifton en Briflol voorwerpen op , die de fmertiykfte
eandoeningen verwekken ; en fk heb my dikmaals verwonderd
over de gevoelloosheid, welke de dagelykfche aanfchouwers
Bier voorwerpen zomtyds vertoonen . Nook werd bet alge.
meene fpreekwoord, de Gewoonte is eene tweede Natuur, voorbeeldl y ker bewearheid, dan in de omftandigheid, welke ik
bedoel : want, fchoon myn Vriend LEONITES een man is van
een uitfteekend teergevoelig chara6ter, maakt de Gewoonte
hem gemeenzaam met tooneelen , die my bet hart doorgrie .
ven . Van zynen Vader een ruimen overvloed van middelen
geerfd hebbende, nevens een fraai Landgoed, vier mylen
van Briflol Hot .Wels gelegen, is by zeker van de dagen zy.
ner kindschbeid of gewoon geweest de verwoestingen to aan .
fchouwen van eene Kwaal, die, in de geneezing, alle menschlyke kunst fchynt to leur to ftellen .
In dot tydperk des leevens, wanneer bet hart vatbaarst
Is voor verbintenisfe , hadden LEONITES en ik elkander
eene altoosduurende Vriendfcbap gezwooren .
Eene nan.
felling van bet Indisch Bettuur , my gegeeven , fcheidde
ons, en wy zagen elkander niet weder dan naa verloop van
zestien jaaren . Zo ras ik , naa myne wederkomst in bet Va .,
derland, myne zaaken befchikt had , befloot ik een bezoek
of to leggen by den Vriend van myne jeugdige jaaren ; en,
veel hebbende hooren fpreeken van de fchoonheid der gezig.
ten omflreeks Briflol, hadt myne verbeelding zich eene opeenvolging van geneugten voorgetteld. Hoe fchilderagtig ik de
rondsom liggende gezigten vond, deeden zich hier en daar
vertooningen op , welke een ongevallig floers hingen over
die eigenfte voorwerpen : want wie kon , zonder eene hartgrievende onaangenaamheid , bet oog vestigen op de Slachtoffers , die kwynden aan de droevigfle aller Kwaalen I Tot
myne verbaasdheid tradt LEONITES dezelve voorby met enkel
tan to merken , dot de Wateren in dot faifoen de gewoone
Ware niet hadden toegebragt aan de Lyders ; want dot 'er
geen dog voorby ging, of by hoorde de doodklok twee of
drie maalen .
Wanneer by deeze aantnerking maakte, werd myne nandagt getrokken door bet gezigt van eene der fchoonfte jongedogteren , die immer myn oog aanfchouwde ; zy ging na
de badplaats. Eene glasagtige helderbeid fhaalde uit oogen
vol
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vol nitdrukking, en een gloeiend rood verfde haare wangen .
• Goede God!" riep ik uit, „ zeker is dit beminnenswaar• dig fchepzel geen der Slachtof£ers van de fchriklykfte aller
• Kwaalen! - Hoe langen tyd ik ook buiten Engeland moge
• geweest zyn, dunkt my dat ik haare gelaatstrekken my berin .
„ ner. Laaten wy haare wederkomst verbeiden, en na haar'
• naam verneemen ." - 'Er ftondt een draagftoel op haar
wagtende by de badplaats, waarin eene Vriendin haar vergezelde.
Na haar' naam verneemende , kreegen wy bericht
dat die CUMBERLAND was .; en die dit nan ons mededeelde,
voegde 'er nevens : „ Zy is de laatfte van vyf Kinderen, die
• alle aan de Teering goftorven zyn .
Haare Moeder, ge• lyk gy kunt denken , is bykans troostloos : want al haare
• hoope is op dit Edne overgebleevene Kind gevestigd ."
„ CUMBERLAND!" riep ik uit ; „ Is zy van eene Fami .
• lie in IVarthamptonfhire? -- dan tel ik haar onder myne
• Bloedverwanten ." - Ik kan niet vermelden hoe zeer
bet my trof, toen ik daarop een bevestigend antwoord onto.
ving : want toen ik Engeland verliet, waren die vvf Kinderen nog in leeven .
Ik befloot terfiond een bezoek to gaan
afeggen by deeze ongelukkige Bloedverwante, die beftemd
fcheen om de zwaarfte proeve door to flaan . Affcheid nee.
mende van myn' Vriend LEONITES, verzogt ik hem, dat by
op myne wederkomst niet voor 's avonds zou ftaat maaken .
De tyd van zestien joaren hadt zo groot eene verandering
in myn perfoon gemaakt, dat Mevrouw CUMBERLAND my niet
herkende ; terwyl hartzeer zulke diepe vooren geploegd hadt
op een gelaat voorheen zo fchoon , dat ik daarin bezwaarlyk eenige gelykheid met bet voorige kon vinden . „ b Mya
• waarde Vriend!" boezemde zy ult, zo ras zy zich myns
berinnerde , „ hoe veel leeds heb ik beproefd, zints'uw ver
• trek uit Engeland! en op dit oogenblik wordt myn hart
• vaneengefcheurd door bet allertroostloost voorultzigt op
• bet lot, 't geen myn eenig overgebleeven Kind dreigt!"
Onder bet uitboezemen deezer weeklagte hieldt de draagfoel flit. De teerhartige Moeder wischte haare traanen af,
en nam een vrolyk gelant aan , terwyl de hevigfte boezemfmerte haar verfcheurde .
De beminnelyke Jongedogter kwam binnen weinig minuu .
ten ; een kuch kundigde haare aankomst aan . Haare Moeder
voegde haar, terwyl zy de zwakke Doper na een' IIoel geleidde, to gemoet : „Die Heer, myne lieve EMMA, is een onzer
• Bloedverwanten ; by ging als Donor na Calcutta, kor• ten tyd naa uwe geboorte ; en ik kan niet nalaaten zyna
• wederkomst als iets gunfligs nan to merken : want ik ftreel
• my met de hoope , dat by in ftaat zal zyn uwe Kwaal to
• geneezen." --- De doodzwakke EMMA vroeg, zo ras bet
hoesten haar toeliet to fpreeken : „ Is de Teerinmf eene vry
Gg4
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• algemeene Kwaa1 in Indie?" - Ik gaf haar daarop to verilaan : „ Niet zeer algemeen ; maar, indien ik over u naar
„ bet uiserlyk voorkomen mag oordeefen, is de Teering uwe
• tegenwoordige Kwaal niet ." Een lach van genoegen verfpreidde zich op haar gelaat, toen zy my een oordeel over
bare ongefleldheid hoorde uitbrengen , geheel bet tegenge.
llelde van 't geen ik daarover dagt : maar ik wist, dat in
die Kwaal (gelyk in meest alle andere) veel afhangt van de
bedaarde gemoedsgefleltenis der Lyderen . Uit de Vrouw aan
de Badplaats had ik verftaan , dot vier van de Broeders en
Zusters dier Juffrouwe to Briflol aan de Teering geflorven
waren . Het was ligt to begrypen , dat zulk eene omftandigheid de allernadeelig(le uitwerking moest baaren .
De DoEtor kwam in . Mevrouw CUMBERLAND maakte my
ttan hem bekend als een Arts ; en zo ras by de noodige
vraagen ten opzigte van zyne Patiente gedaan had , verzogc
ik hem eenige oogenblikken in eene andere kamer to mogen
fpreeken . Uit Do'tor C- 's voordragt had ik alle reden
om to befluiten, dat zyne Patience op den laatflen trap haarer Ziekte was ; en by gaf my de ftelligtle verzekeringen,
dat bet voor de Geneeskunst onmogelyk was haar leeven to
bebouden . - Zo ras by was been gedaan, nam ik op my
den moeilyken post om Mevronw CUMBERLAND to onderrichten wegens den gevsarlyken toefland haarer Dogter ; ik deed
Bulks op de voorzigtigfte wyze, dock verzogt haar tevens
em haare Dogter aan myne zorge toe to vertrouwen .
Schoon ik in Indie zeer weinig gelegenheids gevonden had
cm de Teering in derzelver onderfcheidene trappen na to
gaan, had ik nogthans alles geleezen . wat belangryks daarover gefcbreeven was ; en door myne gevoelens flrookten met
die van de Geneesheeren MARCARD en BeDDOES , verlangde
ik eene gelegenheid aan to treffen om de proeve van hunne
Geneeswyze to neemen . Ik mogt zeker wenfchen, myne
proeve to hebben kunnen in 't werk flellen, eer de Kwaal
tot die hoogte geklommen was - doch bade Donor
C- bet niet als zyn gevoelen opgegeeven, dat de Pa .
tiente ongeneeslyk was, dan had 1k, uit kieschheid, haar Diet
van order zyn opzigt . mogen neemen .
De dlepgetroffe Moeder flemde gereed in mynen voorflag, doch verzogt my toch de proeve to willen neemen van
eene zagter Lugcflreeke ; zy haalde eene menigte gevailen
op, waarin de lugt van Lisfabon zeer kragcige uitwerking
Zedaan badt ; my ceffens verzekerende , dat de Oorlog alleeu
oorzaak was van bet niet derwaards vaaren . „ Maar,' lies
zy 'er op volgen , „ om haar in 't leeven ce behouden ,
• moeten wy alles waagen ., want myn leeven hang van bet
• haare af. Ach, myn waarde Vriend 1 kende gy flegcs de
„ belft van de uitmuntende hoedanigheden wyner Dogter,
,, gy

OF DR TEEItIT'GZIEEE .

473

~, gy zoudt u verzekerd houden, dat ik nook haar gemis

„ zou kunnen overleeven ."
Noodloos was dit beroep op myne aandoeningen , om my
diep to doen deelen in her lot deezer Patience ; nogthans on .
derrigtte ik haare Moeder, dat ik niet geloofde, dot de lugcsgefteltenisfe to Lisfabon zo byzonder heilzaam en geneezend
was, maar dot de herftelling meest kwam van de zuiverheid
der Zeelugt . Om dic myn gevoelen ce onderfchraagen , h aal .
d e ik Dr . BEDDOES aan , die ons vermeldt, dat veelen der
Inwoonderen van Lisfabon aan Borsckwaalen onderhevig zyn,
en dat de Geneesheeren die Patienten no den anderen karat
van de Taag zenden , om her voordeel der Zeelugt to genieten . Veelvuldig zyn de voorbeelden , door then Doctor
aangevoerd, van de heilzaame uitwerkzelen der Zeelugt, gepaard met eene warme Kleeding, en eene byzondere aandagt
op de voeten .
Her eerfte, 't geen ik deed, was, my een gemaklyk Schip
aanfchaffen , waarin myne Lyderes wile gemakken , welke zy
verlangde, kon vinden, en waar ik, in gevalle van eene
inoellyke ademhaaling , her warm bad kon to bast neemen .
In Doctor BEDDOES Proeve over de verligting , welke teeringagtige Lyders daardoor ontvangen, voert by eene menigte van gevallen aan , ter onderfteuping zyner aanmerkingen s
nit den beroemden Doctor MARCARD .
„ Elk bad," merkt
by ap, , beneden de 96° vermindert de rasheid van den pols ,
wanneer geene byzondere omftandigheden die uitwerking
verhinderen." De beweegredenen , om to gelooven, dat
her bloedwarm bad meest altoos verzwakt, en dot her koude bad verJlerkt , in eene bykans gelyk flaande evenredig_
held , zouden bykans geene vermelding verdienen, indien zy
geen' vry algemeenen ingang gevonden hadden . De eerfle
proeve, door Dr . MARCARD genomen , was op een Jonge .
ling , zeer vermagerd s de warmte zyner kamer was naauw .
lyks g8°, en bet bad werd tot 96° warm gemaakt. In
bet bad gegaan zynde , floeg zyn poll 98 flagen in hen minuut ;
loch , een half uur in her bad geweest zynde , verminderden die flagen tot 88 : by voelde zich geheel ontheven van
die Iastige aandoeningen, welke hem, v46r bet gaan in her
bad, gedrukc hadden . - Hy geeft een ander voorbeeld op van
eene Juffrouw, wier pole I2o flagen deeds, en die, in een
bad geweest zynde tot 94 0 geflookt, de polsflagen zes-eutwintig flagen verminderd vondr. - „ Onder eene menigte van
redenen," voegt by 'er nevens, „ welke men zou kun
nen aanvoeren, om to bewyzen, dot bet warm bad ver/lerkt
an met verzwakt , is 'er geen , die fterker fpreekt, dan
eene byzonderheid , welke jaarlyks in een der Itaiiaanfche
Staaten gezieu wordt . Her is bekend , dot de arme Inwoonders van Lombardyen aangerast worden door eene kwaal, de
G g 5
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Pelagra geheeten , welke alleen geneezen wordt door bet
warm bad. 'Er is cen Hospitaal gebouwd , om die ongelukkige Lyders in to neemen : als zy daar komen , zyn ze door.
gaans zo zwak , dat zy naauwlyks van de eene plants tot de andere kunnen komen ; maar , naa eene maand verblyvens ,
vinden zy zich veelal zo verre herileld , dat zy weder na
huis kunnen keeren om hun gewoone werk nan to vangen ."
- Dr. BEDDOES verklaart : „ Myne proeven, met een bloedwarm bad genomen , zyn veelvuldig , en onder deeze op
veele Perfoonen, die , door het verlies van Bloedverwanten sort
Teeringziekten, en door bet ontwaaren van eenige beginzels
diet kwaale by zichzelven , vreesden voor een aanval van
.
Merkbaare goede uitwerking daarvan was bet gee
dezelve .
val der meesten , duurzaame by veelen, en fchadelyke by
geenen .'
Deeze flellige verklaaring, ten voordeele diet bebandelinge, deedt my befluiten de proeve daar van to neemon ; dock
ik bezorgde, dat bet bad nooit boven de 96°, en nimmer
beneden de 92°, verwarmd wierd . - Ik vervoegde my
by Dr . C-, om hem to verwittigen van myn plan . Hy
wenschte, dat bet mogt gelukken ; met eene hoofdfchudding,
die of cene twyfeling ann myne bekwaamheden, of zyn gevoelen van de ongeneeslykheid myner Lyderesfe to verflaan
gaf. Naardemnal ik haar in een toefland oordeelde , welke
alien fpoed vorderde, haastte 1k my om alles gereed to krygen , en berigcte mynen Wend LEONITRS van de proeve ter
geneezing myner Bloedverwante, beloovende by myne we .
clerkomst myn bezoek by hem re zullen hervatten.
Het denkbeeld , dat 'er eene andere Geneeswyze met hear
zou beproefd worden, beurde den nedergeboogen geest van
de ongelukkige RMMA op, die thans, ten aanziene van haare
ifwaale, geheel in ten ander denkbeeld gebragt was ; eene omiiandigheid, die van de heilzaamfle gevolgen vergezeld ging,
dewyl zy nuniet longer, als 't ware, den dog boars doods be .
rekende . Dan zy fcheen nog to fchrootnen voor de gevaa .
ten eener Zeereize, vreezende, dat wy door de Franfchen
l k beloofde haar, tot wegneezouden genomen w orden .
ming van dit denkbeeld , dat wy alleen digt longs de kust
zouden vaaren .
De eerfle mantregel, then ik nam, was, dat zy by haar
flenellen onderhembd , zo gemeakt dot bet digt nan bet lyf
hoot, eene vermeerdering van dit heilzaam dekzel zou voe .
gen, zo dat beenen en voeten daarmede omwonden werden .
tlaardemaal haar voedzel eenige maanden long geheel uit
Melk en Meeskruiden beflaan hadc, droeg 1k zorg om niet ce
fchieiyk Vleesch daar by to voegen , doch liet haar onmiddelyk eene kleine hoeveelheid vleeschnat gebruiken, en naa
verloop van een week flood ik haar toe eenig vleesch to nutti-
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tigers . Ik beQoot Dr. DRAWS onderrigt to volgen in bet
vaedienen van de Fox-Glove (Halskruid), dat beste a11er gemeesmiddelen in Borstkwaalen ; fchoon 1k, in den aanvange,
bet haar in Weiner hoeveelheid , dan by wil, voorfchreef ;
doch, dewyl myne Lyderes in kragten toenam , hield ik
ary flipt aan zyn voor!chrifr . Onbefchryflyk was myn genoegen, toen ik bemerkte, dat myne Geneeswyze gelukkig
ilaagde . Indien ik, als Geneesheer en Wend, de aangenaamRe gewaarwordingen befpeurde, welke moeten dan niet de
-aandoeningen geweest zyn der Moeder van deeze beminneJyke Tongedogter , als zy zag , dat de redere bloem haars
leevens, zo zeer san 't kwynen, als 'r ware herleefde, door
zagtkoesterende zonneftraalen 1 Haare betuigingen van dankbaarheid troffen my dikmaals op bet flerkst ; zy noetnde my,
met traanen in de oogen , den Behouder van haar Kind .
Dan her is boven bet vermogen eener woordlyke befchryving, regt to laaten wedervaaren nan haare nandoeningen,
of de overmaate van haare blydfchap uit to drukken I Bin .
men zes weeken had 1k her geluk van de lieve EMMA buiren
gevaar to kunnen verklaaren ; en binnen nog zes weeken
was zy geheel herfteld , tot vreugde van alle haare bekenden, en onuicfpreeklyk geluk haarer Moeder .
Ik kon niet nalaaten bet als een pligt, der Maatfchappye
verfchuldigd, nan to merken , in 't licht to brengen 't geen
men aanmerkte als eene bykans wonderdaadige Herfteliing vast
de Dogter myner Vriendinne ; en hoogst gelukkig zal ik my
rekenen, indien her leeven van een enkele, door die zelfde
middelen behouden worde . --- Nog moer ik bier byvoe .
gen, d,-,t 'er, in her geval van EMMA CUMBERLAND, zich Zenuwziekte by de Kwaal voegde , waarfchynlyk veroorzaakt
door her denkbeeld, dat zy de Teering hadt, en de bewustheid, dat zo veele haarer Familie daarvan de flachtoffers geweest waren . - Op her oogenblik, dat ik der Lyderesfe
verzekerde, dat haare Kwaal geen Teering was, ftraalde, ge.
Iyk ik reeds opmerkte , her genoegen haar ten ooge uit .
Ziel en Lichaam zyn zo naauw met elkander verbonden, dat
bet bezwaarlyk valle to bepaalen, hoe veel die enkele by
zonderheid heeft to wege gebragt .
Indien ik , met eene Geneeswyze tegen die veel verwoestings aanrichtende Kwaale , her geluk heb om eenigen dienst
son myne medemenfchen to doen , za1 ik verder pier onnuttig weezen, als ik die Familien, welke voor die Kwaal ule
zekeren hoofde meer dan anderen fchroomen , middelen ter
voorkoming ann de hand geef, om zich daar tegen to hoe .
den, eer dezelve eenige hoogre beklommen hebbe .
Dat her gemaklyker valle cone oorzaak to voorkomen, dart
eene uitwerking to weeren, is eene erkende waarheid . Hierom
zullen myne aanmerkingen zich bepaalen tot de eertte begin .
zc .
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zelen van die Kwaale . Om meer klems aan myne gevoelens
to geeven, zal ik 'er invoegen de gedagten van Dr . HUFELAND en Dr. EEDDOzS over een onderwerp , 't geen van bet
uiterfte aanbelang is voor bet Menschdom .
„ Kon," dit is eene aanmerking van Dr . BEDDOES, „ kon
„ 'er eene Vergadering byeenkomen van Britfche Ouderen ,
• ter onderlinge mededeeling van de Familie . onheilen , nit
• de Teeringkwaalen herkomftig, hoe veelen zouden de taal
• van NESTOR, als by fpreekt van de fachting, welke de
• Troijaanfche Oorlog onder de Grieken to wege bragt, de
• bunne mogen maaken l"
Hoogstbedroevend mogen wy ons zulk eene Vergadering
voorftellen, en nogthans is dezelve eigenaartig ; hoe veele
honderden Ouders lyden, 't geen ik Mevrouw CUMBERLAND
zag lyden 1 Dat de zaaden van deeze ongefeldheid reeds in
de kindschbeid, als 't ware , gezaaid worden , zal zeer gereed de toeftemming wegdraegen van a11en , die op dit Iluk
tenigc aandagt willen vesrigen . Aan de Kostfcbool-opvoeding heeft men den voortgang dier Kwaale , in eene groote
maate, toe to fchryven :daar wordt veelal de verkryging van
tenige weinigbeduidende begaafdheden meer gerekend, dan
liet bewaaren der gezondbeld . Meisjes , onder der Ouderen
oog opgevoed, viuden veel minder tyd beftemd tot her ont.
wangen van onderwys ; de uuren van uitfpanning befteeden zy
doorgaans in werkzaame fpelen, byzonder als zy zich in tlet
geval bevinden van Broeders to hebben , wier fpelen inge .
richt zyn om to vermaaken en gezonde beweeging to bebben .
Veeltyds zyn in de Opvoedings-fchoojen voor Jongejuffrouwen alle vermaaken en uitfpanningen, . die kragt kunnen
geeven, verbannen : zelfs dan , wanneer zy gaan wandelen ,
znoet zulks, past son Poor, ftaatlyk gefchieden : door deeze
onoordeelkundige handelwyze en ftrikte bepaalingen worden
zelfs de vrolyke en fpeelende denkbeeldcn, der jeugd eigen, weggeweerd, ahhans belet zich uit to breiden .
Men zou een boekdeel kunnen fchryven over de fchadelykheid dier handelwyze . Lugt en Lichaamsoefening zyn
bovenal noodig in de vroege jeugd : de fpringveeren des
leevens worden verflerkt door bet gebruik ; zy verzwakken
door ze ongebruikt to laaten . - De Eetregel der gedagte Kinderen is een andere oorzaak van benadeeling der ge .
zondbeid . Meelfpyzen bekleeden de plaats van de veel voedzaamer Vleeschfpyzen, en de Kinderen krygen de noodige
middelen ter verllerking niet . - 1k ben 'er verre of van
'pier mede eene al to groote hoeveelheid van dierlyk voedzel to willen aanpryzen ; maar ik denk, dat men een Kind
zeer wel moge toeftaan, ddnmaal daags eene genoegzaame
hoeveelheid vleesch to gebruiken, met moeskruiden van ver .
feheidentr1ei cart , om root to komen dat bet bloed niet
to
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men veelal ruw voedzel
noemt.
1k houd my genoegzaam verzekerd, dat de Teeringkwaalen op eene ontzettende wyze zyn toegenomen binnen de
laatfle honderd jaaren : want onder de Regeering van Koningin ELIZABETH, toen de Hofdames geroost osfenvleesch
tot een ontbyt nuttigden , klaagde men daarover op verre
na zo algemeen niet . - Om de nuttigheid van dierlyk
voedzel aan to toonen, brengt Dr . Bxnn0FS, in zyn Treatife
upon Confumptive Disorders, veelerlei voorbeelden by. Hy
berigt ons, bevonden to hebben, dat Slaagers, en die met
Krengen omgaan, voor de Teering meest geheel bevryd zyn,
dewyl zy zo veel tyds to midden van de uitwaasfeming der
gednode Dieren doorbrengen, en de eerstgemelden meest van
Yleesch leeven .
Eer by bet gemelde Werk uitgaf , zondt
by een Vriend , die to Briflol woonde, by onderfcheidene
Slaagers, om to verneemen, of iemand hunner, of van huts
gezin, ooit over Longekwaalen geklaagd hadt . Eeneder Slaagers Vrouwen ondervraagende, of een van de knegts haars
Mans ooit geftorven was aan de Hoest, (begrypende dat zy
hem nlet wel zou verftaan, als by van Teering fprak) antwoordde zy : „ God zegene u - van de Hoest flerven1
• Nooit myn leeven hoorde ik lets zodanigs : elk weet, dat
• de reuk van vleesch de befmetting afweert ; en zyt gy
• bekend met de fchriften der Geleerden , zy zeggen tl,
• dat geen Slaager ooit van de Pest flierf. - Myn Man heeft
• menigmaal ftervende Schaapen gebragt in de kamer van
• zieke Heeren , zo ras by bet mes door den hals ge• ftooken hadt. •- "
Veelvuldig zyn de voorbeelden , door Dr. BEDDOES aange
voerd,om
m deeze zyne aanmerkingen over de gezondheid van
dierlyk voedzel to onderfchraagen . En daar zyne begrippen op
rede en betoog gegrond zyn , zoo men mogeu vraagen , of
bet veelvuldig verkeeren in een Slagthuis geen middel tot
herftel zoo weezen? De walging, welke die proefneeming
gewis zou vergezellen , is ongetwyfeld eene tegenwerping
om dezerve to werk to ftellen ; dan deeze, houd ik my verzekerd , zou welhaast vervallen , indien de Lyder kon overtuigd worden, dat zyn leevensbehoud 'er van afhing .
Het aantal van Teeringkwaalen , veroorzaakt door de tegenwoordige mode van kleeden, is ontelbaar ; en men voege
'er vry nevens de verwoestingen , aangericht door enge en
geflootene vertrekken , waar alle lugtverfrisfing geweerd
wordt door bet digtftoppen der venfterraamen en dubbele deuren . Naa eene lugt ingei demd to hebben, vervuild door de
uitwaasfemingen van een talryk gezelfchap , gaat de dungekleede Dame in haar koets , misfchien met een los omge1laagen mantel, terwyl alle haare porien open zyn om koude to vatten! - Kunnen wy , zo lang cene dwaasheid als deeze
heerscbt,

to zwaarc worde door 't geen
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heerscht, ons verwonderen, dat Teering, met afle derzelver
deerlyke gevolgen, op haare voetflappen gevonden words?
Doch hoe veel hebben de Ouders to verantwoorden , die
2ulk eene kleeding en leevenswyze aan hunne Dogters toe .
flaan , en toelaaten dat zy zich dus ten grave fpoeden?
'c Is by deeze Moeders, die ernftig bezorgd zyn voor de
behoudenis hearer Kinderen, dat ik de voorgeflelde aanmer.
kingen byzonder aaudring ; -- 't is by hear, dat ik herhaal
de heilzaame uitwerkzels , welke men to gemoete mag zien
van eene warme kleeding, en bet draagen van een flenellen
kleed, 't welk de borst geheel bedekt . -- Schoon een zee .
reisje dikwyls- zeer heilzaam geweest hebbe voor teeringag.
tige geftellen, is bet baaden in zee doorgaans van eene ftry.
dige uitwerking geweest : want zuiks dient niet alleen om de
Kwaal to doen toeneemen, maar verhaast den dood .
Het dierlyk voedzel, 't welk Iieden, met die Kwaale be .
bebd, moeten gebruiken, behoort zuiver, eenvoudig en ligt
to weezen : brood , geweekt in bet vogt van gebraaden
vleesch, is, in eenige gevallen, boven bet vleesch zelve to
keuren . - Ik weet wel, dat men, zints lange, Leering .
agtige Iieden de eenvoudigite leevenswyze heeft voorge .
fchreeven , en dat ik gevolglyk veele tegenflanders zal onc,
moeten in bet asnpryzen van een' daar mede ftrydigen lee .
vensregel . Doctor KAIMPF heeft, in zyne Verhandeling over
de Ziekten der Kinderen , eene menigte voorbeelden byge .
brogt van derzelver herflelling, enkel door her gebruik van
dierlyk voedzel , wanneer 'er zich alle tekens van Teering
opdeeden, en zy een geruimen cyd alleen groeuten en melk .
fpyzen gebruikt hadden . Indiezulks hameuitwrg
king by Kinderen gehad hebbe, waarom zouden wy geen
foortgelyk gunflig gevolg by meerderen van jaaren mogent
verwagten ? Wanneer ik dit gebruik van dierlyk voedzel aanprys, wreak ik in geenen deele de bekende eenvoudige
hulpmiddelen in Longekwaalen , 21s Ezelinne-melk, en was
men als een namaakzel daarvan in pleats itelle.
Ik kan van dit bela!gryk onderwerp niet afftappen , zon.
der in anumerking to neemen , dat men cene onaflaatende
zorgvuldigheid moet gebruiken , om in de Ziekenkamers
verfcbe lugs to brengen : want indien een mensch , in een
flaat van gezondheid, in een minuut een gallon iugts behoe .
ve, zal die hoeveelheid veel grooter weezen, als 'er iets aan
de long bapert. „ Het is,' merkt de groote Dr. FRANKLIN op„
• een groote misflag, to vermeenen, dat men wdl doer met
• in een gefloocen vertrek to flaapen : want geen buiten• lugc, zelfs wanneer dezelve rechtftreeks op iemand aan„ waait , kan zo fchadelyk weezen als de onafgewisfelde
• lugs van een digtgeflooten vertrek . Gelyk kookend water
• niet heeter wordt door langer to kooken , indien de deel„ ties .
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~~ tjes, die grooter hette ontvangen , kunnen wegvliegen, zo
• krygen Ieevcnde lichaamen geene verrotting , indien de
• deeltjes , zo ras zy lets rotrigs in zich hebben , kunnert
• uitgeworpen worden ." De goede Natuur werpt deeze uit
door de porien der buid en de longen ; een vrye en opene
lugs voert dezelve weg : dock in een digtgeflooten kamer
aalemen wy deeze uitwaasfemingen weder in ; en wy behoeven niet to vermelden , welke heillooze gevolgen daaruit
moeten voortkomen.

E

ZELDZAAME UITWERKING VAN ZEN RANON-NOGEL.

en braaf Ollicier, de Overlie Lieutenant VON R iMRR , welke
nogonlangs in eenen hoogen ouderdom in bet Meckknbarg..
[the Ieefde, u ierd, in den bloedigen Veldflag by Torgau, door
een Kanon-kogel, het Gevest van zynen Degen, welken by op
zyde had, weggcfchooten . De door door ontflaane zoogenaamde
Contufre verlamde, geduurende eenige jaaren, zyn flinkerheup ;
boewel de Kogel bemzelven niet aangeraakt , noch zyn vet
zelfs in bet Ininfle bezeerd had. Zyn Kamifool was ook geheel
anbefchadigd ; maar, wanneer by uit een van deszelfs zakken
ten daarin geflooken houten Etui haalde, welke met eenige
ataalden en fpelden gevuld was , beyond by die alien tot een
;,wart pulver verbryzeld . -- Hier vondt men dus de reeds laug
bekende uitwerking van den Blixem, welke een Degen in de
fcheede fmelt, zonder de laatfle to befchadigen . Een duideJyk bewys, dot een Kogel, welke feel door de lucht goat, de .
zelve even zoo Eleftriek maakt , als zulks door den Blixem
gefchiedt ; of misfchien zou het beter gezegd zyn , dat een
Kogel, welke, in deszelfs fnelle vaart, door het wryven aan de
lucht, beet words, in zulk een geval dezelfde uitwerking verrigt, als een flerkwerkende Eletirizeer-machine . Maar het yzer
Aran den Kogel is flechts een geleidend ligchaam ; daareutegen de
bol of fchyf der Machine van de tegengeflelde fuort . Door dit,
boewel welnig bekend geval, zeker niet flechts een enkele ge .
beurtenis is, zoude men by Krygslieden misfchien meer loon .
gelyke kunnen opipooren. Of zoude men niet met weinige
moeite Proeven over deeze nitwerking van gefchooten Kogels
kunnen in bet werk llellen? En zoude dit voor de Natuurkunde
.diet belangryk kunnen zyn Z
L. OLING.

GRAPPIG VOORVAL

( a) .

'~(yJanneermen to Paris bet Feest des jongstgetekenden en zo
~~ korten tyd flandhoudenden Vredes vierde, was 'er eem
lus(*) Uit een Engr(nh Werk, eetitel4 : Paris as is was and a 4 is.
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lustig jong Franschsnan , die zich op eene zeldzaame wtyze
onderfcheidde . Ik zal hem, om zyn kapzel a la Titus, TITUS
noemen . Hy geleidde een Dametje , waaraan 1k, om haar
fraaije hair, den naam van BERNICE zal geeven . Zy ftonden
op een der achterfle banken . De Schoone was a la Grecque
gekleed, en her voetfchoeizel . 'c geen zy droeg, toonde de
bevalligheid haarer voeten . Zy was ongelukkig van eene to
korte geftalte, om over de hoofden van andere toekykeren
been to zien . Her hielp niet, dat TITUS riep : de Hoeden af!
Deeze afgenomen zynde , kon BERNICE nog niet beret zien .
Doch war boezemt Galanterie iemand van eene fatfoenlyke
opvoeding niet in! - TITUS ontdekte, op eenen kleinen
affiand, eenige Lieden , ftaande op een plank, onderfteund
door twee vaten . Hy liet BERNICE aan myne zorge toevertrouwd ; by vercrok ; doch in een oogenblik kwam by terug,
gevolgd door twee mannen, die een ledig wynvat droegen ;
by fcheen dit bekomen to hebben uit eene herberg aan den
westlyken ingang der Tuilleries .
Dit wynvat naast BEJtNICE to plaatzen, daarvoor to betaalen, en 'er haar op to helpen, was bet werk van weinige
oogenblikken. Zo ftondt dan BERNICE als een Standbeeld op
een voetfluk , genietende her dubbel voordeel van to zien en
van gezien to worden . Doch , om ons genot volkomen to doen
zyn, moeten wy her deelen met die wy beminnen . BERNICE,
de plants, op welke zy ftondt, beziende, dagt haar groot genoeg out twee aanfchouwers to kunnen bergen : diensvolgens
noodigde zy TITUS om zich nevens haar to voegen . Te vergeefs zogt by haar verzoek of to ilaan ; to vergeefs vreesde
by haar belemmering to zullen veroorzaaken. Zy beval, en by
kon niets anders doen dan gehoorzaamen.
Vaardig fprong by op de bank en van daar op her wynvat ;
maar, a jammerlyk gevolgl -- terwyl elk, by bet licht der
veeivuldig om ons been hangende lampen , de wederzydfche
oplettenheid van dit lieve Paar bewonderde, ftortte de bodem
des wynvats in !
(-let tot bier toe van veelen benyde Paar zakte fchielyk tot
bet midden der beenen in de wynmoer, welke bun in 't aangezigt fpatte . - Dit was 't niet al . - Te driftig om zich
nit dien zeker onbellaaglyken toeftand to ontwikkelen , deede
bun gewoel bet wynvat omverre tuimelen ; zy vielen op den
grond, rolden in dit morsfig overblyfzel om . . . . Her valt
niet gemaklyk, eene fcbildery to geeven van de belachlyke
bonding en ftand, waarin de Burger TITUS en de Burgeresfe
BERNICE zich bevonden .
Dan , dit bet eenig letzel zynde,
uit dien val ontftaande, borst de rondsom zynde menigte in
een hevige vlaag van lachen nit ; en ik nam 'er zo veel deels
in, dat ik aan de gevallenen niet zo onmiddelyk, als ik anders zou gedaan hebben, de bebulpzasme hand kon leenen.

MENGELTVERK,
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FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCIIAPPEN, BETREKKELYK.

R E D E

V O E R I N G
O V E R

DIR K

RAFELSLZ . KAMPHUIZEN ;
D O O R
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Leeraar der Doopsgezinden to .elnsjferdam . ('~)

'w anneer valfche Schaamte den dubbelhartigen tot
W volgzucht verleidt , zodra wanfmaak het verbloewen der zedeloosheid wettigt ; wanneer Menfchenvrees
den kleinmoedigen doet verftommen , als de ondeugd
zich vermetel gelden laat ; wanneer laatzucht de tonge
veil heeft , om het licht tot duisternis, de duisternis
tot licht to ltellen ; dan, voorzeker, is de zedelyke verbastering reeds tot hoogen trap geftegen .
Maar tot
welk' eene hoogte zy ftyge , nooit zal het haar volko •
men gelukken , die zo algemeene als krachtige item to
verdooven , welke, in elk, wie by zyn moge, de val .
fche fchaamte, menfchenvrees en vleijery veroordeelt,r
to fterker veroordeelt in dezulken, die ann dezelve opentlyker botvieren ; en met de diepfte verontwaardiging
verfoeit in hem, die , door aanzien of ftand, de aan .
dacht der menigte wekt, of met vernuft en begaafdheid
optreedt, ter verbreiding van kennis en deugd .
Is deeze valfche fchaamte, nevens menfchenvrees en
vleijery, afwezig ; words derzelver plaats, integendeel,
vervangen door vastheid van beginzelen en uitnetitende
ze( •) Voorgelezen in de Maatfchappy t:BLIX
i6den February 1803 ,
MNO, 1804 . NO. II .
II h
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zedelyke hoedanigheden ; als gezellinnen van ui'wendig
;janzien, zullen deezen dat aanzien den fchooniten luister byzetten , en , gepaard met vernuft en geestvermo .
pens , niet nalaaten algemeene goedkeuring voort to
brengen .
De wangunftige alleen lean dit gevoel van goedkeuring
onderdrukken ; -- den onpartydigen is bet onmogelyk
hulde to weigeren ann bet charakter,'t wr=1k, van valfche
Schaamte , menfchenvrees en vleijery vervreemd , zich
onderfcheidt door de vereeniging van bekwaamheid en
vernuft met luflyke zeden . Deeze overeenftemming wekt
itillen eerbied ; zy verhoogt de verwondering tot zuivere achting, en ontfleekt eene oprechte zucht ter navolging en gelykformigheid .
Wyl nu zeer natuurlyk, by bet ontmoeten van laage
beginzels en flechte zeden, de verontwaardiging heviger
wordt , naar' maate men vaster op het tegengellelde rekenen moest ; zo is ook eigenaartig bet genoegen dan
bet edelst , wanneer men zich verlustigen mag in de
befchouwing van voorbeelden , 't zy van Wysgferen ,
't zy van Volksleeraaren, 't zy van Dichters, die, door
de vereeniging van voortreffelyke zielsvermogens met
loflelyke beginzels en zeden , hoogacbting zo wel als
verwondering waardig zyn .
Zulk een genoegen, myne Lezers! wenschte ik thans
by Ulieden re verlevendigen, door uwe aandacht to vestigen op een uitnemend voorbeeld van deezen aart, -Op DIRK RAFELSZ . KAMPHUIZEN ; een Man, die zich
door een uittlekend zedelyk charakter, en door proevea
van vernuft en bekwaamheid, heeft gekenmerl :t .
'Verwacht, intusfchen, geen aaneengefchakeld bericht
zyner levensbyzonderheden . Des begeerigen kan ik bevrediging belooven in bet verhaal, geplaatst achter HAMPWUIZEN's Theologifche Werken , en voorafgegaan door
een vaers van P . RABuS op zyne Geestelyke Dichtkunde . In
de Levensbefchryving van voornaame, meest Nederlandfche
Mannen ex Yrouwen, vindt men ook eene Levensfchets,
uit bovengemeld verhaal ontleend . Den vermaarden c .
BRANDT lag bet ook in zynen weg, om, in de Historic
der Reformatie , zo van zyae fchriften als charakter,
met lof to gewaagen .
Ziet bier dan de bronnen, welke ons meer flofi'e opleveren, dan wy than verwerken kunnen ; bronnen, tevens, aan welker echtheid ivy niet mogen twyffelen .
De
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De voortbrergzels van KAMPIIUIZEN's vernuft ondet .
fcheiden zich voornamelyk door bet zinryke en krach .
tige . \Vegens bet zachte en defdge , bet fchilderende
en verhevene, 't welk, by het kernagtige en fpreukry
ke , eenigen zyner flukken , en wet byzonder fommigen zyner Psalmen , die veel meer dan bloote vertaa .
lingen en navolgingen zyn, kenmerkt, verdient by, als
Richter, onder de Tydgcnooten van IIOOFT en VONDEL
eene plaats . Zyne verdieniten als Dichter zyn eene af.
zonderlyke overweeging waardig . Niet deeze , maar
eene volgende Redevoering hoop ik daaraan toe to wy .
den . Ik wenschte hem, nu, meer to doen kennen van
de zyde des zedelyken charakters. Men is , to recht ,
gewoon (waaraan ii: U reeds by myne InIeiding herinnerde) grout belang to flellen in de zedelyke hoedanig .
heden der zulken , wier Schriften , op eenen geheel
ernfligen toon gefcemd , de verbetering der zedeti bedoelen . Allermeest , echter , vorderen wy deeze over .
eenflemming van Leere en %Vandel , wanneer zy zelvetl
deeze in anderen eifchen . In de Schriften , en ook
vooral in de Dichtkundige Werken van K1MPHUIZEN ,
heerscht de geest van vrtnomheid en godsvruchr ; en by
drukt zich op sneer dan eene plaats derwyze uit , dat
alles, 't been immer uit zyne pen ter ilichting vloeide,
krachteloos zoude worden, zo wy by hem vruchteloos
zochten naar overeenflernming van leere en wandel .
Grond by mond, daad by woord, zeide by ; - men ver.
raadt de waarheid, wanneer men ze alleen met de tong&
vleit ; - 'er woodt Wet gebouwd, waar 't gedrag weder
afbreekt - en van hier gaf by als een hoofdregel vats
wet to dichten op :
Vooral wanneer uw nasm by uwe fcbriften gaat,
Zo doe zelf eerst bet geen gy eenen and'ren raadt .
Wat bait bet of de pen veel fchoone reden kwist,
A1s, in den $chryver zelf, de Leezer 't wdldoen mist?
Wat is bet of de tong der wyzen taale fpreekt,
Wanneer 't voorbeeldig doen aan wysheids les ontbreektt
Ult hoofde van de kracht en waardy , welke RAMPGedichten van zyn Charakter ontleenen, en
wyl, buitendien, zyne gedachtenis met lof verdicut verlueld to worden , heb ik bet niet ongepast geoordeeld ,
H h a
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thans eenig verftag to geeven van zynen aanleg , bekwaamheden, denkwyze en voorbeeldigen wandel . Ter
vermyding van eenzelvigheid, en om den Lezer tevens
by voorraad bekend to maaken met den geest zyner Liederen en Gezangen, welken by zelf den naatn van Stichtelyke Rymen heeft gegeeven, zal ik tusfchenbeiden uit
dezelve eene en andere proeve bybrengen .
Gelieft dan , Lezers ! de opgegeven redenen in bet
oog to h ,uden ; uit de ilaalen, die ik zal bybrengen, de
verdienflen van KADIPHUIZEN als Dichter niet alleen to
beoordeelen, -- dezelve to fchatten naar het oogmerk,
waartoe zy door hem vervaardigd zyn en nu aangebaald worden .
P . R . KADIPIIUIZEN werdt geboren to Gorkum , in
bet laatst der Zestiende Ecuwe, -- in bet jaar 1586 .
Op zyne Ouders mogt by roem draagen, wegens hunne
erkende braafheid . Zyn Vader oeffende met lof de Heelkunst . Van beide Ouders werdt by beroofd , toen by
pas agt jaaren bereikt had . Dit zwaar verlies vond by
gedeeltelyk vergoed in de liefde en zorge zyns ouderen Broeders . Deeze had reeds lang een fnedig vernuft
en goeden aanleg in onzen KAMPIiUIZEN befpeurd , en
werdt to raade , hem by eenen Kunstfchilder to befte .
den . Aan de verwachting , nopens hem opgevat , beandwoordde by ten vollen . In een der bovengenoemde
Levensberichten is aangetekend bet getuigenis van xouBRAREN , volgens 't welk aan deezen nog eenige zyner
gefchilderde tafreelen zyn voorgekomen , verbeeldende
boerenftalletjes met beesten , landfchappen, en afbeeldingen van maanefchyn ; alsmede, dat 'er nog fommige
penpetekeningen van KAMPHUIZEN voorhanden zyn ,
waarin by zmnderling uitmuntte .
Het oogmerk zyns Broeders, om hem by deeze Kunst .
oeffening to houden , werdt verydeld door den voorflag
van den Reaor der Latynfche Schoolen to Gorkum .
Deeze drong, nevens andere aanzienlyke Mannen, aan,
om KAMPHUIZEN , met Broeders en elgene bewilliging ,
in de Latynfche en Griekfche taalen to onderwyzen .
Hierin werdt toegeflemd, en xAmuuiZEN, toen agttien
jaaren oud ,zedrtglon'sRe9rbuigno
ten , en maakte , onder diens opzigt, zulke vorderingen , dat by, den ouderdom van een-en-twintig jaaren
bereikt hebbende, met lof naar 's Lands Hoogefchool to

I,ey .
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Leyden bevorderd werdt . Hier bouwde by voort op de

gelegde taalgronden , doch hoorde tevens de lesfen in
de Godgeleerdheid .
Naa verloop van drie jaaren, gaf
de gelegenheid, om den post als Opvoeder to bekleeden
by de Kinderen des Heeren VAN LANGERAK, aanleiding
tot bet verlaaten der Hoogefchoole .
Schoon dit eene
wending maakte in zyne ltudien en levenswyze, bleef
echter de Godgeleerdheid en de beoeffening der H . Schriftuure zyne geliefdfte bezigheid . Deeze bovendryvende
neiging en zyne bekwaamheden werden ook naderhand
oorzaaken , dat liy zich overhaalen liet om den post
van Verkondiger des Euangeliums to aanvaarden . Meer3naalen tradt by voor zynen Vriend TAURYN, to Utrecht
in de Domkerk , ten kanzel , waar by, gelyk vervol .
gens in zyne Gemeente to Yleuten, en elders, met groot
genoegen gehoord werdt door leden van verfchillende
Gezindten, Roomfchen Diet uitgezonderd . Zyne voordragt was bevallig en krachtig. Hy wist aller aandacht
aan zyne welbefpraakte tong to boeien ; terwyl de be.
langryke inhoud, en vooral bet praktikaale zyner Leerredenen, hiertoe medewerkte, - zyner Leerredenen,
van welke nog onderfcheidene voorhanden zyn, die een
gedeelte uitmaaken zyner Theologifche Werken , en
nevens dezelve , welke in Verhandelingen en Brieven
beftaan , den geest der liefde , verdraagzaamheid, ernst
en hemelsgezindheid ademen .
In deeze Leerredenen , Verhandelingen en Brieven ,
legt KAMMPHUIZEN gevoelens aan den dag , die hem als
eenen yverigen voorflander van Godsdienflige Vryheid
kenmerken, en tevens doen blyken naauwgezetheid van
geweten en vastheid in edele beginzelen . En, Lezers,
dit alles wordt door de gefchiedenis zyns ]evens ten
vollen bevestigd . Deeze overtuigt ons , dat KAMPHUIzEN, by eene zonderlinge tederheid van geweten, kloekmoedigheid , by kloekmoedigheid geduld , by geduld
menschlievendheid voegde ; - 't zyn deeze hoofdtrekken van zyn charakter , welke ik kortelyk zal ontwik.
kelen , om to doen zien dat zyn gedrag ftrookte met
bet Been by door tong en penne aanprees .
Voorftander van nuttige Wetenfchappen , bovenal
van de beoeffening der Godgeleerdheid en Uitlegkunde,
was KAMPHUIZEN zo afkerig van zich to verdiepen in
fpitsvondigheden , die op louter hairkloveryen uitloopen , als van het ydel twisten over 't geen ilechts bet
Hh 3
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brein en niet bet harte raakt . De gewigtiglle oefl'ening
was by hem de kennis van zich zelven, voor zo verre
die gelegen is in de opfpooring van de dryfveders der
daaden , in bet doorgronden van de fchuilhoeken des
gemoeds , en in bet vergelyken van de doorgaande ge .
zindheden , voornemens en bedryven , met de wet des
gemoeds en des Euangeliums, 't welk by als bet gezag
hebbendd richtfnoer van geloof en leven eerbiedigde.
Deeze oeffening achtte by to belangryker, wyl 'er, ten
,zy nen tyde , magtig veel onderzocht en geredentwist
werdt , 't welk bet hoofd duizelig maakte , de driften
ontftak, bet hart ten goede werkeloos liet, en zelfs de
veerkracht des gewetens verflapte . Van bier vermaande
by zo ernftig tegen zelfbedrog, en bet onbedacht voortfluimeren in de armerr der ondeugd , onder bet naahy.
gen van nuttelooze kennis , en bet rusteloos poogen
ter pelting van grondelooze diepten . Niets achtte by
gevaallyker, dan zich zelven to bedriegen door valfche
overleggingen ; niets verderfelyker, dan, den voortgang
op bet pad der dwaasheid van het fchrikwekkende to
berooven , door nan de ftemme des gewetens, zo veel
mogelyk , haare fcherpheid , haaren ftraffen toon , to
beneemen . Dit drong hem , deeze ernflige taale to
voeren : ~*)
mensch, by vlagen ,
Door een gezocht en ongegrond behagen,
Zich zelven vleit, of troost geeft in de zond',
En ftopt met kracht Gods Medgetuig' den mond ;
W-pt is 't, helaas ! offchoon de

Kan wel een wyl bedriegen, maar niet helpen ;
De wonde wet beftolpen, maar niet flelpen .
In d'asch wordt 't vuur gedekt, maar niet gedoofd3
En tegen dank wordt waarheids flem geloofd .

't

Zyn eigen hart en kan geen mensch ontvluchten ;
Ook mids in vreugd doet hem de knager zuchten .
En fchoon g' u zelf flaag-uit bedriegen kondt,
War is 't als 't komt op 's levens laatften ftond?

(~) Stichtelyke Rymen, We Deel, in 't

vrolyk zyn .

Dan
Lied IVeldoen en

427

OVER D. It, XA PI vizEN .

Dan opent eerst bet hart zyn diepfte kaam'ren ;
Dan fpreekt by klaar, dien gy nu of doetAaam'ren,
Of t'eenemaal de droeve fpraak verflopt,
En willens niet kunt voelen ; dat by klopt I

Deeze ftemme werdt door HAMPHUIZEN steeds geeerbiedigd. Hy was zeer naauwgezet van geweten . Niets
kon hem bewegen tot bet geen by ftrydig achtte met
de uitfpraak van zyn gemoed . fly verzaakte liever al .
les, 't geen flechts naar de gelykformigheid cener verbasterde eeuwe zweemde, dan dat by done fchrede zou .
d e wyken van bet pad , door den overften Leidsman
afgebakend. Hierin poogde by, met wezenlyke kleingevoeligheid van eigen krachten , derwyze echter der
volkomenheid to naderen, dat by, naar 't oordeel der
waereld , tot eene to groote geftrengheid in denkwyze
en zeden overfloeg . Aan dit hoofddoel maakte by niet
flechts zyn Voorbeeld , maar alle zyne Schriften en
RymoelFeningen dienstbaar . - „ Altyd " - dus had
hem iemand gefchreven of gezegd -. „ bet oude en 't
,, zelfde - alles op gelyken leest gefchoeid ! " - • Hier .
op gaf by een andwoord, 't welk dus begint : (*)
Al 't oude en 'c zelfde ; ahyd (zegt gy) van Goed,
Van God, van Deugd, van Lyden en Verzaken I
Zoo is 't, myn Wend. Die anders wit noch moet,
Noch durft, noch kan ; hoe zal die 't anders waken?
Mal, is benedn ; hoog, boven myn verftand ;
Wer'ldsch, mag ik niet, diep, kan noch wil ik dichten .
Veel beter fiecht en altyd eenderhand,
Dan ooit, door kwait verfcheidenheid, t'ontflichten .
Geen wonder, derhalven, dat KAMPHUIZEN fel gebeten was tegen dezulken, die, in zynen tyd, de Dicht .
kunst ontheiligden , door dezelve fchandelyk to misb-uiken ter ontfteking van onkuifche driften . Dit blykt
genoeg uit deem weinige regelen
Houd op, die geil gedicht of minneklachten maakt,
En menig maagd'lyk hart zyn reinigheid ontfchaakt .
(*) Ns boven, iu 't Een Noodig .
Hh 4
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Uw zin werk is (als rechts) om zinnen to verfraaijen :

1Y[aar't geen van zelver wast, behoeft men niet to zaaijen .
KAMPHLIZEN,zelf in het oeffenfchool deezer waereld
naar de zege dingende , poogde alle welgezinden die
zelfde belangftelling in een onbefmet geweten, die zelfde zucht naar zedelyke volkomenheid in to boezemen,
welke hem eigen was . Van daar dat by zyne Rymoeffeningen toewydde aan dezulken, die op de Christelyke
loopbaan poogden volflandig to blyven. In deeze Opdragt last by zich, onder anderen, dus hooren
Gy, die, ult'awaerelds droom ontwaakt,
Ten laatflen zyt op 't pad geraakt,
Dat, door geduld en heiligheid ,
Ten God-gelyken leven leidt ;
Ten leven en beerfenis,
Waarvan 't geniet oneindig is ;
Die, Nieuwelingen in den f ryd,
Vol moeds , maar niet ten einde zyt
In plaats van 't kwaad, by u gepleegd

Eer 't hart van dooling was ontleegd,
Words nu (door waarheids drift gepord)
Des Heeren juk van u gefchord .
Gy float nu (zonder om to zien
Naar 't blinde doen van blinde lidn)
De handen vlytig aan den ptoeg :
't Is veel. Nlaar Veel is niet genoeg.
't Is Wet genoeg op deze baan,

Daar ilil- zyn is , to rugge gaan ;
D : .ar deugde deugde trekken moet,
En ligt blyft ilaan, die zich niet fpoedt ;
Daar alle vuil en vuilheids fchyn
Uit lichaam, ziel en geeft moet zyn ;
Daar goed begin geeft blik van loon,
Maar trouw volduren eerst de kroon .
Gelyk het kwaad to mets verflimt,
En tot het kwaadst by trappen klimt ,

Zoo

OVER D . R. KAMPHUIZEN.

489

Zoo mede 't goed . Want nut brengt nut.
En d'eene deugd is d'anders flur .
Welweten baart wel-levenheid ;

Veel weldoen, wel-bedrevenheid ;
Bedrevenheid, vastheid in deugd ;
Deugds vastheid, vaste barren vreugd ;
Vast' harten-vreugd, een nader fmaak
Van 't onvergankelyk vermaak ;
De nader fmaak, een fterker tocht

Waar 't Leven dat 'er wordt gezocht ;
De fterker tocht, een fterker doen,
Een naauwer trachten, rasfer fpoen,
En (fpyt vervolging en elend)
Een manlyk duren tot her end!

Uit kracht der naauwgezetheid van geweten, beweerde KAMPHUIZEN,, dat men in zaaken , den Godsdienst
betreffende, alleen zyn eigen oordeel volgep moet ; dat
men de Godsdienitige Vryheid , als bet dierbaarst kleittood , verpligt is to befcherlrren (*) . Zich naar anderen e
(*) Dus fchryft by, onder anderen , in zyne Verhandeling
ever ket onbpdrieglyk oordeel, in zyne Theol. T'Verken to vin.
den : „ Laaten alle de Concilien en Synoden der geheele we„ reld op elkander zyn getast ; laat alle Geleerdheid van de
• wereld by elkander komen ; laat 'er zo veel fchyn van opg , regtheid en Godvruchtigheid wezen als mogelyk zy ; wan.
• neer her al gedisputeerd, onderzocht, overlegd en befloren
• is, dan mag en moet nog de allerongeleerdfte, eenvoudigfte
a , en geringite der menfchen naar de wereld , zelf been gaan en
• bezien war van al diedingen zy . Zyn appal is op die Vergade• ring, die by houden moet in zyn eigen gemoed, onder de
• voorzitting van oprechce eenvoudigheid , godv. uchtige
• voorzigtigheid, betragting van zaligheid en waarheidslief• de . Daar inner de 1Zeden of her Verftand de Advyfen gee .
,, ven en de ftemmen uirbrengen , Gods woord rechter zyn,
,, de genegenheid om Gods wil to doen apes goedkeuren ,
• en door die goedkeuring den mensch doen uirvoeren 't geen
• nodig is tot godvruchtigheid des leevens . Dit is een kort,
„ vry , vreedzaam , eenvoudig en onkostelyk Concilium of
• Synodus , en daar bet Loch eindelyk met eenen ieder toe
• komen moet, zal her anders wel zyn . Och of de wereld dic
„ mede verflaarl mogt ; war al verloren arbeids zou ze konnen
Hh 5
„ af:.

REDEVOERING
493
ren , ten koste der oprechtheid, to fchikken ; zich van
fpreekwyzen to tbedienen, die gewild zyn by de menigte, ten ei' :de haar voorin to neemen en een rad voor de
oogen to draaijen : dit verachtte by, als laage treken
van huichelary , of als proeven van valfche fchaamte
en menfchenvrees . Hy was de man niet , om bet oor
to leenen aan bet voorftel van fommigen zyner Geestlyke Meekbroederen , om toe to geeven , zyne gevoelens bedekt to houden, ten einde bet gevaar to ontwyken, waarin by zich ftortte door zyne rondborftigheid .
„ Ik kan nook befluiten" - dit was zyn andwoord -„ om my , ten koste der waarheid , naar anderen to
„ fchikken ; wyl ik van myn doen en laaten Gode alleen
• rekenfchap verfchuldigd ben , en myn geloof en ge• wisfe moet beleeven ."
Niet alleen zyne uitgebreide Verhandeling, over 't onbedrieglyk oordeel tusfchen goede en kwaade Leere, maar
ook de Voorreden voor zyne Theologifche Werken toont,
hoe naa de Godsdienftige Vryheid hem aan bet harts
lag , en hoe naauwgezet en kloekmoedig by dezelve
handhaafde. In die Voorreden fpreekt by de Overheid
aan op eene wyze, welke tevens van zyne opgeklaarde
begrippen en krachtigen fchryftrant getuigt : ,, Gy ,
„ door den Allerhoogiten Goden genoemd, en tot Go„ den gefteld, -- gy wordt daar voor van my gekeud
„ en vereerd . 'Er is geene gehoorzaamheid, die gy van
„ my hebben moet , welke ik niet van harten gaarne
,, geeven wil . -- Treedt niet buiten de paalen van uw
• gebied , en gy zult bevinden dat ik niet treede bui„ ten de paalen van gehoorzaamheid . Hier is Religie,
„ hier is Confcientie , hier ken ik geenen Heer, dan
„ alleen den grooten Heere Christus . Ik vreeze U ;
• maar God veel meer. U heb ik lief; maar God bo„ venal . Kryg ik hiervoor uwen toorn, 't is my Teed ;
• maar bet vertroost my, dat ik den toorn Gods ont• gaa. Gy kunt bet lichaam dooden ; Hy lichaam en
„ ziel vgrderven . -- Dan 'er is bier geen reden van
• gramfchap, ook niet de allerminfle. 't Zaad van on„ rust en muitery wordt hier niet gezaaid ; bet wordt
„ met wortel metal uitgetogen . Uw Staat lydt hier geen
„ last .

• afzyn , wat at ruste zou ze konnen winnen!" -- Zie
bovengemelde Verhand. HoofdfI 16. bl. 76 der Theol .
Werken .
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„ last. Wil flechts de waereld dit fchryven geloven,
• dan heeft dezelve nooit zoo vast gettaan , en de in.
• landlche rust is nooit zoo zeker geweest ."
Doch niet alleen in gefchrifte , maar by toonde zyne
vastheid van geest ook in gevallen , waar eene zwakke
ziel wankelt. Naa langduurig ommezwerven , zich to
Dokkum , in Friesland, met der woon nederzettende ,
werdt by ontboden voor de Regeering dier Stad , die
hem op geene andere voorwaarde inwooning vergunde ,
wits by handtekening belooveode , noch in bet openbaar, noch in 't verborgen, to zullen prediken . Hierop
gaf by met befcheidenheid to kennen : zich deswegen to
moeten ontfchuldigen ; Diet to kunnen belooven 't geen
men vorderde , als zynde zulks ftrydig met zyn gewisfe - maar wel , dat by zich gedraagen zoude als een
trouw en gehoorzaam burger, enz .
Hieruit zien wy , dat by in gevoelens flond, en tyden- beleefde, die zyne naauwgezetheid en kloekmoedigheid op zwaare proeven flelden . -- Toen by aan Leyden's
Hoogefchool verfcheen , bekleedde aldaar , onder anderen , bet Hoogleeraarampt de beroemde JACOBUS ARMI.
ivius , wiens lesfen by by voorkeur hoorde , wiens gevoelens by volgde , als meest overeenkomflig met zyne
eigene manier van denken . Deeze denkwyze was oorzaak , dat KAMPHUIZEN , nevens veele andere geleerde
en achtingwaardige Mannen , aan vervolging ten doe!
ftond ; vervolging , die, met den afloop van bet eerfle
vierendeel der, Zeventiende Eeuwe, hier to lande jam .
merlyk gewoed heeft ; vervolging, welker vuur gefloola
en aangeblazen en in voile vlam gezet werdt door Ker .
kelyke Tweedragt . Het zou hier to onpas zyn , deeze
onzuivere bron, waaruit zo veel rampzaligs , in onderfcheiden tydperken , opwelde , in haaren oorfprong op
to tpooren, en haare vergiftigende uitvloeden to volgen .
Gedachtig aan bet zeggen van den onvergelykelyken
HOOFT : „ Dit is de aart der Kerkelyke Tweedragt
• rust ze, zo roest ze ; by wet haar, die haar wryft ; " - •
aan dit zeggen gedachtig, zal ik alleen herinneren, dat
zy KAMPHUIZ N's kloekmoedigheid , zo als die met bezadigdheid gepaard ging, in bet licht flelde.
Nevens zo veele anderen , van zynen post, als open .
baar Leeraar, ontzet , ging by echter voort met prediken. Zyn geweten drong hem tot dit gevaarlyk werk.
Hy getroostte zich deswegen mishandeling , gevangeni~;
ett
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en een zwervend leven ; hield , echter , of , toen by
vreesde dat zyn yver in roekeloosheid mogt ontaarden,
en vooral toen by beducht werdt , dat, by bet ftooren
der Vergaderingen , door bet indringen van krygsvolk
met gewapende musketten , zyne Toehoorders geweld
tegen geweld zouden ftellen . Hiervan was by , uit
Godsdienftige beginzels bet wapenvoeren ongeoorloofd
tchtende , ten hoogflen afkeerig ; terwyl by tevens van
fpoorloozeu yver vervreemd was , en , met waarfchuwing tegen denzelven, aldus zyne verdrukte Medebroeders vertroostte : (*)

Is Godsdiensts Vryheid uwe wensch ?
Om Godsdienst vry to plegen,
Ging nook een recht Godsdienftig mensch
Ongoddelyke wegen i
Die's Goeds gevolg (kruis, fchaad' en leid)
Zich troost in alle zaken,
Geen uiterlyke onvryigheid
Ken hem iet onvry maken .
Ben Wyze neemt bet neat den tyd .
Gunt God de rutmt' ; die bruikt by :
Is 't harder uur ; zoo lydt, zoo ilrydt
Of viugt, en fchuilt of duikt by.
Benaauwdheid is des deugdes roem ;
Zy kan 'er tegen groeijen
Al ftaat .d e doom rondsom de bloem ,
Nog kan zy lustig bloeijen .
Zy wordt geprangd, dan doch met een
Bewaard voor d'heete zonne,
Die hear, flond zy in ruimt' alleen,
Mgt zou verdorren konnen .
Die Inrichtin g van Godsdienflige byeenkomtten, waar
in bet elk vryftaat to fpreeken , welke to Rhynsburg en
elders plaats greep, den voorrang geevende , bleef by
echo
(*) Stichtelyke Rymen, Ilde Deel, LydzaamheidsErinnering,
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echter der Remonftrantfche Broederfchap't meest gezind,

offchoon in fommige leerbegrippen van haar verfchillende . Uit dit verfchil in denkwyze, en nit naauwgezetheid
van geweten , doch geenzints uit bloohartigheid , laat
bet zich verklaaren, dat
onder die Broe .
derfchap , als openbaar Verkondiger des Euangeliums ,
naderhand weigerde op to treeden . In gemeenzatame Brie.
ven (*) vinden wy deeze redenen ontwikkeld, in welke
by zich tevens beklaagde over bet ongegrond vermoeden, alsof by, nit vrees voor gevaar , zyne Medebroeders afvailiig werdt . „ Ik zie," dus fchreef by, „ een
• kruisweg voor my geopend , welks ingang niet zeer
„ lieflyk is . Evenwel, door Gods gunfte, ben ik on• verzaagd, en hoop vast to ftaan als cen rots to mid%
den van de baaren . - Anderen hebben , echter ,
• gemeinlyk niet meer dan den deel der waereld tot
• party ; maar ik wacht, om zo to fpreeken, den haat
„ der geheele waereld op mynen hals , niet alleen der
„ zulken , die tegen ons zyn , maar ook van de onenz .
„ zen,
En dit, Lezers, brengt my van zelf tot then trek vats
charakter, welke zich door lydzaamheid
en geduld onder verdrukking onderfcheidt . -- Naa de nit.
bariting der boven vermelde Kerkelyke Tweedragt, vondt
byna nergens een vreedzaam verblyf, 't
geen hem niet fpoedig weder betwist werdt . Nu herwaarts, dan derwaarts gefchupt, als een fchip door de
worltelende winden , gelukte bet hem naauwlyks, uit
zo grouwzaam eene zee, eene veilige haven to bereiken .
Nu eens fleet by bange uuren in bet openbaar, wegens
lyfsonveiligheid -- tusfchenbeiden in den Kerker -- en
dan weder in fchuilplaatzen , waar de edelmoedig(te
vriendfchap hem bezwaarlyk befchermde . Door dit om .
mezwerven geraakte by dikwerf in toettanden, die niet
alleen de middelen van be(taan bekrompen maakten ,
en hem, ten nutte des talryken gezins, verfchillende be .
roepsbezigheden deeden ter hand neemen, maar die hem
teven .Q lichaamskwaalen en ziekten berokkenden , welke
Zyne levenskrachten ondermynden . Van bier dat by nu in
Holland, dan in Oostfriesland, dan op 4meland, en dan
wederom op meer dan
e plaats in Friesland zich ont.
liield, alwaar by to Dokkum in de kracht zyns levens
geftorven is .
KAMPHUIZEN

,

KAMPHUIZEN'S
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(*) Zie zyne Theologifche IFerken, bl . 637 env.
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Geduurende dit ommezwerven beffeedde by veele vu .
Ten aan zyne Rymoeffeningen . Daar bet hem, als yvexig voorliander van Godsdienflige Vryheid en Verdraagzaamheid , zeer hard viel , zo veel om de getrouwheid
aan 't geweten to moeten verduuren , was bet niet
vreemd , dat nu en dan fcherpe trekken zyner penne
ontvloeiden . Dan deeze zyn fch ., ars, zeer fchaars, en
xtiet noemenswaardig , in vergelyking van die proeven
van zachtmcedigheid en geduld , welke by in Brieven
en Gedichten aan den dag iegde . Hartrocrende zyn de
vertroostingen , die by, onder 't gevoel van eigen we .
derwnardigheden , zynen Vrienden heeft toe.gezonden ;
vertroostingen, in eenen toon van gevoel en tevens varn
opgeruimdheid voorgedraagen , die zonder vergenoegd4
Iield , onderwerping en vertrouwen , niet moge yk is .
„ De gelukzaligheid, zo wel als de elende (dus cacht s
„ dus fchreef KM1PHUizEN) moot van bumen komen ;
„ al wat buiten is , wordt goed of kwaad , naar dat
„ men bet van binnen in rust of onrust gevoelt . lit
„ mynen (land ben ik vergeno,,,gder dan ooit. Toett
• bet in de waereld naar mynen zin ging, was ik veel
• minder to vreden , dan nu bet my kwalyk gaat . lk
• oordeel nu geheel anders over de dingen dan voor„ been, en befchouw den rampfpoed als een zegen van
„ God ." (*) - Zo paste by de wederwaardigheden toe
uls leeringen des Hemels . Zyn roem was bet, naar bet
doorluchtigst Voorbeeld aller deugden in lydzaamheid
en onderwerping to zweemen . Gellerkt door een ge •
oeffend vertrouwen op de Voorzienigheid, verhelderden
tie uitzigten over dood en graf zynen geest, by vlaagen
door den nevel van aardfchen druk omtogen ; en bet
geen by anderen in den mond lag, om ter vertroosting
to gebruiken , was , to midden van veelerlci en langduurig lyden, de taal van zyn eigen hart (j-) :
Harddringend is de nood ; doordringend myne fmart!
De Ceest, met 't Lyf to ly, beangftigd en benard :
Ach Vader! (mag bet zyn) gun dat de kwaale vliet
Dan dock de myne niet, maar uwe wil gefchis'll!
(*) Zie zyne Gemeenzaame Brieven, achter zyne

fche Werken .
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(t) Stichtelyke Rymen, Ilde Deel, Christelyke Celatenheid.
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Ik geef my onder U, al valt bet over-bang :
Uw Wysheid weet waarom ; uw Goedheid fchikt hoe lang :
Uw Goddelyke wit en kan niet zyn dan goed :
't Is well, goedheids Fontein! 't is wdl, 21 wat Gy doet.
Is 't uwe
En van des
Gelouterd
't is wet ,

goede wit dat ik nog langer ly',
Waerelds vuil gantsch klaar gelouterd zy ;
door bet vuur van druk en tegenfpoed :
goedheids Fontein! 't is we!, al wat Gy doet .

Of is 't, op dat G' in my een proeve nemen mengt
Van myn geloof, geduld, of vastheid in de deugd,
En daarom my begiet met droefheids overvloed?
't Is wel, goedheids Fontein! 't is wel, at wat Gy doet.
Myn God, ik bid niet meer, dat Gy van ramp ontflaat :
Alleen bid ik, dat my uw hulpe niet verlaat :
Wac fchaadt een harde Root, wat deert een feile flag,
Als't hart van binnen heeft, daar't zich aan houden mag!
KAMPHUIZEN was 'er, daarenboven, zo verr' af, om
finaad en verdrukkirlg als eene vreemde zaak to befchonwen, dat by het ontgaan van dezelve, vooral in ty .
den van beroering , onmogelyk rekende , - onmgek
lyk rekende voor den man , hier op deeze waereld getrouw aan itrenge beginzelen van eerlykheid, op Godzaligheid gegrond. Al wie - en dit was zyn gevoelen - (°`)

At wie Godzaliglyk naar Christus Wit wit leven,
Verdrukking is zyn lot, 't zy t'een of t'ander tyd ;
Hy is 'er toe gezet, by moet 'er zich toe geven .
Met Christus erft geen mensch, dan die eerst met hem Iydt.
„ Die lydt, terwyl by lydt, fchynt hier voor 't oog onzalig ;
,, Die bier onzalig is, heeft God Met tot zyn Rut :,
't Befluit heeft waarheidsfchyn ; maar is onvast en dwalig :
Wie God rechtlievig lieft, heeft alle ramp tea nut .
A1
(*) Als boven, Me Deel, Lied Toeverlaat der Rechtvaar1lgen onder 't N. P.
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Al heeft de vroome mensch op card' hier alles tegen ;
Al heeft de heel natuur hem d'oorlog aangezeid ;
Al fcheidt bet al van hem : Duurt by maar op Gods wegen r
't En is geen blyk dat ooit Gods Liefde van hem fcheidt .

't Is waar, van dag tot dag (om weldoens wil verfchoven)
Sleept by zyn dood, als't fcbaap cer flachtbank heen gebracht ;
In alles evenwel komt by nog flaag to boven
Door Hem, wiens liefde in 't hart flort overwinnenskracht.
leer gelukkig voor KAMPHUIZEN, dat by, to middett
der wederwaardigheden , door zulk' eenen edelen geest
gedreven werdt ; gelukkig , dat by als geheel doortrokken was met lydzaamheid en geduld , gelyk een recht •
fchapen belyder des Euangeliums betaamt - want by
ondervond , in eigen perfoon , zeer geyoelig, dat, in
tyden van vervolging en tweedragt, dikwerf niets gevaarlyker is dan de deugd, vooral der befcheidenheid en
gematigdheid -- want bet moest toch zyner ziele bitterer weedom baaren, dat by meer dan eens op het punt
frond van verraden to worden door blitiden haat en
laage baatzucht , welke op den bloedprys aasde, die
men haar berichtte op zyn hoofd gefteld to zyn .
Maar 't was -daarentegen de oprechte vriendfchap ,
I'choon nu en dan onvermogend hem to befchermen, die
hem meermaalen aan dringend fyfsgevaar ontrukte , en
bem liefderyk koesterde in haaren fchoot. Ja toen was
ook waarheid , 't geen de Gefchiedfchryver HOOF : op
vroegere tyden van beroering bier to lande toepaste
• Dat, to midden der onlusten, bet niet zoo onvrucht .
• baar een tyd is geweest, of zy heeft ook ffichtelyke
• exempelen voortgebragt : Erntfeste trouwhartigheid
• nan perfoonen van verfchillende gezindheid bewezen .
• Brand van yver voor godsvrucht en goede werken .
,? Kloekheid van raad . Staag wakende achterzorg, en
• voorzienigheid ten nutte van die zich getroostten het
„ verlaaten van huis en hof voor 't best gekozen ver• ftand ." -- In bet goede , door zulke exempelen gef}icht , heeft KAMPHUIZEN niet alleen met dankbaarheid
gedeeld ; maar by heeft ook in eigen voorbeeld een
brand van yver voor godsvrucht en goede werken getoond .
Mensch..
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Menschlievendheid behoorde onder de trekken van
zyn edel Charakter.
Deswegen zyn byzorrderheden
voorhanden , die hem , in zynen toe Land befchouwd,
vereeren, offchoon zy weinig voor her oog der waereld
fchitteren . Her verdient daarom, ten befluite, met lof
vermeld, dat : Twee rokken to bezitten, en den besten
daarvan ter dekking eens verarmden wech to fchenken ;
Zel" in wezenlyk behoeftigen ftaat, nevens een talryk gezin, en de traanen eener Weduwe op to droogen door aanmerkelyken ouderftand ; -- Nevens eenen
Wend en Lotgenoot proeven to geeven van heldenmoed en
liefddaadigheid, met gevaar van gezondheid en leven ; Te miJden eener Pestziekte, die, binnen weinige dagen,
eene verbazende menigte wechrukt , en de Inwooners
der befmette Stad voor elkander beangst maakt to midden deezer befmetting zich her lot der bulpelooze armoede aan to trekken - dagelyks van hues tot
huis to gaan , en , by voedzel en verkwikkingen, geneesmiddelen en troost toe to dienen - trouvvhartig
hterin vol to houden , terwyl ruimer bedeelden helpen
bydraagen , bet Been daartoe in onderfcheiden opzigten
vereischt wordt ; - her verdient, zeg ik, met lof vermeld, dat KAMPHUIZEN, door deeze en andere in zyne
Levensgefchiedenis verhaalde blyken van menschlievend
hulpbetoon, ook in deezen de lesfen en bet voorbeeld
van zynen overlten Leidsman heelt opgevolgd .
Voegen wy nu by dit menschlievende, 't geen voorbeen gezegd is nopends zyn geduld en lydzaame onderwerping ; kloekmoedigheid in 't voorftaan van 't Been
by als waarheid en pligt befchouwde ; tederheid van
geweten, en oprechte pooging , om, in den ftryd met
verzoekingen , als een Christenheld to zegevieren ;
voegen wy bier by zyne bekwaainheden , opgeklaarde
denkwyze en fchrander oordeel ; dan zal ons hart zyner
,gedachtenisfe, als de gedachtenis van eenen edelaartigen
tterveling , de betamelyke hulde niet kunnen weigeren ;
en dan zal her ons ook niet bevreemden, dat zyn einde
vrede was, toeln by in den jaare 1627 ontfliep, gefticht
blyvende in de hoope op een beter V aderland .
Hiermede oordeel ik nu myne voorgenomen taak vol .
voerd , en genoeg to hebben gezegd, ten bewyze , dat
KAMPHUIZEN behoort onder de voorbeelden, weil;e, bekwaamheid met lolfelyke beginzelen en zeden paarende ,
niet alleen op verwondering , maar tevens op hoogaehUng
MENG . IV04. N0 . 11Ii
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ting aanfpraak hebben. Mogt dan deeze overeenfteniinir van leer en leven , by de achting , KAMPHUIZEte
velfcchuldigd, ook den lust hebben opgewekt, om zyne
verdienflen als Dichter nader to leeren kennen! - Dan
hoe zou dit kunnen uitblyven, by hoogachters van 't
Been edel is en welluidt ; daar dit edele en welluidende
de kern, het pit, of de ziel is van alle de dichtkundi.
ge Werkenl deezes voortreffelyken Mans.
En gy , lofwaardige beminnaars en beoeffenaars der
heinelfche Kunfle, die flichtende vermaakt, ook uit dit
oogpunt befchouwd, zult gy moeten hoogfchatten, het
green ik nader van KAMPHUIZEN'S dichterlyk vernuft
hoop in 't midden to brengen . Want , fchoon de
i'maak van zynen en onzen tyd verfchille, - fchoon de
kunst thans tot hooger volkomenheid gevorderd zy ,
zult gy echter met my overtuigd weezen, dat eene on .
zer Vaderlaiidfche Dichteresfen , met alien recht , der
Dichtl unst deeze taale tot haare vereerers voeren liet :
Hoe groot een room g'ook moogt erlangen,
21 hadt g'Amfions tier en Orfeus flem ten deel,
Denlet Wet dat z'ooit het oor van eenen wyzen flreel',
Ten zy de zuivre deugd de ziel is van uw zzangen !
Gy ziet haar Priesteres, haar f eun , haar folk in nay ;

.Bedenkt hoe wed 't u voegt voor haar gezag to svaaken,
,En,
zo gy door myn kunst haar glory wilt volmaaken,
Dat uw gedrag haar' eer, en feeds myn loffpraak zy!

WAARNEEMINGEN, OVER HET GERRUIK DER MINERALE ZUUREN,
IN VERSCHILLENDE ZIEKTEN . Door den Hofraad JORI?ENS, to Hof,

I

in het Bayreutfche.

n de zuivere Galachtige en Galachtig-zenuwachtige
Koortzen zyn de Minerale Zuuren, vooral het Elixir
Acidum Halleri en de Zoutgeest , van eene groote werking ;
mits dat vooraf de Gal- en andere bedorven lioffen, die
in de Maag en Darmen verzameld moaten zyn , door
gefchikte Brask- en Pur eermiddelen, worden weggenomen . Verwaarloost men zulks, dan houden de Hoofd-.
pyn Misfelykheid, bittere Smaak, Benaauwdheid, Slapeloosheid en verdere toevallen aan, niettegenftaande bet
ge'
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gebruik dier Zuuren : doch zo ras gemelde opgehoopte
onreinigheden ontlast zyn, brengen de gemelde Zunreri
oogenblikkelyk hulpe aan , en werken, als bedaarende
middelen, op bet Vaatgeltel .
In zuivere Zenuwkoortzen, zonder gastrifche, catar .
rhale en rheumatifche toevallen, von{l ik deeze Zuureat
insgelyks van een voortrelfelykerr dieust . Onder anderen
was dit bet geval van een Mei4je , 't weft Ware krag .
ten to zoek had gebragt, door aanhoudend waaken by
Jaaaren zieken Vader , en daardoor deeze gevaarlyk
Koorts bekwam . Hier deed de Zoutgeest , vereeniga
pet den Koottsbast , de
Cajeput en de Pepermentolie ,
voortreffelyke dientten : zo dat deeze Lyderes , binnen
Rlf dagen , volkomen herfteld wierd . In een?ge zuivere
Catarrhale Koortzeu zag ik eermaalen, van bet enk9l
Sebruik van lret Zwavel- of Zoutzuur , uitwuntende
werkingen . Zy namen de Roorts weg en Ileten enkel
den lastigen hoest over, tegen welke het Laudanum alleen s
of vermengd met Extras van Card . BeneditI. of vast
Senegs, zeer hulpryk wierd bevpuden .
In 1799 en ttioo had ilt dikwyts ,gtlegenheid, om de
werking_ tier Zuuren , in eene kwaa aartige Scarlatinrr,
to beproeven ; by welke gelegenheid bet Zoutzuur voorareffelyke dien1ten deed ; zo dat maar zeer weinigop
myner Patienten kw~men to flerven . Met tedere Kinders
moest ik iaustchen voorziehtig zyn ; dewyl by hun hei
aanhoudend gebruik dler Zouten ligtelyk gevaarlyke
Buikloopen veroorzaakte . Konden deeze Zttitren, vah
wegen de belemtuerde doorzwelging , of wegens hunnen
ot}aangenaamen fmaak, niet doorgeflikt worden, dan liet
1k den Zoutgeest, na zyne vermenging met een of twee
kop'es flym van Arabifche Gom, in klysteeren , met liet .
zellde nut aanweuden . Ongemeen hulpryk beyond ik
deeze infpuitingen, die dagelyks zes- of meGrtnaalen her7raald wierden, by twee Kinderen, wier onderbuik geheel
eu al, door fcrophuleuze verhardingen, opgezet was .
In eene zeer algemeene en kwaadaartige Kinder7iekte
vond ik de bedoelde Zuuren net winder voortreffelyk,
Voornaamelylc waren zy zeer vermogende in Halspynen,
bezwaarlyk S ikiren, langzaame Veretteritig,, en in eeuo
z,ichtbaare boosaartige en rottige natuur deezer ziekee .
Onder anderen (om uit veele voorbeelden mar cen aart
to haalen) wjerd een Meisje , tien jaaren ou , op ded
so Aug. I8oo aangetast door eene aanhoudende hraak .
zurht,,
11 2

S00

OVER MET GEBRUIK

zucht, geduurende welke zy een ronden worm uitwierp :
Op den 22 ve+ fcheenen 'er Pukjes , als kleine roode flipjes,

met tusfchenkomende zwart blaauwe punten . Op den
.4 wierd ik geroepen ; wanneer ik den voortgang der
Pokjes zeer gering , en dezelve met een groot aantal van
groote en kleine zwart blaauwe vlekken vermengd vond,
teffens met eene beflagene Tong, een reutelend Adembaalen , een fnellen kleinen Polstlag en eene onrustige Y1K
lioofdigheid . Ik fchreef der Kranke voor bet volgende :

Mosch . Orient . fcrup . fern . Camphor . fcrup . j. Elix.
Acid. Haller . fcrup . ij . Laud. Liq . Syd. fcrup . j. Elaeefacch . Cajep . Drachm . ij . Syr. hfalar . Poeon . aa .
en
g
J3

ij.

liet daarvan alle uuren twee of drie Kuffitepels vol inBeemen . Verwonderlyk fpoedig was de werking van
dit Middel . De zwart blaauwe kleur der vlekken en
punten wierd fpoedig minder, en verdween allengskens .
De Pokjes zelve kwamen menigvuldiger to voorfchyn ,
en reeds op den derden dag was de Lyderes buiten alle
levensgevaar ; nakrdien de meeste to zamenvloeijende
Pokjes thans opzwollen , met eene waterachtige etterfto fe gevuld wierden , en met een onverdraagelyken
stank opdroogden .
Met een minder gelukkig gevoig maakte 11c, in ver •
fcheidene Ziekten van een ontftooken aart, gebruik van
de Mynftoffclyke Zuuren . 't Zwavel- en 't Zoutzuur
toonden beide, zonder voorafgaande Aderlaating, gee .
inerleije uitwerking , ja fcheenen veelmcer den ontftooken toeltand to doen verergeren . Zelfs fcheenen zy, na .
de voorafgegaare Aderlaating , maar in weinig gevallen
voordeelig to zyn . Zo dat , myns oordeels , de beter.
fchap, die onder derzelver gebruik wierd waargenomen,
nicer nan de voorafgaande Aderlaating, dan wel aan de
werking der Zuuren, moet worden toegefchreeven .
Met de waarneemiugen van REICH en anderen , betreffende bet nut van bet Zwavel- en Zoutzuur, in de
Tusfchenpoozende Koortzen , 1lemm-n ook myne proeven overeen . Zie bier eenige w einige . Een Jongeling
wierd , na een geweldigen morn , g!!zweld door een
bitteren mood, misfelykheid en eene dagelykfche Koorts,
beginnende met knude to eindigende met hitte en zweet .
Na een braakmiddei , en bet gebruik van den Zoutpest, ging de Alledaagfche Koorts in eene Derdendaag.
fche over, die vervolgens, zo wed als het overgebleeven
verb
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verzwakkend nachtzweeten, door bet Zwavelzuur, met
het Laud. Liq. Syd. vermengd , wier .i weggenomen .
By een anderen Lyder van veertig jaaren bleef , na bet
gebruik van bet Elix. Acid. Bailer ., eene Alledaagfche
Koorts reeds weg met den derden aanval, zunder haar
loop vooraf to hebben veranderd .
In fleepende teeringachrige Koortzen than wy dik .
wyls verlegen , wat middel wy zullen kiezen, tot verligting der toevallen en tot verlenging des waarfchynelyk korttlondigen levens . Thans kuunen wy 'er ons in
verblyden ; dat wy , door de ontdekking van REICH ,
cen middel bekomen hebben, 't welk ons in that ftelt,
de Zieken , nog geduurende een geruimen tyd , in bet
leven to behouden ; gelyk , under anderen , uit nevensgaande voorbeeld blykt . Eene agt-en-dertigjaarige
Vrouw, die door de optlopping der Maandftonden eene
bloedfpuwing bekwam, verviel daaadtr in eene fleepende Koorts, met uitwerping van • etter , en eene beklemmende pyn in de borst. Deeze Lyderesfe behoudt thans,
reeds geduurende anderhalf jaar, onder bet gebruik van
het Zoutzuur, genoegzaame kragten , om haare huisfe.
lyke bezigheden to verrichten . Zy gebruikt ten then
enrde, d,'gelyks vier. of zestnaal, vyfentwintig druppi :n
met wey .
De toevallige verwisfeling van twee vleschjes met geneesmiddelen , wier een gefchikt was voor eene heete
Koorts , doch bet andere voor eene Vrouw , die aan
eene zeer pynelyke heete Heupjicht to bedde lag, gaf
aanleiding , dat de laatfte , door het gebruik van den
Zoutgeest, geduurende drie etmaxhen , van haare kwaal
volkomen geneezen wierd . Deeze gelukkige misflag gaf
my aanleiding, om de kragt van bet Zwavelzuur, in
Rheumatifche Zydeweeen, gepaard met hitte, dorst,
yihoofdigheid en een droogen hoest, to beproeven . De
werking van bet middel was buitengewoon fnel ; to
meer, daar doorgaans teffens gebruik wierd gemaakt van
Spaanfche vliegen en bet Linim . Volat . Ondertusfchen
genazen in 't vervolg nog verfcheidene Rheumatifche
Ziekten door de Minerale Zuuren, zonder dat 'er iets
anders by wierd gebruikt .
Tegen de gevaarlykfle bloedvloeijingen uit de LonBen , de Maag , de Baarmoeder &c. wierd het gebruik
der Minerale Zuuren , voornaamelyk van bet Vitriool .
zuur, alleiheilzaamst bevonden : doch om de gewenscllIi3
to
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to uioverkingen to bekomen , moesten zy in veel groo .
tere giftea , dan gewoonlyk plaats heeft , worden gebruikt . ti ports volbragten de Zuuren, in deeze geval .
len , de beste werking, wanreer derzelver gebruik met
dat des Opiums wierd verbonden .
In de Venerifche Kwaalen bekwam 1k , nit het gebruik van dit en van andere Zuuren , geen wezenlyk
nut, Het Metallisch deel des Kwikzilvers , aanwezig
In de verfcheidene bereidingen van hetzelve, fchynt tot
de geneezing deezer Ziekte onontbeerlyk to zyn . In.
tusfchen helpt de Sublimaat, denkelyk door de verbinding der Kwik met een zuiver Zuur, steeds meer, dan
deKwikvereeniging met bet bedorvenPhosphorisch Zuur .
.Eindelyk is , in tegenwillige nachtbevlekkingen &c . ,
niets van meerder vermogen , dan , voor het naar bed
gaan , van XV tot XXV druppen Zwavelzuur in koud
water in to neemen • terwyl teffens maagverfterkende
middelen moeten worsen gebruikt .
LEEVENSB SCHRYVING VAN JOSEPH PRIESTLEY,

L. L. D. F R . S. &c . &c.

Y

(Vervotg en Slot van bl . 465 .)

Van Dr. PRIESTLEY gefproken hebbende als een Godgeleerde en Proefondervindelyk \Vysgeer , moeten
wy nog jets van hem zeggen als Staatkundige . Een
leeven, zo druk befteed, als bet zyne, in andere be .
zigheden, kan bezwaarlyk tyd overlaaten om het bogtig pad der Staatkunde in to treeden . Nimmer agtte
by zich een Staatkundige to weezen, en verwagtte oak
niet, dat men hem daarvoor zou houden ; fchoon by Diet
onkundig was, dat zyne gemeenzaame verkeering met,
en naauwe verknogtheid aan , een Edelen Lord, die
eenmaal can bet roer van Staat zat , hem blootftelde
om als een Partyganger in de Staatkunde befchouwd to
worden . By gelegenheid cens aanvals van dien aart,
op hem gedaan, verdeedigt by zich met aan to mer .
ken s „ Welke zyn myne Schriften als een Staatkundige ? Zy zyn van zeer weinig beduidenis, en gaven
„ nmmer, voor zo verre ik weet, reel aanfloots . Al
ss den tyd, dien ik doorbragt by den Marquis VAX
as LANs-
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zeven jaaren, geduurende welken tyd
ik geen Leeraarampt bekleedde, fchreef 1k nimmer
eenig Staatkundig Stukje, ja zelfs geen volzin. My.
ne Studien bepaalden zich toen, even als to vooren
en naderhand, tot Godgeleerdheid, Wysbegeerte, en
Letterkunde in 't algemeeu ."
Dr. PRIESTLEY'S gemeenzaame verkeering met den
bovengemelden Edelman, toen Graaf VAN SHELBURNE,
slam eenen aanvang in den Jaare 1772, korten tyd naa
dat by uitgegeeven hadt zyne Hifiory and prefent State
of Difcoveries , relating to Pifion , Light and Colours
(Cefchiedenis en tegenwoordige Swat der Ontdekkiugen,
wegens bet Zien, het Light en de Kleuren .) Terwyl by
bezig was met blyken to geeven van een gelukkig betoon zyns vernufts, werd dit laatstgemelde Werk, een
mneesterftuk, ter uitgave onderlteund door eene zeer talxyke en aanzienlyke lyst van Intekenaaren . 't Zelve
viel inzonderheid onder de kennisneeming van Lord
SHELBURNE, die zich altoos volvaardig betoond hadt
in bet onderfteunen van vernuft en geleerdheid . Op de
vrieudl ke aanbeveeling van Dr . PRICE, noodlgde zyne
'Lordfchap Dr. PRIESTLEY nit, om bet opzigt over zyme uitmuntende Boekery op zich to neemen . De voorflellen en aanbiedingen van zyne Lordfchap waren zodanig, dat de Doctor dezelve, als by de belangen zyns
Gezins in aanmerking nam , niet van de hand kon wyzen . My mogt even zeer de letterkundige en wysgeerige Wend, als de Opzigter der Boekerye van zyne
Dordfchap genoemd worden. Deezen vergezelde by, in
bet volgende jaar, op diens reize na Parys . - Ten
buize van deezen edelen Befchermheer ontmoette by veeJen van de uitlteekendtle characters, die hem bejegenden met alle de onderfcheiding, welke zyne deugden
en begaafdheden vorderden .
PRIESTLEY's Familie woonde , ten deezen tyde, to
Calne, in Wiltfhire, digt by Bow-wood, cen Landgoed
des Graaven, waar by zelve de zomermaanden doorbragt.
De Doctor was niet, gelyk men verhaald heeft, aangenomen tot de opvoeding van de Zoonen des Graafs ;
zy waren gefteld onder bet toevoorzigt van een ander
Beer . Alles , wat de Doctor , ten deezen aanziene,
deedt, beftondt in hun onderwys to geeven in de Proefondervindelyke Natuurkunde . - Aan den wederkeerigen eisch deezer verbintenisfe werd voldaan . Het
1i 4
ge.
,~ LANSDOWN ,
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gebruik eener uitgeflrekte en kostbaare Eoekery , bet
aanfchaffen van een veel gelds beloopenden toe!tel tot
Proefneemingen, uit zyn Lordfchaps ruim openftaande
beurs, en eindelyk de toeneemende ruime omflandighe .
den des Doecors , ontftaande uit diens inkomen, en de
voordeelen , welke by trok van de uitgave zyner Werken, verminderden de beweegreden om by zyne Lord .
(chap to blyven , hoe edelmoedig ook door den Graave
behandeld . Men zegt, en misfchien met waarheid, dat
'er tusfchen den Dodlor en den Graave eene verkoeling
ont{londt, uit hoofde van verfchil in begrippen . Dit,
egter, viel voor naa een verblyf van zeven jaaren, in en
by het huffs des Graaven ; wanneer PRIESTLEY vertrok,
een jaargeld bekomen hebbende, en zich to Birmingham
mederzette , met Been ander oogmerk, dan om tot een
daadlyk gebruik to bekeeren zyne Proefneemingen, wetXe by zac, dat zwanger gingen van veelbeloovende nut-tigheden in de Kunften en Handel . De nabuurfchap van
Birmingham oordeelde by allerverkieslykst tot zyn ooginerk, uit hoofde van de veelvuldigheid der werkiieden,
en menigte van handen, die noodig zouden weezen tat
de werken, welke by voorhadt aan to leggen .
Men wil dat dit plan was opgegeeven door Dr . Fo.
;fERGILL , en goedgekeurd door de waardig(le Vaderlanders, to weeten Sir GEORGE SAVILLE, Sir THEODO$E JANSSEN, Dr. PRICE en den Heer CONSTABLE . HoeWel PRIESTLEY, gelyk wy aangemerkt hebben, een inkomen hadt , genoegzaam toereikende tot onderhoud
zyns Gezins, bezat by geen gelds genoeg om kostbaaTe werken aan to leggen, en zyne proefneemingen in
't gtoot door to zetten : dan de bovengemelde Heeren
boden hunne onder(leunende hand aan, en deeden aan
dat sanbod geftand, tot bet voortzetten eener zo prys .
tyke onderneeming. „ Het is ," gelyk PRIESTLEY zelve
ergens aanmerkt, „ lets zonderlings , dat alle die Hee„ ren van onderfcheidene Godsdienflige begrippen en
„ Genootfchappen waren , doch alien even zeer lief
„ hebbers der Proefondervindelyke Natuurkunde , en
„ belanglooze Voorilanders van dezelve ."
Het nieuw tooneel , 't Welk zich opdeedt nan zyn
oog, was voor hero hoogst welgevallig . Hy geraakte
in kennis met, en kreeg den byftand van , verfcheide
kundige Mannen ; onder deezen waren de Heeren WATT,
EOLTON, WITHERING, KEIR en anderen, die to gader
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gene Societeit vormden, de Lunarian Club geheeten .
Zulk een groep van kundige Mannen, zo helder een
gettarnte van bekwaamheden , hadt men niet wel kun .
nen verwagten op den meridiaan van eene Land(tad
als Birmingham .
Dr. PRIESTLEY hadt nog geen vol jaar to Birmingham gewoond, of by werd verzogt, bet Leeraarampt
by eene daar nieuwlings opgerichte Vergadering van
Disfenters, naa dot de Eerw. HAWKS des affand gedaan hadt, waar to neemen .
Hy aanvaardde deeze beroeping, met bykans eenpaarige flew men der Gemeente
op hem gevallen ; doch onder de wel uitdruklyke voor.
waarde, dot men van hem geen dienstdoeningen zou
vorderen, dan op Zondag. De overige dagen van de
week hadt by bepaald to befteeden aan zyne gewoone
Letteroefeningen en wysgeerige nafpeuringen .
Voorbeen hadt Dr. PRIESTLEY gemeenzaam verkeercl
met Geestlyken , tot de Kerk van Engeland b ehooren .
d e ; althans met dot gedeelte, 't welk zich onderfcheidde door liefde tot de Weetenfchappen .
Moor de
artyfchap to Birmingham liep hoog , en bet 13 y- of
aan-geloof der Geestlykheid to dier Stede hadt zich ,
in verfcheide gevallen, op eerie fchandelyke wyze laaten zien, byzonder wanneer dezelve weigerden, by eene
lykftatie, in een zelfde koets met de Leeraaren der Disfenters to zitten , of nevens bun gepaard een lyk ten
grave to geleiden . Deeze bitterheid gang zo verre, dat
ze Jugt zogt door de uitgave van kleine fchimpende Gefchriften, waarin men bet byzonder op Dr . PRIESTLEY
gemunt hadt. Doch, fchoon by zyne pen niet lief rusten, maar verfcheide Godgeleerde Schriften den dag
lies aanfchouwen, terwyl by to Birmingham Woond',
deedt by zulks met eerie geniaatigdheid, dat zyne Vrien .
den deswegen hoogst vnldaan waren .
Voorheen hadt de DocfIor zyne verknogtheid aan de
Vryheid betoond , door zyne Esfay on the First Principles of Government (Proeve over de Eerie Be{'inzeleii
des Staatsbe/luurs) en door een ander Stukje, zonder
naam , over The State of Public Liberty in . England
(den Staat der Openbaare Vryheid in Engeland) : by
badt daarenboven eene warme belang(telling betoond in
de zaak van Imerica . De Staatsomwenteling in Frankryk, die door eenigen der grootfte en beste Mannen in
de wereld met genoegen aanfchouwd werd , kon niet
I i .5
misw
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misfen PRIESTLEY met •d e hoope to bezielen, dat by
eenmaal eene betere orde van zaaken zou aanfchouwen in
bet Sraatsbellnur der Volken . - Zyne voldoening deswegen gaF by egter niet to verftaan op eene wyze, welke iemand kon beledigen : ook behoorde by niet tot de
party, die op den veertienden van Hooimaand verga .
derde , om den Verjaardag van bet omverrukken der
B .a/lille to vieren . Nogthans hadden 's Mans vyanden
bet plan beraamd om hem van kant to helpen, althans
om hem weg to jaagen . Een iegter gepeupel dan dat
to Birmingham kan men nergens vinden ; en zulk een
werktuig werd gebezigd , om bet helfche plan, tegen
hem gefmeed, ten uitvoer to brengen .
Bet huis, waar men bet middagmaal ten gemelden
dage hieldt, werd aangevallen ; men verbrak de venfter.
raamen , beledigde de gasten , fchoon zy reeds vry
vroeg in den naamiddag fcheidden .
De barbaarfche
woede van den Jaare I78o, to Birmingham, liet zich
bollend zien. De byzonderheden daarvan to vermelden,
zou op herbaalen uitkomen van 't geen , ten then ty.
de, in alle TydCchriften van Europa , breedvoerig ver .
haald is . Genoeg hier aan to tekenen, dat, fchoon de
Doctor dien dag met den Wend of twee doorbragt,
deeze hedendaagfche Vandalen, aangefpoord en beftuurd
door zommige Perfoonen zo flim als fnood, naa eerst
het huis des Wysgeerigen Leeraars to Fair-hill in brand
geflookea , diens uitgeffrekte Boekery en volkomene
verzameling van Werktuigen tot Proefneemingen in de
atuurkundee vernield to hebben, hem van huis tot buds
vervolgden , ongetwyfeld met oogmerk om hem van
kant to helpen.
Geduurende deeze barbaarfche behandelingen kondert
de Birminghamfche Disfenters niet nalaaten bun lot to
vergelyken met dat der Franfchen, by de Herroeping
des EdiEs van Nantes . De muuren der huizen waren
befchreeven met de woorden : Damn PRIESTLEY I No
Presbyterians! (Weg met PRtESTLEY 1 Geen Presbyteriaa .
yen!) Deeze zelfde woorden werden in 't oneindige her.
haald door Jongens , ongetwyfeld geleerd zo to doen
door ouderen van dagen en met den fnoodfl:en toeleg
bezield .
Dr . PRIESTLEY werd van bet eene na bet andere huis
gedreeven , en by vondt rust noch veiligheid, eer by
ten huize kwam van zynen eerwaardigen en beftendi .
gen
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gen Vriend , den Leeraar THEOPHILUS LINDSEY , in
London . Den volgenden dag fchreef by een uitfteeken .
den Brief aan bet Volk van Birmingham , waarin by
hun herinnerde aan hunne vernieling eener Boekverzameling en van Werktuigen,, die Been byzonder Perfoon
ooit to vooren bezeten hadt .
Her is met wederzin dat wy de hoofdtrekken opgee •
ven van een bedryf, 't welk Engeland tot onuitwischbaare fchande ftrekt. -- De mishandelingen , deezen
waardigen Man aangedaan, noodzaakten hem, om, in
cenen vergevorderden ouderdom , een vreedzaam verblyf
to zoeken in een ander Werelddeel ; misfchien de woorden van TERENTIUS herhaalende :
Carens Patria ob meas injurias .

Ik derf myn Vaderland, om 't leed, my aangedaan .
PRIESTLEY

verkoos Northumberland, eene Stad inPen-

fylvania, tot zype verblyfplaats . Behalven bet Bemis van

veele aangenaamheden des befchaa€den leevens, en van
verfcheide hulpmiddelen , noodig voor een Man, aan
Letteroefeningen gewoon, hadt by Familie-verliezen to
betreuren . Hy bragt 'er zyne tedergeliefde Egtgenoote
on een beminden Zoon ten grave ; drukkende bezwaaren
by zyne andere onheilen .
Kort naa dat de Do 11or zich in America hadt nedergezet, begon dat Werelddeel insgelyks den fchok der Franfche Omwenteling to gevoelen . Eenigen tyd was zyn ftaat
en lot zo heuchlyk en troostvol niet als by verwagt
Iladt. Doch, wanneer de Heer JEFFERSON tot bet bekleeden van bet Voorzitterfchap verkoozen was, klaar.
de voor hem de flaatkundige horizon op , en de Doc .
for gaf, in eenen Brieve aan then Heer , zyn gevoelen
to verftaan, wegens de wysheid en goedheid van diens
Staatsbefluur , alsmede bet genoegen , 't welk by daar
onder fmaakte .
De Werken , door PRIESTLEY gefchreeven, maaken
op zichzelve eene Boekery uit : wy hebben geen plaats
over, om 'er eene lyst van op to geeven . Geduurende
zyn verblyf in America, fchreef by, behalven veele andere Werken, een Stukje , getiteld : JEsus and socRA.
R'ES com,pared (JEsus en SOCRATES met elkander vergeleeken .
De
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De dood van deezen waardigen Man beantwoordde
ann zyn leeven . Hy fcheidde van bier als een recht.
fchapen Christen, vergeevende zynen Vyanden , en bovenal zyn ondankbaar Vaderland, daar by, met eene
rechtmaatige gevoeligheid, op zyn Grafzerk zou hebben
mogen laaten fchryven
Ingrata Patria! neque osfa mea habebis!
Ondankbaar Vaderland 1 gy zult zelfs myn beend'ren derven 1
PRIESTLEY zag op Maandag den 9 February 1804
zynen laatllen dag, naa een langzaam verval van kragten, bet gevolg van eene zwaare Ziekte, welke by, in
bet Jaar 18o1, to Philadelphia uitgefaan had t , in den
ouderdom van zeventig jaaren , tien maanden en twaalf
dagen .
Stilzwygend Was PRIESTLEY in een groot en vermengd
gezelfchap , maar gefpraakzaam en openhartig in een
meer bepaalden vriendenkring . Hy was een uitmuntend
Egtgenoot en Vader . De kwaadfpreekenheid en taster
zelve hebben zich niet durven verflouten , een vlek op
zyn huislyk leeven to werpen, of zyne braafheid in ver•
denting to brengen .
Deeze groote Man heeft, door zyne nitl'eekende beg.
kwaamheden , den roem zyns Vaderlands vergroot ; en
nogthans liet het kwaad beloop der dagen niet toe ,
dat by gerust op den vaderlyken grond mogt leeven .
In betere dagen zal then bet zich beklaagen, dat zyne
nsfche niet bewaard is in bet Pantheon der groote Man .
nen, die Groet- Brittanje opleverde l
A1en vergat ondertusfchen in Engeland PRIESTLEY
niet by zyn leeven . .Fene Intekening, om hem in meerder ruimte to doen leeven , werd geopend , en op dezelve edelmoedig ingefchreeven . (* ), Dit werk was
naauw.

(*) Wy vinden wegens deeze Infchryving vermeld , d**
bet to kort kowende deezes Mans jaarlyks Tweehonderd
Ponden beliep. De infchryving opengefleld zynde, was voor
die fom welhaast ingetekend , en , eer dezelve geflooien
werd , hedroeg die fom Driehonderd Ponden 's jaars . Den
Lleer, gebeel aan Dr . PRIESTLEY onbekend , en met hem niet
7amenflcmmende in Godsdientlige of Staatkundige begrippen,
voegde by de Naamtekening Tien Guinjes in 't jaar , utt
hoog.
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tlaauwlyks tot hand gebragt , of do tyding van den,
dood diens waardigen Mans liep in : elk beklaagde zich,
dat hens met ter keunisfe gekomen was, hoe, niettegenflaande de flegte en verfoeilyke bejegening , welke by
vau eenigen zyner Landgeuooten ontvangen hadt, "et
anderen waren, die zyne verdienflen erkenden en waardeerden .
's Mans afilerven heeft getoond, dat bet getal zyner \'rienden geenzins gering was . Lyki •e denen zyn
over hem gehouden , voor opgepropte Vergaderingen ,
in verfcheide deelen van Engeland : eenige deezer
zien bet licht ; waaronder die van Dr. TOULAIIN ,
Mr. BELSHA :M en Mr . EDW AItDS de voornaamite zyn .
To Birmingham , in deGemeente, waar PRIESTLEY
voorheen bet Leeraarampt bekleedde, was, ter gelegen .
held der Lykreden, de predikfoei met zwart laaken bekleed ; elk van de Leden der Gemeente verfcheen in
rouwgewaad, en ftemden zy zamen om bet twee maanden to draagen. - Het is aang~naani to verneemen,
dat in de Stad, die, weinige jaaren geleden, zo veel
fchande op zich laadde , door het verbranden der Boeken, Papieren en Intlramenten deeees Wysgeers , eert
beter geest zich vertoont , en zy thans befchaamd i
over bet voorig gehouden gedrag .
Waarlyk, de naam van PRIESTLEY zal gevoegd worden by de naamen van SOCRATES, R . BACON, GALILEO
en LOCKE ; niet om anderen of to £Trikken om die roemwaardige loopbaan op to flreeven ; maar om aan de wereld
to toonen, dat de naam,n der miskenden en vervolgden in
volgende Eeuwen leeven ; terwyl die hunner vervolgeren
de welverdiende fchande wegdroegen , zelfs by ban leeven , en naa hunnen dood verweezen zyn, of tot verfmaading , of ter vergetelnisfe.
boogagting voor 's Mans Chara&er en Bekwaamheden in de
Weetenfchappen .' Deeze blyken van Liefddaadigheid kunnen
eenigermaate de firette, welke den naam der lngelfchen ann .
kleeft, wegens bet fchreeuwend ongelyk, hunnen Landgenoot
aangedaan, uitwisfclteu.
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M LAATSTGEU0t7DENE SY$ENROMST EN&

VERSLAG VAN DE LAATSTORBOUDENE BYEENI(OMST VAN
THE ROYAL JENNERIAN SOCIETY.

\[Tjegens het daariiellen van de Koninglyke genneriaanjche Se.
cieteit hebben wy onzen Leezeren, in een Leevensberigt
van Dr. EDWARD JENNER , verilag gedaan (*) . Niet onvermeld oordeelen wy to moeten laaten bet voorgevallene op de
laatite Byeenkomst, den 17 van Bloeimaand 1 . 1 .
Deeze Byeenkomst wend gehouden to London in the Str vd',
In bet Logement The Crown and Anchor. Zyne Genade, de
Hertog VAN BEDFORD , bekleedde het Voorzitterfchap ; om.
trent Soo Leden waren 'er tegenwoordig . De Heer TRAVERU
yam . las een Vets voor , ter gelegenheid van deeze Zamen •
komst vervaardigd door den Heer It. BOOMFIELD . De Heer
TRAVPRS Sen ., een der Beltuurderen van de Societeit, deedt
een beknopt en welvervaurdigd Verllag van de groote vordetingen en wetkzaamheden der Societeit, alsmede van de tyke
en ruime toebrengingen, die dezelve ter initandhouding ont,
wangen hadt . Onder andere byzonderheden bewees by, dai
door den invloed der Inentinge met Koepokfoffe, door mi4
del van onderfcheidene Societeiten, in naavolging van deeze
Qpgericht , bet getal der overledenen aan de Kinderziekte
aanmerkelyk verminderd was . Door deeze Societeit, in mede .
werking met andere , was de lneuting met de Koepok in
4fia en America doorgedrougen . •---- Te Conf{antinopols
vas , op kosten deezer Societeit , een Inentings- huis geo .
Tend ; en de Turken , voor hoe afkeerig van nieuwigheden
bekend , hadden 'er met veel drifts gebruik van gemaakt . -.
In Indie waren de Hindoos , nit hoofde van den eerbied ,
welken zy aan de Koe betoonen, door deeze wyze van In .
enting op eene zeer aanmerkelyke wyze bevoordeeld (f) ;
en by dutfde beweeren, dat 'er reeds millioenen Menfehen
door behouden waren . - In America kwamen de Canadiaanfche fndiaanen , in groote menigte, veele honderden mylen
verre, om die bewerking to ondergaan, of de i'offe to haalen ;
en dus ontkwamen geheele Volksftammen de doodlyke Wt .
werkzela der Kinderziekte.
() Zie arae Letteroef. voor s$og. Mengelwerk, bl. 538 .
(t) Wegens de Invoeriog der Koep okken in Indie bebben wy 1sW
boven bl. 69 enz. sea byzonder Verllag gegeevanm

witf

WYZE OM nET SNUTTEN VAN KAARZEN TE VOORKoNIN, 51,

WYZE OM HILT SNUITEN VAN KAAEZEN' TE VOORKOM&N .

(Uit het Fransch .)
(Yjanneer onze vertrekken door gewoone Kaarzen zyn ver.
~t1 licht, geeven dezelve, indien ze niet gefnooten worden ,
veel rook en-een flaauw licht . Ziuts eenigen tyd had ik my met
proefneemingen onledig gehouden om deeze fombere wyze van
verlichtinge to verbeteren ; niet vroeger , egter, dan in den
3aare 1797 tvierd ik op eenen weg ter gelukkige flaaginge
eebragt, die myne verwagting to boven ging.
Dikmaals doer men uitwerkzels ontllaan, ann hunne oorzaa .
ten fchynbaar onevenredig. Aldus dient eene geringe verandering in de wyze van zich van gewoone Smeerkaarzen to badienen ten middel , om dezelve de plaats van Waschkaarzen
to doen vervangen .
Eene gewoone Kaars , weegende een tiende gedeelte van
een pond, wier lemmet veertien drasden katoen dik is, die
eerie helling heeft, welke met de toplyn een hoek van dertig
Ifraaden maakt, en gevolglyk van zestig graaden met den ho.
Tizon, branat zonder of to loopen, en zonder dot zy behoeve
gefnooten to worden .
Men kan Kandelaars maaken , welke
de Kaars deezen hoek beflendig doen behouden , of welite
men den hellenden hoek naar goedvinden kan doen veranderen . Ilet licht, in den aangeweezen (land, is zagt,
tenpanrig en zonder took . Ziet hier de oorzaak diens ver•
cchynzels .
Wanneer eene Kaars in eene hellende rigting brandt, ryst
her grootfte gedeelte der vlam rechtftandig uit bet bovenfte
gedeelte des lemmets om hoog, en vertoont zy zich, n it
eene 2ekere rigting gezien wordende , onder de gedaante
eens ftomphoekigen driehoeks ; en vermits het toppunt des
lemmets , ter plaatze des itompen hoeks , boven de vlam
uitfteekt , ontmoet bet de lucht , die deszelfs verbranding
voltooit , en bet in asch doer verkeeren .
Het lemmet
kan nu niet meer bet werk eens geleiders verrigten , die
een gedeelte der brandbaare ftofFe, onder de gedaante van
rook, wegvoert. De Kaars aldus van zelf gefnooten wor .
dende, behoudt derzelver lemmet geftadig dezelfde lengte,
en haare vlam blyft eenpaarig even long ; behoudens alleenlyk bet gering verfchil, welk door de kleine onefFenheden
in bet aamenfteizel van bet lemmet ontftaan kan .
Ligt begrypt men bet voordeel van bet gebruiken van
Kaarzen , die niet behoeven gefnooten to worden , geen rook
geeven en niet afloopen. Doch door de aangeweezene rigtins
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ting ontvangen zy nog eene andere niet minder voordeelige
eigenfchap . Eene Kaars , die op de gewoone wyze wordt
gefnooten, geeft een fterk flikkerend licht , 't welk fcha.
delyk voor de oogen is . Maar wanneer de Kaars zich vats
zelve fnuit , geeft zy een zoo vast en eenpaarig helder
licht, dat de natuurlyke fpanning des oogs niet verandert, en
bet gezigt niec vermoeid words .
De [leer NICHOLSON , een kundig man, heeft, bet bo .
venftaande betreffende , ons de volgende aanmerkingen me .
degedeeld. „ Ik ben altyd van gedagten geweesc , due
„fchryft by, dat men beter koop zich licht kan aanfchaf„ fen door middel van kleine dan van groote Kaarzen , voor.
,, naamlyk wanneer deeze meer dan drie vierde duim mid„ dellyn hebben . Eene lange reeks van proefneemingen heeft
„men noodig omtrent de volgende hrandftoffen : wasch, wal.
„vischtraan, ongel, en de onderfcheidene zamenvoegingen
„ van deeze ftoffen . Ten aanzien van elk van deeze zou
„men moeten bepaalen : i . de gemiddelde zwaarce van het
„lemmet ; 2. bet getal der draaden , waaruit bet beflaat ;
„3 . de volkomene zwaarte der Kaars ; ¢ . haare middellyn ;
,, g . haare lengte ; 6. hoe lang zy op de lengte van een
„duim brande ; 7. hoe lang voor elite once ; 8 . de hoeveelheid lichts , onmiddelyk naa dat de Kaars gefnooten
„ is ; 9 . dezelfde hoeveelheid naa een half minut bran .
"dens, of tot den tyd toe dat men gewoonlyk de Kaars
„fnuit ; io. haar gemiddeld licht ; it . de hoeveelheid der
„brandftoffe, welke men in 't uur gebruikt, om eene hoe.
„veelheid lichts , gelyk aan Ioo , to bekomen ; rni
de
„geldfoinme van deeze hoeveelbeid ; 13 . de hoogte des
,, barometers ; 14 . die des thermometers ; 15 . die des eu„ diometers.
„ Het vaste punt van vergelykinge , ten aanzien van de
„fterkte des lichts, is my onbekend . Het Zonnelicht ver„ andert ieder oogenblik , naar gelange der zonshoogte bo„ven den horizon , de gefteldheid der lucht, enz . Mis„fchien zou een lamp van gebakken aarde , inhoudende
„een lemmet, wiens maakzel en gewigt bekend zyn, door
„een daartoe vervaardigd werktuig tot op eene bepaalde
„lengte afgefneeden en met zuivere olyfolie verzadigd, (op
„dezelfde barometer. en thermometer - hoogte) een vry een?, paarig lichc geeven , geduurende de eerfte twee of drie
„ uuren , om daar uit vry naauwkeurige gevolgen of to
so leiden, en die van nut zouden kunnen weezen ."
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NAME OPHELOERINGEN , AANGAANDE DEN PENNINE
VAN ANTONINUS PIUS, TE CUIK ONPDICKT .

])aar de Mededeeler der Levensberigcen van ANTONINUs
Pius ten oogmerk fchync to hebben, om de z egevieren .
de betekerris der keerzyde to flaaven, en deezen Penning, als
eenen Penning der Overudnning , to bevestigen ; zonder evert .
wei aan to voeren s bet jaar , wanneer , en de gebeurtenis,
tot welker gtdachtenis dezelve geflagen is ; 't geen echter geen
gering bewys voor deeze gevoelens oplevert : dunks bet my
diet ongefchikc, dit ryditip bepaeld op to geeven, hoe duidelyk de zaak voor deskundigen ook zy , alleen tot inlichs
sing voor hun, die min bedreeven zyn in her vak der Pen .
vingkunde, en min bekend met de Werken , die deeze Wetenfchap beilandelen .
Ret getai van TR, DOT. XX . Cos . 1111 , dat 1k vermoedd
bet omfchrift to weezen , en dat ook daarna als de waard
legends is erkend , komt overeen met het Ig7fle jaar van
onze tydrekening, volgens HARDOUIN, Ilistoria lirtgustorum,
in zyne Opera felell`a , p . 774, en MEDIOBARBUS Impp . ROM
iaumismata, p . 203 . Wat verder betreft de gebeurtenis, die
tot bet munten van deezen Penning aanleiding `heeft gegee•
ven ; wel is waar, her fchync een vreemde zaak, den vreedzaamen ANTONtNUS als Overwianaar to ontmoeten, - by, die
zich met den olyftak vergenoegde, en bet plukken der laurell
voor zynen Scheonzoon AURELIns overliet , en waarvan getuigd wordt , dal by de Oorlogen eindigde, zonder Rome,
of ten minlte Italie, ce verlaaren (*) ; doch de geleerde HAVEREAMP zegt, by her befchryven van een gewoon exemplaar
van deezen Penning, in zyne uitgaaf der Numisnmata aureit
.nucis rlrchotani , p. 57 , dot de overwinning, op de keel.
zyde afgebeeld , zinfpeelt op de zegepraal , welke ANTO.
NINVs door zynen Veldheer op de Britien heefc behaald : en
de Gefchiedenis leery, dat by, omtrend bet voorgernelde ryd .
flip, LOLLIUS urBicus, als Landvoogd, naar Brittanie zond,
die aldaar de Briganten overwon ; een Vo-lk , 't gees de tle .
genwoordige noordelyke Provinuen van Engeland bewoon .
d e (t), en fameng•_ iteld was uit onderfcheide Natien , aiwaar
de oude Calliers Volkpianringen gezonden hadden , A1s Ltij.
taniers , Iberiers , Italiaanen , Germaanen en Britten (a ),
By welke gelegenbeid ook nog verfcheide andere Penningen
geflagen zyn .
W . H. t . VAN waSrREENEN,
s'lage, iS July I8oi.
(* CREVIER, Vistaire stet Fmnereurs Romains, 1' . 8 . V- t-a,
. Cap . 21 . t_n Uo AMVt&'
(t) CLUOF'.RIUs , Insrod . ed Gg og aph . Lib
LE, Geogra'hie aoci.nne, T . P4 , o" .
(S) MORFki , Diaionaire historigw, Art . Brigantq,
II4BNG . itl04. LVU . 11 .
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HLAAGBRIEF VAN LEN' MAN OVER ZYNe AL TE GOEDL
VROUw , AAN LEN' VitlEND GESCHREEVEN .

Mynheer I
n een' tyd, dat men zo zeer klaagt over bet los en walpsek
i character der fchoone Sexe, in den eerften dagerakd haart
leevens ; in een' tyd , dat de luidfte jammerklagten worders
aengeheeven, wegens de ontrouw van getrouwde Vrouwen,
ten opzigte banter Echtgenooten ; zult gy verfteld than, de
klagten to hooren van een' Man , wiens Huisvrouw al re
good is . Dit, nogtilans, is bet geval, waarin ik verkeer. En,
fchoon ik eenigzlns byzonder moge weezen In myn lyden,
ken egter de enkele mogelykbeld , dat eenig ander Man met
dezelfde bezoeking als ik geplaagd is , bet openbaarmaa.
ken van myn geval wettigen ; bet kan cot troost ftrekken van
myne lydens - lotgenooten .
De gewoone kiasfen , waarin men de Vrouwen verdeelt,
zyn Jlegte en zeer jlegte, goede en zeer goede ; maar de klasfe
van al to goede fchync nog niet tairyk genoeg geworden otn
de aandagt to trekken en als een middel to dienen om bet treeden in den Echtenftaat son to moedigen .
Het is zeker iets zeldzaams, dat eenige perfoonen hunne
deugden tot zulk een hoogen trap opvoeren , dat ze lastig
worden : bet gnat egter vast , dat men eenige deugden tot
uiterften kan brengen ; wanneer moed in roekeloosheid ver .
andert , fpaarzaamheid tot gierigheid overtlaat , en milddaadigheid in verkwisting verwandelt . De zaak is , derhelven,
mogelyk : maar heeft men bet wel mogelyk geoordeeld,
gene Vrouw aan to treffen met at to veel goede hoedanighe .
den, of die dezelve tot uiterften brengt? - - Dit, nogtilans,
is myn geval ; ik gait bet u ontvouwen .
In de eerfte plants , Mynheer I verwagt men in 't nigemeen ,
dat eerie Vrouw haaren Man zvl lief hebben ; naardetnaal 'er,
zonder die liefde, Been redelyke grond kan weezen van voor .
uitzigt op dat geluk , 'c weak men in den Echtenftaac ver •
boopt , en een der prikkels is om then aan to gaan . Dan ,
ten nenziene van dit ftuk , beutaat myne ktagte hierin , das
mvne Vrouw my al to lief heefc , en wet zo itef , dat zy
zich ongelukkig rekent als ik uit bent t'huis komende, dringt
zy 'er op , om to weeten , waar ik geweest ben , - wac my
-zo lang heeft doen vertowen ; wanneer zy , met eene zeer
groote maate van naauwkeurigheid, weegt, her, bears oordeels,
voeglyke of onvoeglyke van bet gezelfchap , by 't walk ilc
my ophield, en wat ik gedaan heb . Indien ik , by toeval ,
wag Week zie, houdt zy zich versekerd, dat 1k iets onder
de
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de leden iieb , en dringt 'er op , dat it een Doctor road .
p1egg . Is myn gelaat wit rood , zy houdt zich. verzekerd,
dot ik my overhaust, to fterk geloopen of to hard gereeden,
of aan tafel my was at to ruim goedgedaan heb : nu eens
roads zy my , in zodanig een geval , eene aderlaating aan ;
vast fchryft zy my onthouding voor, en zomryds t'huisblyven . Bet ik hartig , dan doe ik , haars oordeels, my zelven
groot kwaad, en zy verzoekt my wel ernftig to overweegen,
hoe veele gezoude en frisfe menfehen, by her afneemen vat
her tafelkleed, de flagtoffers waren van hunne onmaatig .
held , en daar heenen flierven .
Eet ik weinig, dan moet
ply zeker lets feheelen, en een menigte van maagverfterkende
widdelen wordt 'er terflond gereed gemaakt , en ik moet
se ge(tadig inneemen , fchoon ik ze zo min noodig heb
als een boer met een welgeftelde maag . De mintte hoest,
die ik doe, is een zeker voorteken, dat ik de teering under
de leden heb . Indien ik nies , verzoekt zy my op to mer.
ken de nadeelige en doodlyke gevolgen van bet ber(ten cens
bleedvats. •- Op deeze wyce word ik opgepast en bewaakt,
floor een overmaat van liefde ; en indien ik zomryds klaag
over de lascigheid, die eon ezond en fris Man van dit alle>e
beeft , verzoekt myne zorgvuldige oppaster my to overwee .
gem , hoe veel gelukkiger ik ben dan Mynheer *** Myn.
beer *** Mynheer **' , &c . ; waarop zy een doutyn of
sneer van onze bekenden optelt, wier Vrouwen zieh wetnig
moelce geeven om zorg voor haare Mannen to draagen , en
bun laaten voortgaan op eenen gevaarlylren weg, zich nlet
bekreunende of haare Mannen dood of leevend t'huis komen,
-In de daad, eenigen van die Heeren zelfs kebben, de zorgvuldigheid myner Vrouwe cen mynen opzigte ziende , met
een tugs uitgeboezemd : „ Ach, Vriend B***, indien elk
„ een Vrouw hadt gelyk de uwe l" flit
ehaagt boar ten
hoogften, en zy herhaalt her met elfvoldoening, 'er byvoe.
gende : „ Rerinner u , myn Waarde l was de Heer * * * van
• my zegtl" -- Myn antwoord is : „ Ja, myne Waardel
y, ik weer dit wel ; ik herinner bet my ten vullen ; moat
• tevens , dat die lleer under de zu,danigen behourt ,
• die her onderfcheid niet weeten tusfchen to weinlg en rt

s, veel!"

'Er is eene foort van toegenegenheid, welke zelden verolt .
derfteld words t verre to gaan , loch wellte myne Huis .
vrouw een gelyken tred doet gaan met de overage haarer
ovetmaati-ge d eugden . l k bedoel haare zorgvuldigheid voor
flnze Kinderea. Wy hooren, in de daad, zo vuel van onna.
tunrlyke Ouders, die geen meer zorgvu,idigheids betoonen voor
hunne Kinderen , dan voor hunne Honden of Pappegaaijen,
of zelfs zo veel niet , dot mon zich niet to vercvonderer,
bebbe, hoe andere, die van zulk eea doers ton nfkeer heb .
K k 2
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ben, in bet vermyden daarvan tot een ander uiterle loopen,
en de Kinderen benadeelen , zonder bet to weeven . Myna
Echtgenoote , ik moet bet zeggen , is zo zeer geiteld op
haare Kinderen, dot zy aan dezelve niets weigert, wat zy
verlangen ; en ik behoef u niet to zeggen, hoe uitmuntende
oordeelaars Kinderen zyn omtrent bet geen voor hun goed
ist Van bier, dot, hoe zeer de gezondheid onzer Kinderen
haar ter harte gnat, en zy des ang(tig bekommerd is, 'er
weinig huisgezinnen zyn , wear de Geneesheer veelvuldiger
wordt ingeroepen, en in de dead noodig is . Dan dit alles
dient flegts ow haare angftige bezorgdheid to vergrooten :
want is 'zy bezorgd wegens de gezondheid der Kinderen,
als dezelve welvaarend zyn, gy kunt u ligt verbeelden hoe
bet gefteld is, als hun lets fchort : en hoe ziekte en ongefteldheid kan uitblyven by Kinderen , aan welke niets gewelgerd wordt , moet ik nog leeren . Ten zelfden tyde dot die
Kinderliefde zich ontdekt in de zorgvuldigheid voor derzetver gezondheid , en bet Huisgezin in geftange onrust houdt
of ze gezond dan of ze ongezond zyn, werkt die by boar
nit, dot zy haare Kinderen boven alle andere Kinderen ftelt,
en nooit lets kwaads vindt in 't geen zy zeggen of doen .
;Vu lent (k bet aan uw oordeel over, om to zeggen, of dit
lets anders is, dan eene natuurlyke Genegenheid tot een on .
itatuurlyk uiterfle gebragt?
Eene andere geaartheid myner Vrouwe, die zommigen zou.
den pryzen , doch voor my eene bron van onaangenaamheden
words , is haute overmeatige Gezetheid op haar Hula en
Deeze openbeert zich in bet gefladig ftoffen ,
llduisraad.
boenen, wryven en fchrobben, dat zy teat doen ; aaN geen
kamer , aan geen fink huisread tyd geevende om vuil to
Wearlyk , bet is my altoos onoploslyk voorgeko .
worden .
men , hoe een Spinnekop de ftoutheid durfde hebben om
cene webbe in den omtrek van de heerfcliappye myner Vrouwe to weeven ! Het gevolg van deeze ai to groote bezorgd .
beid voor reinheid is, dat wy altoos to zeer in de toebe .
zeiding zyn om ooit gereed to komen , en dat niemand ons
kan komen bezoeken, zonder ten minfien bet halve huffs on .
der bet fchoonmeaken to vin-den . terwyl myne Vrouw dui .
zend verfchooningen maakt over bet onzindelyke van bet aus
dere gedeelte .
Men zal bet misfchien voor de vreemd(te buitenfpoorigheid
van wile houden , wanneer ik zeg , dat een gedeelte myner
kwellingen hervoortkomt nit eene overmaate van Huishoudelykheid. Dit is een foul, zo zeer zeldzaam in Vrouwen van de
leevenawyze myner Echtgenoote, dot, indien gy my tot nog
toe geloofd hebt, gy bier een weinig zult beginner to twy .
felen . Niets is , nogthans, met de wearheid overeenkomftiger, dan dat ik alle dagen verlies door de overmante hearer
Hula.
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Huishondelykheid . Zy heeft, ik weet niet waarom, een wederzin opgevat tegen werklieden van allerlei flag . Zy houdc
bun alien voor fchurken, en zal Been arbeidsman, dan in den
dringenditen nood, over den drempel laaten komen . Deeze afkeer heeft haar op zonderlinge plans doen bedagc weezen,
welke zy alle volvoerd heeft , ter zaake van Huishoudelykheid ; doch of zy daardoor haar oogmerk bereikt heefc, zult
gy nit de volgende ftaaltjes kunnen beoordeelen .
'Er was iets to heritellen boven in ons hu ; s : myne Vrouw
dagc bet werk eens Timmermans zeer wel to zullen kunnen
verrichten : twee dagen timmerde zy met zo veel gewelds en
vermoeienis, dat zy zich eene ziekte op den hats haalde, welke
eene maand duurde .
Het befpaar •de mogt vyf of zes gut.
dens bedraagen ; dan de rekening van den Apothecar zeide
wat meer. -- Op een anderen tyd wilde zy, uit bet zelfde
beginzel , zelve een bovenkamer fchilderen .
Te vergeefs
kantte ik 'er my tegen aan, door to zeggen, dathet dwaasheid
en gevaarlyk was, zich bloot to itellen aan een werk, waarvan zy geene kunde hadt. Zy verzekerde my daarentegen,
dat zy bet zeer wel verftond , en dat ik de kamer gefchitderd
zou zien , als of de beste kamerfchilder zyn vlyt en kunst 'er
aan beiteed hadt . - Goed . - Her werk werd aangevan .
gen en bykans voltooid , wanneer een ongelukkig uicglippen
van den voet myne Vrouw van de ladder deeds vallen . Het
vitwinnen zou ; gelyk myne Echtgenoote my verzekerde, ruin
vyftig guldens bedraagen hebben : maar een ontwrichte enkel,
en dit verwen, kostte my een Chirurgyns-, Doctors- en Apothe .
cars .rekening , behalven een verblyf op-,t land tot voiko .
mene herftelling. Doch dit was- 't niet al . Op bet land on .
zen intrek genomen hebbende , en in that zynde- om zonder
veel pyn to wandelen, overviel haar eene Qerke vlaag van
Huishondelykheid , by bet vinden van een boek met voor .
fchrifcen van Huislyke Geneesmiddelen,
Hieruit ontleende
zy bet plan om eene Zalve to bereiden, genoeg voor ons huis
en onze bekenden, voor een geheel jaar , en dit ten kos .
te van eenige weinige guldens . Dic vervaardigen werd to
werk gefteld in een klein fchuurtje, behoorende tot bet landhuis , waar wy intrek in genomen hadden : doch wanneer
de Zalve bykans gereed was, kookte de ketel, ingevolge van
haar' doorgaanden misflag omtrenc bet to veel en to weinig,
over, zecte bet fchuurtje in den brand , en verfpreidde zich
lets verder. Ik moest bet verbrandde betaalen ; en ik verze .
ker u, die proefneeming, om Zalf to bereiden, kwam my duur
to than 1
Ik zou myn Brief veel to lang doen worden , indien ik
wilde vermelden alle haare plans van Huishoudelykheid en
Sezuiniging. Zy liepen alle doorgaans of op dezelfde wyze
K k 3
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ais ik vermeld heb ; waren zy slle niet gemengd met leevens.
gevaar , zy benndeelden myne beurs, en, naa alle haare nit .
rekeningen van de nutheid banrer plans, de goedkoopheid
der daartoe benoodigde foffen en de gemaklykheid der bewerkinge, heb ik-doorgaans, op her einde van bet jaar, ds
droeve ervaarenis gehad, dot alle myne vermeende winfew
op verliezen ' uitkwamen , en dat de meest kastende artikelen
in ons huishouden onze befpaaringen waren ! En onze Bun .
Ten (her fmert my dit to moeten bekennen) hebben op ons
buishouden veele fpreekwodrden toegepast, welker waarheid
1k niec kan lochenen , door eene droeve ondervinding mast al
to zeer des overtuigd.
Deeze fchets gegeeven hebbende van Mejuffr . B***, om
to toonen hoe veele beminnenswaardige deugden tot buitenfpoorigheid kunnen gedreeven worden, zal 1k befluiten met
een charaFtertrek , die ik aanmerk als de grond van al bet
andere ; en deeze bcftaat hierin, dat myne Echtgeuoote al
to wys is .
De zodanigeu , die gewoon zyn de Vrouwlyke Sexe 21 to
Jug to zetten, en veel ophefs to maaken van de meerderheld en voorrang der Mannen, zullen misfchien eenige m oei .
re vinden in bet aanneemen eener verzekeringe , welke zo
seer aanloopt tegen veele hunner vooroordeelen . Doch de
sank is nogthaas juist zo als ik ze heb to nedergezet . MeIs*. B * * * is al to wys ; dewyi zy zo veel wyzer is din ietaaad anders, dot zy nook wil hooren na eenigen rand, ftry .
dig met hair begrip ; en dit is , geloof lit vast, de bron
van sue haare andere orermaotige deugden , door my opge.
teld .
HA t zy flegrs eenigen trek van zwakheid of onverfland , don zou misfchien goede raad lets vermogen , en de
ondervinding althans hair tot eene leermeesteresfe kunnen
Maar sties to boven ltreevende wysheid duldt geedienen .
De voorfchniften ; en 'er valt geen bewys van verkeerdheid,
wanneer alles in iemands oogen recbc is .
Indien eenigen der Leezeren van deezen mynen Brief zich
ongelukkig achten , om dot hunne Echtgenooten gebrekkig
.Zyn in de goed' : hoedanigheden door my opgenoemd , ik:
hoop zit sullen ult deeze myne opgave eenigen troost ont ,
vangen . Het is doorgaande her geval der Mannen , dot zy
ktaagen over bet geirek van toegenegenheid hunner Vrouwen se hunwaardc en ten opzigte van de Kinderen, ---•
over to weinig oplettenheids op bet huishouden , -- over
to geringe stance an fpaaraaamheid , ---- over to weinig
wysheids ; --- zy zullen zien, hoe gevaarlyk bet is, de
proeve to neemen ow die gebreken to verbeteren ; en dot
een grooter , althans eene to groote mutate an die Deug,
den, by zowta/e tot tene buicanfpoorigfteid over1laac, diea
veet
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veel Iastiger en nadeeliger is dan bet geheele getnis . Het in
altoos een goede raad , bet loopen in uitertten to vermyden ;
doch weini ;en worden 'er gevonden, die wys genoeg zya
om aan to toonen , op welk eene wyze men dic voorfchrifc
best kan uitvoeren .
r
BUITENGEWOONE ONTMOETING DES ENGELSCHEN LIEUTA
NANTS TEE ZEE, GEORGE SPEARING.

(Ontleend nit de

Minerva van

ARCHENHOLTZ.)

Woensdag den 13 September 1769, des nademiddags tus .
O pfchen
3 en 4 uuren, ging ik in een klein bosch, North-

svvvdfide

genaamd, twee of drie mylen noordwest van Glasgow gelegen , met oogmerk om hier eenige Hafelnooten to

plukken. ik was naauwlyks een kwartier uur in bet bosch,
eu had niet meet dan misfchien tien nooten verzaweld, toen
ik ongelukkig in een oude Steenkoolen .myn vies, die zeven .
Lien Yards diep, en in een harde rots gehouwen was . Ik had
voor een pons alie bewustheid verlooren : toen ik weder bykwam , beyond ik , dat ik omtrent in de bonding van een
kleermnaker gezeren was, en dat my her bloed tamelyk fterk
uit den mond gudsde . In den beginne dacht ik . dat bet een
of under bloedvat moest geborilen zyn , en dat ik ge.
volglyk Met lang zoude kunnen leeven . Tot mynen niet gem
ringen troost ontdekte ik echter, dat bet bloed ult eene
wond in de tong voortkwam, die 1k my waarfchynelyk ge .
duurende den val moest gebeten hebben .
k zag op
myn laorologie ; 't was Lien minuten over vier uurep `, en on
richtte ik my op, betastte myne leden, en beyond tot myne
onuitfpreekelyke blydfchap , dat geen een derzelve gebroken
was . Ik verzoende my met mynen toeftand , vermits ik van
myne jeugd of aan altoos dacht, dat my in den loop mynes
leavens zeeker lets buitengewoons bejegenen moest ; en ik
twyffelde 'er in 't minite niet nan, den volgenden morgen
verlosc to zullen worden ; want daar bet bosch klein, en eene
volkryke Stud naby is , words betzelve , byzonder in den
nooten-tyd , vlytig bezocht , en er zyn 00k verfcbeidene
voetpaden , die hetzelve doorkruisfen .
De nacht overviel my ; bet begon to regenen, en wel Wet
zacht, maar met fterke vlaagen, zoo als men dezelve doorgaani
in den Herfst heeft . De Myn, waartn ik gevallen was, had
omtrent zg voeten in diameter : terwyl zy echter in verfchei.
dene jaaren niec was bewerkt , waren de onderasrdfche gan.
Eeu verttopt, en ik was pan den ragen blootgefeld, die,
K k 4
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me zeer kleine tusfchenpoozen , tot op den dag van myna
verlosfing aanhield . Binuen kort was ik door en door nat .
In dezen troosteloozen toefand , zocht ik eenigzins to rusten . Een faf, in de gedaante van een vork, dien ik in de Myn
vond, dieude my tot een (teuttzel, dan eens voor bet hoofd,
dan eens voor myne andcre geteisterde leden . Ik geloof echterlnlet, dat 1k, geduurende den geheelen tyd dot ik bier was,
een our achter elkander gefaapen heb . Na dot ik dus een'
onaas genaamen en verveelenden nacht had doorgebragt, wierd
1k we •l er dut)r bet fchynzel van den dag , en door bet gezang
van een Ro .idburstje , dat juist boven de Myn zat , verkw!ki : deze bevallige kleine zanger bezocht my . geduurende
nwyue gevangenis , elken morgen .
Dit befchouwde ik als
eei, gel tikkik voorteken myner aanfaande verlosfing ; en ik ben
overtulgd , Oat myn vast geloof son de Vooraienigheid, en
]he( g ;zJfchap van dezen kleinen vogel , veel heeft toegebrngc "It die vrolykheld van geest, welke ik tot bet laatfe
40e bchield .
')nurent honderd Yards in eene rechte lyn van de Myn
%, as een watermolen
Het huffs van den molenaar was my nader by, en de weg niter den molen nog neder . Ik kon dikWyls de paarden hooren , die dezen weg naar den molen been
en weder gingen ; v :,ak hoorde ik menfchelyke flemmen, en
it kon de ernden en hoenders by den molen zeer duidelyk
hooren•. By elke gelegenheid maakte ik bet heste gebruik
van myne ttem ; maar altoos to vergeefs : want de wind,
dle altoos vry ferk was, wanide van den molen naar de
IGlyn toe ; waardoor bet natuuriyk was, dat ik hooren kor.,
en (tat tnynr Item to gelyk niet gehoord wierd .
Ik kan juist nlet zeggen dat ik veel van den honger geleden heb. Na verloop van twee of drie dagen hield de honger op ; maar myn dorst was ondraagelyk ; en offchoon bet
byk : :is geduurig regende , kon ik toch voor den derden of
vierden dag geen druppel krygen , vermits de aarde, op den
groncfi van de Myn, bet water, zoo fthielyk als 1 :et neder.
viel, Inzoog . In dezen hood, zoog ik myne kleederen uit ;
ik kon echter fechts weinig nattigheid uit dezelve krygen .
De foot , then ik in mynen val ontvlng , en de verwrikking
van eene van myne ribben, hielden my, zoo als ik geloof, in
eene geduurlge koorts ; ik weet anders geene reden waarotm
it meet van den dorst dan van den honger geleden heb . Tert
lgatcen ontdekte ik bet heupbeen van een Stier, - die, gelyk
it naderhand hoorde , omtrent agttien jaaren v66r my in de
1}1yn gevallen was, - bykans geheel met aarde bedekc. Ik
groef hetzelve nit, en bet breede einde had eene holte, die
omtrent een musje waters bevatten kon . In hetzelve droop
let water allengs, maar ook langzaam ; zoo dat bet altoos een
RerUimen tyd duutde , cer ik eenige hoeveelbeid to gelyl;i
11 ut-
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mtigen kon : dic water fchudde 1k don in myne hand en
dronk bet op . Nu begon bet water zeer fchielyk to wasfen,
zoo dot ik op den vierden of vyfden dag eenen toereiken .
den voorraad had ; en dic water was, ongetwyffeld, hec behoud van myn leeven .
In de Myn was eene groote menigte Amphibien
als Kikvorfchen , Padden, groote zwarte Slakken enz .
Deze gedierten wilder by myn lyf opkruipen, en gingen vaak in myn drinkfchaaltje ; en met dot alles hield
ik bet voor bet zoetfte water, dot ik ooit drunk : zelfs tegenwoordig , no verloop van zulk eenen geruimen tyd,
is myne herinnering daaraan nog zoo zoet, dot ik overtuigd
ben, ik zou hetzelve nog met graagre opflurperi , wanneer
bet mogelyk ware iets 'er van to bekomen . Menigmaalen heb
ik Kikvorfchen en Padden uit den nek gebaald , alwaar zy
denkelyk, wanneer ik infliep , Iigplaats zocitten . De Padden doodde ik altoos ; maar de Kikvorfchen bewaarde ik
steeds zorgvuldig , alzoo ik niet wist of ik niet genoodzaakt
Zou kunnen worden om ze to moeten eenen , waarin ik in
bet minfte geene zwaarigheid zou gemaakc hebben, wanneer
lk hongerig geweesr ware .
Zaturdags den 16den viel 'er weinig water, en ik had bet
genoegen, de ftem van twee knaapjes in bet bosch to hoo .
Yen . Ik fchreeuwde toen uit alle magt ; echter to vergeefs ;
hoewel ik naderhand vernam , dot ze my waarlyk gehoord
hadden ; maar , dewyl zy een f'prookie van eenen wilder
man, die in bet bosch woonde, hadden hooren vertellen
waxen zy verfchrikt heengeloopen .
Zondag den Iyden was myn geboortedag, waar op ik in
]6lyn 4afte jaar trad ; en ik geloof bet was den volgenden
dag, dot eenigen van myne bekenden, die toevallig vernomen hadden dot ik dezen weg gegaan was, twee of drie lie.
den uitzonden om my in de Koolen-mynen to zoeken . Deze
lieden gingen in des molenaars huis, en vernamen naar my ;
dan, nit hoofde van den menigvuldigen regen, die toen ter
tyd viel, gingen zy nooit in bet bosch , maar keerden tot
de geenen terug , die hen gezonden hadden, en zeiden bun,
zy hadden my in de Mynen gezocht, maar niet gevonden .
- Veele menichen in mynen toefland zouden zeekerlyk
nit wanhoop geftorven zyn ; maar ik dank God, dot ik eene
lrolmaakte tegenwoordigheid van geest behouden heb ; zoo
dac ik Dingsdags nademiddags, na dot ik reeds zes nacbten
in de Myn had doorgebragt , myne pruik op myne knie
ilnet genoegen uitkamde , 'er een liedje by zong , en aan
4rchar, in bet Toneelftuk Beaux Stratagem, dacht .
Eindelyk brak de morgen van den 2often September, de
t{sg myner verlosfiug, aan . Dezen dag zal ik al myn leeven
K k 5
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met dankbaarheid jegens God dieren . Door de flruiken en
heesters , die de opening van de Myn bedekten, kon ik de
helderfchynende Zon ontdekken , en myn fchoone Zanger
zong in verrukkende toonen bet morgenlied , toen myne op.
lettenheid door een verward gedruisch van menfchelyke flem .
men , die de Myn fterk fcheenen to naderen , gaande gemaakt
wierd . Ik fchreeuwde zoo aanflonds luidkeels, en verraschte
eenigen myner kennisfen , die my opzochten , op bet aangenaamfle. Eenigen van bun leeven nog in Glasgow, en bet is
niet lang geleden dat ik her genoegen had, my met een van
.bun op myne kamer to onderhouden . Zy zeiden my, dat zy
niet de minile hoope gekoesterd hadden, my leevend to zullen
vinden ; maar dat zy alleen wenschten, myn lyk op eene fatzoenlyke wyze ter aarde to brengen , wanneer zy zoo gelukkig mogten zyn van 't zelve to vinden .
Zoodra deze Vrienden nu myne flemme hoorden,liepen zy
naar de Myn, en 1k kon eene my zeer wel bekende item hooren uitroepen - goede God , by leeft nog ! Een ander van
bun, een zeer braave Noord-Brit, kon , by zyne verbaasdheid en vreugde, zich niet weerhouden, my in de Ierfche
taal to vraagen , of ik nog leefde ? Ik antwoordde hem, dat
ik nog leefde , en wel zeer vrolyk . Hierop gal ik mynen
Vrienden byzondere handleiding, boe zy to werk gaan moesten , wanneer zy my na boven trokken . Gelukkig ging een
Koolenbrander , die van zyn werk in eene nabygelegene Myn
terug kwam , dezen weg voorby ; en toen by in het bosch
een buitengewoon gedruisch hoorde , dreef hem de nieuws .
gierigheid om de oorzaak daarvan to onderzoeken . Door
diens medehulp , en door middel van een wuw nit den
molen , wierd ik ras welbehouden boven gebragt .
Des
molenaars vrouw bragt my wat warme melk , zoo als ze
van de koekwam . Toen ik echter in de frisfche lucht kwam,
wierd ik flaauw , en kon ze niet genieten . Zal ik my fcha*
.
then, dat de eerfle indrukken van myn hart deze waren , my
op myne knie to werpen, en God , in Mite, mynen harteIykflen dank voor myne redding toe to brengen? Nog tegenwoordig denk ik nooit ann deze gebeurtenis, of de traanen
van dankbaarheid vloeien langs myne wangen . Liken morgen , zoo lung ik in de Myn was , legde ik een knoop in
myn neusdoek, om, wauneer ik iterven en myn lyk naderhand mogt gevonden worden, door bet getai der knoopen ,
den tyd to kennen to geeven, hoe lang ik in de Myn geleefd
bad . Bykans de eerfle vraag, welke myne Vrienden my dee .
den , was, hoe fang ik in de Myn geweest ware? Aanftonds
trok ik mynen neusdoek nit den zak, en liet bun de knoopent
lien en tellen . Zy vonden 'er zeven , bet wezenlyk getal
nachten , die ik in de Myn had doorgebragt . Wy haasteden
*no nu ow uit bet bosch to komen . Ik kon zonder ileunzel
gaan ;
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gsan ; doch (tic gedoogde men niet, terwyl elk der nanwee.
zige perzoonen zich beieverde my to toonen, hoe zeer he;
ben verheugde, my leevend to hebben gevonden . Zy geleidden my in bet huis van den molenaar, waar eene groote
menigte menfchen vergaderd was om my to zien . Een Heer,
die niet ver van daar een •L audgoed had, liet, op myn verzoek , een glas witten wyn baolen . Ik liet een ruk brood
roosten, 't welk 1k in den wyn doopte en at . Nu begeerde
ik, dat des molenaars vrouw my een bed fpreiden mogt ; terwyl ik in goeden ernst meende , dat my niets verder dan
een verkwikkende flaap ontbrak , om myn ongeluk to doers
eindigen . Dan belaas, ik moest nog veel grooter Jyden ult .
Roan, dan ik reeds had uitgehouden 1 Door den menigvuldigen regen , en de koude damp , uit den vochtigen bodem,
opryzende ,benvsdomglykhei dorge
ringfle lichaamsbeweeging bet bloed in den behoorlyken om .
loop to houden, waren myne beenen fterk gezwollen en ver .
ityfd . Eenigen van myne Vrienden , die dit ontdekten, floegen voor , naar Glasgow to zenden , om van daar den rand
der Geneesheeren in to neemen . Ik wees dit in den beginne
van de band ; en bet ware gelukkig voor my geweest, wan .
neer ik myne eigene neiging gevolgd hadde ; mnar tot mytt
ongeluk wierd 'er een Arts en een Chirurgyn aangenomen ,
die beiden Met verflonden, wit 'er in deze omftandi heden
moest gednan worden . In plants van myne beenen in koud
water to laaten brengen, of met een grove handdoek to laa .
ten wryven , ten einde de omloop des bloeds allengs to bevorderen, leiden zy my heete fleenen non, en groote omflagett
um de voeten . ik wil hterdoor geenszins de geheele Medi .
cynfehe Facuiteit in Glasgow vernederen ; want ik wierd na .
derhand van Mannen bediend , die de kunst eer aandeeden,
Dezelfde methode wierd geduurende verfcheidene dagen ach,
tervolgd, zonder my eens den vertlerkenden bast van Kina to
geeven, tot dat ik then zelf eischce . Deze fluitre gelukkig de
voortgangen der verfterving , waarvan de Geneesheeren nog
niets gemerkt hadden , tot dat des molenaars vrouw hun een
zwarre plek toonde v, die zoo groot was als een Engelfche
fchelling , en aan de linker hiel gevonden wierd . Na ver .
loop van nog een of twee dagen , ging de geheele huid , he.
nevens alle de nagels van den linker voet, alsmede drie na .
gels van den rechter voet , zoo gemakkelyk of , als eenst
liandfchoen van de hand . - Aan geene zyde van de rivier,
waar de molen flond , was een bleek ; de waakers, die 'er
des nachts rondgingen , blaazen gewoonlyk op een hoorn ,
om de dieven dnardoor of to fchrikken . Dit hoorde ik
dikwyls, toen ik in de Myn was ; en zeer dikwyls, wan.
tleer ik in ties molenaars hull in eenen diepen flaap lng .,
wierd ik 'er iu den grootfieu angst waaker van, terwyl ik
tne€t;,.
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meende nog in de Myn to zyn ; zoo dot ik in de dand door
myne verbeelding even zoo veel als door de wezenlykheid teed .
Ik bleef zes weeken in bet buis van den molenaar ; do
wegen wierden nu echter to flecht, dan dot my de Geneesheeren geduurig zouden hebben kunnen bezoeken ; waardoor
1k dan genoodzaakt wierd, my in een' draagftoel naar myne
wooning in Glasgow to laaten brengen .
Te diet tyd was
myn rechter voet volkomen herfteld ; maar aan mynen linker
voet, aan welken zich de bovengenoemde zwarte plek vertoond had, was eene groote wonde, welke maar al to duldelyk bewees , dot bet os calcis byna geheel bedorven was ;
want de Heelmeester kon, met zyne fonde, door bet middenpunt van hetielve doorkomen . Ook bet vleesch aan de
voetzoolen was geheel van de beenderen afgefcheiden, zoo
dot ik genoodzaakt was bet to laaten affnyden . In dezen
fmertelyken toeftand bleef ik verfcheidene maanden ; ik geleek een geraamte, en nam iederen nacht dertig druppels
van bet Laudanum . Offchoon dit middel de pyn in mynen
voet eenigzins verzachtte, was bet toch gemeenlyk drie of
vier uuren 's morgens, voor dot ik eenigzins in rust geraaken konde .
Myn toeftand wierd nu in de dead bedenkelyk ;1k had een
Confult van Heelmeesters gevraagd, die my den road gaven,
met geduld eene effoliatie of to wagten, daar zy kort to
vooren geen de min(te twyffeling hadden, mynen voet fpoedig to kunnen geneezen . Te gelyk verklaarden zy vry uit,
dac bet onmogelyk ware den tyd naauwlteurig to bepealen ,
wanneer zulks gebeuren zoude , vermits 'er nog wel zes,
ja wel twaatf maanden konden verloopen. In mynen uit .
gemergelden toeftand was ik overtuigd , dat bet my onmogelyk zyn zoude, de helft van then tyd to kunnen uithouden ; en door ik wist dot ik met bet verlies van myn' Kiel
een zeer groote kreupele zyn moest, nam ik bet vast befluit,
my bet gebeele been to laaten afzetten , en bepealde den
volgenden dag tot de operatie : dan geen der Wondheeleren
wilde dit g oedkeuren . l k geloof wezenlyk, dot de Heel.
meesters my gaarne wenschten to geneezen : door ilt echter
sneende in dezen de beste rechter to zyn , had ik ditmaal
befooten , my van myne meening niet to laaten afbren .
gen .
Op den 2 Mey 1770. wierd alzoo myn been even beneHoewel ik nu reeds eenen geruimen
den de knie afgezet .
tyd bet droevig noodlot tartte , vervolgde my hetzelve toch
nog geftadig . Toen 'er omtrent drie uuren na de amputatie verloopen waren , en ik gerust in 't bed lag , gevoelde ilc
my byna aamegtig door een zwaare bloedftorting ; bet verl;c;nd, namelyk, was losgegaan, en de arterial hadden eenen
g&
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g ftimen tyd gebloed, zonder dat bet was ontdekt gewor ,
De wond was reeds ontfloken ; desniettemin moesl;
dea .
ik my nog eens aan de operatie van de naald onderwerpen ; en de hoofdader wierd tot vier verfckeidene keeren
toegenaaid, eer bet bloeden geflild konde worden .
Ik ftond , geduurende drie dagen , veel nit , en durfde bet
niet waagen een oogenhlik to flaapen ; want zoo ras ik
de oogen foot , maakte myn Romp zulke ftuipagtige be .
weegingen , dat ik waarlyk geloof , een Reek in 't hart
kan niet met gevoeligere fmarten verbonden zyn .
Mya
bloed wierd ook zoo dun en weiagtig, dat bet byna veertien dagen , na dat bet been was afgezet , nog door do
wond drong.
Ik lag agtcien dagen en nachten in dezelfde bonding, zonder my to mogen beweegen , indien ik niec wilde dat bet
verband nog eens losgaan zoude ; linger kon ik bet echter
Iliet uithouden, en waagde bet, tegen den raad myner Heel .
ineesters , my in myn bed om to keeren ; 't welk gelukkig
faagde. Nooit gevoelde ik in myn leeven een grooter genoegen. Zes weeken na de amputatie ging ik in een' draagh oel ult , om de frisfche lucht to geniecen , toen 'er juist
negen maanden verloopen waren, zints ik in de Myn gevallen was . Spoedig daarna nam ik myn verblyf op bet land,
alwaar ik rykelyk warme verfche melk dronk , waardoor ntyn
eetlust en krachten dagelyks toenamen. God zy gedankt, ik
heb tot heden toe eene volmaakte gezondheid genooten,
en ik ben zedert een gelukkig Vader van negen Kinderett
geworden I
Greenwich-Hospital,

Augustus 1793,

GEORGE SPEARING .

BYZONDERHEDEN , BETREFFENDE DEN DIAMANT, TIIANS
PRAALENDE IN DEN RUSSISCHEN SCB.PTER .

(Medegedeeld door den Hoogleeraar

P, S . PALLAS .)

myn vertoeven to 4Jfrakhan geraak*e ik in ken.
G eduurende
nis met de Erfgennamen van wylen
GRIGORI SAFAROV SHA-

den drfnenier, die den wydberoenlden Diamant, welke
thans gezet is in den Keizerlyken Scepter van kusland, voor .
been hadt bezeten . De Gefchiedenis van then Diatnant, we[ .
ate onder die van bet zuiverile water uitblinkt, is zonderling
genoeg orn geweeten to worden, en kan cevens dienen om vee .
le valfche berigren , deswegen loopende , to wederfpreeken .
Shah NADIR badt aan zynen Throon de twee voornaatnf~e
Dia .
IrRASS,
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Diamantett van fndfe. De een droeg den naam van de Zen
der Zee, en de ander dien van de Maan der Bergen .
Ten
tyde van den moord diens Shahs werden veele kostbaare
cieraaden , aan de Kroon toebehoorende, weggeroofd, en
naderhand verdonkerd door de Soldaaten , die deal in den
roof hadden.
SHAFRASS , to 4flrakhan bekend onder den naam van mIL+
IIONSHIK, Of DE MAN VAN MILLIOENEN,woonde, ten dien ty.
de ,met twee zyner Broederen, to Basfora. Op zekeren dagvervoegde zich by hem eeu Opperhoofd der Avganiaaner ; dceze
fprak van den Diamant, dcnzelfden, waarfchynlyk, welke den
ream droeg van de 111aan der Bergen , alsmede van een groote
Esmaraud, en een Robyn van verbaazende grootte, als ook
van andere Edelgefteenten van minder waarde.
SHAFRASS
ftondt verfteld over de aangeboodene Koopwaaren, en, voor
geevende dat by geen genoegzaam geld in gereedheid hadt
om deeze Jutr •e elen to koopen, verzogt by eenig tyds.uitftel
om met zyne Broeders daar over to fpreeken. De aanbieder,
misfchien iecs ergs vermoedende, veifcheen niet weder .
SHAFRASS ging , met goedkeuring zyner Broederen , ter.
blond uit, om den Vreemdeling met de Juweelen op to zoeken ; dock deeze was van Basfora verttokken . De a4rmenkr
ontdekce hem, egrer, toevallig to Bagdad,en Hoot de koop,
hem vyftigduizend Piasters betaalende voor alle de juwee .
let-., die by by zich ball . - SHAFRASS en diens Broeders,
'weetende dat bet noodig was de diepfte geheimhouding to be .
waaren wegens deeze koop, befooten , ult hoofde bunner
handelbetrekkingen , to Basfora to blyven .
Naa een verlonp van twaalf jaaren ging G IGORI SHAFRASS ,
met toeftemmhig zyner Broederen, met bet grootf}e deezer
Juweelen, 't weak men duslang verhoolen gehouden halt, op
reis . Hy nam zyn weg over Sham en Con/lantisopole , en
vervolgebs door Bungarym en Ssilefien na Avnj?erdom, waar
by deezen Diamant openlyk ce koop aanboodr .
Bet Enge/fche Gouvememeut, zegt men, dat onder de bieders na derizelven geweest hebbe . Hec Hof van Rusland zondt
om dcnzelven , met een voorflag om op eene redelyke wyze
indien men bet wegens de koop
de kosten goed to Aianken
Toen de Diamant in Rusland kwam,
Iliet eens kon worden .
deedt de Graaf vAN vANna de volgende aanbieding aan a HA•
FRASS, wiens onderhandelaar de Fleer LASAREF was, de toes»
maalige juwelier van bet Hof. Behalven het Patent van erf
lyken Adeldom , door den Verkooper gevraagd, zou by een
jaargeld krygen van zesduizend Roebels , zyn leeven lang ;
vyfhonderd-duizend Roebels in geld ; een vyfde gedeelte zou
onmiddelyk betaald worden , en bet overige in tien jaaren, by
geregelde afdeelingen. De grillige SHAFRASS vorderde daaren.
boven den Adeldor voor zyne Broeders,en eischte verfcheide
no .
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ltj

jandere voordeelen er, vrydommen . Hy ftondt zo flyf en flerk
op zyne eifchen , dot de onderhandeling werd afgebroken, ea
de Diamant weder to rug gezondpn .
SHAFRASS bevondc zich daarop in groote verlegenheid . Hy
bndt veele en zeer hoog loopende kosten gemaakt, was verpligt den intrest to betnalen van een groote fom opgenomen
gelden, en 'er deedt zich geen vooruitzigt op om den Diamant
met voordeel to verkoopen . Zy , met welken by gehandeid
liadt, lieten hem in die verlegenheid , om daarmede bun voordeel to doen .
Ten einde zyne fchuldeifchers to ontwyken,
was by genoodzaakt zich to Affrakhan fchuil to houden .
In 't einde werd de koop-onderhandeling hervat met Rut.
land . door den Graaf GREGORY GRIGORIEVITSCH ORLOF, die
vervolgens Prins des Ryks werd .
Deeze kogt den Diamant
voor vierhondcrd en-vyftig-duizend Roebels gereed geld , en
daarenboven den Rusfrfchen Adeldom . Van deeze fom, zegt
men, dot eenhonderd-en-twintig-duizend Roebels ten deel
viel aan de onderbattdelaaren, voor Commisftegeld, Intrest, en
dergelyke kosten .
SHAFRASS zette zich to Affrakhan neder ; en zyne rykdommen, die by erfenis aan zyne Dogters kwamen, zyn, door het
buitenfpoorig en verkwistend gedrag Zyner Schoonzoonen ,
grootendeets verkwist .

B

ANECDOTE VAN ADRI .ANA LECOUVREUR EN MAURITS,
MAARSCIIALH VAN SAXI :NN.

B ekend , en door den Heer DE VOLTAIRE bezongen, is do
ALqrice ADRIANA LECOUVREUR ; vermaard, zoo om haare
bedrevenheid in haar beroep , als om de menigte haarer
311innaaren . Een van deeze was Graaf MAURITS , naderhand
IViaarfchalk van Saxen . Op zekeren dag fchreef hear deeze
]Held , dot by geld noodig hadt, en verzogt haar, hem daar
son to willen helpen . De Aftrice, om haaren Minnaar even
kragtdaadig als fpoedig to helpen , verkogt op ftaande voet
haare Juweelen , Zilverwerk en andere kostbaarheden , en
zondt hem eene fomme van veertigduizend Franken . MAURI?,
was de man niet, om voor zulk eenen trek van edelmoedig .
bid en belange!oosheid ongevoelig to kunnen weezen .TePeTys terug gekeerd , gunde by zich den tyd niet, om zyn rein .
gewaad of to leggen, maar ging regelrecht no ADRIANA r19
•
COUVREUR .

De Aarice, thans met znaken onledig , hadt zich in bear
Kabinet opeeflooten . MAUI ITS wagt den tyd of, dot zy zoa
ten voorfchyn komen . Terwyl by door de kamer wendelde , zag by op den hoek des fchoorlteens een openers brief
3iggen ; by neemt, cu leest dien ; bet was de brief een : Mip .
nears,
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ADRIANA LECOUVREUR

EN MAURITS.

naars, die des Maarfchalks afweezigheid zich ten nutte back
gemaakt, en zich nu beklaagde over de aanftaande wederkomst eens mededingers , in alle opzigten gedugt : want
MAURITS was nict minder een Held in de Liefde dan in bet
Veld van Mars . „ floe zullen wy yet ftellen," vraagde , in hec
flot zyns briefs , de klaagende fchryver, „ om elkander we.
• der to zien? De zorge daar your last ik aan do Liefde en
• aan uw hart over."
Het herdenken aan ADRIANA'S edelmoedigheid ten zynen op.
zigte deedt MAURITS over haare ongetrouwheid verwonderd
fawn ; doch by vertoornde zich deswegen niet . Zyner eigene
ongetrouwheid bewust , hadt by to veel reden om zich zelven
to befchuldigen, dan dot by zyne Minnaares in zyn hart niet
zou verontfcbuldigen . Uit haar vertrek komende,wierp zy zicb
in zyne armen , en ontving hem op cene wyze , die hei*
baare onftandvastigheid zou bebben doen vergeeten , indle;
daarvan niet do dugtigfle bewyzen in banden hadt gehad .
W fprak egter nergens van, beantwoordde vuuriglyk de lief.
kuozingen, met welke by overlaaden wierdt ; en , uit vreeze
dat de heimelyke fpyt, welken by gevoelde , zyns ondanka
zich zou vertoonen , verliet by haar welhaast, under voor •
wendzel van eeu voegzaamer gewsad to zullen aantrekken,
en met belofte van fpoedig to zullen wederkomen .
Wat doet hierop MAURITS ? Gant by heimelyk zuchten 7
been ; by goat by zynen medevryer , die zulk een bezoek
Diet verwagtte . „ 1k heb," zeide by hem , „ de eere van
• by a bekend to zyn ; ik 'hoop dot gy my de eere zult doen
• van my to volgen . Ben rydtuig wagr op ons aan de deur
De medevryer nam dit voor cone uicdnaging op ; by gaat
met MAURIrs no beneden , en Rapt in bet rydtuig . Mar
boe grout was zyne verbaasdheid, toen by den Koetzier voor
bet huis van AuP1ANA zag ftilhouden ; toen de Graaf hem
verzogt om of to treeden ; toen by zich , eindelyk, door MAURITS zelven by zyne iilinnaares zag binnenleiden, welke % U RIA.
N A aldus aan :prak : „ 1VJyn tortelduifje I gy moet wel zeer
• verlegen geveest zyn omtrent de middelen om Mynheer
• weder to zien ; ik breng hem by u . Wees niet bekommerd
• omtrent ons mcdedingen : 't is de zaak des overwornenen,
• den overwinnnar to kroonen !" Tot zulk een tooneel w to
de A'trice niet voorbereid : zy fchreic, zucht, wil zich dooro
fleeken . . . . M AURITS wederhoudc haaren arm, brengt haar
tot bedaaren , belooft haar , altoos de tederfte vriendfchap
voor haar to zullen behouden , en verlaac de twee gelieven ,
naa lien beiden omhelsd to hebben .
MAURITS hieldt zyn woord ; dagelyks bezogt by ADRIANA
LECOUVRRUR .
Zoo ras zy van de ziekte wierdt aangetast,
die haar leeven eindigde, verliet by haar bed niet, voor cat
zy den jongflen adem badt uitgeblaazen, en verzelde haar Ilk
as bet graf.
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RAFELSZ. KAMPHUIZEN ;
D O O R

RINSE KOOPMf1NS,
Leeraar der Doopsgezinden to Imflerdam . (*)
It eenige pro even , daar 't pas gaf , in de voorige
Verhandeling ingevlochten , bleek reeds , dat de
geest van vroomheid , ernst en godsvrucht heerscht in
de Dichtkundige Werken van K .\MPHUIZEN . Dit blykt
daarenboven uit derzelver aart , waarmede men in 't atgemeen bekend words, by de vermelding, dat de Dichterlyke Werken van KAMPHatzeN bellcaan in eene Verzameling van Geestelyke Liederen , en in eene IJeryming
-par, de Psalmen Davids . Aan de eerlle is de naam van
Stichtelyke Rymen gegeeven , die by onderfcheiden gelegenheden vervaardigd zyn, pier alleen om gelezen, mast
tevens om gezongen to kunnen worden . Van deezen
zagen in den jaare 1620 eenigen bet licht . Niet lang
daarna werden de overigen gedrukt , en naderhand herdrukt en vermeerderd . In bet laatst van zyn leven ,
aan 't welk de dood in den jaare x627 cen einde maak .
to , begaf by zich aan de Beryming vail Davids Psalmen, die by, weinige weeken v66r zynen doted , voltooide , en welke meest naa zyn overlyden gedrukt
zyn . Ik inelde dit , wyl 'er ons aan gelegen ligt, met
ee-

u

( Voorgelezen

•)
in de Maatfchappy FELIX MERITIS, Maart
1804.
MENG . 1804 . N0. 12L 1

A'LbEVOER1Nf3
530
eenige naauwkeurigheid den tyd to weeten, waarin RAMPHUIZEN zyne Dichtkundige Werken vervaardigd heeft .
Ik zal nader doen opmerken, dat dit invtoed bel3oort to
liebben op onze beoordeeling van dezelve .
Niet alleen de Schryver van KAMPHUIZEN'S Levensbericht , maar ook anderen , die in de XVIIde Eeuwe
bloeiden, geeven gunflige getuigenis van zyne RymoefFe .
ningen en Psalmen . GERARD BRANDT zegt van de eerflen, „ dat ze zo konftig als bondig en krachtig zyn ."
De Schryver van KAMPHUIZEN'S Leven noemt deszelfs
RymoefFeningen „een heilig boekluweel," en de Uitbreiding der Psalmen „ een heerlyk en volwrocht werkfluk ."
Roe de Dichter PIETER RABUS over beiden dacht ,
blykt uit een breedvoerig Vers op KAMPHUIZEN'S Geese
telyke Dichtkunde, waarvan bet laatfte Couplet dus luidt :

feat

toeft gy, waarde Kunstgenooten,
Te volgen op KAMPHUIZEN'S fpoor ?
Hy gaat ons geestlyk zingend voor .
In hem is kunst en deugd hefloten .
KAMPHI'1ZEN'S dicht is (outer good ;
Elk woord een fprankel heilig zout .

De Dichtkundige Werken van KAMPHUIZEN zyn in
vervolg van tyd geacht gebleven by alien, die in kracht
van taal en volheid van zin behagen, in fchrander vernuft en helder doorzigt vermaak, in redelyke gevoelens
en edele godsvrucht ftichting vonden . Dan niet alleen
ter afzonderlyke en huisfelyke, maar ook ter algemeener
ftichting, dienden, en firekken zy nog, door 't gebruik
van dezelve , in onderfcheidene Christen - Gemeenten
van ons Vaderland, by de openbaare Godsdienlbge Zamenkom('en. Dit lot viel inzonderheid bet Psalmbc)ek
van KAMPRUIZEN ten d .el , waarvan echter nog meest
in gebruik is , eene Uitgave van hetzelve, to Haarlem
gedrukt, waarin de oor('pronkelyke Beryming aanmerke .
lyk veranderd , bier en char van verouderde woorden
gezuiverd, naar nicuwerwetfcher trant gefchikt, maar
ook, op fommige plaatzen, ontzenuwd is .
Ik waagde bet , in myne voorige Verhandefng . den
Maaker deezer Rymoeffeningen den eernaam van Dichter
to geeven , en nam op my de taak, hem in die hooge
waardigheid to kandhaaven . „ De voortbrengzels van
1, KA14IP-
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s, 1tAMPHUIZEN'S vernuft -- deeze waren toen myne
• woorden - onderfcheiden zich voornainelyk door bet
• zinryke en krachtige . Wegens her zachte en deftige,
• bet fchilderende en verhevene, 't welk, by het kern• agtige en fpreukryke, eenigen zyner ltukken, en wel
• byzonder fommigen zyner Psalmen , (die veel meet
• dan bloote vertaalingen en navolgingen (*) zyn) ken .
„ merkt, verdient by, ale Dichter , onder de Tydge.
• uooten van HOOFT en VONDEL eene plaats ."
Men zou my kwalyk verltaan , indien men hieruit
opmaakte , dat ik KAMPHUIZEN Met HOOFT en VONDEL
gelyk flelde. Onder hunne Tydgenooten, zeide ik, verdient by , als Dichter, cene plaats ; waardoor ik hem
wil onderfcheiden hebben van zulke Rymers, die , min .
der vernuftig en befchaafd , in plaats van den geest een
aangenaam onthaal to verfchaffen , denzelven , vooral
door flaauwheid en zouteloosheid , in eene verveeleude
kwvning itorten .
Ik zal, vertrouw ik, aan myn voorneemen, en, gelyk ik wensch , eenigermaate aan de verwachting des
Lezers beandwoord hebben, wanner ik niet geheel on .
gelukkig zal geflaagd zyn, vooreerst, in bet wechruimen
van zwarigheden , die, in den eerften opllag, van ge .
noegzaam gewigt fchynen , om KAMPHUIZEN den eernaam van Dichter to ontzeggen, en dien van Ryme'a :r
alleen over to laaten, -- en , ten anderen , in bet bvbrengen van zulke proeven, die kunnen dienen om ons
to overtuigen, dat KAMPHUIZEtt waarlyk onder bet ge.
tal der Dichters mag gerangfchikt worden .
1 . . Her fchynt al aanfl:onds vreemd , iemand Dichter
to noemen, die zyn tyd en vernuft aan Stichtelyke Ry.
men bel'eedde . Deeze bevreemding houdt echter weldra
op, wanneer men bedenkt, dat, zo min hoogklinkeude
of geheimzinnige tytels iets tot de waardy van eett
dicht(tuk bydraagen, even weinig een eenvoudig en nederig opfchrift iets ter vermindering van deszelfs ver .
dien.
(*) By de vergelyking van de Latynfche Uicbreiding der
Psalmen, door den Schotfchen Dichter BtCHANAN, words bet
vermoeden gaande, dat IIAMPHuizr.ri deeze Beryming gelezen,
beoeffend, en zich, bier eu daar, ter uavolging, van dezelve be .
diend hebbe .
L12
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dienilen toebrengt.
Het tegendeel grypt niet zelde
plaats , en niemand zal eenen JEREMIAS DE DEKKER
den naarn van Dichter weigeren , offchoon zyne Werken , naar de gewoonte van then tyd , den weinigbe .
loovenden uaarn van Rymoefeningen draagen . Gelyk
'er doorgaands een duidelyk onderfcheid ontdekt wordt
in den trant en fyl der geenen , die als Schryvers en
Dichters optreeden, zo hoeft ook elk zynen byzonderen
auleg en plooi , naar 't fchynt , in zyne neigingen en
fmaak , waardoor zo wel de keuze van onderwerp als
de maniere vin behandeling gewyzigd words . ..- Vanbier dat men uit itukken van zeer verfchillenden cart
den Dichter kan leeren kennen , en de Rymelary van
Poez'y, zo wel in ilichtelyke als in andere Gezangen ,
zo wel in Herderskonten als in Heldendichten , of andere uitgebreide en grootfche flukken , kan onderfcheiden . Wat f0heelt bet ons, welken naam KAMPHUIZEN's
W erken draagen ? en waarom zouden wy ons aan den
tytel van Stichtelyke Rymen ftooten , indien dezelve ,
gelyk nader blyken moet , zeer eigenaartig dus fpree.
kende zyn ingevoerd :

Gezwets, of woorden-pronkery,
En vindt gy, Lezer, niet in my .
D'Autbeur acht zulks voor nutsbeletze!,
En .heefc, al had by 't fchoon vermocht,
Met dit, maar kracht van flof gezocht ;
't Natuurlyk fchoon hoeft geen blanketzel
Maar zullen wy ook niet een goed gevoelen nopends
rnogen opvatten , wanneer wy hem , ten
blyke , dat by wist , wat 'er tot een goed Rymdicht
vereischt words , hetzelve niet alleen als rond en be.
knopt , als volzinnig , kort, klaar, ineengedrongen, en
van f opwoorden ledig , hooren afmaalen , maar 't zelvo
verdeis ketnmerken, als 't geen,
EADJPnUIZEN

Dat, matelyk gecierd, fcberp, aardig, zoet en net,
En op gewisfe maat en voeten neergezet,
Met onverkrachten flyl bevalliglyk en vloeit,
En zelden hort of geapt, of 's Lezers oor vermoeit .
Dac
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fit
Dar rechte fneed en kiem, en ilandzel heel'c en ;
Dar Heeds wel past en flaagt op 's Dichters ftof en"wit ;
Daar niets verwrikts, niets manks, niets hards, niets lafs in is,

NVlaar Eeavoud en Natuur heeft tot zyn beeldtenis .
'T welk nergens met Latynfch' of Griekfche g'leerdheid praalt,
En geen gezocht gezwets ooit voor den dag en haalt ;
Dar namen van Godinn' en Goden 1 adig mydt,
Met al war onze taal en 't Nec?rlandsch oor niet lydt .
Dar fpraak- en fpreuk-ryk is, dat zin en zenuw heefc,
En, war de konst betreft, we! waard is dat bet leeft .

Aldus oordeelde KAnIIPIIUIZEN over de kunstmatige
vereischten van een goed vets , 't welk by echter als een
fchoon lichaam zonder ziel befehouwde , indien kracht
en waardigheid van flof aan hetzelve haperde, en 't
welk by , als een fraai lichaam , waarin een onedele
geest huisvest , verachtte , wanneer bet, met vunfche
zotterny opgevuld, eer tot zedenbederf, dan tot opbouw
in dellgd en godsvrucht, diende .
`Vat bast toch al deez' konst wet is 't Chelaes 1) wat is 't,
Als een zo fchoonen lyf een dege ziele mist?
Als 't lofi'elyke rym . door d'inhoud als verradn,
Voor ieders oor en oog niet durfc ten toone ilaan?
Dear fell is van goe ftof en waardig oogen-merk,
Hoe meerder geest en konst, hoe fchadelyker werkl
Vereeniging van geest en kunst , met waardige oog.
merken en kracht van ftof, is dus by KAMPHUIZSN, 't
been MORATIUS uitdrukte door zyn
Omne talit punl`2`um qui miscuit
utile dulci,
Let'orem delet ando , pariterque monenda.
door den Heere HUIDEKOPER dus overgebragt :
Hy, die het aangenaame en 't nutte zo fchakeert,
Dat by en oud en jong beide en veraraakt en leer:,
Die heeft den Lauwerkrans ,'an alien wechgedragen .
Vraagt men nu ,

Of KAMPHUIZEN dit overal derwyze
L 1 3
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getroffen beeft , dat by den Lauwerkrans als Dichter
waardig is? Hierop andwoorde ik , dat bet volmaakte,
zelfs by den grootflen Dichter , niet overal gevonden
words ; duch dat niemand ontkennen zal , dat KAMPBUIZRN, ten minflen, in fommigen zyner ifukken, daarin zeer wel geflaagd is .
Als eene andere zwarigheid zal men misfchien aanvoeren , dat zo wel kieschheid als welluidendheid in tail en meat , die zo veel
toebrengt tot bet vermaak, 't welk de Poi zy Inoet ver .
fchaflen, dikwerf by KAMPHUIZEN gemist words ; dat
by zich, ten lien opzicbte, vrvheden veroorlooft, die at
to [lout zyn . Op bet welktuiglyke zyner Rynoefeningen
is gewis veel aan to mrken : bet flramme en harde van
veele der verfen is wel eons beledigend voor een teergevoelig oor . Wat de kieschheid in taal betreft , oordeelde by, dat eelnRymwerkde noodige vereischten bezit,

'T welk geen verfleten vischt, geen onduitsch woord en wraakr,
Als 't door gewoonte en tyd tot Duitsch al is gemaakt ;
Daar m' in gefpell' of woord geen viezen angst en fpeurt,
En Met neuswyzelyk op leuren ziet gekeurd .
Dan 'er is lets ter zyner verdediging -- misfcbien ten
deezen opzichte nog wel lets tot zynen lof to vermelden .
Immers, wanneer wy zyn Rymwerk, ult dit oogpnnt,
vergelyken met de voortbrengzels van de oude Rederykers , of ook met die van eenen COORNHERT en SPIEGEr, , in bet laatst der XVIde Eeuwe bloeiende, dan
befpeurt men duidelyk, dat KAMPHUIZEN gedeeld heeft
in het voordeel der befchaaving , welke de herlevende
letteren, in bet begin der XVIlde Eeuwe , aanbragten .
En bier zal bet to pas komen , dat wy bet oog vesti .
gen op den toefhlnd der tyden , waarin KAMPHUIZEN
gileefd heeft . De fcherpzinnige Dichter , PIETER nuIZINGA BAXKBR , (onlangs in hoogen ouderdom overlede'i) fchreef eene oordeelkundige Verhandeling, ten op .
fchrift voetende , Be/chouwing van den trant onzer Nederduitfch° Perfen -- to vinden in de Werken van de
161 ,.atfchappy der Nederlandrche Letterkunde to Leyden en zegt in dezelve : „ WY ontmoeten , nog op bet
• erode der XVIde Eeuwe , dorperbeid en duisterheid
• in reden en rym , en eene onaangenaame eentoonig• held en platheid in de Verfen ." Fly gewaagt wet
van COORNHERT, SPIEGEL, en anderen, als teen beginnen-
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,rends to letten op de hooge en laage greepen, op maat

en toon , en getuigt , dat eene Beryming der Psalmeiz
van P . VAN MARNIX VAN ST. ALDEGONDE zulks nader
bewyst ; doch verklaart tevens , dat „ de meer volmaak.
• tere en manbaare volkomenheid in maat en taal
• begint met den aanvang der XVIIde Leuwe." •-• Am(lerdam - zegt GERARD BRANDT -- genoot bet
• geluk , uit haar fchoot to zien gebooren worden de
• opgaande Zon der Hollandfche Letterwysheid en der
• Nederlandfche Poezy - P . C . HOOFT," die, in 1 59 8
naar Frankryk en ltalie gereisd, zo wel door de verkeering met de zoetvloeiende Dichters van Italie , als
door her beoeffenen van hunne Verfen , die bekwaamheid verkreeg , waardoor de voorige ruwheid to rug
gedreeven, en aan de waare fchoonheid en bevalligheid
der Neder,luitfche Poezy de hand geboden werdt .
Slechts korten tyd had deeze Zon gefcheenen , toen
KAMPHUIZEN begon to dichten . Want , at (lellen wy,
dat by zyn Rymwerk, gelyk wy dit van de Uitbreiding
zyner Psalmen weeren , in de laat(le tien jaaren zyns
levens vervaardigd hebbe, zullen wy ous echter van de
waarheid deezer aanmerkinge overtuigd moeten houden,
by de herinnering, dat I{AMPHUIZEN in den jaare 1627
geftorven is . Dit in de beoordeeling van her werktuig.
lyke zyner Rymoeffeningen in 't oog houdende , zullen
wy niet aleen voor 't gebrekkige verfchooning vinden ,
maar zelfs den verdienden lof hem niet kunnen weigeren .
Immers her geen op bet einde der XVlde Eeuwe , ten
aanzien van de voetmaat, byna geheel nog oubekend
was , en ten tyde van RAMPHUIZEN niet zelden verwaarloosd werdt , heeft by geenzints verzuimd . „ lk
hebbe," dus fchryft by in zyne Voorrede, „ getragt,
„ dat alle Rymen hare mate of voeten en gelykmarig
„ getal van fyllaben zouden hebben , om zoo wel ge •
„ lezen als gezongen to kunnen worden - 't welk vats
„ weinige Rymers doorgaans nagekomen words . Want
„ gemeenlyk leidt men de fyllaben na den zang of ge •
„ tal der toonen ; daar nochtans veel eer de zang moes .
„ to geleid zyn na de fyllaben en dichtmate . Hierdoor
„ was ik genoodzaakt , veele zangen of wyzen (zoo
• men 't noemt) anders to berymen, dan ze voorllenen
• berymd zyn geweest.
In myn Rymen en Dich• ten - dus gaat by voort - zullen, zonder twyffel,
• de rechte Oordeelaars en Konst-hebbers veele fouten
„ zien,
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„ zien , doch misfchien op verr' na zoo veel niet als
• ik zelfs . Wat raad `< Het oordeel gaat wyder dale de
• konst ; ik zie 'er meer in , dan ik altyd doen kan ;
• en tegen dank moet ik zomtyds een foute lyden . Volheid en aardigheid van zin (die voor al moet gaan)
• en bevalligheid van woorden en fyllaben, willen niet
• altyd zatneu ; immers met my niet . -- Ik ben vol.
• daan , als maar 't Boek zyn opfchrift voldoet, dat
• is, dat bet u, Christelyke (of tot Christelykheid be• reide) Lezer, ilichte, en met eenen vermake, 't zy
• door ftof of konst ." Geenzints willende bedekken
de gebreken , die KADIPHUIZEN zelf gevoeld en erkend
heeft , fchroome ik echter niet to verklaaren , dat de
volheid en aardigheid van zin , waarvan by fpreekt , dit
gebrekkige rykelyk vergoedt .
Dan, om niet to wydloopig to worden , gaa ik over
tot bet tweede deel deezer Verhandelinge , waarin ik ,
door proeven , deeze aanmerking hoop to rechtvaardi .
gen, en aan to toonen, dat KADIPHUIZEN den eernaam
van Dichter allezints verdient .

II . Wy hebben zo even gezien, dat KAMPHUTZEN'S
oogmerk was , to fiichten en to vermaaken , 't zy door
floffe of konst . Dit dubbel doel , door IIORATIUS den
Poeeten, en door FOOT insgelyks der Poezye toegekend,
wanneer by haar eenen lufkrans vlechtende, als fit ichtende en vermaak geevende bezingt, - dit, zeg ik, heeft
ook KAMPHUIZEN zoeken to bereiken . 't Is waar, in
de overfchoone V'erhandeling van den hleer C . VAN ENGELEN, in de Werken der bovengemelde Leyydfche Maatfcha~py to vinden, words zeer keurig ontwikkeld de gedachte van den Abt DE TRUBLET , „ dat bet hoofd .
„ doel der Poi zy is to hehaagen , en zy bet leeren of
„ ftichten zich als een byoogmerk voorflelt ." KAMPHUIZRN'S hoofddoel was ftichten ; ja aan deeze Nuts .
bedoeling . beefs by dikwyls bet hehaaglyke en poetifche
in de goordragt opgeoflerd . Met dat al is by doorgaands zo kort en zinryk, weet tusfchen beiden zo eenvoudig fchoon to fchilderen, en ook door bet deftige en
krachtige derwyze den geest uit zyne fluimering to doen
ontwaaken, de hartstogten in beweeging to brengen en to
doen bedaaren, cen edel gevoel van pligt op to wekken,
en bet hart in godsdienfligen eerbied en vertrouwen to
ontvonken, dat wy hem de rechte dichterlyke bekwaamkeid
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heid niet mogen weigeren, die , misfchien, door meerder opzettelyke oeffening en befchaaving, tot zeer groote volkomennheid by hem had kunnen gebragt worden .
De volgende proeven zullen dit bevestigen .
Het lust my , eerst een paar voorheelden to geeven
van zyn vermogen om volheid van tin met ongedwon .
gene losheid to vereenigen . Hiertoe diene lets uit bet
Lied, getyteld : Spels Mate (*), waarin by fchetst, hoe
elk zyn ftokpaardje heef't . Naa gezegd to hebben , dat
by alleen onverichillig fpeeltuig bedoelt , gaat by dug

voort

D'een heeft lust in ver to varen,
D'ander koestert bond of paard ;
Dees doorgrondt der dingen aart,
Die bemint gezang en fnaaren ;
Zommig vogel-vangt en vischt ;
Menig 4ookt en alchimist .
Hier bemint men fraaije boeken ;
Ginder, 't mooije huisgeraad ;
Daar, een nieuwe tynkjes praat ;
Elders, 't diepe onderzoeken ;
Overal, of dit of dai ;
Nergens, of men mint 'er war.
Uws gebuurmans last is tuinen,
Of to zien op kruiden kracht ;
Uw vermaak is op de jacht .
Of met fret en net in duinen ;
Rympjes maken, is her Myn :
Met een woord ; Elk heeft her zyn .
Elk nochtans heeft wel to letten
Op zyn eigen dat of dit ;
Waar, en hoe zyn popjen zic .
Goed noch kwaad heeft med zyn wetten.
Vraagt gy war ze zyn? In 't kort :
Dat de Pop geen Afgod wordt.
(~`) Stichtelyke Rymen, Ilde Deel.
L1 5
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't Popjen ken een Afgod teelen,
Als een al to groote waan
Tot de lust words toegedaan .
Dear gaat Spel dan boven fpelen ;
Daar words pIeister-pleats verblyf ;
En bet lust-peard draaft to ftyf.

Tot bet ander voorbeeld kieze ik , kortheidshalve ,
twee Coupletten uit bet Lied, ten opfchrift voerende ;
Niets nieuws onder de Zonne (*).
Nieuwe menfchen voedt en baart
Steeds de aard,
Maar geen nieuw begeert' noch haken .
't was als 't is, en 't is als 't was :
D'ouden pas
Houden al des Werelds zaken .
D'eigen weg, then Cyrus trad,
Was ook 't pad

Van den grooten Alexander
Daarna ging hem Caefar in :
Cnfars zin
Is nu weder in een ander .
Dat xe17PHUtZEN in ilaat is geweest op eene,bevallige
sryze to fchilderen , zal niemand kunnen tegenfpreeken ,
die immer met aandacht gelezen heeft zynen Meyfchen
1Vlorgenflond, welken ik nu zal laaten volgen
Wet is de Meester wys en goed,
Die alles heeft gebouwd,
En nog in wezen blyven doet,
Wet 's menfchen oog aanfchouwt .
Die 's Werelds wyden omme-ring,
1Qooit uit-gewaakt, beweakt,
En door gepaste wisfeling
Het zoet nog zoeter maakt .
~ ) Stichtelyke Rymen, Isle Deel.

(fi) Als boven, IIIde Deel .

Na
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Nu is de Winter, dor en fchraal,
Met al zyn onlust been,
En d'Aarde heefc voor deze maal
Haar lyden afgeletn .
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Dies is de tyd weerom gekeerd,
Waarin natuur verjonkt,
Haars milden Scheppers goedheid eert,
En met zyn gaven pronkc.
De Mey, wiens zoetheid zoo ver ftrekt,
Dar zyn gedachtenis
In 's menfchen geest al vreugd verwekt,
Eer by voorhanden is .
De Mey, her fchoonfle van her Jaar,
Daar apes in verfraaix ;
De Lucht is zoet, de Zon fchynt klaar,
't Gewenschte Windjen waait.
Her Dauwtjen, in de koele nacht,
over 't Veld verfpreid,
Waardoor de heel Nature lachc
En is vol dankbaarheid .
Wordc

De Aard is met gebloemt gecierd,
Her Byken gadrt zyn Was,
Her Leeuwerikjen tierelierc
En daalt op 't nleuwe Gras .
Her Bloempjen dringt ten knoppen nit,
't Geboomte ruigt van Lof,
Her Schaapjen fcheert her Klaverkruid
Graag van de Velden of.
Elk Diercjen heefc zyn vollen wensch,
En kwel-begeerr ligt flil,
Behalven in den dwazen Mensbh,
Door zyn verkeerden wil.

De Mensch , van ware Deugden leeg
En vol van zotten lust,

Zich
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Zich zelf en andren in de weed
Vermoort zyn eigen rust .
Dit Leven, 't welk alleen niet endt,
Maar kort ook is van duur,
En llgt van zelfs that tot ellend,
1Yiaakt by zich dubbel zuur.
't Vee words ontzield ; zyn eind is fuel,
En zyns doods pyn niet groot :
De Mensch, door menig Zielsgekwel,
Sterft meer dan ddnen dood .
Ach 1 had de Mensch (zo waar' zyn land
Vol hart- en zinnen-vreugd)
Of, zonder deugde, min veriland ;
Of, by 't verfland, meet deugd!
Ach ! waren alle Menfchen wys,
En wilden daar by well
De Aard' waar' hun een Paradys .
Nu is ze meest een Hel .
AI'iet minder zacht, fchilderagtig en bevalli, fchoon is,
in den LXXIIften Psalm, de afbeelding van den geluk .
kigen ftaat onder de heerfchappy van den Vorst des
Vredes . Zie hier een en ander Couplet .
61 Zalig Ryk, dat op der aarde
Den Vrede brengen zal ;
Den waren Vreed', een zaak van waarde,
Een lust van berg en dal,
Len Neil van landen en van fleden ,
Een ader van de Deugd,
Zen (land vest der gerechtigheden,
Een aller dingen vreugd .
Gelyk een lieffelyke regen
Met laaffelyk gedrop
Den akker faapt ten zoeten zegen,
En valt 'er vrugtryk op

Zoo
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Zoo zal ook by, vercierd met deugde
Die zynen fcepter past,
Afkemen tot gemeene vrengde,
En brengen lust na last .
Gelyk in zoete Lente-dagen
Het bloempje weeldig groeit,
Tot aller oogen welbehagen,
Terwyl bet flaat en bloeit :
Zoo zal men ook to zynen tyden
Den vroom - gezinden Mensch
In alien welitand zien verblyden,
Na vollen harten-wensch .
Natuur zal haare krachten uiten
Tot over-mild gewas,
En doen haar' nutte gaven tpruiten,
Daar eertyds geen' en was.
Vat fcheelt bet Twistig van bet Vredig!
Ik zie met zielsgezicht
De bergen , eertyds woest en ledig,
Van voile siren dicht
Een weinig zal veelvuldig geven,
Zoo dat bet dichte graan,
Door 't blazen van den wind gedreven,
Een flerk geluid zal flaan :
Recht als m' op Libanon de bomen
Met groot gedruisch hoort gaan,
Wanneer de fnelle winden komen,
En ruifchen door de bladn.
Hoe veel fchoons bevat de Uitbreiding van den Clhdesa
Psalm, waarvan ik, ten voorbeelde van bet fchilderen .
de, dock tevens groatfche en verhevene, alleen deeze regels zal bybrengen, welke ik niet kan leezen, zonder
te denken aan bet grootfche en verhevene, 't welk melt
in then trek van HOMERUS onmerkt, (die ook door
VIRCILIUS en HORATIUS gevolgd is) waardoor by den
gant.
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gantfchen Hemel, op eenen enkelen knik der Godheid,
doet beweegen . KnawrxuizEN drukt bet oorfpronkelyke
van den Oosterfchen Dichter aldus uit , zeggende van
den Almagtigen :
Aanziet Hy d'Aard' : zv davert als befchroomd .
Roert Hy 't Gebergt : bet rooke-dampt en flootnt .
De heel Natuur verzet zich op zyn wenken,
Buigt op zyn woord, gehoorzaamt op zyn denken i
diets is uit ICAMp1UIZEN's pen gevloeid,'t geen zich
niet door kortheid en bondigheid onderfcheidt .
Dit
korte en zinryke , insgelyks by HOOFT , VONDEL en
anderen to vinden , fchynt to bewyzen , als of een
andere denktrant, om zo re fpreeken, hen kenfchetice,
dan in laatere, en ook, doorgaands, in onze dagen ,
gevonden words .
't Is ook of 'er zeker gebrek aan
veerkracht heerscht,'t welk veele Lezers zelfs een afkeer
doet hebben van de hartige kost, opgedischt door onze
lVederlandfche Dichters , die by , en eenigen tyd naa,
de herleeving der letteren bloeiden . Hieruit, misfchien,
untftond meermaalen de klagte over ftroef heid en duis .
terheid , welke verdwynt , by behoorlyke infpanning
van den geest . KAniPHUlzEN betuigt , zo veel in hem
was , dit duistere vermyd to hebben ; fchoon by daarin , naar zynen wensch, niet altyd even gelukkig geilaagd is . Hy ondervond met HORATIUS, dat by, kort
willende zyn , zynes ondanks wel eens wat duister
tverdt. Niet alle duisterheid , echter, is even zeer to veroordeelen . Het duistere, in den eerften opflag aanwezig, wordt aliengskens helderer , wanneer het ontflaat
uit volheid van zin ; en dan is hetzelve to verkiezen
boven eene duidelykheid , die 't gevolg is van oppervlakkigen denktrant, en by flaauwe Rymelaars door die
armoede aan verntift geboren wordt, die welhaast, door
bet drooge, uitgerekte en zenuwlooze, walging baart .
1VIaar ontftaat de duisterheid nit gezochte letterfpeeling,
wvinderige hoogdravendheid en vatsch vernuft,- words
zy voortgebragt door eene buitenfporige en verbysterde
verbeelding, - of is zy de vrucht van verwarde begrip .
pen ; dan is deeze duisterheid allezints to veroordeelen ;
terwyl dezelve , by dieper indenken , voor den Lezer
gaatt.
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gaandeweg daisterer words, ja in bnzin eindigt . Dan
zuik eenen wanfmaak zal men by K1MPHLTIZEN niet
aantreflen . Fly vordert doorgaauds de meeste aandacht,
wanneer by
i, n zyne Rymen , eene byzondere deugd
of ondeugd , een goed of verkeerd gemoedsbeftaan ,
ten onderwerpe ftelt van nutte leering . In die geval,
len weet by den aart , de bron en de werking der neigingen en togten van 't menfchelyk hart , nevens de
iniddelen ter beftuuring, zeer beknopt, en voor opmerkzaamen duidelyk genoeg , to onrwikkelen . Ten voorbeelde diene bet Lied, getyteld : Aaad tegen Toorn (*).
Door eigen-liefdes opgewek,
Dat fteeds het harte by is,

Koint ligc-geraaktheid ; een gebrek r
Daar niemand fchier van vry is

Door ligt-geraaktheid, toornigheid,

Die, of in 't harte finookt
En haat broeit, of, indienze fcheidt,
in daad of woodd' uitrookt.

Bier weerc zich menig menfche .
Meest met een ledig wenfchen ;

Zomtyds ook door een vast opzet ;
Zomsydsadoor overleg
Van Philofophen read en wet :
Maar 'k weet ous nader weg,,
Betracht de

Lesz',

ons voorgeleid

Van Gods hoog-waarden Zone
Laat ongeveinsd' ootmoedigheid

Uw's Zielen grond bewonen .
Waar d'eerfle aandrifc wordt geftnit,
Is van qua' bui geeh nood :

En 't quaad moat heel ter harten nit,
Als gy zyn wortel doodt .
Hoogmoed is gramfchaps ader :

Daar die ruimt, ruimt to &ader
Mt

(*) Stichtelyke Rymen, Ilde Deel .
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Her nest van toorn, wraak en gekyf,
Met 21 svat rust verderft .
Dan heeft de rust een wis verblyf,
Wanneer qua' lust veriterft.
Dat gy uw tooth beklaagt, bezucht,
En anders wenschr to wezen,
Is maar een ydele toevlucht.
Qua' zaif doet niet genezen .
Dat gy een vast voornemen maakt,
Is, of gelykt, nog iet
Maar als de pyl nooit wit en raakt.
War baat her fla'eg gefchiet?
Toorns uit-berst willen keeren
Door Philofophen Leere,
Is too ver wel : maar (laas !) 't verfland,
Ligt loom en ongereed,
Heeft fleeds de re'en nier by der hand.Meest ligt m' al eer men 't weet .
Der Philofophen , raakt her brein ;
Maar Christus Lesz', ME herte .
De Ziele, van qua' tochren rein,
Voedt zond noch zonden-fmerte .
Waar reden maar her brein bevat,
Daar kan geen wisheid zyn ;
Mar komt geen werk : of, komt'er war,
't Is fober en met pyn .
6 Leer van onzen Heere!
Die 't quaad zoo wis kunt weeren :
Gy toont, dat't geen,'t welk onbezind,
En zot, den zotten is ;
Haar wyste wysheid overwint,
Als 't licht de duisternis.

'y bet korte en kragtige, is ook bet fpreukryke een
xentnerk van KAMPHu1ZKN'S Gedichten,
Welk een
fieraad dit byzet aan dezelve, moge nu blyken uit zyne
over"
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overfchoone Uitbreiding van den CXXXYII,#en Psalm,
waarin der Jooden toeftand in Babels gevangenis, aan
hoon en fpot ten prooje , ongemeen krachtig wordt
voorgelteld . Men lette inzonderheid op de Spreuk ,
waarmede ieder Couplet begint en zomtyds ook eindigt .
Door 't beeld des ramps, nog versch en ongeu'roken,
Wordt vreugds genot in 's menfchen geest gebroken,

6 Droeve ftaat! toen wy aan 's waters kent
Te Babylon, very' van ons Vaderland ,
Van ieder inensch verfchoven en verlaten ,
Zoo hier, zoo daar by hoopen nederzaten .

Des heils gedenk doet dikmaals traanen vlieten.

Dat proefden wy, gevangen Abramieten,
Die ons aldaar 't ver-reikende gedacht
Het fchoone Sion weer to voren brachr.
Een traanen-vloed Wood neder fangs de wangen .
Ach I beter geen , dan hopeloos verlangen !

Een droeve ziel laat vreugden-oeff ping varen .

Zoo was 't met ons . Stour lagen onze fnaren,
Haar zoet geluid (zoo vreugden-ryk weleer,
Zoo droevig toen) begalmd' ons oor niet sneer ;
Daar kon Been geest in onze ving'ren komen ;
Elk nam zyn harp en hinge' aan Wilgen-boomers.
Befchimpte ramp, verdubbeling van lyden .

Onaardig yolk, dat ons In onheils tyden
Gevangen hiel', ontfloot (ach bitter lotl)
Ontiloot den mond ten goddeloozen fpot,
En fprak : Wel-op, veriustigt onze ooren,
En laat ons eens een lied van Sion hoopen I
't

Hoe dommer /"pot, hoe z,vaarder ongenoegen.
TJ'ie eischt'er vreugd, daar't hullen bet zou voegen?

Zy deden 't ons . Dies yver 't hart ontftak,
En onze tong deez' Route woorden fprak .,
Schoon 't luste ons , en keel en fnaar ftond vaardig
Ten God-gezang : uw' ooren zyn z' onwaardig.
% ENG. 1804. NO . 12 .
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Zen wyze spiel kaat ongerymde dingen .
Wy 's Heere-n lied, wy 's Heeren lied to zingen
In 't vreemd (ach fy !) in 't vreemd onheilig land,
By godloos yolk, Jerufalem ter fehand?
Voch nu, noch ooit . Weg, ver-verdoolde zonen!
Zen vast gemoed verzet zich door geen fpotten .

Cegronde liefd' en wordt niet ligt verfmeten .

Eer moet myn hand des harpen .fpels vergeten,

Eer kleef de tong my fpraakloos aan den rack,

Dan dat ik u, Jerufalem, vermaak
Mn lust myns ziels, verwerp nit myn gedachteu,
En 't opper-wit der vreugde niet zou achten l

Dam- Jlrafe Jlaapt, rechtveardigt zich de hooshedJ,
Gedenk, 6 (leer, gedenk der goddeloosheid,
Gedenk des boons, die ons van Efaus Ram
Zoo onverdiend en wreedlyk overkwam ,
Ach ! overkwam, toen Salerns hooge dingen

Door wicht des ramps ter droever laagte gingen .

been zwaarder pyn, als 't luk is aan 't verloopen,
,Dan dat elk een nog romp tot ramp wit hoepen.
6 Wreede teal uit boozer menfchen mondl

Za (fpraken zy) verdelgtze tot den grond .
Geen fteen op een . Verne'ert de hooge daken .
Wilt hunnen val gentsch onverryslyk waken!

Daar macht onttreekt, s'erzaadt nick 't hart met wenjchen.
d Babel ! nest van hoog geharte menfchen,
Ten val gedoemd : gezegend wezen moet,
Die 't u vergeld', en ons eens wrake doer ;

Die , blind en doof voor 't moederlyke weenen ,
tlw kind'ren vats' en morsel' z' aan de fleenen !
Mar wy bier KAMPHUIZEN's

dichterlyke uithreidsng-

van eenen Psalm beoordeelen , zal bet ook Piet noodig;
zyn aan to toonen , dat men bet wraakzuchrige in dent
uangevoerden Psalm geenzints op rekening van xAMr>irrrzz&ra'd iwborst =oet lichen ;

hiermede

zouden

wy

heM
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hem even groot onrecht doen , als indien wy hem van
oproerigheid befchuldigden , by bet leezen van de Uit .
breiding des LX2(XIIfen Psalms, welken wy bier den
Lezer (*) geheel zullen mededeelen, tot nader bewys,
dat KAMPFUIZEN in dichterlyk vttur ontgloeien, en bet
Route en krachtige van 't oorfprongelyke niet alleen bed
houden , maar " ook kon vermeerderen .
Zy, die, om voor 't Gemeen to Waken,
Aan 't fluur der menfchelyke zaken
Verheven, en, in daad en fchyn,
Op aard' als kleine Goden zyn ;
Die hebben boven zich een hooger ;
Den grooten God ; een fcherp bedoger,
Ben nauw doorgronder van hun f}aat
Bn hun geheele doen en laat.

Hoe lang (zeid' by tot hun) zal 't wezea,
Dat zich uw moedwil niet zal vrezen
De wage valsch to laten gain?
Den goddeloozen voor to ftaan €
De bank bedriegelyk to fpannen
Ten welgevalle van Tyrannen ?
Te makes dat de vroome fchroottas„
Dat by voor uwen rechtftoel koomt?
Wel aan (nog kunt gy f}raf ontvittchten)
Mat 'uw' Gemeent' niet lan$er zuchten ;
Schaft eensftreeks recht aan arm en ryk ;
Kreukt nooit ; doet Weeuw en Wees gelyk ;
Ontrukt de kleinen, vol benauwen,
Des boozen Giers bloed-klamme klauwen ;
Laat geen verong'lykt hart bedroefd ;
Doet hulp en recht daar 't hoort en hoeft .
Wat is I t? Niet een van hurt, die lulstert .
De reden flaapt ; 't hart is verduisterd.

lk

(*) By de Voorleezlug is van deezen psalm, om deszelfj
thgebreidheid en andere redenen, flechts gewag gemairkt .
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Ik klop ; doch voor een doove poorr.

Zy gaan in drieste domheid voort .
Zy zien de zaken vast vervallen,
En 't roert bun 't harte niet met alien .
Zy zien onordening in zwang ;
Maar gaan at hunnen ouden gang .

Zy zien des Landes vryigheden
Ellendiglyk met voeten treden :
Zy zien bet heilig recht verplet,
En moedwil op den throon gezet :
Zy zien den Staat na 't baste booren
Zy zien zyn ondergang gebooren
Zy zien 't, en zyn al ziende blind,
Wyl daar bun baatzucht nut by vindt.
Neen, niet alzoo, verdurven zielen ;
De wrack is u at op de hielen .
Al zwelt, door hoovaardy, uw geest ;
Al hebt g' hier niemand, lien gy vreest ;
Al meent g' uw zelfs-verkooren Wezen
De maat en leest van recht to wezen ;
Al is de wer'ld, naar uw geloof,
Voor u en uws gelyk een roof;
At last uw dertelheid zyn lusten
De mast zyn van des Landes rusten ;
At waana uw zotheid 't Algemeen
Oar uwentwil to zyn alleen ;
Al gaat gy reed'lykheid bedelven ;
At maakt g'Afgoden van uzelven ;
At trotst gy op uw heerfchappy
Hoe groot, nog zyt gy onder my .
't Is waar, gy draagt den naam van Goden ;
't Heel' land duikt onder uw geboden
Ik vest' u in de Mensch-voogdy :
Uw ftam (ik kent) daalt of van my :
Bet zyn, bet zyn verheven trappen,
Die ik uw voeten last beliappen .
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(Uw bell waar' groot, nam'c gy 't wel waar.)
Maar nu uw doen (van deugd verbasterd)
Uw pronk ontpronkt, uw kroone lestert,
Uw Itaat mis-Rear, myn aert verzaakc
En u ten flaaf der lusten maakc ;
Nu gy van Herders en beminders
Veraart tot ftroopers en verflinders ;
Nu gy geen ding zoo weinig lykt,
Als daar gy met den naam van prykt ;
Nu gy, uws zelfs en myna vergeten ,
Den doodfeek geeft sun uw geweten ;
Nu gy flechts op uw lusten luimt,
En flout verdertelt in uw ruimt ;
Nu gy gerechtigheid loot varen
Zoo zal ze u vooral niet fparen,
Die niemand ooit, hoe hoog van waar' „
Die niemand op der aarde fnaart.
De Dood, die niemand kan ontfpringen,
De Dood, het eind' van alle dingen,
De ilechte Dood is u to goed
Een and're Dood is 't, door g' son moet :
D'heillooze Dood, die u t'ontyden
Den draad des levens of zal fnyden ;
D'heillooze Dood, der fchelmen Straf :
Want als Tyrannen moet g'er of.
Bier, wachten u de wreede koorden,
Daar, 't yzer, gierig om to moorden ;
Hier, words u doodlyk gif gekookt,
Daar, heimelyk verraad geftookt :
Elk loerc op 't Monster der Natuure,
En hongert no bekwame uure
In 'c end, de ramp, met vol gegolf,
Valt op den algemeenen Wolf.
Aldus fprak God . Maar wy, zyn fehapen ,
Voor wien, zoo 't fchynt, de Wetten flapen ;
M m 3
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Die tot verfmaadheid, teed en pym,
't Gerede itof en doelwit zyn ;
Die alie uur onzeker leven,
En tot een proije zyn gegeven :
Wat zullen wy? waar gaan wy been?
Tot Hem, die acht op ooze re'en.
Indien don It recht ails geweken,
En tyranny kiaar door komt breken :
Wat road, A God, in zulken ftand?
Neem Gy het ttuk zelf by der hand .
Gy, grootft' van al, die d' acrd' bewoonen,
Gy, die de Scepters en de Krooneu
Naar uwen welgevalle deilt,
Doe rechc, nu recht by Menfchen feiltl
Men kan niet ontkennen , dat de vervolgingen, waaraan KAxpHU1znw zo lang ten doel geftaan had, in ftaat
waren , om , in de behandeling van foortgelyke onderwerpen, zyn n dichrader to doen zwellen ; maar 't zou
Loch zeer onrechttttatig zyn, hieruit den geest van op .
roerigheid of to leiden , - to onrechtmatiger , wyl by
zo uitdruklyk , op sneer dan dame plaats , de gehoor.
zaamheid aan de Overheden, als den Christen hoogstbetamelyk, ingeprent en met 'er daad in zyn ]even getoond beeft , zo verr' by 't met pligt en geweten befiaanbaar keurde .
Vertrouwen op den Rechter van Flemel en Aarde
was by hem de grondflag van geduld en kloekmoedigheid . Hy werdt bezield door een verheven godsdienftig gevoel ; door een gevoel , waarvtn overal in zyne
Gedichten opwekkende proeven gevonden worden . Lief.
lyk en vertroostend is zyne taale, waartnede by het gelukkig vertrouwen des Godvreezenden fchetst , in de
Vitbreiding van den lllden Psalm .
Hoe lustig is 't en zoet,
Als 't wet-bewust gemoed
Kan boven 't zienlyk' itraten,
En door gemeenen waan
Zich niec en lakt verradn
Om met do Wer'ld to dwalen
Was
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Wat hindert fmadd en fpot,
Wanneer de menfche God
Wag hebben cot zyn' eerder?
Van U, Heer, vloeic my lof ;
Door U bereidt zich ftof,
Geduuriglyk tot meerder.
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floe over-troostlyk is 't,
Als menfchen hulpe mist-,
By zulk een met gebeden
Te mogen kloppen a'n ,
Die hooren wil en kaa
Op alien tyd en ileden 1
Als 't hart, met troost beftraald- ,
De troost-retsn dieper haalt
En nader gaat befchouwen,
Te meerder words bet vast,
En des to hooter wast
Het mannelyk vertrouwen .
In de Uitbreiding van den XXXPIJfen Psalm is de
opperfte Verzorger bet voorwerp zyner befpiegelinge .
Het gadelooze van Diens volkomenheden verheft zynen
geest , maakt hem onuitputtelyk in den lof, dat hoogstbeminnelyk Wezen verfchuldigd, en doet hem zyn onvermogen gevoelen, om naar eisch to roemen die zalig .
beid, welke den Godvreezeuden uit die Bron alles goeds
toeftroomt.
Wat zyt gy, Heere, groot en goedt
Hoe diep verdenkt zich ons gemoed
In uwe Godlykheden 1
Uw Goedheid, die de Sterren naakc,
Uw Waarheid, die de Wolken raakt,
Is boven Menfchen reden .
Uw Trouwe, die nooit of en laat,
Maar als de vaste Bergen Nat,
Uw Wysheid, niet om gronden,
Is aller dingen flour en flut,
Den Menfchen en ook 't Vee ten nut,
Elk op zyn maat en ltonden .
M m 4
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War is een pen, die 't al bevat?
Uw goedheid is een there ichat
Van alle zoete dingen .
Uw naauwe zorge, die den Mensch
l3ewaakt, ja boven hoop' en wensch
In nooden komt omringen,
Dient hem ten troost en zachte rust,
Daar by geen ramp of tegen-lust
Van iemands hand zdl vreezen
Gelyk een vogel, teer-gebekt,
Van 's moeders vierken overdekt,
Gevaarloos meent to wezen .
6! Allerfmakelykfte fmaak
Van 't onuitfprekelyk vermaak,
Door uwe hand gefchonken,
Wanneer bet menfchelyk gemoed
Met hemel-vreugde wordt doorvoed
En in uw' weelde dronken !
Zy proeven met des zieles mond,
In haren alierdiepften grond,
13ws mildbeids ryke vruchten :
't Is enkel zoet, war hen beftroomt ;
,Al zaligheid, war van U koomt ;
Hun hart zwemt in genuchten.
Bat in uw' tegenwoordigheid
De fchat des hoogften wellusts left,
Ken ons vernuft beraken
)Floe nader men den oorfpronk is,
]Floe lieffelyker laaffenis
Een dorttlg hers zal fmaken .
Is d'uitvloed, then de mensch bier heeft,
Terwyl m' in 't onvolmaakte leeft,
Zoo lust-ryk in 't bettroomeni'
Hoe onafmeetlyk zoet is dan
De ader zelf, waar uit en van
Al wet 'er is moet komen!
Gy, groote God! zyt die Fontein ;
Uw goedheid maakt zich algemein ;
Van U vloeit ziel en ]even ;
War d'oore hoort, wet d'ooge ziet,
War eenig fchepzel bier geniet,
Gy hebt bet al gegeven,
In 't ftraalfel van uw eeuwig licht
iVioet ons vergankelyk gezicht
Zyn glans en klaarheid helen :
De moister van uw alziend oog
Komt van bet allerhoogite hoog
Op onze kleinheid dales .

LET$
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SETS OVER DE OPKOMST EN DEN VOORTGANG
DER GENEESKUNDE .
(Naar den Heere r. j . G . CASANIS .)

D

e allervroeg(te tyden, van welke de Jaarboeken tot
ons zyn gekomen, vertoonen ons de Geneeskunde,
als in de eerlte plaats gelegen in eenige bekende handgreepen, by ieder eenen bekend en op zekere algemeene
gevallen toepasfelyk . Niet lang leedt bet , zints de
Helden en de Grooten der Aarde daarin een middel vonden om hunnen invloed to vermeerderen , of de beoeffening
van deGeneeskunde wierdt voor hun noodzaakelyk . Gelukk'ig de tyd, in welken men alleenlyk door de vermenigvuldiging van haare weldaaden haar vermogen verzekerde
De L)ichters , de eenige Historiefchryvers der vroegfte
oudheid, berigten ons in de dead, dat de meesten der
geenen , wier lof zy vermeld hebben , op deeze oeffe .
ning zich hadden toegelegd . De Dichters zelve wilden,
door hunne gezangen , de weldaaden deezer goddelyke
weetenfchap heiligen ; en ORPHEUS, DIUSEUS, HESIODUS
en veele anderen , wilden haare voorfchriften aan de
welluidende klanken der dichtkunde onderwerpen .
Naardien de Geneeskunde , even als het Bygeloof,
op de verbeeldingskragt eenen invloed , aan derzelver
zwakheid evenredig, oeffent- ; de zelfde fpringveeren, de
vreeze en de hoop, in werking brengt ; de zekerfte middelen aan de hand geeft, om in bet menfchelyk hart
door to dringen , zich aangaande de familiegeheimen to
vergewisfen ; op eeu korten afftand die harsfenfchimmige
denkbeelden nadert, op welken 's Ienfchen geest, in
het veld der weezenlykheid to eng beperkt, greetig
cast ; en eindelyk dryfveeren, van alle de omwentelingen
der gezellige zamenleevinge onafhankelyk, oplevert voor
inenfchen,die, in de algemeene ligrgeloovigheid hun be .
ftaan vindende, haar, als een vrugtbaaren grond, zorg .
vuldig kweeken : konde bet, om alle deeze redenen , niet
misfen, of de Priesters moesten welhaast wenfchen
.
Geneeskundigen to worden, en wierden bet met 'er daad .
Van dat oogenblik of booden de Geneeskunde en de
Godsdienst, onder een vermengd, elkanderen de hand .
Binnen de Tempels opgeflooten, diende de Geneeskunde,
M m 5
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doer haare weldaaden, tot geen ander oogmerk, dart om
den band, welken de fchynheiligheid op de oogen der
Natien legde, to verzwaaren ; en 't was nu inzonder .
heid dat die gedugte Genootfchappen een gevestigd
aanweezen ontvingen , welke dikmaals de Volken bebeerschten, en immers altoos hun een onderdrukkend
juk deeden draagen . Menigvuldige voorbeelden, onder
welke dat van Egypte vooral moet genoemd word en,
hebben de groote waarheid in een helder Iicht geplaatst :
• Dat de kundigheden , die, over eene geheele Natie
• onbelemmerd verfpreid, de gewisfe fchutsvrouw der
• zedeleere, der vryheid, en des algemeenen en byzon• deren geluks worden , aan de dwingelandye nieuwe
,., kragten geeven, en tot eene nieuwe oorzaak van ver• nedennge en rampfpoed dienen, wanneer zy, door
• hoog gezag, aan ecue byzondere klasfe der zamen„ leevinge verbonden zyn ."
Intusfchen diende de Geneeskunde ten onderwerpe
van de naavorfchingen der Wysgeeren . De eertle en
de gewigtigfe dienst , welken zy haar deeden, was ,
dat zy haar van de onvermaardheid en de afhankelykheid verlosten, in welke zy gehouden wierdt. Nieuwe
waarneemingen en herhaalde proeven deeden, van nu
of nan , haar gebied zich uitbreiden , en de geest
der regelmaatigheid maakte haar tot eene Kunst .
Maar elk vermaard Wysgeer, die zich met de Geneeskunde bemoeide, vermeerderde haar met de fpitsvondigheden, op welke by de leere zyner Schoole bouw.
de ; en de Geneeskunde, door deeze valfche rykdommen
bezwaard , doorliep eenigermaate den gantfchen kring
der valfche flelzelen , die in de onderfcheidene deelen
der menfchelyke kundigheden heerschten, en beurt om
beurt elkander vervingen .
Eindelyk verfcheen uippoCRATES ; en,met eenen even
uitgebreiden als verhevenen geest begaafd ; door zyne
geboorte en door de omtlandigheden, in welke by ge .
plaatst was, zich den weg tot alle de kundigheden vast
zynen tyd gebaand ziende ; door de wyze lesfen van
urRODICUS gekweekt , zelf met de dwaalingen diens
vermaarden Geneesbeeren zyn voordeel doende ; door
den Redenaar GORGIAS tot de welfpreekendbeid gevormd : wilde by daarenboven door zyne buitenlandfche reizen met zyne eigen waarneemingen zich verryken . 't Was deeze groote man, die, aan de Wysbegeerte en aan de Geneeskunde haare eigenlyke betrekkin.
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kingen toewyzende , de laatstgemelde van valfche ftelregelen verloste, en , haar tot haaren natuurlyken loop,
de beredeneerde ondervinding, to rug brengende, onfeilbaare geneeswyzen voor haar fchiep, de Wysbegeerte, zoo als by zelf zeide , de Geneeskunde wysgeerig
maakende . 't Was met zulke oogmerken dat by de Boeken fchreef , wier kragtige en korte ftyl even veel verwonderinge verdient door zyne eenvoudigheid als door
zyne naauwkeurigheid, en die, onderrigtingen en voorbeelden tevens voordraagende , tints then tyd immer
befchouwd wierden als de grondflagen van alle waare
geneeskundige weetenfchap.
De kinderen en leerlingen van HrPPOCRATES verfpreidden zyne leere door geheel Griekenland ; by zelf
flierf, met eere en deugden belaaden, naa bet afloopen
van eene lange leevensbaane, die niet altoos vry was van
onaangenaamheden : een gedenkwaardig voorbeeld,'t welk
den eerlyken maar fchroomagtigen Geneeskundige zou
kunnen affchrikken , doch 't geen hem veel meer moet
gehard maaken tegen de onaangenaamheden, aan welke
deeze groote man zich niet heeft kunnen onttrekken .
't Was omtrent deezen tyd, en kort naa HIPPOCRATES, dat de School van Cnsdus , de mededingiler van
die van Cos, aan het hoofd van welke by ftondt, de
School van PYTHAGORAS, de beide aanhangen der Em .
pyristen en Dogmatisten, zelfs die der Pneumatisten,
bet gebied der Geneeskunde uitbreidden, dezelve belemmerende met gevoelens , aan elk haarer opperhoofden
eigen.
Rome, met rykdommen overlaaden, die bet in flea.
verny bragten, liet eindelyk de Geneesheeren toe, welke bet voormaals niet gedoogd hadt . Onder de geenen,
die aldaar vermaard wierden, worden genoemd ASCLEPIADES, een vyand van de leere van HIPPOCRATES en
van de opgangmaakende geneeskunde ; THEMISO , hoofd
der Methodisten ; en eindelyk GALENUS, die, opgetogen
van bet wydftrekkend doorzigt en de voortreffelykheid
der beginzelen des Grysaarts van Cos, de Geneeskunde
tot haaren beredeneerden en regelmaatigen gang deedt
terug keeren, doch haar duister en onzeker maakte, haar
met de uitgebreide kundigheden van allerlei aart wilknde verryken, welke by hadt verzameld .
Naa de verwoesting van de Alexandrynfche Boekery, gingen de overblyfzels der weetenfchap, die aldaar
lan.
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langen tyd met roetn onderweezen was, tot de Arabia
ren over . Deeze, veel meer fmaaks vindende in AR1sTOTELES en GALENUS, wier fpitsvondigheden beter met
bunne denkwyze itrookten , dan de eenvoudige en afgemeetene gang van HIPPGCRATES, verklaarden en verfpreidden met alle hunne magt de denkbeelden dier twee
Schryveren . Eenige verbeteringen in de kunst der bereidinge van geneesmiddelen is men byzonderlyk aan hun
verfchuldigd . RJIAZES, een dier Arabifche Geneesheeren, heeft bet eerst de Kinderziekte befchreeven ; en, ondanks de vorderingen der Weetenfchappen, kunnen zyne befchryvingen van deeze ziekte nog met veel vrugts
geleezen worden .
De blinde woede der Kruisvaarders hadt de eerfte
denkbeelden aangaande de waare befchaafdheid tot de
Westelyke Volken doen doordringen ; en de wegen w2-ren gebaand, wanneer de Turken, Conflantinopole bemagtigd hebbende, de Geleerden van daar verjaagden .
Bet meerendeel vlugtte na Italie ; en Met lang leedt
bet, of zy deeden aldaar de oorfpronkelyke Werken kennen, nit welke de Arabieren bykans al wat 'er in hunne talryke Schriften goeds was gefchept hadden .
De Jooden , die zich tot makelaars en tusfchenhan .
delaars van alle Volken hadden opgeworpen , legdeu
zich insgelyks op de Geneeskunde toe, en verworven
daar in veel vermaardheids . Te gader met de Arabieren rigtten zy , in verfcheiden Steden van Spanje ,
met regt vermaarde Schoolen op , en flaagden zeer gelukkig , tot dat de hebzucht der Priesteren hun veFvolgingen berokkende, de zulken, welke zich van Joodfche Geneesheeren bedienden , in den ban deedt , en
ten laatile de Geneeskunde zich toeeigende , door aan
de zulken , die dezelve beoeffenden, het huwelyk to verbieden . Vergeefs fchoot de Lateraanfche Kerkvergadering , in den Jaare 1123 gehouden, haare banblixems
uit ; de Franfche monniken en priesters braveerden dezelve ; en bet was niet eerder dan naa verloop van
driehonderd jaaren , dat eene Pauslyke Bulle, aan de
Geneesheeren bet huwelyk veroorloovende, dezelve van
de Geestelykheid afzonderde , en daar door alleen
aan eene menigte fchreeuwende misbruiken een einde
maakte . De Joodfche Geneeskundigen, minder vervolgd
wordende , hernamen eene overmagt , die zy nog lang
behielden ; iets , 't welk weezenlyke begaafdheden by
hen
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hen onderflelt , en, dat hurine Werken voor ons zytt
'Verloren, met regt doet betreuren .
De Alchimie, zoo wel als de Geneeskunde, door de
14rabieren in bet Westen overgebragt, maatigde zich de
laatstgenoemde Weetenfchap aan ; to midden der buitenfpoorigheden van eenige dweepers , mag men niet
ontkennen , dat zy tot haaren voortgang heeft by .
gedraagen,
Eindelyk deedt de gezuiverde reden den waarneemings .
lust terugkeeren , en de Hippocratifche Geneeskunde
hernam haaren langzaamen, doch vasten tred . De Paryfche School onderfcheidde zich inzonderheid door bet
volledigfle en gelukkig(te terugkeeren tot de Leere van
11IPPOCRATLS . In laatere tyden gaven eenige doorluch •
tige Mannen , onder andere STAHL, VAN HELMONT ,
SYDENHAM , BOERHAVE , een kragtigen aandrang aan
de Geneeskunde ; en, ondanks eenige verwyten, welke men aan elk van hun to doen zich veroorlofd heeft,
hebben zy tot bet toppunt van verhevenheid en groot .
held den weg gebaand, welk zy ten eenigen tyde moet
bereiken . Van de gevoelens dier vermaarde Mannen
zyn de laatere Geneeskundigen uitgegaan, om eene nieuwe Leere tot ftand to brengen, aan welke bykans de
geheele School van Montpellier veel luisters en aanhangers heeft gegeeven, en die, tot volkomenheid ge .
brags door de wysgeerige voorfchriften , welke de op .
merkzaame vernuften op alle de voorwerpen onzer oeffe .
ningen einde .yk beginnen toe to pasfen, der waarheid
meer en meer nader zal komen .,
SCHILDERKUNSTIGE BESCHOUWING VAN HET
PANORAMA,
VERBEELDENDE
DE
STAD
ROME GEMAALD DOOR DEN HEERE
PIERRE PREVOST, 1E PARYS .

[Medegedeeld door

A . FOKKE SIMONSZ. to

'Intfferdaw.]

zo niet veeltyds
onmooglyk, is het voor een' Schryver, in de be .
M
fehryving vann eenig vourwerp, door woorden, zyn geoeilyk , ten uiterften moeilyk ,

derwyze uit to drukken, dat de Leezer 'er eenig .
zing in kunne deelen, en in omrrend dezetfde gemoeds .
aandoening gebragt worde , waarin de Schryver, toen
by zyne Befchouwing , vol van den indruk , then bet
vooryoel
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voorwerp op hem gemaakt hadde , to boek itelde, zich
beyond . Gevoel, over 't algetneen , laat zich niet dart
zeer flaauw door woorden uitdrukken ; veel minder dat
gevoel , bet weak hier alleen, in deszelfs kracht, door
den Kunftenaar , die bet hier zo gelukkig uirgedrukt
heeft, kan bezeten worden ; -- dat gevoel, 't welk de
Schoone Kunflen, door derzelver betoverende navolging
der Natuur , opwekken ; inzonderheid wanneer die navolging tot zo hoog een trap ryst, dat de Aanfchouwer
den Nabootfer vergeet, om de Natuur zelve in de nabootzing to bewonderen . Geen wonder dus, dat de pen
de uitmuntendheid des penceels, waartnede het Panorama
der Stad Rome gemaald is , niet dan zees zwak zal
kunnen vertolken .
Wy hebben , in onze Befchryving van het Panorama
van Parys , bereids eene algemeene aanwyzing der Pa .,
noramifche Schiiderwyze en der inrichting van bet Ge .
bouw , waarin de Schilderftukken van then cart alleen
ten toon gefteld kunnen worden, gegeeven (*), waar
beenen wy den Leezer dus, wit dat gedeelte dezer voor
de Kunst zo belangryke [Jitvinding betreft, verwyzen,
ten einde de weitiige ruimte, die ons overfchiet, to be .
21gen, om de alles overtreffende naauwkeurigheid, waar .
mede de Kunst de waarheid der Natuur in dit Schil .
derftuk heeft nagevolgd, to bewonderen .
Zy zelfs , die tner de fchilderkunftige behandeling eens
Tatereels min bekend zyn , en deze uitmuntenae voor .
$telling der Natuur zo zeer niet van de zyde der fchil .
derkundige daarfleiing, als wel van bet uitwerkfel der.
zelve , befchouwen , worden bier reeds volkomen vol .
daan , als zy, met voorneemen , om een overzicht over
de aloude, eerbiedwekkende, alomberoemde Stad Rome
to neemen, dit Panorama bezichtigen . Indedaad, men
words , door eene byna magifche begoocheling, in E6n
oogenblik , uit Amflerdasn , boven op den Toren van
bet ,weleer de geheele Aarde beheerfchend, Capitool
van Rome geplaatst , en ziec die uitgebreide Waereldftad, met alle derzelver, zo aloude Romeinfche overblyf .
felen, als prachtige voortbrengfelen eener laatere bouw.
kunde, in eene menigte van fchoone Voorgevels en Cou.
pels van veele prachtige Kerkgebouwen , als in de Na.
tuur ,

(*) Zie
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ttiur, op eenigen affland benedenwaards, voor zich 11g. terwyl bet oog alleen bepaald words door de berg.
gen
reekfen, welken den horizon van rondomme begrenzen,
Als zodanig befchouwd, levert dit Tafereel den Oudr
heid- en Gefchiedkundigen een' ryken voorraad van be.
fpiegelingen op ; daar her ftandpunt, als in bet middeti
der Stad gekozen zynde , hem al hot merkwaardige,
was her Oude en Nieuwe Rome door zo veele Eeuwen
belangryk gemaakt heeft , tevens voor oogen brengt .
Hy ziet 'er, zyn oog in her ronde laatende weiden, de
prachtige St. Pieterskerk, her Vaticaan, de Colommen van
TRAJAAN en ANTONINUS, de Zegeboogen van SEVERUS,
TITUS en CONSTANTINUS, den ronden Schouwburg van
VESPASIAAN, Of het Colosfaeum (nu it Colifeo), her Forum
Romanum, nu it Campo Vaccine, den Tempel des Vre .
des en de overblyffelen van then van JUPITER STATOR,
de Baden Van TITUS, bet Paleis der Gofars , en zo
yeele andere nablyffelen van de magt en grootfche
teusachtige bouwkunst der waerelddwingende Romeinen,
S,ls ons , en door hunne Schryveren zelven, en door de
laatere berichten van opmerkzaame Reizigers , bekend
geworden zyn .
Om echter dit alles tevens in bet oog to doen val .
ten, moest de Schilder een ilandpunt kiezen, van bet
welk, als to midden dezer dichtbebouwde Stad gelegen
zynde, zich de groote menite van Burgerwooningen,
met derzelver roode pannen Taken tevens aan bet oog
opdoet. Deze onvermydelyke omftandigheid, gevoegd
by de mindere floffagie, welke her (l:ille en byna ontvolkte Rome by her woelig en weeldrig Parys moet op.
leeveren, veroorzaakt ontegenzeglyk, dat dit overzicht
van Rome juist niet dat zelfde bevallige voorkomen kan
hebben,'t welk de Stad Parys, van her Pavilion de )'o.
re gezien zynde , den aanfchouwer verfchaft . De oppervlakkige befchouwer, en althands by, die noch Oud.
heid , noch Gefchied-, noch Schilderkunde bezit, oordeelt dus al vry fpoedig, dat hem dit "Tafereel min bevallig dan dat van Parys voorkomt . Dit oordeel, ech .
ter, zouden dezen ook vel len , wanneer ze zich in
beide deze Steden zelve op dezelfde gezichtpunten be.
vonden : en bet eindelyk befluit, in beide deze beoordeelingen, komt hier op neder, dat de Stad Parys, van
de Tuillerien gezien , eea bevaUiger voaxkowen ople.
very,
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vert, dan Rome, wanneer men hetzelve van den Toren
des Capitools overziet . Echter zien wy aldaar de
13ron van alle Kunst , de helaas ! nu vergeetene en
uls verlaatene Moeder van al wat Parys waarlyk, wat
bet vak der Kunflen aangaat, fchoons en voortreffelyks
in zich bevat. Dat wy dtts, by derzelver aanzien ,
denzelfden eerbied gevoelen , welken men gewaar
wordt, by het gezicht eener deftige, fchoon door de
jaaren en rampen vervallene, Matroone, wier fchoone,
jeugdige, bloeijende en bevallige Dochter ons 's Moeders voormalige fchoonheid, door de nog by haar overgebleevene, doch nu allengs verdwynende gelykenistrekken, met een ftil en ernilig peinzen over bet vergangkelyke en wisfelvallige der ondermaanfche grootheid
en fchoonheid, met verbaazing doet bewonderen!
Maar laat ons, van de waare Stad zelve , tot dit
verfchyntel , dit hersfenbeeld , wederkeeren , en nu be,
fchouwen, hoedanig de Schilder dit Tafereel betracht .
Van alle zyden wordt hier zyn gevoel verrascht,
door de geheimen der Natuur alomme aan to treffen ;
bet zy dat by zyne oogen wende naar de verrukkende bthandeling der lucht, wier uitmuntende ongewaarwordelyke overgang van zuivere , in regenachtige en
bewolkte lucht , van het ongemeen gevoel der Natuur
by den nabootfer getuigt ; bet zy dat by zyn oog ge •
veatigd houde op bet trapswyze wegdeinzen der tusfchen .
3uchten, in den verren golvenden afttand, die zich voor
bet oog des befchouwets aanbiedt ; of op de waare navolging der Natuur , in bet onderfcheid van bet dagby bet zonlicht , benevens bet krachtige en heldere ,
dat in hetzelve voorkomt , terwyl bet zo eene menig∎
to van gebouwen op allerleije wyze befchynt en betint ;
bet zy dat by de ilagfchaduw naarga, die elk door bet
zonlicht befcbeenen wordende voorwerp , fchoorfteen ,
ventterraam of ander uitfleekfel , van zich werpt, fnel
zynde, zonder, door een' gevormden trek, de hand des
Kunfl:enaars to verraaden, terwyl alles, even als in de
Natuur, zich redt, en , het eene voorwerp zich van
bet ander affcheidende, daardoor de Natuur getrouw
blyft ; of dat by bet kunstkundig gebruik, dat de Schil •
der in dit Tafereel van de wolkfchaduwe gemaakt heeft,
gevoele . Eindelyk, befchouwt by de duizende van dakpannen , wier eentoonige kleur de nabootfende Kunst
bier, aan de Natuur getrouw blyvende, door den gem
bra
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%rokeu toon, op onderfcheidene gronden en afflanden 9
zo zeer verfchillend gewyzigd heeft, - dan flaat zya
geest als bedwelmd , by de overweeging van bet fyn ge .
noel van toon, 't welk de Kun(tenaar, in dit, voor den
gewonuen befchouwer, anders minst bevallige gedeelte
des Tafereels, hee'fc doen uitblinken .
Zeer krachtig dnikt zich bier over de Schilderkundige Schryver der Decade Philofophique uit : „ De Kun•
• ftenaar fpreidt nog daarreboven , in dit Tafereel,
2 , de gaven van can uitmuntend Landfchap-fchilder ten
• toon (" ) . Aaa alle zyden verliest bet oog zich in
• een onoverzie"baar vertchiet .
De kleur der gron •
~, den , dci gebuttwen, der lucht bezit alles teven3
a , waarheid en febilderkundige harmonie . In bet meest
• heldere gedeelte , dat zich van bet Palels der Coefart
• tot anti den linker oever des Ty hers uitltrekt, is de
• lucht vervuld van die fchitterende warnlte, (zo metl
• zich dus uitdrukk,:n moge) die zich net ens anders
• zo (terk als in de Zuidelyke Landen loot gewaat
• worden . Eenigs oogenblikken van befchouwing maaa
• ken in dit opzicht de begoocheling volkotnen (t) ."
In de daad , hue meer men zich zoude willen bepade
fen, om de voor bet fchilderoog meest belangrvke par+
tyen van de overige to onderfcheiden, en fommige meest
uitmuntende vakken aan to wyzen , hoe meet men Vera
rukt words door de algemeene en byzondere fchoon .,
heeden van dit, in deszelfs eringfte voorwerpen, de
Natuur zo getrouwlyk nabootfende Tafereel ; zo dat hat
naauwkeurig zoekend oog geene plaats weet uit to kie•
2en , welke bet den Schilder , als meest opmerkens
waardig,, in den (laud, waarin de voorwerpen zich be •
vinden , zoude kunnen aanwvzen ; daar bier een cenvou •
wige ry Dakpannen , fchilderkun(lig befchouwd , zo
veele waarde heeft als de prachtig1te Coupel-torens der
I3oiiwkunftige Kerkgevaarten .
Zn men, war den Sty], waarin dit alles gefchilderd
is, betreft, eenige vergelyking met then van eenig Meeste!
(s) 1ammer is bet , dot 'er Been meer eigenlyk Landfchap
In dit Panorama konde voorkomen! Her geboomte en graen,
dot zich bier en door opduet, gelyk ook bet heerlyk ge,
fchilderd verfchiet, doet ons deze zucht, by bet affchryven
dezer woorden . nitboezemen .
(t) Decade Philofophique, 3o Germinal,An i %.( 2eApril z 4 )
ntnN3, 184 so. 120
N n
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ter verlangt, ten einde zy , die met de voortbrengfelets
der Kunst bekend zyn, zich een flaauw denkbeeld vats
de behandeling van alles zouden kunnen vormen, hebbe
men zich een Zonlicht van J . VAN DER HEYDEN en A . VAN
DE VELDE , een gemeen Daglicht van SAANREDAM,
een Verfchiet van CLAUDE LORRAIN , en dit alles in
den hoogflen trap van volkomenheid , voor to ftellen.
Hier by komt al verder de begoocheling der plaatfelyke
inricliting en de onverbeeldelyk naauwkeurige gelykheid
can de Natuur . Door welk een en ander de aantchouwer
ten eenemaal verrukt en als buiten zich zelven vervoerd
wordt -. welke indruk , volgends de Franfche Nieuw .
papieren, by alien, die dit Kunstiluk to Parys bezicla.
tigd hebben, en wier getal onnoemlyk grout was, even
treffend geweest is ; zodat zeker vooruaam Fransch
Schilder, na bet langen tyd met diepzinnige aandacht
befchouwd to hebben, eindelyk uitborst : Yoila le plus
vigoureux menfonge, que je connaisfe! (*) Maar inzonderheid was de uttwerking dezer natuurlyke tovery op .
merkenswaardig by de Doofflommen, welken door bun.
nen eerbiedwaardigen Onderwyzer, dco Heer SICARD,
derwaards geltid werden ; waarover de Scbryver van
het _7barnal de Commerce (t) zich in deter voege
uitdrukt : „ Het is onmooglyk hunne geestverruk~~ king , op bet zien van het voortreffelyk Tafereel
„ van Rowne en deszelfs nmliggende plaatfen , nit to
„ drukken ; de verbaasdheid en verwondering maalden
• zich tevens op hunne aangezichten , aan welke de nood„ zaakelykheid en de gewc onte ter gelaatsuitdrukking
• zo veel krachts byzet . Zy onder hen, wier ouder„ dom en opvoeding derzelver denkbeelden ontwikkeld
„ hebben . en die zich in de vernufi:ig uitgevondene
„ Spraak , welke men bun geleerd heeft, weeten to
a , uiten, drukten op bet leevendigst de verwondering
~~ Itit , tot welke de volmaakte hegoocheling van dit
t„ Panorama hen vervoerde, en her vermaak, dat de
„ waarheid der nabootfing in dit overfchoon werkftuk
~, bun deed gevoelen . Zo de goedkcuring der kenners
„ niet reeds bet Panorama van Rome boven alles, wat
„ tot Wen toe in dit fnorr van Schilderkunst tee
„ voorfchyn gekomen is, geplaatst hadde, zoude bet
„ uit{ fi~ journal de Commerce du Mardi 13 Germinal (3 April 1 8 044
,~
.~.~
•.. SatnIdi 15 Floreal (5 May 1804.)
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• uitwerkfel op deze wezens, wier aandoeningen noch
„ voorbereid , noch gewyzigd kunnen zyn , volflaan
„ hebben, olli den rang, welken hetzelve onder de
• vvortbrengfels der Schilderkunst des Heeren PIt.E• vos-r beflaan moet , to voldingen. De Doofflommeli
,~ hebben aan dezen bekwaamen Schilder een' tol vats
„ loffpraaken betaald, welken men van geene toegeevend •
~, hcid of vle1jery verdenken kan ."

,

BRIEFWISSELING TUSSCHEN DEN EERW.
STINSTRA, Leeraar der Doopsgezinden
EN DEN HSERE SAMUEL RICHARDSON,

MERE

JOANNES

to Harliogen,
Schryver van
de Pamela, Clarisfa en Grandifou .

, U it eene en andere •V oorreden, door den terw .

STINSTRA

geplaatst voor diens Vertaaling van de cLARISSA , is
„ bet alien, die deeze fchoone Stukken geleezen hebben,
,~ bekend, dat deeze waardige Man, den agtflen January des
• Jaars I790, to Harlingen, in den ouderdom van ruim een• en-tachtig jaaren , overleden , 4n Briefwisfeling getreeden
a, was met den Engetfchen Schryver diens Werks, in weiks
„ lof her noodloos is bier ult to weiden . Eenige trekken
~, daar van worden ons opgegeeven ; trekken, die eer dienen
,, om ons nieuwsgierig na dezelve to maaken, dan eene ge~, heele voldoening to fchenken. Deeze nieuwsgierigheid
• vonden wy, in de, ten deezen hare, to Londen, uitgeko• mene zes Deeltjes, getyteld : The Correspondence of SAMUEL
„

4uth-dr of Pamela, Clarisfa and Sir Charles
;, Grandifon, feletled from the original Manuferipts, bequa,, red by him to his Family, eenigzins ruimer voldaan, Met
„ RICHARDSON ;

„ die Briefwisfeling to vertaalen , oordeelen wy onzen Lee .
• zeren dienst to zullen doen . Zy zal ons en STINSTRA en
• RICHARDSON op de beste wyze leeren kennen . Als Vrien• den ftorten zy bun geheele hart voor elkander uit : en bet
,, Is ons opmerkelyk voorgekomen , dat , in her zeer breed.
„ voerig Leeven van RICE RDSON , voor anti deeze Briefwis• feling diens Mans geplaatst , zyn Brief aan STINSTRA on.
• der die behoort , waarvan her meeste gebruik gemaakt
• wordt , om then hooggepreezen Engetfchen Schryver to
• doen kennen . •- Niet meer dan deeze weinige regels
• oordeeien wy noodig, om her plaatzen dier Brieven in ons
• Mengelwerk to regtvaardigen . Her Is blykbaar, dat 'et
• meer Brieven tusfchen die Heeren gewisfeld zyn . Doch
• RICHAROsoii heeft Wet alle Brieven voor de pers be• waard .'
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Den Heere RICHARDSON .

,clan den )Pet Ed. Heere

SAMUEL RICHARDsoDI

JOANIVES STINSTRA

alien Heill

wensehg

Uwe CLARISSA wordt bier to lande hoogst bewonderd doer
allen , die in vetnuft uitfleeken , en gedreeven worden door
liefde tot den Godsdienst . Zy fchynt alle haare bevalligheden
niet verlooren to hebben door mynen arbeid daar aan befteed .
Veelen wenfchen , ten ernftigtlen , dat bet drukken der volgende Deelen, met fpoed , moge voortgezet worden . Onder
deezen bevindt zich een Bedienaar van bet Euangelie, die,
bet eerfte Deel geleezen hebbende , klaagde, dat bet lang.
draadig en verveelend was ; dock , wanneer by, op myn ver.
zoek,alle de Deelen hadt uitgeleezen, bekendeby, „ niet to
• twyfelen , of dat, indien veele gedeelten diet Brieven in
• den Bybel gevonden werden , men zich van dezelve Zort
• bedienen , om ze als fpreekende bewyzen eener Godlyk®
• Ingeeving by to brengen ."
Dan bet is thans voegzaam, dat ik eenig verlIag geeve vary
die byzonderheden, welke gy hebt opgemaakt nit den Brieve
-van uwen Wend , zo gunflig van my gewaagende .
En,
naardemaal gy verlangt my to leeren kennen, en dat ik zelve
w een kort vertical zou geeven van de voornaamfte lotgevatlen myns Leevens , zal ik , fchoon bet eenigzins onvoegelyk
en beuzelagtig moge fchynen , dat lemand , zonder regtmaatige redenen, van zichzelven fpreeke, in de overtuiging dat
gy zulks verlangt , dit verrigten ; opdat gy moogt zien ,
welk een Perfoon gy waardig gekeurd hebt , met deeze uwe
begeerte to vereeren .
Ik ben, in de daad, dezelfde Man , die den Brief tegen
de Geestdryvery heeft uitgegeeven , in den jaare 1750, wan.
veer deeze , in myn Vaderland , zich , op eene ontzettende
wyze, vertoonde. De geleerde De BoissY, van Berx in Zu'itzerland , doch to Leyden woonende , gaf 'er eene Franfche
Vertaaling van .
Myne Vyf Predikatien over de Natuur van Christus Keningryk enz. , van welken mw Vriend desgelyks gewaagt .
waariin ik de Vryheid der Kerke van alien juk des mensehlyken gezags verdeedig, zyn alleen in 't Nederduitsch voorhanden . Ik zend u bier nevens een Exemplaar, alsmede van
de Verdeediging der Burgerlyke Vryheid in den Godsdienst,
aan de Staaten des Gewests, waarin ik woon ; ik ben 'er de
Steller van : desgelyks myn Verzoekfchrift ann die zelfde
Staaten : ten einde gy nit dezelve, door den Franfchen Vertaaler in de Voorreden van de aangeduide Vertaaling ver.v
meld , dpor tnafcheukomst van can kundigen in her Neder`,
duitsch.
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duitsth, moot weeten , wegens welk foort ran Leere, en
door welke Regters, ik veroordeeld werd . Want,degro
den geleerd hebbende van een zuiverder foort van GodgeIeerdheid, en van eene edeler foort van Vryheid, nit de
Schriften van CLARKS, HOADLEY, LOCHS, enz., oordeelde ik
bet myn pligt , dezelve niet alleen , met alle myne vermo .
gens , to verdeedigen , maar ook overeenkomitig daar mede
to handelen, in myn geheelen leevensloop : om welke reden
ik een beroep in de Doopsgezinde Gemeente to Am!ferdam
(want ik veronderftel , dat gy reedit weet, dat ik tot die Ge .
zindheid behoore) weigerde aan to neemen ; dewyl ik in die
Gemeente my zou hebben moeten buigen onder bet juk
van Mennonitifche Orthodoxie , met welke ik in alien deele
aiet overeenitem , en van welke onderwerping ik op myne
min aanzienlyke Standplaars vry was .
Die zelfde liefde voor de Vryheid fpoorde my vervolgens
aan, door de evengemelde Verdeediging , de moeiee , welke men onze Gemeenten zogt aan to doen , of to weeren :
men hadt 'er my toe verzogt . Hier door wekte ik den
toorn van de Leeraaren onzer Hervormde Kerk tegen my
op , ais een voorita$der van losbandigheid , en een tegenfireever niet alleen van hun Kerkiyk , maar ook van bet
Burgerlyk Gezag . Dan deeze toorn borst tegen my met de
groottte woede los, wanneer ik de gemelde Yyf Leerredenen
bad uirgegeeven ; en bovenal , toes de bylland en befcherming des Prinfen Van ORANJE hunne poogingen o nderfchraag.
d e. Vreemd , in de dead , mag het met regt fchynen, dat
een Perfoon van zo hoogen rang lust ball om tegen een zo
weinig beduidend Sterveling op to ftaan l Maar de Kerk wag.
geldel De Orthodoxie was in gevaerl Zommigen lieten ver
luiden , dat de Prins bewoogen was door redenen van Staat,
am zich als een verdeediger dier zaake re vertoonen, ten
einde to gemaklyker de hoogre van Magt to beklimmen ,
welke by naderhand , door andere kunftenaryen , verkreeg,
Wet ook de reden ware , de Prins brags de zaak voor de
Afgevaardigde Staaten, die, op 's Vortten raad, myne Leer
redenen zonden, om onderzogt to worden door alle de Hooge.
fchoolen van Holland, en de Kerklyke Klasfen (gelyk ze ge .
noemd worden) van dit Gewest , die 'er de fnoodfte ket
tery in vonden. Ik werd onverhoord veroordeeld , als ver.
dagc van Socinianery , en kreeg last om in myne Gemeente
niet meer to preeken . Op myn belting deswegen by de
Staaten, door bet Verzoekfchrift, 't welk gy hier bygevoegd
ziet, kreeg 1k geen herftel . Myne Gemeente , die, toen
niet alleen_, maar vervolgens menigmaalen, ernflig verzogt,
dac ik van bet my opgelegde bezwaar mogt ontheeven worden , kreeg even min gehoor . -- Naderhand heb ik flegts
efnmaal myn nederig verzoek herhaald ; naardemaal men van
N n 3
my

566

8R1&Fw1SSELING

m y voorwaarden vorderde , waaraan lk my Met verkoos to

onderwerpen. Ten einde gy de redenen moogt weeten ,
waarom ,1k zo handelde heb ik bier by een. affehrift ge.
voegd nit een Hollandsch Nieuws-blad, waarin myn eisch
en voorflag aan de Staaten voorkomt, welke niet afzonder
lyk is uitgegeeven . Deeze, zeg ik , waren de weezenlyke
redenen , welke my wederhielden vein bet doers der gevorderde belofte, dat ik nooit de Sociniaanfche gevoelens zou
voortplanten : want, in waarheid, ik hel tot die Leeritellin •
gen niet over. Zuiks erken ik rondelyk by u ; maar, wan*
veer Mannen, met gezag bekleed, ons tragten to verbinden,
en ouze Vrybeid to belemmeren, door Belydenisfen en Verbintenisfen van deezen cart , oordeet ik her de zaak een§
braaven Burgers, en waaren Christens a zich zulks niet to
laaten opdringen . Zeer veelen befchuldigen my thans van
halftarrigheid ; maar ik ben by my zelven bewust van myne
eigene opregcheid , en dat ik ann de voorfchriften van myrt
geweeten niet gehoorzaamd heb, zonder de zaak we! to wik'
Dwaal ik , myne dwaaling is myn
ken en to weegen .
ongeluk .
Ondertusfehen leef ik geheel to vrede met myn lot . Ik
vervul alle deelen van myn Kerklyk Ampt, uitgenomen .dat
ik niet in 't openbaar predik : Onderwyzingen der Jeugd zet
ik voort. Schoon ik a11en eisch op myne Jaarwedde heb
Inaten vaaren , zo ras myne Gemeente myne Leerredenerl
moest derven, zyn egter myne byzondere omftandigheden z0k
beltrompen niet, of ik kan geneegzaam leeven, en die Boew
ken aankoopen , waarmede ik my verluscig in eene gezetta
Letterbezigheid . Ik genlet de liefde en toegenegenheki my
vex geheele Gemeente, en de vriendfchap van veele Braaven,
niet alleen van myne Gemeente , maar ook van de Gereforineerden , van wier getrouwheid myn rampfpoed ten bewyze
ftrekt,
In deezer voege is , onder de befeherming van het Beste
aller Weezens , dat , zelfs to midden van myne ongevallen,
vay myne opgeruimdheid en helderheid van geest heeft laa*
ten behouden , myn toeftand verre van droevig en bejam .
merenswaardig . 'Schoon , by bet eerite opiteeken van den
form, de geraaktheid der Geesclyken fterk tegen my woedde,
en my met lasteringen van aile kanten beflookte ; fchoon het
vonnis, over my uitgefproken , gepuard met de uitgebragte
ftemmen der Godgeleerden , op welke bet gegrond was ,
openiyk gedrukt en verfpreid , my aan de verfmaading des
algemeens blootftelde ; fchoon de Godgeleerden naderhand
zeer fterk gewerkt hebben , hoewel vrugtloos , om my to
ontzetten van bet in 't licht geeven myner Schrifcen , fbhynt die geestdrift thans vry aanmerkelyk bekoeld, en ik
Beef war my behaagt ter drukpersfe, gelyk genoegzaam blykt
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sit myn Brief tegen de Ceestdryvery, waarin ik niet gefpaard
beb my aan to kanten tegen de heerfchende gevoelens der
Godgeleerden , myne Landgenooten .
Daarenboven heb ik in het Nederduitsch uitgegeeven een
TUSSCIIEN STINSTRA EN RICHARD'SON .
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Leerreden tegen de Sluikeryen. -- Gedagten over den
Yan JOAN VAN DEN HONERT T. H. ZOOM , Profesfor en Pre.
dikant to Leyden . Deeze Hoogleeraar blies de krygstrompet

hens Godgeleerden Oorlogs , toen ik , aangeprikkeld door
jeugdige drift en een gevoel van belediging , nogthans niet,
gelyk ik geloof, buiten de zaak weggevoerd, hem vry fcherp
bejegende .
Zeer veelen overtuigden my, dat ik myn arbeid
wet befteed had ; dewyl ik daarin plaatfte eene zeer breede
uitweiding over de noodzaaklykheid en waardy der Goede
Werken , waarin ik klaar betoogde , uit de beginzelen van
bet gezond verftand en de getuigenisfen der Heilige Schriften , dat Zedelyke Deugd de ziel des waaren Godsdiensts uit .
maakt. -- Pier-en . twintig Leerredenen, over de voornaamite
Leerfeliingen en P1igten der Christenen , zond ik in 't licht,
ten einde men daaruit mogt oordeelen over de begrippen en
gevoelens , welke ik der Gemeente , myner zorge toever.
trouwd , inboezemde. - Eindelyk heb ik , in XI Deelen,
site de Predikatien van Dr. SAMUEL CLARKE uitgegeeven .
Deezen Man vereerde ik aitoos, ale bezield met een waaren
Apostolifchen geest . Uit diens dierbaar Boek, over de Wetard
heid van den Natuurlyken en Ceopenbaarden Godsdienst, ont.
leende ik zekere en vaste gronden voor ons allerheiligst Geloof. Ik ben tegenwoordig onledig met 'er eene Nederduit.
(cite Vertaaling van to vervaardigen . (*)
Maar de hoop . dat ik ooit weder herfteld zal worden is
de vrye uitoefening van mynen Predikdienst, is nu geheel
verdweenen . Laatstleden winter hebben eenige afgevaardigden onzer Gemeente ten then einde zich vervoegd by de
Kroonprinfesfe, Gouvernante der Nederlanden, om haare befcherming in to roepen, en eenen Aanbeveelingsbrieve aan de
Staaten van Friesland to verzoeken, dat zy myne herftelling
wilden toettaan . Doch de Prinfes oordeelde het niet voeg .
lyk, zich in deeze zaak to mengen .
Toen, in den Jaare 1749, eene woedende menigte, in dit
Gewest, sties in verwarring ftortte, kwam een Party ten my .
nen huize , en verzogt to megen weeten , of ik 's anderen
daags v66r- of naa-middags tlegeerde op den Predikftoel ge .
bragt to worden ; met byvoeging , dat zy zouden zorgen ,
dat de vryheid van preeken my voortaan niet zou geweigerd
worden . Doch daar 1k afkeerig was van zodanige geweld .
aaadige maatregelen, wees 1k hec, op eene beleefde wyze,
van
(* Dit Werk is ten Jaare 1769 ultgekomen, ale vertaald door sTiNsTRA a Ampsgenuot, JAN BOELAARD . De Opdragt en Voorretlen wyzen
nit, Wag 5T5N5TRA 'er aan gedaan hebbe .
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van de hand ; fcboon zy bedreigingen uitboezemden , dat, in.
then ik myne toeflemming niet wilde geeven, zy my met geo
weld zouden dwingen .
Dus, Mynheer! hebt gy eene korte fchets van myne Ge .
fchiedenis , Omflandigheden en Schriften, zo als dezelve my
fchryvende voor den geest kwamen . Dan ik zette my Met
tot dit verflag alleen met oogmerk om u den man beter to
doen kennen , welken gy de vryheid verleende om aan u
to fchryven ; maar ook, om de waarheid to bekennen, in de
boope, dar gy door dit myn voorbeeld uitgelokt zoudt wor .
den, om my to begunfligen met eene nadere kennis aan u . M 2g fk u vraagen , (fchoon ik al to flout ben , myn brief
bloost niet) welk eene leevenswyze gy in uwe jeugd geleid
befit? Zyt gy, gelyk bet gerugt vermeldt, Reeds bezig geweest in den Boekhandel?Van waar hebt gy verkreegen eene
zo nnauwkeurige kennis van tall hart en de zeden desMenschdoms? Wat gaf u de eerfle gelegenheid tot fchryvenI
Door welke middelen hebt gy uwe onflerflyke Werken voltooid8 Zyn ze van uwe eigene vinding9 of hadt gy een model van bet werklyk leeven voor uwe oogen , 't geen gy
met bygevoegde kleuren hebt opgecierd?
Uit bet gefchreevene kunt gy gemaklyk afleiden, dat myn
Vaderland , als eene Stiefmoeder , by my in geene hooge
acltdng deelt . Ik zou my dus veelligt laaten overhaalen om
van verblyfplaats to veranderen . Engeland, als bet gelukkig
verblyf der Vryheid, heeft my zints long bekoorelyk toegefcheenen . 1k vond my verrukr door uwe allervriendlykfle
vitnoodiging ; en ik zou bet onder do genoeglykfle genie .
tingen myns leevens cellen , de vryheid to mogen hebben u
to zien, met u kennis to maaken, met u to verkeeren : dock
'er Roar een zwaare hinderpaal in den weg. 1Vlyne Moeder ,
war verdienflen my hoogst dierbaar , leeft nog ; ten haaren
buize woon ik, nog ongebuwd zynde . Ik ben de fleun en
most van haaren tjuden dog ; zy telt zeven-en,zestig jasren ;
iiogthans is zy van eene gezonde en Rerke gefleltenisfe . Zy
zou wegkwynen van verdriec en kommer, indien ik toebereidzels maakte tot eene zo lange Reize ; naardemaal zy
teden zou hebben om to vreezen , (en die vrees zou my
mede bekruipen) dat ik nimmer den Britfchen grond zou ver.
Iaaten , indien ik immer op denzelven myn voet gezet bad .
Vaarwel l vaar nogmaals wel 1 myn waarde Heer ! en vaar
voort my to beminnen gelyk gy begonnen hebt! (')
I. STINSTRA.
PS . Deeze Brief was gefchreeven op den 3ifen Mart
gygg, en gedagtekend o April,
(Het Vervolg in her eerstkamend Stuk .)
(#) Wy hebben de

Engol(Fhe

lve gefchreeven Waa,, gevolgd .

Vertaalihg nit het Latyn , wanrin deTREF+
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TREFFEND VOORBEELD VAN BET REDDEN DER SCHIPEREUKELINGEN MET DEN LEEVENS-BOOT .
ogten wy voorheen eenig berigt geeven wegens den Lee .
vens .boot, door Mr . HENRY GREATHEAD, to Shields, uitgevonden, en deswegen door bet Parlement met eene belooning van ieoo Pond . St . befehonken (*) ; wy kunnen
thans van eene Proefneeming met denzelven gewaagen, die
dubbel meldenswaardig is, genomen op den 23 November des
voorleden jesrs.
Het Brikfchip the Bee, van Shields, Capitein JOHN HOUSTON,
was met een oostlyken wind in zee geflooken , doch niet
verre gevorderd, of bet begon uit den zuid-oosten fterk op
to waaijen , 't geen hetzelve noodzankte,weinige uuren daarnaa,
weder to keeren . By de laatfte Kwartier Ebbe,Tynemouth Bar,
met een holle zee , aandoende , fl:ootte bet Schip aan den
grond, en bet roer van achteren uit de haaken . Nu geheel
ituurloos zynde, dreef bet Schip na de noordzyde van Tysemouth Bar, en eindelyk op Black Middens . - De zo .
danigen, die ooggetuigen geweest zyn van de verfchriklyke
zee , welke op her noordlykfte gedeelte van deeze haven, by een zuid- oosten wind , aanrolt en breekt , kunnen
zich een denkbeeld vormen van den ontzettenden toefland b
waarin zich bet Scheepsvolk bevondt . In bet midden van
de klippen, waar de zee bergen hoog opryst, zo dat men
dikwyls geen Schip zien ken, en waar men verwagten moest
dat eenig Schip terftond can fpaanders zou flooten, was bet
Adnig bergmiddel, om niet in de golf geflingerd to worden,
In de weevelingen to klimmen , 'c welk de Capiceln met zes
man en de jongens deedt ; zy maakten het geheele Scheeps.
Yolk nit.
De gevaarlyke flard, waarin zy zich geplaatst vonden, trok
terfond bet Dog van een
oot aantal toekykers, zo van
North . als van South-Shield De oevers waren allerwegea
met yolk bezet, 't geen, door een angftig uitzigt, deelneeming betoonde in bet lot der Schipbreukelingen . - Gebruik
to maaken van den Leevens-boot, oordeelden de meesteit
onmogelyk ; en in alien gevalle ging bet met groot gevaar
vergezeld, nit hoofde van de fchriklyk hooggaande zee, en
de vreeslyke rotzen, ter plaatze , waar hot Schip geftrand was .
Zo zeer , nogthans, was Mr . GREATIIEAD, de Uitvinder
van den Leevens-boot, overcuigd, dat deeze het in zee,
hoedanig dezelve mogt weezen, kon houden, als dies wel
beftuurd werd, dat by, zonder twyfelen, en met de grootfte
vaar.
*) Zie onze Vaderl. Letteroef. voor t8o2 . bL 547Nn 5
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vaardigheid, zynen dienst aanboodt, om de manfchap. vail
de Brik to haalen Dit onverzaagde aanbod werkte als een
electrieke fchok onder de Zeelieden . Onmiddelyk werd de
Northumberlandfche Leevens-boot in zee gebragt en bemand
met Mr . GREATHEAD en Zeelieden van South-Shields. Bin.
men weinige minuuten bereikten zy bet Schip zonder veel
moeite , en haalden de manfchap nit bet want, huiverende
van koude en door vermoeienis afgemat . Ben man, to veel
baasts maakende om in den Leevens-boot to geraaken, viel
in de breekende golven, doclm werd onmiddelyk gered . Het
geheele Scheepsvolk in den Leevens-boot zynde , roeide
dezelve na ftrand ; en in minder dan een uur tyds, naa dat
de Boot in 't water gebragt was , keerde dezelve , zonder
lets geleden to hebben, na South-Shields terug .
Dit is zeker de ontzettendfte en gevaarlykfie tocht , welken eenige Leevens-boot nog ooit ondernomen beefs ; ter.
wyl men uit bet gemak, waarmede zuiks gedaan 1y , en de
veiligheid, waarmede alles afliep, dewyl de Boot year zeer
weinig water fcbepte, eenigzins kan opmaaken, wat 'er u.ede
gedaan kan worden . De vreugde, welke het Volk, op strand
ftaande, by het gelukkig wederkeeren bezielde , was onbew
fchryflyk groor. Deeze welgeilaagde proeve heeft een nieuwen lauwer gefchonken aan den Uirvinder van den Leevens •
boot, alsmede aan den Hertog VAN
NORTHUMBERLAND en andere weldandige Begwtlligers eener Uitvindinge, zo heilzaam
voor bet Menschdom . Wy verheugen ons , dat bet getal
deezer Leevens- booten op onze kusten allengskens vermeen6
dert (*) .
(*) Uit The Report of Evidence and other Proceedings in Parliament, refpeaing the invention of the Life -Boat. i8oa.

HISTORIE- EN OORDEELHUNDIG BERIGT WEGENS DE VRAAG :
„ OF HET WAAR ZY, DAT DR WEDUWEN IN INDOSTAN
„ DE GEWOONTE HEBBEN, ZICH OP DEN HOUT„ MYT HAARER ECHTG'ENOOTEN TE VER,t BRANDEN ?"

Historiefchryvers bebben van deeze heldhaftige
Veele
offering meer of min naauwkeurige verhaalen gegeeven .

op-0

Eenige meer uicvoerige byzonderheden oncmoet men daar
van in zommige Tydfchriften, zints de berigten, door den
Marquis WELtESLEY, Gouverneur Generaal van de Engel .
fche Bezittingen in dit gedeelte der Waereld , aan de Be .
*indhebbers der Groot - britannifche Oostindifche Maatfchappy toegezonden.
Niets waars bykans behelzen die
berigten en de verhaalen der Historiefchryvers . Valsch
{s
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h het, dat bet getal deezer flagtoffers jaarlyks wet dertig.
duizend bedraagt , zoo ais de Heer WELLESLEY verzekerr,
Even weinig waar is bet , dac eene Kindermoordende Wet
bier ce lande de Tweelingen , ltraks by hunne geboor .
to, ter dood verwyst. Met bet bloot ontkennen van bet
nanweezen eener zoo fboode Wet zal ik my vergenoege-n.
Eon menschlievend Volk , uit kragt zyner tlaatkundige en
godsdienflige inrigtingen, zagtaartig en gevoelig , tot zoo
verre zelf, dat hetzelve bet blood van dieren niet durfc ver .
gieten , om derzelver vleesch tot fpyze to gebruiken , ett
zulks in gevolge der aangenomene leerftellingen omtrent de
Zielsverhuizing -- zulk een Volk konde noon eene zoo
barbaarfche, zoo woeste Wet aanneemen , die zelf den Kanni .
baalen zou i}ooten .
Wat de gewoonte aangaat , die order de Weduwen zoo
veele flagtoffers maakte , ik durf verzekeren , dat zy nagenoeg is nicgefleeten. De Mogollen, zints zy op de puinhoopen des Troons der Indoufche Prinsfen eene Dynastie gebouwd hebben , hebben die barbaarfche offeranden volftrekt
verbooden ; en zints dat tydftip, 't welk in bet begin der
XIde Eeuwe der gewoone Jaarcellinge mag gefteld worden ,
zou men misfchien geene duizend Vrouwen kunnen teller,
die door deeze edelmoedige opoffering zyn omgekomen ,
welke ik zekerlyk in geenerlei maniere kan toejuichen, docln
die ik niec kau nalaaten to bewonderen .
Ik voeg 'er no_
vens, dac de Europeaanen , even afkeerig van dat gebruik,
deeze Wet der Mahometaanfche Mogollen gehandhaafd hebben, in alle de Provincien diens uitgebreiden Gewests, w et.
k e zy hunner heerfchappye onderworpen hebben . En , in
de daad, geduurende de twintig jaaren, die ik in In die ver .
toefd, en 'c welk ik van 't een einde cot bet ander, in after .
lei rigtingen , doorkruist heb , is my flegts een eenig voor .
beeld der vrywillige opofferinge eener Weduwe voorgeko .
men . Met vermaak goof ik deezer waarheid getuigenis , die
de Wetten der Mogollen en den wysgeerigen geest der Eu .
ropeaanen tot eere verltrekt .
Thans gaa ik eene korte historifche proeve mededeelen van
de plegtigheden , welke deeze groote offerande verzelden,
waar van men voormaals meer voorbeelden kan gezien heb .
ben, maar die evenwel niet, gelyk zommige Schryvers verbaalen, door eenige flellige Wet van SR AMA bevolen wierdt.
Indien eene Vroucv , met eenen Indou in den Echt ver .
bonden , haaren Man overleeve , leidt zy zedert een afge .
zonderd leeven. Hot Weduwfchap befchouwt dit Volk als eene
ftraffe, door de Godheid opgelegd . De Weduwen leeven in
de eenzaamheid etr in eene foort van vergeetenheid ; met huls .
tyke bezigheden kunnen zy zich niet bemoelen , doen af.
Hand
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ihnd van alle vermankea ontdoen zich zeif van haare kostbaafbeden. Om met haste Echtgenooten gelukkig to zyn in her
andere leeven , zouden zy met hem moeten flerven . Dit
leerftuk, 't welk wy als een onmenfchelyk, zelfs een affchu .
welyk gebod bei'chouwen , hadt egter zynen grondflug its
eene oordeelkundige aanmerking van den wyzen BRAMA ,
den Wetgeever der Indous , raakende de bedryven der Vrouwen onder her Volk, welk by wilde hervormen . Heilzaam
waren toenmaals de inzigten diens vermaarden Mans, eenen
der verftandigle Wetgeeveren op den aardbodem . Om than,
myn historisch verhaal Wet of to breeken, zal ik dit elders
bewyzen .
Eene jonge Bromine van Mounguer, eene Stad in Bengalen , non den Ganges gelegen , oud ruim negentien jaaren,
moeder van twee Kinderen, verloor onverwagt haaren Mau,
die flegts zeven dagen ziek geweest was .
Deeze jonge Vrouw behoorde tot den Scam der Babous ,
den eerften van de Caste der Braminen, die voor den open .
baaren Eerdienst Priesters levert . Zodra de Arts, die over
haaren Echtgenoot ging , van zynen hachelyken toe(land aan
haar kennis gaf, verltlaarde zy aan haare Ouderen, dot zy
zich nevens hem wilde doen verbranden .
De Vader, om VISSIACODI edit was de naam dier Vrouwe)
haar opzet to ontraaden , bediende zich in 't eerst van alle
middelen , van her natuurlyk gevoel ontleend , die by dagt
dat pp haar indruk konden maaken . Hy onderhieldt haar over
haare liefde voor baare) Kinderen, die , nog jong zynde, boare rederheid en zorgen nog long zouden noodig hebben ; die
moederlyke zorgen, welke niet kunnen vervangen worden .
Vervolgens voerde by her gezag der nieuwe Wetted aan ,
die zich tegen haare opoffering verzetteden . „ Door geld,"
dus antwoordde deeze jonge Vrouww,, her model van huwe •
lyksdeugden en liefde , „ kunt gy gemaklyk , dit weet ik,
• her verlof verkrygen , 't welk ik varzoek dot gy voor my
,, wilt verwerven . Ik heb myne Kinderen lief, maar ik wil
• myne dagen eindigen, en myne asch met die buns Vaders
• vermengen, indien by tot bet aanweezen niet kan herroepen
• worden .' Van dot oogenblik wilde zy naar haaren Vader,
noch naar de gevoelens der Natuure luisteren ; onwrikbaar in
baar befluit tradt zy in de kamer van DOPOUERAMS`, haaren
Echtgenoot, en ging voort met hem op to pes£en . Van dit
ACANANDA-BAB©U , de
*Iles ben ik ooggetuige geweest .
Vader der bekoorlyke vISSiACOnt , wanhoopig over boor wreed
befluit, tradt, in weerwil van zich zelven, in haare maatreHy begeeft zich no her verblyf des Engelfehen Op .
gels .
perhoofds , (wrens naam ik niet zal noemen) om van hem
bet verlof to koopen, door zyne Doper verlangd, om ziclt
op

OP DEN HOUTNYT HAARER ECfTGENOOTE?ti

573

op den zelfden boutftapel to verbranden met de (toffelyke
overblyfzels des Mans , met wien zy voor altoos haar lot
hadt vereenigd .
Volgens de zeden der Indous zon her huis voor befmet geIiouden worden , en men zou een gezin van misdaadig verouim betigten, indien een van deszelfs leden aldaar zyne dagen eindigde. Een zieltoogende moet zyne oogen fluiten aan
de oevers van den Ganges of den Indus, met zyne handen de
wateren dietRiviere aanraakende . Uit een beginzel van menschlykheid en zindelykheid, worden de lyken ten brandftapel ge .
voerd , zoo ras zy koud zyn .
In 't oogenblik dat DOPOUERAMS aAaou begon to zieltoogen
(en dit oogenblik is nooir, in deeze landen, van zoo langen
duur, noch zoo fmartlyk, als by ons ; even gelyk de baarens.
weeen) wierdt by na den oever van den Ganges gedraagen,
eene vergoode Rivier, en die, om deeze reden, den naam van
den weg ten hemel voert. Naauwlyks waren de wasfcbingen
ea verdere plegtigheden , door den alouden Godsdienst diens
Volks bevolen, geeindigd, Of DOPOUERAMS was Diet meer.
Te fterk was zyne jonge Echtgenooce van dit flerven ge .
troffen, om haare droefheid alleen door traanen aan to kon .
digen . VISSIACOui keert na huffs, met haare Kinderen, nog
to jong om bun verlies to bezeffen , en bereidt zich aldaar
vrywillig tot de offerande , welke zy ann de fchim haare
Echrgenoors zal roebrengen ; by voorraad fmaakr zy de eeu .
wage zaiigheid , door de leerfteltingen van haaren Godsdienst
21s bet loon toegezegd , aan de zuivere en deugdzaame zie .
(en der Vruuwen, die in dit leeven haaren pligt betragt hebben, en haare dagen eindigen met zich nevens haaren Man
op den zelfden houtmyt to verbranden .-- Tederlyk omhelsde
zy baare Kinderen , bet onderpand haarer liefde, welke zy,
door eene tegenftrydigheid, die zich Diet last verklaaren, zou
verlaaten, in weerwil van den weusch der naruure en haar .
tederfte aandoeningen .
Haare huwelyksvrugten hieldt zy nog omarmd, toen haar
Vader ACANANDA voor haar verfcheen, met eene brandende
lamp, our haar de eerite proeve van den brandftapel to doen
ondergaan . Wanneer eene Weduwe de lamp uitblaast, diens
zulks ten zein, dat zy vrywillig en met volkomene toettemming
haar leeven opoffert. Wie is in haar om eeu denkheeld to gee .
wen van de hartverfcheurende aandoeningen van ACANANDA
aABOU en der meer aanweezenden, getuigen van de bedaard .
beid, met welke vissiAcoDI de lamp, door haaren Vader haar
aangebooden , uitblies? Dit itom antwoord hadt zy Diet gegee .
wen f,geduurende de plegtigheid mogen de Vader en de Weduw
Diet met elkander fpreeken , zelfs elkander Diet aanzien) of
zy- verwyderde zich van haare Kinderen, om haare bloedverwan.
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wanten to ontvangen, en een oogenblik met hun to fchrelen .
Straks verlaat zy hen met haare gewoone bedaardheid van
ziel, om haare afwasfching to volvoeren , en met haare elgen handers den affcheidsmaaltyd to bereiden, den laatilen,
welken zy met haar gezin zal doen .
Die maaltyd was niet geeindigd, en alles tot den optogt
en de verdere plegtigbeden in gereedheid gebragt, of de We.
duw van DAPQUERAMS , in 't wit gekleed, (ztynde de kleur
van 'bet rouw- en weduwen-gewaat) doch voor t overige even
kostbaar als op haaren trouwdag uitgedoscht , verlaat haar
buis, houdende haare Kinderen aan de hand , verzeld vale
$acre Moeder en van die baars Echtgenoots . Zy opende
deezen akeligen en treurigen optogr ; haare hooding, de helder .
heid haarer gelaatstrekken , de fchynbaare kalmte haarer ziele
zouden deeze plegtigheid als een Feest hebben doen befchou .
Wen, en geenzins als cene Lykftaatfie, die in de verfchrikke .
Jykite opoffering moest uitloopen . 7y neemt gang, van haar
geheel geflagt en eene menigte anderen gevolgd, na den oe,
ver van den Ganges, ter plaatze alwaar de houtmyt was ver
.
baardigd . Ann bet hoofd diens optogts ging eene groote b en .
d e muzikanten , treurzangen op hunne luidklinkende fpeel.
tuigen aanheffende.
Den oever der Riviere genaderd, befchouwt VISSIACOI)I den
houtmyt , op welken bet lyk van DOPOUERAM$ reeds lag,
vestigt met veel tederheids bet oog op haare Kinderen, drukt
Ike met vervoering tegen haar hart, kuscht ze voor de laat .
fte maal, en geeft een zein om ze to verwyderen . De Na.
tuur fcheen haare regren to herneemen ; doch flegts voor eene
korte poos .
Tot op den oever nedergedaaid , nadert zy alleen den
brandflapel , wandelt driemaal rondom denzelven, Reeds blue .
men drar op werpende ; en, deeds van haare Moeder en die
haars Echtgenoots verzeld, treedt zy in den Ganges tot bet
doen van haare laatfle zoenwasfching . Thans legde zy haar
wit kleed 2f, en bedekte zich met een klein ftuk graauwe
Straks daar naa
tyde , by de afwasfchingen gebruikelyk .
verwyderen zich de beide Moeders , om War niet aan to
ha- befmet hebben . Ge.
raaken ; derzelver nanrasken zou .,r
duurende de reiniging, deedt visSIncoDI aan de Zon, bet
2innebeeld der Godheid , eene offerande van ongekookte
cyst en bloemen, van welke zy drie handvollen in den Gane
ges wierp. Het overige plaatfte zy rondom den brandfta .
pel , in zeltere bladeren omwonden, ter gedagtenisfe vas
haars Echtgenoots weldaadigheid en edelmoedigheid .
Vervolgens van nieuws in den Ganges treedende, ter hal •
ver knie , doer zy een kort gebed ; zy legr haare kostbaar.
beden a€, om ze fluk voor fluk aan haare hloedverwante*
en
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en vrienden ice fchenken, wien zy ze van verve toewierp .

Haar a,irrlette (*) Rest zy aan haare Moeder ter hand, om
ran h^.are D.ogter, bet oudtle haarer Kinderen , to wordea
De keten, die aan haaren halt , en soft
ter hone. gelteld .
#ve1ke het hruidsjaweel hing , gebroLen hebbende , wierp
Eenej Overleveting , zoo oud al*
ey die in den Ganges .
Bit Volk, doet hen gelooven, dat deeze Rivier, in de Fat
belkunde del Indous even vermaard , als de Styx in die det
Grieken , allleen dit brwdsjuweel der Vrouwen !poet bezic .
ten ; en dat bet haar zal worden wedergegeeven in de tegerf.
woordigheid des Eeuwigen, als een getuigenls hearer verdien . .
fen . Vervolgens nam VISSIAC6D1 een weinig ilyk, mengde
bet met tirnam, een witte aarde, waar mede de Indous .
terltond naa de reiniging , zich bet voorhoofd en derv built
beftryken .
D t godsdienftig bedryf is het laatle oliezel, volgens den Godsdienst van dsAMA .
Het herinnert den menfiche , dot by eene verzameling van itof is, en wejhaast dean .
we zal wederkeeren .
Geduurende deeze wasfching, deedt zy verfchelden gebek
den, nam tot driemaal toe water in de holte van haars
hand, fprengde eenige droppels rondom zich heenen , ea
drunk 'er , drie onderfcheidene reizen, iets van , ten zinnebeeld van de Treytayen , of de drie Eigenfcbappen det
Godheid .
Deeze Iaac(te plegtigheden geeindigd zynde , verleat view
IACODI de Rivier, en nadert eeslen fakkel, om van den hours
!lapel de tweede proeve to neemen, door bet eerfte gewrigt
ties vooriten vingers der rechterhand to verbranden . Geduu .
rende deeze wreede proef is de Weduw alleen ; haar moed
to vastberaadenhcid zyn haar eenig fchraagzel : geen weezen
snag haar genaaken, geen mensch mug hear aenraaken . Een;b
Weduw , die deeze proef niet konde doorflaan , zou do
cere, van haare asch met die haars Mans to vermengen, niet
kunnen verwerven . Met zoo veel Itandvastigheids en moeds
4londt deeze jonge en belcoorlyke Bramine die proef door,
dat ik bet met myzelven niet peens was , of 't geen ik zag
geene begocheling der zinnen ware . VISSIACODI'S heldhaftige
kloekmoedigkeid ging, al war myn geheugen van de groot .
beid van ziel der Seze zich herinnerde , zeer verre to
boven .
Naa deeze proef , de laat(te van alien, beklom vissIACOns
den houtmyr , met behulp van een voetbankje, door eenen
kaarer bloedverwanten aldaar geplaatst,
Hier noemde zy
Voor de eerite mans van haar leeven haaren Man by zynen
team . Thans was 'er geen onderfcbeid van rang sneer tus .
fchett
(*) II ier to lande Ingam genearnd ; bet beeld der Gvdbeid a ondef;
le gedaanteu der teeldeelen .
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fchen haar en wylen hearen Eclitgenoot . (De zeden der In.
dous verbieden de Vrouwen, uit ontzag, ooit den naant
haarer Mannen to noemen .) Vervolgens ter !linker zyde
van bet lyk zynde gaan liggen , ligtte zy hem bet hoofd
op, om bet op zynen rechcer arm to doen leunen , eves
nlsof by nog leefde . Vervolgens met de flintier hand den
booms vattende, met wiens vlam zy haare groote proef van
,den houtflapel hadt genomen , itak zy 'er zelve ien brand in,
Om den brand to verhaasten en den rook re vlrmeerderen,
wierpen 'er de omflanders relkens olie en welriekende wateren in . Verfcheiden mansperfoonen, lange en zwaare bam ,
bous of rietftokken in de handen houdende , plaatften de2elve kruislings over bet licyaanz , de beenen en den hats der
:ampzalige, waarfchytllyk om haar to fmooren en haar lyden
to verminderen . Goduurende dit tooneel, 't welk meer dan
twee uuren aanhieldt , befpeurde men aan deeze Vrouwe
geenerlei blyken van fmartgevoel, geene verandering in h aa .
r e gelaacstrekken . I -Iaare heldere oogen wendden zich nn en
clan na de plants , alwaar misfchiet7 haare Kinderen flonden .
Dit was bet eenige, 't geen haar fcheen to treffen.
De fpeeltuigen, die, zoo ras de ftoet den Ganges was ge .
naderd, gezweegen hadden, deeden zich chans hooren ; docit
gy fpeelden flaauwer.
Een fmartlyk gevoel hebbende van at wat 'er onder myn
oog voorMiel, en als buicen my zelven , berouwde bet my
bykans, dusdanlg een tooneel to hebben bygewoond . Ik was
'er verfcbeiden dagen ziek van ; en, naa een tydverloop van
dertig jaaren, gaat my nog, op het blooce herdenken , eene
title huivering door de leden .
Ik heb een berigt gegeeven van den afloop deezer treurige
plegtigheid, waar van men zoo veel en zoo onderfcheiden
beeft gefproken , en welke LEMIERRE op eene wyze, Diet
de waarbeid zoo weinig ftrookende , ten onzen Toonee.
Hec historisch verheal, door my gegee .
le beeft gebragt .
ven , is zeer onderfcheiden , zoo ten aanzien van de oor .
zaak als van de omttandighedea , van al wat de Schryvers 'er
van berigcen, die v66r my daar van gefproken hebben .
Niets anders, dan 'c geen ik heb gezien, heb ik verhaald ;
ik heb niet eenen meer of min waarfchynlyken Roman willeu
fcbryven .
A. LE GOUX DE FLAIX,

Ex-o,Jlcier van de Genie, Lid van de Afiati/che
Alaotfchappy van Calcutta en van Ver.
fcheiden andere vrye Genootfchappen is
Parys .

MENGELWERK,
TOT

FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WE16TEN •
SCHAPPEN, BETREKKELYK .
-.i

SONDIGE EN TREFFEND$ BEDENKINGEN OVER HET
ZEGGEN VAN CIIRISTUS.

Fen nieuw Gebod geef ik u, dat gy malkanderett
lief hebt.
JOANNES XIII: 34 .
(Uit ALEEANDEE HEWAT, D . D . Sermons.)

Schoon men toeftemme, dat de Wet, om den Naas1` - ten lief to hebben , van een veel ouder tyd zy dan
de komst en de prediking van JESUS CHRIsTUS , blyft
bet eene onlochenbaare waarheid, dat die Wet het zegel van het Godlyk Gezag, door Hein daar op gedrukt,
noch ook de door Hem daar aan toegevoegde ftaaving
van toekomftige Belooningen en Strafen, niet ontvan .,
gen hadt . Zulks is eene omftandigheid van groot gewigt en aangelegenheid . Altoos was deeze Wet een
'hoogst redelyk voorfchrift des leevens ; maar dezelve
was , door verloop van tyd, verouderd, en in algemeene veragting en verzuim geraakt . De heugenis daar
van was zodanig verzwakt, dat het noodig werd, de .
zelve niet alleen , op nieuw, het menschlyk hart in to
drukken, maar aan to dringen door een grooter en hooger gezag dan dat der Rede .
V66r den tyd van CHLUSTUS verfchyning op aarde
badt die Wet nimmer eene volkomene vervulling gehad
in de menschlyke natuur . Hy alleen was het, die de
volkomenheid van een zedelyl, Chara&er bereikte, en
alle geregtigheid vervulde, en die, door de geloofshr even eener Hemelfche Zending met zich to brengen , de
beste aanfpooringen tot Zedelykheid verleende . Hy was
llet, die uit den fchoot des Vaders kwam, en ten vol .
Zen bekend was met de raadflagen des Hemels, in flaat
em 's Vaders wil den Menschdomme bekend to maaken '
00
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ken, en to fpreeken als magthebbende, en niet gelyk
de Schriftgeleerden . In C USTUS befchouwen wy de
Menschlyke Natuur in haare hoog(le waardigheid en
volkomenheid . In zyne geaartheid en chara&er zien
wy een a£drukzel van alles, wat groot en goed is .
Gelyft jr.sus zelve was, zo ademt de Godsdienstleer,
door Hem verkondigd , den geest van algemeene goedwilligheid, vorderende de gehoorzaaming aan den goeden, welbehaagiyken en volmaakten wit van coD . Die
Godsdienstleer is gefchikt , orn alle zaaden van nyd.,,
boosaartigheid en wraaklust to dooden , en den groei
to bevorderen van alle zagte, liefdevolle en edelmoedige
aandoeningen . ,, Gy," voert Fly zyne Leerlingen to
gemoete, „ hebt gehoord, dat 'er gezegd is : Gy zult
„ it-wen Naasten liefhebben, en uwen Vyand zult gy
„ haaten . Dlaar ik zeg u : Hebt uwe Vyanden lief; ze„ gent ze , die u vervloeken ; doet wel den geenen, die
~, u hanten, en bidt voor de geenen, die u vervolgen
„ op dat ay moogt Kinderen zyn uws Vaders , die in
„ de Flemelen is : want Fly doet zyne zonne opgaan
„ over boozen en goeden , Fly regent over regtvaardi .
„ gen en onregtvaardigen ."
Zo weldaadig was de aart van, - zo wyduitge(lrekt
was bet nieuw Gebod van jrsus CH USTUS . 't Zelve
gedoogt niet het opkomen van eenige ongeregelde be .
geerte, of daarmede flrydige neiging : bet treft den wortel zelven van elke bedorvene neiging en fehadelyke
drift . Terwyl bet de ziel uitbreidt en verheft, zuivert
bet, ten zeltden tyde, de bronnen, waar nit de ttroomt
des leevens voortvloeit . Het werpt ter neder den middelmnur des affcheidzels tusfchen Food en Heiden ,
en mont , dat zy beiden de voorwerpen zyn van GODS
Liefde, - van de Liefde des algemeenen Vaders van bet
?slenschdorn , die alle Volken, op den wyden aardbodem verfpreiti, uit e6nen bloede gemaakt heeft
Dit wydttrekkend Liefdegebud wordt aangedrongen
en hekragtigd door beweegredenen van de ontzettendfte
Ttantur en allerkragtigst in derzAver werking ; beweeg.
redenen , ontleend uit de zekerheid van eeuwige beloo .
ningen en ftraffen, die alle beginzels van werkzaamheid
moeten roeren, en ons aanzerten rot bet betragten van
alle deugd .
Om ons of to fchrikken van Ondeugd en
met lust tot Deugd to bezielen, oin ons met afkeer to
ver-
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vervullen van onregt en zedelonsheid, oni by ons de l ief.
d e tot en de betragting van 't geen waar en loflyk is
aan to fpooren, dienen de volwigtige voortl ;ellen van de
nitzigten in eene audere 1Vereld,
In de daad , van alle de inrichtin er , welke men,
vail tyd tot tyd, uitgedagt en daargetteld heeft tot bevordering van Menfchen- hell , heeft 'er geen eene zo
kragtdaadige ftrekking gehad om het verltand to ver .
lichten, bet hart to verbetereu, de zeden to befchaa .
ven en to verzagten, als liet liefdevol ttelzel des Christendoms . Ilet is een ftelzel van h-rvorniing , zeer gefehikt en bekwaam om ons naar den geest to vernieuwen, en to vormen dat wy eene gelykheid beko!nea
met Oohs natuur. •- Wie met bedaarden gemoede acht
flaat op 't geen 'er in de wereld gebeurt, of waar toe
de menschlyhe natuur, aan zichr_elve overgelaaten, ontheeven van bet bedwang der Wet en van den Gods .
dienst, in f'aat is, zal alle reden van dankzegging viii .
den voor den onfchatbaaren zegen, dat wy , verlost
van de magt der duisternis , der afgodery en des byge.
loofs, overgevoerd zyn in bet Koningryk des lichts,
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RECHTMAATIGF VEDAGTEN OVER DE
KE&If - HERVORMING.

(Ontleend uit JOHN BIGLAND's Letters on the Study and
Ufe of Ancient and Modern History .)

W

anneer wy de uitwerkzels der Kerk-hervorminge,
die allerbeiangrykfte gebeurtenis voor het Mensch .
dom, uit -zeker oogpunt befchouwen, zullen wy onttivaaren, dat dezelve , naa het ftillen der eerfle en he .
vige beweegenisfen , daar door veroorzaakt, niet we! .
nig toebragt tot verbetering en uitbreiding van 's men .
fchen geest, niet alleen door then to ontheffen van het
ondraaglyk gezag, voorheen over denzelven uitgeoefend
door hun, die zich in bet Godsdienllige daar over een
uitbundig gezag aanmaatigden, maar ook door de diep •
zinnige en :releerde nafpeuringen, nit deeze Godsdienstgefchillen herkomflig ; naardemaal, in alle onderwerpetl
van nafpeuring, de itryd en aanftooting van verfchillen .
debegrippen, om zo to fpreeken, nieuwe vonken vari
V90
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vernuft doet to voorfchyn kotren , en nieuwe licht-,
ilraalen verwekt voor den nafpeurenden geest .
Moeilyke onderzoekingen van ingewikkelde onderwer •
pen doen, door bet beoefenen der verllandlyke vermogens, bet verttand rypen en in flerkte toeneemen . De
zaaken worden befchouwd in een nieuw licht, - een
licht , waarin zy zich niet zouden hebben voorgedaan,
waren zy niet , ter onderfcheidener en naauwkeuriger
befchouwing, blootgefleld, door deeze verflandsoefenin .
gen, - waren zy niet voorgekomen, vergezeld van een
sleep daar aan verknogte dent:beelden, welke men anderzins niet in verband zou gezien hebben . Wanneer
eenig vraag of gefchil-fluk zich zo belangryk voordoet,
dat hetzelve een voorwerp worde van algemeene na .
fpeuring en onderzoek, verfchaft bet leezen en fpree .
ken daar over nieuwe denkbeelden , die vervolgens gefchikt en vereenigd worden . In deezer voege worden 'CT nieuwe verbintenisfen in 's menfchen geest ge .
vormd , waar door zich de kring van der menfchen
kundigheden uitbreidt en de voorwerpen vermenigvuldigd warden .
Het waakend , oplettend en naatswtoeziend oog van
party , altoos gereed om bet gedrag der tegenllanderen
na to gaan en eene daar mede gepaarde vaardigheid
om bet naakt en bloot to leggen , brags eigenaartig to
wege, dat de Geestlykheid der onderfcheidene Partyen
en Seen order de Christenheid omzigtiger en geregel .
der in hunne zeden zich aanllelde , dan vdbr deeze
G-dsdienst-gefchillen plaats greep . Het was, in de
daad, vol{lrekt nondzaaklyk geworden, dat de Geestlykbeid van allerlei benaamingen, onder de Christen .godsdienst-belvderen , derzelver zedelyk gedrag in zamenflemming bragt met bet eerwaardig chara6ter door hun
bekleed, om zich zelven, en de Party, die zy aanhingen , niet Moot to flellen aan de veragting en berisping
hunner tegentlanderen ; --- eene maare van om en voorzigtigheid, waarvau zv de noodzaaklykheid Met zo zeer
en zo merkbaar misfchien zouden gevoeld hebben, waxen 'er geene Partven geweest , voor welker berisping en
openbanre tentooi(Ielling zy vreesden . En bet is eene
daadzaak, die bezwaarlyk door eenig oplettend befchouwer deezes onderwerps zal in twyfel getrokken worden, dat de Geestlykheid van de geheele Christen-kerk,
zamengenomen , kundiger , geleerder en zediger ge.

wOr-
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worden is , dan zy zou geweest zyn , hadden deeze
gefchillen en daar uit voortvioeiende verdeeldheden geese plaats gegreepen .
Verfchil in Godsdienst-begrippen onder de menfchen
is onvermydbaar . Lieden , die nimmer denken, en die
cen zo verbaazend groot aantal uitmaaken , berusten,
't is waar, ttil en vadzig in de Begrippen, hun als Geloofsbegrippen voorgelteld ; bet gros des menschdoms
geeft toetlemming as Leerftellingen, welke 't zelve eigenlyk niet gezegd kan warden to gelooven, dewyl zy
'er nimmer op dagten , noch ooit poogden , zich van
derzelver , waarheid , op eenen toereikenden grand, to
verzekeren : doch bet is, in de natuur der zaake, vol.
ftrekt onmogelyk , dat denkende Menfchen alien eveneens zouden denken over eenig onderwerp van eenen
zamengettelden en ingewikkelden cart , 't welk met
geene mogelykhcid order bet bereik der zinnelyke bevatting kan gebragt worden .
Het onderleheid van Godsdienst-begrippen kan met
dit alles geene nadeelige uitwerkzelen hervoortbrengen,
indien de menfchen , de vryheid van geweeten voor
zichzelven eifchende, ook aan anderen het zelfde regt
-- een refit zo oubetwistbaar -- toekenden : maar bet
is een bejatntnerenswaardig ftuk , dat de helfche geest
van onverdraagzaamheid en vervolging , ter oorzaake
van den Godsdienst , niet byzonder eigen geweest is
aan eene enkele Party of SeCle, maar zich , op eene
heillooze wyze, gemengd heeft in bykans elk ftelzel
van Godsdienst-begrippen . Zy, die, ten eenigen ty .
de, de luidstklinkende jammerklagten aanhieven over de
vervolgingen hun aangedaan, maakten maar al to zelden zwaarigheid om die anderen aan to doen ; en, als
zy zich met gezag en magt bekleed zien, vinden zy
svelhaast een voorwendzel om dat bedwang aan an .
deren to willen opleggen , waarover zy voorheen zo
zeer klaagden .
Maar, hoe zeer de menfchen zichzelven in dit ftuk
mogen bedriegen, alle voorwendzels van GODS Eer to
bevorderen, de belangen der Kerke of van den Godsdienst to handhaaven , door het omhelzen en to werk
ftellen van maatregelen der Onverdraagzaamheid , wel .
k e ook, zyn beuzelagtig en van geene inwendige
waarde , die proef kan houden by den denkenden
Christen.
GoD
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GOD kept de zwakheid en de geringe maate van vatbaarheid zyner eindige fchepzelen ; I-ly weet binnen
hoe enge perken 's menfchen vermogens omfchreeven
zyn . Goo ziet met een oog vol medelydens neder op
de dwaalingen, alleen ontftaande uit een verkeerd begrip en niet welwikkend oordeel, en die geen grond
altoos hebben in de verkeerdheid van den wi1 .
Zal dan de zich vcel aanmaatigende Mensch, dat ik zo
fpreeke , de weegfchaal der Regtmaatigheid uit de hand
zyns Maakers rukkeii , onderdrukking en wreedheid
pleegen in den naam van den GOD der Liefde en der
Genade ? Hebben deeze overweldigers van her Godlyk
Regt des Oordeels geene iraffe to wagten , geevenredigd aan hun lout en boos beflaan?
De tegenwoordige Eeuw, nogthans, geeft ons gelukkig een vooruitzigt , zeer verichillende van de tooneelen, vertoond in de dagen van Geestdryvery en Bygeloof ; en wy mogen, lilt eenige verfchynzelen, die zich
opdoen, verwagten, dat de verfchillende Se&en en Benaamingen , hoe zeer zy in kleinigheden van begrip .
pen verfchillen, en zich ondericheiden door her plegtig
gedeelte hunner Godsvereeringe, meer en meer zamenitemmen in vryheid van gevoelens, en een geest van
Verdraagzaamheid in zaaken van den Godsdienst, welks
gelyk men , in eenig vroeger tydperk , to vergeefs
zou zoeken .

WAARNEMING OMTRENT DEN LUCHTZUIVERENDEN
Door
DAMP VAN BRAI%DENDE SALPETER .
dpotheker to Groningen .
B . TIEBOEL,

jet is bekend , dat de Beer MORVEAU zich zeer
verdientlelyk heeft gemaakt door zyn voortlel, om
de bedorvene lucht in de Hospitalen e nz . t o zuiveren
door middel van gewoon en geoxydeerd Zontzuur . Hieromrrent vind ik her volgende aangemerkt in het Chem.
Tasjchenbuch van den Beer GOTTLING, 1803 .
Hoe werkzaam ook bet gewoon en geoxydeerd Zoutzuur, volgens de waarnemingen van MORVEAU en anderen , moge zyn , zyn echter de gevoelens daaromtrent niet eenflemmig, en velen geven aan het Salpeterzuur den voorraug ; waar toe voornamelyk de nieuwere,
door
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door SMITH gemaakte, Waarnemingen aanleiding had.
den gegeven ; offchoon men ook, volgens zyn gevoe .
len , in plaats van Salpeter , Zeezout konde gebruiken .
De Hoofd(tellingen van SMITH , in zyn uitgegeven
derde Stuk , zyn in de Voorreden van de door den
Heer Profr. PFAFF bezorgde Vertaling bakend getnaakt,
en waar van MOAVEAU geen gebruilk heeft kunnen mak en . l k zalhetvornm(idavhernl',
len, om hen, welke gelegenheid hebben daaromtrent
proeven to kunnen nemen , op bet vergelyk tusfchen
deze beide rookmiddelen opmerkzaam to maken .
De Heer sM .TrH had bercids, zedert enen geruimen
tyd , in zyue hyzondere pra&yk , van het roken met
Salpeterzuur gebruik gemaakt , wamneer by 1780 gelegenheid verkreeg, om van deze roking, in 't grw)t ,
gebruik to kunnen maken, doordien 'er zich ene kwaadaartige koorts ontdekte onder de Spaanfche gevangenen, welke to Winchester bewaard wierden . Her getal
der gevangenen beliep 124.7, en in den tyd van drie
tttaanden was meer dan ; gettorven . Hy tielde het ro .
ken met Salpeterzuur to werk, en in den tyd van zes
weken had de aanfleking zich niet verder verfpreid .
Voltiens SMMITUt's ondervinding , veroorzaakten de
Salpeterzuure dampen, welke zich ontwikkelden zo ras
men Salpeter mengde by Zwavelzuur , gene nadelige
uitwerkingen op zyne ademhaling en die van Dieren ;
daar in tegendeel de dampen van Zoutzuur, door derzelver prikkeling, hoesten veroorzaakten : men bemerkte deze prikkeling veel fterker by het geoxydeerd
Zoutzuur .
Uit de berichten, welke de Do&oren en Chirurgyns,
omtrent het gebruik van bet Salpeterzuur , 's wekelyks
moesten inleveren, bleek ;
i) Dat de roking met de dampen van Salpeterzuur ,
welke door middel van Zwavelzuur uit de Salpeter waxen losgemaakt , op generhande wyze nadelig waren
voor de Lyders ; zelfs hadden de teringagtigen daar
van geen nadeel , en bevonden zich die genen , welke
tan borstkwalen zukkelden, na deze roking beter .
2,) De dampen zuiveren zeer fpoedig de lucht, ver .
nietigen den onaangenamen reuk, ontftaan door dier .
lyke uitwaasfemingen, zo wel als dien van de wondea
en veretteringen .
3) Do
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3) De zweren, ontflaan , zo bet fcheen , door befmetting, genazen binnen korter tyd .
4) Zy vernielen niet alleen de fmetflof van de Hospitaal en Gevangenis-koortzen , en waarfchynlyk ook
andere zoorten van befmetting, verhinderen bet mededelen dezer ziekte , maar verminderen ook derzelvet
kwaadaartigheid .
Men weet , dat MORVEAU de rokingen met Zoutzuur
den voorrang geeft boven die met Salpeterzuur , offchoon de gewigtigfte getuigenisfen voor de laatfte pleiten . Inzonderheid heeft men zich tegen de tegenwerpingen van MORVEAU daardoor verzet , dat men den
regten trap van warmte moest trefFen .
Men heeft,
door de pogingen en werkzaamheden van oDIER en ricTET , de 6o gr . , volgens REAUMUR , als de beste
gekeurd . Wanneer men , ten gevolge bier van , de
Salpeter in bet tot 6o gr . R . heet gemaakt Zwavelzuur doet , dan words de Salpeter volkomen ontleed ,
'er ontflaan rykelyk witte dampen van een' prikkelenden
reuk, als die van Azynzuur ; zy zyn niet onaangenaam,
en veroorzaken Been hoesten . Maar byaldien men bet
Zwavelzuur tot go gr. R . beet maakt, dan verfchynen
de witte dampen vermengd met rode , en bet mengzel
bruischt flerk op .
De Heer ODIER hoopt ook nog de tegenwerping van
MORVEAU daardoor tegen to gaan, dat bet Salpeterzuur
de uitzettende kragt (expanfibiliteit) van bet Zoutzuur
niet bezit . Ily zegt teffens, dat de rokingen met Salpeterzuur, ook zonder alie konftige warmte, en zonder enig fpoor van rode dampen , in 't werk geftelci
kunnen worden. Vergelykt men nu, buiten dat , bier
mede de getuigen , welke tegen bet gebruik van Zoutzuur fpreken , dan fchynt bet Salpeterzuur , in zekere
mate , de voorkeur to verdienen . Ziet men echter op de
nieuwe ondervindingen van ROLLO, welke voor bet gebruiken van geoxydeerd Zoutzuur pleiten, en welke men
in bet Artillery- hospitaal to Woolwich in 't werk heeft
gef' eld , dan zyn de gevoelens nog verdeeld ; zo dat dit
onderwerp nog meerdere ondervindingen, ter volkomene
beflisfing, nodig heeft .
De fterkfte Azyn (acetum radicale) isvanezrgode uitwerking in de befmetting , en men zou 'er der.
halven in 't groot gebruik van kunnen maken . Ik zou
daae
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daar toe bet Loodzuiker, of Azynzuure Lood, aanpry .
zen , en het, als voren met 'Lout- en Salpeter-zuur
is gefchied , gebruiken ; of men zou 'er Zwavelzuur
kunnen bydoen .
%Vanneer in 1781 bet voorfluk van bet Orgel in de
grote Kerk to Groningen enigzins gezakt was , achtte
men bet nodig , bet verdere zakken door vier fletke ,
daar onder geplaatfte , houten kolommen voor to komen . Men groef , rondsom bet Orgel , verfcheidene
Lyken op , verplaatIle ze elders, en de beenderen van
reeds lang vergane lighamen werden ook , in kisten, elders
verplaatst. Onder bet graven ontflond 'er een langzaatn
aaugroeijende ftank,welke eindelyk, dieper gravende, by.
na ondragelyk werdt voor de arbeiders , en wel voornaamlyk toen men water ontdekte . Myn Vriend , de
Bouwmeester VERBURG, verzogt my, tot foulaas van de
arbeiders, om en by hun, Geneverbezien en Wierook
to willen laten branden . Dit hielp wel voor een kor .
ten tyd , en voor zo verre de olieagtige dampen van
die ingredienten den rotten den flank, om zo to fpreken,
overweldigden ; maar zy konden denzelven niet geheel
ten onderbrengen en vernietigen . My fchoot toen to
binnen, dat ik reeds tang voorheen, als 'er zich hier
of daar in myn huis of Laboratorium een onaangename
reuk opdeed, gebruik maakte van de Salpeter, latende,
ten then einde , een klein flukje Salpeter op een kool
vuurs verbranden . Van dit middel maakte • ik ook gebruik in de Kerk, plaatzende om en by de arbeiders
testen met vuur , waarin ik flukjes Salpeter liet verbranden (men heeft flegts weinig nodig .) Dit was van
dat gelukkig gevoig, dat de arbeiders, zonder hinder,
konden voortwerken . Het Salpeterzuur maakte zich
rneester van die mephitique dampen of lucht , v ernietig.
de of neutralifeerde dezelve . Wil men derhalven een
vertrek zuiveren van ene onaangename, en niet zelden
aanflekende lucht, men legge maar een klein ftukje
Salpeter op een kooltje vuur, fluite bet vertrek, en,
daar de Salpeter ogenblikkelyk verbrand is, opene data
bet vertrek . Men moet niet to veel Salpeter verbraii .
den, uit vreze voor de fcherpe falpeterzure dampen .
:Ziet dear een eenvouwdig, onkostbaar, en nog min.
005
der
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der omflagtig middel. , ter zuivering en onderdrukking van ene bedorvene lucht . Byaldien men 'er de
proef van wil nemen, zal bet my aaugenaam zyn, dat
zy aan het oogmerk moge voldoen : ik verhaal alleen
myne ondervinding, waarin deskundigen gene tegenftry
digheid zullen vinden .
Experientia rerum magijlra .

ZENIGE

BYZONDERHEDEN, DE PLANT HORTENSIA
BETREFFENDE .

(Ontleend nit

DvriAMBL's

Traite des Arbres, &c .)

D

D e Bloemplant Hortenfia, voor weinige jaaren nog
zo zeldzaam, en thans zo algemeen, dat ze bykans in alle Hoven gevonden wordt, en ten cieraad
dient der Bloemverzamelingen, in de vertrekken geplaatst, is elk bekend ; doch zo bekend niet zyn derzelver herkomst en eenige byzonderheden , dezelve be.
treffende ; de voornaamite en voor het algemeen belangrykfte deelen wy, uit het opgemelde Werk, onzen Lee .
zeren merle .
De benaaming van Hortenfsa werd aan deeze Plant ge .
geeven , door den beroemden com,1ERsoN, naar den
naam van HORTENSIA LEPAUTE , de Huisvrouw van
zyn' Boezemvriend LEPAUTE , een Ilorlogiemaaker .
Eerst had by dezelve LEPAUTIA genoemd ; dan , ten
einde die benaaming haar rechtltreekfcher mogt aandui .
den, veranderde by dezelve in HORTLNSIA . •- De EngelPlant onder den algemeenen naam
fchen bevatten deeze
van Hydrangea , en behouden then van HORTENSIA als
Gene byzondere benaaming (*) .
De
(*) De kunst- en andere benaamingen en omfehryvin .
gen zyn :
Hydrangea hortenfis, fouls elliptieis, ferratis, flaminibus
a quelibus. SMITH .
Hydrangea hortenfs, cysnis radiatis, foliis ellipticis, utrinque attenuatis, dentatis, glabris . WILLD .
Primula mnutabilis, caule fruticofo multiplici, fouls ova.
tis, ferratis, floribus nudis. Louam .

Hor.
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De Hortenfia bloeit in den zomer , en men heeft bet
c,- zy twee of drie maanden in bloem prykt.
genoegen .it
China en .7apan zyn de oorfpronglyke geboorteplaatzen .
Zints weinige jaaren is dezelve in Europa bekend geworden . Vroegcr werd dezelve gekweekt to Rdduit,
cen Tuin op Isle de France, uit China derwaards overgebragt . Ten Jaare 1789, bet jaar van de toen uitgegeeven Plantenlyst , werd dezelve nog niet in den Koninglyken Tuin gevonden ; doch is zedert in Frankryk,
Engeland,, Holland en elders algemeen geworden .
Van de Planten, onlangs herwaards overgebragt en als
't ware lardeigen gemaakt, evenaaren weinige de Hortenfia . De fchoone bloemen , vol kleurverandering, in 't eiude
cenigzins bleek roozenkleurig, die eenige maandeu lang
bet fraaist vertoon maaken, doeu dezelve by elken .liefbebber van bloemen hoogfchatten . Schoon geheel zonder
geur , blyft de Hortenfia belangryk . Algemeener geworden, ciert die Plant onze bloemhoven op . Zints langen tyd trok de Hortenfia de aandagt der Chineefen ;
en wy vinden die bloemen gefchilderd op de meeste
foffen en papieren, van daar ingevoerd .
In Parys en daaromflreeks is deeze Plant zeer aandoeulyk voor de vorst , en kan de open lugs niet wel
verdraagen ; maar in Engeland , op de Franfche Zeekusten , en in 't Zuiden van Frankryk , (wy mogen
Per ons Land byvoegen) verduurt de Hortenfia den
winter in de open lugs , en wordt fchooner dan in de
kasfen opgeflooten .
De Hortenfia begeert een ryken
grond ; vordert , geduurende den groei , veel waters.
Des zomers wil dezelve wel voor den wind befchut en
cenigzins belommerd flaan .
Zeer gemaklyk wordt de Hortenfia voortgeplant , en
beeft men daaraan de fchielyke algemeenwording toe to
fchryven . Affnydingen van de takken, met een gedeelte van den clam of van een ouden tak, fleekt men in
den grond of in een pot. Deeze affnydingen kan men
doen op bet einde van den winter, wanneer de plant
vol fap is . In den grond geflooken , dekt men ze toe
tot etn of ten meesten tot drie duimen van den grond,
zo
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Hortenfia .
SijO .

Juss.

KAEMPF .

Gemeenlyk de 7apanfche Roos .
In 't Hoogduitsch, Schonbluhende Hydrangea .
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zo dat men een bot of twee onoverdekt laat
Het gedeelte van de Plant, 't welk deeze bewerking ondergnan heeft, moet terltond befmeerd worden . De reden
hiervan, zegt ROZIER, loopt in 't oog. De Affneede
blyft versch, alleen in gevolge van de gemeenfchap met
de aarde ; bet gedeelte boven de oppervlakte droogt ligt
op door wind en zon , dewyl 'er geen wortel is om
het fap opwaards to brengen, en geen blad aan den
ftam om bet nederwaards to voeren . Veronderftel dat
zichonmidelykenigewortelvzetnvormen,danzuln
len de fappen , welke zy nit den grond kunnen trekken, niet in itaat weezen om den top to bereiken, inzonderheid w anneer . d e blootftelling aan eene drooge
lugt de fapvaten verdroogd heeft ; terwyl, door de affnyding met een bot of twee, de natuurlyke vogtigheid
des gronds het uitfleekend deel in een ftaat van frisheid
houdt , en bet fap terftond tot de eerfte of tweede bot
gevoerd words .
Binnen port beginners de ftekken van de I-Iorten
wortel to vatten ; deeze nieuwe planten bloeijen in den
zomer .
Gereedlyk wordt ook die Plant voortgezet
door inleggen van de benedenite en nieuwe takken ,
die, ter oorzaake van de ftevigheid, allengskens moeten
geboogen worden .

o

I3ER,IGT WEGENS HET LEEVEN EN DEN GELEERDEPI
ARBEID VAN DEN HEERE BRUNCK, Correspondent

van bet Nationaal Inflitut to Straatsburg, KrygsCommisfaris, en Uitgeever van ARrsTOPHANES,
6OPHOCLES, ANACREON, VIRGILIUS, PLAU .
TUS, TERENTIUS, en verfeheiden andere

Griekfche en Latynf he Schryvers ,
OVERLEEDEN TE STRAATSBURG,
Door j . G.
12 JUNY 1803 .
SCHWEIGHAUSER.

D

e Heer BRUNCK wierdt in den Jaare 1730 , t!`
Straatsburg , gebooren .
In zyne vroege jeugd
legde by den grond zyner letteroeffeningen in bet Kol .
legie van LODEWYK DEN GROOTEN to Parys . Naderhand eenen post bekoomen hebbende in bet Departe.
went van Oorlog, hadt by, geruimen tyd, de letterbag.
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baine verlaaten, wanneer by, geduurende de veldtogten
in Hanover, to Giesfen, ten huize eens Hoogleeraars
aan de Univerfiteit deer Stad, zynen intrek nam. Met
dien voortreffelyken man las by verfcheiden Latynfche
en Griekfche Schryvers . Rene overhellende voorkeuze,
en die wel van een byzonderen aart , aan de Griekfche
taale, was bet fpoedig gevolg dier letterbezigheid . 't
Was de bekoorlykheid en de harmonie der Griekfche
dichtkunde , die zyne aandagt bykans geheel tot zich
trokken .
Klaarblykelyk is bet, dat de aloude Schryvers bovetn
die van laatere tyden twee zeer groote voordeelen bezaten : ter hunner befchikkinge hadden zy een groot gee
tal woorden, alleen der dichtkunde gewyd ; woorden,
die, zich eeniglyk tot de verbeelding rigtende, nimmer
misfen, de verlangde uitwerking to doen ; en in welke
de Kunstkenner, in de geheimenisfen der taale ingewyd,
een even zoo groot verfchil tusfchen dezelve en hunne
gelykluidenden in onrym vindt, als tusfchen de bloetn
eener plant en haare vrugten of bladeren . Zy fpraken , daarenboven , eene weezenlyk rythmifche taal.;
dat wit zeggen, maathoudende volgens de verborgene
wetten der harmonie , van welke wy bezwaarlyk een
volledig denkbeeld kunnen vormen, en voor wier vermogende bekoorlykheden niets dan eene langduurige
oeffeniing ons kan gevoelig maaken .
't Is de naavolging van de Ouden alleen , die een
lets dier beide voordeelen in de hedendaagfche taalen
beeft overgeflort . De afdrukken der Griekfche en La.
nynfche Dichters zyn nog voorhauden, in welke RACINE
de ftoute uitdrukkingen onderitreepte, met welke by de
dichterlyke taal vane zyn Land verrykte . In de merkwaar .
digfte plaatzen zyner bewonderde dichtftukken ontmoeten
wy, met vermaak , lets van dien fchoonen maatgang
(cadence), welke in de voortbrengzels van bet befchaafde Griekenland bekoort, en ook in die der Romeinfche
Dichters, die, insgelyks, tot de eenige bron, uit welke dezelve kan gefchept worden, de toevlugt namen .
By geleerde mannen ontmoette men den finaak voor
deeze tedere fchoonheden , voor deezen bloesfem
dit muziek de dichtkunde, bykans even zeldsaam, als
de geleerdheid van onze dagen onder de Dichters let
ongemeens was .
Dien fmaak bezat BRVNCK in den hoogi}en graad, en
Pure
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paarde daar nevens eene brandende zucht voor die ver.
maaken, welke de Dichtkunde hem doet genieten, die
haar op prys weet to fchatten .
Van deezen fmaak
bezield , las by de Werken der Ouden met de geest.
drift eons waaren kunstkenners ; by floeg, als 't ware,
hunne fchoonheden to lyve , terwyl de onnaauwkeu.
righeden, die men nu en dan by hen anntreft , zyne
verontwaardiging wekten . Deeze ['elde by geheel op
rekening van de onagtzaamheid der ,)ffchryveren ; en met
eene oordeelkunde , door eene uitgebreide geleeidheid
en eene vlytige beoeffening van de onde Spraakkundigen
en Redenaaren voorgelicht, verbeterde , verauderde of
verwierp by zelf die regels , welke hem mishaagden ,
met eene ltoutheid, die meestal gelukkig flaagde, doch
by wylen aan buitenfpoorigheid grensde .
Deezer letterkundige ftoutheid vierde by vooral dell
teugel in de kantteekeningen op zyne boeken , en op
de affchriften, welke by van bykans alle de Griekfche
Dichters heeft nagelaaten . Eenigen dier boeken, nevens zyne boekverzameling verkogt, zyn in de handen
van kunstkenners .
Een PLAUTUS , op die wyze behandeld, zal door eenen Boekhandelaar, een Vriend van
den Heere BRUNCK, worden in 't licht gegeeven . Wei.
nige jaaren voor zynen dood, gaf by my, nevens ver .
fcheiden andere boeken en waardige handfchriften ,
eenige gedrukte werken van verfcheiden Griedfche Dichters, met aauteekeningen, met zyne hand gefchreeven,
en alle de bovengemelde affchriften . 't Was door de
opoffering van zyne natuurlyke leevendigheid aan bet
vermaak, 't welk by in bet vervaardigen van die affchriften vondt , dat by van then dichterlyken fmaak
doorzult wierdt , welke hem in bet verbeterdn van
gebrekkige verzen befluurde .
Die bezigheid was
insgelyks eene foort van offerande , aan de voorwerpen, welke by beminde, door hem gedaau ; aan de
uitvoering de uiter[le vlyt hefleedende , en nan papier
of pergament, om zich beiden van bet allerfraaifte aan
to fchafen, geene kosten fpaarende : verfcheiden of
fchriften , my door hem nagelaaten, zyn op pergament
van de uitgeleezen[te fraaiheid gefchreeven , of liever
geteekend .
Een zyner meestgeliefde Schry veren was APOLLOr ius RHODIUS , maaker van bet dichtftuk, de Argonauten betiteld, waar van by eene uitgave in druk deedt
uit-
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uitgaan , en van welke ik vyf affchriften, door hem
zelven gefchreeven , bezit . Van de v.)orkeuze, welke
by aan deezen Dichter gaf, kan men ligt de reden vin .
den in de volmaaktheid, welke by, gelyk a lle .d e andere Dichters uit het Alexandrynfche School, aan de Vetsmaat wist to geeven . I3ekend is het , dat dlexandrie
(alwaar de Grie/en 't allereerst een koninklyk inkomen
en eerie uitgeftrekte boekery ter bunner be(chikkinge
hadden) de zetel van gezonde oordeelkunde was, en
daar men zich op de befchaaving van de taal zorgvuldig toelegde . flier wierdt de naamlyst van Klasfifche
Schryvers vervaardigd, en bier ontvingen eenigen derzelven de gedaante, die zy flog hebben . Twyfel Iydt
bet niet, dat VIItGILIUS den h(,ogeu trap van volmaakt.
beid van zyne Versmaat aan de Dichrers van dat School
was verfchuldigd , welke by , op veele plaatzen , na •
gevolgd en vertaald heeft . Om tot de Eeuw van
nieuwe VIRCILIUSSEN den weg to bereiden , zou ,
misfchien , len meest kragtdaadigen middel dienen ,
bet aanmoedigen van werkzaamheden, gelykfoortig met
die door de opvolgets van ALEXANDER begunitigd
wierden .
Het was eene der zonderling(te omftandigjleden in
den leevensloop eens mans , die op zyne letterbezighe_
den zoo buirengem :en ge(teld was , dat by alien fmaak
voor dezelve gantsch en al verloor . Lang voor dat by
zyne leevensbaan ten einde was geloopen , en terwyl
by nog in het volfe bezit van zyne Jichaamelyke en veriyan , lelyke vermogens was , kon de Heer BRUNCK niet
verdraagen, dat 'er van 't Grieksch een woord gerept
wierdt ; geed belang ftelde by in de ontdekking van
een Hand+'chrift van ARISTOPHANES, welk verfcheiden
van zy) ,,e ftoutfte gisfrngen bevestigde . Nooit kon
myn Vader hem overhaalen, our eene fraaie Lofrede to
leezen , door een geleerden Duitfchen Hoogleeraar op
hem gefchreeven , ten tyde als een valsch gerugt wegens zyn overlyden in Duitschdand was verfpreid,
„ Ik lees niets anders dan Reisbefchryvingen," zeide
b y , on then tyd, tot my, „ om Iny tot de reize voor
„ to bereiden , welke ik, ongetwyfeld, welhaast zal on .
„ derneemen ."
Tot aan zyns leevens einde was de Heer BRUNC$
het vertnaak van een uitgaeezen gezelfchap . Dikmaals vergeleeken wy hem met den gryzen Bard, wiens
voort.
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voortbrengzels by met zoo veel regt hoogwaardeerde .
Zyne ge[talte , fchoon , bevallig , en eerwaardig tevens , zal myner verbeeldinge immer ingedrukt blyven ;
eii zyne uitmuntende hoedanigheden zullen in myn hart
onuitwischbaare trekken nalaaten .
t
WAARNEEMINGEN OVER DE GOM VAN SENEGAL
EN DEN HANDEL DAARIN GLDREEVEN .

D

(Ontleend nit

ragments on ®frica .)

e Gom van Senegal is een groeiend dik vogt, 't
welk door de fpleeten van den bast eeniger boo .

men atu rlyk do rzypelt, of do r inf yding verk e ,
gen, en naderhand hard words .
Deeze zelf[landigheid words in eene menigte van handwerken en ftofbereidingen gebezigd, en heeft daarenboven bet voordeel van een zeer gezond voedzel to zyn .
Dit kostbaar Artikel des 1-landfls werd , eertyds, al .
teen uit ilrabie aangevoerd, en door Egypte na Marfeil.
le gebragt .
Wanneer de Europeaanen eerst de kusten van 1Irguin,
Portendick eri Senegal bezogten, booden de Mooren hun,
ongetwyfeld, Gom to troop aan : maar de .drabifche was
toen, by uitlluiting, in gebruik ; en bet was eerst om .
trent bet begin der zeventiende Eeuwe, dat de Gom van
Senegal, door de Hollanders, aan Europa werd bekend
gemaakt .
De Franfchen , eindelyk meester geworden van de
vaart op deeze Rivier, alsmede van de ankergronden
van fjrguin en Portendick, ontdekten welhaast, dat in
de zuidelyke deelen van de groote %Voestyn van Zaarha,
die naby Senegal liggen, in die zandige en onbezogte
ftreeken , groote bosfchen van Gom-boomen gevonden
werden . Zy lieten die oorden opneemen, en de bosfchenn
bezigtigen . Zy bevonden, dat de afftand naby genoeg
was aan de noordzyde van die Rivier en de ankerplaatzen van Arguin en Portendick, om dit Artikel van
Koophandel derwaards to voeren . Men verkreeg dus
Gom ; en genomene proeveii weezen nit, dat dezelve de
beste Arabifche kon evenaaren . Handel-ontwerpen wa .
ren 'er bet gevolg van, en de Franfchen maakten die
Gom zeer gezogt .
Ge-
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Geduurende de laatfte helft der voorleden Eeu*c dea .
den de Kooplieden van Bourdeaux en :Vanes vergely •
kende Proeven met de Gum van Senegal en andere ;
waaruit bleek, dat dezelve alle de Gummen van het
Oosten, en zelfs die van 4rahie, overtruf ; dat dezelve
vetter en lymeriger was ; dat , in eenige kunflen eit
handwerken, Been andere Gom dezelve kon evenaaren ;
dat dezelve , met Een woord , zo veele uitileekende
hoedanigheden bezat, dat gees andere Gom 'er by kon
haalen .
Deeze Proeven mall to men algemeen bekend, en zy
gaven aan de Gum, door de Mooren van Zaarha aangebragt, en door hun aan de Franfihe Kouplieden op
de Rivier Senegal vcrkogt, ecn hoog aanzien, en voor .
keus boven alie andere .
Ten then zelfden tyde bragt de aangroeiende weelds
order alle rangen van menfchen to wege, dar de zydeit
Roflen, gazer, linteu euz ., in welker vervaardiging de
Gom to paste komt, seer veel vermenigvuldigden . Dit
vermeerderde de vraag na dit Artikel, en deedt het een
aangelegen ftuk van handel worden . --- Senegal kan
's jaarlyks Europa twee Millioenen Ponden Gum verfchaflen ; en levert dezelve een belangryken handeltak op .
De boom, die de Gum voortbrengr, is ecne foort vatt
Acacia , en draagt under do Mooren en Negers otfi•
lireeks Senegal den naam van Uerack, wanneer de Gont
wit, en Nebuch, als dezelve rood is .
Deeze beide foorten van Acacia-Gomboomen zyn het
wydst veripreid, en groeien zeer wet in den witten ert
Josfen zandgrond van de landen aan de kust gelegen,
welle zich uitftrekken van Kaap Blanco, in Barbarye,
of Kaap Verd ; alsmede in die ten noorden van de
Senegal liggen, tusfchen Galam eu de FaE ory, onder dent
itaam van de Defert bekend .
Aldaar groeijen ook vericheide andere foorten vast
Gom-boomen ; maar de Uerack en Nebuch zyn en de
beste en de menigvuldigfle .
Uit deeze Iborten bellaan
drie groote Bosfchen van Gom -boomen, bekend onder
de naamen van Sahel, 4hfatack en Elhiebar .
Deeze
zyn~~~gelegen aan her zuideinde van Zaarha, of de groote Weestyn van Barbarye, op eenen bykans even vera
ren afftand van de Senegal en van de Zee .
De Gom-boom Uerack is ook wyd verfpreid in de
nabuurfchap van Fort St . Louis aan de Senegal, en aatt
KUNG . 1804* NO. 13 .
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de zuidlyke oevers van die Rivier tot aan Podhor ; men
vindt denzelven op de Eilanden Sorr en Thiong, en op
Deeze boomeu groeijen niet byeen,
bet Hout-eiland .
inaar zyn hier en daar verfpreid .
De Gom-boom van Senegal is doorgaans niet boven
de agttien of twintig voeten hoog, en naauwlyks meer
dan drie voeten in den omtrek : zodanig zyn, naar bet
berigt der Mooren , die ons de Gom verkoopen, de
Boomen van de drie Bosfchen, Sahel, Abfatack en ElGom-boomen van vyf- en agt-en-twintig voehiebar.
ten hoogte treft men aan op de Eilanden Thiong en
Sorr ; doch de grond is daar met eene bedding groei •
baare aarde bedekt : nogthans vindt men boomen van
die grootte zeer fchaars.
Doorgaans is de Gom - boom van eene kromme en
onbevallige gedaante , ongeregeld en onaanzienlyk : de
eerst opkomende gelyken meer na kreupelhout dan jonge ftatuboomen . Zulks wordt, ongetwyfeld, eensdeels
veroorzaakt door de dorheid en andere flegte hoedanigheden van den zandgrond, waaruit zy voortfpruiten ;
loch voorts hebbe men bet toe to fchryven aan de nadeelige fc'nerpheid der ooste -winden, die geduurende
den geheelen winter waaijen, den groei ftremmen, en
bet fris opfchieten belemmeren . De bladeren van den
Gom-boom zyn zeer final, dof groen ; de takken zyn
doornagtig aan den voet der bladeren ; de bloezerns wit
en klein ; bet bout is hard en droog ; de bast effen en
donker graauw .
De Moorfche Stammen,met welken wy kennis gemaakt
en verbintenisfen aan de Senegal aangegaan hebben ,
die aan de westzyde van die Rivier komen , en ons
bunne Com verkoopen , zyn drie in getal, bekend onder de naamen van Trarshaz, Brachnaz en Ouled-el-Ha.
ghi, of Darmanco .
Deeze drie Stammen fchynen, zints verfcheide Eeuwen, den koophandel van de Landen ten zuiden van
de Zaarha to bezitten, en then ten noorden van den loop
der Riviere Senegal, ftrekkende van den mond Bier Riviere tot de Lengte van Galam .
In eenige der bewoonbaare ftreeken van de groote
Woestyn Zaarha hebben deeze drie Stammen zich met
'er woon nedergezet .
Die woonplaatzen liggen bykans
tweehonderd mylea van de Senegal af, in bet diepfe
der Woestyne .
Os
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De Woestyn van Zaarha mag met die van Thebais
vergeleeken worden ; nogthans met dit onderfcheid, dat
de woonplaatzen in de groote Woestyn van Barbarye
en kleinder en min aangenaam zyn dan die van Thebais :
dezelve liggen op een grooten afiland van elkander aft
men bevordert 'er den groei van het land daar rondsomme door verfcheide verschwater-bronnen . Palm . en
Dadel- boomen, en andere van die foort, groeijen 'er,
brengen 'er vrugten voort, en verfchaffen eene fchaduw,
in zommige opzigten niet min begeerlyk dan de vrug .
ten zelve .
Het Woud van Sahel is alleen in 't bezit van de
Trarshaz .
't Zelve beIiaat geheel en al uit Boomen,
die witte Gom voortbrengen, -- de kostbaarlfe van alle,
uit hoofde van de kleur en de zuiverheid . Sahel is twin.
tig mylen ten oosten van Portendick gelegen , en vyfen-twintig mylen ten oosten van dien bank in de rivier,
welke door de Trarshaz bezogt wordt. In den Jaare
1787 was dit Woud van het hoogfte aanbelang, dewyl
bet gelegenheid gaf tot de werkzaamfte verbintenisfen
tusfchen hun en de Franfchen aan de Rivier de Sene .
gal, en ook met de Engelfhen, die, zints den Vrede
aes Jaars 1783, volhard hadden om hunnen handel op
den nabuurigen oever voort to zetten .
Volgens de overleveringen , by de Mooren, die de
linden ten zuiden van de Zaarha bewoonen, hoog ge .
die van geflacht tot geflacht bewaard zyn door
agt
de Marabouts
'Marabouts , Priesters onder dat Volk, maakten d8
Stam van de Brachnaz en die van 0uled-el-Haghi oud .
tyds een enkel Volk uit . Het is thans meer dan vier
Eeuwen geleden , zints eene Volkplanting van de Ou .
leds, die eene zeer groote Vastigheid bezitten onder den
Keerkring van den Kreeft, tusfchen den io en 15 Graad
ooster lengte van het Eiland Fero, haaren geboortegrond
verliet, onder een Opperhoofd, AMAR ABDALACH gehee.
ten, en zich nederzette in eene bewoonbaare landftree .
ke, honderd rnylen ten noorden van de Wouden van
Abfatack en Elhiebar . Deeze Ouleds droegen ook den
naam van Brachnaz . Zy eigenden zich, naa dien tyd,
bet bezit toe van het land , tusfchen dat van de
Trarshaz en de Ludamar, to gader met bet beheer der
Bosfchen van Abfatack en Elhiebar , en het bearbeiden van verfcheide 7outmynen, in deeze zafidige
woestynen.
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filet Bosch van Elhiebat- , nan de Mooren t oebehoorett.
de , ligt meer noordwaards dan de twee andere Bosfchen
van Gom-boomen, Het ligt twee mylen van de Efcale , of handelplaats , genaamd Cok, en bet Fort van
Podhor, veertig mylen van de Efcale der Woestyne, dertig mylen van Portendick, zestig mylen van Arguin, en
vyf en twintig mylen van de Rivier St . 'oan , die in
zee float by Kaap Mirick, en van welke de Engelfchen den eigendom behouden hebben, door bet Vredesverdrag van 1783 .
Naa deeze plaatsaanduiding vaar ik voort om to vermelden, op wat wyze, en in welken tyd, de Mooren de
Gom uit de drie Bosfchen vergaderen , en uittrekken
om bunne tenten op to richten op den rechter oever
van de Senegal, tot bet doen van den verkoop .
In de wcstlyke deelen van .ffrica, tusfchen den io
grand noorder Breedte en den Kreefts-keerkring, en tusfchen den eerften en vyf-en-twintigften graad Lengte
van bet Eiland Fero, begirt bet regenfaifoen (gelyk bekend is) niet dan omtrent bet begin van July . Dit is
een bykans onveranderlyke regel , en het gebeurt zeldzaam , dat in deeze landen, welke befpoeld worden door
de Senegal, dit faifoen v66r den eerften van July begirt , of ]anger duurt dan bet begin van November .
Wanneer de landen overvloedig bewaterd zyn, door
de aanhoudende regens van dat faifoen ; wanneer de wateren beginnen of to neemen en de landen droog wor .
den , 't geen voorvalt in bet midden van November, -begint , nit den ftam en de voornaamfte takken van
den Gom-boom, een gomagtig tap to zypelen, 't welk
in 't eerst niet veel vastheids heeft, en langs den boom
mfvloeit ; maar in omtrent veertien dagen verdikt dit
vogt, en kleeft aan de randen, door welke bet vloeit,
zomtvds in eene wormswy7.e gedaante gekronkeld, dock
meermaalen in druppen zamengeftold, rond of langwer .
pig, wit, als dezelve vloeit nit den witten Gom-boom,
en van een oranjegeele, aan bet roode naderende kleur,
uls bet vloeit nit den rooden Gom-boor .
De druppen , vergadeed zynde , zyn glinflerend en
doorfchynend : wanneer men ze eenigen tyd in den mond
boudt, zyn ze zo k1aar , helder en doorfchynend, als
bet fchoonfte rotskristal. T)eeze gomagtige vogten komen natuurlyk uit den Gom-boom ; geene infnyding
words 'er gemaakt , geen kunst aangewend om die uit
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tollige arbeid weezen, dewyl de veranderingen der lugts .
getlelteniste, geduurende her faifoen , oumiddelyk op
den regentyd volgende , de fpleeten in de Gom-boomer
verbaazend vermenigvuldigen ; deeze, even als inihy .
dingen werkende, geeven eene natuurlyke en gemaklyke
opening voor de vloeiende Gom fappen . Omtreat den
3oden van November beginnen de ooste of liever de
noord-ooste winden to waaijen : deeze zyn van een'
droogen en verdervenden aart , fchroeiende geduurende
twee derden van den dag, en koud in den nagt en den
morgenftond . - De uitwerkzels van dien wind op
den dunnen en zagten bast van den Gom-boom vallen
gereedlyk to hevroeden ; na,mlyk,het flert : vermenigvul .
digen der fpleeten , en eene ruime uitwaasfeming uit
alle deelen van den boom . - De zamengeronne druppels hebben doorgaans de grootte van een klein Patrysei ; eenige zyn kleinder , andere grooter ; men heeft
;Cr, die vyf of zes duimen in de lengte , en omtrent vier in de breedte haalen ; doch dit gebeurt zeld .
Zaam .
Met den aanvang van December verlaaten de Mooren,
behoorende tot de drie Stammen , hunne woonplaatzen
in de uitgebreide eenzaamheid van de Woestyn Zaarha,
de verblyven huuner Gezinnen, waar zy hun groot en
klein vee, hunne kameelen, en alle hunne bezittingen
hebben, en zich, flaande-bet onguntlig jaargetyde, onthouden . Deeze, welke aangemerkt mogen warden als
hunne Volks-verblyfplaatzen, verlaatende, begeeft zich
ieder van deeze drie Stammen op weg, na de Bosfchen
van Gom-boomen, aan dezelve toebehoorende . In deeze woonfteden blyven alleen over de ouden en kreupelen van beide Sexen , en de jonge meisjes ; behalven
de zodanigen, die op de kudden en het vee pasfen, en
om andere noodwendige redenen moeten t' huis blyven,
met de zwarte Slaaven .
De uittrekkenden vormen een leger, zo wild als zeldzaam zamengetleld . Het is eerie verwarde mengeling
yap Mannen, Vrouwen, Jongelingen en Jongedogters ;
zoogende Vrouwen gaan mede, met een groot aantal
Kameelen, Osfen en Geiten . Hunne Hoofden en de
Ryken zyn op Paarden en Kameelen gezeten ; anderen
ryden op Osfen , en een hoop volgt to voet . Naa een
tocht van twaalf of vyftien dagen bereikt elke Stain
Pp 3
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bet Gom-boomen-bosch daar aan toebehoorende . Ann
den buitenkant wordt eene Legerplaats opgeflaagen .
Zes weeken befteedt men in bet verzamelen van
tie Gom : naa dezelve op hoopen gebragt, en alles verzameld to hebben, maaken zy zich gereed om het Leger
op to breeken , en ua de oevers van de Senegal to
trekken .
De Gom, opgepakt zynde, wordt op Kameelen en
Wen gelaaden : de gewoone last van een Kameel is
vier. of vyfhonderd ponden ; een Os draagt gemeenlyk
bonderd-en-vyftig ponden. De Gom is gepakt in groote flerke lederen zakken , van gelooide Osfenhuidea
gemaakt.
De geheele voorraad van ingezamelde en opgepakte
Gom wordt egter niet rechtflreeks na de verkoopplaats
gevoerd. Alleen de Hoofden der Stammen begeevetn
zich derwaards , vergezeld van een zeker aantal der voornaamften onder de Mooren, die altoos verwant zyn, of
ulthans zulks voorgeeven, aan Koningen of derzelver
begunftigde Vrouwen . Dit gezelfchap is befchermd
door gewapende lieden .
DeKoning en de voornaamfte Perfoonen van de Trarshaz handelen voor bun geheele Volk ; de Koning en
de aanzienlykllen van de Brachnaz en de Darmancos
doen dit, op dezelfde wyze, voor die twee vereenigde
Stammen .
Terwyl de Hoofden deezer Stammen tins in gefprek
zyn, om den prys, voor welken de Gom zal verkogt
warden , to bepaalen , breeken de Mooren uit hunne
legerplaatzen op, en zetten de reis voort met den voor .
raad van Gom . Zy houden flil op twee dagreizens
van de Rivier, waar zy bet befluit van de fchikkingen
tusfchen de Hoofden, de Kooplieden aan de Factory van
Senegal, en de Franfehe Handelaars, afwagten .
Met veel omflags, gewoels en tydverlies gaan deeze
toebereidzels vergezeld . Geen flreeken , geen valsch .
beden, geen bedriegeryen worden door de Mooren on•
zangewend gelaaten, om een hoogeren prys, dan die
des voorigen jaars, to bedingen . De Koning en de
Opperhoofden verzinnen duizend leugens, en bedienen
zich van allerlei kunstftreeken om gefchenken to beko .
men, en, cm den prys to verhoogen, bezigeu zy beurtlings list en bedreigingen . De belachlykfle voorwendzels en vergrootingen worden jaar op jaar gebezigd
door
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den op to werpen ter vertraaging van den verkoop .
De Franfche Agenten en Kooplieden , in den Gotnhandel betrokken , en die zich na Podhor en andere
Handell) laatzen vervoegeu , weeten by ondervinding to
over,- welke hindernisfen en ongelegenheden zy moeten
verduuren op deeze vreemde Marktplaatzen .
De Alooren zyn, in de volvoering van hunne over .
eifchende plans, in zulk eene verregaande maate lang .
wylig , dat bet ondraaglyk valt voor de Europeaanen , wier
handelvaardigheid geheel van itreek gebragt wordt door
hunne verregaande talmagtigheid . Terwyl deezen haaken
em den koop to fluiten, ftellen geenen bet to leur, met
oogmerk om meer to bedingen, of gefchenken to bekowen . Geduld en voorzorge zyn overzulks noodig aan
onze zyde, en wy worden, op onze beurt, niet gemaklyk. In 't einde komen de partyen, naa veel over.
en weder-fpraaks, tot cene bepaaling .
Wanneer de zaak van wederzyden zo verre gebragt
is, keeren de Moorfche Opperhoofden na de Legerplaats
weder, en ondcrrigten hunne Landgenooten , dat de
verkoop een aanvang zal neemen . Deezen Pan, diensvolgens, op weg, en binnen kort richten zy hunne ten .
ten op aan den oever der Riviere .
Het is op then grond, welken de Franfchen den naam
van de Defers gegeeven hebben, en, met de daad, een
der dorlte en woestite plaatzen des aardbodetns is, waar
de Gom-marks voornaamlyk gehouden wordt . Dezelve
is gelegen aan den oever der Riviere, op een' even ver .
ren affland van bet Eiland Sr. Louis en bet Fort van
Podhor . Daar ziet het oog , zo verre bet kan reiken,
cene onbepaalbaare vlakte van wit en los zand . Geen
enkele plant, geen enkele ftruik ziet men ; niets breekt
de verveelende eenzelvigheid of van dit wyduitgeftrekt
eenzaam verblyf. 'Er is geen drup drinkbaar water .
Sloepen met vaten moeten gezonden worden, om bet
op eenigen affiand hooger in bet land op to zoeken ;
liet water der Riviere is, naby deeze plaats der elende,
gentengd met Zeewater ; bet gety de Senegal oploopen.
de, tot aan het Eiland Gick, twee mylen boven deeze
plaits gelegen . Het zand der Woestyn is zo fyn, dat
'er geene Wet kan gegraaven worden, waarin bet wa .
ter Wet zandig is .
P p 4
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De komst der Mooren wordt bekend door een verward geraas, 't welk hunnen optocht vergezelt . Bin.
nen weinige uuren is die uitgebreide plaats, waar groei
loch leeven to zien was, overdekt met eene menigte
Mannen , Vrouwen, Paarden, Kameelen, Osfen en Geiten . Alle deeze Dieren zyn overdekt met takken van
Gom-boomen, met bladeren, om dezelve, en- teffens de
Gam, to befchutten voor de brandende zon . Eene mexiigte deezer Dieren is belaaden met Tenten en Bagadie ; andere met Vrouwen en Kinderen . De Opperhoofden zyn to paard gezeten, Hunne Vrouwen worden, in cent foort van manden, met gordynen, gedra2 .
gen op de ruggen der uitgeleezenfte Kameelen , die heerlyk zyn uitgedoscht . Een troep Mooren, met musketten en fagaijen gewapend, en voorzien met lanfen, van
agt tot Lien voeten lang , vergezelt dit vliegend Leger ,
als een wagt, om orde to bewaaren onder deeze menigte van Barbaaren , 't welk zy egter altoos niet kunnen
doen . Het valt niet gemaklyk , een volkomen denkbeeld
to vormen van het woest en ongeregeld gedrag by deeze horde van Barbaaren .
Zo ras zy hunne legerplaats betrokken en de noodige
fchikkingen gemaakt hebben, words een kanonfchot gedaan , ten teken dat de Gom-markt eenen aanvang
iteemt . Alles, wat lastig, verveelend en kwellend is,
ondervindt men in den loop deezes handels .
De Factors en de Kooplieden vinden zich Reeds omringd door
hoopen van deeze trouwlooze en ruwe Mooren . Hun
tieledigend en kwellend .gedrag, hunne bedreigingen en
opgeheeven dolken moet men dulden, zo wel als bet
onophoudelyk lastig vallen der Opperhoofden, de on•
verzaadelyke gierigheid hunner Vrouwen , en oneindige
eifchen, welke men uit elken hoek hoort .
De Eigenaars der Handel-fchepen op de Rivier, die
%elden grooter zyn dan honderd tonnen, zyn niet lanZy worden opgevuld met
~er~ meesters van dezelve .
Tkfooren ; in menigte bezetten zy bet voorfchip , daar
bet yolk in den handel afweezlg is . Het agterfchip is
bezet met draaibasfen , en aldaar vindt men een gedeelte
des vo%s alcoos onder de wapenen .
Geduurende de Jaaren 1785, 1786 en 1787 was de
boeveelheld van Gom, jaarlyks gebragt na de Fatoryeu van de Defers en Cok , meer dan agt-honderd-
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duizend Ponden . De Trarshaz-Mooren bragten ook, elk
aar, to Portendick, omtrent viermaal-honderd.duizend
on den ter markt aan de Engelfclzen .
De drie 13osfchen van Sahel, llbfatack en ,Glhiebar
verfchaffen, derhalven, eene vaste hoeveelheid van twaalfbonderd-duizend Ponden Gom jaarlyks ; en, indien geen
gedeelte daarvan elders been gevoerd werd , zou deeze
handeltak de Engelfcke Vastigheden aan de Senegal van
groote aangelegenheid maaken .
In den aanvang des Jaars 1784 deedt de Heer DRRRPENTIGNY een Gom-boom-bosch, eenige mylen ten noorden van de Senegal en het Meir Goumel, onderzoeken .
Dir Bosch ligt ten naasten by tusfchen den vyfden en zevenden Graad ooster lengte van het Eiland Fero, en,
gelyk de drie andere, in 't midden van het witte ftuifzand van de Zaarha . Dit Bosch beftaat voornaamlyk
uit de foort van witte Gom-boomen, waar aan de Mooren den naam van Dad geeven, en behoort tot een der
vyf foorten van dcacla-Gom-boomen , door den Heer ADANsoN vermeld.
Dit Gom-bosch was bekend aan de Oude India Compagnie, welke, met oogmerk om de Gom daarvan to
krygen , eene Vastigheid getticht had op het Eiland
.8ilbas, tegen over een Neger dorp, Guarouf geheeten ;
maar de onderneeming mislukte. - Het Land, waarin
dit Bosch ligt, is de eigendom van twee Stammen, die
van Brachnaz en Darmanco . De Compagnie was ge .
bouden, een Verdrag met hun aan to gaan, om de Gom
uit dit Bosch to krygen , en een ander met de Negers,
onder den naam van Foulhas bekend, en by ons Pouls
geheeten , ten einde een vryen handel tot voorraad to
bekomen . - Deeze Verdragen geflooten zynde , begon
men eene Vastigheid to bouwen , tot eene Factory, werwaards de Mooren hunne Gom bragten . Maar, by
bun vertrek van de oevers der Riviere , om na hunne
wooningen weder to keeren, ftonden de Foulbas op tegen
de afgezondenen der Compagnie , oordeelende dat dee .
zen al to gunitig geweest waren aan de Mooren, en dat
de Facl:ory van Guarouf hun nadeelig zou weezen . Zon.
der eenigzins acht to flaan op het Verdrag, aangegaait
door hunnen Siraktick , of Koning , met de Compagnie , vielen de Foulhas de Factory aan , vermeesterden dezeive , doodden verfcheiden perfoonen , en
maakten zich meester van een Schip , daar even geP p 5
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komen , met bouwftoffen ter verdere voltooijing van
de Fa&ory .
De maat, gebruikt in den Gorn-handel, is een groot
houten vat, vastgemaakt op het dek van het Handel .
fchip , houdende tweeduizend ponden gewigts . De
Mooren noemen dit een Kantar ; en wy hebben then
naam , daar aan door de Saraceenfche Mooren gegee.
ven, toen zy in Spanje meester waren, overgenomen,
dewyl de Spanjaarden en Portugeefen denzelven ge
.
naturalifeerd hebben in de lauden ten zuiden van do
Zaarha.

Elk Handelfchip heeft zyn Kantar, op het dek vast .
gemaakt . Alan den bodem van de Kantar is eene vierkante opening, agttien duimen lang en een voet breed :
aan deeze opening is een loop van ~rof zeildoek, welke
gaat tot in het ruim . Terwyl de Gom gemeeten wordt,
is de opening aan den onderkant geflooten met een
fchuif, die, de Kantar vol zynde, geopend wordt , en
de Gom valt in het ruim , waar de werklieden gereed
itaan om dezelve to fluwen .
Her laat zich gereedlyk begrypen, dat men allengsliens vergrootingen aan de Kantar heeft toegevoegd,
zonder dat de Mooren zulks ontdekten of gisten, die,
fchoon film en afgerigt, to onkundig zyn, om to vermoeden, welke de gevolgen moeten weezen van eenigv
duimen meerder in diepte of in den omtrek van de
Kantar. Zy worden dus bedroogen door onze Kooplieden, die volmaakt weeten , hoe het meeste to maaken
van de grooter of kleinder afmeetingen der Schepen, in
den handel gebruiklyk .
De zodanigen, die hunne Gom kogten van de Moo.
ren ann de Zaarha, maakten, van tyd tot tyd, ge •
bruik van dit bedrog, ten einde een grooter hoeveelheid
van dezelfde koopwaar to krygen voor denzelfden prys.
Dus is de Kantar allcngskens eene zo voordeelige maat
geworden voor de Europeaanfche Handelaars, plat de .
zelve tegenwoordig bykans viermaalen de voorige hoe .
veelheid bevat .
Men betaalt de Gom aan de Mooren met ftukken
blaauw Katoen, geverfd met Indigo, en gemaakt in Indie . In den handel, op de Westlyke deelen van Africa
gedreeven, zyn deeze ftukken Katoen bekend onder den
naam van Guinefche /lukken . Zy zyn zeven of agt ellen
fang , en een halve el breed. Zy maaken het hoofdar •
ti-
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tikel uit in alle koopen , en de Mooren gedoogen geen
Men heett in Frankryk
under in den Gom-handel .
gepoogd, dezelve na to maaken ; doch to vergeefs, De
Zy ontdekten op
Moored lieten zich niet bedriegen .
bet enkel aanraaken , of de ftukken in rrankryk of in
Zy lieten bet niet enkel op bet
7ndie gemaakt waren .
gevoel en 't gezigt van de kleur aankomen ; zy ver .
zekerden zich daarenboven , en wet voornaamlyk, door
den reuk . Deeze Indiaanfche bewerkte ftoffe, en de Indigo, waarmede zy geverfd zyn, hebben zeker een' byzonderen reuk, welken de Franfchen daar aan nog niet
hebben weeten to geeven . -- De egte Gu nefcheftukken Katoen nit Indie worden by aanhoudedheid meest
Niets kan de voorkeus , daar aan gegeeven,
gezogt.
evenaaren , veel min een einde maaken aan hunne zugt
tot die ftowe .
Van den laare 1780 tot 1787 hebben de Mooren be.
Aendig de Kantar Gom , twee duizend ponden zwaar,
voor vyftien ftukken van dit Katoen verkogt .
Niet
meer werd 'er ook voor betaald door de Gom - compagnie, to Senegal in den Jaare 1784 opgericht, welke
voor then prys vierhonderd Kantars 's jaarlyks kogt 3,
gefchat op agtmaal-honderd-duizend Potiden .
Wanneer de Heeren DEIREPENTIGNY en DURAND, in
den Jaare 1784, eene vermeerdering van den Gom-han .
4el vooriloegen , deeden de Braehnaz- en gDarmanco •
2Vfooren een aanbod , om tweehonderd Kantars to Gua.
touf, op bet Eiland Bilbas , en even zo veel to Ga'
lam to leeveren, to zamen agt-honderd-duizend Ponders
uitmaakende, voor enkel tien Guinefche -fukken ftofs de
Kantar.
1RIEFWISSELING TUSSCHEN DEN EERW. HEERE JOANNES
STINSTRA, Leeraar der Doopsgezinden to Harlingen,
EN DEN HEERE SAMUEL RICHARDSON , Schryver

van de Pamela, Clarisfa en Crandifon .
(Vervoig en Slot van bl . 568 .)

Den Heere

RICHARDSON.

Harlingen, Dee . 24, 1753 .

7 k wil eene proeve neemen , of 1k u niet in 't Engelsch,
1 uwe Moedertaale, kan fchryven ; ten einde gy myne Brie-
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ven zult kunnen leezen, zonder anderer hulp in to roepen.
Met reden, Mynheer ! verwondert gy u over myn long llil.
zwygen, dasr ik voorheen myne vuurige begeerte, om dikwyls met u briefwisfeling to houden , to verftaan gaf . 1k
had gewenscht, de Boekdeelen to doorleezen, ten einde ik
myn oordeel daar over zou kunnen geeven , eer ik ant .
woordde, en dus myne maatregelen neemen, betreffende de
uitgave van dit uw nieuw Werk in onze male : myne greetigheid , om uwe letter-lekkernyen to fmaaken , heeft dit
weroorzaakt of grootlyks bevorderd . - Moor ik vond my
overkropt met bezigheden, van welke ik in een' voorgaan .
den aan u gewaagde . Ik moet ook dagelyks arbeiden anti
myne Vertaaling van uwe CLARISSA , zal de Drukpers niet
wagten . Ik bood cen' myner Vrienden mynen byftand in de
vertaaling en uitgave van CLARKE's Verhandelingen over de
Waarheden van den Natuurly ken en Gcopenbaarden Godsdienst, welk Werk myne Landgenooten thans bezitten . Een
ander Vriend heeft my de uitgave aanbevolen van losrr

Verhandeling van het LeerJluk der Verzoening ,
volgens den inhoud der Heilige Schrift, door hem in 't Nederduitsch vertaald , thans ter drukpersfe. - Te midden
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van a11e deeze bezigheden, word ik door huislyke noodwen .
digheden afgerrokken . Myn cenige Broeder werd door eene
gevaarlyke Ziekte aangegreepen, van welke by nogthaus fpoe .
dig herftelde . Myn Schoonbroeder kwynt aan eene teering,
en voidert, van wegen zyne zwakheid, Reeds ons bezoek
en byfland ; en bet zyn deeze foort van eifchen, welke wy,
myns bedunkens, voornaamlyk moeten voldoen . Ik geef,
daarenboven , dagelyks Lesfen in de Hebreeuwfche Taal aan
twee myner Neeven . -- Indien dit alles my by u niet kan
verontfchuldigen, myn waarde Heer RICHARDSOri! dan weet
ik niet, wat ik meet zal aanvoeren .
Ik beb den Allprhoogften vuurig gebeden om de gezond .
1heid en bet welvaaren van uwen uitmuntenden Aartsbisfchop,
wien gy een zo beminnelyk en agtenswaardig charaFter toe.
fchryft, en dank den fiemel wegens diens -elukkige herltel .
ling . Dot by nog veele gezegende dagen geniete , tot hell
van uwe Kerk en de Christlyke Kerk in 't algemeen ! Zyn 'er
eenige van 's Mans Werken gedrukt? Ik wilde gaarne hem,
ten opzigte van zyn verftand , beter leeren kennen, dewyl
ilk perfoonlyke kennis derf .
Staa my toe, Mynheerl dat ik met veel genoegen, en verlfcheide maalen, geleezen en overwoogen heb bet door u my
toegezonden byzonder en opregc berigt .
be byzonderheid, dat gy, als 't ware, de Geheimkhryver
zyt van verfcheide Jongejuffrouwen in Liefdesgevallen , doet
my begrypen, hoe gy gekomen zyt tot die voile kennis van
bet vrouwlyk hart, en doorgedrongen tot de diepfle febuilhoe .
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dit, Mynheer, heeft u in Not gefteld, om de inwendigfle gedagten , overleggingen en aandoeningen van eene
CLARISSA, eene ANNA HOWE, en Juffr. BYRON, met de leevendigfte kleuren of to maalen . Moor door welke middelen
zyt gy doorgedrongen in de verborgenheden der ongeregtigheld, in bet hart van een losboofd, een fnooden LOVELACE?
])it blyfc by my eene itoTe van verbaazing . En gy voert
nets aan , otn myne • verwondering, ten dien opzigte , weg to
neemen . Integendeel , gy vermeerdert dezelve door uwe betnigingen , welke ik als de onderpanden van bet opregtst vertroue
wen en vriendfchap ontvangen heb . - Vergeef bet my, Mynheer! ik was voorheen van begrip, dat gy in uwen BELFORD
uw eigen beeldcenis gemaald hadc ; dot gy de wergild gezien
en bemind hadt, doch u naderhand aan haare begogelingen
onttrokken .
In dit geval zou ik bet my niet gefchaamd
hebben om met u briefwisfeling to houden ; want ben ik geen
navolger van dien Zaligmaaker , die verklaarde , dot 'er vreugde
in de Hemelen was over eenen zich bekeerenden Zondaar? Ik
heb voortyds met zodanige Zondaars verkeerd ; byzonder met
eenen, zeer gemeenzaam , die, van een gezond oordeel en
vluggen geest, de dwaasheden zyner jeugd verzaakt hebben •
de, uit(tak in werken van Godsvrugt en Liefde ; wiens gemeen.
zaame verkeering my zeer is to ftade gekomen, om kennis ce
krygen, in welk eene maate bet dan ook moge weezen, van
de barren en charhers der Menfchen ; en meer byzonder my
In (hat gefteld heeft , om de natuurlyke trekken van eenen
LOVELACE ce beter to leeren kennen .
Gelukkig, egter, dries
werf gelukkig zyn wy, myn Vriendl en bebben overvloediZe reden om den Hemel to danken , dot dezelve ons begunftigd heefc met eene goede Opvoeding, en bewaard van de
lokaazen des Zedenbederfs I Welk eene opgeruimdheid -welk eene helderheid, voor eene Ziel , die den weg ter eeuwige gelukzaligheid opflreeft!
Ten hoogften, Mynheer ! ftaa ik verwonderd over uw berigt,
dot gy nooit volgens een gemaakt ontwerp fchryft ; dot gy,
den eenen Brief eindigende , naauwlyks weet, war in den
naasten zal volgen . Welk een gelukkig vernuft, 't geen dus
2ynen weg kan vervolgen, longs zo veele kronkelpaden, die
liwe gemeene Leezers verwarren, en nooit of to dwaalen,
zonder immer eene kaart to raadpleegen!
M ag ik nog eerie andere aanmerking waagen? Bekoorelyk,
allerbelcoorelykst fchildert gy de gemoedsbeweegingen en de
uitwerlczels van eene edelaartige Liefde in bet hart van Jufftouw BYRON : bet onderwerp is zulks overwaardig . Doch
loopt bet geen gevaar, dot deeze aangenaame aandoening in
tedere boezems fluipe, en de harten inneeme van uwe Leezere,fen onder de Schoone Sexe ; dezelve verzagte en verteedere, en dus (meet dan voegt voor de minder voorzig.
ti.
boeken :
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tige onder de Sexe) blootfteile voor de verlokzelen watt
onopregte Minnaaren ? Misfchien ware her voeglyker, dat
deeze bedenking kwame van uwe Bewonderanresfen , dart
van my, een Vryer. 1k breng alleen deeze twyfelingen in 't
midden, waarde Vriend! op dat gy moogt bemerken, dat ik
uwe Werken niet lees met een vooringenomen hart, of de .
zelve blindlings prys ; dat ik u lees met een zoekend oog,
en nogtbans geene gebreken vied ; alleen een of twee kleine
wolkjes aantreffende, die, op een nader bezien, misfcluea
zullen blyken eene verzameling blinkende Barren to weezen .
Tegenwoordig vind ik my zodanig omzet met andere be .
zigheden, dat ik naauwlyks voor uwe CLARISSA tyda genoeg
kan uitfpaaren.
Daarenboven heb ik my door belofte aaa
bet openbaar verpligt, dat ik, breedvoeriger din tot nog toe
door my gedaan is, de Regten der Vryneid des Geweetens
en des Godsdiensts zal verdeedigen ; van welke taak ik my
lief aftrekken door de bekoorelykheden van uwe beminnenswaardige CLARISSA ; doch welke ik my verpligt acht weder
op to vatten, zo ras ik myne opwagting by de Christen.
beldinne voleindigd zal hebben . -- Daarenboven heb ik
eene wyze uitgedagt , om her Aanweezen en de Elgenfchap .
pen van GOD vats vooren re beroogen , verfchillende van die
van CLARKE, WOLLASTON, RAPSON , enz . ; welk Stuk ik ver.
tang to voltooijen en uit to geeven , ten einde deeze allerbetangrykite grondilag van den Godsdlenst nog to vaster mo .
ge gevestigd worden . - Ik heb een plan ontworpen tot
opheldering van de Leer der Schriftuure wegens den Dood
onzes gezegenden Zaligmaakers, en de voordeclen, door denzelven bet Menschdom toegebragt . - 1k heb floffe verzameld voor twee Zedekundige Proeven over Grootmoedig
held en Nederigheid , en derzelver beftaanbaarheid met elk .
ander . - Van alle deeze ontwerpen heb ik kennis gegee .
wen aan . eenigen myner Vrienden, en vind my dus half ver .
pligt om dezelve to volvoeren , indien de Voorzienigheid
my gezondheid en kragten verleene. Weshalven ik , Diet
weetende hoe lange my deeze zullen vergund worden, en
zo veel to verrigten hebbende, met eene lichaamsgeftelte.
nisfe, welke niet zeer fierk is, geen nieuw werk durf on .
derneemen .
De Uwe .
J . STINSTRA .

Den Eerw . Heere j . S T I N S T R A.

Londen,

Cy zyt

wel zees verpligtend ,

Maart so, 1754 .
dierbaare en eerwaardige
Beer l
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deert dat gy my in myne eigene Landtaale fchryft. Gy ver.
meldt my, dat die pooging u veel tyds g'ekost hebbe . Dit
(inert my, to meer daar gy zo veel nutter uw tyd kunt be .
lleeden : nogthans zou ik , door de eigenlykheid en rykheid
ewer bewoordingen , flier anders veronderfteld hebben, dan
dat her u bykans zo gemaklyk viel, in 't Engelsch, als in uwe
Landtaale to fchryven . Noem dan, MynbeerI dit beftaan niec
veel g ewaagd .
lk bewonder bet, en dank erkentelyk uw®
beleefdheid .
Her ftaa my by deezen vry, Mynheer! u to berigten, dat
tw Herderlyke Brief, over de Geestdryvery, by ons als eea
meesterftuk is aangemerkt .
Twee
van Cam.
bridge fpraken by my daar over met de
'de hoogite betuigingen
van genoegen, en van her regt, 't geen men uw Werk aan
die Univerfiteit hadt laaten wedervaaren .
Volbard, eerwaardig [leer! in uwe gebeden, ten beste van
onzen Anrrsbisfchop . Hy is, by wylen, zo gezond flier als
atte welmeenende Engelfchen wenfchen . Ik heb de eer niec
van In perfoon by hem bekend to zyn . Maar myn goede
Wend, de Hcer DUNCOMBE, van wien ik in eenen voorgaanden Brieve gefproken heb , een agtenswaardig en edelaartig
openhartig man , die zeer diep In de agting deelt van zyne
Genade , verzogt my om een affchrift van uwe bezorgdheid
voor de gezondheid zyner Genade, alsmede van de Titels der
Werken, met welker vervaardiging gy u onledig houdt, om die
beide to toonen aan dat goede Kerkhoofd,'t welk voorheen zo
hooglyk uw' Herderlyken Brief goedkeurde, dat by belang ftetde in derzelver Engelfche Vertaaling. De Heer DUNCOMBE zal
tragten, voor u, twee of drie van de Sermons, door zyne
Genade in vroegeren ryde uitgegeeven, to verkrygen .
Gy denkt, Mynheer! dat gy, door myn vroegtydig Secre .
tarisfehap by de Jongejuffrouwen in myns Vaders nabuura
fchap, reden kunt geeven voor de Characters, welke ik gemaald Itch van de Heldinnen myner drie Stukken .
Maar
deeze gelegenheid deedt weinig meer voor my, in zo vroege
jearen, dan, als ik bet zo mag uitdrukken, myne nafpeuringen
wyzigen, als ik vorderde in de kennis van her Vrouwlyk hart ;
en , lets daar van weetende , kon ik geen volitrekc vreemdeling
weezen ten opzigte van her hart der Mannen .
Mannen en
Vrouwen zyn Broeders en Zusters ; zy maaken geen byzonder
foort van weezens uit ; en war is 'er noodig om beide to ken .
men, dan rekening to maaken op de verfchillende wyze van
opvoeding, omfiandigheden en gefteltenisfe, of, laat ik lie .
ver zeggen, hebbelykheden, 't zy goede of kwaade?
War de kennis betreft, welke ik fchyn gehad to hebben
van de flegre barren en de daaden van zulke menfchen als
LOVELACE, ('t Been uwe verwondering wekt) ik ben altoos zo
opletcende geweest op de gefprekken , en , mag ik her dus
noemen , de fuorkeryen van de eene Seue , aIs op de vermom.

do$
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mommingen van de andere. lit zal , ten aanziene van dit
fink , 'er alleen byvoegen , dot ik nimmer een BELFORD Was .
Ware ik zodanig iemand geweest, en een . 13ekeerde, ik zou
niet getwyfeld hebben aan de Liefde van eenen ST1NSTxe,
bad ik myne dwaalingen voor hem beleden .
Geenzins, MynhecrI verwonder ik my over 't geen gy
fchryft ten opzigte v .!n de Familiar Letters en van 1Efopus .
z y waren' beide gefchikt voor de laagere kiasfe van yolk .
Ik liet uit de eerstgetnelde 'er verfcheidene uit , als to hoog
voor dot oogmerk ; in her laatstgenuemde waren de aanmerkinger. meestal van then out , zo als ik dezelve aantrof by
een' onzer Schryveren, die, ten zynen tyde, eenige agting
hadt, in dat vak .
Gy betuigt uwe verwondering , dot ik niet vroeger als
Schryver to voorfchyn trad . l!elaas , Mynheer 1 de drie laatfie Werken , door u vermeld , en waarvan gy met zo veel
goedkeurings fpreekt, zyn de vrugten, zo van ledge uuren,
als van vlytbetoon . Myne bezigheden namen, tot zints tien
of twaalf janren, al mynea tyd weg. 1k had geen tyd over,
en , niet in ilaat zynde, om , volgens cen geregeld plan,,
to fchryven , wist ik niet , dot 1k zo vindingryk was , tot
dot ik, bykams toevallig, de hand floeg aan her fchryven
van de PAMELA . En, daarenboven, verbeeldde ik my weinig, dot eenig Werk, 't geen ik ken fchryven, zo gunflig
by de wereld zou ontvangen worden , als ik verneetn, dot
myn fchryven wedervaart.
By wylen finert het my, dot wy in twee van elkander
gefcheide Landen woonen .
Hoe gelukkig zou ik weezen,
kon ik hoope fcheppen , om u , myu waarde Heer STINSTRA,
in Londen to onthaalen ! Moet ik al myne flreelende hoope
op dit vermaak laaten vaaren ? En, in de vergevorderdheid!
myner leevensdagen , zyn myne zwakheden hinderpaalen. -Goes wil gefcitiede
1k denk, Mynheer ! dot wy in Engeland mogen roemeit
op een aantal Vrouwen van vernuft en fmaak . 1k, in myne byzondere omflandigheden , zou a kunnen brengen in
zulk een kring iuyner bekenden! Niemand is zodanig vereerd
geworden door bet fyn vernuft der Sexe als ilt . Wanrlyk,
ik denk , dot de Vrouwen in de befchaafdfle Ryken met
de onze niet kunnen wedyveren . Derzelver fmaak en aantat
neemen beide dagelyks toe, fchoon wy een Eeuw van zo veet
losbandigheids beleeven . 61 Dot wy in flaar geweest waren,
onze Vrouwen van aanzien by curs to houden ! dat wy aan
dezelve geene gelegenhekl gegeeven hadden , om over zee
to fleeken, en de engte no een nabuurig Ryk over to vaaren1 -- daar wy zo weinige voorbeelden hebben van Vrou .
wen, verbeterd van daar terug gekeerd, ja, ik mag zeggen,
onbefmet gebleeven van de ligrvaardigheden der Natie, door
my bedoeld. --- Denkt gy niet, Mynheer 1 dat de Vrouwen
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wen vatbaarder zyn voor ligtzinnigheid, dan de Mannen ? Zyn

ze bet in de daad, dan moet men aan dezelve niet toeflaan
buiten 's lands to gaan, en na plaatzen van openbaar ver.
maak, zo dikwyls, als zulks plaats heeft .
Veelvuldig zyn de mismoedigmaakingen en ongelegenheden,
waarin zich een Schryver bevindt, die geen gerege}dheids
genoeg beefs , om volgens zeker vooraf beraanid plan to
1k gewaagde van myne onbekwaamheid in dit
fchryven .
iluk, als een gebrek . Gy, Mynheer! fpreekt 'er over op
eene veel edeler wyze, op eene wyze uwes waardig .
Ik bedank u , Mynheer ! voor uwe andere aanmerking .
Dezelve is der Jdeschheid van den Eerw. STINSTRA waardig,
en waardig der Vriendfchap, waarniede gy my vereert. Ik
zeg 'er u herhaalden dank voor .
Dezelve komt van u,
Mynheer ! (een Ongehuwde) zeer eigenaartig . Van wien
kon dezelve eigenaartiger komen, dan van een deugdzaamea
ongetrouwden ? Ik kan 'er alleen op zeggen, wac de kragt
daar van aanbelangt, dat ik hoop, dat geene kwarde gevolgen voor de Zeden myner fchoone Leezeresfen zullen out .
ftaan uit de befcbryvingen, welke ik Juifrouwe BYttoty heb
doen geeven van eene tedere drift tot cell waardig voor.
werp. Nogthans, myn waarde STINSTRA ! gy maakt my een
weinig ongerust . Wees zo goed, Mynheerl om my, door
het geheele Werk been, in dit en in a1le andere gevailen,
welke eene gevaarlyke ftrekking kunnen hebben , to waarfchuwen, en gy zulc my onuitfpreeklyk veel verpligten .
1k heb geene Copy van inyn' voorigen Brief by de hand . Doch
heb ik ergens, in denzelven, myne bekommerdheid betuigd,
wegens de eer van uwe vertaaling myns Werks, op eene veronderflel!ing uwer goedkeuring van hetzelve? Deed ik zulks,
verfchoon my deswegen , Mynheer I en ilaa Iny toe u to
verzoeken , dat gy u deswegen niet bekommert , zodanig
dat bet in 't minfe aanloope tegen uwe veelvuldige bezig .
heden, en tegen die groote Werken, welke gy ten oogmerk
bebt to voltooilen .
Goo Almagtig bewaare u by leeven en gezondlieid , en
maake u bekwaam om ze alle to voltooijen , tot uw eigen
genoegen, en om de voordeelen, welke de wergild daarvant
kan crekken ! Berigt my, waarde en gecerde Fleer I van tyd
tot tyd, uwe vorderingen in die belangryke en pryzenswaar .
dige werkzaamheden . Hoe zeer fmerc bet my to verneemen,
dat uwe lichaamsgefleltenisfe zo perk niet is als uw geest!
Steeds zal ik u beminnen , myn waarde, myn voortreffely .
ke, myn toegeevende STINSTRA! Laat ik verzekerd zyn van
uwe tuegenegenheid , daar ik u lief heb ; dit geluk zal my
tot myn laatfle uur vergezellen .
Uw altoos verpligte, uw getrouwe Vriend en Dienaar
S. SICHARDS0N. (*)
(*) Van de geheele Correspaedencs is alreeds eene Vercaaling aaog-
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LETS, BETREFFENDE DEN EERSTEN NEDERLANDSCHEIQ LIICIITREIZIGER, ABRAIIAM HOPMAN.

wy, in ons Maandweric, met een gevoel van waste
Hebben
deelneenning in de ongelukkige mislukking der bier to

lande voor het eerst ondernomene Luchtreize , een , naar wear.
herd opgefteld . Verflag van dezeive medegedeeld ('") , thanst
ook kunnen wy Diet afzyn, van de gelukking eener hernieuwde pooging van den Heer HOPMAN , als tot een vervoig en
eindelyk befluit onzer, to dier tyd gedaane, aankondiging,
to gewaagen ; to meer, daar wy in ons verhaal bereids het
voorneemen van den moedigen Luchtreiziger, die door g ee .
n e mislukking , van het doel, om zyn Vaderland in de eer
der Lucbtreizen to doer deelen , wilde afzien , aangekondigd hebben .
Her was op Saturdag 29 Augustus deezes Jaars, in den naamiddag , dat de aangekondigde Luchtreize to Rotterdam
vocrtgang hadt . Duizenden menfchen, van allerwege toege .
vloeid, bier op openbaare wegen verfpreid, ginds op torens
of daken geklommen , waren de opgetogene aanfchouwers
van bet zonderling verfchynzel . Hoewel omtrent den goeden uitflag zyner onderneeminge geeneu twyfel voedende,met
sandoening, egter , nam de Heer HOPMAN affcheid van zytle
Echtgenoote en Kinderen . De Christen-Leeraar P . WEILAND,
op de plants tegenwoordig , wenschte , met eenige dichtregels, den Reiziger vaarwel . Langzaam en fiaateiyk was do
Beleefd groette de Luchtreiziger de oniringende
opvaart .
aanfchouwers , wien by, tot zekere hoogte geklommen, e eni.
ge dichtregels, vooraf gedrukt, toewierp . De Bal, Noordwestwaarts zynen koQrs rigtende, bleef zigtbanr, tot dat by
Hier ondervondt de Heer HOPMAN,
de wolken ontmoette .
dat de fchrikwekkende hoogte hem, zoo min als de Vogels,
die hem verzeiden, in tie ademhaaling iets belemmerde . De
natuurkundige proeven , egter, die by gnarne zou genomert
bebben, gelukten niet . In de nabyheid van Sci-ied< :m daalde
by neder . In 't eerst wilde by de lucirtreize hervatten, doch
cenige omftandigheden deeden hem daar van afzien, en wierdt
de Heer HOPMAN to raade , den Ballon allein to doen opgaan,
die nu welhaast andermaai in de wolken verdween . Dit gebeurde ten vyf uure ; bykans een uur hadt zich de Reiziger in
bet Luchrgewest onthouden : want eenige weinige minuten naa
vier uure was by opgevaaren . Ten half zes dnalde de allden opgereezene Ballon neder in bet Bosch , behoorende tot eene Hoffte .
de onder bet Dorp Waasfenaar, vier uuren gaaus van RMtterda is

(*) Vadcrt. Lc;ieroef. Meng. bi . gzs&
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Kelegen . In gevolge der goede maatregelen , omtrent bet Lucht.
gevaarte genomen , wierdc bet, eerlang, onbefchadigd aan zynen
eigenaar wederom ter hand gefteid . Onder algemeene toejuiching wierdt de Ileer HoPiMAN to Rotterdam ontvangen,
die, egter , naa deeze hartelyke deelneeming op eene be .
fchcidene tvyze to hebben beautwoord, eerlang aact dezelve
zich onarok, en voorts in cenen kleinen kring hec overige
gedeelce deezes merkwaardigen dags flee .
Van goederhand is ons berigc , dat de Heer HOPMAN
voorneemens is, nog dit Jaar eene tweede Luchtreize to octderneemen, ter verrigting van Proeven in de bovenlucht, en
alzo ter uitbreiding van zyne natuurkundige nafpeuringen ; en
wel bepaaldelyk to llnflerdam, indien by zich van bet geeerd
Publiek alhier een gunflig onthaal moge belooven ; waaraaa
men chaus naauwlyks verinag to twyfeleu .

VERHAAL VAN DE IIUWELYKSPLEGTIGHEDEN OP HET
EILAND MALTA .

(Ult

Epitome of the Hiffory of Malta
and Gozo, ten deezen mare uitgegeeven .)

CHARLES wILHINSOlv ' S

e Vaders fluiten op Malta de lluwelykcn hunner KindeD
reu, zonder dier genegenheden to raadpleegen, en gaan
daarin naar willekeur en belang to work .
Wanneer bet Ilu-

welyk vast en het Huwelyksgoed bepaald is , zendt de aanftaande Bruidegom aan zyne toekomende Bruid een gefchenk
van Visch , overdekt met bloemen en linten, en een gouden
Ring in den bek van den besrgekeurden visch . - De dag der
zamenkomst wordt bepaald , en deeze gefchiedt in tegenwoordigheid van Ouderen en Vrienden , die op verfrisfingea
onchaald worden . l enige oogenblikken v66r de zamenkomst
der aanltaande Egtelingen zonderen zich de beide Moeders af,
om een mengzel to vervaardigen van Anys, geurige Planten,
Zout en Honig, waarmede zy de lippen der Braid beftryken ,
opdat haare woorden aangenaam, wys en voorzigtig mogea
weezen . Alsdan words zy tot haaren Bruidegoin gebragc,
die haar een Ring aanbiedt , waarop twee zamengevouwe
handen, ten teken van gecrouwheid, afgebeeld ftaan ; a lsme.
d e armbanden, een halsfnoer, en linten .
Op den trouwdag zetten de agtbaarfte van 's Bruidegoms
Vrienden op 'c hoofd der Bruid een zeer fynen witten fluier :
zy draagt op then dag een fluweelen kleed ; andere Bloedverwanten maaken gaatjes in dat kleed,om 'er kleine goudea
fchelpjes in to hangen .
Duo gekleed en opgecierd . gaat zy na de Kerk . ZanQq 2
gets
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gers en Speellieden hef'en liederen aan, tot lof vats bet jeug .
dig paar . De Speellieden worden voorgegaau door drie man .
rien ; een deezer draagt op bet hoofd eerie mantle vol ver .
fche knas-koekies ; op de grootfte zyn twee kleine vygen
geplaatst : by heeft daarenboven een fjerp om, Ran welken
een rood gebak, Collora geheeten , hangt . De tweede draagt
gene mande vol fuikergebak , uit welke een der Bloedverwanten ann de kenuisfen, die hem tegenkomen , mededeelt ;
in 't inidden is een doek, pyramidswyze gevouwen, vercierd
met de beeldtenis van MARIA , ]let BIND en ST. JoZEPS. De
derde draagt een brandend wierookvat .
Hierop volgt bet
Paar Egtelingen, onder een verhemelzel van rood damast,
met afhangende plooijen, gedrangen door vier van de voornaamfte perfoonen ; en de Ouders fluiten den trein op.
Bet luiden der klokken kundigt de komst aan van bet Paar
en de voltrekking der Egtverbintenis . De Priester ontvangt
eerie mande, waarin een gebak, een zakdoek, en twee viesfen wyn : naa de itlzegening des Huwelyks gaan zy uit de
Kerk, in dezelfde orde als zy daar been toogen . De gebeele
pleg;igheid duurt doorgaans vier uuren . Eerie dienstboode,
aan cen der veniters van bet huffs geplaatst, werpt, by bet we .
derkeeren , eenige handen vol graau en klein geld op bet
hoofd der nieuwgetrouwden .
Het voo'roordeel der Malteferen, op dien tyd , was, dat,
indier de nieuwgetrouwde Vrouw den voet eerst zette Op den
deurdrempel , zy haar Man zou overheerfchen : wy mogen
wel veronderftellen, dat 'er zeer weinigen zo beleefd waren,
dat zy hunne Egigenooten then eerflen flap lieten doen l - Op
de Bruiloft eet de Vrouw in cen afzonderiyk vertrek , of in
oen hoek van de feestzaal, met kieederen overdekt : naa den
maaltyd komt zy to voorfchyn ; zy zee zich naast haar Man,
en driukt met hem nit hetzelfde glas . Onder bet ecten words
'er gedanst ; elk dansfer werpt den fpeellieden een ftuk gelds
toe, en ieder gast brengt een vogel mede. Tot den aanvang
der tegenwoordige Eeuwe, werden de Huwelyks-Bats gegeeven op de Spaanfche wyze, en zy danflen met Castagnetten,
of kleine Klaphoutjes , waarop men fpeelde . De jongge.
trouwde Vrouw fiyt de eerfte agt dagen in haars Vaders buffs ;
vervolgens words zy met veel ilaatzy door haar Man ontvan .
gen ; de Ouders geeven een dansparty en een avondmaaltyd .
De Maltefers trouwen nook in de May-maand . Zy hebben zo
weinig goed uitzigt op eenig werk, 't Been zy in bet verloop
van die maand onderneemen , dat zy zelfs geen nieuw kleed,
geduurende dezelve, zullen laaten maaken . Deeze bygeloo .
vigheid roept voor onzen geest op , de verdeeling, welke de
Romeinen oudtyds maakten, tusfchen gelukkige en ongeiukkige
dagen .
Wy vinden in de oude zeden der Maltefercn een groot deel
dea
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der gewoonten van verfchillende Volken der Oudheid ; bet is
Uoodig, dezelve op to haalen , om eenige opheldering by to
zetten san de Huwelyksplegtigheden , bier boven vermeld,
die, door een mengzel van Heidenfche en Christen gebrui ,
ken , eene zo groote maate van zonderlingheid bekomen
hebben . - De Visfchen werden by de Syriers als Huisgo .
den aangemerkt : deeze Godheden, door den Huwelyks-ring
aan de jongverloofden aan to bieden , fcheenen zy , on .
der dit teken , den huize tot befcherming, in to roepen .
DeGrieken wenschten,by bet in 't huis treeden der Vrouwe,
dat haare woorden haaren Egtgenoot welgevallig mogten weezen, en zonden, re dier oorzaake, hunne gebeden op tot
den God der Welfpreekenheid . -- Wanneer de Romeinen den
Brnidegom en de Bruid na 't Altaar van HYMEN geleidden,
offerden zy bloemkransfen en bloemruikers , ten zinnebeeld
van de pligten en de geneugten des Huwelyksleevens . -- De
Hebreeuwen wenschten , dat de zedigheid der Vrouwe haar
altoos nlogt onderfcheiden , en bedekten bet hoofd met een
iluier . Haar Bruidegom was verpligt, haar twee Ringen to
geeven, de een van Goud , de ander van Yzer ; welke ge .
woonte tot ons is afgedaald in de Ringen, die zich openen
en fluiren, en waar op Naamen of Spreuken gefchreeven zyn .
De Grieken vergezelden de Bruid na den Tempel, onder de leevendigfte betooningen van vreugde ; zy ging derwaards, omringd door dansfende en zingende perfoonen ; zy
hielden boven het hoofd des Bruidegoms en der Bruid een
krans van bloemen ; de beste vrugten van bet jaargetyde werden nedergelegd aan de voeten van de Standbeelden der Go .
den , en gebakken koekjes tan de Huisgoden geheiligd ;
koorn, nooten en amandelen itrooide men in 't rond, ten te .
ken van voorfpoed en overvloed .

TREFFENDE VOORBEELDEN VAN TAFEL-OVERDAAD EN PRACHT 1
IN DE LAATSTE DAGEN VAN ROME .

(Uit het Engelsch van den Heere MAURICE.)

D

c Romeinen overtroffen , in de laatte ryden , in pragtige
onthaalen en kostbaare leevenswyze, de Iftatifche Vor .
flen zelfs . Zy fliepen op bedden , met goud en yvoir op .
gecierd ; zy dronken de ryke wynen van Chios en Falernus
uit gouden en zilveren beekers ; zy reeden op wagens, aan
alle zyden blinkende met de cieraaden , van deeze kostbaare
metaalen vervaardigd .
O M aan deeze onbegrensde buitenfpoorigheid to voldoen, pleegden de Landvoogden der Gewesten, van waar die weelde-voedende fioffen voornaamlylr
kwa.
Q q 3
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kwamen , de ongehoordfte knevelaaryen . Het uitvaaren vats
CICERO tegen VERSES kan hier van ten bewyze . llrekken ; terwyl de fchaamtlooste omkoopingen in eik deel des Staatsbe .
ftuurs plants greepen , en de fiioodtte misdryven hat geheel,,
Lichaam der Burgeren bezoedelden .
In de daad, hoe was hat mogelyk, dat de itroom zuiver
bleef, daar de bron zelve zo zeer beroerd was ? Wanneer
wy opgetekend vinden , dat een vITELLiUS tusfchen de zeven en agt millioenen 's jaarlyks aan verlustigingen beiteedde , en een CALIGULA meet dan tachtig duizend Ponden St.
op 6dn avondmaaltyd verkwistte , kunnen wy ons niet verwonderen, dat de Treurfpeeler CLODIUS 2Esopus aan een kwistigen maaltyd 4,843 Ponden St. to koste lag (*), of dat de
jonge Spilpenning , zyn Zoon , elk zyner gasten , naa den
maaltyd, eene maagveriterking gaf, waarin can zeer kostlyke
paarel ontbonden was (f) .
De Rykdom van CRASSUS was groot en tot een fpreekwoord geworden, en beliep 1 .614,583 P. St . ; doch dezelve
werd verre overtrofen door dien van PALLAS, Vrygemaakte
van CLAUDIUS ; men berekende diens fchatten Op 2,421,875
P . St. Beiden , egter, ging LEttTULUS, de Wichelaar, to boven ; diens bezittingen werden begroot op 3,229,166 P . St .
Dichters en WVysgeeren verzamelden in die dagen ontzettende
fchatten . SENECA hoopte, in vier jaaren tyds, 2,421,875 P. St
opeen ;; en, volgens sERvlus , in hat Leaven van VIItGILIUS ,
werd die Dichter gezegd 80,729 P . St. to bezitten . Deeze
fom , hoe groot voof eon Dichter , werd niet geoordeeld
groot genoeg to zyn om hat leaven re onderhouden van
een verdartelden Rorneinfchen Raadsheer ; naardemaal de
berugte APICIUS , naa in tafelweelde 807,291 P . St. verfpild ,
en daarenboven, in giften en jaargelden , ontzettende foramen
befeed to hebben , als by het oog op zyne rekeningen en
itaat floeg, en bevindende dat de gemelde fom overfchoot,
zich door vergif van kant hielp, opdat by Diet van honger
Inogt fterven!
In Kleeding en Huiscieraad waren do Roweinen even verfpiHend : want LOLLIA YAULINA, de uitfteekendfte Schoonheid
to Rome, ten tyde van CALIGULA , en to dier oorzaake gedwongen zyne Egtgenoote to worden, droeg, als zy in volJan tooi was , aan luweelen de waarde van 322,916 P . St.
De pry, van de Tyke Babylonifche triclinaric , of overtrek.
zels der tafelbedden, was 6,458 P . St .
De Huizen bedroegen veel , zo van opbouw als van op .
fchik : dat van CEASSUS fchatte men op 48,437 P . St. ; terwyl dat van CLODIUS 119,479 P . St . beliep (k) . - Deeze
hui.
12LIN . '.Lib . X. c . 6o .

PLIN. Lib. XXXVI. C. 15.

(,~~ PLIN. Lib . XXXV, C. 12.
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huizen waren van buiten met marmer opgehaald ; n rmeren
pylaaren onderfleunden de hooge daken : van binnen waren
die Huizen met zeer kostbaare tapyten behangen, en gordynen van Tyrisch purper , met Urnen en Beelden van her
fchoonfte beeldhouwwerk, met Schilderftukken van de hand
Marmeren Fonteinen van allerlei uit_
der eerfte meesteren .
gezogte fchoone kleuren fprongen in de eetzaalen, verkoelden
de lugs, en verfristen de gasten , die onthaald werden uit
gouden fchootelen, gezet op cafels , overlaaden van zilver ;
aanliggende op tafelbedden, onderfchraagd door pooten van
yvoir, van zilver, en zomtyds van goud . De lampen , ter
verlichting der avondmaaltyden, waren veeltyds van de kost .
baarffe ftoffen , en men brandde in dezelve welriekende olien
van hoogen prys.

YARARTER DER ENGELSCAE NATtr .

Door

Kanzelier van Zweden .

OXENSTIERN,

is ailerzekerst de Koningin der Eilanden, de Kei .
F ngeland
zerin en bet Arfenaai van Neptunus . Tevens is het Peru
het Koninkryk vacs snccnus
't

van Europa ,
, bet School van
EPICURUS, de Akademie van VENUS , bet Vaderland van MARS,
de zetel van MtnsRVA, de fleun van Holland, de geesfel van
Frankryk, her Vagevuur der voorftanders van de Slaaverny,
en bet Paradys van de minnaars der Vryheid . De Vrouwen
zyn fchoon ; maar haare fchoonheid gaat verzeld met een je
ne ffai quoi de fade .
Dapperheid is den Mannen natnurei .
gen ; maar dezelve words tot een uiterfte overdreeven , 't
welk aan woestheid grenst. Voor vernuft zyn hunne talenten
berekend, meer, misfchien, dan in eenig ander land ; maar
dit veroorzaakt eene zekere maate van laatdunkendh^id, die
de wasrde daarvan merkelyk doer daalen . Hier mag het met
waarheid gezegd worden , dat de Fortuin haare gifren met
eene milde hand uitdeelt ; doch deeze Eilanders verflaan de
kunst niet , om zich van dezelve zoo wet voor anderen als
voor zich zelven to bedienen . Gerieflyke meisjes en her ftrees
fen van hun gehemelte zyn de voorwerpen hunner liefdaadigheid. Hunne taal is een zonderling mengelmoes van alle
taalen , die in Europa gefproken worden ; doch zy bezit de
hoedanigheid van zich beter dan eenige andere to kunnen
Eitdrukken . Om kort to gaan , niets ontbreekt deezer Nhtie,
qm haar waarlyk gelukkfig to maaken, dan de weetenfchap, op
inoedanig eene wyze zy haare zegeningen moer aanleggen .
Eene natuurlyke rusteloosheid , en eene overmlate van ja .
loersheld op haare regten en vryheid, hebben haar dikmaals
in de akeligheden eens burgerkrygs gedompeld , en haar op
den
Q 9 4
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den rand van haaren ondergang gebragt . Een driemaalig be .
zoek aan dat land heefc my in Nat gefleld, om bet naauw .
keurig to leeren kennen ; en zonder fchroom durf ik bewee .
ren , dot bet van alle landen der waereld best berekend is
om eenen jongeling to bekooren, mids by de taal verflaa,
en van genoegzaame middelen voorzien zy . In ~dn woord,
indien de heirweg ter belle met vermaaken bezaaid zy ,
moet men noodzaakelyk zynen weg door Engeland neemen .
4
BETTINELLI EN VOLTAIRE.

(Uit

SUARD'S

D7elanges de Litterature .)

Monnik
fchoon dikwyls door
D e Italiaanfche
uitgenoodigd om hem to bezoeken , was atVOLTAIRE

BETTINELLI,

toos befchroomd geweest om nan dit verzoek to voldoen,
dewyl by vreesde voor diens fireeken en losfe beginzels : doch
P er deedt zich eene omtandigheid op ,
welke hem overhaalde ,
dien zonderlingen Man to gaan zien, rich to Luneville onthoudende , viel , in tegenwoordigheld des Konings van Poolen, her gefprek op VOLTAIRE, die zeer onlangs aan dien Koning gefebreeven hadt, vermeldende, dot by vyfhonderd dui .
zend Livres hadt liggeit , waar voor by een Landgoed in
,Jotbaringen wilde koopen, ten einde by in de nabyheid van
MARCUS AURELIUS zyne dagen mogt eindigen .
STANISLAUS
verlangde zeer, hem ten zynen Hove to krygen ;en,daar by
de Lotharingers hoogsc beminde, wilde by gaarne de vyf.
bonderd duizend Livres van VOLTAIRE by bun be(tecd zien .
„ Doch," voegde STANISLAUS 'er nevens, „ ik vertrouw hem
• niet ; ik weet, dot hy, langs deezen weg, in Frankryk zich
Indien by nogthans op redelyke voor• zoekt to vestigen .
• waarden wil, ik zal hem met genoegen zien ." BETTINELLI
ten oogmerk hebbende no Geneye to gaan, verzogt hem de
Koning, dot by, onder den weg, VOLTAIRE ZOU gaan zien,
en over den koop van dit Landgoed pollen . De Italiaara
gaf zyne toeftemmiug , en geeft de volgende befchryving van
die ontmoeting.
Ik vond den Wysgeer, in zyne Gefprekken, juist gelyk
by zich In zyne Schrifcen vertoont . Het fleekelige was Reeds
op zyne lippen , en ftraalde hem ten vuurige oogen uit ,
waarin t-zo wel als in zyne redenen, de bevalligheid zich
met fchalkheid paarde . Hy hadc cene byzondere wyze van
zich uit to drukken, even als een byzonderen ftyl in zyn
fchryven I zelden fprak by eenvoudig , of gelyk andere men .
fchen ; alles , wat by voortbragt , hadc lets geestigs of wys.
geerigs .
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Toen ik to Deuces, VOLTAIR& 'S toenmaalig verblyf, kwam,
was by in zyn' ruin , Uwaar ik by hem ging, en vermeldde ,
wie ik was .
„ Hoe!" riep by uit, „ een Italiaan, een
• .7efuit, cen BETTINELLI hier ! bet is eene to groote eer
• voor myne hut! Ik ben, gelyk gy ziet, flegts een Boer
• (dit zeggende, hieldc by my zyn flok voor, die aan 'c
• eene einde een maatflok en aan 't endere een fnoeimes
• was) ; her is met dit werkruig, dat ik myne zaaden een
• voor een plant ; myn oogst daarvan is veel overvloediger den
~, die ik van myne boeken inzamel, fehoon ik,in die, zaaije
• ten beste van her menschdom ." - lk gaf hem myn genoegen to verflaan, dat ik hem in een zo goeden ftaat van
gezondheid aantrof, en flerk genoeg om de ruwheden van
den Winter re verdraagen . - „ Ach ! gy Italiaanen!" v oer.
d e by my to gemocte, „ gy denkc , dar wy, even als de Mar• molten , ons zelven 's Winters in de holen moeten opflui .
• ten, maar awe Alpen zyn voor ons niets meer dan eene
• fraaije fchildery, die fchoone voorwerpen in bet verfchiet
• oplevert . Hier op de oevers van myn Meir Leman, be.
• fchut voor de Noordewinden, benyd ik n uwe Meirelt
• van Coino en van Guarda hier . In dit afgezonderd ver• blyf verbeeld ik CATULLUS op zyn Eiland Sirmio : by
,, maakte daar zyne fchoone verzen ; ik hier de myne!"
In 'r einde gaf ik hem den Brief van Koning sTANISLAU$
over. Ik ontdekte rerftond , dat b y her oogmerk van myne
komst doorgrond, en lets fteekeligs gereed had tegen myne
Koninglyke bezending.
„ Och ! myn waarde Heer!" riep
by uit, den Brief in zyne hand houdende, „ blyf hier by
• ons ; wy ademen hier de lugt der vryheid en der otlfterf .
• lykheid.
Ik heb zeer onlangs een groore fom gelds ber
„ (teed, om een klein Landgoed, hier niet verre of gelegen,
• (Ferney) to koopen ; daar heb lk my voorgefteld myne da.
„ gen re eindigen, verre verwyderd van Schurken en Dwin .
• gelanden . --- Doch laacen wy in huis gaan ." Deeze
weinige woorden van den ouden Dichter deeden my ten vollen
begrypen, dat'er voor my niets to onderhandelen zou vallen,
en dat ik my, op eenmaal, van de eere myns Gezantfchaps
beroofd vend .
Welhaast viel ons gefprek op den Koning van Pruisfr, n .
VOLTAIRE hadt eenige nieuw ingekomene berigten van de bedryven diens Konings ontvangen . Hy zeide daar van : „ rs
„ bet mogelyk ? Deeze Man geeft my Reeds ftoffe um my
• over hem re verbaazen. Her fmert my, dat ik ooit met hem
• oneens geworden ben ." Hy was gewoon to zeggen, dal ;
de Koning de fnelheid vun CESAR hadt ; doch die betuiging
van verwondering eindigee alroos in een' vinnigen fteek op
E sAR. VQLTAIItE hadc cen Aap, lien by LUKL. noemde ; een
g 5
naam ,
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Ilaam , lien by menigmaal aan den Koning van Pruisfen gaf.
1k betuigde myne verwondering deswegen .
„ Ziet gy dan
„ niet," (voegde VOLTAIRE my onder een hartig lachen toe)
„ dat by elk een, die hem naby komt, byt?"

JETS OVER RET AFSCHEIDNEEMEN .

O

nlangs ging ik by eenen myner Vrienden , die op het
punt ftondt van eene langduurige uitlandigheid .
Wy
woonen vry verre van elkander, en, naar gewoonte, ging
ik al peinzende over weg . Naar mynen dunk is dit de beste wyze , om daar van de lengte to bekorten . De wydst
afgelegene afranden worden aldus , zonder dat men het bemerke, doorloopen .
Voor ditmaal behoefde ik op geen onderwerp van overdenkinge to peinzen ; her boodc zich van zeif aan . Hoe
vaardig men tot bet befluit koome, ten einde om zyne bezittingen met eenige ftapelen gelds to vermeerderen, of oni
bouwvgilen van aloude gedenkftukken to bezigrigen, of om
woeste, doch wyd afgelegene Volken to leeren kennen, of
tot andere oogmerken, eensflags zyn gezin, zyne vrienden,
zyne beminde, zyne aangenaamfte verbintenisfen to veriaaten, en zich duizend mylen verre van hula to begeeven -s It was bet onderwerp myner mymeringen .
Daarenboven, naar de opgeruimdheid van hem, die op zyn
vertrek itaat, naar de fchikkingen , die by omtrent zyne t'huis .
komst beraamt, naar de zekerheid, met welke by daar over
fpreekt, to oordeelen , zou men zeggen, dat geenerlei gevaar hem boven 't hoofd hangc , dat by aan geenerhandp
ziekten is blootgefteld , dat geenerhande tegenfpoeden hens
zullen bejegenen . En evenwel, wanneer men zich op reize
begeeft , wie kan zich belooven , zyn Vaderland to zullen
wederzien, en vooral zyne getrouwe beminde en ftandvastige vrienden aldaar van nieuws to zullen ontmoeten ? Wie
dan kan afweezig zyn , en zich gelukkig rekenen
Men heeft opgemerkt , dat bet meerendeel van bun, die
op reize gaan , terwyl iedereen hen beklaagt, over 't algeZou bier van niet de reden
3neen minst neerilagrig zyn .
zyn, omdat de mensch zich immer vleit, gelukkiger to zul .
len zyn in een land, 't welk nieuw voor hem is , dan
in zyn eigen Vaderland? --- Een Profeet wordt ander dQ
zynen niet geugt , zegt bet fpreekwoord. Een Reiziger was
bet voorzeker , die t eerst aan then regel gezag en kragt
byzette.
De jonge lieden zyn nieuwsgierig en leergraag.
Vrolylt
ver•
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verlaaten zy bun Vaderland , en hunne eigenliefde ftreelt hen
met eene inwendige vergenoeging , hoe men , by hunne
t'huir,kotnst, hen voor lieden van nicer aauziens en ervarenisfe
zal houden, als die meer dan anderen gezien en ondervonden hebben .
Menfchen , die den volwasfenen ouderdom bereikt heb .
$en , ga°n niet op reize , dan met oogmerk om fortuin to
maaken, 't welk zy hoopen dat bet hun niet ontgaan zal, of
om een luisterryken post to gaan bekleeden, na welken h un .
n e eerzuch ; al zints Lang geftaan hadt. De Geleerden doen
zulks, om uitgebreide kundigheden to verzamelen, om, by
hunne t'huiskomst , aan de Genootfchappen , van welke zy
de eere hebben ledea to zyn , vandezl auwg
keurig verflag to doen .
Zonder moeite verlaaten alle deeze onderfcheidene Iteizigers de plaatzen hunner wooninge . Maar de t'huisblyvenden
en die hen zien vertrekken
deeze alleen gevoelen fpyt
en droefheid. Geene droomen der eerzucht, geene bekoorlyke harsfenfchimmen kunnen hen begogelen . By HECTOR' S
affcheid ftortte ANDROMACHE traanen, terwyl de heerschzuchtige Krygsheld niets anders dan de overwinning voor oow
gen hadt , gereed om in de Phrygifche velden hem to bekroonen .
Voorzeker , bet oogenblik des affcheidneemens is hartver#'cheurende, maar pier voor hem, die 'er bet voorwerp van
is : eene menigre nieuwe voorwerpen zou zyne kortitondige
boezemfmart verdryven , indien by daar van eenig gevoel
hadde ; maar wet voor bun, die t'huis blyven . Immer in de
zelfde omftandigheden geplaatst, zien zy geene verandering
rondsom zich heenen . Het zien van de zelfde plaatzen doet de
ziel in den zelfden toeftand volharden . Dat deedt hy ; daar
was hy ; en thans
by is 'es- suet meer ; by is verdweea:en ; by is verre van bier. De droefheid, vernuftig in bet
fcheppen van nieuwe folteringen, bezielt alles, leent gevoel
nan al wat haar omringt . Duizend herrnneringen vereeuwi .
gen haare duurzaamheid ; terwyl by , wien fneldraavende
paarden in zyne postkoets als over den weg doen vliegen ,
Riles vergeet, om alleen to peinzen op de nieuwe loopbaan,
die by is ingeflagen .
Zoo ftaat een Geleerde by eenen
Steen of eenen Boom in verrnkking opgetogen, terwyl zyne
Vrienden zyne afweezigheid befchreien ; zoo is de jonge.
ling reeds een dobbelaar , met fchulden belaaden, een vrygeest, en vergenoegd, terwyl zyn Vader, om de gevaaren
eener trouwlooze en bedriegelyke waereld, hartlyk over hem
bekommerd is ; zoo verraadt de Minuaar, in de armen van
eerie andere, zyne wanhoopende Beminde, die van bet onregtvaardig en wreed lot hem to rug vraagt.
Tot bier aan toe was ik in myne mymeringen gevorderd,

toen
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toen ik nog niet ten halven wege by mynen Wend was ge.
Itootnen . Ik vierde derhalven mynen geest, in deszelfs over.
idenkingen, den ruimen reugel, om bet onderwerp van nieuws
van een anderen kant to bezigtigen .
Ik was van begrip, dat , indien bet oogenblik des affcheid .
meemens in de daad hard zy voor bun , die t'huis blyven ,
bet, daarentegen , voor hem , die zich op reize begeeft,
stuttig zyn kan ; hem in flaat fiellende, de zulken to leeren
kennen , die in goeden crust en opregt aan hem verknogc
zyn . In eenen kring van bloedverwanten , van vrienden,
van allerlei flog van menfchen , die u vaarwel koomen zeggen , bevinden zich geene twee, die dit woord eveneens uit.,
De eene vat u by de hand, ombelst u , en
fpreeken .
wenscht u, met eene vleiende houding, eene gelukkige reize .
Maar 'er is lets , ik weet niet wat, in zyne houding, op zyn
gelaat, in zyne ftemme zelve, 't weak hem verraadt, en u
fchynr to zeggen : Indien gy kwaarnt to overlyden, zoude ik
uw erfgenaam zyn . Een ander, affcheid van u neemende,
kan naauwlyks zyne blydfchap verbergen, van eenen medevryer of van eeu lastigen gezel to zyn ontflagen . Even gemakIyk kan de toots eens onverfchilligen onderkend worden ;
koeizinnig en met luider femme fpreekt by bet jongst vaar .
we] uit.
INiadruklylter en tederder is de goon der vriendfchap ; hartverfcheurende is die der liefde, en koomt voort
uit een gemoed, van wanhoop verfcheurd . Ik zelve heb
ook gereisd ; zelden heb ik my bedrogen omtrent de gedag .
ten, welke lk omtrent bekenden voedde, door de wyze, op
welke zy my eene goede reize wenschren . Al hadde ik van
anyne reizen geen ander voordeel gerrokken, zoude ik mynen
tyd niet geheel verfpild hebben ; maar zy hebben my in
nog een ander opzigt dienst gedaan ; en aan haar ben ik verfchuldigd, dat ik niet langer my verwonder, wanneer ik de
xulken, die by bet vertrek hunner vrienden fterk waren nangedaan, dezelve by bunne t'huiskomst niet wederom zie bezoeken , en hen geheel fchynen vergeeten to hebben . Moet
een Reiziger over zulk eene verandering zich verwonderen g
Alle landen , welke by bezoekt, verroonen hem , by elken
flap , de omwentelingen der natuure. Al wat zyn oog ontimoet, roept hem onophoudelyk toe, dat niets beflendig is :
en van de bouwvallen der waereld omringd , zou by in de
beftendigheid gelooven?
Aldus met my zelven praarende , bereikte ik myns Vriende
wooning ; wy omhelsden elkander , en by vertrok . Doch
in dat fmartelyk oogenblik gevoelde ik , dat , al vergat by
my, myn hart zyne afweezigheid lang zou betreuren .
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(Volgens hot Grieksck van

LoNCUS .)

in den aanvang der Lente . -- In de bosfchett,
I1 etop wasde velden
en op bet gebergte, fchooten de bloemen

voort , to midden van bet gegons der werkzaame byen , den
rang der vogelen, en bet dartelen van bet wolvee .
De fchaapen fprongen op de bergen , de byen vloogen in
de lugs our , en de zang der vogelen deedr de boschjes
weergaimen .
De tedere en volgevoellge zielen van D ..Pirr:Is en CuLOX
werden geheel vervuld door de vrolykheid van bet jaargetyde ; zy ftonden open voor elken indruk, en volgden, met
fpeelzieke vrolykheid, wat zy zagen of hoorden . Hoorden
zy het zingen der vogelen, zy zongen ; zagen zy bet gebuppel der fchaapen, zy danften ; en in navolging der byen
verzamelden zy bloemen ; eenige fchikten zy zouder kunst
ep elkanders boezem ; van andere maakten zy ruikers, en
bragten ze aan de Boschnymphen ter offerande .
DAPHNIS en CHLOE weidden to gader de veekudden : alie
bezigheden hadden zy met elkander gemeen . DAPHNIS verzamelde van tyd tot tyd de af'gedwaalde fchaapen ; en ?Is een
geit at to flout eene fleilte bekiauterde , dreef CHLOE, dezetve weg. Zomtyds nam een van beiden al bet herderlyk bedryf waar, terwyl de ander eenig vermaak nam.
De gewoone fpelen der jeugd waren beider lust . CHLOE zag
foms na haare kudde niet, terwyl zy omzwierf om bloemen
to verzamelen, van welker fleelen zy vallen maakte, om ka .
pollen re vangen . DAPHNIS fpeelde fours van den morgen tot
den avond op zyn Pansfluit , gemankt van riet , tusfeher,
de leden met gaten, en zamenverbonden met zagt wasch .
DAPHNIS en CHLOE hadden melk , wyn en eeten van huffs medegenomen tot onderhoud voor den geheelen dag . En men
zou veeleer een gedeelte der kudde van bet andere verwy .
derd gezien hebben , dan DAPHNIS Van CHLOE gefcheiden.
DION en CLEARISTA kwamcn op hun Landgoed, waar ),spit
.
Hun deep van flaaven en flavin_
Nis en CHLOE woonden .
nen, de paarden, die der voorraad droegen, vero(,)rzaakten
veel gewoels . Het hair van DION was half grys ; doch by
was klock en fehoon van geflalte ; in Iterkte overtrofen hell
In rykdom hadt by weinig zyns ge .
weinige jongelingen .
lyken ; in deugd geenen . Op den eerften dag zyner aankomst offerde by aan de Godheden zyns Landgoeds, tan CEltES , San nACCnus , aan PAN en de Bosebgodinnen, en flort.
to con aigemeen drankoffer voor alleu uit . Den volgenden dag
ver.
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veriustigde by zich met bet akkerwerk tebezigtigen, aismede
de wynftukken en de boomgaarden ; alles vondt by heerlyk .
't Geen aan bet bloemperk ontbrak, nam DION's Zoon, esTYDION was over alles, wat
Lus, op zich goed to maaken .
LAMON de Hoevenaar gedaan hadt, hoogst voidaan, en be .
loofde hem zyne vryheid .
Dc dag kwam , om de Herders
en Herdersknaapen en Veehoederesfen to zien .
CHLOE had zich in 't bosch begeeven .
Zy was to be.
fchaamd om zich aan 't oog van zo veele vreemdelingeu to
vertoonen . DAPHNIs bleef, en wagtte de Stedelingen af . Ben
ruw geitenvel flrekte hem tot kleed ; een nieuwe tas hinghem
van de fchouder of : in de eene hand hieldt by eene versch
gemaakte kaas ; in de andere hadt by een zuiglam .
In.
dien ooit APOLLO de kudde Van LAOMEDON hoedde, - zodanig , als APOLLO toen moet geweest zyn , was DAPHNIs
tegenwoerdig. Hy opende zyn' mond niet ; maar , overdekt
met bet rood der fchaamte, boog by zich ter aarde en boodt
zyne gaven aan . „ Dit (fprak LAMON) is de Herdersknaap,
• die bet opzigt over uwe geiten gehad heeft. Vyftig gei.
• ten en twee bokken werden door u hem toevertrouwd ; dee.
• ze Herdersknaap heeft de geiten tot honderd en de bokken
• tot tien verneerderd .
Zie hoe gaaf en glad de hoornea
• zyn ; hoe vet en rein zyn de dieren! Fly heeft ze alle op
• de muzyk afgericht -- pile de beweegiugen worden gere.
,~ geld door zyne fluit ."
CLEARISTA was tegenwoordig by dit gefprek, en gaf haar
verlangen re kennen om eene proeve to zien van dit zeggen .
Z y verzogc DAPHNIs, om, volgens zyne gewoonte, voor de
kudde geiten to fpeclen . Zy beloofde hem een nieuw kleed
en een nieuw paar voetzoolen . DAPHNIs verzogt bet Bezel.
fchap in 't ronde to gaan zitten : bet gezelfchap maakte een;
klein tooneel ult. DAPHNIs flondt onder de fchaduw van een
berken-boom, kreeg de fluit uit zyn' tas, en blies . De gelten , dat hoorende, flonden flil, en hieven de koppen omhoog. -- Hy fpeelde den Loon, then zy gewoonlyk onder
bet graazen hoorden ; alle boogen zy de koppen neder, en
knabbelden aan 't gras ; - op de toonen van een zagter aart,
ging de geheele kudde liggen . - Welhaast hief by eea
fcheller Loon aan ; de geiten vlooden boschwaards , alsof zy eon
wolf gezien hadden . - Naa eene korte tusfchenpoos fpeel.
tie by toonen , die bet vee hemwaards deeden komen .
De geiten fprongen nit hoc bosch to voorfchyn, en vervoegden zich roudsom hem . - Weinig dienstboden gehoorzaa.
men zo goed als dit vee .
CLEARISTA beloofde den fehoonen en fpeelkunfligen Herder re zullen beloonen .
Geheel bet gezelfchap flondt verfteld over des Herders bedreeveuheid : wel voldaan ging
bet.,
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hetzelve na bet Landhuis om to eeten . Herder

1APHNIS kreeg
een gedeelte van 't geen op tafel flondt .
Da'HNIS noodigde CHLOE om'er met hem deel aan to neeo
men . Zy aten met fmaak de fpyze, door een Stadskok vervaardigd . Het ilreelend uitzigt, flu voor hem geopend, om in
zyne vryery to flaagen , beurde hem geheel op : fchooner jongeling dan by kon geen oog zien .
Zyne bonding was die
van een vryman , niet van een flaaf.
Zyne hairlokken bin .
gen in losfe krullen af ; zyne oogen fchitterden van genoegen .
Zyn gelaat bath den rooden blos der gezondheid . By bet
openen van zyn' mond vertoonden zich yvoir-witte tanden.indien VENUS ANCHISES beminde , wel mogt CHLOE DAPHNES
liefhebben !

DE BOER EN ZYN LANDHEER .

T

Eene waare Gefehiedenis.

egenwoordig zyn de meeste Inwoonders van Kintail, in
bet bovenfle gedeelte van Schotland, Proteflantsch ; voor•
been waren zy Roonnsch-Catholyk . In dien ouden tyd was
'er een Landman, die zyn Landgoed van een Roonnsch-Catho.
lyken Edelman huurde . Zecr veel geleden hebbende, was by
in de beraaling aan zyn' Landheer grootlyks ten agteren geraakt. Hy vervoegde zich tot den Onderzaakbezurger zyne
Landheers , met bede, dat by voor hem wilde fpreeken, en
eenige redding in zyne verlegenheid bezorgen . Deeze beloofde dit to zullen doen , maar deedt bet niet . - Do
L andman ging daarop tot den Opperrentmeester , met de.
zelfde bede ; deeze gaf ook fchoone woorden , doch liet
bet daar by berusten . - De Boer, wanhoopendc door alto
die teleurfletlingen, voelde zich gedrongen tot den Edelman
zelven to gain , en ilelde deezen zyn geval, in alle eenvoudigheid , voor . Deeze hadt medelyden met den eerlyken
Landman, en ontfloeg hem van de betaaling . Hy verwaardigde zich om ddn Boer uitgeleide to doen. Door een groot
vertrek gaande, wells wanden vol hingen met fchilderyen van
Heiligen en Martelaars , vroeg hem de Heer, „ of by 'er
• kennis aan hadt." - Het antwoord was : Neen . - De
Edelman hernam : „ 't Zyn de Afbeeldzels der Heiligen ,
• die ik bid, dat zy voor my willen tusfchen beiden treedett
• by den grooten Heer aller dingeu , om Zond-vergiffenis to
• bekomen ." - Doch waarom, vroeg de Landman, vervoego
gy a niet tot dien grooten Heer van alles zelven ? -- „ b 1"
kreeg by ten antwoord , „ dac zou in my eene to groote
• vermetetheid weezen : 't is veel beter , zulke Middetaars
• als de Heiligen to hebben tusfchen GOD en den Mensch .
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Hierop hernam de Boer : Ik denk zo niet, Myn Heer!
en ik zal u bewyzen, dat ik gelyk heb . Eerst vervoegde ik
my tot uw' Onderzaakbezorger, met bede, dat by myn Poor .
fpraak by u wilde weezen ; - by deedt bet niet. Ik begaf
try voorts tot wen Opperrentnaeester ; -- by gaf my desgelyks
goede woorden , en niet meer. Toen keerde ik my eens tot U,
Allyn HeerI en gy hebt my alles kwytge%holden!

ANEKDOTE VAN CZAAR PETER DEN GROOTEN .

eeze zonderlinge Vorst , op zyne reize door Europa ,
D
onder andere by
I, Koning van Pruisfen,
een bezoek afleggende, hieidt, op zekeren dag, met denzelven
I'REDERIK DEN

bet volgende gefprek . „ Myn lieve broader," zoo fprak de
Rusfifche Alleenheerfcher , „ ik reis om kundiger te wor• den ; ik ben eeu tilde, die niets weet ; ik moat alles lee„ ren, en aan de eene zyde moet de geheele waereld, otn
• my kundiger te maaken , zamenfpannen , en aan de andere zyde
• moet ik met alle voorvallen myn voordeel doen . Ik kan
• Diet tang to Berlyn vertoeven ; doch ik moet u evenwel
• verzoeken, my to doen zien, hoe men her in Europa met
• zekere verrigtingeu maake , waarmede men in myn land
~, zeer onhandig to werk gaat . Om dan van een zeer nood• zaakelyk ftuk to beginnen , heb de goedheid om morgen
• iemant to doen hangen, opdat ik weete, hoedanig uwe
• fcherpregters daarinede omgaan ." FREDERIK DE 1, even
zeer verlegen met als verwonderd overdit verzoek,antwoordde, dat by by de regtbanken zou gaan verneenien, of 'er
een kwaaddoener tot deeze ftrafe veroordeeld ware .
• Hoe : " hernam de Czaar, „ zyt gy geen meester om to
• doen hangen lien gy wilt ?" - „ Wy zyn bier," hernam de Koning, ,in de kreitzen van bet Keizerryk ; en bet
• Keizerryk heeft wetten, die wy verpligt zyn to gehoor• zaamen ." -- ,, Wel nu t neem dan eenen van myne Mon• gicks, en Nat; den geenen hangen , then gy goedvindr." • De wetten, van welke ik fpreek, betreffen zoo wel de
• vreemdelingen als myne onderdaanen ." - „ Zyt gy
• dan bier geen Koning? zyt gy geen Ineestery" -- „ De
• Vorften bezitten de oppermogendheid in bet Keizerryk,
• zoo wel als elders , maar zy bezitten die volgens de wet• ten :' - Met moeite liet zich de Czaar van zyn verzoek
afbrengen , en vondt zulk een ttaat van zaaken zeer onaangenaam .

ME N G E L AVER K,
TOT

FRAAIJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK.

AANMERKINGEN, OVER DE WYSBEGEERTE VAN
LOCKE EN ANDERE BOVENNATUURKUNDIGEN,
TOT CONDILLAC .

(Volgens 111 .

D

CARAT,

floogleeraar in de Normal-Schoolett
in Frankryk.)

e Wysgeer, die het naast aan BACON komt, in de
Gefchiedenis van de Ontvouwing des MettschlyDeeze
ken Verftands , is de wydberoemde LOCKS .
Schryver doet zich niet nan onze verbeelding op, om.
ringd met alle die hoedanigheden van een grout en vindingryk vernuft, 't welk eenen glans verfpreidde ronds .
o m den onflerflyken Kaufelier van Engeland. I-let fchynt
ook, dat by een aanmerkelyk gedeelte zyns leevens ge .
fleeten hebbe, zouder zelfs to verthoeden, dat by be .
deeld ware met eenige buitengewoone gaven , of be.
femd, om , ten eenigen tyde, eerie plaats van onder+ .
fcheiding to bekleeden onder de Leermeesters des
Menschdoms .
LOCKE bevondt zich eens tegenwoord g by het voerer
van een vry heevig en hoogloopend gefchil tusfchen
eenige Geleerden van den eerflen rang, zonder daarin
zelve cenig deel to neemen . Hy nam waar de gevoe .
lens en de taal der twistredenaaren ; by ontdekte wel .
baast, dat bet gefchil, 't geen zonder einde fcheen to
zullen kunnen voortduuren, niets anders was dan een
woordenftryd , en dat cene voeglyke bepaaling en uit .
legging der woorden, in de bewysredenen der twistenden gebezigd, zou ftrekken , om onmiddelyk vrede en
overeentlemming tusfchen hun to doers gebooren worden.
Deeze opmerking gaf LOCKE aanleiding tot zyn grnot
Werk, over bet Menschlyk Ver/land. In 't zelve fpeurt
R r
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by den oorfprong onzer denkbeelden op : by bewyst,
misfchien met al to veel breedvoerigheid, dat niets zodanigs beftondt, als 't geen men Ingefchaapene Denkbeelden
noemt ; by tragt nit to vorfchen , hoe de denkbeelden
gebooren worden , en zich in bet veritand vormen, 't
geen, van de eerfte dagen onzer kindschheid, even zeer
van beelden ontbloot is, als bet onbearbeid mariner,
nit de ffeengroeve gehaald . Op deeze wyze, door den
tart onzer gedagten by derzelver oorfprong op to fpeuren
en in derzelver loop to volgen, heeft by ontdekt, hoe
allengskens gewaarwordingen in begtippen veranderen .
fly volgt , in zyne redeneerwyze , BACON ; doch gaat
verder tot byzonderheden, en bewyst met meer uitvoerigkeid van betoog, dan die Wysgeer, den heilloozen
invloed, welken bet misbruik van woorden heeft op
onze redeneeringen en nafpeuringen , in gevallen van
eenen algemeenen aart.
Hy heeft, met eene vaste en
Diet misfende hand , den grondflag van menschlyke
kundigheden , en dt onovertreedbaare grenzen, op dins
vastgefleld .
LocIE, zyn Werk over 't Menschlyk Verf and nanvangende , was genoodzaakt zynen weg in bet duister
Naauwlyks hadt by 't zelve voltooid ,
op to fpeuren .
of by vondt zich . in zyne eigene oogen, als 't ware,
een ander man . Zyn geest, die, langen tyd, bet niet
badt durven waagen , eenig onderwerp na to fpeuren,
ontvouwde nu zyne kragt in eene onbegrensde verfcheidenheid van onderzoekingen , en fpreidde in alle,
niet den trots, maar bet vertrouwen ten toon, 't welk
Fret
ontflaat uit bet doen van groote ontdekkingen .
was een vertrouwen, 't geen nooit to leur ftelde of bedroog . - Bet eerfte onderwerp zyner nafpeuringe,
en bet geen by behandelde met de bewustheid van zyne eigene kragten , was bet aangelegenfte voor bet
Nlenschdom ; de nafpeuring van_ de wettige gronden des Burgerlyken Bewinds .
De ontwikkeling van
s Menfchen Verffand heeft , bykans , by de geboorte ,
de Leer van de Natuurlyke Regten der Menfchen ontIngevolge van dit alles is Frankr_yk vry gewordekt .
den (*) .
Wat kan ons een hooger denkbeeld inboezemen van
de
(*) Deeze Then*trkivfen werden in den Jaare 1796 gefchreeven .
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de verdienflen , aan deeze foort van kundigheid toeko .
mende? De Wysgeer , die wenscht, dat de Volken de
hoogfle maate van Vryheid genieten , moet zyne aandagt vestigen op de middelen , om de Menfchen verlichter en deugdzaamer to maaken . Met dit oogmerk
fchreef LOCKE over de Opvoeding ; - een Werk, 't
welk dien trap van beroemdheid niet beklommen heeft
als zyne Proeve over bet Staatsbeftuur , doch even
diep doordagt, flout en klaar gefchreeven is ; een Werk,
waarin by eene menigte van dwaalingen en wanbegrip .
pen, door tyd en gewoonte als geheiligd, aantast, en
die voorheen het bederf des menschdoms haarden, door
de vroege verkecrdheden en elenden der jeugd : in flede
van dezelve plaatst by befchouwingen en voorfchriften,
gefchikt om bet onderwys gemaklyk to maaken , kun .
digheden aan de Rede to onderwerpen , en de Rede
tot 'a menfchen heil dienstbaar to doen worden .
De Schryver van de Emile doet zich zelven en bet
Werk Van LOCKE eer aan, door eenige vats diens grnndregelen to ontleenen , gelyk by voorheen gedaan hadt
uit de Vethandeling over bet Burgerlyk Beftuur . Door
geenen anderen Schryver zyn de beginzels van Ver .
draagzaamheid, die thans de Gcdsdienst is van alle verlichten en deugdzaamen , met meer onwederleglyke re .
denen vastgetteld , dan in eenige kleine Werkjes van
1.ocKE. SYDENHHAI%i, een Geneeskundige, in geheel Eit .
ropa beroemd, erkende to meermaalen, dat by aan de
vrtendfchap van en de verkeering met LOCKE, voor een
groot gedeelte, verfchuldigd was die gave van waarnee .
thing , welke by betoonde by bet ziekbedde : dit is
een talent, 't geen, in eene groote maate bezeeten, eene
kunst , welke to langen tyd een bettaanmiddel van
Kwakzalvers geweest is , kan doen itrekken, om bet
leeven genoeglyker en linger van duur to maaken .
De naam van CHARLES BONNET behoort niet in eene
even groote maate tot de Gefchiedenis van de \Vysbegeerte des Menschlyken Verflands, als de naamen van
BACON en LocKE ; en 1k kan my niet verbeelden , dat
by immer op dezelfde hoogte met die voortreflyke Wys .
geenen zal geplaatst worden .
Desniettegenflaande is
zyn Werk, getiteld Analyfe des FacultWs de l'/Lne, een
Boek van groote verdienften , indien bet niet behoort
gerangfchikt to worden op eene hooge plaats onder de
voortbrengzelen des Vernufts ; maaf zelfs de gebreken
R r z
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van den Schryver ont(laan uit een misbruik zyns gevoels en doorzigts, en de wondere uitwerkzels van zyne fchryfwyze en fchikking . Hy fchynt begeerig om
door to dringen verder dan de grenzen van 's menfchen
geest reiken ; by begint met de geestlyke geaartheid des
Menschdoms, en eindigc met deszelfs opttanding : on .
derwerpen , ten welken opzigte de niet bygeflaane
menschlyke Rede in duisternis omdwaalt . Maar tusfchen de twee klooven , waarin by zoekt door to dringen en zichzelven verwart, verlicht by den -weg door
de flraalen van een flerken en beftendigen glans . Geen
Schryver was beter bedreeven in bet werktuiglyke van
den geest , of maakte een veelvuldiger gebruik van de
bekwaamheden des vertlands, als welgeftelde fpringveeren , ten zynen dienfle werkzaam . Waar LOCKE uitgebreid is, is by kort en beknopt ; by toont al to veel
zulks to willen weezen, en wy verbeelden ons zomwylen bet raatelen to hooren van de fchakels zyner naauw
aaneen verknogte denkbeelden . 'Er zyn , egter , twee
opmerklyke zaaken in zyyne Werken, die de uitfteekendherd zyner fchryfwyze doen zien . - CHARLES BONNET
voelde eene onoverwinnelyke neiging tot de vooroordeelen van Bygeloof ; terwyl zyne fchryfwyze , even als
cen clerk kabeltouw, 't welk beftand is tegen de fterkRe flormen der verbeeldinge, hem Reeds to rugge houdt,
en wederbrengt tot de natuar en tot de waarheid . By
hem treft men eel] mengzel aan, en eene foort van
tegenkanting tegen den geest van MALEBRANCHE en den
geest van LOCKE , die elkander beurtlings de nederlaage geeven en zegepraalen ; doch de geest van LOCKS
heeft to meermaalen de overhand op then van MALEERANCHE .
CHARLES BONNET

hadt langen tyd blind, en geduureude geheel zyn leeven was zyn gezigt zeer zwak geweest. Niettemin , met een gezigt zo zwak en zo naby de volflaagene blindheid , koos by, 't zelve vesti .
gende op de voorwerpen der Nature , de naauwkeurigfle en getrouwfte beelden, en zyn penceel heeft de
treffendfte en de natuurlykfte afbeeldingen geleverd . Zyne Befchouwing der Natuure is bykans geheel opgemaakt uit een reeks befchryvingen ; maar by befchryft
de gedaanten en kleuren van elk voorwerp met zo veel
waarheids, dat wy ons verbeelden dezelfde voorwerpen
to befchouwen , die by zelf naauwlyks kon zien . -

In
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In zyne Bedenkingen over de georganifeerde Lichaamen,
is bet ftelzel van oneindige verbintenisfen , 't welk by
aanneemt , misfchien eene veronderftelling , niet beter
beweezen dan die , welke by wederfpreekt ; maar de
ftelzels , welke by aantast, en dat, 't geen by omheist, verklaart by en ontvouwt ze met eene naauw .
keurigheid, welke aan de denkbeelden gedaanten geeft,
zo onderfcheiden en van elkander afgezonderd als die,
welke toegefchreeven worden aan lichaamen en zin .
lyke voorwerpen . - BONNET fchept niets ; maar by
waardeerr alles , wat zich anderen verbeeld hebben ,
met die verhevenlleid en juistheid van oordeel , wel .
k e misfchien den man van vernuft kenmerkt, als die
diep opgedolven uitvindingen , welke, om bewaarheid
to worden , de goedkeuring en toeftemming der Eeuwen vorderen . Die fchepzels , welke zich aan
bet doordringendst gezigt fcbynen to onttrekken , de
Infe&en, zyn de voorwerpen, welke by bovenal uit .
koos tot zyne waarneemingen ; en zyne Befchouwingen
der Infec`?en en Bladeren zyn hoogst bewonderd en ge .
agt by de Iiefhebberen der Natuurlyke Historie .
Titans kom 1k tot CONDILLAC, en ik fchyn tot eene
rustplaats to komen, naa eenen langen reistocht . Men
verbeelde zich, dat ik tot bet licht kome, naa gewes .
ten der duisternisfe doorgetrokken to zyn , of we .
gen bewandeld to hebben, fegts flauw verlicht . Ik
weet niet, Of CONDILLAC minder, zo veel , of meet
oorfpronglyke denkbeelden over bet Menschlyk Verfand bezat, dan de Wysgeeren, die hem voorgegaan
zyn in dezelfde ioopbaane ; maar de inzigten van an .
deren, welke zyne eigene fchynen to worden, door bet
nieuwe licht, waarmede by dezelve beftraalt, en die,
welke onbetwistbaar zyne eigene zyn, fchynen van z el.
v e tan de ontvouwing des Verftands die maate van
nuttigheid to geeven, welke , door blykbaar en algemeen to worden, dezelve zal doen ophouden bet voor .
werp to zyn van beftendige twistredening .
CONDILLAC was de eerfte Schryver, die aan Werken, met den naam van Bovennatuurkundige beftem .
peld, zo veele Leezers bezorgde, als men vindt voor
Werken , onder den naam van Werken van Smaak
bekend ; en zeker, bet was de betoverende kragr van
zynen flyl niet, welke alle bevalligheid mist, behalven
die van duidelykheid , die de algemeene aandagt ves-
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tigde en de algemeene toejuiching wegdroeg.
Men
badt dit toe to fchryven aan de klaare fchikking van
zyne uitdrukkingen en denkbeelden, welke ieder voorwerp vertoonden zonder opciering en tevens zonder
vermindering . Hy is niet bezogt met de gemaaktheid
om nieuwe woorden to fmeeden, 't welk een der keninerken is van een aorren geest ; maar by gebruikt ,
met zo veel naauwkeurigheids en oordeels, de gewoone
uitdrukkingen der taale, dat , terwyl de ziel verbeterd
words door zyne lesfen , by nieuwe kragt en fraaiheid
aan zyne moedertaale byzet .
Ter oorzaake van de beroemdheid, welke by zich in
Etsropa verworven hadt, geroepen zynde, om de opvoeding van den Infant, Hertog van Parma, op zich to
neemen, ftelde by Wet-ken op, ten onderwys zyns kweekelings , welke belooven , eene omwenteling to zullen
to wege brengen in den algemeenen trant om onderwys mede to deelen . Om zynen Leerling eene volkomene loopbaan zyner Studien voor to fchryven, ftelde
by eene Spraakkunst op, en eene Kunst van denken en
redenkavelen ; eene algemeene Gefchiedenis des Menschdoms en der Ryken
zyne leerwyze is niet alleen gefchikt voor de onderfeheide deelen der Letterkunde, zo
wyd van elkander afgezonderd , maar fpreidt zichzelve
ten toone over elk onderwerp, met de trefPendile kenmerken van cene meerderheid , welke zich verbergen op
bet eerfte gezigt, dock meer en meer fterker uitkomen
Hy vervaardigde eene Spraak .
by elken voortgang .
kunst , en als een Spraakkunftenaar zweeft by verre
boven DUMARSAIS ; by fchreef eene Rederkunst, geenzins beflaande in de nietsbeduidende bekwaamheid ont
Sluitredenen van veelerlei benaamingen to maaken, maar
in de verheevene kunst Bier Mannen , wier naamen
naauwlyks bekend zyn by de Volken , aan welken zy
zo veel voordeels bezorgden ; de Geleerden ; -- ik verita 'er door de Mannen, die, zints den tyd van GAr.Ir.no, veelvuldige en belangryke ontdekkingen gedaan,
bet vermogen der menfchen uitgebreid en bun geluk bevorderd hebben . Hy fchreef desgelyks eene Gefchiedenis ; en, indien wy verlangeii in de Gefchiedenis lets
meer to vinden dan een Roman of een Drama ; indien wy hem de droogheid zyner verhaalen kunnen
vergeeven, welke veritooken zyn van ajles, wat de verbeelding treft ) en alien cieraad van Ltyl ; indien wy begeerig
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rig zyn om in zyne Gefchiedenis to zoeken, en daaruit berigt to ontleenen van 't geen opleidt tot de groote ontdekkingen in de Wetgeeving, in de Zedekunde,
in de Kunften en Weetenfchappen, - zou men ult alle
deeze onderfcheidene deelen van den geheelen loop der
Studien, opgemaakt voor den Infant, Hertog van Parma , eene Historie kunnen zamenftellen over de Kun .
flea en Weetenfchappen, over de Zedekunde en Wet .
geeving,welke meer zou bevatten van den waaren geest
der Wysbegeerte, dan eenig Werk van then aart , 't
geen immer onder de verlichte Volken van Europa to
voorfchyn kwam .
CONDILLAC heeft, in zyn Werk over de Redeneerkunst, opdat ik dit in 't voorbygaan opmerke , wanneer by onderwerpen behandelt, door NEWTON en upLEIZ onderaogt, niet zo zeer bet voorkomen van hun
navolger, als wet van hun metgezel ; meer van een hun
gelyk, dan hun bewonderaar : wanneer by hunne ontdekkingen ontvouwt , dringt by door tot aile de geheinlenisfen van hun vernuft, welke by zynen Leezeren
fchynt mede to deelen . Hy was de eerlte van allen,
en misfchien de eenige perfoon , die begreep , dat bet
groot Ilelzel des Heelals niers anders is dan eene ge .
lukkige toepasfing van de eerf'e beginzelen der Werktuigkunde ; eene ontdekking, welke bet ftoutfte gedenkftuk Inag heeten van 's menfchen geest .
\Vanneer CONDILLAC in Frankr5 k wederkeerde, was,
toen by to Parys kwkm , bet onderwerp van elk boek,
de ftoffe van elk gefprek, de Staatkundige Huishoud
kunde, welke bet Beftuur moest regelen en de Inwoon .
ders van elk Land verryken . Vermoeid door de niets .
beduidende woordenrykheid der Gefchilvoerdereu, over
een onderwerp , 't welk bepaald moest weezen in des .
zeifs grondbeginzelen en vatbaar voor elk verltand ,
poogde CONDILLAC hetzelve nan een nieuw onderzoek
to onderwerpen ; eene pooging, welke by zich verze .
kerd hieldt dat zou ftrekken om eene algemeene verbe .
tering in de Maatfchappy hervoort to brengen . De
Economisten hadden eene taal op zichzelven ; doch
deeze hadt bet ongeluk , dat dezelve alleen verftaan
werd door cenige weinigen in de kunst bedreevenen ; en
hunne grondbeginzels , fchoon uitmuntend in andere
opzigten , bleeven in eenen iaat van doakerheid , uitgeaomen voor hunne Leerlingen , en werden , in gevolR r ¢
ge
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ge hiervan, veeleer bet voorwerp der belachinge van
eene beuzelende wereld, dan dat zy de bewondering
daarvan gaande maakten .
CONDILLAC onderilondt de nafpeuring van bet zelfde
onderwerp, zonder zyne aandagt to verwarren door bet
leezen van verfcheidene Schryvers, die daarover de pen
gevoerd hadden .
By flelde zyne denk- en fchryfwyze
to werk op vooewerpen , welke voorheen zyne aandagt
trimmer trokken . Niettegenflaande de Schriften van zo
veele uitfleekende Mannen, die zich eeniglyk toegelegd
hadden op dit onderwerp , ontleedde CONDILLAC die
flukken , met eene eenvoudigheid en klaarheld , welke
onze verwondering min gaande maakt over derzelver
uitlegging, dan over de ingebeelde zwaarigheden, die
dezelve omgeeven .
De Schryver fchynt niets anders
to zeggen dan gemeene en afgefleetene dingen , terwyl
by de ingewikkeldile onderwerpen nafpeurt en in een
zuiver licht plaatst , elk ftuk ongemerkt opklaarende
ZO Was CONDILLAC gewoon, de waare natuur van elk
onderwerp aan den dag to leggen , zonder eenig vertoon to maaken van zyne eigene begaafdheden .
De Economisten vielen woedend aan op een Werk,
't welk gefchikt was tot verdeediging hunner begrippen ; doch bet fchynt , dat zy to onvrede waren over
deeze onderileuning, hun door een vreemden met meer
bekwaamheids toegebragt , dan door iemand van hun
eigen lichaam . --- CONDILLAC hieldt zich to vrede
De verdienfte der Verdeediging is
met to zeggen
• Met myne eigene ; bet hangt alleen van myne fchryf• wyze af. 1k beken, dat ik my liet verrukken door
• mynen yver, wanneer ik fpreek van Schryvers, die
• ik bewonder ; maar zy zyn de Uitvinders van de
,, \Veetenfchap , welke bet myn pligt is voor myna
„ Leerlingen en Medeburgers to ontvouwen . Wat 'er
,, moge ontbreeken in myne Lesfen, zal gevonden wor,, den in de Schriften der uitfleekende Wysgeeren, door
Een tydperk van twintig jaaren lang
,, my vermeld .
~, was ik getroffen door bewondering van hunne diepe
„ kunde, en, fchoon door myne natuurlyke geaartheid
,, tot een ander vak van Weetenfehappen bepaald,
„ voelde ik my onophoudelyl : getrokken tot de Wer„ ken, welke zy hadden gefcbreeven, en de iloffe bun-„ ner nafpeuringe .
Ik heb 'er twintig jaaren over
„ gedagt, fchoon ik nimmer een regel fchreef over een
„ on-
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onderwerp, 't welk ik uwer aandagt aanbeveel, en
bet onderwerp zal uitmaaken van myne volgende
fchriften . Toen de wreede by] over onze hoofden
was opgeheeven, geduurende het rampzalig tydperk,
van 't welk wy allen getuigen geweest zyn, was my
ne droefenis, op bet vooruitzigt van den dood, veroorzaakt door de vrees van to zullen lterven, zondcr, naa den dood op bet fchavot geleden to hebben , een Werk agter to laaten, 't welk zo langen
tyd myne overdenkingen hadt bezig gehou',en ."

LERICHT, AANGAANDE HET NUT VAN EEN KLYSTEER UIT BELLAnONNA-BLADEN, BY EENE
BEELEMDE BREUK.

(Medegedeeld door den Heer G . . .
Geheimraad HUFELAI D .)

CH ,

aan den

nlangs wierd ik geroepen by een Schaapherder op
bet platte Land, die ziek lag aan eene kleine beO
klemde Liesbreuk. fly was reeds pynlyk zedert twee

dagen, had geen open lyf, en braakte reeds, g eduuren.
d e eenige uuren , eene ftinkende floffe .
V66r myne
komst had de Lyder gebruik gemaakt van Peper met
Brandewyn , bet gewoon middel der Landlieden by
buikpynen , gelyk ook van bet Tabakszap, verkree+
gen door bet maaken van een aftrekzel uit vuile tabakspypen .
De Lyder zag 'er reeds zeer vervallen nit, gevoelde
eene geweldige benaauwdheid, en lag, met een kleinen
fnellen pols, in een afmattend zweet . Ik zogt de Breuk
binnen to brengen ; dock dit was onmogelyk . Ilierom liet ik kompresfen , met koud water, die dikwyis
vernieuwd wierden, op het ongemak leggen : terwyl 'et
een aftrekzel, tot een Klyfteer, wierd gereed gemaakt,
zo ik meende, nit vier lood Tabak, in een half pint
kookend Water . Eer dit Klyfteer nog gereed was, liet
ik eenige Klyfteeren van koud Water zetten, die alle
fpoedig, zonder eenige uitwerking, wegliepen . Eindelyk wierd het gewaand Tabaksklyfleer , meer koud daft
warm, gezet, 't welk, geduurende tien minuten , by
den Lyder bleef r zonder aanftonds verligting to bezorR r 5
gen.
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gen . Thans wierd de polsflag voller, en de Zieke be.
gon geweldig to ylen , roepende by nu eens ,
dat
de Schaapltal vol Wolven was, dan weder, dat by op
een Os reed, enz .
Deeze toeltand baarde my verwondering, en ik dagt,
dat het met den Lyder nn ras gedaan zdu zyn . Intusfchen lag ik hem nogmaals de hand op den bulk,
en ontdekte, tot myne verwondering en vreugde , dat
de darm was binnen gefloopen . Toen liet ik hem nog
een laauw Camillen-klylteer zetten , en deed hem Caattillen-thee drinken ; waarop eene overvloedige ontlas .
ting , van geweldig ftinkende ftoffen, volgde ; de yl.
hoocdigheid hield op ; 'er volgde ras eene volkomene
herttelltng, en de Lyder leeft nog heden gezond, zonder een breukband to draagen, en zonder, tot dus ver .
re, weder eene beklemming to hebben ondervonden .
Edoch war was hier gebeurd'1 By vergisfing had
men, tot het Kly(leer, Belladonna -bladen, in de plaats
van Tabaksbladen , genomen. Deeze gelukkige vergis.
hng, geloove ik , moet ons meer en meer op dit vermogend middel opmerkzaam doen worden, en ik wen,
fiche, dat men de proeven daar mede moge herhaalen .
* * * den x6 July I8o8 .

OVER DE GROOTE VtSSCHEN IN -T ALGEMEEN , EN
DEN WALVISCH EN WALRUS IN 'T BYZONDER .
~e groote Visfchen , even gelyk alle de overigen,
.A_,~ leeven midden in de zee, en haalen nogtans adein
gelyk de landfoorten . Zy bewoonen het koud element
des waters, en hun bloed is warm, hunne aandoen1yk .
held zeer leevendig hunne genegenheid voor huns ge .
lyken zeer groot, hunne verknogtheid aan hunne jon .
gen zeer vuurig en kloekmoedig . De wyljes voeden
met de melk, welke haare boriten opleveren , de jongen, welke zy in haaren fchoot hebben gedraagen, en
die , even als de Mensch en alle viervoetige Dieren ,
volkomen gevormd ter waereld koomen .
Geen van alle de Dieren der Aarde is een zoo uitgebreid grondgebied ten deel gevallen . Niet flegts de
oppervlakte der Zeeen behoort hun toe , maar oak de
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ILfgronden des Oceaans zyn de provincien hunner beerfchappye . . . . Daarenboven zyn 'er grootq Visfchen , die
de Rivieren opzwemmen . Geen gellagr, dat der Men.
fchen , door bet vermogen zyner Kuniten geholpen , zelfs
niet uitgezonderd , 't welk op de Aarde leeft , heeft
immer over een zoo uitgebreid gebied, als dat der groo .
te Visfchen, den fcepter gezwaaid .
En gelyk men, van den anderen kant, mag gelooven,
dat de groote Visfchen meer dan duizend jaaren oud worden, mogen wy 'er nevens voegen, dat de tyd zoowel
als de ruimte hun toebehoort ; en men verwondere zich
derhalven Diet , dat de geest der Fabelkunde hen befchouwd heeft als zinnebeelden zoo wel der duurzaamheid als der-uitgebreidheid .
Maar indien de groote Visfchen zoo veele Eeuwen
hebben kunnen leeven , en over zoo wyde uitgeftrekt.
heid het gebied voegen , hebben zy alle de omwentelingen der tyden, zoo wel als die der plaatzen, moeten
verduuren ; en ziet daar hen dan wederom als zoo veele
treffende beelden, voor de Zedekunde en de Wysbegeerte, die de kanswisfelingen van magi en grootheid in bet
geheugen herroepen .
Hier foooten de uiterflen tegen elkander . De Roos en
de Dagleever zyn insgelyks zinnebeelden der onbeftendigheid.
En well: een onderfcheid tusfchen bet aanweezen van den Walvisch en der Roos I De Meusch
zelf, met den Walvisch vergeleeken, leeft niet ]anger
dan de Roos . Naauwlyks fchynt by een flip in de duurzaamheid to beflaan, terwyl een klein getal geflagten
der groote Visfchen tot aan de gedugte tydperken der
groote en jongfte omwentelingen des Aardbols opkiimt .
De grootfie foorten der groote Visfchen zyn de tyd.
genooten dier fchrikwekkende omkeeringen, die de oppervlakte der Aarde 't onderst boven gekeerd hebben ;
zy alleen zyn van deeze vroegfte Eeuwen der Waerekl
overgebleeven ; zy zyn daarvan, om zoo to fpreeken ,
de leevende puinhoopen .
De geestdrift des Natuurbefchouwers, de onweders des
Oceaans braveerende , om in de Yszeeen deeze leevende Kolosfen to befpiegelen , die van de aloude omwentelingen des Aardkloots getuigenis draagen , verdient dan
niet meer verwonderinge, dan die des geleerden Oud .
heidkenners, die zich to midden der brandende Zandwoestynen en deer kaale Bergen van Opper-Egypte ver-.
voegt

oVER DE GROOTE VISSCHEN .

voegt, om aldaar de reusagtige gedenkflukken der kunst ;
de piramiden en half vervalleue tempels in oogenfchyn
to neemen, die hem in 't fpoor van de gefchiedenis der
vroeglle tyden des menfchelyken geflagts brengeri .
Maar hoe zal men bet aanleggen, om deeze eeuwige
en fiere Dwingelanden der Zeeen, of, laaten wy liever
zeggen, deeze oudfe Zoonen der Natuure, naauwkeurig waar to neemen? (want de gefchiedenis en de overleveringen, zoo wel gewyde als ongewyde, willen, dat
de eertte bezielde weezens hun leeven aan de vrugtbaarheid der wateren verfchuldigd waren .) En door
welke middelen zal men zich vergewisfen omtrent de
afmeetingen deezer bezintuigde klompen, de houdingen,
ivelke deeze gedugte dieren aanneemen, in huimen faat
van flaapen of waaken , in hunne beweegingen, fneller
dan de win den en de golven, in hunne onderlinge ge .
vegten, of met den mensch, hunnen meest geduchten
vyand, zints zyne begeerlykheid hem heeft geleerd koop .
handel to dryven met de traan en het vet, waarvan zy
overvloedig zyn voorzien ? De Oceaan , die alsdan ten
Olagveld dient, felt meer dan eenen hinderpaal tegen de
naafpooringen des waarneemers .
Ben aanzienlyk getal groote Visfchen is 'er, verder,
aanweezig, die onderling zoo veele overeenkomst heb .
ben , dat verfcheiden oude en laatere Natuurkundigen
dezelve ondereen verward hebben .
Nog anderen zyn
'er aanweezig , welke men zoo zelden en by zoo lange
-tusfchenpoozen des tyds ontmoet heeft , dat bet bezwaarlyk zou vallen, dezelve naauwkeurig to befchryven . Zommigen, eindelyk, die voormaals aanweezig wa.
ren, fchynen voor altoos to zyn verdweenen ; en 'er is
-reden om to twyfelen , of de grootfle der Walvisch .
foorten niet verdwyne, gelyk zoo veele andere , van
welke de tyd de fpooren heeft vernietigd .
In haare verborgenfe fchuilhoeken ontdekt , door bet
onweerfaanFaar vermogen des menfchelyken vernufts
overwonnen, zal die foort van den Aardbodem verdwy
nen ; zclfs zal 'er geene hoop meer overblyven , om
haar in eenig door de befchaafde Volken nog niet bezogt gedeelte der Aarde wederom to vinden, zoo als
men de hoop m g voeden , om, in de onmeetetyke woes .
tynen der nieuwe Waereld, den Elefant van de Ohio
en den Magatheriurn van uieuws to zullen ontdekken . . .
Alles vermindert derhalven op en verdwynt van den
Aard .
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Aardbodem . -- De Natuur is niet onflerflyk dan in
haar geheel ; en indien de menfchelyke kunst zommigen haarer werken verfraait en tot volkomenheid brengt,
hoe veele anderen vernedert , verminkt en vernietigt
zy niet?
De Walvisch is, ongetwyfeld, de grootfte leevende
Kolosfus, zoo om zyne lyvigheid als lengte, die zomtyds wel honderd voeten haalt ; maar by is niet de
vreezelykfle. De Walrus , de Elefant der Zee geheeten, nit hoofde der harde en fcherpe middelen ter verdeediginge , van welke by voorzien is, is zoo wreed,
als de Walvisch en de Elefant zagt van aart zyn ; een
leevendig kontrast is vooral zyne wreedheid met de
zagtaartigheid des Elefants van de onde Waereld . Beiden zyii zwaarlyvig , hebben flerke zenuwen en een
dikke huid . Doch zeer onderfcheiden zyn de gevolgen
van hun lichaamsmaakzel ; de eene, zeer zagt van aart,
gebruikt zyne wapenen niet dan ter zyner verdeediginge, Boot geene anderen , dan die hem zarren, grieft
geene anderen , dan die hem aanvallen, verplet geene
anderen, dan die hem weeritand bieden, vervolgt en
flagt geene anderen , dan die hem vertoornen .
De
andere, onverduldig, om zoo to fpreeken, over zyne
meerdere magt , valt aan op al wat hem onrust baart,
werpt zich woedende neder op den ongevoeligften tegeftand, hoont de magt, braveert bet gevaar, ziet uit
pa bloedvergieting, doet den aanval zonder uitgedaagd
to zyn, treedt ten ftryde zonder mededinging, en doodt
buiten noodzaakelykheid .
Der opmerkinge waardig is bet, dat de Elefant to mid .
den eens dampkrings leeft, door de brandende ftraalen
der Keerkringszonne onophoudelyk verhit, en dat de
Walrus midden in bet ys van den Aspunt- Oceaan
woont, in dat eeuwig ryk der koude, 't welk de helft
des jaars van duisternis is omgeeven .
Maar de Elefant kan Been ander voedzel dan plantgewasfen nuttigen ; de Walrus heeft eenen prooi noo .
dig : hieruit Nat zich alles verklaaren .
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Idus noemt men de ingelegde Knit van den Steur,
een Visch, welken men in alle oorden des Oceaans
en in de meeste groote Rivieren aantreft, en die zeer
gezogt wordt , zoo out de lekkerheid van zyn vleesch
nls die van zyne kuit .
De Ouden Inaakten 'er veel werks van . ATHENIEUS
verhaalt , dat by voor een' der hoofdfchotels op alle
gastmaalen diende ; volgens PLINIUS wierdt by , by
groote plegtigheden , rondgedraagen door kostbaar uitgedoschte Slaaven , van eene bende Muzikanten verzeld . Zeer begeerd en duur was deeze Visch by de
Romeinen . OVIDIUS heeft zynen lof vermeld, en cicEIo , in zyne, beftraf ng van de ryke wellustelingen ,
inaakt 'er gewag van . lie buitenfpoorige prys van deezen Visch heeft, in Italie, tot in de laatere tyden zich
gehandhaafd . In den Jaare 1713 goldt to Rome tell
pond Steur twaalf Gulden .
In Rusland, alwaar men deezen Visch meest in den
Wolga vindt , dient zyne ingelegde Kuit , of de Caviar, tot eenen tak van aanzienlyken en uitgebreiden
Koophandel ; men zendt ze na Confiantinopole, na Italic
en andere gewesten van Ruropa ; uit de Stad Airacan
alleen, aan de oevers der Caspifche Zee gelegen, wor.
den dikmaals etlyke houderden vaten jaarlyks verzonden .
Men eet de Caviar met geroost brood, of men
bedient 'er zich van als ten faus over verfcheiden
lpyzen .
De bereiding gefchiedt aldus .
Wanneer men het ingewand uit den Steur heeft genomen, wordt de Knit
daar van afgezonderd , en voorts gereinigd, door de .
zelve door een zeer fynen zeef to doen gaan, en ze tusfchen de handen to wryven .
Vervolgeus wordt ze in
tobbetjes gelegd , in elk derzelven een handvol tout
ftortende. Dit alles wel omgeroerd zynde, legs men ze
op eene warme plaats , opdat de Kuit gelykelyk van
bet tout doortrokken worde.
Zodanig is de bereiding van de dus genoemde gezoutett
Caviar ; meer zouts heeft de ingelegde Caviar noodig .
Eene andere foort is de dus genoemde ingepakte
CA-
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Caviar ; zeer verfchilt dezelve van de voorgaande . Men

doet deeze niet , gelyk de gezoutene , door een zeef
gaan, maar zoo ras men de Kuit uit den Visch heeft
gehaald, legt men ze in cen flerken pekel , waarnaa
men ze over boomfchorzen uitfpreidt , om ze in de
zon to doen droogen. Vervolgens legt men ze in een
vat, alwaar ze dikmaals met vischtraan befprengd worden . Deeze bewerking voleindigd zynde , pakt men ze
zeer digt in vaten, om aldus verzonden to worden .
LEEVENSSCHETS VAN JOHAN GOTTFRIED HERDER .
OHAN GOTTFRIED HERDER wierdt, in den waare 1741,
,~ in eene kleine Stad in Pruisfen gebooren , en oorfpronklyk, door zyne bloedverwanten, tot de Heelkuttde beftemd . In Duitschland vordert dit beroep een verdrietig leerlingfchap ; by getroostte het zich, en verkreeg
aldus de kennis van de Phyfiologie, waar van by naderhand eene zoo nuttige toepasfing maakte . Eene heimelyke flemme, intusfchen, riep hem tot eene andere
loopbaane ; de aandraug zyns ver(tands noopte hem
tot zyne waare beftemming ; by omhelsde den geestelyken (land.
Bekend is het , dat in bet noorden van Duisschland
de inrigtingen, ter voorbereidinge tot den gewyden dienst
beftemd, zeer gunftig zyn voor de oeffeningen dier jonge lieden, wien de fortuin niet zeer gun(Iig is geweest,
doch die van natuure tot hoogere uitzigten den aandrang
gevoelen . Meer dan eens hebben zy voor de republiek der letteren mannen gefpaard, welken hunne omilandigheden tot een laagen tland fcheenen veroordeeld to hebben . HERDER levert 'er een voorbeeld van.
Spoedig maakte by opgang : want naauwelyks hadt by
zyne Akademifche loopbaane voleindigd , of de Graaf
VAN SCHAUENBURG droeg hem het Leeraarampt op to
Buckeburg , en meteen zitting in het Confi(lorie van
den Kerkelyken Raad. Hier hadt by 't eerst gelegenheld, om zich als Redenaar en Schryver met lof to doen
kennen . In korten tyd verworf by verdiende vermaardheid ; en de Hertog VAN SAXEN WEINtAR , die,
ten zynen Hove de doorluchtigfte Geleerden vats
J?uitschland verzamelertde , hetzelve , in zekeren zin,
tot
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tot bet brandpunt van kennisfe en den regtbank van den
goeden fmaak heeft gemaakt, noodigde HERDER na zyne
J-ioofdflad , draagende hem , in den Jaare 1774 , den
post op van Eerften Hofprediker en Kerkelyken Raad .
Naderhand verhief by hem tot de waardigheid van VicePrefident van bet Confiflorie van Weimar , die by tot
zynen dood toe heeft bekleed .
Aldus een ruim en vast beflaan genietende , leevende
in de verkeering met mannen als GoTHE, seHILLEtc en
WIELAND, in een tydilip van den fnelflen voortgang der
Duitfche letterkunde, en op eene plaats, meest gefchikt
om dien op to merl :en, van de hebbelykhejd eenes aanhoudenden letterwerks en diepe overdenkinge doortrokken, oefFende HERDER eenen magtigen invloed op de
denkbeelden en deu fmaak zyner Lajtdgenooten . Door
zyne lettervrugten verrykte by gezamentlyk de Godgeleerdheid , Gefchiedenis , Wysbegeerte en de Weetenichappen .
Zyne Godgeleerde Werken, zyne Leerredenen , vol
verhevenheid en eenvoudige en ongemaakte godsvrugt %
2yn van den geest van onverdraagzaamheid geheel onto
heven ; den Godsdienst zogt by beminnelyk to maaken,
door dien to doen bekend worden ; by vertoonde dien
als den zedelyken onderwyzer van den mensch, bet middel om de volmaaktheid to bereiken , zyneu leidsman
by de onzekerheden, en zyne vertroosting in de rampen des leevens . Zyne Zamenfpraalt over Gods Beftaan
vereenigt bondige en gezonde redeneering met manne .
lyke en zoete welfpreekendheid . De Akademie van Bern bekroonde veele van zyne Werken , in bet openaare prysdingen over wysgeerige vraagen ; en nooit,
misfchien , genoot een Schryver meer van deeze foort
van Akademifche eere . Onder de Verhandelipgen, wel .
k e zulk eene vereerende onderfcheidirg wegdroegen ,
verdient die over den Oorfprong der Taalen vooral ge .
Dezelve vloeit over van geleerde
noemd to worden .
aanmerkingen en nieuwe gedagten , en verfpreidt een
dierbaar licht over zekere wetten van 's menfchen ver .
ilandelyke vermogens , niet genoeg ontwikkeld .
De voornaamfte trekken , welke HERDER'S Wysbe .
geerte kenmerken , zyn , een in 't oog loopende afkeer
van den geest der leerftelligheid ; eene leerwyze, welke
de wysgeerige weetenfchappen op de beoeffening van
de natuur en de kennis der gefchiedenisfe ouveranderlyk
bouwt ;
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bvuwt ; eene treffende zucht, om haare refultaaten met
de denkbeelden , dierbaarst voor de zedekunde, en de
menfchelyke natuur meest vereerende , immer to doen
overeenrtemmen .
Getuigenis draagende van de uitfluitende en vergrootende geestdrift , in een groot getal blaakende verf'anden, door KANT'S Leere verwekt, alsmede van de buitenfpoorige aanmatigingen der leerlingen des I-Ioog .
leeraars van Koningsbergen , befchouwde het HIERDER
als zynen pligt, de Duitfche jeugd tegen deezet
foort
van dweepery to waarfchuwen ; en in zyne Metacritik
wederlegde by bet nieuwe Stelzel met zoo veel gemaatigdheids als oordeels .
Te verheven van ziel was HERDER, to vry in zyne
denkbeelden , om zich door den geest van partyzucht
to laaten beheerfchen ; maar to veel befcheidenheids en
gezond veritands tevens bezat by, om met bitterheid
de Schryvers zelve aan to vallen, die zich aanmatigden, een overheerend gezag in de letterl unde zoo wet
als in de wysbegeerte to oeffenen . Intusfchen moet men
erkennen, dat de tegenfland, welken by aan den veld .
winnenden aanhang (van KANT) boodt , veelen zyner
Landgenooten wendig maakte , om zynen verdientlen
regt to doen wedervaaren .
Zyne Schets eener Wysgeerige Gefchiedenisfe van
bet Il-Tenschdom zouden alleen genoeg zyn , om HERDER'S regt van aanfpraake op letterroem to verzekeren .
Grootsch' is bet ontwerp diens Werks, de uitvoering
ryk en lierlyk, hoewel, misfchien, niet volledig in de
bewerking.
Ely befchouwt bet menfchelyk geflagt in
betrekking tot de verblyfpiaats , hetzelve aaugeweezen,
de bellemming , voor hetzelve verordend , tot de na.
tuurlyke of zedelyke oorzaaken , welke deszelfs ontwikkeling befpoedigen of vertraagen, en, eindelyk, tot
bet algemeene itelzel van 't heelal .
Alle de gevolgen,
tot welke hem zyne vergelykingen den weg baanen ,
dienen ter bekragtiginge van de zaak der deugd , en
ter handhaavinge van de waardigheid der menfchelyke
natuure .
Den zelfden geest ademen zyne Brieven ter bevorderinge der Menfchelykheid . Zy waren beitemd, om in de
ziel des Leezers, door eerie gelukkige keuze van beelden , den fmaak voor het waare en het fchoone aan to
kweeken en to doen werkzaam zyn ; de geestdrift tea
MRNG. 1804 . NO . 14 .
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behoeve van zedelyke deugd, of 't geen goed is, in
naauw verband to brengen met de indrukzelen, door
werken van fmaak en verbeeldinge voortgebragt . FIy
was van meeninge, dat de gelyktydige aankweeking van
deeze onderfcheidene vermogens , en hunne beftendige
barmonie, in weezenlyke vereenigitig ftonden met 's menfchen natuur en beftemming ; en dit denkbeeld, 't welk
zynen geest geftadig onledig hieldt , wordt , op zyne
wyze, onder de gedaante van Brieven voorgedrangen .
De eerwaardige gedenkttukken der Hebreeuw[che
Dichtkunde vonden ill HEaDER een bekwaamen tolk en
geleerden uitlegger . In eene oordeelkundige Verhande .
ling over bet Grieksch Puntdicht merkteekent by die
foort van lettervrugt met zoo veei vernuft als fmaak .
Met een gelukkigen uitflag volgde by verfcheiden dier
optlellen in bet Hoogduitsch naa ; welke taal by daar
enboven verrykte met eene verzameling van Volksliederen en Gezangen, uit de aloude Schotfche , En gel..
fcbe, Spaanfche en andere Dichteren vertaald .
Zyne lldraflea, bet laat(te zyner %Verken, in de uit .
gave van 't welk by zoo ongelukkig wierdt gettoord,
bevatte een algemeen overzigt van de Letterkunde en
Wysbegeerte der jongfte Eeuwe . 't Geen alle de penne .
vrugten deezes Schryvers byzonder kenmerkt, is eene
cnveranderlyke edelheid van gedagte en uitdrukkinge ;
eene leevendige en fchitterende verbeeldingskragt ; on .
gedwongenheid , rykheid, verfcheidenhcid .
Met regt,
misfchien, heeft men hem betigt van wydloopigheid, to
veel beeldrykheid , en to weinig kieschheid in de keuze
van fpreekwyzen en wendingen .
Niets, egter, verfjreidt zoo veel eer en Iuister over
IIRRT)ER 'S letterkundige loopbaane, als het zedelyk doel,
welk hem beftendig bezielde, zyne liefde voor de deugd,
in zyne kleinfle fchriften doorftraalende . Indien zy aanfpraak op roem hebben, die met een goeden uitflag de
geleerdheid gekweekt hebben, hoe veel meer verdienen
zy denzelven, die de letterkunde tot haare waare en verhevene beftemming hebben terug gebragt ! Het geheele
leeven deezes vriends des menschdoms wierdt van den
zelfden geest bezield .
Zyn hart ftondt immer voor
de ongelukkigen open ; zyne zeden waren zuiver, zyne
Vriendfchap hadt zyn leeven
verkeering aangenaam .
veraangenaamd, en traanen van dalnkbaarheid ftroomden
ever zyn graf .
VER .
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VERSLAG VAN DE INWOONDEREN OP HET EILAND
CEYLON. Door Mr. PERCIVAL .

(hervolg en Slot van bl . 455 .)

et zonderlingst gedeelte der Inwoonderen van Cey-

Ion hebben wy tot nog toe onbefchreeven gelaa .
H
ten . Men heeft algemeen veronderileld, dat de Mensch

zodanig op de gezelligheid gefteld , en ter befchaavinge
dermaate gefchikt is , dat de onkunde van die beide at .
leen oorzaak kan weezen van zyn verblyf in eenzaamheid en onbefchaafdheid ; nogthans vindt men in de
bosfchen en op bet gebergte van Ceylon een Menfchenras , gewoon om de leevensgemakken der Cingleefen en
de kun(len der Europeaanen to zien , en nogthans de
voorkeur blyvende geeven aan hunne woeste onafhanglykheid en bet onzeker leevensonderhoud , 't geen zy
van de jagt .krygen.
De oorfprong van de Bedahs , of Vaddahs , die de
diepfte wykplaats in de bosfchen van Ceylon bewoonen,
is nooit opgefpeurd ; en men kan , in de Oosterfche
Wereld , geen ander Menfchen-ras vinden , 't welk
hun gelykt . Gisfing , 't is waar , heeft zich ten lien
opzigte afgefloofd ; gelyk doorgaans bet geval is, als
eezenlyke narichten ontbreeken . - In het algemeen
worden de Bedahs veronderiteld, de oorfpronglyke In .
woonders des lands to zyn , die , overwonnen door de
Cingleefche Invallers, de onafhanglykheid der Wilden boven eene bukkende onderwerping ilelden . - Een loo .
pende overlevering , egter, fchryft hun een' anderen
oorfprong toe . Men wi1, dat zy, op bet Eiland , by
zeker toeval , aangekomen , verkoozen , zich daar to
vestigen ; doch dat zy, den Koning weigerende ten dienst
to ftaan in eenen kryg teen buitenlandfche vyanden ,
uit de maatfchappy der nboorelingen verdreeven, en
genoodzaakt wierden , him verblyf to neemen in de al .
leronbezogtfle bosfchen . - Eenigen meenen , dat zy
enkel een gedeelte zyn van de geboorene Candiaanen,
die verkoozen hunne oude woeste vryheid to behouden,
toen hunue Broeders , in de vlakten en valeien , zich
zetteden tot den landbouw , en een gezetliger leeven
aauvingen. Dit gevoelen rust geheel en al op het zegSS A
getn
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gen van die Bedahs, die bet meest bekend zyn, en ge .
brooken Cingleesch fpreeken . Bet gaat egter geenzins
vast, dat dit de algemeene taal der Bedahs is ; noch is
'er eenig verflag van hunne herkomst , 't walk door
eenigzins voldoende bewyzen onderfchraagd words .
Bet zal niemand vreemd dunken , dat de oorfprong
der Bedahs zo weinig bekend is, wanneer Capitein PER
CIVAL ons onderricht , dat by een' geruimen tyd op
Ceylon geweest was , cer by hoorde , dat 'er zulk eta
Menfchen-foort beftondt : veelen zyn 'er op bet Eiland,
die 'er, tot deezen dag toe, niets van weeten . De eer•
fte keer , dat by vernam , dat 'er Bedahs op Ceylon
woonden , was , toen eenigen van dit Volk verrast en
gevat werden door de Engelfche Sepoys, in den aanvang
des Jaars 1798 , wanneer zy hoog in 't land optoogen
tegen de wederfpannige Cingleefen . Zy werden to CoIumbo gebragt, waar by gelegenheid hadt om ze to zien .
Zy fcheenen een Ras , geheel verfchillende van de andere Ceyloneefen ; hunne kleur was helderder , en helde
over tot bet koperkleurige ; zy waren by uitftek welgemaakt ; zy droegen lane baarden , en bet hair in een
knot digt op 't hoof gebonden . Bunne lichaamen
bebben naauwlyks eenig ander dekzel, dan 't geen zy
van de natuur ontvingen .
Colonel CHAMPAGNr. halt gelegenheid om een grooter aantal van deeze Wilden to zien . Zy hadden invallen gedaan en onlusten verwekt in de Noordlykfte gedeelten des Ellands ; ingevolge bier van werden 'er
eenigen gevat en voor den Colonel gebragt . Zy hadden een woest voorkomen , en boog en pylen ten
wapentuig . Naa bun vermaand to hebben om ftil en
vreedig to leeverr , gaf by hun eenige gefchenken, en
beval , dat zy zouden Iosgelaaten worden ; waarop zy
onmiddelyk na hunne bosfchen vlooden .
De Bedahs zyn , in verfcheide gedeelten van Ceylon,
door de bosfchen verfpreid ; doch meest in bet Landfchap Bintan, 't welk ten Noordoosten van Candia ligt,
in de ('creek van Trinconornale en Batacolo . De Stam,
aldaar gevonden, erkent geen gezag, dan dat buns eigen
Opperhoofds en der Priesteren . De Bedahs zyn , to
dier plaatze , geheel wild , houden geene gemeenfchap
altoos met de andere Inboorelingen, en worden zeldzaam door hun gezien . De zodanigen, die op de grenaen van Yafnapatam woonen, en in de Zuidwestlyke gedeel.
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deelten van bet Eiland tusfchen Adams-piek en de
plaatzen Raygam en Pafaam , zyn de eenige Bedahs,
die gezien worden door de Europeaanen, en zyn minder woest dan die zich in de wouden van Bintan onthouden .
Gelyk de Bedahs geene andere magt erkennen dan
die hunner eigene Opperhoofden , zo houden zy zich
ook , zonder eenige de minfte verandering , vast aan
hunne eigene wetten en gebruiken . Zy beftaan alleen
van de jagt op de dieren , welke met hun de bosfchen
bewoonen . De landbouw is eene kunst, welke zy nooit
onderflaan ; en is dit hun ook onmogelyk in de digte
bosfchen en wildernisfen , welke zy bewoonen .
Het
vleesch der dieren, welke zy op de jagt vangen, en de
vrugten, die rondsom hun var. zelve groeijen , maaken
bun geheele voedzel nit . Zy flaapen op of aan den
voet der boomen : in bet laatfte geval fchikken zy
doornftruiken en andere ruigte om zich heenen, om de
wilde dieren of to weeren , of, door bet geraas, hun
wegens derzelver aannadering to waarfchuwen . Zo ras
bet minfte geritzel den Bedah uit den flaap opwekt,
klimt hy, met eene ongelooflyke behendigheid, in den
boom.
De weinigen van dit Menfchen-ras , die niet zo geheel wild zyn , verfchaffen den Koning van Candia ,
fchoon zy diens heerfchappy niet erkennen, yvoor, ho.
ning , wasch , en wild ; en de zodanigen hunner , die
naby de grenzen woonen , waar zich Europeaanen bevinden, verruilen deeze goederen met de Cingleefen voor
zodanige dingen als bun leevenstrant vordert . Om zich
to wagten van gevangen genomen to worden, terwyl zy
deezen handel dryven, hebben zy eene vreemde handel .
wyze uitgevonden . Hebben zy doek, yzer, mesfen of
eenig fmitswerk noodig , dan naderen zy 's nagts aan
eenige [lad of dorp , en leggen, op eene plaats, welke
in 't oog moet vallen , eene zekere hoeveelheid van
hunne goederen neder , en daar by een Talipo*_- blad ,
waarop vermeld ftaat, wat zy daarvoor by ruiling wenfchen to ontvangen . Den volgenden nagt keeren zy
weder na die plaats , en vinden 'er doorgaans bet begeerde . Schoon zy gereedlyk voldaan worden , en ligt
cen voordeel afftaan aan den geenen, met wien zy ban .
delen , zullen zy , indien hun voorftel met onagtzaam.
heid behandeld worde , niet verzuimen, eene gelegenS s 3
heid
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heid waar to neemen , om dit , met kwaad en overlast
aan to doen, to vergelden . De Cingleefen vinden, daar
zy vervolgens befchikking kunnen maaken op de goederen, door de Bedahs aangebragt , then handel voordeelig : hier en daar gaan zy in de bosfchen der Bedahs , goederen ter ruffling medeneemende . Deeze handel kan , egter , alleen gedreeven worden op de reeds
befchreevene wyze ; want geen boschbewooner kan meet
fchroomen, een vreemdeling to naderen, dan de Bedahs .
Eenige weinigen , gelyk reeds is opgemerkt, zullen bet
waagen om met de andere Inboorelingen to verkeeren ;
maar de wildere foorten , bekend by den naam van
Ramba VVaddahs , worden zeldzaamer gezien, zelfs by
verrasfing, dan de fchuwfte of wildre Dieren .
Naardemaal de Bedahs voornaamlyk van de jagt lee.
yen , verkrygen zy , door hebbelykheid , eene verbaa2ende bedreevenheid . Zy weeten door bet kreupelhout
en ruigte zo behendig en ltil been to dringen , dat zy
dikwyls geheel ongemerkt bet gejaagde dier verrasfen,
en weeten dan met zo veel juistheid bun jagttuig to
werpen, dat bet dier zelden 'er bet leeven afbrengt.Honing, welke, in grooten overvloed, overal in hunne
bosfchen voorkomt , maakt een ander artikel van bun
voedzel nit , en dient bun teffens voor zout ; eene be.
hoefte , welke zy zich niet kunnen aanfchaffen . Zy
bewaaren bun vleesch en honing, en zetten bet, daarinede overdekt, in een hollen boom, of een welgeflooten houten vat, tot dat zy bet ten gebruike noodig
hebben . Deeze honing , met welke to zoeken zy veel
tyds doorbrengen , en welke zy in groote hoeveelheid
met de Candiaanen verhandelen , wordt ook door de
laatstgemelden tot verfcheidenerlei einden gebezigd . Een
heerfchend denkbeeld , dat zy 'er gebruik van maaken
om de Lyken to balzemen , maakt veelen op de kust
ffkeerig om honing to gebruiken , vreezende dat dezelve eenigermaate tot dat einde moge gediend hebben :
tlleen bedienen zy 'er zich van , als dezelve in de honingraaten overkomt .
De Honden der Bedahs fteeken uit in fchranderheid ,
en weeten niet alleen fpoedig bet wild op to fpeuren ,
mast ook bet eene foort van wild van her andere to
onderfcheiden . Op de aannadering van eenig vleeschvreetend dier , of van eenen vreemdeling , weeten zy
hunne meesters kennelyk to waarfchuwen . Deeze getrou-

OP HET EILAND CEYLON .

64?

trouwe dieren zyn, in de daad, voor hun onbetaalbaar,
en maaken hunnen grootften rykdom nit . Wanneer zy
hunne Dogters uithuwelyken, maaken Jagthonden de
buwelyksgave uit ; en een Bedah that even noode van
zyn Hond af, als een Arabier van zyn Paard .
De Bedahs, die bet waagen met andere Inboorelingen
to verkeeren , worden befchreeven als beleefd en om.
ganglyk , verre boven 't Been men van hun zou ver.
wagten. Weinig weet men van hunnen Godsdienst . Zy
hebben hunne mindere Godheden, overeenkomende met
de Demons der Cingleefen ; zy vieren eenige Feesten .
By die Feestvieringen plaatzen zy fpyzen van verfcheidenerlei foort aan den voet van een boom ;endplgti
heden van bet Feest beflaan in daar rondsom to danfen .
Deeze weinige byzonderheden maaken alles uit, wat tot
hiertoe bekend is van dit Volk ; en , hunnen wilden
that en leevenswyze in aanmerking genomen zynde, is
bet waarfchynlyk , dat 'er niet veel meer meldenswaardigs van hun to zeggen valt . Zy zyn eer een voorwerp van zeldzaatnheid , dan van nut voor de Europeaanen : Eeuwen zullen 'er mogelyk moeten verloopen,
eear zy hulp kunnen bieden in let bebouwen des Eilands , of dat zy zich in zulk eene Maatfchappy vor .
men , welke hun in that flelt om de rust hunner na .
buuren to ftooren .

BYZONDERHEDEN WEGENS DEN ROOD VAN DRN
EERSTEN EUROPISCHEN WERELD-OMZEILEA
FERDINAND MAOALHAENS, OF MAGELLAN ; MET EENE CHARACTERSCHETS
DIENS PORTUGEESCHEN
$DELMANS.

Ann de Heeren Schryvers der Algemeene Yaderland.
fche Letteroefeningen .
Myne Heeren 1

•
•

•

O niangs het uitmuntend Werk van ROBERTSON,
'~,J de Gefchiedenis van America, herleezende, vond
1k, op bi . 225 des IfIden Deels gekomen, aangetekend : Schoon een ontydig fterflot DIAGELLAN beroofde

Ss 4

„van
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van bet genoegen, dat by deeze groote onderneeming

rondzeilen der Wereld in den tyd van drie jaaren en
• (bet
agt-en-twintig dagen) volvoerd hadt ,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

fchreeven zyne
Tydgenooten, regt doende aan zyne gedagtenisfe en bekwaamheden , hem niet alleen de eer toe van bet Plan
ontworpen, maar van hykans alle hindernisfen , om bet
to volvoeren , ontworJleld to hebben : en, in de tegen .
woordige Eeuwe, wordt de Naam Van MAGELLAN nog
geleezen onder de voornaamflen op de rol der uitmun .
tende en gelukkige Zeelieden . Kort daarnaa kreeg ik
i n handen The Monthly Review , for December 1803,
waarin bet , ten dien jaare uitgekomen , Eerfte Deel
eens Werks , getiteld A Chr®nical History of the Discoveries in the South :fea or Pacific Ocean , door JAMES
BURNEY , beoordeeld werd : daar trof ik aan , een
breeder en naauwkeuriger verflag van bet uiteinde
diens Zeehelds, dan my voorflaat ergens gevonden to
hebben , gepaard met eene korte Charac`terfchets van
dien Man . Vertaalens- en mededeelenswaardig dagt
bet my : en, to meermaalen uwe heuschheid in bet
plaatzen van een door my vertaald Stukje ondervonden hebbende, fchik ik bet Ul . toe, verwagtende dat
bet met genoegen zal geleezen worden . Ik ben
enz.

Op een der Philippine Eilanden, voormaals de 4rchipelago van St . Lazarus geheeten , geraakte MAGELLAN{ met de Inboorelingen in gefchil, en verloor zyn
leeven . In de maand April des Jaars x t was by met
drie Schepen gekomen aan bet Eiland Zebu. In den
korten tyd van Gene week hadt by genoegzaamen invloed gekreegen op den Vorst van Zebu, (wiens voorbeeld gevolgd werd van de meesten zyner Onderdaanen) om hem ten Bekeereling van den Christlyken Gods.
dieast to tr.aaken, en zich voor een Leenhoorigen der
Spaanfche Kroon to verklaaren . V66r dien tyd waren
de Inwoonders van Zebu Afgodendienaars . Men verwondert zich, met rede, over de fchielyke Bekeering
des Volks van/_ebu tot den Godsdienst van daar aangelande Vreemdelingen, die geen ander middel hadden,
om hunne Geloofsonderwyzingen mede to deelen, dan
door de tus(chenfpraake eens onkundigen Tolks : doch
flit mrag veel eigenaartiger worden toegefchreeven aan
ee-
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eene onverfchilligheid voor hunne eigene wyze van
Godsdienst-handhaaving, dan aan eene overtuiging,
in zo korten tyd, in zodanige omftandigheden, by hint
verwekt, wegens bet aanbelang van de door hun omhelsde Godsdienstleere (*) .
Naby de Haven van Zebu lag een klein Eiland, Na .
tan geheeten ; over 't zelve wilde MAGI LLAN zyn ge.
zag uitbreiden . Hy deedt diensvolgens aan CILAPULAPo , bet Opperhoofd van Matan, den eisch eener fchattinge, als eene erkentenis van leenhoorigheid en order .
werping aan den Keizer , alsmede dat by zou bukkett
voor den Christen-honing van Zebu ; met hedreiging,
dat, indien by zich aan deeze eifchen niet onderwierp,
zyne Stad (even als het Eiland Matan geheeten)
de verdelging to wagten hadt .
Het Matan/ihe Opperhoofd, van eenen oorlogzugti .
gen cart, en uit dien hoofde hoog geagt by de Inboorelingen , gaf ten antwoord , „ dat by op eenen goe• den voet met de Spanjaarden wenschte to ftaan ; dat
• by, om Diet voor onvriendlyk gehouden to worden,
• hem een gefchenk van Leevensmiddelen zondt : doch,
• wat de Onderwerping betrof, dat by geene, hoege .
• naamd, kon betoonen aan Vreemdelingen, van wel• ken by to vooren Dimmer gehoord hadt ; en wilde
• by ook Diet ondergefchikt weezen aan lieden, over
• wo-1ken by tints lang gewoon was bevel to voeren ."
Dit antwoord voldeedt in geenen deele aan MAGELLAN ; by befloot, den Koning van Matan, wegens diens
wederftreeving, to ftraffen . Zyn Vriend , de Christen .
koning, raadde hem dien krygstocht af ; dewyl by berigt
ontvangen had , dat Diet alleen een Opperhoofd, wiens
Stad verbrand was, maar ook de anderen, die zich on .
der•
C') De geringe verknogtheid aan hunne Afgodery fihynt .
nog in onzen tyd , een charadertrek der Inwoondereh vary
de Philippine Eilanden uit to tnaakeu, die de oude zeden
behouden hebben . Op eene Kaart, uitgegeeven volgens eene
Spaanfche tekening, onder de jaartekening van 1754, van
de Noordzyde van 1lIindanao, geplaatst in bet tweede Deel
van Mr. DALRYMPLE'S Colk8ion of Plans of Ports, leest
men : „ Her grootfle gedeelte der Inwoonderen vloodt
• na de Bergen, van wegen den inval der Moorera. Zy zyn
• alsnog meest Heidenen , mast laaten zich gemaklyk be .
„ keeren .
Ss '5
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derworpen hadden, to Matan waren, met hunne krygsmagt , om de zaak des Konings van dat Eiland to ondertleunen . De Capitein JI AN SERRANO ilondt in 't
zelfde gevoelen als de Koning van Zebu , en poogde
den Bevelhebber van die onderneeming of to brengen
doch by bleef onveranderlyk by zyn eerst bef uit . PrGAFEETTA, een der Tochtgenooten Van MAGELLAN,vermeldt, dat MAGELLAN misleid was door eene toezegging , dat een der Opperhoofden zich by hem zou
voegen , zo ras by op Matan geland zou weezen .
MAGELLAN, nogthans, was van geene zodanige geaart .
lheid, die zulk eene aanmoediging behoefde.
De Koning van Zebu, ontdekkende dat de Generaal dit
vast beiluit genomen badt , rustte zich tot den heirtocht toe ; dit deedt ook diens Schoonzoon , en de
meesten der aanzienlykite Inwoonders van de Stad Zebu.
Te middennagt van den a6 April trok HAGELLAN Or -p
met zestig Europeaanen, in Brie boots, na Matan . De
Vorst van Zebu vergezelde hem, met duizend man, in
canoes . Twee uuren v66r bet aanbreeken van den dag
bereikten zy bet Eiland Matan ; doch dewyl bet , ten
lien ilonde , laag water was , konden de boots niet
binnen her fchot van een kruisboog de Szad nadexen. Op raad van den Zebufcken Koning , werd de
landing nitgefeld tot den aanbreekenden morgenilond .
fly veronderi}elde , dat her Volk van Matan, gewaarfchuwd door den voorigen tocht der Spanjaarden, zich
tegen bet overvallen by nagt gedekt hadden ; en dit was
geene ongegronde gisfing : want zy hidden kuiten go
.
graaven tusfchen de landingplaats en de Stad , en in
dezelve fcherp gepunte pamen genet .
MAGELLAN , her aanbreeken des dageraads afwagtende, zondt een Moorsch Koopman aan wal, om, in zynen naam, voorfagen van eene vriendlyke fchikking to
doen t de voorwaarden van dezelve waren , dat de Ko.
ping van Matan zich zou onderwerpen, de Oppermo .
genheid der Spaanfche Kroone erkennen, en hem de gevorderde ('chatting geeven ; dat, alsdan, alle voorgaande
beledigingen zouden vergeeten, en by nevens zyn Volk
als Vrienden befchouwd worden . -- De Koning van
Matan , niet bevreesd door de aannadering der Spanjaarden , gaf een uitdaagend antwoord ; waarby by ,
met een kwaadaartigen fchimp, een verzoek voegee, dat
by niet mogt aangevallen worden vb6r bet dag was,
de-
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dewyl by alsdan groote verllerking verwagtte ! Dit liet
by zeggen om de Spanjaarden aan to zetten tot ecncn,
onverwylden aanval .
Toen bet dag was, boodt de Koning van Zebu aan,
om den eerllen aanval to doen met zyne duizend man ;
zich van de overwinning verzekerd houdende, indien
de Spanjaards hem onderfleunden . MAGELLAN lloeg niet
alleen dit aanbod af, maar hieldt zich dermaate vu ..
zekerd, dat geen aantal van Indiaanen den aanval van
een zestigtal Europeaanen zou kunnen wederflaan, dat
by den Koning van Zebu beval, met zyn Volk in de
Canoes to blyven ; zy zouden uit dezelve zien, hoe de
Spanjaarden konden vegten !
MAGELLAN landde met zyn Volk, liet cen klein ge .
tal in de boots, en toog na de Stad op weg . (HERRERA fchryft, dat 'er vyf-en vyftig Spanjaarden aan
land gingen . PIGAFETTA flelt bet getal der gelauden
op negen-en-veertig, waaronder by zich bevondt, en
dat 'er elf in de vaartuigen bleeven .) In den beginne
vertoonde zich geen vyand om wederfland to bieden .
De Spanjaarden hadden eenige huizen in brand geftooken , wanneer zy van de eene zyde een' fterken hoop
Indiaanen zagen aanrukken . Toen de Spanjaarden zich
gereed maakten om dezelve aan to vatlen, deedt zich
een tweede bende Indiaanen op uit een anderen hock,
en MAGELLAN was genoodzaakt zyn Krygsvolk to ver .
sleelen . PIGAFETTA zegt, dat de Indiaanen zich in drie
boopen fcheidden ; dat twee deezer de Spanjaarden op
zyde , en de derde hun van vooren aanviel . Hy giste
hunne flerkte op i5oo man , en this veel minder dan
GOMARA, die 't getal op 3000, en HERRERA , die het
op 6ooo begroot .
Met die overmagt durfden de Indiaanen het niet waa•
Zen , van naby to vegten ; en het blykt niet , dat de
Spanjaarden de Stad voorby trokken : eene foort van
Schermutzeling hieldt bykans den geheelen dag aan, met
fleenen , lansffen en pylen van der Indiaanen zyde, te.
n de musketten en kruisboogen der Spanjaarden . Doch
I Eilanders, ondervindende , dat zy van het vuur derSpan•
aarden minder nadeels leeden , dan zy verwagt hadden ,
kreegen floutheids genoeg om met hunne pylen to mikkea
op den Capitein-generaal , die, met oogmerk om bun
Ichrik aan to jaagen, eenige manfchap afzondt, om eenige

j
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ge naby gelegene wooningen in brand to fteeken ; meet
clan twintig werden 'er aan de vlain opgeofferd : doch
deeze maatregel hadt eene ftrydige uitwerking . 't Zy
aange zet door woede op hef zien branden hunner huizen, 't zy denkende dat zy de afgezonderde party met
voordeel konden aantasten , begaf zich een aantal Indiaanen derwaards, en twee der Spanjaarden fneuvelden .
De Indiaanen , bemerkende dat hunne pylen niets uitwerkten, wanneer zy met dezelve mikten op het hoofd
of bet lyf hunner aan.valleren, als welke zich door de
wapenkleeding bedekt vonden, werden to raade, alleen
op de beenen to mikken . In 't einde begon de voorraad van kruid en kogels by de Spanjaarden to ontbreeken ; hun vuur verflauwde : dit bleef by de Eilanders niet onopgemerkt ; zy drongen aan, en MAGELLAN
vondt zich genoodzaakt, den hertogt to beveelen .
De boning van Zebu hadt, geduurerde al then tyd,
zich, in gehoorzaamheid aan de hem gegeevene bevelen des Spaanfchen Generaals , ftil gehouden , en met
zyne manfchap uit de canoes bedaard aanfchouwd ,
,vat 'er omging . Reeds by den aanvang des hertogts
tiverd MAGELLAN door een pyl aan zyn been gewond
zyn Perfoon by de Indiaanen bekend zynde, mikten zy
voornaamlyk op hem . De boots lagen op eenen athand ; dewyl het ftrand breed en rotzig was : veelen
der Spanjaarden , in itede van welgeordend of to trekken , haastten zich derwaards met alien fpoed . Twee
keeren hadden fteenen den helm van MAGELLAN getroffen ; en, aan den rechter arm gewond zynde , kon by
zich van zyn zwaard niet bedienen : de menigte drong
,op hem aan ; by geraakte op den grond : daar liggende, maahte een Indiaan hem of met een fpeer .
Op 't laatst van deezen ongelukkigen ftryd fchoot de
ironing van Zebu, den ongelukkigen toefland der Spanjaarden ziende, toe om hun to redden, en by bewerkte
Agt Spanjaarden fneuvelden , nevens
veeler behoud .
hunnen Bevelhebber ; onder deezen bevondt zich CHRISTwee-enTOVAL RABELO , Capitein van de Vitoria .
twintig werden 'er gewond ; onder deezen een der Berigtgeeveren, PIGAFETTA. Vier der Indiaanen van Zebu
fneuvelden . Van het Volk van Matan werden 'er vyftien gedood en zeer veelen gewond . --De zeven-en-twintigfte van April , de dag deezes ongelukkigen ftryds,
was
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was Saturdag ; een dag , voor welken MAGELLAN een'
byzonderen eerbied hadt, en to dier oorzaake door hem
gekoozen tot den tocht na Matan .
Zo onverwagt fiieefde MAGELLAN in een gevegt,waarin
by zich noodloos hadt ingewikkeld, om eene rede, die niet
kan verdeedigd worden , en in bet voortzetten van 't
Welke by veeleer met zyn' waan, dan met zyn oordeel to
Taade ging . Dan, desniettemin , verdient by den naam
van een Groot Capitein, hem door HERRERA gegeeven . -In zyn perfoonlyk voorkomen deedt zich Diets byzonder
merkwaardigs op ; by haalde in lengte de gewoone mast
niet. Zyne geaartheid was vuurig en ligtgeraakt . HERRERA noemt hem „ een volvaardig Man ;" en zeker, its
vastheid van befluit hebben weinigen van zynen tyd
hem geevenaard . Een flerke trek in zyn Charac`ier was
eene onverzettelyke volharding ; wat by ondernam, witde by volvoeren , en liet zich van zyn oogmerk door
geene om(}andigheden, die anderen zouden hebben of
gefchrikt, afbrengen . Hy was gevormd om zwaarigheden to boven to komen : zo lang by geloofde dat ze
bovenkomelyk waren , dienden zy om hem to flerker
ter volbrenging aan to zetten . Als Zeeman befchouwd,
behoefde by voor nietnand zyner tydgenooten to wyken . Als een Ontdekker, moest by alleen onderdoen
voor COLUMBUS, wiens onderneeming zo groot was,
dat by geen plaats voor iemand overliet om hem to
evenaaren . COLUMBUS volvoerde, 't geen niemand, dati
by, durfde onderftaan . De lof, aan MAGELLAN verfchuldigd, is, dat by volbragr, wat niemand v66r hens
in (laat geweest was to volvoeren .
De eer van de eerfle geweest to zyn , onder de Europeaanen, die de Wereld rondzeilde, komt deezen Zee .
held toe ; daar by in een' westlyken koers de middaglyn der Moluccas- fneedt , welke voorheen langs een'
oostlyken koers ontdekt was .
Naa den dood van deezen Bevelhebber hadt de Ko •
Ding van Zebu niet linger ontzag voor de magt der
Spanjaarden, maar noodigde hun verraaderlyk aan land,
en vermoordde allen, die zich op deeze uitnoodiging
aan wal hegaven . Het overfchot der Spanjaarden zeilde
van ell-and tot eiland, tot dat zy de Stad Borreo bereikten, waar zy zulk eene hoflyke grootheid aantrofi'en,
die, volkomen in den Ooster/chen fmaak, bet Gemeen
op een grooten afllaud verwyderd hieldt , om daardoar
ont•
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ontzag to wekken en gaande to houden . Niemand fondt
bet vry, rechtltreeks tot den Koning to fpreeken, dan
de Koningin en zyne Zoonen .
Wie ook anders sets
tot den Monarch to zeggen hadt, vervoegde zich eerst
tot eenen Hoveling, die hem naast in rang was ; deeze
deelde zulks mede aan eels hooger, en zo kwam bet by
trappen tot cen Staatsdienaar , die de zaak aan 's Ko •
Dings oor mogt brengen door middel van een fpreek •
py p in den muur.
Deeze ongelukkig afgeloopene Reis van MAGELLAN is
zeker eene der zeldzaamlle en belangrykile, ooit volvoerd .
Men kan dien Tocht niet nagaan , zonder indrukken to
gevoelen , welke alleen door oorfpronglyke Ontdekking
kunnen voortgebragt worden . Zo lang vordering in
ZVeetenfchap by bet Menschdom in aping zal weezen,
zal men MAGELLAN gedenken, wiens onvermoeide vlyt,
in Ontdekkingen to doen , bet eerst met de daad de
gedaante onzes Aardbols bewees .
BELANGRYEE SEDEM{INGEN OVER DE VOLHSVERHtTIZING NA
DOORD-AMERIItA .

(Uit bet Engelsch.)
na een gewest , zoo verre als de Vereenigde
V erhuizing
Staa;en van de Britfche Eilanden gelegen, is sets, dat

de ernfige opmerking verdient , dewyl dezelve gemeenlyk
uitloopt op iemants algeheele fcheiding van zyn vaderland,
zyne bloedverwanten, vrienden en bekenden . Van dien aart
is gemeenlyk bet doel eens landverlaaters , en een noodige
voorafgaande maatregel ter volvoeringe van zyn plan is, dat
by zynen geheelen eigendom t'huis haalt , en diensvolgens
alien zynen handel, bedryf en verbintenisfen met her land afbreekt , welk by eerlang zal verlaaten . Pynlyk moet bet
gevoel der teleurftellinge weezen, indien 't hem blyke, dat
zyn nienw aangenomen land aan zyne verwagti 4gen niet be .
antwoordt ; ja , by bet onlangs verlaatene merkelyk afvalt.
Ily fchaamt zich zyner overhaastinge , en begint de wysheid
des ouden fokregels to bemerken : Bezint, eer gy begint.
Indien by wederkeere , zal by bet voorwerp der fpotternye
zyner bekenden zyn, en zynen waereldloop van nieuws moe .
ten beginnen. Blyft by, dan zal by bet fombere der te.
leurfellinge steeds voor oogen hebben, en zal her o mringcn .
d e tooneel nog akeliger zich vertoonen, dan bet waarlyk is .
ZoQ ping bet met eeue meuigte Emigrauten . Zommigen be.
za•
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zaten genoegzaame fterkte , van geest om zich der fpotternye
to getroosten , en terug to keeren om eene nieuwe loop .
baan to beginnen ; anderen mangelde bet non zoo veel kloeltmoedigiieids ; en verre de meesten bezaten bet velmogen niet
cm to kunnen terugkeeren .
Kostbaar valt de verplaatzing
van een gezin van de Britfche Ellanden na de Vereenigde
Staaten, maar nog kostbaarder de wederreize van dear . Veel
plaats beflaan de goederen, welke de Amerikaanen uitvoeren, en hebben de geheele ruimte van bet fchip noodig, be .
halven de kajuit, en ook deeze niet zelden ; zoodat bet zeer
bezwaarlyk valt, in eenig ander fchip plaats to vinden, dan
't geen van bet overvoeren van pasfagiers opzettelyk zyn
werk mankt ; de vragt in hetzelve is vyf-en-veertig guinies ; wordende 'er geene dek-pasfagiers toegelaaten. Doch
naardien de goederen, welke zy invoeren, veel minder omw
flagtig zyn, voert bykans ieder fchip zoo veelen op de terugreize mede , als 'er in de kajuit en by de ftuurplegt kun .
seen gettnwd worden ; lets meet dan de helft des bovenge •
noemden is de vragt op de eerstgemelde , en twaaif guinies
voor ieder perfoon op de laatfte plaats . Voor iemant, derbelven, die voor proefondervindelyke kennis niet veel ten
bests heeft, hoe noodig en nuttig is bet , in die eenes anderen zick to kunnen fpiegeient Hy kan 'er uit leeren, wat
hem in zyn voorneemen ter landverlaatinge, in zyne hoope
op eenen goeden uitflag kan verlterken, of hem de vernedering eener verdrietige , kostbaare en vrugtelooze reize uitwin.
nen . Den zodanigen in 't byzonder bled ik de volgende aanmerkingen aan, bet gevolg eener zesjaarige ervarenisfe en eenet grondige kennisfe van zaaken .
De beuzelende reiziger, zoo als STERNE hem noemt, die
meet gelds en ledigen tyds dan gezond verfband bezit , oin
bet tot een beter oogmerk dan de voldoening aan zyne
nieuwsgierigheid to befteeden, verdient naauwlyks onze op .
merking ; flegts als een Trekvogel kan by befchouwd worden .
Indien de republikeinfche flyfheid, de bykans terug(loa .
tende deftigheid der Amerikaanen, hunne zorgvuldige agt
geeving op bet voornaamfle, en weinig werk maaken van
de meer fchitterende (hoewel, gelyk zy die noemen, beazelagtige) naajaagingen, hem in eenen miltzuchtigen reiziger
veranderen , heeft by niets anders to doen , dan bet A1
legheny-gebergte to doorkruizen , de onmeetelyke Verscliwater-meiren Ontario . Champlain, Erie, bet Bovennreir en
Huron to bezoeken ; de hoogte des Watervals van Niagara
to meeten ; de Ohio en de Afisfisfippi of to zakken, en na
liuls to keeren . Bykans alle de natuurlyke zeldzaamheden in
de Vereenigde Staaten zal by bezigtigd hebben .
Geene
bouwvallen der aloudheid, geene ontzettende gedenkftukken
det kutist zal by Men , maar veele hedendaagfche nuttige
Aver.
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werken. In bet voortreizen zal by bet karakter der Ameri ,
kaanen leeren kennen , die donkere bosfchen in bekoorlyke
vrugtbaare vlakten allengskens veranderen ; de akelige woesty
nen van een uitgebreid landfchap in volkryke fleden enbloeiende dorpen herfcheppen, van vrye menfchen bewoond, die geen
ander wit beo gen dan de uitbreid ng van hun e ko phan,
del , of het bewerken en beplanten van den grond , hun in
eigendom behoorende .
Modellen van volmaaktheid in de
naabootzende kunften zal by onder hen niet ontmoeten ;
maar by zal hen vlytig onledig vinden in her ten nutte aanwenden van de natuur , door de hand der nyverheid ; hier
aan geeven zy de voorkeuze boven bet naavolgen van dezelve door bet penfeel of den beirel . Indien door zulk
eene fchets der Vereenigde Staaten een reiziger uit nieuwsierigheid van bet bezoeken van dezelve worde afgefchrikt,
e inwooners zullen zich zyner afweezigheid niet beklaagen,
die liever een man van bedryf zien .
Doch, de nieuwsgierigheid daar laatende, lasten wy onderzoeken , welke voordeelen de Vereenigde Staaten den
landverlaateren aanbieden, die voorneemens zyn , zich aldaar
near to zetten , en den eigendom , welken zy bezitten , ten
voordeele aan to wenden , of zich aldaar eenen eigendom
aan to ichaffen . Zy mogen in de volgende klasfen verdeeld
w orden .

t

z . Kapitnalisten .
Lieden van een geleerd beroep.
3 . Lieden van vernuft en kunflenaars .
r}. Landlieden , die een eigendom bezitten.
S . De zulken, die geen eigendom hebben .
6. Handwerkslieden .
7 . Daglooners .
2.

Voet voor voet zal ik by deeze ftilftasn, en eerst by de
Kapitaalisten . Voor lieden van groot vermogen , die met
gereed geld kunnen betaalen, in uitzigt op toekoomende voordeelen, (boven de voordeelige kanzen op de Amerikaanfche
fondfen , en de buitenfpoorige rente, die 'er van bet geld
ken getrokken worden,in een land,alwaar bet geld fchaarsch
is , en elkeen naar gelange van zyn kapicaal , en de meesten
dear boven handel dryven) biedt bet koopen van woest land
ten aanlokkend voordeel aan, indien bet behoorlyk worde
aangelegd . De gefchiedenis eener enkele onderneeminge van
deezen aart zal de zaak in bet helderst lick plaatzen, en
op derzelver echtheid moogt gy, Leezers, u verlaaten, als
zynde dezelve opgemaakt nit de aanceekeningen des zaakbezurgers, die over her bedoelde land bet toezigt hadt .- Kort
naa het einde des Amerikaanfchen Revolutie-oorlogs veilde

de
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de Regeering der Vereenigde Stanten, am geld to bekoomen,
eenige der Staatenlanden to koop . De Heer ROBBERT MORRIS, van
Philadelphia, kogt twee millioenen akers (*) van de landen,
Genesfee-landen genaamd, in den Staat van Nieuw-York
tegen agt fluivers (gaande 'er agt fcheliingen in een dollar)
bet aker. De Heer MORRIS behieldc voor zich een millioen
van de Genesfee vlakke gronden, die voor het beste gedeelte
deezer landen gehouden worden , en verkogt wederom anti
eenen Agent van de Engelfche familie PULTENEY de andero
millioen akers, elk cegen eene Franfche kroon . Spoedig wa.
ren de verbeterlngen der laatfle landen , en de voortbreng.
zels flaagden boven verwagting. Het eerfte werk was, bet:
baanen van eene gemeenfchap , of wagenweg, van de ant.
worpene nieuwe vastigheid na her Graaffchap Narthamberland,
een welbebouwd gedeelte in bet binnenfte van den Scaat van
Pennfyivanie .
'Er wierdt her ontwerp van eene Stad gemaakt ; en de drie hoofdgebouwen (in eene nieuwe vastigheid , om bekende redenen , altyd een Zaagmolen , een
Koornmolen en eene Smeedery) welhaast getimmerd. Niet
zoo dra was bet hour , wells de omringende landen belem .
merde, geveld, of her wierdt na den zaagmolen gebragt, tot
planken gezaagd , en tot voegzaame woonhuizen verbruikt .
De koornmolen maalde bet graan tot gebruik der volkplanters,
of, indien zy daar van over hadden, am verkogt to warden.
De fetid leverde of herftelde de yzerwerken, huismansgereed.
fchappen, enz.
De meest noodige vereischten aldus gereed
zynde, wierden 'er volkplanters genodigd, door bet aanboct
van redelyke voorwaarden, en de Steden Bath, Williamsburg, Canandarqua, enz . reezen, als 't ware, uit den groncf
op, zonder eenige andere toverkragc, dan die van geld . Niet
de zelfde waren de voorwaarden, alien volkplanteren aange
booden ; dock de algemeene regel was de volgende : de yolk..
planter floor een akkoord orncrent eene zekere hoeveelheid
lands voor een bepaalden prys , to betaalen naa verloop van
Lien jaaren ; doch voor de eerite zeven jaaren hadt by increst noch eenige andere belascing to betaalen , wordende}
die tyd hem vergund tot het bouwen van eene wooning,
fchuur en andere noodige geftigcen, tot welke by by her ver.
drag verpligc was , aismede am zyn land in orde ce brengen .
Naa verloop van zeven jaaren wierdt by veronderiteld zoo wel
to zyn voortgekoomen , dat by behoorlyken intrest van de
kooppenningen kon betaalen . Ten einde van bet tiende jaar
meest by de hoofdfomme afdoen, en de overdragt aan hem gefdtieden ; of, in gevalle van wanbetaalinge, de gebouwen err
gemaakte verbereringen verbeuren. Door dit flag van verdrag
waa
(*) ten sker is nagenoeg cen half liollandsth morgen.
SMOG- 1804 . NO. 14 .
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-"as de verkooper zeker , dat de trooper alle kragten zou
infpannen, otn den koopprys bycen to fchraapen, ten einde
otn bet landgoed in eigendom to bekoomen, en vcrbcurdver .
Bleef by hieromtrent in gebreke ,
klaaring to ontwyken .
dan waren de verheteringen cen genoegzaame waarborg voor
den verkooper. De landen wierden verkogt voor drie tot
tien pondeh bet aker ; en veele flukken lands , naby de Stad
gelegen, gelden, zints eenige jaaren, vyftien ponden bet aker .
D1erkelyk moet ten deezen tyde de prys zyn gereezen, naardien de Steden vergroot zyn door eene groote menigte land
verlaaters, vooral uit Schotland, en dezelve, behalven den
handel op de Staaten van Pennfvlvanie en Nieuw •Y ork, veel
handels op Canada dryven . Noodeloos is bet bykans aan to
merken, dat geen middelmaatig kapitaal zulk een plan kon
volvoerd hebben , naardien 'er , behalven den eerflen land .
loop, veel moot uitgegeeven worden en bet inkoomen gering
is, geduurende de eerfle zeven jaaren . Docb het hoofdbefluur wierdt verflandig overlegd ; en de voordeelen overtroffen de hoogst gefpannene verwagting . Volgens de hoofd.
trekken van dit plan wierdt de Noord-Alnerikaanfche Land.
Nlaatfchappy (zoo groot was bet getal der aandeelen , of
Aktien , bier to lande verkogt) in den Jaare 1795 opge.
richt , door drie burgers van Philadelphia .
Zy vereenigden
ten gemeenfchappelyk goed van zes millioenen alters , welke
zy in ver.trouwde handen ilelden, met oogmerk om aan koo .
pers to worden overgedrangen ; moetende de penningen , uit
den verkoop fpruitende , order de houders der aandeelen
verdeeld worden , welke van 30,000 tot 2oo dollars ieder
De linden moeten bef agen , verbeterd en
groot waren.
verkogt worden , ten voordeele der Nlaatfchappy, volgens
bet zelfde plan als die der PULTENEYS ; loch of dir even
voorfpoedig zal ilaagen , moet de tyd leeren .
De twee
meest uitgebreide byzondere onderneerningen zyn deeze , tot
het aanleggen van eene nieuwe vastigheid . Doch bet onto
werp, ten aanzien derafdeelingen derStad Washington, is zees
gelukkig uitgevallen . Al voorlang, egter, is zedert die ge.
heele uitgefirektheid opgekogt , en words tegenwoordig in
't ltlein verkogt , veelal duurder , dan de grond to Lon.
den zou golden .
Naa dus your de Kapitanlisten, en de zulken onder hen,
die zich op land-ontwerpen toeleggen , bet beste plan , door
hen to volgen ontvouwd to hebben, gaa ik tot de tweeds
klasfe over , beflaande uit lieden van een geleerd beroep ,
Regtsgeleerden, Artzen en Godgeleerden .
Voor den man van den tabbert leggen de Vereenigde Staaten
eenen bykans onoverkomelyken hinderpaal in den weg . In
den Staat , in welkeu by voorneemens is to praktizeeren ,
moe-
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moet by voorshands Lang genoeg gewoond hebben, om ge .
regcigd to zyn tot bet burgerregt, en bet met 'er daad to be.
koomen . Indien by geraaden vinde na een' anderen Stea-.
to vertrekken, kan by, waarfchynelyk, zyn beroep niet oeffenen, zonder 'er even Lang gewoond to hebben . Daarenbo .
ven is de handel der regtsgeleerdheid zeer naauwkeurig om .
fchreeven, en bet weinige, dat 'er to doen is, in handen
van oude praktizyns en jonge lieden van aanzientyke familien, die hen daarin als een fatfoenlyk beroep ftellen, zonder uitzigt van geheel van de voordeelen to zullen leeven,
veel min fchatten to zullen overwinnen . Gering, derhalven ,
is de leans op gelukkig flaagen . En, indedaad, flegts Un
Engelschman is my bekend , die zyn fortuin gemaakt heeft,
en zulks meer door kragt van ilaatkunde, dan door weezen .
Tyke kunde in de regten .
Met geene andere zwaarigheid heeft de Artz to worfie .
len, dan die zich overal elders vertoont ; bet middel om Pa .
tienten to bekoomen , die vertrouwen in hem Ilellen ; en
hieraan, indien by lets meer dan gemeene handigheid bezitte, heeft by niet to wanhoopen . Nimmer words 'er ge .
vraagd, of by eene Bulle van Cambridge, Oxford, Edinburg, Glasgow, Leyden, enz . hebbe , of dat by een zich
zelven opwerpende Hoogduitfche Dokter zy . Noodig is bet
alleen, dat by bekwaam is, om zich eenigzins in de deftigheid van een man van geleerdheid voor to doen . Veele
mannen van weezenlyke bekwaamheid ontmoet men in de
Vereenigde Staaten ; doch bet getal van hun, die 'er flegts
den fchyn van hebben, is oneindig grooter .
Even vry en onbelemmerd als de Artz is de Godgeleer .
de ; en indien by geen vast beroep kan bekoomen , kan by
zich egter van eene Gemeente verzekerd houden , indien by
flegts eene Kerk kan bouwen , die hem altoos goede reke .
ping geeft. De Vereenigde Staaten zyn de broeikas van den
Godsdienst .
Ieder Christen-gezinte, in Europa, en verfcheiden andere , aldaar naauwelyks by naam bekend, koomen op en bloeien in den zelfden grond , in volmaakte
eensgezindheid met elkander, en, mirabile diOu! zelf met
bet Jooden- en Deistendom . Zoo verdraagzaam is de Gods .
dienst, wanneer byzondere omitandigheden diens zucht tot
magtsvermeerdering niet aanvuuren ! Geenen blaam werpt het
op den Leeraar , dat by van de eene Gezinte tot de andere
overgaat , en zelf dit dikmaals herhaalt. Her yolk is niet verpligt hem to befoldigen , noch by genoodzaakt voor hetzelve to prediken . Nogtans tnoet hier aangemerkt worden, dat
de Geestelykheid allerwegen met voegzaamen eerbied wordt
behandeld, en reden heeft om over de vaywillige offerandea
haarer kudden voldaan to zyn .
T t
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De derde klasfe, mannen van letteren , of eigenlyke Ge.
leerden , beboorden zich wel to bezinnen , eer zy Europd
met Amerika verwisfelen .
De groote vraag, welke iemant,
eer by den Aclantifchen Oceaan overfeeke, zich zelven doers
moet, is, of by al dan niet zich nuttig kan maaken? Bloote geleerdheid mag in de Vereenigde Staaten niet hooger dan
fchuiru gelden . Doch, om deeze meening niet op myn byzonder oordeel re bouwen, laaten wy de woorden hooren van
eenen hunner ligen Schryveren, over den byzonderen geest
der Armerikaanfche letterkunde. „ De Ameriltaan," zegt by,
• die weet, hoe by de voorregten , welke by geniet, moet
• op prys fchatten , en van welke zyne naaltomelingen de
• gelukkige erfgenaamen zyn , zal met vermaak de gemak• tyke middelen , om kennis to bekoomen , overzien , als.
• mede de talryke inrigtingen , om nuttige kennis onder
• ons to verfpreiden. Terwyl by bet geheel in bet punt van
• nuttigheid ziet zamenloopen, zal by de leevende gedenk• teekens der vermaardheid zyns Vaderlands verre fchatten
,~ boven de fchitterende naamen van groote Wysgeeren, diep• zinnige Natuurkundigen en bekoorende Dichcers van oude• re Volken , die bunne dagen hebben gefleeten in arbeid
• zaame ledigheid, bet veritand der menfchen meer op hot
• gebragt , of vermaakt , dan verrykt hebben , en hunne
• landen flegts verfierden met de kranzen, welke eene val .
„ fche opgetogenheid rondom hunne graven heeft gehan,, gent' De zelfde Schryver , Amerika verperfoonlykende,
doet haar bet geflagt der Schryveren aldus aanfpreeken : „In
~~ alien gevalle moeten myne Pakhuizen worden aangevuld ;
~~ zoo ras ik 'er in f}aat toe ben, zal myne Boekery worden
• uitgebreid . De arbeidzaame Ploeger en de Route Matroos,
• die ten mynen nutte zyn leeven op den ocesan waagc ,
,, moeten behoorlyk betaald worden , boven de zulken , die tot
,s myn vermaak vrywillig de pen voeren . Indien uwe fchriften
,~ eene klaarblykelyke flrekking hebben ter vermeerderinge
~, van bet geluk en uitbreidinge van de eere en de waardig• heid myher burgeren, zult gy den tyd, in mynen dienst
• befleed, u niet beklaagen . Ik beroep my op de aanmoe• diging van die fchriften, welke bet Europisch ftelzel van
• onderwys vereenvou figd en uitgebreid , en de opvoeditrg
• der jeugd beguntligd hebben ; op die werkzaame en nutte
• voortbrengzels , die mynen burgeren de aardrykskundige
• kennis van bun Vaderland hebben verfchaft , de gefchie• denis van hunnen byzonderen Staat , en den geest der
• wetten en des befluurs, naar hunne gewoonten en belan• gen berekend .
Uit deeze kunt gy over bet voorleedene
• oordeelen ; niet minder edelmoedig zal myne toekoomende
• befcherming zyn.
W nneer , in meer gevorderden tyd,
• de vrugten myns aanhoudenden arbeids my in bet bezit
,, van
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van overvloed en ruimte zullen gefleld hebben , dan
„ zal ik niet flegts den arbeidzaamen en nuttigen, maar ook
„ den vermaak aanbrengenden Schryver beloonen . Indien ik
ss by gelegenheid de werken van verbeeldinge en finaak koo .
pe , zulks gefchiedt door den nandrang , misfchien den
,, luim van dat oogenblik . Het is buiten mynen gewoonen
„ kring , en moet als eene gifte worden aangemerkr. Ik
„ moot derhaiven voor de vuist ce werk gaan , en u met
,~ ronde woorden zeggen , dat, indien gy , in mynen tegen„ woordigen toefland, uwe buitenfpoorige wisfels voor uwe
• louter ingebeelde waaee op my blyft crekken, ik in gee .
• nen gevalle my zal verbinden om dezelve to voldoen .
• Indien een tinder land voor uwe fraaijigheden eene becere
• marks aanbiede, kunt gy dezelve aldaar vryelyk uicftal• len, en raad ik u, myn land to verlaaten ."
„ Dit" (zoo gaat de Schryver voort, fpreekende in zynen
eigen perfoon) „ fchynt de ding- en redelyke taal van Ame .
• rika to weezen . Zy is bet onderpand van al wat edel• moedigheid kan opleveren en de voorzigtigheid regt• vaardigen . Beter ware bet, misfchien, voor de waereld,
• en even goed voor den Schryver , indien zyne uitzigten
• nog meer bepaald waren, en her denkbeeld van geldbeloo.
• ninge geheel wegviel . De eenvoudige voedende fpyze
• van her verlland gee ft alleen kragt aan den mensch , en
• verflerkc de banden der zamenleevinge. Wat my aangaat,
• veel meer kwaad dan goed zie ik, of verbeeld ik mny ,
• uit de weelderigheid der geleeedheid to zien ontftaan .
• Nirnmer bloeit het Schryverfchap als een beroep, 't en zy
• ledigbeid eene kostwinning is geworden "
Een mensch , derhalven , wiens beftaan alleenlyk van de
werkzaamheden zyner geleerdheid afhangt, mug hieruit afleiden, wat by in de Vereenigde Scaaten to wagten hebbe, al .
waar de eifchen des werkzaarnen ploegers en des flouten ma.
trees boven zynen arbeid mocten gewaardeerd worden, en
zal zich bezwaatlyk bloot geeven aan de vernedering van
voor een lediglooper van beroep to worden aangezien . De zulken, die eeu zuiver kapitaal en den roem van geleerdheid
uit Europa in de Vereenigde Staatee medebragten, zyn niet
in fJaac geweest , om een enkel blad aan hunnen krans to
viegten .
Wylen Dr. JOSEPH PRIESTLEY ondervondt alle de
vernedering van talenten, in vergeetenheid begraaven . Hy
wierdc volkomen in 't naauw gebragt , niet by mangel aan
flofe , maar by gebrek eons tegenfpreekers , zynen annvat
waardig . Hy verheugde zich over VOLNEY' S aankomst in de
Vereenigde Scaaten . 'Er hadt eene ftaatelyke zamenkomst Ins .
fchen de twee Geleerden plaats ; doch de Dokcer (zoo als
VOLNEY aanmerkte) in 't eigen oogenblik dat by zyn genoegen betuigde , met voLNEY kennis gemaakt to hebben,
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overlegde eenen hevigen aanval op hem, nit hoofde van Bent .
De Dokter daagde hem nit ; doch
gen zyner gevoelens .
VOLNEY weigerde, eenen lans met hem to bracken , en flak
den draak met zyne Donguichotterie . VOLNEY'S nonchalance
wierdt door de diepst vernederende onverfchilligheid der
Amerikaanen gefchraagd , die de nuttigheid des voorgeftel.
den vertoogs niec konden zien ; en de Dokter was genood.
zaakt van de ydele pooging of to zien, om lauwren to plukken, alwaar zy niet wasfen (*) .
Wat de Kunflenanrs aangant, cen Bouwkundige mag op
aanmoediging hoopen, naardien de Amerikaanen op pragti .
g e openbaare gebouwen en fraaie burgerwooningen gefteld
De Gebouwen in de nieuwe Stad Washington ,
zyn .
de Banken der Vereenigde Staaten , en de Waterleiding
in de Stad Philadelphia , verkondigen in hun eenen fmaak
voor de bouwkunde ; maar de Schilder en de Beeldhouwer zullen 'er met hun beroep den kost niec winnen.
Geene fchitdering bloeit bier , als het huis en fchip-fchilderen ; en geen flandbeeld, hoewel bet fcheen to leeven,
zou bewondering verwekken, 't en zy bet van bet kostbaar
snetaal ware .
Doch hierin zyn , veelligt, de Amerikaanen
hoogst wys . Indien zy , zoo als zy zeggen, tegenwoordig
doen al wat edelmoedigheid kan toebrengen en de voorzigtigheid regtvaardigen, dan doen zy genoeg, en de tyd zal bet
echte kenmerk zyn om to oordeelen, of zy by eenige Natie
ten agteren zyn in bet nanmoedigen van fraaie kunfien,
wanneer zy daartoe de middelen zullen verkreegen hebben .
(*~ Wy voor ons gelooven , dat bier, door eene verkeerde zugt cm
aartig to willen zyn, den goeden Dr . PRIESTLEY onregt words gedaan,
VERT .

(Het Vervolg bier naa .)

PROEFSTUK VAN TEDERE EN HELDHAFTIGE LIEFDE .

Eerie waare Gefchiedenis .
Aan

de Heeren Schryveren der Vaderlandfche Letter
oefeningen .
Myne Heeren !

e nutte wenken, die ik meen, dat in het navolgend Stuk .
D
je gegeven worden : aan jongelieden, om zich zorgvut.
diglyk voor oneerbanren Minnehandel en ligtvaardige Huw-

lyksverbindtenisfen to wagten ; aan Ouderen , om zodanige
verbindtenisien nit geene verkeerde inzigten to keer to gaan,
of
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of daartoe laage en fchandelyke middelen to gebruiken ; aan
Rechteren, om behoedzaam to zyn, dat zy geene ftraffen op
zekere misdaaden toepasfen, welke niec alleen eene ftraf voor
den Misdaadiger kunnen heeten , maar even zeer voor de on .
fchuldig gehoudenen, die met denzelven in cone naauwebetrekking ftaan ; en , eindelyk, nogtnaais aan Jongedocbreren,om de
Heldin deezer Gefchiedenis in haare roekelooze gemeenzaamheid
met eenen Minnaar niet na cc volgen, daar toch naauwlyks
ddne nit duizend in ftaat zoude weezen, om, by de fchroom .
lykfte gevolgen, door de kragt van eene vuurige en opregte
liefde, en van hot kloeksc beleid, zulk eerie heldhaftige rot
to fpeelen, als waardopr dezelve over haaren onvoorzigtigen
itap, ten laatften , gelukkiglyk,heeft gezegepraald : - deeze,
zeg ik , hebben my bewogen, om bet voornoemde Stukje,
alit de Caufes Celebres et Interesfantes, &c. van PArAVAL,
in een Nederduitsch gewaad cc fteeken, en alzoo UEd . aan
to bieden , ter plaatfing in uw geacht Maandwerk, indien
het des worde waardig gekeurd .
Ik ben
enz.
Uw D . V. Dienaar
J. D .

M

M en heeft, ten alien tyde , fterk uitgevaren tegen de onflandvastigheid van eenen Minnaar , zonder (tat deeze
zwakheid daardoor zeldzaamer, of minder gewettigd, gewor .
den is door eene kwaade gewoonte . Heeft men geene re .
den gehad , de Liefde eene Toverkunst ce noemen ; naardien
dezelfde perfoon, die zy ons, als eerie foort van Godheid,
heeft doer befchouwen, zich aan ons vertoont, als een ge .
woon Mensch, zodra de begocheling verdwenen is ? Doch
boezeer men de ontrouw eens Minnaars verfocien kunne, ver.
foeilyk is zy bovenal , wanneer by , door bet bekoorlyke
eener Huwlyksbelofte , zyne Minnaaresfe heeft verleid ; wan .
neer hy, nadat dezelve zich aan hem heeft overgegeven, in
de hoope van zyne wettige Egade to worden , to gelyk fpeelc
met haare eer, en met zyne belofte : eerie ontrouw, zo veel
to flrafwaardiger , ais de door hem geroofde eer onherftelbaar is, en als de grootfte ftraf, wnartoe by zoude kunnea
verwezen worden, alleenlyk ftrekt, om dezelve waereldkundig to maaken ; dewy] de veroordeeling gefchiedt door cone
Rechtbank, wier vonnisfen in hot openbaar worden uitgefproken.
Het lust my , de Gefchiedenis to verhaalen van cone
Jongedochter, die een zelfde lot zoude ondergaan hebben,
zo zy in haaren geest, en in haare liefde, geene hulpmiddelen
gevonden had, om zich nit haar grievend ongeval to redden .
Een jong Edelman , uit de Stad Sees , in Normandien ,
T t 4
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wiens naam my niet bekend is geworden , kwatn in bet jaar
1594. to Angiers , om aldaar aan de Hoogefchool zich in
Hy zag 'er REGNERA CORBEAU ,
de Rechten to oefenen .
Dochter eens Burgers deezer Stad . Vier woorden zullen zo
veele penceeltrekken zyn, om dit Meisje volmaaktelyk of to
beelden : zy was jong, zedig, fclaoon en zeer vernuftig. Alle
deeze uitmuntende hoedanigheden, echter, werden verduisterd door een gebrek , 't welk de Wysgeeren gering zouden
fchatten ; maar 't wells de Waereld (eer hebbe de bedorvenheld deezer Eeuw !) van groot gewigt rekent : men befpeurt
wel , dat ik zeggen wit , dat hair Vader en Moeder niet
ryk waren . Zy boezemde den Ridder eene neiging in , die
fnellyk aangroeide : by kon zich met niets meer bezig, me,
niemand meer verkeering houden , dan met deeze beminnelyke Dochter.
Hy wist zich in haare gubst to dringen , en
had bet geluk van een voorwerp to beheagen , dat hem zo
zee ; bekoorde.
Hunne onderlinge liefde werd zo kragtig,
dat hy, in zyne verrukkingen, betuigde haar to willen trouwen, en hiervan haar eene fchriftelyke belofte gaf . Het was
in eene dergelyke vervoering der Min, dat dit Meisje, vertrouwende op zyn gefchrift , haare voorzigtigheid to buiten
ging . Aldus verwoest de liefde , in een oogenblik , eene
deugd , die het werk is van veele jaaren ; zy gaat door met
een' fchat, lien men altoos, zocgvuldiglyk, heeft bewaard,
zich bedienende van een kort tydilip , waarin de waakzaam~teid der fchutsvrouwe , fluimerend , den teugel viert! De
Schoone went zwanger : zy voelde zich, in deezen toefland,
gedrongen , haaren misflap to openbaaren aan de Moeder,
die dezelve haaren Vader outdekte . Na hunne Dochter veele
verwytingen gedaan to hebben, hielden zy read : bet befuit
was, dat zy zouden veinzen near hun Buiten to gaan ; intus .
fchen zou de Dochter bnaren Minnaar tot een bezoek uitnoodigen , en wanneer dezelve gekomen was , zouden de
llader en Moeder, op dat pas , terugkceren, om hem to
overrompelen .
Dit ontwerp werd alzoo uitgevoerd ; en ten tyde juist, dat
de liefde den Ridder gantfchelyk had ingenomen , vermeesterde de vrees zyne ziel : een getergde Vader en Moeder,
die zich aan zyn oog vertoonden , verbanden bet denkbeeld
van eene beminnelyke Meesteresfe , in wier genot by zynen
hemel vond . Door deezen fchrik aangegrepen, zeide by den
Ouderen , dat zy zich niet behoefden to verontrusten over
het geen d'e Liefde hen had doen onderwinden ; dat by geene
andere , dan wettige oogmerken , koesterde ; en dat, wet
verre van to hebben willen zegevieren over de kuischheid
van hunne Dochter, ten einde haar der geheele waereld tot
een fpot to maaken , by gereed was , om haar to trouwen,
De Vader en Moeder, door deeze redenen tot bedaaren ge .
brags,
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brags, gaven ten antwoord, dot by hen van zyne opregtheid
ten voile zou overtuigen , zo by daadelyk toeflemde , ons
met hunne Dochter eene Huwlyksverbindtenis aan to gnan .
De Minnaat aarzelde niet, in dit voorflel to bewilligen . Eea
Notaris , die van de zaak verwittigd en naby was, verfcheen
welhaasc, om her Huwlyksverdrag in gefchrifc to fiellen, ea
to fluiten , waardoor de twee Gelieven zich , voor altoos,
aan elkander verbonden, ondanks den wanfmaak, welken eene
genoten liefde . vervolgens, zoude kunnen inboezemen .Nauws
lyks zag de Ridder her wettig gefchrift opgemaakt , of by
gevoelde zich door de bekoorlyke hoedanigheden van z y.
n e Minnaaresfe minder getroffen ; en , ik weet niet door
welk eene noodlottigheid aan zulk eenen band gefnoerd, had
by daarvan berouw . Weinige dagen daarna haar met een
fluurs hoofd verlaatende , begaf by zich tot zynen Vader,
wien by bet begin, den voortgang , en den uitflag van zyn
Liefdesgeval mededeelde . Deeze baatzugtige Vader, een Man
van groote Middelen, en die den Rykdoin hooger fchattede,
dan de beste en uicmuntendfle hoedanigheden , verklaarde
hem , nooit to zullen goedkeuren , dot by zich verccnigde
met eene Perfoon , die flegts een middelmaatig vermo .
gen in her Huwlyk had aan to brengen , zo by anderzins
zyne eerfle gevoelens voor dezelve weder5m mogt opvatten.
De Zoon , 't zy dar by handelde naar den wil en road vaa
zynen Vader, of dat by meer to werke ging nit eigen beweeging, verbond zich aan den Geestelyken Stand, en-trad
zelfs in de Priesterlyke Orde , ten einde daardoor een' on*
overkoomlyken hinderpaal non zyne Echtverbindtenis to zetten .
REG.NERA CORSEAU vernam deeze tyding met alle de fmarc
en verontwaardiging, welke een goed hart gevoelt, wanneer
bet zyne liefde beloond ziet met zulk eene verfoeilyke
trouwloosheid . floor Vader doer to Bngiers klagte over
deeze bedrieglyke verleiding zyner Dochter. De Minnaar
wordt, op last van her Gerecht , gevangen genomen. Hy
maakc van dic befluit zyn beroep op hooger Gerechtshof ;
en de zaak wordt ten onderzoek gebragt voor her Opperge
rechtshof
f des Parlements van Parys, in hetwelk de Heer ss
VILLERAY prefideerde.
's Ridders handelwyze fcheen zo affchuwlyk in de oogen
van zyne Rechters , voorlil doordien by Priester geworden
was om zyne verlooving to verydelen, dot by ter halsflraffa
verdordeeld werd, zo by niet liever verkoos, dic Meisje re
trouwen . Doch hoe kon by boor, ass Priester, trouwen ?
en dewyl by, derhalve, by zyne verklaaring bleef, dot bet
hem , nit hoofde van dit beletfel , onmooglyk was, tot do
keuze van her Huwlyk over to gaan , zo beval bet Hof,
dat zyn vonnis ten uitvoer zoude gebragt worden . Men gaf
hem in banden van den Scherprechter over ; terwyl de Biegc .
T t 3
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vader , die hem in zyne laatfte oogenblikken had by to
ftaan, zich mede tot hem vervoegde.
Het hart van REGNERA CORBEAU werd geweldig gefcheurd :
thans ziende, hoe de hevige liefde, die zy voor haaren Min .
naar gekoesterd had, en nog koesterde, hem tot de uitterfte
ftraf leidde , kon zy dit wanhoopig denkbeeld geheel niet
verdraagen . Op bet kragtigst genoopt door haare liefde ,
drong zy door tot in de zaal, alwaar de Rechters zich nog
vergaderd vonden . Bitterlyk weenende , en in de grootfte
ontfteltenisfe, fprak zy dezelven ann op deeze wyze .
Myne Heeren! ziet bier de ongelukkigtte Minnnares, welke
ooit voor bet aangezigt van Rechteren verfchenen is . Met
mynen Minnaar allddn to veroordeelen , hebt gy geloofd ,
dat ik niet ftrafchuldig was, of, ten minften, dat myne misdaad kon verfchoond worden ; en, echter, doet gy my fterven door denzelfden flag, die hem creffen zal : gy doet my
bet allerwreed(Ie noodlot lyden, dewyl de fchande des floods
van mynen Minnaar op my zal nederkomen ; dewyl ik, zo
wel als by, in oueer zal fterven! Gy hebt geeischt, dat by
myne gefchonden eer zoude herftellen ; en bet hulpmiddel ,
't welk gy no-ti de kwaa!e toebrengt , mulct my voor de
geheele waereld to fchande ! In bet gevoelen , derhalve ,
flat ik meer ongelukkig, dan misdaadig, ben, ftraft gy my
net de fchrikkelykfte van wile folteringen I Hoe , bid ik ,
brengt gy bet lot , dat men my doet ondergaan , overeen
met uwe billykbcid ? Daarvan kunt gy niet onkundig zyn
want, cer gy Rechters waart, waart gy Menfchen, die de
krngt der Iiefde hebt ondervonden ; die weet , welk cene
Jrievende fmart iemand moet lyden, die teder bemint, wanricer zy zich kan verwyten de oorzaak to weezen van den
flood , van eenen fchandelyken dood , van hem , die bet
voorwerp hanrer Iiefde is . Is 'er eene marteling , wellte
suet dit onverdraaglyk denkbeeld kan gelyk gefteld worden?
Is de dood, die daaraan een einde maakt, niet een gefchenk
des Hemels?
Maar, myne Heeren! ik gaa u de oogen openen . Ik heb
myne misdaad voor u verborgen gehouden , denkende dearvan een geheim to moeten maakeu , opdat gy oordeelen
zoudt , dat ik verdiende , flat myn Minnaar de fehending ,
xnyne cer aangedaan , door my to trouwen , herfielde. Geperst door de wroegingen van myn geweeten , ben ik
verpligt u to belyden, dat ik bet ben, die hem verleid heb .
be : ik heb hem bet eerst bemind, en bet vuur, dat ir, my
brandde, medegedeeld : aldus ben ik zelve bet werktuig van
myne oneer geweest. Myne Ileeren I verandert van gedag .
ten! befchouwt my, als de Verleidfter, en mynen Minnaar,
als den verleidden perfoon ! ftraft my ; behoudc hem ! Zo bet
R.echt eeu flagtofter eischt, ben ik fchuldig her to weezen !
Gy
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Gy rekent hem tot eene misdaad toe, dat by den Geestelyken ftand heeft ahngenomen, ten einde zich in de onmoogiykheid to ftellen van zyne belofte to vervullen . Maar deeze daad is zyn werk niec : zy is bet werk van eenen on .
menfchelyken en heerschzugtigen Vader, wien by heeft moeten gehoorzaamen . Een gedwongen wil is geen wil ; en
aidus heeft by niet naar eigen welgevallen, naar eigen vrye
keuze gehandeld. Zyn Vader alleen is misdaadig ; en zo dezelve flier de Vader van mynen Minnaar was, zou ik by u
wraak over hem afeifchen ! Bovendien , myne Heeren ! vermogt gy uw eerfte Befluit wel in to trekken i! Gy hebt ge .
vonnisd , dat myn Minnaar de zwaarfte flraf zoude ondergaan, zo by niet liever begeerde my to trouwen ; dus is hem
de keur gegeven : kunt gy hem die, vervolgens, ontneemen,
door zelven eene keuze voor hem to doer? Wee my, dat ik
zo haatelyk in uwe oogen ben, daar gy gelast, dat by eenen
fchandelyken dood fterve, liever, dan my to trouwen!
Wel is waar, by heeft verklaard, dat zyn ftand hem zulks
niec veroorloofde ; en dit heeft u gedrongen , hem tot eene
hoofdftraf to veroordeelen . Doch war betekent zyne ver.
klaaring, zo niet, dat by my ten Echt zoude neemen, indien by
konde? Is hem zulks nu mooglyk ; dan, waarlyk,kunt gy zynen
dood niet willen , na de keuze , die awe uitfpraak aan hem
heeft overgelaten . En dat her nog gefchieden kan, ondanks
zyn Priesterlyk karakter, dir ftaat by my boven twyfel . Hoewel
ik een zeer onervaren Meisje ben , heeft myne liefde my
daaromtrent welras kundig gemaakt. War zou zy my Met
geleerd hebben van her geen zyn belang vorderde dat ik on .
derrigt wierde? Ja, myne Heeren! ik weet, en gylieden zyc
des niet onkundig, dat een Priester, met een Ontflag van den
Paus , vermag to trouwen .
Wy verwagten den Gezant van
zyne .Heiligheid, wiens komst aanflaande is : by heeft alle de
volheid der magi van den Opperpriester . 1k zal hem om dit
Ontflag fmeeken ; en myne liefde zal bet verwerven, daarvan
houd ik my verzekerd : wat hinderpaalen zal dezelve, indien
de nood her eischt, niet to boven komen?
Mogt dan, myne Heeren! uw mededogen met zulke rampfpoedige Gelieven bun eene gunflige uicfpraak bereiden! Ver .
waardigt ons, ten minften, de uitvoering van hec vonnis op
to fchorten , en ons den tyd re vergunnen , om dit Ontflag
van den Gezant des H . Vaders to verkrygen ! Hoezeer gy
myn' Minnaar als een groot Misdaadiger moogt befchouwd
hebben ; welk een doemwaardige fchuld heeft by, mooglyk,
flier al geboet, zinds den toeftel en alle de verfchrikkingen
van de zwaarfte ftraf, die zich aan then ongelukkigen heir
ben opgedaan! Hy is, na her uitgefproken vonnis, reeds duis
zendmaal geftorven ! Ach ! dat gy kost treeden in myn hart,
om to gevoelen apes war ik lyde ! Al waart gy verfteend
door
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.door bet geftrengfle Recht , gy zoudt getroffen worden ! Ik
durf hoopen, dat bet medelyden niet zal uitgebluscht zyn in
den boezem der Rechteren , welke tederlyk bemind hebben ;
en dot , zo 'er anderen onder bun mogten zyn , deeze een
'hart zullen bezitten , openflaande voor de vriendfchap , die
hen gevoelig heeft gemaakt voor de fmarten, welken de l ief.
d e hunne vrienden heeft doen verduuren .
Ik ftaa voor
jonge en voor meer bejaarde Rechteren : zyn de eerften ,
door hun jeugdig vuur , meer gefchikt , om de indrukfels
deezer harcstocht to ontvangen ; de laatften hebben eene ondervinding , welke hun daarvan alle de gevoelens doet ken .
men : aldus is myn redmiddel in bet hart van alien!
Myne Heeren ! dewyl gy bier de ontferming met de regt .
vaardigheid kunt verd nigen , zoo mat my myne bede zyn
.
toegettaan l - Angtlige vertwyfeling! - Indien ik eenige
flemmen op myne zyde heb, zouden dezelve dan niet zwaa .
rer behooren to weegen , dan de overigen , fchoon meerder
in getal, om der Menfchelykheids wille ? Maar, ach! zo
itt voor eene onverbiddelyke Rechtbank fiaa , weigert my
dan, ten minfien , de genade Wet van denzelfden dood met
mynen Minnaar to flerven 1
Deeze fchoone Dochter bad een zeer gunflig verhoor :
men verloor geen enkel woord van bet pleitgeding , dat zy
voerde met eene klaare en welluidende item , fchoon bet
alle de roonen waren van een ten uiccerfte bedroefd mensch ;
zy drongen, frhellyk, door bet oor tot in bet hart der Rech .
teren . Haare fchoonheid, haare traanen, haare welfpreekend .
heid, haddtn to magtige aantrekkelykheden, om hen niet to
vermurwen, niet to overtuigen, Wet to dwingen ; zy milk.
ten invloed op de gevoelens en bet oordeel . De Heer DE
VILLERAY deed , overeenkomflig alle de ftemlnen, uitfpraak,
dat 'er opfchorting van bet vonnis , voor den tyd van zes
maanden, verleend wierde, en dat, inmiddels, de verklaagde zich konde beyveren ten zynen beste .
Kort daarna kwam de Paufelyke Gezant in Frankryk : bet
was de Cardinaal DE mEDICIs , welke naderhand Paus werd ,
onder den naam van LEON DE ELFDE, en overleed, den Hei.
ligen Stoel nog geene maand bezeten hebbende . De Gezant
was zo veruntwaardigd over den Befchuldigden , Priester
geworden zynde, om onverpligt to weezen van zyne Meesteres to trouwen , dat , welke poogingen men in bet werk
ftelde , by bet hem afgebeden Ontflag , volfirektelyk , wei.
gerde .
REGNERA CORREAU ging zich, vervolgens, aan de voeten
van den Koning werpen . Zy had alles in haar voordeel by
deezen Monarch , welke ten uitterfle gevoelig was voor de
aanttekkelyrheden der fchoone kunne. Bet is genoeg, hem
HENS
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to noemen ; een Vorst, die de beminnelyke heerfchappy van veele Meesteresfen had ondervonden .
Zy fneekte hem om bet leven van haaren Minnaar, to kennen geevende in welk een' Nat dezelve zich beyond . Hy
was fchielyk overreed : de fchoonheid van REGNiRA CORBEAU,
de bevalligheden van haaren geest, gepaard met die van het
iigchaam, verwonnen hem . Hy wilde zelf de verzoeker on
het verlof by den Gezant weezen . Een dergelyk Bemiddel .
aar kon niet afgeflagen worden . Zodra deeze gunst was
toegeftaan, werd bet Huwlyk voltrokken ; en bet Echtepaar
Ieefde in eene volmaaitte eendragt en min . De Gemaal befchouwde zyne Egade aitoos als eene Godheid , welke zyn
seven en zyne eer had gered . - • Zie daar een der fchoon .
fte, der zeldzaamfle Proefftukken van eene tedere en held.
haftige Liefde!
HENRIK DE VIERDE

LETS

O1ER

DE

FINLANDERS

IN N00RWEGEN.

Finlanders, die in Noorwegen, op de grenzen van Zwee.
D eden,
bun verhlyf houden, zyn oorfpronklyk nit Zweedscfa
Finland afkomflig, eene Provincie aan de oostzyde der Bothni-

fche Golf gelegen. Zy woonen in bosfchen . Hunne vial isi

van die der Zweeden en lVoorwweegers merkelyk onderfcheiden , hoewel zy die beide taalen volmaakt wel verflaan ets
Wanneer de Zweeden en Noorweegers 1, s . 3 *
fpreeken,
Ban, Toe, Tree tellen, zeggen de Finlanders Tx, Kax, Koli.
me ; het Zweedfche en Noorweegfche : Giv wig brod „ geef
,, my brood," druititen ze aldus uit : 4lla mina kip . Zy
zyn klein van geftalte , doch kloek en iterk .
Zy hebbeta
leevendige oogen, een langen neus, witte canden en kleiner
voetcn . De Vrouwen zyn , over 'c algemeen, zoo fterk van
geflel , dat zy, zonder dat iemant haar to Ilulpe kome , baaTen, en ftrnks daarna haar gewoon werk verrigten
Bykans
alle de Finlanders zyn diep onkundig en zeer eenvoudig ; in
de weinige verkeering, die zy met andere menfchen hebben,
moet daar van de reden gezogt worden .
De zulken , die'
iIet hunne nabuuren handel dryven , en in andere Provincien
reizen , zyn gemeenlyk slim genoeg, en wel onderricht om .
trent hunne belangen . Zeer fober is hunne leevenswyze ; ea
indien zy flegts Tabak hebben om re rooken of to kaauwen ,
arbeiden zy een geheelen dig , zonder eenige fpyze to nutti .
gen . Zy zyn befcheiden, zeer onderdaanig aan hunne meet .
deren, en draagen zorge om nietnant to beleedigen .
Hun
gewoon voedzel beftant uit een Visch , Oret gennamd, z yn .
d e eene foort van Zalm , ey uit Roggenbrood . Dikmaals
baaden zy zich, en voor 'c minst ceulnaal 's maands, zoo
tet
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ter voorkoominge als ter geneezinge van ziekten . Zeer
zonderling is hunne manier van haaden .
Naa eene groote
kamer door middel van een kachel warm gemaakt to hebben, kleeden zy zich geheel naakt uit, en leggen zich op
cen bank neder . Thans brengc men koud water, en werpt
bet op den heeten kachel, 't welk, itraks in damp veranderende , een dikken rook geeft, die hun fterk doet zweeten .
Elk heeft een dun ftokje in de hand, waarmede by alle zyne lichaamsdeelen zagtjes fleas . Wanneer de hitte to grout
is, laacen zy zich koud water geeven, waarmede zy met
zoo veel handigheids hun gantfche lichaam befproeien, dat
bet hen oogenbliklyk verkoelt en verkwikt .
Wanneer zy
zich genoeg geband hebben , begeeven zy zich ftraks in de
opene lucht, en wentelen zich dikmaals een vry geruimen
tyd in de fneeuw . 's Winters, wanneer de grond met fneeuw
bedekt is, bedienen zy zich van eene foort van lange hour
ten fchaatzen, op welke zy zoo fnellen voortgang maaken,
dat zy in twee uuren een weg van dertien of veertien my
len afleggen . Zy zyn goede fchutters, en dooden op de jagt
eene menigte wild, om to dienen tot voedzel van hun gezin .
Hoewel de Christlyke Godsdienst , uit hoofde van hunne
groote afgelegenheid van de Steden, onder hen niet zeer be •
kend is, ziet men hen egter zeldzaam aan fchreeuwende miss
daaden zich fchuldig maaken .
I
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een fleenagtigen weg brak een rytuig, naby de armoeO pdige
kleine Stad Gondrecourt ; bet moest gemaakt warden ; 'er was veel aan to doen, en 'er waren weinige
werklieden ; en 'er verilep diensvolgens veel tyds . Voor
't overige was 'er in de plaats niet veel voor den mond
to bekoomen . Mynheer de Regter, Mynheer de Pastoor,
Mevrouw de Bailjuuwe., Mevrouw de Fiskaalfe, in dda
woord alle fatfoenlyke lieden waren buiten . Onze Reiziger
vernam, in cene vry aangenaame ligging, een eenvoudig
huis, van een eenvoudigen toren voorzien . 't Was een klein
Capucyner Klooster.
Hy gaat derwaarts .
Men hoort aan
den fchel trekken ; men doet open, en men ziet 'er een zeer
mager man , die 'er wat ziekelyk uitziet , voor 't overige
vry wel gekleed en zeer befchaafd , en die om huisvesting
verzoekt . De Vreemdeling words binnen gelaaten, en wet
ontvangen . Naa de gewoone pligtpleegingen, over en weder
met even veel befcheidenheids nfgelegd , raakt men Ran de
praat . Onze man hoort veel en fpreekt weinig . Men koomt
tan 't vraagen.
Men vindt dac by op aile vry verftandig
ant-
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Itwoordt .

De ilngelus luidr .

(,7L

„ Bidt Mynheer ook den

• Bngelus?" vraagen hem de goede Vaders . 1k wilde her
Thans volgr her
• voortlaan, Vaders, was her antwoord .

middagmaal, aan den middelmaatigen leant ongetwyfeld, dock
borer dan naar gewoonte . Men hadt zorge gedraagen om
niets dan gezonde fpyzen to geeven, ult hoofde der kiesclrheid van den nieuwen Gast.
Over tafel fpreekr men over
Godgeleerdheid (de Wysbegeerte der Capacynen .) De
Vreemdeling weet 'er bykans zoo veel van als de Vaders,
en flemc met hun in gevoelens overeen .
Men fpreekt over
verfcheiden Capucyner-kloosters in Trankryk, Duitschland en
Italie, die, voor deeze goede luiden , de eigenlyke Hoofdfleden van alle Landen zyn .
Meer dan men zou gedagt
hebben, is de Vreemdeling in dit belangryk gedeelte der Aard .
rykskunde bedreven ; met lof gewaagr by van her byzon .
der talent der Kiuderen van s. FRANCISCUS , om de bekoor.
lykfie liggingen uit to kiezen . Men vermeldt eenige trekkert
der nederigheid van deezen Heiligen FRANCISCUS van Isfife .
De Vreemdeling bewondert dezelve , en verhaalt op zyne beurt
eenige andere, welke de Vaders flier wisten . Aldus wordt men
met den fatfoenlyken Vreemdeling meer en meet ingenomen,
en rekenc men in 't einde zich gelukkig, zoo welleevende to
zyn geweest omrrent eenen man, die her in alle opzigten zoo
wel verdiende ; een man, die, ondanks zyne zedigheid, bet
voorkomen heeft van eene goede opvoeding gehad to hebben ; een man, met wien men over alles kan praaten, en die
zekertyk vlytig moest geaudeerd bebben , om dat by twee
of drie plaatzen, uit Latyu1che Schryvets aangehaald , by.
leans zoo goed als de Gardiaan van her Klooster verflondt ;
eon man , die met alles , war de Orde bereft, fcheen bekend
• zyn, en die zelf de bekwaamheid zou bezitten , om met
de voornaamflen van de Orde eenen geheelen dag to verkeeren, zonder hen to verveelen . Zoo verre koomt her ten ]an .
gen Iaatfle , dat men hem wit overhaalen om zich onder do
bende, of, indien gy wilt, onder de lcudde to begeeven, en
de Vaders van verre hem de aanzienlykfle waardigheden aanbieden, indien by t' eenigen dage hun gewaat wit aannee .
men. De Vreemdeling zal 'er zich op bedenken ; by is ge .
voelig , zoo als by behoorde to weezen , voor de aandoeningen , welke by inboezemc, en, zonder de nanbiedingen ,
hem gedaan, flellig van de hand cc wyzen, verontfchuldigt
by zich zediglyk van zoo veel eerebetooas .
Intusfchea
koomt men zeggen, dat her rytuig gereed flaat : her geheele Rlooster is 'er bedroefd over .
Maar nooit is 'er een
zoo goed gezelfehap , 't welk flier van elkander fcheidt ;
en bier gefchiedt zulks met de opregtfle wederzydfche betuigiugen van agtinge en deelneemiuge .
Kunt gy nu raaden,
Wie
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wie de man ware , die bet hart der Capucynen zoo
zeer bath gewonnen 7 Het was . . . .
Mynheer DI.
VOLTAIRE

ANEKDOTE VAN MILADY MONTAGUE EN DEN HEERE POPE .

T

erwyl Milady MONTAGUE, ten tyde als haar Echtgenoot,
van wegen den Koning van Groot-Britannie , Ambasfa.
deur was aan bet Hof van den Grooten Heer , to Conftantino.
pole vertoefde, beving haar , verhaalt men , de nieuwsgie .
righeid, om bet Serail van binnen to bezien . Men wit dat de
Groote Heer in eigen perfoon haare Ladyfchap aldaar ontving,
en dat zy de eere van den Zakdoek genoot (*) . Het gerugt
daar van waaide na Londen over, en vondt aldaar getoof .
POPE wierdt befchuldigd, dit verhaal to hebben verzonnen ; en
die aantyging was niet van grond ontbloot . Een van 's Ge •
zanten vrienden beklaagde zich deswegen by roPE zelven, die
hem tot antwoord gaf : „ De Hemel bewaare my, ooit ge .
• dagt to hebben , dat Milady MONTAGUE by den Grooten
• Heer zou geflanpen hebben ; op zyn best zal bet by dee.
• zen en geenen van zyne Janitfaaren geweest zyn!" Deeze
wreede en onbefchofie aarugheid wierdt aan haare Lady.
(chap verhaaid, die, van dit oogenblik af, niets dan haat en
Uit Florence fchreef zy aan
wraak tegen hem ademde .
eene haarer Vriendinnen : „ Het woord kwaaddartigheid doet
„ my denken aan de booze Wesp van Twickenham (t). Aan
„ zyne leugens kreun ik my niet meer ; men behoeft ze
• flegts to veragten als de vertellingen van bet Serail en
• den Zakdoek, waar van ik verzekerd ben , dat by alleen
„ de uitftrooier is . Die man bezit een flegt en lang hart ;
„ by is fnood genoeg om bet masker van Zedenmeester aan
• to neemen , ten einde om op zyn gemak de menfchelyke na .
• tuur to hoonen, en met een welvoegelyk vloers den haac
„ to bedekken , weaken by den Manuen zoo wel als der
• Vrouwen toedraagt.'
(*) Wanneer de Groote Heer eene zyner Vronwen eenen Zakdoaft
toewerpt, dient zuiks ten zein , dat by den nacht met baar wil ver.
toeven.
(t) Een Dorp by Londen, alwaar I'opr, cen fraai dais hadt.
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DE TEGENWOORDIGE STAAT

DER WWTSBEGEERTE

IN DUITSCHLAND .
Door
M . G . SCHWEIGHAUSER .
„
n wysgeerige onderwerpen," zegt MALEBRANCHE,
moeten wy de nieuwigheid beminnen, o .m de zelf„
„ de reden dat wy altyd de waarheid moeten beminnert
„ en haar naafpooren , en de nieuwsgierigheid na de .
„ zelve immer voeden ." By ongeluk is wysbegeerte
niet altyd waarheid , zoo als onlangs een Schryver
van haar eene bepaaling heeft gegeeven, maar veeleer,
volgens de bekentenis eenes alouden Schryvers , eene
weetenfchap, in welke de mensch den maatftaf van ieder ding vasttlelt . Nieuwe ftelzels moeten wy diensvolgens ter toetze brengen, en tevens toezien, hoe wy
aan dezelve geloof geeven .
Boven alles behoorden wy tegen bet denkbeeld op on.
ze hoede to zyn , dat deeze of geene wysgeer, of school,
bet fpoor onveranderlyk heeft gebaand , welk de ziel
moet volgen, in de beoeffeuing van den mensch, en van
de dingen, die hem aangaan, of derzelver paalen beeft
vastgelteld . Op deeze oefening , even nitgebreid als
die der natuure, wat haare refuitaaten aangaat, heeft
de zwakheid en de onbedrevenheid der zulken nog meet
invloeds, die hunne aandagt daar aan to koste leggen .
Verwondering verdient her daarom niet, dat geen ttel .
zel tot nog toe alle bel ;rippen heeft overeengebragt ,
en dat, by voorbeeld, bet fchool van LOCKE, 't welk
in Frankryk uitfluitende heerfchappy voert, den zelfden
roern vast onfeilbaarheid iu 1 ngeland niet heeft gehandhaafd .
Al voor lang hadt HUMS beweezen, dat de beginzels
zynes doorluchtigen Landgenoots, in den flrengtlen zhi
genomen , tot algemeene twyfelaary voerden i dat zy
110C
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bet verband, 't welk de ziel onderftelt tusfchen oor •
zaak en gewrogt to beflaan, in twyfel trokken ; dat zy
alle'zekerheid wegnamen van onze denkbeelden van ge .
tal, hoegrootheid , hoeveelheid , in esiu woodd, van
alle betrekkingen, welke de mensch in de natuur ontwaar words , of liever, welke zyn veriland invoert als
noodzaakelyke kenteekens en grenzen , otn dezelve to
onderkennen en in bezit to neemen .
Bekend is bet, dat uuMr:'s fchriften RANT op bet
denkbeeld bragten om eene hervorming in de wysbegeerte to onderneemen, en dat die floute en diepe denker beweerde , dat de betrekkingen , boveu bedoeld ,
en aan welke by den naam van Categorien gaf, de oorfpronklyke wetten des denkens zyn, en, als 't ware ,
de gedaante , met welke ieder weezen , met reden begaafd , het weezenlyk of onderfleld heeli l omkleedt,
't welk zich zyner waarneeminge aanbiedt . Niet daze
met eerbied kan ik van dien doorluchtigen mensch fpreeken ; doch ik ben van gedagte, dat by liever naar de
menfchelyke zwakheid zich behoorde gefchikt to hebben, en to vrede geweest to zyn , met de oogen eenes
waarneemers die foort van wederwerkinge to volgen ,
welke bet veritand op de gewaarwordingen voortbrengt,
om dezelve in denkbeelden to veranderen, dan zich daarin to verdiepen, op eene wyze, die, naar myn inzien,
zyne naavolgers buiten bet fpoor heeft does dwaalen .
Te bekend zyn KANT'S fchriften, dan dat een uitvoerig
verflag van dezelve zou noodig zyn. Bekend is bet,
dat dit uitgebreid vernuft elk deel der menfchelyke ken misfe tragtte to omvatten ; dat de wiskundige weetenfchappen en de algemeene natuurlyke wysbegeerte 't
eerst zyne aandagt onledig hielden ; dat by vernuftige
naafpooringen deedt omtrent de grondbeginzels van den
fmaak en de fraaie kun lien ; dat by openbaare voorleezingen bieldt over de menschkunde, en de gefchiedenis
van den mensch in verfchillende oorden des aardbodems ;
dat dry fynuitgeplozene en zomtyds verhevene zinnebeelden aan de voornaamfle leerflellingen des Christelyken Godsdiensts tragtte to hegten ; dat de hooge.
re vakken der ftaatkunde , 's menfchen volmaakbaarheid , en bet menschlievend plan van eenen eeuwigen
vrede, dikmaals zyne pen onledig hielden . In waarheid
mag bet gezegd worden , dat zyne fchriften over de
befpiegelende wysbegeerte een mengelmoes zyn van twyfelaarye en leerftelligheid , ondex eene dikke duisternis
be.,
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bedekt, en veele onbetlaanbaarheden , ja zelfs tegenilrydig.
beden bevattende, zoo als onlangs de Heer JACOUI heeft
beweezen, een der verftandig(te Duitfche Schryvers, van
wien ik welhaast breeder zal fpreeken .
Doch a1lermeest omkleedt hy, gelyk VIRGILIUS (*) zegt , belangryke waarheden in zyne duistere taal ; zyne gebreken
zelve hebben, jaaren Lang, zynen tydgenooten werk ver.
fchaft, en de zaaden van hervorminge getlrooid in onderfcheidene flelzels , welke het zyne omringden , ea
tot welke by beurtelings naderde .
Zyne fchriften over de zedekunde befchouw ik als
de nuttig(te van alien , zoo wel als hen zelven de
meeste eere aandoende . Een verheven fchnutivfpel was
het , in eene ceuw, door de leere der ItoffelykheH en
zedenverbasrering onteerd , een zedekundig (lelzel to
zien gebouwd worden op den gron ;iflag, door den
Schepper in aller ziel gelegd, en van de doorluchtigtle
wysgeeren der aloudheid aangenomen op een diep cn
kragtig gevoel, 't welk met eenig ander geene vergelyking gedoogt , geene bewilligiug van baatzuchtige en
flofl"eyke belangen .
Eenen KANT was het waardig, dat gevoel in zyn hart
to ontdekken, niet als een onbepaald , duister inftinkt,
maar als een volftrekt en onverwinnelyk bevel .
Zoo
riep , in eerie meer barbaarfehe eeuw, de Koninklyke
Bard uit : „ Binnen in mynen boezem betlaat 'er eene
„ ilemme, die OSSIAN beveelt, den ongelukkigen, itt
,, bet uur zyns lydens, by to fpringen ." Die inwendige ftemme wierdt in alle eeuwen gehoord ; zy fchiep
de helden, die de weldoeners van bet menschdom waren , en wy alien zagen uitlleekende karakrers van haare voorfchriften doorluchtige martelaaren worden .
't Is derhalven dit gedeelte van XZANT'S leere, 't welk
in Duitschland de vuurigile geestdrift heeft verwekt .
Naa de fchriften diens gronten mans to hebben geleezen,
is ieder can overtuigd , dar , vOor een zniver hart en
een helder verftand , de deugd, to midden van folteringen,
(onaangemerkt zelfs de belooningen eena toekom(tigen
leevens) een verhevener en d eper indruk verwekkend
fchouwfpel zyn moet , dan . veelligt, die zelfde deugd
in den fchoot des voorfpoeds .
Ongelukkig hevat zelfs
dit gedeelte van KANT'S fchriften eenige duisterheden,
en
Qbfcuris very iuvnlvens . VIRG . lEn . V1 . 99 .
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en is met de diepzinnige naafpooringen belemmerd, die
de geestdrift, door zyne groudbeginzels verwekt, gedeehelyk vernietigen , en berekend fchynen om tot
formuhe to kunnen gebragt worden, welke lieden van
mindere talenten in hun verfiand de plaats hebben doer
vervangen van de gevoelens , met welke deeze leere
lrunne harten behoorde aan to vuuren .
Een verbaazenden invloed hadden KANT'S fchriften
op de Duitfche letterkunde , en op de wyze der behandelinge van de weetenfchappen ; ieder een verlangde ,
den tak, dien by aankweekte, van nader by to bezien,
dien uit een nieuw oogpunt to befchouwen, op eene
meer redelyke wyze en in eene naauwkeuriger gedaante
to vertoonen .
Dikmaals wierden die poogingen met
ten gelukkigen uitflag bekroond ; zomtyds , egter, ook
namen onvrugtbaare formula de plaats der ondervin •
Binge en der waarneeminge in ; en, ongelooflyk als het
moge fchynen, die twee gidzen van de menfchelyke re .
den vervielen, diensvolgens, in eene foort van miskrediet, 't welk zedert al gaande weg is toegenomen . De
Dichtkunde, eenigen van KANT's fchoone denkbeelderr
over de zedekunde en de fraaie kunnen overneemende,
omkleedde dezelve met de fchitterendfte kleuren : doch de
befpiegelende aart van den fchok aan den geest gegeeven
doe] ,
baande, in t Uyzonder den weg ter naafpooringe van
de grondbeginzels der fraaie kunnen ; groudbeginzels ,
van welke KANT veel voortreffelyks hadt gezegd ,
eene to fyn uitgeplozene ontwikkeling van welke, Mist
fchien , meer fchadelyk dan voordeelig voor eene hooere vlugt des vernufts is
9 .
Te duchten is bet zelfs, dat deeze overdreeven wysgeerige wending der ziele eene algeheele en volkomene
dorheid in de fraaie letteren in Duitschland zal to wege brengen .
KANT fleet zynen leeftyd to Koningsbergen, in Pruisen
f . Zyne fchriften wierden verklaard , uitgelegd en
beftreeden aan verfcheiden Univerfiteiten en andere letterkundige Genootfchappen in Duitschland ; en geduurende een geruimen tyd voerde by zegepraalende bet gebied over die Natie van Wysgeeren . Ten langen laatffe verfcheen 'er een Man to 7ena, welken het loopende gerugt, zelfs by KANT'S leeven , als diens opvolger
3radt uitgeroepen in bet veel omvattend fchool, 't welk
%Is in eIn midde1punt zich begon to veteenigen, in dat

se-
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gedeelte van Duitschland, waar van de bovengenoemde
Univerfiteit toen de letterkundige hoofdflad was . FiciiTE , dat diep doorzoekend en uitil :eekend befpiegelend vernuft , vergenoegde zich niet met de vorderin •
ken, door RANT in bet peilen van de diepten des men .
fchelyken veritands gemaakt . Te regt was by van be .
grip , dat de groote vraag , raakende de wyze , op
tvelke de denkbeelden van voorwerpen tot de ziel over .
gaan , en die voorwerpen vertoonen als buiten ons beitaande, hoewel wy alleenlyk binnen in ons gevoelen
en gevoelen kunnen, door den \Vysgeer van Koningsber .
gen flegts onvolkomen was opgelost . Doch in plaats van
die vraag voor onbeantwoordelyk to verklaaren , in
plaats van to erkennen, dat dit de verborgenheid onzer aanweezigheid is , dat bet eene dier oorfpronkelyke
claadzaaken is , welke wy verpligt zyn to erkennen ,
en waar boven bet, in de overnatuurkunde zoo wel als
in de natuurlyke wysbegeerte , onmogelyk is to klim .
men , verlangde by de zwaarigheid op to losfen , en
peilde van nieuws de diepten des denkvermogens, tot
dat by eene foort van ontvouwinge ontdekte . „ Het
,, 1k," zegt by, in de vreemde taal, door hem gefchapen , „ vormt oorfpronkelyk en volflrektelyk zyn
o , eigen nanweezen . Alle andere dingen zyn flegts in
„ zoo verre aanweezig, als zy binnen bet Ik geplaatst
„ zyn, in zoo verre als bet Ik een gedeelte zyner eigen
„ weezenlykheid op dezelve overbrengt . Dit Ik tragt
„ zich zelf na alle zyden uit to breiden ; deszelfs denk„ beeldige aanweezigheid moet de oneindigheid vervul„ len , maar in zyne weezenlyke aanweezigheid is bet
„ allerwegen bepaald . Voor den gemeenea man zyn
deeze grenzen voorwerpen ; voor den wysgeer zyn bet
„ enkel wiskundige oppervlakten, die ons flegts de wy .
„ zigingen onzer eigen natuure leeren ; wy plaatzen de„ zelve buiten ons , alleenlyk wegens eene byzondere wet
„ onzes denkvermogens ; wy fchryven aan dezelve eene
„ aanweezigheid toe, onafhankelyk van, en gelyk aan
„ de onze, alleenlyk omdat wy ons verheelden, dat
„ wy op dezelve werken , en hunne wederwerking on„ dervinden . 't Is aldus dat wy een werkdaadig Niet
„ Ik vormen ; doch in de daad zyn gedagte en aan .
,, weezigheid , bet onderwerp en bet voorwerp , bet
„ werkzaam beginzel en bet lydend beginzel , in be.
„ fpiegeling flegts een en bet zelfde ."
Deeze denkVv 3
heel.
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beelden worden ontwikkeld in een zeer dik Boekdeel,
door den Schryver Weetenfchapsleere betiteld , en waar
door het hem gelukt is, zyne aanhangers zyne denkbeelden to doen befehouwen als den warren groudilag
van bet groot gebouw der menfchelyke kennisfe, 't welk,
vbbr hem, flegts op de lucht rustle . Zyne beflryders,
daarentegen , hielden flaande , dat zyne deukbeeldeti
dat gebouw van alle ftevigheid beroofden , en bet tot
ten louter luchtgebimw maakten ; dat de onbegrypelyke
gemeenfchap tusfcheu bet Ik en het Niet 1k , in zyne
Jeere, tot eene nog onbegrypelyker denkbeeldigheid den
weg baande ; en dat alle de grondflagen van zedelykheld, en zelfs de aanw .eezigheid der Godheid, door zyn
fleizel ondermynd wierden .
De laatile aantyging haalde rICHTE eene foort van
beitraffing der Bezorgers van de Univerfiteit van Venra
op den halze .
Hy deedt affland van zynen post, en
dezelve wierdt aangeuomen .
Thans verdeedigde by
zyne grondbeginzels, en weerde van zich de befchaldiging van Godverlochening, door zyne beftryders van
Afgodery to befchuldigen . Doch hem wierdt opgelegd,
het openbaar onderwys to ftaaken , en by begaf zich
ma Berlyn ,
alwaar by met bet verkorten en verbeteren van het bovengenoemde Werk zich zedert onledig hieldt .
FICH'f E's fchool ruimde plaats in voor dat van SCHELLING . Deeze nieuwe leermeester, een overnatuurkundige
en een natuurkundige tevens, ontwikkelde in 't eerst en
breidde de denkbeelden zynes voorgangers uit, in zoo verre
zy op de natuurlyke weetenfchappen floegen . SCHELLING
beeft men verweeten , dat by bykans altyd tusfcheu
denkbeeldigheid , weezenlykheid en ftoffelykheid zelfs
in twyfel dobberde . Men zou kunnen zeggen, dat by,
in dit opzigt , alleenlyk de ruimte to baate nam, die
taan bet voorgaande leeritelzel wierdt toegeflaan . Doch
bet moet erkend warden , dat SCHELLING meer uitge .
breidheids heeft gegeeven aan die foort van tegenftrydigheid en andere bezwaaren der gemeene leere , door
dezelve , gelyk ik reeds heb aangemerkt, op de alge .
meene natuur toe to pasfen, tot de kleinfle byzonderheden afdaalende, terwyl zyn voorganger tot algemeenheden zich hadt bepaald .
De volgende zonderlinge
fpreuk, voor zyne Natuurlyke Wysbegeerte geplaatst ,
zal niet zonder verbaasdheid geleezen worden : „ Naar„ aieln
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,, lien over de Natuur to flofofeeren niets anders betee.
„ kent , dan de Natuur to fheppen , moet het punt,
„ van 't welk wy de werkzaamheid der Natuur kunnen
„ doen beginnen,eerst ontdekt worden ." Nog hooger zal
des Leezers verbaasdheid klimmen, wanneer by verneemt,
dat, in dit Werk, het geheele ftelzel van algemeene Natuurkunde a priori (van vooren) words opgemaakt uit
zekere voorftellen, als van zelve fpreekende waarheden
(axiomata) der denkingskragt. Verftommen zal hy, zich
zelven, als 't Ware, door de Route vlugt diens Schryvers, verre boven de aarde voelende opvoeren, en hem
de proefondervindelyke Natuurkunde ziende behandelen
als een nevelagtig gewest, door 't welk by met alien
fpoed zich moet haasten om tot het weezenlyke licht
to koomen .
Met vermaak zal, egter, by wylen, het
cog by min begochelende gezigtpunten rusten, by vernuftige verklaaringen van verfchynzels, die, in den eerlten opilag , overdreeven fchynen . Onder deeze ftoute
denkbeelden ontmoet men eenigen , aangaande welke ,
in den meergevorderden ftaat der weetenfchap , flegts
466n gevoelen zal ftand grypen ; grootelyks zullen zy de
wyze der waarneeminge van den loop der natuure ver .
eenvoudigen , en de verklaaring van verfclleiden ver .
fchynzelen gemaklyk maaken , die voor onze weeten .
fchapskenners nog duister zyn . SCHELLING overtrof
FICHTE in eene leerwyze, die nu door hunne naavolgers voor de alleen waare wordt verklaard ; zy beftaat
in de behandeling van het Heelal ais cone Tafel, die in
een kort beftek veel bevat , eene, dus genoemde , Sygoptifche Tafel ; in bet Reeds tegen elkander over itellen
van daadzaaken , die met elkander ftryden , en in het
zoeken van de algemeene daadzaak, het algemeen be .
ginzel, door 't welk zy vereenigd worden .
Deeze algemeene wordt dan als eene tweede daadzaak befchouwd , tegen welke eene andere is overge .
fteld ; men vermoedt, dat 'er nog eene nicer algemeene
aanweezig is, welke beiden bevat ; en deeze volgreeks
wordt zoo verre mogelyk uitgerekt .
Door deeze bewerking , welke de Sciiryver zelf by
den Calculus Integralis vergelykt, en die by onder de
gedaante van wiskundige formal& voordraagt, komt by
ten laatfie tot de oorfpronkelyke 66nheid, in welke ge .
dagte en ftoffe, rust en beweeging, aanweezigheid en
niet-aanweezigheid vereenigd zyn. Thans brenat by,
Vv 4
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naar welgevallen , de geheele Nratnnr voort door den
Calculus Diferentialis (*), en houdt u telkens in verbaasdheid opgetoogen over de ifoutheid zyner loopbaa .
De , en over bet vertrouwen , waarmede by de vreemdfle wonderfpreul :en tlaande houdt, zomtyds ook de bui
tenipoorig1 ae duisterheden .. Zyne oorfpronkelyke ddnheid
is noch God, noch de Stolfe ; zy is beiden. ; Diets wordt
duidelyk onderkend ; bet is Een wiskundige flip of punt,
;naar bet wordt alles in de hand des befpiegelaars . Het
beelal wordt daar nit voortgebragt door eene evolutie,
of ontwikkeling, die geene paalen heeft .
Dit ltelzel is van dat van sPINOSA ontleend, met
F1cHTE'S denkbeeld zamengevoegd . Het gelyltt naar de
leere van bet fchool van Eleus onder de Ouden . CicEito,
van XENOPHANES gewaagende, zegt : Dixit unum esfe omiia, neque id esfe mutabile, et id esfe Deum, neque natum usquam et fempiternum : „ Hy leerde, dat bet heelal
„ ddn is , dat het onveranderlyk is , dat bet God is, dat
„ bet nooit een begin hadt en eeuwig is ." Het verwyt,
do r den zelfden Schryver a n then alouden Wysr
geer gedaan , is daar op insgelyks toepasfelyk : De
ipfa mente reprehenditur at caeteri , de infinitate autent
.juncyehementius, in qua nihil neque fentiens neque conj
tum esfe potent : „ Zyn gevoelen raakende de ziel wordt
„ gelyk dat van andere wysgeeren gegispt, maar nog
„ meer 't geen by omtrent de oneindigheid zegt, in
;, welke gewaarwording noch zamenvoeging kan plaats
hebben ."
Een der zonderling[le uitwerkzelen deezer wysbegeerte, in een Proteflantsch land geleeraard, en zeer dicht
man Godverlochening grenzende , is de overgang van
leerlingen tot den ( Roomsch )
Katholyken.
haare
Godsdienst ; Diet als zynde den waaren Godsdienst ,
anaar als den meest dichterlyken Godsdienst, en meer
anflemmende met die dweepende verheiling der ziele ,
die met de afgetrokkenheden van bet verhevenfle deel
der overnatuurkunde zoo veel overeenkomst heeft,
en nog meer met bet bykans eigendunkelyk vermogen,
door
(') ©nverfchillendheid noemt de Schryver dat Been, waar
omtrent de voorwerpen naar oorfpronkelyke eenheid gely .
ken ; ,'erfchillendheid, 't geen hunne byzondere of indivi .
dueele natuur kenmerkt. Met den naam van Poolen wyst
by de daadzaaken of beginzels der natuure aan, welke by tea elkander over left
.

, in dit opzigt, bet voorbeeld van verfcheiden
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door de leerwyze van dat fchool , aan de verbeelding
toegekend (*) .
In andere upzigten, is, volgens SCHELLING, zoo wel als
volgens FICHTE , de menfchelyke reden de opperfte reden .
D e eerstgenoemde, die, ten mmfte, het gelyktydig aanweezen van verfcheiden byzondere reden : toeltemt, be .
fchouwt de vereenigingdeezerafzonderlykbefiaanderedens
als de algemeene reden, welke by, zeer luimig, het blootflellende vermogen (expofng power), den zedelyken werker
der Godheid noemt . By een zekeren aanhang van Idealis .
ten is dit het eenige weezenlyke in bet onmeetelyk ge .
heel , welk wy bet heelal noemen .
De vereeniging der geloovigen nit dit fchool maakt,
derhalven, eene onzigtbaare kerk uit, eene denkbeeldige
broederfchap, aan welke de yverigfte leden tot zinnebeeld en wagtwoord geeven de Itfaagd Maria ; v olgen.
de
Roomsch) Katholyke Schryvers , zoo Myftieken a(s
Dichters, en met naame dat van DANTE, die, eeni~ermaate, in Koning SALONON'S voetftappen treedende,
de Maagd als bet zinnebeeld der Kerke vertoont . Belachelyk is bet, ongetwyfeld, roozekranzen in de ban .
den dier nieuwe Sektarisfen to zien, die SPINOSA onder
hunne grootfte Profeeten tellen, en die over de fchep .
ping van bet beelrl fpreeken, alsof dezelve binnen bet
bereik van ieder hunner viel, ja zelfs voor bun pligt .
maatig ware . 't Is aldus, dat uiterften in de denkbeel .
dige en wysgeerige , zoo wel als in de weezenlyke wae .
reld, tegen elkander ftooten .
Niet lang geleeden is bet ftelzel der Heeren SCHELLING en HEGEL , met een gelukkigen uitflag , door
eenen Wysgeer van de hoogfte vermaardheid beftreeden,
die de onderfcheidene ftelzels , van welke ik heb ge .
fproken , bet een naa bet ander ter toetze heeft gebragt ; die , al zints de eerfte opkomst des Kantiaan.
dom's, het uitwerkzel voorzag, welk bet op de gemoede .
ten
(*) Ben Berlynsch Godgeleerde , die van deeze denkbeelden overvloeit , heeft zelfs in een zyner Schriften ver .
klaard , dat het geloof in God eeniglyk op de verbeelding
is gegrond, maar dat dit vermogen 's menfchen verhevenfte
begaafdheid zynde, hetzelve den dugtigtten grondflag diens
geloofs uitmaakt .
Vv,
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ren zyner aanhangeren zou hebben, en hun eene betere
%vending tragtte to geeven, door middel van denkbeelden, tegen die des heerfchenden aanhangs onmiddelyk
overflaande . Aan de wysgeerige beginzelen getrouw,
door de doorluchtigfle mannen en de incest verlichte
ceuwen aan ons overhandigd, plaatst de Heer JACOBI
aan het hoofd zyns leerflelzels eene perfoonlyke, verflandige en vergeldende Godheid. Hy is van gedagte, dat
deeze Godheid den fakkel der reden en her kompas van het
hart ons niet zonder oogmerk beefs gegeeven ; dat zy ieder
fchepzel zoo veel waarheids als leevens heeft ingefchapen ; dat de wyze, op welke wy met de uitwendige natuur geneenfchap hebben, en zelfs onze eigen aanweezigheid, onze bevatting to boven gaan ; maar dat wy
anet vertrouwen ons moeten verlaaten op de middelen,
die, ter verkryginge van kennis, ons zyn gegeeven,
en op de gewaarwordingen , met welke wy zyn begaafd, ter outwikkelinge van onze zedelyke en verllandelyke natuur ; en dat wy gevaar loopen van alles to verdelgen, door den wensch om alles to verklaaren . Zou men
kunnen onderfiellen, dat 'er een land in de waereld aanweezig is, alwaar een zekere moed wordt vereischt,
om de weezenlykheid des heelals to beweeren? Noodig
was her, deeze eenvoudige en aloude denkbeelden door
eene fynuitgeplozene wysbegeerte en geleerde wederlieggingen to fchraagen . 't Was noodig , to bewyzen ,
dat wile louter befpiegelende wysbegeerte ons verre buiten het fpoor der weezenlykfle waarheden voert , en
der incest klaarblykelyke in oogen, die net betoverd
zyn ; en dat elke verklaaring, ieder betoog ons moet
terug leiden tot eenig axioma , eenige oorfpronkelyke
daadzaak, die tot grondflag verflrekt, en die in zich
zelve voor betoog onvatbaar is ; anders zouden wy tot
de oneindigheid moeten opklimmen, zonder ons ooit to
kunnen vleien , dat wy tot een punt kunnen geraaken,
't welk alle onze twyfelingen kan nit den weg ruimen .
Deeze axiomata (van zelve fpreekende waarheden), deeze daadzaaken , worden, volgens JACOBI, voor de uitwendige voorwerpen, ons gegeeven door onze zintuigen en onze reden ; voor de zedelyke waarheden, door
ons inwendig gevoel , door ons geweeten en door onze
zedelyke natuur. Met PASCAL zegt hy, dat „ de Na• tnur de Pyrrhonisten (Twyfelaars) , en de Reden de
• Dogmatisten (Leer[telligen) wederlegt ; dat wy eene
,, zwak-
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„ zwakheid bezitten , door alle Leerftelligheid onver• winbaar, en een denkbeeld van waarheid , door alle
• Twyfelaary onverwinbaar ." Fly beweert, dat de be .
langrykfte waarheden, die, welke 's menfchen zedelyke
vryheid vasttellen , alsmede de weezenlykheid van eeii
onttoffelyk en oniterflyk beginzel, de aanweezigheid van
God, den Schepper en Regeerder van bet heelal, niet
moeten beweezen worden , maar dat zy gevoeld en
door het hart geopenbaard worden .
In een nieuw licht heeft by bet innig verband ge .
plaatst , welk 'er, onafhankelyk van alien ftelligen en
geopenbaarden Godsdienst , tusfchen zedelykheid en
godsdienftige gevoelens aanweezig is .
Hy heeft niet
gefchroomd to zeggen, dat de befpiegelende wysgeer,
die zoo verre gegaan is dat by bet geloof in God in
zyne ziel heeft uitgerooid , daar mede van de natuur
en zyn eigen hart zich zelven heeft afgefcheurd ; dat
by al wat zyn leeven belangryk maakte , en daar aan
weezenlykheid gaf, heeft vernietigd, ten einde zich zel .
ven to verliezen in eenen doolhof, opgevuld met hers .
fenfchimmen en ydele begochelingen .
Veele lieden van verfland hebben deeze denkbeelden toe.
gejuicht, tot welke een onverwinnt~lyk gevoel , eene inwendige behoefte het gemoed telkens fchynt been to dryven .
NVlaar Duitschland vordert eene leerftellige wysbegeerte ; bet vordert een moeilyk en ingewikkeld leerftelzel,
van 't welk de Hoogleeraars in de Wysbegeerte uitleg .
gingen kunnen geeven in hunne openbaare lesfen en in
hunne fchriften (k), wier geheimzinnige taal en gefla_
dige nieuwheid van leerwyze kunnen naagevolgd worden door die befpiegelende verflanden , die met andere weetenfchappen zich onledig houden . Noodig is
het, dat de ingewyden tot deeze wysbegeerte zich vereenigen en eene foort van aanhang of genootfchap ultmaaken, van bet overige gedeelte des menschdoms door
bunne begrippen en cene byzondere taal a"denefheiden.
Aldus fpreeken de meeste wysgeeren van
tegen.
woordigen tyd de taal van SCHELLING ; de weinige gelet.
(') Een' Duitfchen Wysgeer hoorde ik eens tot een' zy
ner Vrienden zeggen : „ Gy, die geen Hoogleeraar zyt, kunt
• fpreeken zoo als gy goedvindt ; maar ik, die over een Za .
• menflelzel Voorleezingen moet houden, moet 'er een heb• ben , laat het goed of flegt zyn ."
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letterden , die in zyn fchool zyn gevormd, eigenen zicht
zyne zonderlinge, doch zomtyds hoog dichterlyke, denk .
beelden toe ; en de meerderheid van jonge fiudenten
erkent geenen anderen meester. Ongetwyfeld zal bet alzoo blyven , tot dat cenig ander Sekten-hoofd hen zal
nfleiden door nieuwe, en misfchien no ,,, buitenfpooriger
begrippen , dan die het onderwerp der tegenwoordige
aanmerkingen geweest zyn .

LERICHT UIT LONDEN, AANGAANDE RET NUT
DER ZOUTZUURE DAMPEN, TOT VERBETEMedegedeeld door
ItING DER LUCHT .
den I-leer DOMEIER.

Z

even (Ilerfstmaand 7783) verfchynt bier een
Werkje in bet licht , over het zo gewigtig ondertverp, de verbetering der Lucht, in Hospitalen en Gevangenhuizen, onder den Titel van Bericht omtrent de
ontdekkingen van de kragten der zuure minerale dampen , om befmetting to vernielen , door JOHN JOHNo

sTONE ,

M. D.

Een der hoofdoogmerken des Schryvers is, to bewyzen, dat zyn' Vader de eere der ontdekking toekomt,
van de uitvinding, om pestaartige dampen, door de beaookingen met minerale Zuuren, to vernielen . Dienaangaande fchynt ook geen twyffel over to blyven, by den
onpartydigen Lezer . GUYTON DE MORVE.°1U ftelde im+
iners zyne berookingen , met minerale Zuuren , eerst
in bet werk in 1773 , en CARM. SMITH Diet voor bet
Jaar 1780 : terwyl Dr. JOHNSTONE daarvan reeds ge .
bruik maakte in 1753 , en derzelver nut openlyk aanprees, in zyn Boek over de Koortzen .
Onze Schryver geeft de voorkeuze aan den . damp van
gemeen Zoutzuur, en beveelt de volgende manier, mu
denzelven aan to wenden .
,, Druppel, op een pond Keukenzout, in een aar• den pot, zuiver Zwayelzuur , tot dat bet Zout ge• heel en al vochtig is geworden , en vermeerder, uaar
• mate van de grootte en gelegenheid des vertreks, het
• petal van zodanige potten ."
Vervolgens geeft by een bericht van een nantal ontwyffelbaare gevallen , waarin deeze zuure Dampen de
Zie-
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Zieken niet alleen in het leven behielden, maar ook de
bywezenden, tegen de werking der befmetting , beveiligden , en zelis een aanileekend vergift, 't welk een
tydlang in eene gevangenis geheerscht had, onichadelyk maakten .
Telfens geeft onze Schryver de voo .keuze aan de
Zoutzuure Dampen, boven de door SMITH aanbevolene
Salpeterzuure ; eensdeels, om dat , volgens de onder
viuding
g van hem en van andere Artzen, die met beiden
-proeven hebben genomen, de eerstgenoemde minder be .
zwaarlyk voor de Ademhaaling zyn ; anderdeels , oni
dat zy witte woken doen onttaan, uir welke men derzelver kragt gemakkelyk kan beoordeelen ; en eindelyk,
om dat zy de befmetting kragtdaadiger vernielen .
Order anderen vermeidt by nog het voorbeeld van
eene aamborfEige Zieken- oppaster, die, door het aanwenden deezer Dampen , in plaats van bezwaar, eene
aanmerkelyke verligting gevoelde .
4anmerking van den Redacleur .

Dit Stukje van den Heer JOHNSTONE verdient voorzeker
a11e aandacht , in deeze bedenkelyke tyden , in welke
alomme zulke geweldige befinettelyke Ziekten heerfchen .
Order anderen behoorde men vergelykende Proeven aan
to ftellen, met de enkele Zoutzuuren, en de door vee •
len zo flerk aangepreezene Oververzuurde Zoutzutire
Dampen : dewyl het wel beweezen is, (tat de laatstge .
noemde voor de borst zeer nadeelig zyn, doch niet,
dat de aanwezigheid der Zuurftof, in dezelve , waardoor zulks wordt veroorzaakt , jets toebrengt tot de
vernieling der befmettende dierlyke Vergiften .

Z

NIEUWE PROEVE OVER DE VACCINATIE .

Zyne Excellentie, de Minister van Binnenlandfche Zaa .
ken in Frankryk, heeft aan de Societeit der Koepoks .
inentinge, welke ten zynen huize vergadert, den uitilag
eener tegen-proef (contre - epreuve) medegedeeld, die, door
den zamenloop van omflandigheden , welke daar mede
Se.
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gepaard gingen , een nieuw tydftip in de Gefchiedetis
der Koepoks-inentinge moet uitmaaken .
Zes zwarte Kinderen, de eeriten , die op bet Eiland
der Vereeniginge (Isle-de-la-Reunion) met Koepokitoffe
zyn ingeent , en waar van de ftolfe vervolgens voor
meer dan vyfduizend andere keeft gediend, wierden aan
boord gebragt van bet Schip la ,'eune Caroline, met de
Kinderziekte befinet , en op een der Sechelles-eilanden
gebragt, alwaar bet vaartuig quarantaine moest hon.
den . Drie maanden bleeven deeze zes Kinderen op dit
Schip aan boord , geftadig in bet brandpunt der befmettinge geplaatst ; en men droeg zorge, om hen, met
die de Kinderziekte hadden, to doen verkeeren, eeten en
flaapen . Zelfs wierden hun , geduurernde de quarantaine, tweemaal de Kinderpokjes ingeent, en telkens op de
beide amen twee groote infnydingen gemaakt . Uit bet
fchriftelyk Dagverhaal is bet beweezen , dat deeze zes
Kinderen , die onder de dekens der kinderpokkende
perfoonen hadden gellaapen , in ornmiddelyke aanraaking
met derzelver puisten , eetende en drinkeRde uit derzelver vaten, tweemaal ingeent geweest zynde met bet gif
der Kinderpokkenden , welke vervolgens onder hunne
ziekte zyn bezweekeu, tegen alle befmetting zyn bewaard
geworden , en volmaakt gezond zyn gebleeven .
Deeze tegen-proef is, misfchien, de merkwaardigfte
in de Gefchiedenis derv Koepoks-inentinge, uit hoofde
der omftandigheid , nan haar byznnder eigen, to wee .
ten, dat deeze zes met Koepoktloffe ingeente Kinderen,
zich op de plaats der quarantaine vervoegende, vyftien
dagen geleefd hebben , midden onder twintig Zwarten,
in eeneft ftaat van zamenvloeiende Kinderpokken , van
welke 'er zes overleeden zyn , en van nog twintig of
vyf en twintig andere Zwarten , wier pokken zich tot
koriten hadden genet, begonnen op to droogen en die in
eenen ftaat van beterfchap zich bevonden, terwyl zeven
anderen, met de Kinderziekte befmet, vddr hunne aankomst op bet Schip overleeden waren ; zynde alien op .
geflooten geweest onder bet verdek van een fcheepje van
agt voeten in de breedte en tien of twaalf voeten in de
lengte .
gene phats zal deeze tegen-proef verdienen
in de onmeetelyke verzameling van proeven , in Europa
op de Koepol : s - inenting -enomen .
Vooral voldoet zy
aan het belangryk ougmerk, welk zich de Regeering
heeft

VIEUWE PROVE OVER DE VACCINATIE .

687

heeft voorgelleld , en zy bevestigt op eene onomiloo.
telyke wyze de Kinderziekte tegenfland bledende eigenfchap, welke de tatryke proefneemingen, door de uit.
IleekeudIle Geneeskundigen van alle Volken genouten,
aan de nieuwe Inenting toekennen .

AANMERKINGEN OVER DE VERSPREIDING
BLANTEN . Door L. REYNIER .

.
DEP

(Ontleend uit Decade Philofophique, W . 13 . An X1.)

D

e Gefchiedenis des Groeienden Ryks verfchnft cenige
byzonderheden , welke ik oordeel de aandagt der
Natuurkundigen to verdienen : dezelve betreffen de Ver
fpreiding
n der Planten,en de middelen , door welken zulks
gefchiedt .
'Er zyn twee natuurlyke middelen tot bet hervoort.
brengen der Planten : bet een gefchiedt door de Wortelen, die, zich wyd en zyd verfpreidende, nieuwe Stam
men rondsom de Moederplant vormen : deeze voortbrenging pat traaglyk toe , en ken alleen by trappen ge.
fchieden , doch gnat onverhindera gewoonlyk voort ;
de andere gefchiedt door de Zaaden , die door
de winden worden weggevoerd , of door de haakjes ,
waarmede zy voorzien zyn, of door de Dieren, die ze
inzwelgen en vervolgens onveranderd loozen : deeze worden tot op grootere afflanden gevoerd , fchoon bet in
een zekeren kring bepaald blyve .
Het is , uit deezen hoofde, niet vreemd , eene Plant to zien voortkomen op een grond , wear men weet , dat dezelfde
foort , op geen grooten affland , beflaat : die overvoering hat zich gereed begrypen .
Maar, 't geen onze aandagt meet moet trekken, is de
voortbrenging van een nieuwen groei , op eene pleats ,
die groote veranderingen ondergaan heeft . In alle gevallen , wanneer de oppervlakte van eene plants verand
derd is , of door bet nederflorten of bet wegvoeren van
aarde, door bet maaken van wegen in bosfchen , door
bet opdroogen van moerasfen, gaat bet vast, dat men
'er, in het volgend jaar, Planten vindt, welke 'er voorkeen niet beftonden ; terwyl de voorheen daar bloeiende
Poor.
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foorten verdwynen , uitgenomen eenige weinige Cosmo .

politen, (indien ik my, in dit geval, van die benaamiug

xnag bedienen) die , ichoon zy weder to voorfchyn komren , eene aanmerkelyke verandering andergaan (*) .
Wanneer een bosch wordt uit den weg geruimd, hou .
den de bosch .eigene Planten op met groeijen , en die
eigen zyn aan eenen bearbeiden grond ipruiten terftond
uit . LAB AT tekent aan , op de Antilles dikwyls vernomen to hebben, dat her Porcelein-kruid her eerfle Kruid
was, dat voortkkvam uit cen ftuk lands , 't welk mere
voor de eertle maal had bereid, en in that gebragt om
bebouwd to kunnen worden (-f). -- Op die plaatzen,
waar men houtskool maakt, in bosfchen, op ten grooten aftland van eenige bewoonde plek gronds, neem ik
dagelyks Planten waar , verfchillende van die 'er voorheen beftonden , en eigenaartige inboorelingen zyn of
van drooge weidlanden of bebouwde velden , zodanige
ais de Vergerette van Canada, de jaarlykfche Veronicas,
enz . FOSTER zag op zyne Reizen met COOK verfcheide
Eilandjes in her madden der zee, enkel Koraalrotzen ,
waar zich de eerfte beginzels van groei opdeeden . In de laage valeien van de Duinen in Holland heb ik
een Satyrion en een Ophrys gevonden, eigenaartige Planten op de toppen der Alpen en in de vlakten van
Spitsbesgen M . Maar deeze Duinen zyn, volgens de
waarneemingcn van den Burger DECINDOLLE, van geen
zeer ouden oorfprong (§) . Hoe is de invoering deezer
twee Planten , die natuurlyk met fl : , gts zeer bepaalde
middelen van voortbrenging voorzien zyn, op to losfen?
Ik heb elders (**) myn' wensch to kennen gegeeven ,
dat de nieuwe Eilanden, door Volcanos gevormd, inzonderheid die digt by Santorini liggen, mogten worEen onzer bekwaamtle waarneemeren
den onderzogt .
That gereed om de laatstgemelde plants to bezoeken .
Het nieuwe Eiland , by de uitbarfting van 1707 of
1711 voortgekomen , vertoont alsnog geen blyk vats
groei ; de lugt is nog mephitic : her Eiland , 't geen
ten jaare 1573 to voorfchyn kwatn, draagt eenige blyken

(*)

(t)
(~

Dic?. d'Agr. de l'Encycl4 meth. Art. Climat.
LABAT Voyag . Vol . 1 . p. 363 .
Satyrium viride L . en de Ophrys monorchis L .

(§) Ann . d',1gr . Toni . XIII . p. 172.
(**) D'ouvIax T. 11. P . 238 .
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ken van groei , byzonder van eenige Grasfen en een
kleinen Vygen-boom : de laatfte kan 'er gekomen wee ~ett
door een Vogel ; maar hoe komen 'er de Grasplanten?
Het is waar, dal zaaden , die op eeue zekere diepte
begraaven zyn, een langen tyd bewaard blyven, en nadeihand, by aankweeking, blootgefteld aan de werking
van Licht en Water, uitlpruiten . ;Mar is he( to ver•
moeden , dat de zaaden van Porcelein -kruid in den
grond van de Antilles bewaard geble,wen zyn , geduuxende alle die Eeuwen, dat die bosfchen befaan heb .
ben , eer zy werden omver geh uwe t? (*) -- Is het
waarfchynlyk , dar in her bosch va , l Gaulen , welks
oudheid geene tegenfpraak duldt , de zaaden dier Planten , welke to voorfchvn kwamen uaa het vellen der
boomen, of vaa het ltellen van eene H , ,urskoolmaakery
in 't zelve, gezond bewaard zouden gebteeven zyn, van
v66r het beitaan deezer bosfchen?
Eindelyk., de Planten , die tot de klasfe der Cryptogamia, of fleimlyke Egrplanten, behooren , en byzonder
de Paddettoel.en, wier gedaante beitendig bepaald wordt
door den aart der zelfikandigheden, op welken zv groeijen, en bei1endig dezelfde is in gelyke omitandigheden,
fchoon zy niet op gezette faifoenen , even als de an .
dere Planten, voortkomen, geeven ook nieuwe daadzaaken op . Het is niet lang verleden , dat de Burger veNTENAT eene Boleta waarnam van eene nieuwe gedaan .
te , op een menfchen-lichaam gegroeid . Ik heb elders
kennis genomen van de Clavaria , die zich bellendig
vormt op de Poppen der Rupfen (j- ) ; andere groeijen
op de vrugten,die een houten bekleedzel hebbe.n ; de zodanige, die voortkomen op de brok'ken van Vuuren- of Den .
nen-bout, zyn dezelfde niet, welke men op den Eik waarneemt . De bast van Nootemuskaat brengt een' daaraan
eigenen Paddeftoel voort (§) . - Voorts zyn de Paclde.
ftoelen , die gevormd worden op de houten balken in
de
(*) Men zou op deeze vraage kunnen zeggen, dat LABAT,
ter aangetoogene plaatze , teffens vermeldt : „ Het Pot=
„ celein-kruid groeit nit de natuur op de Eilanden, en melt
„ vindt dit kruid overal in de bosfchen , zonder dat men het
„ ooit daar heeft zien zaaijen ." Aant . vats den ^ Vertaahtr.,
(t) .7ournal de Phyf An 1 7 8 7(§) Yncienne Encycl . Art . 1`;fuseade .
X s
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de mynen, kelders enz ., dezelfde niet, als die to voor .
Ichyn komen op hezzelfde hout , in de open lugt verrot . - De verfpreiding van zaaden van de eene tnyn
in de andere valt bezwaarlyk to begrypen ; byzonder
ten opzigte van zodanige , ais geopend zyn op plaat•
zen, waar geen mynen to vooren beftaan hebben : desniettegenflaande heb ik bevonden, dat alle zodanige,
welke ik in onderfcheide Landen onderzogt heb , aldaar ten naasten by dezelfde gedaante hadden .
Alle deeze bedenkingen doer' ons vermoeden , dat de
Natuur dagelyks dezelfde vermogens uitoefent , welke
zy ten tyde der Scheppinge bezat . Het zou een allerbelangrykst ftuk weezen, de oorfprongen op to fpeuren,
en de middelen to bepaalen , waardoor zy dit vermogen uitoefent : maar dit kan alleen bet gevoig weezen
van langduurige en verfchillend gewyzigde nafpeuringen,
voortgezet door een groot aantal waarneemeren .
LETS OVER LEN GRAFKELDEII TE WIEUWERT ,
EN OVER TILT LYK VAN ANNA MARIA
VAN SCRURMAN .

Aan de Schryvers der I7aderlandfche Letteroeningerr .
Myne Heren!

E

ene zinfnede ., door U1 . uit de fraie Reisbefchryving
van den Capt. DE JONG, by gelegendheid van de
recenfie van bet derde Deel, overgenomen, en geplaatst
in NO . VIII deezes jaars, bl . 340, trok onlangs, by
gene tweede doorbiadering , myne aandacht . Verzekerd
dat bet U1. altoos aangenaam is, om Ul . geacht Maandfchrift to doen ftrekken ter wegneming van verkeerde
everleveringen en opvatting n, zo meen ik U1 ., en ook
den Here DE JONG, geen ondienst to doen, met eenige
regeis over deeze zinfnede to fchryven, en Ul . te mel .
den, hoe veel waarheid 'er is aan de daarby gedaane
verzekering, „ dat in de Kerk to IJieuwert, een Dorp
,, in Friesland tusfchen Leeuwarden en Sneek , een
„ Grafkelder zoude zyn, die, gelyk ann de vermaarde
,, Bky- of Loodkelder to Bremen, de . eigenfchap bezit,
,~ dat de Lyken daarin niet door rottng vergaan, maar,
» OP,
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• opdroogende, bewaard blyven ; tevens, dat order de
„ Lyken, die aldaar gevonden worden, ook zoude zyn,
• dat van onze beroernie Laudgenote , ANNA MAR to
~, SCH.UURMAN ."
Wat nu den fielder betreft ; door dat ik den Bleykelder to Bremen nimmer gezien heb, kan ik geese verge .
lyking maken tusfchen beiden, en, geen Natuurkundige
zynde, even min beflisfen, door welk gas, of lucht,
de verrotting in deeze meet dan in andere Kelders geweerd word . Zeker is bet, dat de Grafkelder te Wieu.
:Pert (die van ouds behoort by Titetinga of Malta Slot,
order gemeld Dorp gelegen) groot , licht , ruim en
luchtig is, en dat, fchoon zommige Lyken, die in bet
water gellaan hebben, vergaan zyn, andere, die hooger
flonden , zonder balzeming in de listen zyn uitge .
droogd, en wel tot zulk eene mate, dat let vel de
kieur en zelfftaudigheid heeft erlangd als van getouwd
hondsleer, dat de wezenstrekken nog kenbaar zyn,
dat het vleesch, oni de benen gedroogd, op bet gevoet
gelykt aan ftokvisch , en de leden aan elka+tder zyn
gehecht gebleven . Dit alles vermindert door her hykomen van de buitenlucht, by het ontde} ken der Lyken ;
bier door zyn nu eenige L yken vermoitnd, die by menfchen geheugen nog in hun geheel wares ; de kistetr
zyn hier door op de heeft verminderd . Voor eenige
jaren, echter, zyn 'er de Lyken van eenen Zilverfinit
van Leeuwarden en van zyne Vrouw bygezet, die, o1tlangs bezien, insgelyks opgedroogd zyn hevonden err
iragenoeg gaaf en in hurt geheel . De bederfwerende
kracht moge derhalveri bier winder zyn, dan to Bremen, alwaar de huitenlucht geene verandering maakt,
volgens geloofwaardige berichten ; de Kelder to Wieu.
Overt blyft een voorwerp , let welk , mynes inziens ,
liet nauwkeurig onderzoek van bekwamere mannen wel
opzettelyk waardig is .
Aan let geltelde omtrent bet L yk van ANNA MARIA.
VAN SCHURDIAN is veel minder waarheid . Hieromitent is in den fare 1765 of 1766 een gerucht ontfl :aan,
na let vinden van een Vrouwenlyk, is << welk tevwns
gebalzemd was, en, door bet doodkleed enz,, WykeR
droeg van pracht en zorg ;
daadelyk verteide %ten,
dat dit de overblykzelen zonden zyn van geonelde ge .
leerde Vrouw ; veJen bezagan hetzelve ;zomigentwy
felden aan de waarheid der veroinderlielling ~ anderen
sax 2
fpra.
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fpraken bet flellig tegen ; onder deezen was ook Mr. A.
F . VAN SCHURAIAN (*), die alies op de plaats onderzocht, en het gerucht by de openbare Nieuwspapicreu
tegenfprak .
Hoogstwaarfchynfyk wierd het flu , dat bet gevonden Lyk bet overblyfzel was van ANNA of van MARIA
VAN AERSSEN VAN SOMMELSDYK, Dochters van coRNELIS VAN AERSSEN, Heer van Sommelsdyk, in de Gefchiedenis van 165o vermaard , en van LUCIA VAN
%ALTA , die zich beiden ,
ongehuwd zynde, by de
Labadisten hadden begeven . Door h dare Moeder bad .
den zy dus betrekking tot bet Familiegraf derWALTA'S ;
en misfchien ook was bet Lyk gebalzemd, en bier alleen bygezet, om bet vervolgens naar bet Familiegraf
der AERSSENS , to Sotnmelsdyk, to kunnen vervoeren .
Dit Lyk heeft veel door bet bezien geleden, is thane
ver van gaaf to zyn, en genoegzaain door myt verteerd.
Her Lyk Van ANNA MARIA VAN SCIIURMAN is zeket
niet in den Kelder bygezet, maar op bet Kerkhof begraven : de juiste plants is eenigzins twyFelachtig. Volgens cene eigenhandige aantekening van gemelden A . r• .
VAN SCUURNAN, thane voor my liggende, zoude zy,
„ volgens ?hare begeerte, onder de Kerkemuur, waar,, toe expres een gat gemaakt is, begraven zyn, met
~, bet hoofd buiten de Kerk, bet gezicbt naar bet oos
„ ten , en bet verdere gedeelte van bet lighaam onder
~~ de muur en in de Kerk ." Volgens bericht van een
zeer achtingwaardig - Erfgezeten , die janren lang to
Wieuwert gewoond heeft , was bet graf op den noordoosthoek van de Kerk op bet Kerkhof , zo als hem dit
graf door zynen Vader was aangewezen . Volgens overlevering van deezen, had zy ook hegeerd,zonder eenige
pracht of graffteen begraven to worden .
Overbekend is bet, dat zy zich, na den dood vast
LABADI.E, na dit Dorp begeven had, met vericheidene andere volgelingen van dien Meester en voorflanders van
diepe befpiegelende Godgeleerdheid ; weinig weten wy
ech(*) Deeze was de laatfle manlyke telg van dit Geflacht,
en dezelfde, die verfcheide Kunstgewrochten en Gefchriftett
van de hand van ANNA MARIA, die wel eene nauwkeurige be.
fchryving waardig zyn, to gelyk met eene aanzienlyke fomma
gelds , aan 's Lands Hooge-fchool to Franeker gelegateer&
Iteeft .
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echter van deeze inrichting, die, oppervlakkig, wel
eenige overeenkomst fchynt -Chad to hebben met de
k roedergemeente to Zeist.
Ik heb to Wieuwert en elders alleen de volgende be .
richten en overlcveringen kunnen opfporen : dat Walt,:
Staate in eigendom behoorde aan de jonkvrouwen A.
en nI . VAN AERSSEN VAN SODIb1ELSDYK, reeds vermeld ;
Oat dit een
. der oorz.aken was, waarom de Labadisten
zich in Friesland nederzetten ; en dat zy , by hunne
komst a1daar, een aantal van hondert-en-tweeenzestig
perfonen uirmaakten . Dit Slot had toen nog veel van
zyne oude gedaante behouden, met dubbelde grachten
en poorten ; tusfchen de gracliten flichtten zy nieuwe
gebouwen voor de gezamentlyke inwoning , die laag
en lang waren . Behalven deeze hadden zy afzonderlyke huizen voor den Medicus , voor de Leeraars, ge .
lyk ook voor dienaars : een van deeze drie huizen is
nog bewaard ; al bet overige is gefloopt . De Mannen
hielden zich onledig met her geven van onderwys aan
Jongelingen, zo in de Latynfche als andere taalen ; de
VrouW6n hadden een Fabriek van wolle gebreide Kle .
deren , Kouzen enz ., van waar een zoort van wol,
die de Fabricqueurs minder getwernd dan andere af .
leveren, alsnog. Labadiste vol genaatnd word . Hunne
gemeenfchaplyke zamenwoning heeft waarfchynlyk op .
gehouden in of om den jare 1725 . Weinig tyds to
vooren waren 'er nog twee Leeraars ; de een, genoemd
ROBYN, woonde op Wilta-huffs ; de ander, BOSCmaIAN
geheten, in 's Predikauts huis .
Indien alle deeze kleinigheden, merendeels betrekking
hebbeude tot eene groote Vrouw, U1 . behagen, ruimt
dan aan deezen Brief een plaatsjen in U1 . Tydfcltrift
in, en zyt verzekerd van de achting en dienstvaardig .
heid van
Ulr. bef endigen Lezer

Den Haag ,

16 November 1804 .
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VERHAAL VAN DES GENERAALS MACDOWAL'S
REIZE NA EN ONTVANGST AAN HET HOF DES
XONINGS VAN CANIJIA, IN 'T JAAR 1800 .
„

„

„

„
„
„
•
„
„
„
„
„
„
„
„
•
•

y he'.~ben onze Berichtgeevingen , bet Eiland
Ceylon betreffende, tilt Capitein rrRCIVAL's
Account of the isle of Ceylon opgetnaakt, in een voorig Stul je onzes Meiigelwerks beflooten (*) . Genoeg
meenden wy onzen Leezeren, van tyd tot tyd, medegedeetd to hebben , ter rechte kennis van den tegenwoordigen ftaat deezes Eilands ; dan, op nieuw
dat Werk en bet door ons geplaatfte inziende , oordeelden wy nogmaals onze Leezers derwaards to moeten geleiden , om to verneemen , hoe de Generaal
MACDOWAL na het Hof des Konings van Candia
toog en ontvangen werd .
Het zat ons , aan den
eenen kant , iets leeren van de meer binnenlands
gelegene oorden , en , aan den anderen kant , ontvouwen de gefteltenis van then Koning , en wat 'er
ten diens Hove plants heeft .
Alles zonderling genoeg, om onze Leezers op to toeven ."
3

De Gouverneur NORTH , beflooten hebbende een Gezantfchap tot den Koning van Candia of to vaardigen ,
benoemde, tot de volbrenging van dit flaatlyk bezoek ,
den Generaal MACDOWAL , Opperbeveihebber der Krygsinagt op Ceylon . V66r de atreize des Gezantfchaps van
Colombo , zondt de Gouverneur zynen byzonderen Secretaris, den Heer BOYD, na de grenzen van ons grondgebied to Sittivacca , om daar den Adigar en andere
Staatsdienaars van zyne Candiaanfche Majefteit to fpree .
ken , en met deezen tie noodige fchikkingen to maaken
tot de reize door bet land en de ontvangst ten hove .
Alles daartoe behoorende geregeld zynde, narn de Generaal , zyn Staf , en Gevolg , met een gedeelte der
ltrygsbezetting, de Reis van Columbo aan, op den Ioden
1\iaart i8oo . Naa veele moeilykheden uitgeftaan te hebben van flegte en heuvelige wegen , digtgegroeide paden , brandende hitte by dag, zwaare nevels en dauw
by nagt, met regen, blixem en donder vergezeid, kwantcn
(*} Zie bier boven, bl . 643.
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xten zy op den Hen April by de Ganaroa, een
. hoogen
Berg , met verve van Candia.
Den weg vonden zy bier vry fleil tusfchen twee zeer
Het land vertoonde zich beter behooge bergen .
bouwd , dan eenig , tot nog toe doorreisd . De lugt
was helderder en frisfer, bovenal des nagts ; men hadt
'er minder van die fchadelyke dampen en nevels , dan
men doorgaans aantreft in de laagere deelen des lands .
Aan den voet des bergs, waar bet krygsgeleide nu halte
hieldt, Jigt de fchoone valei, befpoeld door de Malivagonga . Ilet gezigt van de Ganaroa is zeer grootsch ;
het vertoont een reeks bergen , bedekt met digte bosfchen en kreupelhout , doorfneeden met valeijen , bier
en daar cenige vrugtbaare ftreeken aanbiedende, door
de Candiaanen bearbeid . De rtiinen van een oud has .
teel en tempel lagen digt aan de plaats, waar bet krygs .
yolk rustte .
Het krygsvolk trok op den ieden na eene plaats digt
by de Malivagonga , en floeg zich neder tegen over de
hoogte , waarop Candia gelegen is . Ben groot aantal
Candiaanen was gelegerd aan den anderen kant der Riviere, in 't gezigt van bet kamp des Engelfhen Gene.
raals . Geene vryheid van gemeenfchap hadt 'er plaats
tusfchen bet Engelfche en Candiaanfche krygsvolk . Geen
van bet geleide mogt bet kamp verlaaten , of bet land
rondsom heenen gaan bezigtigen . De gefprekken en
onderbandelingen tusfchen den Adigar en den Generaal
gefchiedden alle met de uiterfte plegtigheid, en met alle
die kleine gezetheden, die, naar de begrippen der Can.
daanen, flukken van de hoogfte aangelegenheid zyn .
Die met den Adigar waren, en, met e n woord, alle
de Inboorelingen , fcheenen bevangen met dezelfde ge .
heimzinnige ftilzwygenheid ; zo dat 'er weinig kund .
fchaps viel op to doen , ten opzigte van den Koning ,
of diens Vaatkundige inzigten .
De Generaal was nu gekomen ter plaatze, waar bepaald
was , dat by zou verblyven, geduurende de verrigtingen
zyns Gezan .tfchaps . Hy mogt denken, dat by de grootfte
zwaarigheden was to boven gekomen , en dat de ver .
moeienisfen van zyn' verdrietigen tocht vergoed zouden
worden door eene guile ontvangst , en gereede toelaating in de tegenwoordigheid van zyne Majefleit . Maar
de Candiaanen bevlytigden zich om den Gezant een'
diepen indruk to geeven van de hooge gevoelens , wel.
Xx 4
ke
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ke zy van hunne waardigheid koesteren, aismede hoe
bet aan hulme zyde eerie groote toegeevenheid was ,
cene boodfchap van cen Eusopisch Staatsbeftuur to ontvangen . Otn dit to wege to brengen , vergezelden zo
veele piegtigheden elke toelaating in de tegenwoordig
heid des Konings , dat 'er weimg zaakCn konden wor.
den afgedaan ; en 'er verliep zo veel tvds tusfchen elke
Gehoorverleeiiing , dat de Generaal fleas tot drie were
toegelaaten , gedunreocie zyu verbiyf aldaar , van an
ioden April tot den 2den NIey .
Voor dat 'er eenige gehoorverleening plants greep ,
was bet geene gemaklyke zaak, de plegrigheden der iuleidinge to regelen . 1- let was by de Koningen van Candia de gewoonte gewcest, om de ne •' erwerping, en ver.
fcheide andere tekens van onderdaanigheid, to vorderen
van de Gezanten , by han ingeleid .
De Hollandfche
Gezanten hadden zich altoos onderworpen orn geblinddoekt in de Hoofdltad gebragt to worden, en aan den
eisch der nederbuiginge voor den Monarch . Ter gele .
genheidi eens voorigen Oorlogs, toes Trinconomale door
de Engelfchen op de Hollanders bemagtigd was , halt
lien den Koning voorilagen laaten toekomen, om hem
byRand to bieden in bet verdryven der vyanden uit bet
Eiland, en eene verbintenis met hem aan to gaan . Naa
dat de Gezant, met deeze boodfchap belast, to Candies
gekomen was , wilde de Koning hem Wet ontvangen ,
indien by ftaande in zyne tegenwoordigheid verfcheen .
De Gezant, geen last ontvangen hebbende, hoe in nullk
een geval to handelen , weigerde ingeleid to worden ,
vbbr dat by van Madras berigt hadt ontvangen, hoe by
zich ten deezen opzigte moest gedraag2n : hierdoor verliep 'er zo veel tyds , dat bet oogmerk des Gezant .
Ifchaps , door tusfchen beide lcomende om(landigheden ,
gehecl to leer liep , en de Gezant wederkeerde . Zeus
naa dat de Engelfchen hunne overmagt betoond hadden,
door bet vermeesteren van Columbo , en bet verdryvea
der Hollanderen , wilde de Candiaanfche Monarch niet
afzien van zyne hooge eifchen ; en de Heer ANDREWS ,
c1e horogfte in burgerlyke waardigheid by de Britfche
Oost-indlfche Maatfchappy , die na Candia getrokken
was , als Afgezant , korten tyd naa dat de Engelfchen
bezit van bet Filand genomen hadden, was verpligt geo
weest to knielen, by de toclaating in tegenwoordigheid
des Konings . Ja tot zulk eene buitenipoorige hoogte
voe .
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voeren de Inboorelingen hunne denkbeelden op, wegens
den onvermydel_ykett aart deezes Koninglyken voorregts,
dat , toes Trinconomale
in den laatiten Oorlog, vermeesterd was door de Li;gelfchen under den Generaal
STEWARD, en de Koning, mgevolge Oarvan, befloot,
Gezanten na Madras of to vaardigen , deezen wel zeer
nederig verzogten , dat Lord HUBART zich voor hun
zou buigen , en 's Konings Brief, op zyne knieen Jig .
geude, ontvangen . Zyne Lurdichan weigerde, zich aan
dien eisch to onderwerpen , by gar hun to verftaan ,
dat , indien zy zo zeer de gewo mte hadden van to
knielen , en zo zeer op dit i ederwerpend eerbetoon
gelteld waren, (eene gewoonte , by zyne Landgenooten
Diet aangenomen,) de veronagtzaaming van deeze by
bun zo hoog noodzaaklyk gekeu ;de pligtpleeging best
kon verholpen worden , wanneer zy voor hem kniel .
den, als to dier plaatze bet hoogfte gezag bekleedende ; hiertoe beflooten zy , naa bevonden to hebben ,
dat zyne Lordfchap zich aan die knieling Diet wilde
onderwerpen .
Generaal MACDOWAL , verneemende dat men deeze
pligtpleeging van hem verwagtte by zyne inleiding tot
het gehoor, deedt vooraf zyne Majefteit door tusfchenkomst van den Adigar weeten, dat by om geese reden,
welke ook, zich aan die nederbuiging kon onderwerpen .
De Koning deedt veele tegenverklaaringen, dat by hem
in zyne tegenwoordigheid Diet kon toelaaten , of by
moest eerst toefi :emmen in die nederwerping, en dat by
voorts, geduurende de gehoorverleening , geknield zou
blyven . De Generaal bleef zuiks voluit weigeren , en
onderrigtte den Staatsdienaar des Konings van Candia,
dat zyn Meester, de Koning van Engeland , de meer.
derheid van geen Monarch op den aardbodem erkende,
en dat by veel eer dan zyn Souverain in den Perfoon
van diens Afgezant to laaten verlaagen , na Columbe
zou wederkeeren , zonder aan den Koning van Candia
voorgefteld to worden . - De Koning, bet Diet dur.
vende waagen , met de Engelfchen openlyk to breeken,
flondt of van zyn voorregt ; doch , om dien affland
draaglyk to maaken voor zyne eigene aandoening , liet
by den Generaal weeten , dat bet zyn wil was , in dit
geval, of to ffaan van de gewoone pligtpleeging, gevorderd van de Gezanten by derzelver gehoorverleening ,
dewyl de Generaal kwam van zynen Broeder, den Koning
Xx 6

699

DE GENERAAL MACDOWAL AAN IIET ihOP

Ding van Groot-Brittanje , wiens groote magt en flerkta
by erkende dac veel meerder was dan die der Hollandeten, of van de Oost-indifche Maatfchappy.
Deeze belangryke zaak in deezer voege gefchikt, ell
den tyd, tot de eerfte gehoorgeeving beftemd, gekomeii
zynde, kwam de Adigar, met een' talryken fleep, ver .
licht door een' fchitterenden glans van toortslicht ,
(want de gehoorverleeningen gefchieden hier altoos des
avonds) aan den oever der riviere , om den GeneraaJ
tot 's Konings tegenwoordigheid in to leiden . De Afgezant flak de rivier over in vaartuigen, tot zyne overvoering in gereedheid gebragt. fly was vergezeld door
zyn' Staf en de Heeren tot het Gezantfchap behoorende , eene krygsbende, met een' minderen Krygsbevelhebber aan 't hoofd , en vyftig Sepajers . De Adigar
bragt hem op den affland van omtrent een en Un half
myl van 's Konings Paleis . De weg derwaards liep over
een' ileilen heuvel, met naauwe kronkelende paden . De
Hoofdftad was omgeeven door dikke doornhaagen, met
poorten van 't zelfde maakzel , door de Inboorelingen
Caravetties geheeten . De Caravettie digtst aan Candia
hadt een verfchansfing en bolwerk , waarop, to deezer
gelegenheid, eenig gefchut geplant was . De wederitand,
3mogthans, welke door 't zelve kon gedaan worden, tegen een geregeld beleg , zou zeer weinig to beduiden
hebben. Candia is haare voornaamile flerkte verfchul.
digd aan de natuurlyke ligging.
De weg ftadwaards was zeer vermoeiend, , en bet ge .
leide des Gezants hadt niet weinig ongemaks van de
talryke menigte Inboorelingen , die elkander als verdrongen, om de vreemdelingen to zien . Deeze omftan .
digheid , en bet flikkeren van bet toortslicht, belette
Glen Generaal en diens gevolg, de Stad naauwkeurig op
to neemen . Flet Gezantfchap , daar binnen treedende ,
ging door eene lange breede flraat na bet Paleis . De
buizen , fchoon op zichzelven lange hutten, fcheenen
vry hoog , doordien zy gebouwd waren op hoogten to
wederzyde van de ftraat, 't welk beneden een ruim pad
maakt. Aan bet verile einde van deeze flraat is eene
hoogte, die de tuinen, tot bet Paleis behoorende, om .
geeft . Naa bier een weinig ter clinker hand afgegaan to
zyn , deedt zich bet Paleis , ter rechter hand ftaande ,
op . Voor aan was een opgang van fleenen trappen, en
een bordes , waarop een aantal ftondt van 's Konings
lyf.
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lyfwagt , en verfcheide aanzienlyke perfoonen , tot bet
Idof behoorende . ilaa deezen voorbygegaan en langs
cen' anderen trap afgeklorttmen to zyn , deedt zich een
ander vierkant plein op, ornringd door een' hoogen wal,
waarop weder eenige lyfwagts flonden . Daar tegenover
was eeii breede poort met een boog , geleidende na
bet binnenhot , waar de Koning en diens voornaam.
Re Staatsdienaars zich onthiaden
In deeze binnenfte
afdeetin ;g hieldt de Koning zyn eigen lyfwagt, bellaande nit Malaijers en Malabaaren. Dit krygsvolk is ge .
wapend met zwaarden, fpeeren en fchilden ; op 't zelve
fchynt de honing zich bovenal to verlaaten, by elegenheid eener fchielyk opkomende beweeging', of bet
opdaagen van eenige onrust .
Aan de rechter hand van het binnenhof ilondt een
open boog , en deeze was de ingang tot de Gehoorzaal .
Dit ftaatsvertrek was als een lang balkon, met boogen en
pylaaren , elkander afwisfelende , aau de zyden . Uit
hoofde van deezen bouwtrant, zo wel als van wegen bet
vertoon des daks , hadt bet veel overi:enkomsts met den
vleugel van een kerkgebouw . De pylaaren en boogen
waren opgecierd met kunstgebloemte en cieraaden , ge.
inr, akt van platanusblad ; dit deeds eene fchoone uitwerking. Aan bet verfte einde van de zaal, en onder een
der groottle boogen , was eerie foort van throon ge .
plaatst , gedekt met een kleed, en door trappen om .
rmgd .
Hier zat de Koning in taatfre . Eene kleine hoogte
vooraan maakte, dat men zyne voeten en bet onderlyf
niet zien kon . Onder de boogen to wederzyden van
de zaal zag men de Hovelingen, eenige voorover lig .
gende , andere zittende met de beenen kruislings over
elkander , juist zo als onze kleermaakers op hunne tafel . -- Met veel ftaatlykheids en deftigheids werd
de Generaal MACDOWAL , door den Adigar en den beta
naast in rang zynde Officier, hier tegenwoordig, opgeleid , en nevens den Adigar op den hoogtlen trap des
throons gebragt . - Schoon de overige gedeelten der
Gehoorzaale zeer wel verlicht waren, was dit gedeelte,
waar de Koning zat , veel donkerder dan bet overige ,
zeker met oogmerk om to grooter ontzag in to boeze .
men can alien, die hem naderden .
De Koning hadt bet voorkomen eens jongmans, zeer
zwart , met een dunnen baard . Hy zag 'er by lange
III
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na zo wel niet "it als de Adigar en verfcheiden der
1loveliagen rondsom hem . Fly hadt een kleed aan van
zeer aun dock, met goud geboord ; bet zat digt op de
borst , liep met verfcheide plooijen om den middel ,
en hing van daar of als een vrouwen-rok . Zyne armen
waren, van de ciboogen af, geheel bloot . Aan zyne vingers hadt by cen aantal breede ringen, met edelgelleente van ondericheidene foort . Een gouden keten van
verfcheide firengen hing rondsom zyn' hall, over een
ilnk flyf geplooid dundoek , wel gelykende naar een
hraag, waarmede Konzugin ELIZABETH doorgaans wordt
Op zyn hoofd hadt by een tulband , van
afgebeeld .
elundoek gemaakt , met gouden ilippen , en boven op
een gouden kroon ; een cieraad , 't geen hem onderfcheidt van alle andere Bfiatifche Vorften, die, nit hoofde van een verbod buns Godsdiensts , dit teken van
Koninglyke waardigheid niet mogen draagen , en wjer
hoofdcieraad , zo zy eenig gebruiken , enkel beltaat in
een vederbos met kostbaare iteenen .
Om zyn' middel
hadt de Koning een fi •aaijen gordel ; bier aan hing eerie
foort van kromme dolk. of zabel ; de greep was ryklyk
vercierd , en de fcheede beleEd met goudwerk
In bet
voorkomen hadt zyne Majelleit veel van de afbeeldingen, die wy gewoonlyk van Koning HENDRIK DEN VIII
zien . - De Adigar niogt, ter oorzaake van zyne kloeker geftalte , gezegd worden nog meer op lien Koning
to gelyken ; weinig verfchil deedt zich op tusfchen diens
en des Konings kleeding , uitgenomen dat die cerfle
Staatsdienaar geen kroon op 't hoofd hadt ; hoewel zyn
tulband ook vercierd was met iets, dat na eerie Her.
toglyke kroon geleek .
Naa dat de Generaal MACDOWAL plegtig zyner Can.
diaanfche Majefleit was aangeboden , en by een kring
van plegtigheden hadt doorloopen, ging de Koning over
om hem to vraagen na de gezondheid des Konings van
Groot-Brittanje , en den ftaat onzer zaaken ; op alle
welke vraagen de Generaal zodanige antwoordeu gaf ,
als by voeglykst keurde . Het onderhoud ging met veel
ernsthaftigheids en behoedzaamheids vergezeld . De beuzelagtigile byzonderheden werden fluisterend behandeld,
en met zo veel ftaatlykheids , alsof 'er bet belang van
Koningryken en Staaten aan hing . De Koning richttc
zyu woord aan den Adigar , die op den trap beneden
den throon ftondt , en die de woorden van zyne Majes-
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jesteit herhaalde aan den Maha-Moodelier, die met het
Gezantfchap gekomen was als Cingleefche 'Folk ; de
laatstgemelde gaf het over iu 't Portugeesch aa Pn dent
Heer JOINVILLE , die door den Gouverneur NORTH gezonden was om nit die taal te vertolken ; deeze lever
de bet eindelyk in 't Fransch over aan den Generaal
Dus wend bet onderhoud gevoerd door
WACDOWAL .
vyf onderfcheide Perfoonen, in drie verfchillende t aalen-.
d e antwoorden des Generaals moesten door dezelfde kanaalen loopen, die de vraagen van zyne Majefteit over .
bragren .
De verveelende 11nowvliLYheid tot welke zulk een za •
menfpraak zich moest uitbreiden, valt ligt to begrypen ;
en , fchoon bet drie uuren duurde , bettond dit eerfte
Gehoor in loutere piigtpleegingen . Geduurende het onderhoud werd 'er dikwyls roozenwater gefprengd nit
keurig gewerkte gouden vaten ; reukwerken , op vaten
met goud en zilver bewerkt , gingen geduurig rond .
De ftikkende hitte des vertreks, gevoegd by den damp
der olie, in de lampen gebrand, en den flank der cocusnoot-olie, waarmede de Inboorelingen, die 'er zich te .
genwoordig bevonden, over 't algemeen beftreeken wa .
Yell, konden door de gemelde voorzorgen Diet geweerd
worden , en verftikten bykans de Europifche Heeren ,
die gebleeven waxen aan het einde der Gehoorzaale ,
waar 's Generaals Lyfwagt zich onthieldt . Zo lang de
gehoorgeeving duurde, viel 'er, zonder ophouden, eeti
ilagregen ; en deeze hieldt aan , tot dat de Generaal gereed was om weder na het kamp to keeren, waar by
omtrent vyf uuren in den morgenitond, zeer vermoeid,
aankwam.
has deeze eerlte Gehoorverleening verliepen 'er ver .
fcheide dagen, eer eene tweede kon verworven worden ;
naardemaal bet een ftaale wet by de Candiaanen is,
om nooit de zaaken met fpned voort to zetten, of eenig
blyk van bezorgdheid over het voleindigen to laatert
blyken . Met dit alles hood ik my verzekerd, dat de
aankleeving van dit beginzel , to deezer geiegertheid ,
hun geene geringe maate van ongerustheid baarde ; naar.
demaal hunne ergdenkende vermoedens , ten onzen op.
zigte , al to geweldig waren , om hun eenige rust to
vergunnen, zo lang wy ons in hun land bevonden .
By de tweede Gehoorverleening ging de Generaal over
tot de zaak zyns Gezantfchaps , en deedt die eifchen ,
wele
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welke by gelast was ten behoeve van Groot-Brittanfe tt
doen . AVaarin deeze eifchen beflondeut, Wellce antt oorden 'er op gegeeven werden, ftaat my Diet vry to ver .
7melden, daar zy Staatszaaken betrofen . Van a ne zaak,
nogthans, werd openba ar gefproken, als door den Ge .
tteraal, to deezer gelegenheid, aan zyne MMajeLleit voor .
gedraagen . Net was cen verzoek , van de Erngelfche
zyde gedaan , dat de Vorst zou toeftemmete in het
anaaken eens wets van getneenfehap van 7 incononaale na
Columbo , over 's Keizers grondgebied , een wJniri ten
noorden van Candia . Lul.izs zou voor de Engelfchen
eene zaak van gemak en gewigt geweest zyn ; daar tot
duslange de Tapals , of Lederen - zakken, hadden moeten gebragt worden door een' bo gtigen weg langs de
Zeekust, over Manaar en fafnapatasn, - de dubbele
afftand van den weg, dien men voor(loeg over bet Can.
diaanfche Grondgebied to maaken . -- De Koning, nogthans , wilde gecnzins in dien voorflag tlemrnen , maar
gaf zyn' betlisten afkeer to verttaan van abes, wat zou
kunnen arektcen om eenige verbintenis of gemeenichap
tusfchen zyne Onderdaanen en de Europeaanen to doen
land grypen . Dan ten zelfden tyde gaf by egter zyn
verlangen to kennen , om , op een vrieudlyken vet ,
met de Engelfchen to verkeeren , wier magt by erkende
dat die d'_r IIollandereri wyd en verre to b .iven ging.
Wat 'er wyders nirlekte , ten aanziene van de oogmerken deezes Gezniafchaps , tteunt al to zeer op enkele
gisfingen, om plaars to vinden in een echt verhaal .
'j'usfchen deeze Gehoorverleening en de laatfte , tot
bet neemen van affcheid beftemd, hadden 'er verfcheide
bezendingen en gelpre':ken plaats tusfchen den Generaat
TMACDOwAL en den Adiaar, over Staatszaaken . - Men
droeg Heeds de omzigtig(te vnorzorge by de Candiaanen, om all'e remeenfchap to beletten tusfchen de Manfchap tot geleide des Gezants en bet Volk des Lands ,
doch bovenal tusfchen de Malaijers en M'labaaren, die
in 's Konings dienst waren . Onze krygsknegten , die
den Generaal ten Hove vergezelden , werden op alle
mogelyke wyze verhinderd , met de Inboorelingen to
fpreeken . Ondanks deeze voorzorgen , kreeg men eeni .
ge kundfchappen , die vervolgens van dienst kunnen
weezen . Verfcheide Malaijers , in 's Konings dienst ,
vonden gelegenheid om hun leedweezen to verflaan to
geeven, dat zy by hunne oude makkers to Columba niet
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tonden wederkeeren . De meesten deezer Malaijers waren flaaven geweest by de Hollanders , en hadden , oni
de flegte behandelingen , hun aangedaan, de vlugt genomen na bet Candiaanfche grondgebied . Zy zouden
gaarne tot hunne oude meesters terug gekeerd weezen ,
en zich liever aan de hardt'e ilrafen, wegens hun wegloopen , onderworpen hebben , dan langer to leeven in
eerie geduurige vrees voor de grilligheden van een wil .
lekeurig en barbaarsch Hof.
By de Gehoorgeeving tot affcheid deedt de Koning
een gouden keten om den hats des Generaals , fchonk
hem een zwaard met een geborduurden draagband en
fcheede , een ring, bezet met verfcheide edelgefteenten,
en een olyphant . Deeze, zelfs gevoegd by de gefchenken, door den Koning aan den Gouverneur NORTH gezonden , waren van weinig beduidenis , in vergelyking
met die zyne Candiaan/che Majef'eit van ons Gouvernement ontving . De Officiers , die hem by den Koning
vergezelden , kreegen een gouden keten , een ring en
eenige fchildpadsdekzels van weinig waarde . De Soidaaten ontvingen een iluk ruw doelc . Het geleide des
Gezants kreeg zelfs geen leevensmiddelen , terwyl bet
zich aan het Candiaanfche Hof onthieldt ; eene daad
van gastvryheid, welke men verwagt hadt, en die dit
Hof by voorige gelegenheden gewoon geweest was to
betoonen . Eene kleine hoeveelheid flegte ryst , met
eenig zuikergebak, met een fchaarfche hand uitgedeeld,
waren alle de gaven , die bet krygsvolk van de Can .
diaanfche gastvryheid ontving .
De Generaal MACDOWAL , affcheid van den Koning
genomen, en vryheid van to mogen vertrekken bekomea
hebbende, ving zynen terugtocht op den %den Mey aatt
na bet tramp to Ruanelli , waar by op den 6den aaukwam . Den volgenden dag trok by met zyn' Staf na
Columbo ; laatende aan den Colonel TORRENS de zorg
aanbevolen, om bet krygsvolk terug tee brengen, zo ras
bet geleide, 't geen hem na Candia vergezeld hadt, genoegzaam uitgerust zou weezen van de doorgeftaane
inoeilykheden der reize. Den soden vertrok bet krygsVolk, en kwam den Wen to Columbo .
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van bl. 662 .)

ntusfchen mag de reden deezer minagtinge der Amerikaao

nen voor werken van vernuft wel niet zoo zeer gezogt
Iworden
in hun mangel aan fmiak voor dezelve, -,,Is in om-

ilandigheden , aan cen jeugdigen Scant byzonder eigen , alwaar
de toeftand der nanhangen , de (laatkunde, binhlen en buitenlandfche betrekkingcn, hulpmiddelen , en de natuur van den regeeringsform, alto de opmerking en koesterende zorge der wetgee .
vinge en der lloofdbewindsiieden vorderen ; naardien het groure
gros des yolks in die foorc van kennisfe wet onderrigt is, welke
hetzelve in den gewoonen gang der nyverheid tot eenen leiddraad moot dienen . Even its in bet natuurlylt, zoo is 'er
ook in het ftaatkundig lichaam reu oogenblik van affcheidinge tusfchen de jeugd en den mannelyken ouderdom, vObr
hetwelk de lichaamsfterkte van het kind des opvoeders hoofddoelwit is ; en wanneer by hieromtrent zyn duel heeft bereikt, neemt de zorge voor de verftandelylce verwogens eenen
nanvang. Hoewel de Amerikaanen , onbetwistbaar,, in den
t kkerbouw , krygskunde, koophandel en de regeeringskunde
groote vorderingen gemaakt hebben , hebben zy, egter, in de
letterkunde die hoogre rot nog roe niet bereikr . Wanneer dat
gebeurc, mag men de hoope voeden, dar. het vernuft niet eveia
veel luisters in bet W(-stlyke -,its in bet Oostlyke ha'frund zal
praalen . In alle landen ligt de natuur , van tyd tot tyd,
braak , en brengt ilegts Uervelingen van den gewoonen ttempel voort . Hier to lange (in Engeland) was het by lange tusfchenpoozen , en klaarblykelyk met zwaaren arbeid, dat zy
Bell BACON, SHAKESPEARE, NEWTON MILTON , JOHNSON , POenz . ter waereld bragt ; en, in weerPE, ADDISON, I1UME
wil van het heirleger van Engyclopedisten, van verzameiaars
van Historien, enz . enz. kan zy met geen good regt gezegd?
Naar
worden , tegenwoordig geopende oogen to hebben .
sue waarfchynelykheid zal Amerika , in tyd en wyle, op haare letterkundige opperhoof'den kunnen roemen ; 't en zy dan
dat haar vernuft, even gelyk haare Con(titude , republikeinsclt
zy, en Iiever een' algemeenen en gelyken graad van keunisfe, dan eene ariftokratifche meerderheid zich nanmaatige .
En wet mag bet eene der redenen zyn , waarom Amerika
nooit iemant bezat , in letterkundige begaafdheden by uitfteekendheid gruut , dat haare republikeinfche beginzels niet
gedoogen , zodanig eene meerderheid aan to moedigen , en
diensvolgens dezelve in werking to brengen .
Tot
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Tot bet maaken van eene naauwkeurige vergelyking tusa
f1chen de Amerikaanen en oudere Natien, zal bet dienflig zyn
naa to gaan , hoedanig zy geflaagd zyn in die naafpooringen,
van welke zy hunne onmiddelyke fludie gemaakt hebbeti . In
de weetenfchap der Regeeringskunde bebben zy getootid,
met de meeste Volken op gelyken voet ce flaan ; en indiel3
deezen en geerlen, die aan bet roer zaten, misflagen begaatd
bebben, bet zelfde was altyd, en zal immer bet geval zyn
onder allerlel regeeringsform .
In de weetenfchap, zoo Wee .
2enlyk noodzaaklyk In eene vrye Conflitucie , ik bedoel de
Welfpreekendheid, 't zy zoo dat andere Vollten sneer kunst
maatige, zeker is her dat geen van alien treffender redenaars
heeft voortgebragt. In den Ioophandel hebben zy blyk vertoond van een' onbegrensden geest van onderneeminge en
flandvastigheid, die , zints de Onafhankelykheid, bet getai
der Zeehavens uitgebreid en vermeerderd , en de Scnaten
met den Koophandel op alle Waereldoorden heeft verrykr .
In den Landbouw hebben zy by voorcgang onmeetelyke
bosfchen In vrugtgt:evende velden veranderd .
Indien de
Amerikaanen alle deeze flukken tot volkomenheid kunnea
brengen, ware bet ongerymd, hen als voor werken van vernu£t en fmank onberekend to befchouwen . De Natuur moet
Itet haare gedaan hebben tot bet daarftellen van vernuft aall
geene zyde van den Atlantifchen Oceaan ; en indien wy
daar van nog geene ooggerufgen zyn , hoopen wy bet eerlang re zullen .worden .
Het volgende voorwerp onzer befchouwingz is de toefland van landlieden, die geld hebben om 'er mede termarkt
ce gaan . In Amerika zyn de best bevoegde wegen ter fchat
vermeerderinge, de Koophandel en de Landbouw . Noodeloos
ware bet , aangaande den eerstgeno .mden lets to vermel+
den , naardien dezelve over den geheelen aardbodem nagenoeg de zelfde gedaante bezit, en de kooplieden allerminst
deswegen eenig onderrigt behoeven ; doch omtrent den laatst
gemelden zal dit van dienst zyn, omdat , in de meeste oor+
den van Amerika, dezelve weezenlyk verfchilc van de wee.
tenfchap, zoo als dezelve op de Britfche Eilanden in praktyk wordc gebragt , en aldaar zees weinig bekend is . De
Staaten van Nieuw-Engeland hebben met ons (de Engelfchen)
de meeste overeenkomst in den werkdaadigen landbouw . In de
Staaten van Pennfylvanie, Nieuw-York, en Delaware, is die
overeenkomst minder ; en in de meet zuidelyke Staaten, van
wegen bet verfchil van klimaat en voortbrengzels , houdc
dezelve bykans geheel op : zoodat zeer weinige Europeaan .
fehe landbouwers verder zuidwaarts verkiezen to trekken dart
Maryland, 't en zy ze, in de daad, den westelyken koers
van Kentucky neemen, wlens meeste bevolkers tilt de fioorAtING . 1804 . NO . I5.
d9•
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delyke en oostelyke flreeken zyn . Voorts zyn 'er menigtets
van landeigene voortbrengzelen , die eene wyze van behandelinge vorderen, in Europa onbekend , doch welke een van
elders komende bevolker zich meet eigen maaken, indien
by by zyn land zyne rekening wii vinden .
Zodanige landlieden, die geld hebben, en eene aangenaatne
verblyfplaats, in een wel-bebouwd gedeel to van cen der Staaten,
verlangen, zullen hunnen wensch genoeg kunnen vervuldr
zien ; hoewel her 'er wel verre of is, dat bebouwde landeis
veel beterkoop zyn in Amerika dan in Engeland . Niet on.
dienflig zal her egter zyn , hun eenen wenk to geeven , dat,
gelyk 'er in een vreemd land veele dingen zyn, die bun wet
niet behaagen konden, best gernaden zyn zoude, indien zy
vooraf alleen de reize aannamen, en, indien zy eene plants,
die bun aanfaat, vonden , alsdan hunne gezinnen deeders
overkomen .
Zeer dikmaals gebeurt her, dat her iemant,
in den eerflen Staat, in welken by aankoomt, niet voldoet ;
en dan moet by df zyn gezin met veele kosten op zyne onrzwervingen zich doen verzellen, 6f her op eene vreemde
plants agterlaaten , terwyl by rondreist om een t'huiskoomets
voor hetzelve to zoeken,'t welk by, om den fpoed-, welkees
by maakt, veelal tot zyn nadeel doet . Verfcheiden perfooners
heb ik gekend, die hunne gezinnen nit bet fchip, welk hers
hadt overgevoerd, Diet aan land lieten koomen , maar, b un .
s o verwagtingen met vervuld ziende , de terugreize nannamen .
Elk zlet, dat er veele kosten en moelte zouden zyn be .
fpaard geworden , indien her hoofd des gezins allddn bet
land verlaaten hadde . Veel flerker nog plehen deeze redesien ten nanzien van de zulken ,die onontgonnene landen willene
koopen : om dat de reden elk mensch van gezond verfland
3fioet leeren , dat by de waarfchynelykheid moet kennen ,
met zyn gezin in een bosch to kunnen leeven, voor dat by
lietzelve zich daar in doet begeeven, en op de moeilykhe .
den bedagt zyn van hetzelve rond to voeren door een land,
alwaar zy diktaa1s genoodzaakt zyn to flaapen onder geert
ander dekzel dan bet geweif des hemels, 't en zy ze de
voorzorge gebruikt hebben, om voorshands zich van dekens
to voorzien, voor dat zy hen na eene plek gronds infchee .
pen, van want zy veelligt zullen moeten terugkeeren . Indien, evenwel, een landverlaater zyn gezin na Amerika me .
devoere, zal bet de voegzaamfte on minst kosthaare weg
zyn , hetzelve ter plaatze to laaten, alwaar by is angetand,
tot dat liy her land gezien hebbe, welk by gaat koopen, em
bet met zich zelven eens zy, dat bet aan zyne verwagtinge1
zal voldoen. Ook kan by, in weinige weeken, eene tyde .
Tyke wooning van planken opflaan, in welke by zyn gezins
ltan overbrengen, in her zeker vooruitzigt vanhetiwm
der©m van daar to zullen doers verhuizeu.
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Teti aanzien van het koopen van Agterlanden kin 'er ni`ets
dwaazer bedagt worden, dan de gewoonte, welke onder d,;
landverlaaters de overhand beef, genomen, om land van Brit.
fche Agenten to koopen , eer zy z,ch op reize begeeven .
Indien een landman in Engeland her voorneemen hebbre ,
om met zyn gezin uit bet eene Graaffchap na een andei to
verhuizen, zadelt by zyn paard, en rydt daar been, onr de
beoogde nieuwe woonplacts to bezien, voor dat by van ver .
blyf verandert ; en indien dit als een voorbehoedende noo.
dige maatregel befchouwd worde tot eene reize van een
of twee dagen , hoe veel meer moot dit omtrent eene reize
van verfcheiden weeken gelden ?
Men vertoont den placten grond van eene ftrook lands, en,
gevolglyk , met cene opgefmtikte befchryving van de vrugtbaarheid van haaren grond, en de verfcheidenheid der vvortbrengzelen, overvloedige beeken, molenplaatzen, enz . ~±~Ien
verzekcrt hem, dat by van zyn land een vry geed kan it .aa .
ken cegen vier of vyf fchellingen de aker .
Dit is waar :
maar dan kost bet den eigenaaren nooit zoo veele ftuivers ;
en, door natuurlyke oorzaaken , als de afgelegenheid van
eenige volkplantingen, gebrek aan wegen, of aan bevaarbaare
itroomen, de gemeenfchap met eenige markt, hoe afgelegen
ook, openende, zal bet weinig of niets waardig zyn, al ware de grond uit zynen cart vrugtbaar (uitgezonderd voor
landmakelears , die her van hand tot hand doen overgaan .,
met eene winsc van een cent, of her honderdite gedeelte
van een dollar) tot dat deeze netcrurlyke beletzels worden
weggenomen ; en hoe sulks kan gefchieden , heb ik reeds
aangeweezen -- door middel van een groot kapitaal . Doch
dit itrookt niet met de beurs en met den toeftand van de
klasfe van menfchen, dear ik van fpreek, dievasteverblyven
noodig hebben, en meenen , dat, wanneer zy op hunnen grond
nankoomen, een huis bouwen, en eenige ftukken lands zuive .
ren, alle zwaarigheden zyn to boven gekoomen : doch deeze
zyn de minflen . Indien een landkooper, by zyne eankomst
In Amerika, bevinde, dat zyn land eenige honderden mylen
van de kust ligt, en misfehien vyftig of zestig mylen van cone
volkplanting, kan bet voeren van zyn gezin door cen akelig
bosch , alwaar her kompas zyn eenige leidsman is, hem ligc
den moed doen onczinken ; maar hoe zal by de akkerge.
reedfchappen, bet vee, en 't geen by verder behoeft, der.
waarts overbrengen? Indien iemant zyn ontwerp volvoere,
('twelk bykans nook hot gevat geweest is) moet by 't zich
getroosten , van de zamenleeving to zyn afgefueeden . Oni
deeze redenen is eene onderneeming omtrent Agterlanden do
zaak alleen van Kapitaalisten en Landmakelaars , die dezelye
In eens kunnen verkoopen , of ze in hunne handen houden ,
tot dat de allengskens voortgaande landoutglnnkig hunnen
Y y fa
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grond nadere . Van bier dat de verst afgelegene Agterplantaad-

jen in Amerika aangelegd zyn door de vereeniging van verfcheiden Gezinnen , gezamentlyk werkzaam . De landhandelaars
doen in Europa ginds en elders lieden aanwerven, met oogmerk om fcheepslaadingen landverlaaters to bekoomen, die,
troepswyze in Amerika aanlandende , na de zelfde plek
gronds worden verzonden, en door hunne vereenigde werkzaamheden over en weder voor elkander noodzaakelyk wor .
Voor de eigenaars klimmen de landen , gaandeweg,
den.
jaar uit jaar in, in waarde. -.
Doch onder de volgende
afdeeling zal ter meer voegzaame plaatze bier van gefproten landman , egter , die eigendom bezit ,
ken worden .
zoude zulk een mengelmoes van gelukzoekers niet voe .
voor hem zal 't bet bestgefchikte middel zyn ,
gen ;
aich in de nabyheid van eene reeds gevestigde landontgin .
hinge to begeeven, en zich in zyne woonplaats to vestigen,
elwaar by zyn gezin zal kunnen ontvangen . Langs deezen
weg zal hem zyn landgoed hooger koomen to ftaan, dan indien by bet op halfkans of lukraak koope ; doch by kan
bet ook nu nog voor eenen redelyken prys hebben -- ter
verbeteringe ruimte to over hebben , en ontelbaare moeiten ,
kosten en zwaarigheden vermyden, welke maar al to veelen,
door een tegengefteld gedrag, zich onbezonnen op den halt
gehaald hebben.
De zelfde aanmerkingen gelden , omtrent bet landkoopcn
van landeigenaaren, in de eerfte Amerikaanfche Stad, alwaar
de landverlaater aankoonlt .
Zyne eerfle vraag is gemeenlyk
ma iemant , die Agterlanden to koop heeft .
Niet lang be .
Itoeft by na eenen Makelaar to zoeken . Landen worden bent
aangeweeten, en op verkiezelyke voorwaarden aangebooden,
zoo als dezelve fchynen to weezen , omdat by weinig voor
bet land geeft, en dan zomtyds nog op lang crediet . Maar
een werkdaadige landbouwer , die zyn land voor Wet halt,
zou bet rykelyk verdienen , naardien by de waarde van alle
de omliggende landen der eigenaaren vermeerdert ; en indien
de landeigenaars van negen tiende deelen van hun land op
deeze wyze zich ontdeeden, zou de verkoop van bet overige tiende deel een goede winst geeven . Indien de land.
verlaater op de plaats blyve, en bet land en . diens nabuur.
fchap bezigtige , voor dat by eenen koop fluite , handelt
by wyslyk. Hy zal de waarde van bet land leeren kennen,
en of bet waarfchynelyk zy, dat bet, naa niet lang tydver.
loops , een bebouwd gedeelte des lands zal worden ; en
by zal den koop kunnen aanneemen , of 'er zich van of
inaaken .
Doch veelen hebben eerst den koop gefloo .
ten, en daarnaa bet land bezigtigd, en, de boven vermelde
zwaarigheden vernomen hebbende , zyn zy genoodzaakt ge.
weest, hua land to houden, of Zoo als zy best konden 'er
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over to befchikken , en na eene andere verblyfplaats ult to
zien, ten koste van dubbele geld- en tydverfpillinge . Waar
ook iemant voet aan land zette, kan by verzekerd zyn,
lieden to zullen santreffen , die met hem willen handelen,
't zy by geld, of goederen, van welk eenen cart ook, bebbe ; en indien by van beiden of van een van beiden niec
genoeg hebbe , zullen zy neemen 't geen by heeft , en
voor bet overige crediet geeven . Geenen dag behoeft by to
wagten, of by zal plannen van honderden verkiezelyke vas .
tigheden zien . Doch deeze noodige voorzorge : Zte, err gy
koopt , zal negen van de tien keeren hem fpyt en teleurflelling befpaaren .
Eene andere dringende reden om her
land to zien, eer men her koopt, is , dat de landverlaater
aldus moge in ftaat gefteld worden, zich aangnande deszelfs
vrugtbaarheid to vergewisfen, en voor hoedanige voortbrengzels her berekend zy ; eene oppervlakkige befchouwing is
't al , war daar toe noodig is . Om aangaande dat alles kund,
(chap in to winnen , booren de Amerikannen niet in de inge .
wanden der Rude ; even min doen zy een fcheidkundig onderzoek omtrent de zouten en andere beftanddeelen .ByLange
duurige ervarenisfe is her hun gebleeken, dat zommige boomen groote , eenigen geringe, anderen middelmaatige vrugtbaarheid aankondigen ; eenige boomen duiden aan, dat her
land voor dic, anderen voor een ander voortbrengzel berekend is .
Door een weinig agrgeevens-bier op, kan een wild-vreemde
zoo wel als een inboorling de waarde eener landftreeke leeren
kennen , en 't gevaar to booen zyn van misleid to worden
door de zwietige befchryvingen van opzigters , die even
zeer op de zyde des verkoopers zyn, als de aankondiging
eenes Londenfchen Vendumeesters .
Naast her landkoopen koomc her ten voordeele aanwenden van hetzelve in aanmerking . Voorzigtig niet alleen is
bet, dat een uitlander, eer by land koope, hetzelve in oog.
fchyn neemt, maar ook , naadat by her heeft gekogt, aan
gaande de wyze van bebouwinge, in de nabuurfchap gebruikelyk , kundfchap inwiuc, eer by aan her werk gaa . Dwaasheid is her , tegen den ftroom op to zwemmen , wanneer.
gy, door then to volgen, fpoediger de plaats uwer begeerce
kunt bereiken . Even dwaas is her, tegen aangenomene gebruiklykheden zich to verzetten ; niet alleen zal by zich nan
jsloersheid blootftellen, maar ook om over zyn kwaalyk flaagen befpot to worden . De Engelfche land6ouwkunde, hoe
voortreffelyk ook op de plaats, daar dezelve tot stand kwam,
geldt niet omtrent den Amerikaanfchen grond ; en veelen, dio
als volleerde Engelfche landbouwkundigen aldaar kwamen,
bebben zich genoodzaakt gevonden, het blad om to keeren,
of door eene haiftarrige verkleefdheid aan oude gewoonten
zieh zelven bedorven. Hoe fpoediger een landverlaater do
manieren cens yolks aanneemc , onder 'c welk by verkiesc
Yy a
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voor altoos zyn verbyf to neemen, hoe her fpoediger zal ver•
geeten, dat by cell buitenlanderis, en over zynen voorfpoed,
als then van eenen hunner , zich verbiyden .
Geen land is
Per, alwaar can Engelschman deezen regel zorgvuldiger be .
lioort in agc to neemen , dan in Amerika ; omdat de Amerikaanea
om geene reden waarom willen nangezien worden, by hunnert
ogden flam in waarde to zyn afgevallen, en elke vergelyking
ten hunnen nadeele , den perfoon , die dezelve maakt, zoo
Met den haat , immers hun vermoedea ten zynen nadeele
gal berokkenen.
(Het Pervolg hiernaa .)

DE BELOONDE TROUW.
l~ Zoo ver zyn ivy nu! zeide EDMUNDA, detw Echg
note van den Heer VAN WILDENFELS, 's morgens na de
bruiloft, tot haren Gemaal, en reiktehemvriendelyk een kopje
chocolade over . Zoo ver zyn wy nu : wirea wy nu ook maar
van dat hatelyk fchepfel ontilagen, dat my Were beet vergiftigt !
WILDENFELS rekte zich nit op zyne £ofa,geeuwde driemaal
beet langzaam, en tastte naar zyn kopje. Toen by dat uitgedronken had, onttlak by zyne pyp, en zonk weer op de
fofa seder. Hy fcheen geene acht to than op de woorden
zyner Gemalin ; ten minfle andwoordde by 'er niet op. Zy
yvierp zich by hens op de rustbank, omarmde hem teeder, en
drukte een' heeten kusch op zyne lippen ., Nier wear, myn
Geliefde ! zeide zy, bet blyft by ooze affpraak ; gy doet KAY•
.ROLINA her huis ruimen?
WILDENFELS. Nog heden, myn Schatje ! zoo gy bet ver •
langt : maar war zal van haar vermogen worden?
Daarvoor heb ik gezorgd .
Gisteren fprak ik
EDMUNDA .
'er nog met onzen Secretaris over, en by heeft my op zyn
ivoord van eer verzekerd, dat by alles in orde zal brengen .
WILDENFELS . Als dat zoo is, ben ik to vrede, en last alles
Ban uwe voorzigtigheid over .
EDMUNDA . En KAROLINA?
WILDENFELS . Wordt nog heden near de Stad gebragt, als
gy bet gaarne ziet.
Opdat mynen Lezeren dic gefprek dezer jonggehuwden,
op den eerflen morgen na hunne bruiloft , war duidlyker wor.
cle, moet ik hen met de perfonen dezer Gefchiedenis war nader bekend maken,
FREDERIK VAN WILOIINFELS was de eenige Zoon van een'
Laud-edelman , en had, by deszelfs dood , her Riddergoed
1 ., hetwelk by bezet, zeer met fchulden bezwaard, geerfd .
um
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Om zich van deze drukkende fchulden to ontflaan, zocht by

een ryk Meisje, en vond bet ook ill ADELEIDE VAN BULSINGEN,
eene Woes , die 50,000 Ryksdalers aan bear geld bezat . Hare
Ouders waren vroeg geftorven, en hadden haar dit aanzienlyk
vermogen nagelaten , offchoon de Guederen zelven, welken
zy bezaten, haar niet ten deal waren gevallen . Deze Goederen waren een manlyk Leen, en vermits 'er geen manlyk
Oir was, zoo vielen zy den verderen Leengerechtigden toe,
en ADELEIDE verkreeg niet anders den bet Allodiaal vermogen,
JIetwelk door de trouw der Voogden zoo aanzienlyk vermeer .
I'' RQDERIN VAN WILDENFELS leerde haar kennen ,
derd was.
verliefde op haar en op haar geld,vroeg om haare hand,en verAtreeg bet jawoord. In de eerfte jaren vanhunnen echt leefden
zy ouuitfpreekiyk gelukkig ; want ADELEIDE was , onaangezien
Karen rykdom, eene voortreflyke Vrouw, en FREDERIK van
harte geen kwaad Man . In bet tweede jeer vermeerderde KAROLINA, hunne ddnigeDogter,hun huwelyksgeluk, en zy hadden waarlyk eenen hemel op aarde .
Onvoorziens, echter, bewotkte deze hemel, en bet onweder kwam van eene zyde , van welke men bet 't minfle had
verwacht . EDMUNDA SELLIN was de bloeijende en verwachtingvolle Dogter van eenen Arbeider op hun Goed . ADELEIDE,
ftAROL1NA'S Moeder , ontdekte een' goeden aanleg , Feel
fchranderheid , levendigheid en geest in haar, befloot deze
talencen voor een' gelukkigen Man to ontwikkelen , en naat
I1aar, toen zy van de fchool kwam, by zich op bet Goed,
tot dienst van haar en xwwoLtna.
EDMVNDA beandwoordde
zoo zeer aan de verwachtingen en wenfchen van hare Wet .
doeniter , dot deze zich gelukkig achtte en zich van harts
verheugde. Zy leerde al de vrouwelyke handwerken gemak .
lyk en vaardig, nom in zulk een' hoogen grand befchaafde
zeden en wellevendheid aan, dot elk, die haar zag, zich door
over verwonderde . Daarenboven was zy zoo geesug en vro.
tyk in de verkeering, zoo nederig en befcheiden jegens hare
gebieders, en voorkwam zoo onvermoeid derzelver kleinfce
wenfchen, dot zy van alien geacht en bemind werd .
Aan hare ligchaamlyke fchoonheden , die tevens in een'
zeer hoogen grand verfraaid en oncwikkeld waren , fcheen
men by de bekoorlykheden van haren geest naauwlyks to
denken .
De manlyke bedienden van bet huis , welken zy
weidra op eenen affland wist to houden , bleven in eerbiedige verwydering voor de lievelinge van hunne gebieders
Roan ; en fleehts fomwylen , wanneer 'er een adelyk bezoek
plaats had, ontving zy van deze Heeren vleijeryen en liefkozingen, als een fehoon en aardig Meisje .
Ware dit toch altyd zoo gebleven , en had ADELEIDE niet
to vroeg ondervonden , dot zy eene giftige Hang in Karen
boezem gekweekt had! Haar Gemaal, FREDERIK FAN WILDENY Y 4
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bemerkte in bet begin ook flechts hare aardigheid ,
beuzelde en fcbertfte met haar , het welk ADELEIDF gaarne zag.
Eindelyk zag by echter ook, dat zy fchoon was, zag haar
vriendelyk in hare groote blaauwe oogen, ftreelde hare wangen, en drukte eenen kusch op hare lippen . By zyne liefkozingen floeg zy hare oogen met zoo veel mAagdelyke
fchaamte neder , werd zoo rood en ongerust tevens , en
wrong zich zoo zacht en onfchuldig ]us uit zyne armen,
dat by kasteelen op hare deugd gebouwd zoude hebben . Ongemerkt veranderde deze onfchuldige kleine floeijery in ernst .
Mare onfchuld , hare flandvastige en bevallige weigering, en
dikwerf ookhare levendige geestigheid en bet vernuft, waarmede zy zyne handen wist to ontfluipen, boeiden hem zoodanig,
dat by bet befluit nam , bet mogt kosten wat bet wilde,
over die kleine wreede to zegepralen.
Hy vereerde haar gefchenken ; dezen nam zy op zulk eene
wyze nan, dat by bemerken moest, dat dit de weg tot haar
hart niet was . Eindelyk zwoer by haar onuitfpreeklyke liefde en eeuwige trouw ; en in zulk een oogenblik , waarin by
gevoelen moest dat zy een hart had , bet welk zy hem
fchonk en waar voor zy bet zyne terug verlangde, bereikte
by zyn oogmerk . Men kan denken, met welke tranen van
rouwe zy hem den volgenden dag bet verlies barer onfchuld
verweet, en welke mocite bet hem kostte, om baar daar over
to troosten.
In bet eerst bleef hare fchande in bet huls-verborgen , en
maakte zy ook daarvan geen nadeelig gebruik .
Toen zy
echter hare zwangerheid niet langer bedekt kon houden,
legde zy, met de gedaante van een jong Meisje, tevens bet
masker der fchaamte en der befcheidenheid af, bet welk zy
tot nog toe had voorgehouden .
Vertrouwende op de gunst
van den Heer VAN WILDENFELS , werd zy trotsch en onbetaamlyk jegens zyne Gemalin en Dogter, en heerschzuchtig
tegen de bedienden in bet huis. Nu eerst viel ADELEIDE de
groote verandering van EDMUND in de oogen, en zy beklangde
to that de moeite, welke zy aan de befchaaving van dit Meisje
befteed had,
Onder vier oogen fprak zy met Karen Gemasl over hare
ontdekking, en wilde hem met alle liefde en verfchooning zyn
onrecht voorilellen ; dan by deed haar bittere verwyten daar .
over , dat zy zelve tot die vercrouwlykheid met EPMUNDA
aanleiding gegeven en dezelve bevorderd had . Zy had indedaad
ook minder gerust moeten zyn by de ontluikende bekoorlyk .
heden van dit Meisje ; dan wantrouwen en yverzucht behoorZ y hoopte van alle menfchen
den niet tot hare gebreken .
bet beste, tot zoo Lang zy overtuigende bewyzen van bet
tegendeel had ; en dit anders edel en onfchuldig gevoelen
Wat men haar mogelyk hierby
llortce haar in bet verderf .
met grQnd to last kon leggeu , was dit, Zy was fomtyds ,
PELS,
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wanneer 'er geen bezoek verwacht werd, vry onaclitzaam op
hare kleeding, en dacht aan niets minder, dan om zich voor
EDMUNDA, daartegen, wist aan
haren Man op to fchikken .
Karen opfchik zulk eene fyne afwisfeling en bevalligheid to
geven, dat zy dagelyks de opmerkzaamheid van den Heer
ADELEIDE flak met al de
VAIf WILDENFELS tot ZICh trok .
ryke kleederen, die zy droeg, dagelyks merkbarer en zigt .
barer by haar of , en terwyl zy den fmaak voor bet fchoone
van haren Man al to weinig itreelde , zoo legde zy onmerkbaar zelve den grond tot de koelbeid en onverfchilligheid,
welke in zyn Bart ontftonden .
Evenwel verdient zy deswege ontfchuldiging, indien ook
Diet eene volkomene regtvaardiging .
Hare ergloze, trou.
we en liefdevolle ziel dacht op her land en in huis by Karen
Man weinig, of well geheel Diet , aan zwier en pronk . En
hoe kon zy ook daaraan denken, daar zy haren Echtgenoot
niet hare kleeding , maar haar hart vol liefde had aangebragt? Ben weinig meet, echter, had zy toch de oogen en
den fmaak 'tan haren Man moeten vleijen .
Te bekiagen is
voorzeker de Vrouw , wier Man in huis op haren opfchilc
ziet ; dan zy is dikwerf ook niet to beklagen , wanneer zy
ongelukkig in bet huwelyk wordt, danrom , dewyl zy zelve
in huis geheel geene acbt Nat op hare kleeding . Zy legc
ongemerkt den grond tot ontrouw haars Mans, en wil den
Man eerst dan verbeteren, als her to last is .
Zoo ging her ADELEIDE met haren Gemaal . EDMUNDA ver.
fpreidde zoo wet over bare fchoonhehd, als over hare lief.
kozingen en gunstbetooningen , dagelyks de bekoorlykheid
der nieuwheid, en bezat dat gene, wat men gewoonlyk gra .
tie noemt, in een' zeer hoogen graad . Daardoor knoopte zy
haven band om den Heer VAN WILDENFELS dagelyks vaster,
terwyl ADELEIDE den baren , zonder haar weten, dagelyks
losfer maakte.
Toen deze echter haar ongeluk Diet meer
kon veranderen , verdroeg zy her ook met eene voorbeelde .
loze gelacenheid en geduld . Zonder to morren of to klagen,
befloot zy haar verdriet in haar hart, en geen verwytend
woord kwam van hare lippen .
Slechts in de eenzaamheid
zwommen hare oogen in tranen, terwyl zy in de tegenwoor .
digheid van haren Gemaal en van anderen, zoo niet vrolyk,
ten minfle gerust fcheen to zyn .
Deze hare toeftand nu had den weldadigflen invloed op de
vorming van hare goede Dogter, KAAOLINA.
Daar zy deze
geheelenal onder haar opzigt nam , wydde zy ook al haren
tyd aan derzelver opvoeding ; en hierdoor ging de flille,
zacbte, dettgdzame en geduldige gezindheid der Moeder ge .
heelenal op de Dogter over .
Zy was in den beginne flechta
de lievelinge,doch werd ten laatile de vriendin en vertrouw.
de barer Moeder , voor welke deze haar hart ontfloor .
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Echter fprak zy altyd met achting en liefde van haren Ge.
meal, en prentte HAROLINA eerbied en liefde voor haren Vader in .
Met dit alles kon her echter niet misfen , dat hare ge.
zondheid en levenskragt geknakt en verteerd werden .
Zy
vond dan ook werklyk rust en vrede in her graf, toen xABOLINA vyftien jaren oud en her evenbeeld van hare Moe .
der geworden was . Men verbeelde zich, hoe dit HAROLINA
fmartte, en met welk een gevoel zy achter de kist van hare
Nloeder volgde ! Maar nog meet, was zy leed, toen haar
Vader, zes weken na bet overlyden barer Moeder, met EDasUNDA in den echt trad.
Deze had zich beftendig in de
gunst hears Vaders weten to houden, en hem twee Zoonen
gebaard , die ook op her Goed opgevoed werden . De Heer
VAN WILDENFELS deelde , wet is waar, hare gunstbewyzen met
zyn' welgemaakten Secretaris ; dan dit was hem onbewust .
Zoo flonden de zaken, toen tufchen den Heer VAN WILDENFELS en EDMUNDAhetvoorverhaalde gefprek, op den morgen
na de bruiloft, pleats had.
KAROLINA was opgeftaan, en kwam , near gewoonte , tot
bet ontbyt beneden in her woonvertrek . By hare intrede in
de kamer neeg zy voor haren Vader, en zeide : Goeden
morgen , lieve Vader! - dan tegen EDMUNDA zeide zy war
zachter : Goeden morgen . - Hier op ging zy by haren Vader , en kuschte hem hartlyk en eerbiedig de hand .
EDMUNDA reikte haar de hand toe met de woorden : Kuscht
gy nwe Moeder de hand nlett Ik beveel her u
KAROLINA blyft zwygende en met nedergetlagene oogen
1taan, en aarfelc en words rood KAROLINA , uw Vader beveelt bet u I
VAN WILDENFELS .
Hierop kuschte zy zwygende EDMUNDA de hand, en groote
tranendruppels rolden over hare wangen .
EDMUNDA tegen HAROLINA . Schenk u uw kopje thee in .
Terwyl zy dit deed , en de thee met hare tranen ver.
mengde, ftoven hare beide Stiefbroeders, ADOLF en EDUARD,
met een woest gedruis in bet vertrek , en werden van hunne Ouders geliefkoosd en met kusfchen overladen , daar
WILDENFELS zich by HAROLINA ' S komst niet op de rustbank
verroerde , maar haar geheel werktuiglyk de hand, om to
Zy dronken met hunne Ouders chocokusfchen, toehield .
Jade, aten daarby van de taart van gisteren, en IAROLINA
dronk hare twee kopjes thee met hare tranen . Daarna bong zy
zich weder, verliet her woonvertrek, en ging op hare kamer .
Vaauwlyks had zy hier eens uitgefchreid, en zich een weinig
aangekleed, toen zy weder naar beneden werd geroepen .
KAROLINA, by her intreden van her vertrek, op een' zachten Loon . War belieft u, lieve Vader?
Pak al uwe zaken byeen1 Morgen vet.
VAN WILDENFELS.
treks
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trekt gy naar de Stad, om daar to blyven en war to leeren .
KAROLINA , ontfleld.

been ?

Ik, lieve Vader ? Waar zal ik dau

VAN WILDENFELS . Dat zult gy wel zien .
KAROLINA zag aan bet gelaat haars Vaders, dat zyn bevel

hem ernst was, ging ttilzwygende weg, en gehoorzaamde .
Den volgenden morgen frond de wagen gereed : KAROLINA
tram affcheid van alien, kuschte haren Vader, en dicmaal ook
ongeheten FDMtJNDA, de hand, zette zich in bet rydtuig en
reed been . De Bediende, welke met haar reisde, en gelast
was om onder weg voor haar to zorgen en den brief in de
Stad to overhandigen , had eene onbepaalde achting en eerbied
voor haar, en liet bet haar aan niets ontbreken .
Op den vierden dag bereikten zy de Stad , en KAROLINA
trad by eene eerwaardige Weduwe in huis, die baar met alle
achting en vriendelykheid ontving. Zy heette hier , wel is
waar, niet Freule VAN WILDENFELS, maar .7ufvrouw MULLER,
en was de Dogter des Ambtraads MULLER in B . ; dan dit ver.
hinderde hare goede ontvangst niet . Ilaar Vader had haar,
naamlyk, v66r haar vertrek uitdruklyk bevolen , dac zy ha,
ren Stand en Geboorte bier verzwygen moest, ten einde
dezen en hare rykdom niet ontydig vryers mogten uitlokken , welke haar geld namen en haar ongelukkig maakten ;
als zy zich hier gevormd en befchaafd had , ware bet nog
altyd vroeg genoeg om in Karen Stand terug to treden .
KAROLINA was eenvoudig genoeg om deze fchyngronden
voor waarheid to houden , zag in dit bevel bet boosaardig
oogmerk barer Stiefmoeder niet, en verborg gemoedelyk hare
geboorte.
Jufvrouw BRUIN, by welke zy gebragt werd, was de Weduwe van een' Dorpspredikant , had zich in de Stad nedergezet, en aldaar een Kostfchool voor jonge , welbemiddelde
Meisjes opgerigt. Behalven hare Kostjuffers, bezochten ook
andere Jongelufvrouwen hare School .
Het onderwys in de
vrouwelyke handwerken en in bet Fransch fpreken - fnap.
pen mogt ik liever zeggen -- verrigtte zy zelve met hare
Doper. Tot de andere kuniten en wetenfchappen gebruikte
zy Meesters, welke daarvoor van haar alleen betaald werden . In de Stad, waarin zy woonde, was eene Hoogefchool,
en dus bevonden, zich daar, behalve andere gefchikte mannen,
fomwylen ook Studenten , die dit onderwys by de jonge
Meisjes gaarne op zich namen . Jufvrouw BRUIN was echter
zeer voorzigtig, gemoedelyk en wys in hare keuze ; zoo dat
haar goede naam even min , als de eer en deugd barer Kwekelingen, daardoor in gevaar werd gefteld.
Eens bezochc zy met bare Kwekelingen eene openbare
wandelplaats, wanneer een jong Edelman, met name WILLEnr
VAN TELTOW , dien trein befchouwde, doch inzonderheid
zyr
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zyne oogen Op IAROLINA bleef vestigen . Hare fchoonheid zoo
wel als hare zac.htheid en goedaardigheid , die nit hare
oogen fpraken, troffen zyn hart, en by befloot, haar to leeran kennen, en, zo bet mogelyk ware, haar waar to nemen
en to beproeven .
De goede naam , waarin dic Kostfchool
en de Kwekelingen flonden , fehrikte de wellustelingen of
van aanvallen op de deugd dezer jonge Meisjes, en boe .
zemde onzen WILLEM cooed en vertrouwen in, om zyn goed
en edel oogmerk to bereiken .
Na verloop van eenige weken , wanneer by zyn plan ry .
pelyk doordacht en met zyne vrienden overlegd had , ging
by, onder den nangenomenen naam van WILLEM SMIT , by
de Predikants-Weduwe, en bood zich tot her geven van
onderwys ran hare Kwekelingen aan .
Zy fond , wel is
waar , in bet eerst in bedenking , toen zy dezen jongen
fehoonen Man zag, en zy vreesde voor de barren barer Leer .
lingen ; doch haar ontbrak een Teekenmeester, en vermits
SMIT haar joist verzocht om her onderwys in her Teekenen
aria hem op to dragen , zoo zette zy hem met geen flellig
weigerend andwoord af, maar bepaalde hem om over eenige
dagen weder by haar to komen met proeven van zyn werk.
SMIT kwam , en de proeven voldeden : gevolgelyk nam zy
hem aan tot Teekenmeester , onder dic beding echter , dat
by in haar byzyn her onderwys zou verrigten .
SMIT liet
zich deze voorwaarde welgevalien . Toen zy hem eenigen
tyd waargenomen en hem bad leeren kennen , zoo dat zy
voor de deugd barer Kwekelingen by zyne fchoonheid niet
behoefde to vrezen, lief zy hem, gelyk al de andere Onder.
wyzers , in de lesuuren alleen.
KAROLINA muntre antler al hare Medezusters in alles uir .
Zoo wel fchoonheid als vernufc en fyne befchaafdheid bezat
zy boven de anderen , en in zedigheid en deugd , gelyk in
alle andere kundigheden , kon niemand haar evenaren . Daardoor verwierf zy zich weldra de achting err liefde van hare
Leermeesteresfe, en de opregte vriendfchap van hare Mede .
leerlingen , dewyl zy met hare bekwaamheden zoo veel be .
fcheidenheid paarde, en niemand hare meerderheid Tier ge.
voelen .
Zoo beyond zy zich in haren tegenwoordigen fland weldra
onuitfpreeklyk gelukkig . Van elk geacht en bemind, fpoedden hare dagen, by de vrolykheid der overige Meisjes, zoo
fuel en ongemerkt voorby, dat zy byna vergeten had, dat
zy door hare Ouderen verfloten was . Zy had in her eerfle
jar vlytig aan Karen Vader, onder her adres van den Ambrsraad MULLER in B., gefchreven , en telkens ook andwoord
van hem ontvangen . Eensklaps bleven de audwoorden ach .
ter , en , in weerwil van hare beden en klagren , kreeg zy
geenen regel van hem tot andwoord .
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KAROL! A beklaagde zich bier over aan Jufvronw BRUIN.
Deze nam hartlyk deel in haren kommer, en zocht haar
door goede hope gerust to ftellen ; fcheen echter eenigzins
verwonderd en geheimzinnig to worden . KAROLINA bemerkte
dit , en drong onrustig by haar aan , om haar alles to ont
dekken ; doch zy wist dit altyd ce ontwyken, en zweeg .
Jufvrouw BRUIN, naamlyk, had federt een vierendeel jaars
ook geen kostgeld voor KAROLINA ontvangen, en werd alzoo
natuurlyk by die ontdekking een weinig getroffen . Doch zy
wilde de goede KAROLINA, door dit to openbaren, niet one
rusten , en haar hart nog dieper wonden, dan her reeds gewond was ; daarom zweeg zy geheel en al flit . Toen echter
bet kostgeld van den eenen tyd tot den anderen wegbleef,
en 'er een vol half jaar achteruit was , maakte zy den Tee •
henmeester sMIT tot vertrouwde van haar geheim .
Zy had opgemerkt , dat 'er cusfchen hem en RAROLINA
een vriendfchaplyk vertrouwen, en misfchien nog iets meet,
plants had . KAROLINA fprak tegen haar met achting en gevoel van sMrT , gelyk by deed van KAROLINA . Deeze tee•
kende uitmuntend fchoon, en was gewoon hare fnipperuuretz
grootendeels aan deze hare geliefdfte bezigheid to wyden . Zy
moist zelve wel niet, dat,behalve haar talent en fynen fmaak,
ook de fchoone Teekenmeester de aanleidende oorzaak daar .
van was . Hy had haar, ja altyd boven de anderen, met
zulk eene uitftekende achting er, wellevendheid behandeld,
had in de teekeningen , welken by haar gaf, altyd zoo juist
haren fmaak getroffen, en zoo diep in hare ziel gelezen, dat
iedere teekening telkens gelukken en haar loffpraken verwerven moest . Dit had haar aangemoedigd cot de uiterfte befchaving in deze kunsr .
De file befcheidenheid en de
zielvolle geheime liefde ,
welke smIT jegens haar in de
oogen blonk, en die by toch altyd to beftryden fcheen ; bet
uicvorfchen en voorkomen van hare geheimlte wenfchen , en
de wyze, op welke by haar zyne hartlyke achting blykert
liet ; her fmachtende vuur zyner zachte blaauwe oogen , em
her gedurige beven en blozen, wanneer by eens alleen,met
haar fprak .- dit alles had allengskens een vriendfchaplyk ver •
trouwen tusfchen beiden doen geboren worden, hetwelk voor
ufhrouw BRUIN niet verborgen kon blyven . Somtyds warem
J
zy beiden in hunne kunst zoo zeer verdiept, dat zy daar .
over vriendfchaplyke gefehillen voerden , en geheel niec aan
hunne harten dachten .
Dan by her fcheiden zeide een
zachte druk van SMIT's hand aan KAROLINA, en een blik van
YAAOLINA non SMIT , dat hunne harten elkander verfionden,
offchoon zy flechts over de kunst gefproken hadden .
Dit gaf der Predikants Weduwe her regc, ow SMIT her ge.
being van KAROLINA toe to vertrouwen . Hy hoorde her en ont
felde , doch zeide tevens , een' goeden Bekenden van den
Ambts.
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Ambtsraad MULLER to weten, door wien by de betaling zou .
d e bezorgen ; echter verzocht by haar, om tot zoo long alles voor KAROLINA geheim to houden . Het is ligt to den.
ken, dot hem by dit gefprek eenige woorden ontvielen, welke der Weduwe zyne geheimtle gevoelens duidlyk genoeg tc
kennen gaven ; en zy verheugde zich hartlyk over deze ontdekking , dewyl zy geloofde, dat let ter wereld geen gelukkiger poor zoude zyn , dan deze jonge lieden , wanneer zy
vereenigd werden .
Na verloop van vier weeken kwam SMIT , bragt bet kostgeld voor bet achtertlallige halfjaar, en betaalde tevens voor
een halfjaar vooruit.
Nu was alles weder in de vorige
piooi, behalve dat KAROLINA door bet lang ftilzwygen van
Karen Vader dagelyks treariger en bekoutmerder werd . Tufvrouw BRUIN zochc haar zoo goed mogelyk gerust to ilelleu ;
zeide haar , dat zy een geheel jaar kostgeld had ontvangen ;
doch verzweeg den naam van den brenger van bet Plve . KAItOLINA was van gevoelen, dat daarby een brief van u .. en Vader geweest moest zyn, en wilde zich dit maar volflrekt niet
laten ontpraten . Dan zy kon haar geenen brief geven, en
RAROLINA moest zich to vrede ilellen .
Her eerie denkbeeld en bet eene gevoel verdringt in den
mensch altyd bet andere ; niets dan ons Ix duurt beftendig
voort, en de uitwendige indrukfels wisfelen dagelyks of . Die
ondervond ItAROLINA ook . Allengskens verdreef bet denkbeeld des Teekenmeesters de gedachte aan haren Vader uie
hare ziel ; zy fcheen haar hart boast liever met genen , dan
met dezen , bezig to houden , en de aanwezige Minnaar
fcheen den afwezigen Vader in vergetenheid re zullen brengen . Zy kon , wet is waar , van SMIT niet meer leeren , en
teekende veel beter dan by zelf ; echter wilde zy hem dat
niet toeftemmen . Zelfs vond zy zyne teekeningen altyd veel
fchooner dan de haren, en fprak een' ieder' tegen, die bet
tegendeel beweerde . Wanneer een vreemde bet verfchil be .
flisfen zoude , werd zy altyd in bet ongelyk gefteld, want
elk verklaarde hare teekeningen voor beter dan die van haren
1Vleester ; alleen zy beweerde , dat dit flechrs eene vleijery
was, die men niet barer kunst,maar aan hare Sexe maken w it.
d e. Indedaad hield zy ook de teekeningen van SMIT voor beter
dan de haren ; doch zy wist niet dat de liefde deel had aan
deze overtuiging, SMIr's kunst en onderwys was haar dua
al • lang ontbeerlyk geweest ; dan zyn perfoon en zyne verkeering was haar daarvoor des to onontbeerlyker geworden .
Zy had geene rust, als zy SMIT in geenen dag gezien had ,
fprong honderdmaal van den noel op, en zag uit bet venfler,
als zy hem verwachtte ; en wanneer by kwam, huppelde zy
hem vrolyk tegen, om hem haar werk cc lacen zien, en daarover met hem to kibbelen .
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even oiotitbeerlyk geworden .
Hare geheele fchoone ziiel had voor hem bloat gelegen ; by
bad dezelve laug waargenomen en beproefd, en zyit hart de.
zelve goed bevonden .
Evenwel had by bet woord Liefde
nog tegen haar niet geuit, am des to langer bet hooge gelyk
barer vriendfchap to genieten , en misfehien weldra de bekentenis der liefde van bare lippen to hooren . Hy wise dac
zy bem beminde ; dan zy kedde hem flechts onder den ge .
leenden naam van SMIT, en by wist alzoo niet, welk eeneni
indruk de ontdekking van zynen Stand op haar hart zou
waken . Daarom hield by de bekentenis zyner liefde achter ,
terwyl liefde en maagdelyke fchaamte hare lippen floten .
Zoo belecfden zy beiden zalige en onzalige dagen tevens ,
s1 naar men bet opvatten wil ; en SMIT, die zich door zyne
opregtheid en befchaafdheid in de verkeering, en byzonder
door zyne befcheidenheid en opgeruimdheid , kragtiglyk had
aangeprezen, hield EAROLINA dagelyks gezelfchap.
Hy was gewoon, haar en de overige Kostjuffers desavonds,
in de tegenwoordigheid van jufvrouw BRUIN en hare Dog.
ter, to bezoeken, en den tyd al pratende to korten, zonder
then met Kusch of Pand-fpel door to brengen . Zyne grand .
nesting was : men moest een jong Meisje , omtrenc bet welle
men geen ernftig oogmerk had, ook zelfs by onfehuldige ge
legenheden, gelyk by bet pandfpel , volflrekc niet kusfchen
de ontwikkeling dezer flelling zy myner jonge Lezeresfen aan .
bevolen, welke ik hierdoor welligt een blosjen befpare .
SMIT

(Het Vervolg hiernaa.)

ANEKDOTE VAN FREDERIK DEN GROOTEN, BONING VAN
PRUISSEN .

op zekeren dag met eett' zyner
F Staatsdienaaren Rykszaaken
bebandelende, fprak deeze,
REDERIK DE GROOTE ,

dat by niet dan met den uiterften fchroom verzogt gehoord
to warden quitrent eene byzonderheid, doch die by, amptsen pligtsbalve, niet mogt verzwygen
„ Wat is het?" hernam bier op de Koning : , fpreek vry uit ." - Sire, was het
antwoord, 'er bevindt zich in uwe Hoofdflad zelter perfoon,
die zich veroorloft, met eene volflrekt onvergeeflyke vry .
postigheid van uwe Majefteit to fpreeken ; by doet bet over .
%I en in alle gezelfchappen, met eene foort van bitterheid,
even misdaadig als de dingen , die by zegt ; her is eene onverdraagelyke openbaare ergernis . -- „ Wat zegt by dan ?"
Sire, dingen, welke men niet durfc herhaalen , en die
men in tegenwoordigheid van uwe Majefleit niet kan zeggen .
„ Maar
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„ Mar lk moet evenwel weeten , wet by zegge , otn
• daar mede overeenkomilig myne maatregels to neemen .
• Vertel my zonder fchroom de gefprekken , die gy van bem
• gehoord hebt . Zeg wet gy weet ." - Sire, by fpreekt niet

over uwe Majefleit als over een groot Koning, noch zelfs 21s
over zynen Koning . De neamen, van welke by zich bedient,
zyn, dwingeland, despoot, en dergelyken . De haat alleen
bezielt hem . - „ Ell wat voor een man is by dan?" - Hy
beet zoo. - „ Ik vraag u niet near zynen naam ; iets, dat
• my weinig raakt : ik vraag u, wet by is ." - Hy is een
Berlynsch burger. -- „ By zynen rang heb ik even weinig
• belang als by zynen naam ; ik begeer to weeten, welke
• zyne vermogens en hulpmiddelen zyn . Kan by tweemaal
„ honderd duizend man to velde brengen?" - Neen, Sire,
by is een burgerman , die een inkomen van eenige honderd
Ryksdaalders heeft. - „ o I Gy ilelt my gerust . Zoo veel
• blykt, dat die man niet een van myne vrienden is ; en gy
• begrypt, dat, indien by legers kon to velde brengen, ik op
• myne hoede zou moeten weezen ; doch dear by dat niet
• kan doen , verdient by flegts veragting.
Indien by het
• evenwel to erg maakte, zou men zyne familie kunnen by• eenroepen, om bet hem to verbieden, of hem ook wel in
• her Gekkenhuis kunnen opfluiten ."

RZGTMAATIGE BETAALDZETTING.
(Uit WITTMAN'S Travels in Turkey.)
en geval van Woekerwinst werd voor den Groot-Vizier
F, gebragt .
Een Turk hadt eenen anderen eene fom, ten
beloope van elfduizend gulden, opgefchooten , tegen eene
rente, die onmaatig hoog mogt weeten, zelfs in dit Land,
wear de wettige rente zomtyds tot twintig ten honderd in
De Geldleener hadt dit geld Lien jaareri
't jaar beloopt.
lang gebruikt , wanneer by bet den Opfchieter wedergaf,
doch weigerde de rente to betaalen , ter oorzaake van de
overmaatige hoogte , op welke dezelve bepaald was . De
Groot-Vizier erkende de regtmaatigheid van zyne weigering ;
dock bevel met groote fchranderheid , de zonderlingheid
des gevals in opmerking neemende, dat de geweezene Schul .
denaar eene gelyke fom , voor een gelyk getal jaaren, aan
zyn geweezen Schuldeifcher, zonder Rente to trekken, zott
ter band flellen .

ME N G E L TVERK,
TOT

FRAAJJE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETREKKELYK,
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let onderwerp deezes verhaals wierdt gebooren , op
den 3 April 1748, to Bremervorde, in bet Hertogdom Bremen ,
alwaar zyn vader Burgemeester was .
Een man van ernsthaftigen aart zynde , gedoogde by
niet, dat zyn zoon met andere kinderen van zyne jaaren
verkeering hieldt, maar zogt al vroeg een gevoel van
's menfchen belattgryke beilemminge hem in to prenten .
Diensvolgens fleet by bet grootfle gedeelte zyner jeugd,
't zy in eenzaamheid , of in bet gezelfchap zynes jongeren broeders , en vatte welhaast een overheerfchenden
fmaak op voor historifche en myflieke fchriften ; hoewel hy, tot zyn geluk, van de laatflen niet veele zieh
kon aanfchaffen . In 't fchool zyner geboortel{ ad leerde
by de eertle gronden der Latynfche en Griekfche taale,
en maakte, door zyne naarligheid , zoo goede vorde .
ringen , dat by aldaar reeds een opflel in vry goed
Latyn kon vervaardigen . Zyn vader, een man van gezond oordeel, ontdekte in hem eene vatbaarheid voor
de ietteroefleningen, doch liet de keuze van een beroep
geheel aan hem over ; en TJEDEMANN , welke op dit
pas in de kanzelwelfpreekendheid behaagen vondt , gaf
de voorkeuze aau de beoeffening van de Godgeleerdheid .
Naardien 'er to 8remervgrde voor hem niet meer to
leeren viel, zondt zyn vader hem , in den herfst van
1763, na Verden, alwaar by terflond in de eerfte klasfe wierdt geplaatst, en geduurende cenige jaaren op de
taaloe#fening zich byzonderlyk toelegde : want , vol .
gens zyn eigen zeggen,begreep by tot no- toe de godge*
Schryver
der
tract
Goud
hekroondePrysverhandelinge,
ia
C )
bet X1Ide Stuk van TEYr. U's 7iveede Genootfchap.
MENG. 1804 . No . 16 .
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geleerde en wysgeerige lesfen niet , welke nan dat
Een Franfche taalmeester
fchool gehouden wierden.
deedt hem de fchoonheden der Franfche Schryvers gevoelen . Naa een tweejaarig verblyf begaf by zich na
bet Doorluchtig School to Bremen , toen vermaard ona
de naarftigheid en goede zeden der leerlingen , en 't
welk op de aankweeking van zynen geest een weldaa .
di ;en invloed hadt . Onder zyne medeleerlingen bevonden 'er zich cenigen, die op de fraaie letteren, en met
naame op de Duitfche Dichters , zich yverig toelegden ;
hun omgang, met zyne beftendige naarftigheid gepaard '
verwekte in hem den fmaak voor bet ichoone. Met
een geheel ander oog ]as by nu de Latynfche en Franfche Dichters dan voorheen , en beoeffende lneteen de
lessen der vermaardle onderwyzers van den goeden
fmaak . Te Bremen wierden insgelyks voorleezingen ge .
houden over de wysbegeerte en de gefehiedenis, in wrl,
lee , zoo wel als in bet leezen van de beste heden.
daagi'che wysgeerige fchriften, TIEDEMANN een byzon .
der behaagen vondt . Thans doorlas by de Werken van
DESCARTES , LOCKE , HELVETIUS , WALEBRANCRE en
anderen , doch wyside zyne aandagt niet zoo zeer aan
de felzels deezer Wysgeeren , als aan byzondere piaatzen , die tot verder naadenken hem aanleiding gayeu .
TLEDEMANN heeft zelf erkend, dat by insgelyks groot
nut trek nit zyne verkeering met zynen medeleerling, den
Heere MEINERS, van Gottingen, met %vies we gelykbeid van inzigten en geaartheid hem naauw hadt ver .
eenigd . BRUCIiER'S Inflitutiones Izistori6 philofophiere ontwikkelden in de ziel van TIEDE11IANN de kiem, die naderhand zoo overvloedige vrugten voortbragt .
Naa anderhaif jaar vertoevens to Bremen , vertrok
'rlEDEMANN, in de lente des Jaars 1767, na GSttingerr,
alwaar by in de wiskunde, de abode letter'cunde , de
tvysbegeerte en derzelver gefehiedenis zich oeffende . In
de wiskunde badt by 1 is ;•N ER tot leermeester . Doch
vermits verfcheiden deelen der openbaare voorteezingen
voor hem duister waren . en by wet gaarne sets zyn ge •
beugen aanbeval, 't welk zyn ver(tand niet kon begrypen, zette by genoegzaam op zich ze)ven to Gottingest
zyne ftudien voort, en ging, tot nader ondeFrigt omtrent seder onderwerp, tot de bronnerl zelve. Omtrent
leezen tyd las by vlytig ROLLIN'S Oude Gefchiedenis,
en eenige Romans, a1s die var' FIELDING , ROUSSEAU'S
Van zyn
Werken, Pt .scau.'s Gedagten , en andere .
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voorareemen om zich in de Godgeleerdheid to oeffenen
zag by af, in gevolge van menigerlei twyfeliogen, wel .
Ice over dat onderwerp by hem opkwamen .
'Fhans
wendde zich Zyne aandagt tot de Regtsgelcerdheid, want
tegen by , egter, welhaast eenen weerzin opvatte, en
gaf zich geheellyk, by voorkeuze , aan de wysbegeerte en de gefchiedenis Bier weetenfchap over . Om met
de aloude Wysgeeren meer van naby bekend to wordon, zogt by zich eene volledige kennis van de Griek .
fiche taale eigen te maaken .
Naa cen aangenaain verblyf van vierdehalf 'air to Got .
tingen, deedt wylcn de llooglceraar EYRING, van wierl
by en ntEINERS afzondcrlylt onderwys in het Grieksch
ontvangen hadden, •a an TILDEI'MNN den voorflag tot bet
aanvaarden van den post van Gouverneur by een Lyflandfch' Edelman . Ondanks zynen tegenzin, om varl
de weetenfchappen, en van die milde bron van kennisfe,
de Gottingfche boekery, zich of to fcheuren , nam by den
voorflag met blydfchap aan, uit hoofde zyner uitwendige
omftandigheden s en zyne vreeze voor zyns vaders misnoe .
gen, omdat by van de ttudie hadt afgezien,door welke
hem de weg ter bevorderinge zou open geftaan hebben .
Diensvolgens vertrok by , in den winter des Jaars
1769, na Lyfland, en vertoefde aldaar bykans vier jaa .
ren , ouder eene groote fchaarsheid van boeken , en
zonder groote vorderingen to maaken , omdat de waar .
neeming van zynen pligt by zynen jongen leerling hens
van de gelegenheid beroofde om zyne eigen oeffeningen
voort to zetten . Dewyl by, daarenboven, geen uitziat
op een toekoomend vast bettaan hadt, verlangde by na
Dtiitscfiland terug to keeren , en deelde zynen Vrietl l
MEINERS zyn verlangdn mcde, die, omtrent deezen tyd,,
tot lloogleeraar to Gottingen was beroepen, en hens
goede hoop gaf. In den Jaare 1772 gaf by to Riga in
t lieht zyne Proeve van Verklaaringe over den Oorfpronnder Taale, en keerde, in den Jaare 1773, na zync ge .
boorteplaats terug, alwaar by tot in de lente des volgenden jaars vertoefde, met oogmerk om nader bekend
to worden met de hedendaagfche letterkunde van zyn
Vaderland i waaromtrent by , geduurende zyn verbtyt`
in Lyfland, een vreenrdeling was geworden . Andermpl
begat by zich dan na Gottingen, alwaar by met IIErNB
kennis maakte , door wien by tot lid van bet Letterklin .
dig Kweekfchool wierdt tangenomen . I-let gering inZ z a
kbo.
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koomen, welk by als lid van dit Inflituut genoot, de
byzondere lesfen, welke by aan eenige Studenten in bet
Latyn gaf , en de voordeelen van zyn boekfchryven , bezorgden TIEDEDIANN, die weinige behoeften hadt, een
voegzaam bellaan . HEYNE, door verfcheiden proeven,
van TIEDEMANN'S uitlleekende begaafdheden overtuigd ,
moedigde hem aan tot de uitgave van zyn voortreffelylt
Werk , getiteld : Zamen/lelzel der Stoifche Wysbegeerte
(Leipzig, 1776) en fchreef daar by eene Voorrede . Bykans alien zynen ledigen tyd befteedde flu TIEDEMANN
-aan de befpiegelende Wysbegeerte.
Omtrent deezen tyd ontving HEYNE aanzoek om een
bevoegd voorwerp tot den post van Hoogleeraar in de
Latynfcbe en Griekfche taale in bet Collegium Carolimum to Casfel. Hy floeg TIEDEMANN ten then einde voor,
welke diensvolgens to Casfel wierdt beroepen . In den
herfst des Jaars 1776 vertrok by derwaarts, om zynen
nieuwen post to aanvaarden . Hoewel by nu van H EY.
N E was verwyderd, . bleef daarom niettemin de eerwaardige man een waar vriend van TIEDEMANN, en voorzag
hem van menigvuldige boeken uit de welvoorziene boekery to Gottingen , waar tegen by eene nooit verminderentle liefde en agting voor HEYNE betoonde .
In zyne ledige uuren hervatte TIEDEDIANN, met nieu .
wen yver, de beoeffening van de Wysbegeerte en van
baare Gefchiedenis . Meer en meer begon nu zyn flelzel tot bet Materialismus over to hellen ; en lang zoude by , waarfchynelyk , by die denkwyze zyn gebleeven, hadde niet bet geval, onder verfcheiden Vreemdelin .
gen , den diepdenkenden TETENS na Casfel gevoerd,
wiens Proeven hem reeds bekend waren , en wiens gefprekken en daar op volgende briefwisfeling hem van
zyne dwaaling overtuigden en aan zyn flelzel eene andere wending gaven .
Kort daarnna gaf by in 't licht
zyn Onderzoek omtrent den Mensch (Leipzig, 1777 en
1778 ' 3 Deelen) De Eer/le Wysgeeren van Griekenland
{ eipzig , 1780 .) enz . en ondernam zynen Geest der
B houwende Wysbegeerte .
in' de lente des Jaars 1786 wierdt by, nevens de an.
4ere Hoogleeraars van bet Collegie , na Marburg ver
plaatst,
, en aldaar tot Hoogleeraar in de Wysbegeerte
nangefheld . Met toejuiching gaf by aldaar les in de
Redeneerkunde, Overnatuurkunde, proefondervindelyke
~empirifche) Zielkunde , het natuurlyk Regt, de zedely-
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ke \Vysbegeerte , de Gefchiedenis der Wysbegeerte en
van den Mensch , en verklaarde de oude Griekfche
Schryvers . In zyne voorleezingen wist by bondigheid
met duidelykheid en bevattelykheid to vereenigen, en in
zyn geheele gedrag omtrent zyne toehoorders vertoonde zich de opregtheid eenes hartelyk genegenen vriends .
In hot gezellige leeven nam zyne opregtheid en minzaarnheid iedereenen, al aanftonds , ten zynen voordeele in , en by moest wel een prooi van gemelykheid
geweest zyn, die in 't midden van den kring zyner
vrienden niet in een goed humeur kon . gebragt worded.
In gemengde gezelfchappen vermydde by alle gefprek .
ken over onderwerpen , de geleerdheid en weetenfchappen betreffende, en door zyne ongemeene gefpraakzaambeid wist by den man van weiniger talenten zyne
minderheid to doen vergeeten .
Maar de fchatkameren
zyns vernufts opende by alleen voor zyne vertrouwde
vrienden - van welken by, in allerlei omftandigheden
en lotverwisfelingen , een vriend bleef -- en in deezen
meer beperkten kring was zyne verkeering ongedwongen, onderhoudenci en ongemaakt. ledereen ontdekte in
hem eerr diepen denker, en eenen man van weezenlyke
geleerdheid .
Hier wierdt menig fchitterend en oor .
Ipronkelyk denkbeeld in een holder licht geplaatst .
Als man van letteren bezat TIEDEMAiNN weezenly.
k e verdienften . Van de letterkunde van Griekenland en
Rome doortrokken , in alle de ftelzels zoo van de o n .
d e als hedendaagfche wysbegeerte door en door bedree .
ven, hadt by do doode en leevende taalen ten zynen
baate, en was met de zeden en gewoonten van vroegere en laatere tyden gemeenzaam bekend . In P.eisbe .
fchryvingen was by ongemeen beleezen, en by koesterde bet denkbeeld, om ten eenigen tyde eene uitvoerige
Cefehiedenis van den Mensch to fchryven, waar toe by,
reeds zints by de Univerfiteit verliet , fchetzen en uit.
voerige bouwftoffen hadt byeenverzameld . Grondig veritondt by de Griekfche taal in alle haare tongvallen ; en in
't Latyn wist by zich fierlyk en met nadruk nit to drukken , gelyk blyken kan nit zyne 4rgumenta Platonis,
gevoegd agter de uitgave van PLATO, re Tweebruggen
gedrukt, nit zyne verwonderlyke Prysverhandeling, getiteld : Disputatio de Qu&Iiiane qua fuerit artium map carum origo (lleantwoording van de Vraag over den oorfprong der Toverkunftenaaryen), en nit verfcheiden Pro .
Z z 3
gram-
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gramma'g, de drie, by voorbeeld, De antiquis guibus.
clam Mufei Fridericiani fsmulacris, (over eenige aloude
beelden in de Fridericianifche Kunstverzameling) . In verfcheiden leevende taalen was by even zeer bedreeven .
De gefchiedenis der Wysbegeerte, egter, en de proefondervindelyke Zielkunde waren zyn fort , zyn ftokpaard . Talryker zouden, ongetwyfeld, zyne fchriftetl
geweest zyn , indien zyn Geest der Befchouwende Wysbegeerte minder ongunflig en onverfchillig ware ontvangen geworden, Veele kleinere fchriften liet by ongedrukt liggen , om dat by bang was geworden voor den
onbcfchaafden en ruuwen toon, welke onder de wysgeerige oordeelvellers in zwang was geraakt , en om dat
by to oud was geworden om zich in geleerde gefchillen
to begeeven .
%Vat zyn wysgeerig flelzel aangaat, bath by, in zyne
vroegere jaaren, to veel van bet Leerilellige (dog,natismus) , en helde, in laateren tyd, vooral wat de leerwyze aangaat , tot Twyfelaary (fcepticismus) over . Zyn
godsdienst beflondt in zedelyke reinheid en deegelykheid van gedrag . Aan den uitwendigen eerdienst hegt,
to by geene waarde ; hoewel by, wat aangaat den groo .
E en
tef hoop des volkg , diens voordeelen erkende .
vyand was by van geestdryverye onder allerlel gedaante. Hy leefde in de hoop op eenen beteren frant, en
bezat eene heerfchappy over zich zelven, waarin weiitigen hem evenaarden .
Eene Overzetting van DENON'S Reizen in Opper- en
,seder=Egypte, met belangryke aanmerkingen, was TIEI)EMArN'S laatfle letterwerk . Zyn uitwendig voorkoomen en flerk geftel fcheenen hem nog veele jaaren leevens to belooven . Ondanks zyne geleerde werkzaamheden gaf by agt op zyne gezondheid , zomtyds deal
neemende aau de vermaakeu van de jagt. Dagelyks deeds
by eene wandeling, zelfs in bet ruuwlle wear. Dikinaals baadde by zich . In de halfjaarige Vacantien deedt by
gemeenlyk lange uitflappen to voet, en zogt verpoozing
in den kring zyner vrienden . In den winter des jaars
1&2 hadt by ongemeen fterk gewerkt ; -- en deezen
aanhoudenden arbeid zette by in de Paasch-vacantie
voort . Dit legde waarfchynelyk den grond zyner ongefl:eldheid ., gepaard met bet ongunflig weer geduurende
de geheele Meyniaand . want op den negentienden dies
nmand wwwierdt by vast cene hevige ontfleeking in de lo .ngen

?
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Z,yn vriend Dr.
gen en eene zenuwkoorts aangetast .
DIONCH bediende hem als Artz . Zomtyds hadt by vlaa.
gen van ylhoofdigheid, doch was op andere tydeu volkoomen bedaard . Nook liet by eenige bekommering of
belangftelling omtrent zyne heritelling blyken , mar
behieldt, tot aui zyn jongfte oogenblik, die helderheid
van geest, welke hem ten alien tyde byzonder eigen
By overleedt vroeg in den morgen van
geweest was .
den vier-en-twintigften Mey des Jaars I8o3, bet vyf.en •
vyftigfte jaar zynes ouderdoms .
t
BERIGT WEGENS EENE ONGEWOONE DUISTERNIS
IN DE MAAND JUNY 2804 OP NEWFOUNDLAND
Medegedeeld door den
VOORGEVALLEN .
I-leer J . BRISTOWE .

(Uit het Engelsch .)

H

et volgende berigt wegens eene ongewoone duisternis, op de kust van Newfoundland voorgevallen,
omtrent den tyd des Zomer.zonneftands, voor weinige
dagen door mynen Broeder my toegezonden, zal, waarf'chynelyk , by veelen niet onaangenaam zyn , en den
verhevelingskundigen waarneemer in de gedagten her .
roepen een buitengewoon verfchynzel in den dampkring, olntrent then zelfden tyd hier to lande (Engeland opgemerkt, 't welk, myns bedunkens , aan . d e
zelf?a oorzaak mag worden toegefchreeven, en met bet
verfchynzel , aan de kust van Arnerika gezien , wel
konde in verband ftaan .
Myn Broeder was onderweg
van Newfoundland na Miramichi, in Nieuw-Schotland.
Zyn berigt zal ik woordelyk overneemen .

Uittrekzel uit eenen Brief van HENRY BRISTOWE v
voerende bet Schip Poole, gedagteekend Miramichi
aI Yuny 1804 .
„ Op mynen togt 1;erwaartc gebeurde 'er let onge.pneens,'t welk, dunkt my, in eenige oorden van Newfoundland moet gezien zyn, hoewel bet yolk alhier 'er
niets van zag ;het viel voor op Zondag, den 17 deezer,
angeveer twee mylen ten zuiden van het Eiland St . Pie .
Z z 4
ter.
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Met bet aanbreeken van den dag was bet donkey
en nevelagtig ; de Zon ging als een vuurkloot op, en
verdween oogenblikkelyk , door dikke, donkere, roode
en geele wolken verduisterd .
Ten agt uure konde ik
naauwlyks zonder kaarslicht ontbyten . By tusfchenpoozen weerlichtte bet een weinig ; dit duurde tot elf
uure , wanneer bet volftrekt duister wierdt, zodanig,
dat ik op bet kompas niet meer kon zien, dan in een
zeer donkeren nacht ten twaalf uure zonder licht . Myn
Kok moest een kaars ontfteeken, om to zien of zyn
pot kookte . Het vuur hadt eene bleeke , of liever purBykans twintig minuuten bleef bet
peragtige kleur .
voiftrekt duister , wanneer bet, eerst in bet Noorden,
begon op to klaaren .
Het l iland St. Pieter vertoonde
zich even als bet land doet in den nacht, wanneer de
Maan van agter eene dikke zwarte woik ten voorfchyn
koomt, die over bet land hangt, en (oogfchynlyk) een
el of twee heldere lucht tusfchen bet land en de wolken, en voor 't overige rondom den horifon zoo zwart
als pik . Den geheelen dag hadden de wolken eene
bloedroode en geele kleur .
Ilet regende niet, en 'er
tivaaide een flappe koelte nit bet Westnoordwest . Al myn
yolk was verfchrikt .
Het was eerie grootfche , maar
cchrikwekkende vertooning .
Gaarne, denk ik, zoudt
gy dezelve gezien hebben .
per.

HEN . BRISTOWE ."

Op den ig Juny, twee dagen naa bet boven vermelde
zonderling verfchynzel , zag ik de zonnettraalen , die
door de wolken fcheenen en in myn huis op een fteenen
vloer vielen , eene purperverf aanneenien , even alsof
de venfterglazen beflagen waren ; dit was 's morgens tusfchen tien en elf uure ; de lucht was dyzig, doch niet
donker . IL- ging tertlond buitenshuis , om de oorzaak
van een zoo ongewoon verfchynzel to onderzoeken ; wanneer ik opmerkte, dat de wolken , tusfchen welke de
Zoo van tyd tot tyd zich vertoonde , met eene purperkleur geverfd waren, eenigzins leevendig, maar net zeer
glansryk . De wolken dreeven nit bet Westnoordwest,
niet zeer fnel, doch deeden evenwel, van tyd tot tyd,
den damp' :ring zich eenigzins onftuimig vertoonen .
De weinige wind , die 'er waaide, kwam nit den zelfden hoek . Den gantfchen dag behielden de wolken haa.
re purperkleur, hoewel dezelve tegen zonne . onderaang
flaau .
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faauwer wierdt. Zoo binnen als buiten de Stad wierdt
bet vreemd verichynzel door veele lieden opgemerkt, en
veroorzaakte by de fchroomvalligen eenige ontfleltenis .
Men hadt opgemerkt , dat 's avonds to vooren de
Maan zich vuurig vertoonde , duch niet zeer helder ;
en op den ig ging de Zon in eene foort van nevel op,
die, hoewel dezelve haare flraalen niet onderfchepte, haac
evenwel van haaren luister beroofde .
De gelykheid van kicur en vertooninge in de wolken,
hoewel in verfchillenden graad, haar loop, de affland
van tyd, en de flreek , in welken de wind op den Iq
waaide , bekragtigen , naar myn inzien , bet gevoelen, dat
die wolken een gedeelte diens digten lichaams uitmaakten,'t welk op den 17 de zonnettraalen aan de kust vast
Amerika onderfchepte . Het is bekend, dat de bankert
en de kust van Newfoundland aan zoo dikke nevelen
onderhevig zyn, als de zulken, die ze nooit geziert
hebben , naauwlyks kunnen gelooven . Of bet nict
waarfchynelyk zy , dat een dier onmeetelyke lichaamen van verdikte dampen allengskens in de hoogere gewesten des dampkrings is opgeklommen, door de wer .
king eenes geringen windflrooms, voor bet oogmerk be .
rekend , doch niet flerk genoeg om het to doen van
een fcheiden, en aldaar to doen blyven hangen, tot dat
bet door ten zagten westen wind oostwaarts wierdt ge .
dreeven, is der nadere overweeginge wel waardig ; alsmede , waarom liever pttrperen dan andere flraalen wierden terug gekaatst.
„1
BERIGT WEGENS DEN EQUUS BISULCUS .

e
De

(Uit snow's General Zoology .)
Equus Bifulcus , of bet Paard met gekloof.
Hoeven, fchynt eene foort van dubbelzinnig en

naam

ode

buiten den regel vallend Dier aan to duiden . Len der
meest in 't oog loopende kenmerken van het Dierengetlacht, waartoe de Paarden behooren, is, dat d ezel .
v e een enkele of onverdeelde 1-Ioeve hebben . In de daad,
indien wy flegts een enkel van deeze Dieren befchreeven gevonden hadden, wy mogten getwyfeld hebben om
bet een hooger rang to geeven dan eene louter toevallige verfcheidenheid .
Z z 5
Het
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Bet Paard met gekloofde Hoeven is een Inbooreling
van Zuid-Bmerica , en werd eerst befchreeven door
DIOJANA , in diens Natuurlyke Historie van Chili . Het
algemeen voorkomen, grootte, kleur, en veele andere
byzonderheden , zo in- als uitwendige , hebben veel
overeenkomsts met den Ezel ; dap het heeft de iem en
ooren van een Paard, en geen kruis of dwarsftreep op
de fchouders . Het is zeer wild , flerk en vlug , en
wordt gevonden in de rotsagtige gewesten van de Andes
of Cordilleras van Peru en Chili. De Hoeven zyn verdeeld als die der Herkauwende Dieren .
Het is
vreemd , dat deeze Dierenfoort , welke , als 't ware,
eene foort van fchakel maakt tusfchen de Dieren met
gekloofde en geheele Hoeven, zo lang by de Europifche Dierbefchryvers onbekend gebleeven is .
DE BELOONDE

TROUW.

(Vervolg en Slot van bl. 7I9.)
was smrr volgends gewoonte by Jufvrouw BRUIN ge.
p ens
weest , en had met RAaoLINA een' zaligen , en met bet
overige gezelfchap een' vergenoegden avond doorgebragt . fly
bad affcheld genomen , en Jufvrouw BRUIN en hare Doper
waren met KAROLINA alleen , vermits de bedklok voor de
overige kwekelingen tien geflagen , eu KAROLINA een' wenk
bad gekregen om to blyven .
Toen begon Jufvrouw BRUIN bet volgende gefprek met
HAROLINA : Lieve, beste Karolyntje ! wy zyn thands alleen ,
en ik heb u eene ontdekking to doen, die u verrasfchen zal .
Lang heb ik by my zelve in twyfel geftaan, of ik he , u zou
zeggen, dan niet : vriendfchap en liefde hebben my cindelyk
overgehaald .
KAROLINA . Nu, myn lieve Jufvrouw BRUIN! Gy m°akt my
nieuwsgierig met deze inleiding . Hebt gy een' brief vau my.
pen Vader ontvangen?
Jufvrouw s . Daarvan itraks . Thands verzoek ik u , my
op uw geweten deze vraag to beandwoorden : bemint gy den
Beer sMIT?
KAROLINA, verwonderd. Hoe komt gy toch wel op deze
vraag! Dat ik hem hoogacht, is u bekend ; en of by my be .
mint, weet gy misfchien beter dan ik zelve .
;Jufvrouw u . Hoe aartig tracht gy de vraag to ontduiken!
Hoch ik wit haar voor toegettemd houden
KAaoI.INA . Gy zult toch niet -

~uf-
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Jufvrouw B . Laat my uitfpreken ! Gy weet, hoe ik an•
tiers over hem gefproken heb ; dan heden meet ik u zeggen,
dat by een Bedrieger is .
KA30LINA, verfchrikt. Een Bedrieger? - Hoe zoo?
Yufvrouw B . Hy draagt wel geen geborgd kleed , echter
een' geleenden naam . fly beet niet SMIT , maar Baron VAN
TELTO W .
KAROLINA. VAN TELTOW ? - '

Van waar weet gy dit?
jufvrou v B . Van hetnzelven . Hy heeft bet my wet etgenlyk niet zeif gezegd , en zynen Vrienden opgelegd, ont
bet voor my to verbergen . Dezen hebben ook tamelyk wet
bun woord gehouden ; dan door eene fnapachtige Oppaster
word ik dic nieuws gewaar, en wierp bet hem voor.
KAROLINA. En wat zeide by daarop?
Yufvrouw B . Toen ik hem mynen zegsman noemde, was
by cerlyk en openhartig genoeg , om bet to bekennen .
Gy weec, zeide hy, dat enkel de liefde voor KAROLIN& my
moed tot dit bedrog heeft gegeven . Hoe ik bet met haar
lieen , en of myn oogmerk is , haar to verleiden en ongelukkig to maken, daarvan zyt gy tot nu toe ooggetuige geweest , en ik kan my op myn gedrag beroepen zonder to blo .
zen .
Ik zou bet reeds lang aan KAROLINA gezegd hebben ;
ook is haar niet onbewust, wat ik voor haar gevoel ; alleeti
ik ben onkundig , welke indrukken de ontdekking van my.
lien ftand op haar zal maken ; daarom wensch ik , dat zy
my gelleel zal leeren kennen . Zy bemint my als den Teekenmeester sMIT hartelyk ; of zy my echter ook zal bemtnnen
als den Baron VAN TELTOW, is eene andere vraag ; want zy
fchynt my geenen fmaak to hebben voor titels en grootheid .
KAROLINA, by zich zelve. Dat is waar. (Luid.) Dat zeide SMIT ?
,7ufvrouw B . Dat , en nog meer : want gy kunt ligt denken , eat ik hem itreng in bet verhoor nam en met geene
ydele uitvlugten vry liet . Ik uitte voor hem de bedenking ;
wanneer maar achter deze eerlykheid geene des to fynere geveinsdheid verborgen ligt , welke de onfchuld to gewisfer zal
moorden. Dan dic vermoeden fmartte hem, en by wees
flechts op zyn hart.
KAROLINA herhaalt de woorden : Op zyn hart. (Met eels
R ik naar den Hemel .) Ach God! .Yufvrouw B . Gy zucht zoo diep daarby ? Hoe is bet met
u? Ik heb u nog meer to zeggen .
KAROLINA . lets van mynen Vader?
.?ufvrouw B . Ja , van uwen Vader , die u , zyne lieve ,
trouwe,onfchuldige Dogter verftoten en zich van bar losgeTukc heeft .
KAROLINA, innIg getrofen .. Myn Vader my? .7ufvrouw B . Ja u. Want ik meet u zeggen , dat , reeds
federt twee jaren, niet uw Vader, maar de kieer sMIT, of
lies

T3%
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13ever VAN TELTOW , her kostgeld voor n by my heefc be .
taald ; en alles, war gy federt dien cyd onrvangen hebt, is
c-en gefchenk van zyne hand .
KAROLINA . Dat deed ssIIT? - My ouderhield sMtT, eu
niec myn Vader, by u ? By dezc woorden zonk zy onmagtig op den floe], en met»
had moeite om haar wedr tot zich zelve to brengen . Toeit
zy de oogen weder opfloeg, zeide zy met cen' diepen zucht
en een bedenkelyk hoofdfch'udden : „ My onderhoudc SUIT en
niec myn Vader . . . I" en verzocht om baar naar bed to willen brengen , dewyl zy zich to zwak gevoelde om to gaan .
Dit gefchiedde. Men hielp haar to bed, dock zy floor den
geheelen nacht hare oogen nier , maar weende onophoudelyk .
Tegen den morgenftond fluimerde zy van vermoeidheid en
magteloosheid war in, en men lief haar fluimeren , zonder
boor to wekken .
Toen zy ontwaakte, ftonden Jufvrouw BRUIN en bare Dog.
ter reeds voor haar bed, en vru .,gen bezorgd en d eelnemen .
de naar haren toeftand . Op hare verklaring, dat zy zich
vry wel beyond, baden zy haar, zich gerust to fiellen ; en
Zufvrouw BRUIN befchuldigde zichzelve , dat zy haar giste .
ten niet genoegzaam voorbereid her geheim geopenbaard
had , en alzoo de aanleidende oorzaak dezer onpaslykheid
was . Zy had, wel is waar, den Heer VAN TELTOW moeten
belooven, om haar niets van dat alles to openbaren ; dan zy
bad vermeend, der liefde en der opregtheid dit offer to moeten brengen . Zy had haar daarom, haar re fparen , en ann
den Beer VAN TELTOW niers to laced blyken .
KAROLINA beloofde dit, flond op en klcedde zich ; ecbter
kwam zy tot her ontbyt niec beneden by de andere kweke .
lingen , moor verzocht dat men haar doze keer de kofry
inogc boven brengen . Dic gefchiedde , en KA&OLINA kwam
den geheelen dag niet van hare kamer .
Nu ging zy , bet
hoofd bedenkelyk fchuddende, de kamer op en neder ; dan
zonk zy op eenen floe] , en weende . Tien malen zctte zy
zich om to fchryven , mast telkens verfcheurde zy her ge .
fchrevene. Eindelyk fcheen zy voldaan met bet gene zy ge .
fchreven had , 12s her nog eens over , verzegelde her, en
(loot bet in hare kommode .
KAROLINA woonde dien dag ook de teekenles niet by .
SMIT miste haar ; echter vroeg by niet naar haar . Des avonds
kwam by volgends gewoonte in her Kostfchool, en, daar zyyl
eertle blik haar daar zocht en niec vond, vroeg by bezorgd
en ontileld , waar zy was . Men zeide hem , dat zy zich
eenigzins onpaslyk beyond , en bederr hare kamer had ge .
bouden . Hy wilde by haar gaan, om naar haren roes?and to
verremen ; doch rn n Weld hem met vriendfchaplyk geweld
daarin tegen, en zeide hewn, dac hare ongefteldbeid van gee_
ne
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ne beteekenis was , dat zy morgen wel wear beter zoude
zyn , en flechts verzocht had , om haar heden alteen to la .
ten . SMIT ftelde zich dus gerust ; echter ging by ditmaall
vroeger dan gewoonlyk naar huis .
Den vo gcnden dag kwam BAROLINA, gelyk voorheen, by
bet ontbyt en can tafel, nam weder deel aan bet onderwys,
doch was buitengemeen ftil en neerflagtig ; en men kon aan
haar zien, dat zy fterk geweend had . leder, die haar zag,
vroeg met deelneming naar haren toeftand, en, door eenige
hoofdpyn voor to werden , ontweek zy de indringende vragen
der vriendfcbap on liefde . Des avonds kwain sMIT weder,
ging by haar , nam hare band , en vroeg op bet tederst
,, Hoe bevindt gy u thands , lieve Jnfvrouw MULLER ?" - , Ik
heb nog een weinig hoofdpyn , Mynheer - SMIT!" andwoordde zy , en zonk op haren floel terug . Stil en zwygend zat zy daar, nam Been deel Ran eenig gefprek, en be.
andwoordde de vragen, die haar gedaan werden, enkel met
een kort afgebroken ja en neen . Somwylen hoorde men
haar diep en zwaar zuchten, en zag tranen in bare oogen,
die zy we1 terughouden en verbergen wilde, doch niet kon .
SMIT zai dies avond even zoo treurig daar, als KAROLINA ;
en dus was her onderhoud deze keer ongemeen flecht . War
echter her gezelfchapaangefprek verloor,dat genoten de beide
gelleven overvloedig Ran gevoel . SMIT wendde zyne oogea
niet van RAROLINA af, wiide haar een en andermaal vragen,
of hare hoofdpyn nog niet war verminderde, vreesde echter
dat dit haar onaangenaam mogt zyn , en kon ook de vraag
Met uitbrengen . Toen by eindelyk een traan in KAROLINA'S
oog zag blinken , kon by her daar Wet langer houden ,
ilond op en nam affcheid .
Zoo, en niet veel beter, ging her nog eenige avonden .
BRUIN en hare Dogter fpraken 'er met haar over,
Jenafvrouw
verzochten haar op bet dringendfle , OM SMIT toch niec
re beleedigen , of haar beiden by hem in verdenking to
Zy beloofde dit nogmaals , hield haar woord ,
brengen .
en ontdekte piers aan $MIT ; dan her geheim fcheeu hare
borst to zullen doen barften, terwyl zy van dag tot dag achterhoudender en flilzwygender werd . Meestentyds zar zy
geheele dagen op hare kamer, en teekende iets, dat zy zorg .
vuldig verborg, als zy by haren arbeid verrascht werd .
Op eenen avond werd 'er ann tafel geroepen , en KAROLTNA
kwam pier . Men ging op hare kamer, doch zy was 'er diet,
en had twee gezegelde brieven op de tafel laren liggen
eenen aan Jufvrouw BRUIN, waarin zy haar, hare Dogrer en
aile hare overage Vriendinnen voor alles bedankte, om vergif.
nis voor hare vlugt fmeekte, en affcheid van alien nam ; den
anderen son sMIT, of aan TELTOW, met een verzoek op hec
adres, om denzelven alleen op zyne kamer to openen .
Men
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Men verbeelde zich den febrik en de verbaasdheld van
lufvrouw BRUIN , en bet aigeroeen gejammer om RAROLINA,
t welk bet huis vervulde . Men wilde haar laten nazetten
en opzoeken , doch daartoe was bet to last ; ook durfde
men, zonder den read en de toeftemming van sMrT, in deze
zaak niets ondernemen . SHIT (doch ivy zullen hem nu TELTOW noemen) kwam des avonds , gelyk by gewoon was, en
vond, in pleats van RAKOLtr t, den brief met bet gemeide verzoek van hear . Als een razende liep by met denzelven naar
zyne kamer, en his :
„

LIEVE TELTOW!"

[Wat? riep by, toen by dit las ; TELTOW? Hoe weet zy dit?
Had ik gedachr , dot dat vervloekte Wyvengefpuis my nog
een' fireek zoude fpelen . . . . ! Is dit de geheimhouding , die
men my beloofde? - Doch last ik verder lezen .]
„ De zeldzame grootmoedigheid en zelfverlochening,
wearmede gy u myner hebt aangenomen , heeft myn hart diep
geroerd . Gy hebt my, wet is want , nog niet gezegd, dot gy
ray bemint ; den ik moest geheel gevoelloos zyn geweest, indien
ik uwe vurige en innige liefde tot my niet had gezien . Ontvang daarvoor, ook zonder uwe b ekendtenis . d e verzekering
myner onuitfpreeklyke liefde voor u . Ik behoefde u dit wet niet
to zeggen, want het moet u buitendien bekend zyn , dot ik
u- boven alles bemin ; doch de wyze , waarop gy my bemindd
hebt , vorderc doze bekendrenis van my . Daarvoor , dot gy
tot can dezen oogenblik toe de plants eens Vaders by my
bekleed en my als uwe Dogter onderhouden hebt, dear myn
Vader my verftoten heeft -- zullen God en uw eigen hart a
beloonen , terwyl myn dank en myne liefde onfierflyk zullen
zyn . Langer kan en mag ik echter uwe weldaden niet aannemen , dewyl ik flechts in fiaat ben, dezelven met liefde to
vergelden ; en die hadt gy reeds , eer ik wist dot gy myn
weldoener weart. War konde ik u den geven, dot gy niet
reeds hebt? En Vader en Minnaar in thin perfoon kan ik be .
zwaarlyk vereenigen en onmogelyk verdragen . lit moec v1ugten, en het brood, dot ik eer, met myne handen zoeken to ver .
dienen . Dat my de fcheiding van u zwaar, zeer zwaar vast,
behoef ik u niet to zeggen ; dan myn hart , myn pligt en
myne deugd gebieden my die vlugt . Doe geene moeite, otn
my op to fporen ; moor bond u om my gerust, indien gy my
bemint . Misfchien vereenigt ons bet noodlot eerder en beter
dan wy denken . Kunt gy de roeftemming van uwen en my.
men Vader tot onze verbindtenis verwerven, dan yl ik u met
vreugde in de armen , en her zal a nimmer berouwen , dat
gy my bemind hebt . DIE is echter ook de d8nige voorwaarde, onder welke ik lyden en vreugde op aarde met u
kan deelen ; anders mask ik u, of gy maakt my ongelukkig .
Daat
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Mar gy aan uwe geboorte en aan uwen naam zoo weinig
waarde fehynt to hechten , doet bet my leed, dat ik my
nen naam by u vcranderen moet . Opdat gy echter weete,
wie gy tot nu toe uw hart gefchonken , en wiens toeftemming gy tc zoeken hebt , zoo zeg ik u , dat ik niet
IULLER , Mar KAROLINA VAN WILDENFELS , de
]CAROLINA
Dogter van den (leer VAN WILDENFELS to P . , ben. Eigen.
lyk niet myn Vader, maar myne Stiefmoeder heeft my very
ftoteil . 1k veriaat u nu met kommer en tranen , maar mya
hart en myne liefde blyv ;n eeuwig by u . Troost u over
eene fcheiding, wel' :e pligc en cen seder gevoel van het
hart my gebieden, en vergeet niet
Uwe eeuwig getrouwe

]CAROLINA

VAN WILDENFELS :"

Godlyk Meisje! riep TELTOW , en drukte den brief aan
zyne lippen . Aizo bemint gy my onuitfpreeklyk , boven ailes, gelyk ik u bemin? Onmogelyk ; anders hadt gy my niet
verlaten en aan de fmarten der vertwyfeling ter proof gege •
ven. Ja, ik vereer uw teder gevoel en bewonder uwe deugd,
maar berontfchuldigen kan ik u Met . Zonder my bebt gy
de donkere en glibberige paden des levens betreden it Uit
myne getrouwe armen zyt gy ontvloden , en ylt misfchiert
eenen wellnsteling re gemoct, die uwe onfchuld moordt? Laat my haar niet uitdenken , deze vreeslyke gedachte, op .
dat ik niet krankzinnig worde . KAROLINA! ZARouNA! Waaltom hebt gy u niet aan my vertrouwd? - Ik had u naar
mynen Vader geleid, en by had u als zyne Dogter gezegend.
War zyt gy? waar zock, waar vied ik u$ - Leid my tot
haar, 6 goede God ! die ooze liefde gezien en goedgekeurd
hebt . Doch wat baten klagten? - Wees een u .an, WILLEM!
en handel .
Met deze woorden ylde by terug naar Jufvrouw BRUIN,
dankte haar beleefdeiyk, offchoon eenigzins bitter, voor hare
flilzwygendheid, en wide : men mogt zich om KAROLINAniet
verder bemocijen ; zyne en hare eer vorderden thands, bet gee
val gehcim to houden , en zoo onfchadelyk , als mogelyk
ware, to maken . Slechts voor KARULINA was by tot nu toe
SNIT geweest ; maar van nu of was by weder TELTOW .
Zy
moest maar naar cenen anderen leermcester uitzien, die zyn
onderwys in bet teekenen overnam , dewyl by het niet langer
kon wearnemen . - Hiermede nam by affcheid, zonder aan
lemand to zeggen,dat zy eene Freule VAN WILDENFELS was ;
ook had KAROLINA daarvan gezwegen in haren brief aan Juf.
vrouw BRUIN : alzo bleef haar naam verborgen, alhoewel ook
bare vlugt bekend en van menigeen met valfche inzigtea
Cli oorzaak vetzierd werd .
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Den ganfchen naCht foot TELTOW geen oog, maar maakte
her plan tot eene reis . Des morgens ]let by zich een paard
zadelen en reed 'er op of , om zyne KAROLINA to zoeken .
Toen by haar voile agt dagen vergeefs gezocht had, keerde
by naar de Stad terug, om met zyne vrienden omtrent de hem
toegezonden wordende brieven en gelden affpraak to maken,
en reisde vervolgends regtltreeks naar P . , naar RAROLtNA'S
Vader . Ik mag 'er ontvangen worden zoo als bet wil ,
dacht by ; by zal Loch wel een mensch en dus wel to roe .
ren zyn.
Te P . gekomen zynde , liet by zich door een bediende
aanmelden ; doch deze kwam terug met bet andwoord, dat
de Heer VAN WILDENFELS voor niemand to fpreken was .
TELTOW liet zich niet afwyzen , maar zeide , dat by den
Beer VAN WILDENFELS zaken van bet uiterfte gewigt had mede to deelen , en dat by flechts om een vierde uur gehoor
verzocht. Eindelyk werd by hinnen gelaten ; en toen by in
de woonkamer trad , lag de Heer VAN WILDENFELS nog op
de fofa , leunende met bet hoofd op de hand . TELTOW
maakte eene eerbiedige buiging ; toen flood by op, en kwam
by hem met deze woorden : wat wilt gy ? wat hebt gy my
to berigten?
TELTOW.
Verfchoon myne indringendheid ; ik kon en
mogt my niet laten afwyzen . Het noodlot heeft my, naar
ak zie , in een ongelukkig uur tot u gevoerd ; dan ik kan
Wet van u weggaan, eer gy my myne bede hebt toegeltaan .
WILDENFELS.
NO Eerst hebc gy my zaken van gewigt
to ontdekken, en nu hebt gy reeds lets to verzoeken?
TELTOW. Ja, beide to gelyk. Gy . . . (Hy blyft in de reden Jleken.)
WILDENFELS . Wat kort, als ik u verzoeken mag .
TELTOw . De vertwyfeling voert my tot u WILDENFELS . Dat zie ik ; verder .
TELTOw. Heb toch medelyden met uwe ongelukkige Dog .
ter, en ontferm u over haar, WILDENFELS . Zyc gy gekomen, 117ynheerl om my to befpotten ?
TELTOW. (Hem to voet vallende en zyne knieen omvattende.)
Ik wyk diet van u , voor gy myne bede verhoord hebt .
Ontferm u over uwe ongelukkige KAROLINA , en verfloot haar
viet langerl
WILDENFELS . (Zich van hem los willende maken) . Myn .
beer, zyt gy uitzinnig, of houdt gy my daarvoor ?
TELTOW.
Ik fmeelt u, verlochen Loch bet heilig gevoel der
menschlykheid nice langer, en geef uwe en myne ICAROLINA
Karen Vader weder!
WILDENFELS . (Die by deze woorden onwillekeuriglyk getroffen en eenigzins nadenkend words .) Sta op, jonge Man I opdat
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chat wy beter met elkander fpreken kunnen . Gy fchynt u in
myn perfoon to vergisfen .
TELTOw. Neen, ik vergis my niet. Gy zyt de Vader van
inyne ongelukkige RAROLINA ; geef U zelven aan haar en my
wader ; eerder laic ik uwe knieen niet los .
WILDENFELS. Zonderiing Man I fin op, en mat ik bet u
nader verklaren . Ja, ik had eene Dogter, KAROLINA ; maar
deze heb ik reeds federt twee jaren fmartelyk betreurd .
TELTOW . (OpJtaande.)
Gy hebt orn myne KAROLINA ge.
weend? Ach, myn Vader! als dat zoo ware!
WILDENFELS.
Bezin u toch! Ja, ik heb reeds twee iaren
om myne Dogter geweend , want zoo tang is zy overleden , en nu - ( Hy droogt een traan af.)
TELTOW .
KAROLINA zou reeds twee jarea dood zyn?
Helnel1 hoe fchandelyk zyc gy misleid! Neen, zeg ik u, KAROLINA leeft ; lk kom van haar, en zoek briar thands vergeefs .
WILDENFELS . Ja wel vergeefs, gelyk uw verfland .
Ik zeg u+
TELTOW . Gy fchync geheelenal to dwalen .
ik kom van KAROLINA, en bid u in haren naam, neem haar
weder tot uwe Dogter aan !
WILDENFELS.
Gy gelykt we! een bode uic de benedenwereld to zyn ; doch last ons hiervan afftappen .
TELTOw. fit zie dat ik u overtuigen moet.
(Ny haalt
den brief van KAROLINA Year den dag, en reikt dien den Beer
VAN WILDENFELS over.)
WILDENFELS opende den brief, ]as hem , en durfde zyne
oogen niet vertrouwen . Eenige malen fchudde by bedenklyk
bet boofd, las, en berlas . Tranen rolden langs zyne wangen ; en toed by de wel eenigzins veranderde , eciter nog
genoeg gelykende hand zyner KAROLtNA herkende, en 'er
rich van overtuigd had, riep b y : Ach myne KAROLINAI gy
leeft? - gy leeft? -- God zy duizendmaal geloofdl - Met
deze woorden viel by TELTOW oin den hats, drukte hens
flyf aan zyn hart, en zy bteven eenen langen tyd fprakeloos
in elkanders armen . Eindelyk namen zy plants, en, na verfcheidene niet to famenhangende vragen en andwoorden,
kwamen zy tot eene breedvoerige verklaring . TELTOIV verhaalde den Beer VAN W'LDENr•ELS ales , wat myne Lezers
reeds weten , en WILDENFELS aan TELTOw hergene zy half'
weten en niet weten ; en dit lantfte zal ik hen, tot ophel .
daring der Gefchiedenis, nu ook verhalen .
EDMUNDA, KAROLTNA'S Stiefmoeder, had , bet eerfle jaar
na IcAROLINA's verwydering, derzelver brieven telkens aan ha .
ran Gemnal ter hand gefteld ; en alzo had KAROLINA ook a!tyd andwoord van haren Vader , en Jufvrouw BRUIN bet
kostgeld, ontvangen . Toen had de Secretaris eenen verdiche
ten brief van jufvrouw BRVXN gefchreven , waarin zy derv
Hear VAN WILDENFELS melcide , dat HAROLINA aan eerie rot.
IIIENG . 1804. No . i6.
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koorts overladen was ; en federt then tyd had EDMUNJIA alle
brieven van KAROL1NA onderfchept en a^htergehouden ; znodat haar Gemaal die valfehe tyding geloofde , zyne Dogter
bartelyk beweende , en haar voor dood hield . Hierop had
zy haren Echtgenoot overgehaald , om bet Riddergoed op
haar en hare twee Zonen to laten overteekenen .
Daarna
bad zy bet eene kapitaal by bet andere opgenomen , en bet
Goed buiten zyn weten met onmatige fehulden bezwaard ;
had alle kostbaarheden deels to gelde gemaakt, deels inge •
pakt , en was daarmede en met haren poveren Heer Secre •
taris, v66r eenigen tyd, verdwenen, zonder dat iemand wist
waar been .
WILDENFELS werd
onophoudelyk van zyne
fchuldeifchers gekweld ; en thands zoude juist bet Riddergoed verkocht worden, indien by niet ten minfte dertigduizend daalders Pan baar geld op eenmaal betaalde .
In dezen toeftand vond hem TELTOW, toen by met bet be.
rigt van KAROLINA'S leven by hem kwam . Natuurlyk wilde
by in bet eerst niets daarvan hooren , dewyl by niets minder
vermoeden kon dan dit ; tot dat by eindelyk overtuigd werd .
Zyne gemoedsgefteldheid kan men zich , ook zonder eene
befchryving , verbeelden . De gedurige geldafperfiugen vats
zyne ichuldeifcheren, en bet uitzigt van den verkoop zyner
Goederen , 't welk hem in welverdiende armoede en verachting zoude brengen ; de fchandelyke vlugt van zyne EDMUND
.
met den Secretaris , welke hem op hens eene zoo verfchriklyke opheldering van bet voorledene gaf ; de plundering em
trouwloosheid van EDMUNDA , die by zoo opregt had bemind ; -- dit illes moest de gedachte van zyne getrouwe ,
deugdzame en lydende ADELEIDE vreeslyk in hem opwekken .
Nu kwam zyne geliefde en fmartelyk betreurde IIAROLINA,
de Dogter zyner ADELEIDE , wier waarde door bet gedrag
zyner beide, by EDMUAIDA verwekte, Zoonen, die zy beta
had achtergelaten , dagelyks rees , als 't ware in bet leven
terug ; en haar Moederlyk vermogen was weg door zyne
fcbuld . fly had zyne KAROLINA , bet zy door een geheina
voorgevoel van haar leven, bet zy wegens de wroegingen
van zyn hart, welken by harentwege gevoelde, nog nimmer
kunnen vergeten ; en federt de vlugt van EDMUNDA Wns zy
zyn hart steeds dierbarer, en zyn verlangen near haar heeds
levendiger geworden .
Hoe zeer hem dus, Pan de cene zyde, bet berigt van bet
leven zyner Dogter verblydde , even zeer floeg bet hem,
tan den anderen kant , ter neder. Toen by ten aezen op .
zigte zyn bart geheelenal voor TELTOW had uitgeftort, era
deze hem zoo veel mogelyk had zoeken to troosten , floeg
by zyne armen qm hem been, en zeide : , Heb duizendmaat
dank lieve TELTOW ! voor a1les , wat gy aan any en myna
gA-

DE BEL00NDE TROUW .

739

KAROLINA gedaan hebt, en ontvang van my, tot uwe ver.
bindtenis met haar , myne vaderlyke toeftemming en mynen
zegen ! "
War TELTOW by deze woorden gevoelde , behoef ik wel
niet to zeggen ; maar nu rees by beiden de gewigtige vraag,
waar KAROLINA thands to zoeken en to vinden zoude zyn ?
Dar zy niet verre en ergens dienstbaar moest zyn, was zeker ; loch waar? Dit kon men niet ontdekken . Men lief de
eene bekendmaking na de and .-re wegens HAROLINA MULLER in
de nieuwspapieren zetten ; dan alles vergeefs . TELTOW reisde
lang en onvermoeid overal rond, en vond haar zelfs na ver .
loop van eenige jaren niet ; zoo dat by eindelyk zelf geloofde, dat zy hier of daar haar graf gevonden hadde . „ Leefde
zy nog," zoo fprak by, „ clan had zy voorzeker wel icts
van zich laten hooren . Ach! zy Inoet, zy moet dood zyn,
enders floor ilt haar gewis in myne armen en drukte haar aan
myn hart! KAROLINA, LAROLINA! war hebt gy gedaan?" --•
Zoo fprak TELTOW , en reisde eindelyk werklyk op avontu .
ren uit, om zich to verftrooijen , en HAROLINA of to vinden
,of to vergeten ; dock beide was hem onmogelyk.
WILDENFELS toeftand was niet veel beret .
Zyne tydlyke
omftandigheden waren wel veranderd , en by had rust van
zyne fchuldeifchers , dewyl TELTOW , de ddnige Zoon en
Drfgenaam van zynen zeer ryken Vader, borg voor hem ge .
teekend had . Zyne beide by EDMUNDA verwekte en ontaarde Zoonen, die hem veel verdriet veroorzaakt hadden, wa .
xen in een Kadettenhuis opgenomen ; en zoo genoot by tamelyk gerust de inkomften van zyn Ttiddergoed, die hem na
aftrek der Cynfen overig bleven, en waarby by zich war be .
zuinigen moest. Dan HABOLINA, HAROLINA verwekte hem zorgen , en fpreidde cene doultere zwaarmoedigheid over zyn
hart. Van dag tot dag werd zy hem dierbarer ; en zoo menigmeal TELTOW can hem fchreef, hem de misiukte pogin-.
gen Om l;lRoLrnA to ontdekken, meidde, en hem deswege
zyne klagten mededeelde , deed by zich zelven de bitterfe
verwyten over hire verftoting • .
Een ondeugend Mau was WILDENr•E LS wel niet, gelyk een
ieder uit her verhaal zict , en in evenredigheid met zyne
misdaad fcheen zyne ftraf werklyk hard .
Slechts een
zwak Man was by ; en zulke zwakke lieden moeten veeltyds diep de gevolgen hunner dwaasheden gevoeldn , in.
lien zy fterk zullen warden . Lyden zy niet tang en zwaar,
zoo blyft her by hen ceniglyk by den goeden wil , zon .
der dat zy eene goede daad verrigten . Altyd laten zy zich
aanzetten, overhalen en verfchalken ; en 'er gefchiedc onder
hen en door hen onbefchryflyk veel kwaads in de we .
reld . Maar wanneer zy lang en veel geleden hebben , dan
warden zy vast in hunne befluiten en karakter , en zyn eea
Aaa 2
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zegen voor de menschheid . Deze annrnerkingen flellen wq
bier ter neder voor de zoodanigen, die by zichzelven mogten menen , dot den Heer VAN WILDENFELS cell al to hard
noodlot had getroffen . Veeleer mogen wy zeggen : by Teed
nog to weinig ; en, zondereen fyn gevoel, had by ook indedead to weinig geleden , daarvoor , dat by zyner brave en
getrouwe ADELEIDE ongetrouw werd .
TELTOW was by deze gefehiedenis ook niet geheel vry to
fpreken ; en daardoor , dat by aanleiding tot de vlugt van
HAROLINA had gegeven, had by zelf de fchuld , dat by haar
zoo lang en zoo fnAartelyk moest zoeken, en nogthands niet
vond . in, een dadelyke misflag was zyne achterhoudendheid
jegens zynen goeden Vader. Hy had hem van zyne liefde
voor ICAROLINA geen woord gezegd of gefchreven , ondanks
by konde wetetl , dat zyn Vader niets daartegen had, en hem
geene hindernisfen in den weg zoude leggen . Zekerlyk dacht
by zynen goeden Vader to verrasfchen , als by met KABOLINA
tan de hand by hem komen en hem oin zynen zegen zoude
bidden : by was overtuigd, dat de zachte, deugdzame xAROLINA zyn geheele hart zoude winnen , els by haar tot hem
geleidde , en hare gefchiedenis met bet vuur der liefde verhaalde ; den dit mogt hem niet gelukken . Hy had gedwaald,
en moest voor dezen goedgemeenden misflag op bet hardfle
boeten .
Zyn Vader wist itiet bet geringile van tle liefde zynen
Zoons , en verwachtre by de vertrouwlykheid, die tusfchen
hen plants had, dat zyn Zoon bet hem zeker gezegd zoude
bebben , wanneer zyn hart eene keus had gedaan . Hy had
alzo in bet geheim by eene welbemiddelde Weduwe in zytie nabuurfchap voor zynen Zoon om here Dogter gevraagd ,
en bet jawoord van Moeder en Dogter beiden ontvangen .
Hy meende hem ook met dit aangenaam berigt en met bet
fehoone Meisje to verrasfchen , als by van zyne reizen to
huis zoude komen . Hoe ontilelde by derhalve , toen by zynen Zoon bleek en zwaarmoedig zag wederkeeren , en nog
nleer , toen by hem zyne aanflaande verbindtenis bekend
maakte, en tot andwoord bekwam , dat by nooit konde of
zoude huwen , dewy! by flechts eenmaal in zyn !even beminnen kon .
Toen TELTOW zynen Vader zyne gefchiedenis met rcAROLINA verhaald had, deed deze hem de regtmatigfle verwytem
over zyne achterhoudendheid . „Gyziet,mnZo!"zie
de by onder anderen tegen hem ; „ myne eer en die van
bet Meisje lyden oogenfchynlyk hierby .
Vat zal men van
ons beider wederzydfche betrekkingen denken , daar ik op
myne eer verzekerde, dat uw hart nog geene keus had ge .
dean , dewy! ik bet anders weten moest ? En als gy bet
Meisje ziet, dzn, wed 1k, zal bet u berouwen, bear zoo
opeu-
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openlyk verfrnsad to hebben . Her is waar, van mynen kanc
weet niemand 'er nog iets van ; maar gy zelf weet , dae
vrouwelyke flilzwygendheid zelden to betrouwen is, en een
Meisje verhaalt ten min(le aan hare vertrouwden gaarne van
haren Bruidegom ; alzo zal her wel van hare zyde geen geheim meet ryn : nogthands geef ik u myn woord , dat ik u
tot niets zal . dwingen . Gy weet myne grondftellingen op
dit ftuk . Ouders moeten de liefde hunner kinderen flechts
leiden , en hen daarby raden . Wanneer zy zich hierin meerder magi aanmatigen en hen zelfs dwingen willen , dan heb .
ben zy zelven den band verbroken, die hen met hunne kinderen verbindt, en dezen zullen bun liefde en gehoorzaam.
heid onttrekken . Een Man zal Vader en Moeder verlaten en
zyne Vrouw aanhangen, zegt de Bybel, en fchynt de regten
der natuur beter to kennen , dan alle Zedenkundigen , die
her vierde gebod met de liefde der kinderen vereenigen willen. Vindt gy uwe KAROLINA weder , zoo zyt gy vry van
alle verbindtenis met JULIA : verfchoon echter zoo lang myne
en hare eer , zoo veel gy kunc , vooral daar gy geen her
minfie narigt van KAROLINA hebt."
TELTOw beloofde zynen Vader alles to doen , wat hem
mogelyk was , en voerde in zyn hart eenen harden ilryd .
Zynen goeden Vader kon en mogt by Met beledigen ; en
zyne KAROLINA to vergeten, en een ander Meisje zyne hand
zonder zyn hart to geven , was hem ook onmogelyk , offchoon her een Engel of een Duivel ware. Ware her een
Engel ; dan bedroog by hec Meisje : ware her een Duivel ;
dan bedroog by zich zelven : en cot geen van beide kon by
befluiten . Van den eenen dag tot den anderen hoopte by
tyding van It ROLINA to krygen ; en als by dan nan een ander Meisje zyne hand had gegeven , dan had by zich van
haar moeten losrukken , offehoon by oolc met yzeren ketenen aan haar gefmeed ware geweest . Een geheim zacht voor .
gevoel, hetwclk zyne vurige liefde hem ingaf, fluisterde hem
alryd de hoop in : uwe IIAROLINA leeft ; gy zult haar wederzien ; God kan u niet van haar fcheiden . Maar wanneer
zyn koel verftand in hem fprak , dan rezen 'er twyfel op
twyfel, bedenklykheid by bedenklykheid in hem op, en by
dacht : gy kwelt u misfchien over een fchaduwbeeld , dat u
pynigt en vervolgt ; uwe KAROLINA is dood ; en nit bet graf
komt niemand terug. - Doch war verliefde hoort wel naar
de item van her verftand , zelfs wanneer bet den hartstogt
ook luide overfchreeuwt? Hy reed fomwyten naar Karen Vrder , oin met hem over zyne KAROLINA to weeklagen ; by
dacht by hem ruste voor zich to vinden , doch keerde altyd
treuriger en troostlozer van hem weder .
Daarenboven nam TELTOW zigtbaar of ; zyn Vader begon
voor hem to vrezen , en drong biddende by hem aan , om
zich
Ann 3
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2ich gerust to ftellen , en , als den 66nigen Erfgenaam en Be .
sitter van zyne goederen en van zynen flam , ernflig aan
eene verbindtenis to denken . TELTOW gevoelde bet gewigt
dezer gronden ; doch de gedachte daaraan was hem de terugflotendfte en haatlykite . „ Aan tydlyke uitzigten ," fpralc
by, „ zult gy uw hart en uwe gelukzaligheid opofferen?
Beteekenen goederen en namen zoo veel , en uW hart vol
liefde dan niets , in de wereld ? u Gy beklagenswaardige
Schepfelen! die een offer van enkel tydlyke inzigten worden
inoet, en die men niet eens vraagt, of gy een hart hebt, als
men u naar bet outer fleept! Zoo ver zal bet Loch ten Inin .
lie met u niet komen, en gy zult toch als Echtgenoot vry
zyn, ook wanneer gy bet als Mensch niet zyn moogt!" Dan
ik bid myne Lezers, deze fielling van den jongen Heer VAN
TELTOW niet verkeerd to verftaan en ltwalylt toe to pasi'en,
dewyl zy dubbelzinnig is . Zoo, gelyk TELTOW bet meende , is zy de onfchuldigfte ter wereld .
Na verloop van eenigen tyd bad de oude TELTOW zynen
Zoon, om, tot deszelfs opbeuring, met hem een bezoek by
zyne Bruid of to leggen, en ten minfte bet Meisje to lecren
kennen , dat by voor hem uitgekozen had ; doch by floeg
bet itandvastig af. Daar alle fmeeken by hem vergeefs was,
verzocht de oude TELTOW de Weduwe en hare Dogter, om
hem een bezoek to geven . Hier tegen verzettede zich de
vrouwelyke ydelheid en fchaatnte , dewyl zulks zich regt .
ftreeks aanbieden moest heren ; en men wist geenen anderen
uitweg to bedenken, dan dat men op eene derde plats als
by toeval by elkander kwam, wear de Heer Oom Mevrouw
en de Freule verzocht , om toch met hem naar huis to rv .
den, hetwelk aangenomen werd ; en zoo was ten minfte de
kennis tusfchen JULIA en den jongen TELTOW gemaakt .
JULIA vereenigde alles in zich , wat men vrouwelyke be.
koorlykheid plagt to noemen . Eene ranke , voile, regte en
fehoone geftalte , cen groot, fmachtend, blaauw oog, , lang
blond hair , dat in krullende lokken over hare fehouders
goifde , een boezem , dien de .leer 1V
of M
befchryven moot, eene betoverende bonding , fyne zeden en
bevailigheid , vrolykheid en geest , deugd en huishoudelyk .
held, geld en goederen ; in 't kort, alles, wat eenen Minnaar
bekooren kan, en wat men gemeenlyk by de Romanrueisjes
vereenigd,doch by de wezenlyken zeer verdeeld vindt . Even
Zoo bezat ook de jonge TELTOW, by een allerinnemendst
voorkomen, vele deugden ell volkomenheden, een geoeffend
veritand , eene onveranderlyke regtfchapenheid en trouwe jegens zyne RAROLINA, en, vat bet zwaarfte weegt, by bezat
een groot vermogen : was by alzo niet een Minnaar , geiyi>
men dien in Romans gewoonlyk , dock in de daadlyke wereld zelden vindt ? Romanfchryvers kunnen , ja, met hon .
decd .
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derdduizenden om zich werpen ; zy kunnen de helden en
heldinnen hunner gefchiedenis zoo fchoon fchilderen, als hun
dichteriyk vernuft maar mogelyk is . Maar hoe, wanneer
jouge Lezers en Lezeresfen zoodanige Minnares en Bruiden
in de werklyke wereld zoeken? Als zy hunne hoofden met
hersfenbeelden en Iuchtkasteelen opvullen , moet hen dan de
werklyke wereld geenen afkeer verwekken? Moeten zy zich
dan niet in elken toeftand van bun lever. , ook in bet gelukltigst huwelyk, ongelukkig gevoelen , dewyl zy deze beelden
hunner verbeelding niet tot wezenlykheid kunnen toveren,
en hunne warmfte wenfchen nimmer bevredigen kunnen? Ja, als de wittebroodsweken altyd duurden ; als de Man Reeds
den tederen Minnaar en Bruidegom bleef, enlde Vrouw Reeds
de Minnares en Bruid ; als 'er geene huislyke zorgen to drahen en geene huwelykspligten to vervullen waren ; als bet
kantoor van den Man zich zelf vulde , en de keuken der
Vrouw zelve kookte ; ais men dagelyks jonger, vuriger en
fchooner wierd in bet . huwelyk ; als de echt covermantels,
wicheiroeden en dergelyken opleverde ; - dan mogren de
Roman-helden en heldinnen 'er door kunnen ; maar ik mag
bet niet op myn geweten hebben, zoo iets to fchilderen . l k
verhaal de gefchiedenis zonder eenigen opfchik .
JULIA was alto thands met hare Moeder by TELTOW , OM
'er eenige waken een vriendfchaplyk bezoek of to leggen . De
verre verwantfchap, welke tusfchen hen beftond - zy noemden elkander Coufn en Coufne , omdat Neef en Nicht geene
anode was - gaf natuurlyk eene zekere openbartigheid en
yertrouwelykheid aan hunne verkeering ; en TFLTOw ken niec
vermyden , ten minlte fomwylen aartig to zyn . Zyn Veder
vleide zich met de hoop , dat de goede JULIA hat hart zyns
Z oons zoude verineesteren , en maaltte door zyne fpraakzaamheid en geest de gefprekken zeer aangenaam en onderhondend . Ja beide Ouders zochten dikwerf den kinderen
gelegenheid to geven , om alleen to zyn ; hetwelk ik anders
den Ouderen joist niet durf eanraden .
JULIA was hierby in eenen zeer ongevalligen toeftand . Do
wyze, waarop zy hier gekomen was , en dac zy toch als 'c
ware hat eerlte bezoek had gegeven, was haar ten hoogfto
onaangenaam . Evenwel had zy achting voor den jongen
TFLTOCV wegens zyn good gedrag, en byzonder won by haar
hart juist door datgene , waardoor by dat van leder tinder
Meisje verloren zoude hebben, - door zyne trouwe verkleefdheid aan zyne voor verloren gehoudene KAROLINA . Zy
behandelde hem daarom met zulk een fyn gevoel, en met
zoo veel verfchooning, dat zy zyne achting verwerven moest,
en hare vrouwelyke waarde niet benadeelde . Ta, zo KAROLINA
'er niet geweest ware , en by zich van bet heimlyk voorgevoel , dat zy nog in ]even was , had kunnen losmaken , den
zoude by haar voorzeker bemind bebben .
A aa .
Vier

744

DE BELOONDE TROUW.

Vier weken waren 'er dus verloopen . TELTOw had menig.
malen met JULIA arm in arm in den tuin gewandeld ; allengskens waren zy vertrouwelyker en hartelyker jegens elkander ge .
worden ; zy had zyne geheimfie en warmfte wenfchen befpied , en op eene wyze bevredigd, die geheel geene oogmerken febeen to verraden ; by had hare fchoone ziel in derzelver volkomenheid lecren kennen ; zyn Vader drong niet
iterker by hem aan , maar vroeg hem fomwylen : „ Nu, hoe is
bet, lieve WILLEM ?" - Hy had van zynen Vader vernomen, dat
JULIA zyne liefde voor KAROLINA wist en goedkeurde . - • • Zy
wandelden eens in den tuin , en 'er viel bet volgende gefprek voor :
TELTOW . Zoo wilt gy ons dan reeds overmorgen verlaten,
lieve Coufine?
JULIA . Ja , wy moeten wel ; wy hebben u reeds ce lang
moeite veroorzaakt .
TELTOW . Betreffende die moeite, dacht ik fleeds , dat gy
den dag onzer fcheidinge nog eenige weken zoudt verfchuiven .
JULIA . Dat kan u tech geen ernst zyn, lieve Coufin ?
'l ELTOW . Waarom ni-et?
JULIA . Gy moet zekerlyk wel hartelyk naar ons vertrek
verlangen , daar wy u vier welcen ontroofd hebben , die gy
beter befleed kondt hebben zonder ons .
TELTOW . Pynig my toch niet, lieve JULIA! ZO gy wilt,
hoe vrolyk my de dagen in uw gezelfchap vervlogen zyn ,
zoudt gy dit niet zeggen .
JULIA . Vlei my Wet, lieve Coufin!
TELTOW. Neen , JULIA ! Floe gelukkig zouden wy zyn ,
als ik KAROLINA vergeten kan!
JULIA . Dat behoeft gy om mynentwil niet to doen . Ja ,
ik zoude u minder hoogachten , dan ik nu doe , indien gy
haar eerder vergeten hadde, of haar immer geheel kondt vergeten . Uwe liefde voor KAROLINA maakt u my waardiger . . .
dan gy denktl
TELTOW . '_Mar hoe, als ik KAROLINA wedervind?
. . . dan is zy de uwe!
J ULIA . Dan
„ Godlyk Meisje!" riep TELTOW, kuschte haar de hand,
zuchcte, en brak bet gefprek af .
JULIA vertrok werklyk met hare Moeder op den bepaalden
dag , en 'er vloten by bet affcheid van wederzyden onge.
veinsde tranen . De fcheiding had in beiden gevoelens opge.
wekt, die hen bet affcheid waarlyk zwaar en bitter maakten . .
TELrow had moeten beloven, JULIA weldra met zynen Vader
to zullen bezoeken ; dan hiertoe was by volflrekt niec over
to halen, en had altyd uicvlugten . Daar by in bet geheel
niet kwam , ontving T ILTOW's Vader , na verloop van
een vierendeel jaars, eenen brief van JULIA's Aloeder, ivaarin zy hem meidde, dat 'er zich voor JULIA eene aanneme .
Jyke party had opgadaan ; en daar zyn Zoom zich tot nog
toe
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toe niet had verklaard , verzocht zy hem om eene b ehoorly.
ke en openhartige verkiaring , omdat zy wist , hoedanig zy
Zich had to gedragen .
TELTOW gaf zynen Zoon dezen brief, en verzocht hem,
zich eindelyk to bepalen, en zyn geluk niet to verflootel2 . WILLEM 1as, en flreed eenen zwaren ftryd . Zwygend
en met tranen in de oogen gaf by zynen Vader den brief
weder. Deze dag en de volgende nacbt waren vreeslyk
voor hem. Den volgenden morgen zeide by tot zynen Va=
der : „ Goede Vader! ik zal JULIA nemen , daar God my
myne KAROLINA ontnomen heeft . Maar, in plants van and .
woord to zenden, dacht ik, dat wy, indien gy 'er genoegen
in neemt, zelven naar JULIA gingen, en haar myn andwoord
mondeling gaven ." Met innerlyke vreugde drukte TELTOW
zynen Zoon nan zyn hart , en zeide : „ God beloone en
zegenc u voor dit befluit ! Gy zult voorzeker met JULIA
gelukkig zyn, en zp zal u bet verlies van KAROLINA ryklyk
vergoeden ." - „ Bezwaarlyk!" zuchrte WILLEM, Evenwef
maktebyzichger dto deris,platflezichdenvblgen
den morgen naast zynen Vader in den wagen, en reed been .
Zyn Vader was ongemeen opgeruimd , en zocht hem to
vervrolyken zoo veel by kon . Hoe meet echter WILLEM de
woonplaats van JULIA naderde, des to banger en beklemder floeg
hem bet hart . By moest alle zyne kragten infpaunen, on
niet naar eenen armen zondaar to gelyken , dien men naar
de geregtsplaats voert. Het was vry koud weder, want bet
was in den guren herfst ; echrer was bet hem zoo benaauwd beet
in den wagen, alsof by in de brandende hitte der zon reed .
D.e wagen rolde op bet plein van bet Kasteel , en JULIA
huppelde hem met hare Moeder to gemoet, trok hens byna
van vreugde uit den wagen , en kuschte hem hartelyk . Ja
zy fcheen zoo uitgelaten vrolyk to zyn , dat by zyne zachte
befcheidene JULIA niet meer kende, en steeds verlegener Word .
Zy bekommerde zich , na eene diepe buiging en vriendlyke
welkomsrgroet , verder on den Vader niets , maar geleidde
WILLEM op de kamer , en liefkoosde hem op allerlei wyze .
Toen dit alles hem , in plants van opgeruimder, nog verlege .
ner en neerflaclitiger maakte , zeide zy eindelyk , op een'
naiven toon
„ Nu beer Bruidegom ! gy vindt my, wel is want, geheel
in Inyn negligee, en moet my nemen, zoo als gy my vindt,
omdat gy u n i.e t hebt laten aandienen ; maar zeg my toch
eens , welk een Bruidegomsgezigt gy my medebrengt ? Indies
gy zoo als Echtgenoot wilt zyn, dan zou men waarlyk bang
worden . Gy ziet 'er immers zoo benaauwd en betrokken
nit, alsof gy uw hoofd to verliezen had! Zyc gy ziek? Of
hebt gy onderweg een ongeluk gehad? Sprc, k toch! Of zyt
gy misfchien gekomen, om my zelf in eigen hoogen perfoou
ulyn affcheid to geven ?"
Ann 5
„ Hoe
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• Hoe konde ik dat?" andwoordde TELTOw ; „ ik ben door
awe goedheid zoo getroffen en befchaamd , dat ik . . . ."
• Nu, als bet liefdepyn is," hernam JULIA, „ dan mag
bet nog heengaan ; anders - Maar neem rock eindelyk eens
plaats, en herfiel u, opdat gy dat benaauwde angftige gezigt
kwyt raakt. ik moest my immers dood fchamen, indien le .
inand u zoo by my aantrof."
Intusfchen Madden de beide Ouders elkander hartelyk ont .
moet en vriendelyk ontvangen, en kwamen eindelyk ook in
de kamer . JULIA haalde eenige ververfchingen, en noodigde
bare lieve gasten zoo bevallig, dat zy haar verzoek niet kon .
den weigeren . Onder dankzegging en betuigingen van blydfchap over bet onverwachte aangename bezoek , had de
jonge TELTOW eenige glaasjes wyn genoten, en JULIA's vrolykheid en geest hadden ongemerkt zyne beklemdheid verdreven ; bun gefprek was hartelyk en vertrouwelyk geworden, toen eensklaps een bediende den jongen TELTOW eenen
brief overhandigde, met byvoeging, dat een vreemde bode
denzelven gebragt had . TELTOw kon niet begrypen , hoe
men hem bier zocht, en befchouwde bet zegel en opfchrift
vat naauwkeuriger . Hy werd bleek, en begon to beven ;
want by kende de hand : echter brak b y den brief haastig
open, en ]as :
,, LIEVE, BESTE TELTOW I
Maak geene zwarigheid, om juLI& awe band to fchenken .
Zy is een edel Meisje , en zal u gewis oneindig gelukkig
waken. Ik heb geene regten of aanfpralren op uw hart , die
ik kan doen gelden , hoe velen gy ook op bet myne moogt
hebben . Slechts deze cane bede heb ik aan u . Vergeet my
niet geheelenal, daar de edele JULIA dit niet van u vorderr.
Ontvang nogmaals mynen warmfien en innigfien dank voor
alles, wat ik aan u verfchuldigd ben, en de verzekering van
myne vurigfte, onuitfpreeklyke liefde . Leef gezond en gelukkig, gelyk uw edel hart verdient, en u van harte too .
wenscht
Uwe eeuwig getrouwe
EAROLINA W ."

• Zy leeft! zy leeftI" riep TELTOW, fprong van zyn' ftoel
op, en draaide zich driemaal in bet rond met den brief in
de hand .

„ KAROLINA
EAROLI'A! KAROLINA!I "

leeft I Vader, verblyd u! Zy leeft t

• Zoo beet ik niet," hernam JULIA fchalkaehtig, die zich
over dit gezigt onuitfpreeklyk verheugde, en bet zoo gewenscht had . Toen zing zy naar hem toe, nam hem trouwhartig by den arm, en zeide met fchynbaren ernst : „ KAROLINA moet niet weder door u genoemd worden, indien gy
*iet wilt , dat ik to onvrede en jaloers worde."
TELrow
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Tow icon zyne blydfchap niet bedwingen , en drukte etc
kuschte zynen Vader , en fprong beurtlings in de kamer
rond . Deze wist niet wat hem overkwam, en wat by van
de ganfche zaak zoude ma ken . fly vreesde indedaad voor
Let verfland van zynen Zoon , en misfchien niet zonder
grond ; want een Verliefde moet , volgends bet algemeene
zeggen , zyn verfand niet ten vollen hebben of gebruiken .
Hy fond derhalve op, leidde zynen Zoon ter zyde, en z ei .
d e tot hem : „ Lieve WILLEM, bedenk toch waar gy zyt en
wat gy doet . Zulke kluchten pasfen nergens minder, dan
bier :'
„ Waarachtig, myn Vader! zy leeft, en moet bier
in huis zyn," hernam WILLEM, trad met vertrouwen tot jurrA, en zeide : „ Lieve JULIA, gy weet waar myne KAROUNA is ; breng my by haar 1 " - By deze woorden werd
JULIA week, en kon bet niet ]anger uithouden . Tranebig
gelden langs hare wangen neder ; -- zy hoestte ; - eensklaps
vloog de zydeur open, en - KAROLiNA trad op dit teeken
binnen, en zonk haren TELTOW in de armen . Dit too .
neel to befchryven, waag ik niet, maar last bet aan den Le.
zer over out bet to gevoelen . JULTA, de fandvastige Jv .
uA, die tot hiercoe meer gedaan had, dan men van een minuend Meisje vorderen kon, hield zich toch voor ferker ,
dan zy was . Zy werd by dit tooneel van haar gevoel overweldigd, en verwyderde zich in bet eerst, om in eenzaam
Leid to kunnen uitweenen .
Daar de. goede , zoo lang vergeefs gezochte , KAROLTNA
voor myne Lezers als uit de wolken is gevallen, terwyl zy
de zydeur ingetreden, en op JULIA's gegeven teeken haren
TELTOW in de armen gevlogen is ; zoo moet ik hun daarvan
rekenfchap geven, en hare gefchiedenis verhalen . Elk voelt
intusfchen , dat nu de lieve Bruiloft , de wensch van alle
trouwgezinden, niet ver meer of is ; daarom zal ik kort zyn .
KAROLINA had by hare vlugt ten oogmerk, zich als kame .
pier to befteden en haar eigen brood to verdienen .
Na lang
omzwerven en vele vergeeffche aanvragen , kwam zy elnde
lyk by JULtA's Moeder in den verlangden dienst . Dat zy zich
de liefde en bet vertrouwen der Moeder en de vriendfchap
der Dogter weldra verwierf , is natuurlyk . Slechts fchynt
bet zonderling to zyn , dat zy JULIA haar geheim pier eerder
toevertrouwde, en niets van de veelvuldige bekendmakingen
in de nieuwspapieren gewaar werd . Echter was ook dit zeer
natuurlyk. JULIA's Moeder woonde verwyderd van de Stad,
kreeg geene nieuwspapieren , en voor JULIA verborg IcAROLINA haren fland, om niet weder nit de betrekking to germ
ken, waarin zy tot haar fond .
Toen JULIA hoop had, OM TELTOW'S Echtgenote to wor.
den, en dit zusterlyk aan KAROLINA Inededeelde, floeg haar
hart wel eenigzins bang en beklemd ; doch zy wise van de
ove .

overige omflandigheden van den jongen T~LTOW te welnlg,
dan dat zy had kunnen bepalea, of het h a a r T~LTOW was•
dau niet. Zy hoopte daarenboven, ats 'er lets van JULtA'S
huwelyk zoude worden, den Bruidegom wel eens te z i e n ;
e n dan ware de ontdekking vroeg genoeg. Zy hoorde we[
r e e l , dat op hare~ TeLTOW paste ; echter kon zy van
jtJgla niets gewaar worden, dewyl zy zelve hem nog niet gezien had. Nu was JULIA met hare Moeder by TEr.TOXV geweest, en had ~at~oI.IrcA volf~rekt willen medenemen; dock
deze wendde eene ongef~eldheid r o o t , waardoor zy te huig
bleeL Nu had JULIA voor de eerfte maal TELTOW gezien, e~t
was by hare terugkomst betoverd van hem. War zy l~AROl.lt~A ntl van hem verhaalde, paste op geenen nnderen, dam
op haren Tat.TOW; daarom wendde zy a'~le moeite ann, onl
achier de waarheid te k o m ~ .
In de laatffe dagen van haar verbiyf in de Stad had zy harert
WILLErd afgeteekend; en deze beeldtenis had zy tot nu toe,al~
haar ddnigst kleinood, op haar hart, gelyk hemzelven in hetzelve, gddragen. Thands hing zy die openlyk op hare borst,
te'a einde JULIA 'hel; bcmerken en befehouwen z o t l d e .
J~.LI&
z.~g her, en rie~: , , I(.~t~OL~N:~, vanwaar hebt gy die beeldte..
i~is? dat is my~l WILtEd, alsof hy leef~!" Nu openba~rde
*:ARO*ar~A alles ,~an JULIA~ en daarop volgde de brief en al
bet overige, her welk de Lezers reeds weten.
Ilet eerfte, war "rZLTOW en KAROLINA tha~ds deden, was •
d,at z¥ beiden ,nan haren V~der, den Heer va~ WlLDF.r~FELS•
ee~en brief fchreven, ws.~rin zy hci:~ v.~:~ ~l:os kennis gaven.
Deze kwam wel f~ooedig, en zy~te blydibhap, zoo we! als
die der anderen, was onbefchryflyk. Sleehts ontftond ' e r
een kleitae ftryd daarover, waar de Bruiloft z y n , en wie
haar ~.anrigten zoude.
JuLIA's Moeder zeide: zy liet zich
dat niet o n m e m e n ; w a n t KAROLINAWaS haar kind : en ~a~OL~a's Vader beweerde, dat hy volftrekt her gemeste kale
voor zyne verlorene Dogter moest flachten, en by hem moesten zy eeten en vrolyk z y n ; want dat ltond in den Bybel.
Voor dezen had JULm'S Moeder zoo reel eerbied, dat z g
eindelyk in zoo verre toegaf, dat zy niet uitdruklyk op ha.
i e n eisch bleef fiaan, l~venwel meende z y , dat die plants
uit den B3,bel bier niet volkomen paste, dewyI danr gefproken werd van eenen verloren' Z o o n , en niet van eene verlorene Dogter, en over her atgemeen de om~andighede~a niet
gelyk waren. Eindelyk befloot men her verfchil door hot
tot te beflisfen, en dat viel ~ a~LToW's Vader toe. Alies
maakte zich derhalve gereed en begafzich derwzart, om daat"
her gemeste kalf te fiachten, om zich te verheugen en vrolyk te z y n , daar, waar T~LZOW en KAROLLxA hunne toekomftige woning hebben en zich beitendig verblyden zoude.,~.
.,{]e [~ee~" VAN W~LD~NFLL$ WaS l]ie[ van zyne K3,F,OLINA
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of to krygen,

en wilde vol(lrekt niet weder van haar fcheiden . Hy verzocht derhalve, hem toe to faan, om by zyne
kinderen to mogen level en flerven : en wie had hem dic
verzoek kunnen weigeren? Doch WILLEM en KAROLINA hadden nog eenige dagen noodig, om fchikkingen tot de Bruiloft to maken ; en, terwyl zy hiermede bezig waren, ont.
ving KAROLINA ' s Vader eenen brief, waarin men hem berigtte, dat zyne weggeloopene EDMUNDA , KAROLTNA's Stiefmoeder, in de beklaaglyktle om(landigheden, geheel verarmd en
in lompen gekleed, was wedergekomen . Zy zelve fchreef ook
aan den Heer VAN, WILDENFELS, en bad, in de deemoedig(le en
berouwvollte uitdrukkingen, om ontferming en genade . Haar
povere Beer Secretaris, fchreef zy hem, had haar tot 4mfleldam medegenomen, was daar heimelyk alleen fcheep gegaan , en met het geld naar Amerika vertrokken . I-Iaar zelve
had by in vertwyfeling achtergelaten, zoo dat zy bedelende
herwaart was gekomen .
„ Dan is u regt gefchied," zeide WILDENFELS koel, toen
by den brief gelezen had , en verfcheurde denzelven . KAROLINA en TELTOW baden nartelyk, dat by haar wilde vergeven, daar ongelult en berouw haar verbeterd hadden : dan
WiLDENFELs bleef het volilandig weigeren . „ Alles , myne
Kinderen1" zeide by, „ wil ik ten uwen gevalle doen ;
flechts dic niet . Ongeluk en berouw kunnen EDMUNDA wet
gedwee hebben gemaakt , maar voorzeker nog pier beter.
Ontydig medelyden is ftrafbare zwakheid .
Myne oogen
2ullen EDMUNDA nimmer wederzien, en ik zal my geregtelyk
van haar laten fcheiden. Wilt gy, myne lieve KAROLINA,
haar vergeven, en haar, gedurende haar ]even, her nood .
druftig onderhoud nit uwe goederen laten tockomen - want
gy weet, dat ik aan dezelven weinig of geen deel meer heb
ik heb 'er niets tegen, en zy moge 'er u voor danken .
Ik
verbreek myne verbindrenis met haar voor altyd ; want dat
is de geringfle genoegdoening, welke ik myner getrouwe
ADELEIDE verfchuldigd ben , en waarmede ik de lchim uwer lieve Moeder kan hopen to verzoenen ."
Zoo fprak WILDENFELS, en hield woord . Hy liet zich van
haar fcheiden, en zag haar nimmer weder, daar by by zyne
getrouwe Kinderen Ieefde en flierf.
Voor TELTOw en KA .
ROLINA kwam de gelukkige dag, die hen voor bet altaar
voor altyd vereenigde , en hem volgden duizend andere za .
lige dagen . Alles verheugde zich over de liefde van dic
gelukkige en getrouwe paar ; en JULIA zeide, op den dag der
bruiloft, tegen KAROLTNA, met een' traan in bet oog : „ Hoe
gelukkig zyt gy, dat gy zulk een' Bruidegom hebt gevonden 1"
-„ Gy zult bet ook worden," hervattede KrtROr.1NA ; „want
;rouw en liefde blyven niet onbeloond."
DI
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DE DRIE VERLIEFDE REIZIGERS .
Eene vvaare Gefclziedenis (*) .

BECKER is to Geneve gekomen . Wy ontmoetten elkander
.L1 toevallig op ftrant, en vielen elkander, als oude Wen.

den, in de armen, met hartlyke omhelzing, naa een lang afweezen . Zints die ontmoeting zien wy de een den ander
dagelyks, en wandelen to gader. _- BECKER'S Landgenooten,
de Graaf MOLTKE en de Poeet BAGGESEN, zyn to Bern gebleeven . De laatstgenoemde ftaat, binnen kor2, to trouwen .
De eanlelding tot dit Huwelyk was waarlyk romanesk .
ik heb u vertneld , dat BECKER met help na Laufanne
ging . Van daar doorreisden zy de 4lpen tot Unterfeen , waar
Zy huurden een
zy ten hoogfien vermoeid aankwamen .
vanrtuig of, om bet Meir van Thun over to fteeken . Op
bet oogenblik dat de Schipper van vat zou fleeken, kwam
eene jonge Juffrouw met een oud Heer aanwandelen , die
verzogten mede over to vaaren . De jonge Juffrouw was in
't wit gekleed , hadt een groenen hoed op, en een ftok in
de hand ; zy febeen omftreeks twintig jnnren oud .
Mare
houding was bevallig en vriendlyk .
Vlug fprong zy in 't
vaartuig, met eeu vriendlyk Bon jour, Illesfieurs! tot de
Reizigers , die met hangende hoofden Eaten, als Ridders
van de droevige figuur . Zy itonden verwonderd over deeze
onverwagte verfchyning , keeken nu de jonge Juffrouw ,
dan elkander aan, en vergaten bykans de bekoorelyke Vreemdelinge to antwoorden . De Heer BECKER , nogthans , die
een geloofwaardig man is , verzekert , dat zy tnamelyk goed
antwoordden ; fchoon de Graaf by bet tweede woord begon
to ftamelen , en by nevens BAGGESEN geheel zweegen . Allengskens, toen zy op een goeden afftand van den oever
verwyderd waren , begon bet gefprek. De jonge Juffrouw
vertelde de Deenfche Heeren , dat zy by haaren Oom to
Unterfeen geweest was, out eene goede Vrouw, die haar in
Laare kindschheid hadt opgekweekt , to zien ; daar deeze
ziek was ; en dat zy thans na Bern terugkeerde . --- „ Hoe
verliet gy de Lyderesfe?" vroegen de dceln emende Reizigers . - „ GOD dank! zy is veel beter," antwoordde de
Schoone .
Hierop vroeg zy na de naamen en woonph aczen hanrer
Reisgenooten . Toot zy verftondt, dat de Graaf de Kleinzoon was van den geweezen Deenfc;ten Gezent , heron zy
to fpreeken van then eerwaardigen fleer, en de gefchiedenis
van

(*~ Ontleend uit NICOLAI tCARAMSIN's Travels from 1lloscau through
Zusfia, Germany, Switzerland, France and England .
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van diens tyd a op eene wyze, welke duidelyk uitwees, dat zy
doorbedreeven was in de Gefchiedenis , en de betrekkingen
der Europifche Mogenheden wel verftondt.
Onder deeze gefprekken kwamen zy ce Thun, De Graar
gaf haar de hand , en verzelde haar met de andere Reisgenooten na de herberg, daar zy een gefchikt vertrek von.
den . Hier vernamen zy van de Waardinne , dat hunne
fchoone Reisgenoote eene Kleindogter was van den be.
roemden Wysgeer en Dichter HALLER . -- BAGGESEN fprong
van blydfchap op, en liep fchielyk na haar toe, om zich in
haare gunst aan to beveelen, en to verzekeren van de onbe .
perkte hoogagting, welke by haaren Grootvader toedroeg .
,. Ach I" fprak zy op den coon der grootfte nandoening, „in,
then gy hem meet van naby gekend hadt! Zelfs in zyn hoogen ouderdom nam by iedereen , groot en klein, in, door
zynen vriendlyken aart.
Ik kan my van traanen niet we .
derhouden, als ik my to binnen breng, hoe gemeenzaam en
vrolyk by met ons, nog kleine kinderen , fpeelde, in een
ledig uur , una dat by ten beste van het Menschdom gearbeid hadt . Hoe dikwyls zette by my op zyne knie, en
noemde my zyne Iieve soenuA!"
De beminnelyke SOPHIA droogde haare traanen af, en BAGGESEN fchreide met haar . Onze Reizigers vergaren hunne
vermoeidheid , en bragten den geheelen avond door in het
gezelfchap van SOPHIk IHALLER .
Dewyl zy voorhadden,
's anderen daags vroeg na Bern to gaan , terwyl soriitA
m .-c haaren Oom eenigen tyd to Thun zouden blyven, na .
men zy affcheid . „ Zal dit voor altoos zyn ?" fprak de j on .
ge Graaf, en vestigde teffens een oog vol verlangen op so .
PIIIA . BAGGESEN 'S oogen, bezield met de leevendigfte uitdrukking van tederheid , waren van haare lippen niet of to
trekken ; en BECKER ftak zyn hoofd vooruit . SoPriIA glimp .
lachte, en een briefje aan den Graaf toereikende, zeide zy :
„ Dit is bet Adres van myne Familie , die zich gelukkig
zal agten , zulke aangenaam onderhoudende Reizigers to
ontvangen ."
De Heeren bedankten haar ten hoogiten , en
begaven zich na de kainer , tot bun nagtverblyf gefchikt.
Op den dag naa dier Heeren aankomst to Bern haastten
zy zich om hunne opwagting by de jonge Juffrouw HALLER
to maaken . Zy vonden haar niet t'huis, maar werden door
den Oom en de Moeije zeer beleefd ontvangen . „ Za1 do
jonge Tuffrouw HALLER niet fpoedig terugkeeren?" _ . „ Zat
ufi•o uw SOPHIA fang uitblyven?" -- „ Allen wy weltaasc het genoegen hebben om onze beminnelyke Mede .
reizigller to zien ?" Op dusdanige vraagen moesten Oom en
Tante verfcheide keeren antwoorden . --- Eindelyk komt zy
t'huis . De Heeren konden zich niec onthouden van vreugilebetuigingen deswegen . Zy verwelkomde bun als Kennis .
fen . Dit deeds haar in der Reizigeren oogen nog beinin •
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Do Graaf , BAGGESEN en BECxPR W11nelyker voorkomen .
den alien met haar fpreeken - alien deeden zy haar gelyktydig deeze en geene vraagen . Zy beantwoordde deezen met
fpreeken , geenen door een glimptach , en een derden met
eene hoofdhuiging . Alle drie waren zy voldaan .
Tegen den avond werd bet doen eener wandelinge voorRenige Heeren en Dames, kennisfen van den
geflaagen .
huize, kwamen ; din de Reizigers zagen niemand dan so .
By bet affcheid was de affpraak , dat zy elkander
ruts .
den volgenden deg zouden wederzien . De tweede, derde
en vierde dag word op dezelfde wyze gefleeten .
De Heer BECKER ontdekte welhaasc , dat by in de gene.
genheid van sopuiA niet het diepsc decide . De Graaf, die
waarfchynlyk dezelfde wearneeming deedc, word verdrietig,
en ftaakte daarop zyne bezoeken by SOPHIA.
Vat BAGGEv
sEN betreft - misfchien beminde alleen de Dichteres van
Lesbos haaren PEIAON met zulk een vuur als by SOPHIA be.
minde , en naauwlylts kon de aangeblaazenc PYTHIA op haaren gouden Drievoet zo zeer buiten zichzelve verrukt wee .
zen, als onze jonge Dichter , wanneer zyne lippen haare
band drukten . Elk woord, 't geen by van haar fprak , was
de uitdrukking der tederfte gevoeligheid ; en die gevoeliglleid
werkte als een kragtig vuur . By durfde haar niet zeggen,
Ik bemin u ; maar de teergevoelige SOPHIA verflondt hem,
Haare vrolykheid en leevendigen bleef niet onverfchillig .
heid namen zigcbaar af. Zy was menigmaal als diep in ge.
dagten verzonken, en haare oogen vonkelden . Te meermaalea
wandelden zy 's avonds op her voorplein , en de digte lom .
mer der kaltanjehoomen en hot fchynzel der, voile maane
waren getuigen van der Gelieven tedere gefprekken ; tot eindelyk de Platonifc/se Minnaar, op een dier fchoone avondflonden , zich voor SOP141A op de knieen wierp, haare hand
greep , en uitriep : „ Deeze is de myne ! -- Utv hart is
voor my gevormd!-Wy
zullen to zamen gelukkig weezen !"
;II-WY
uwe!" gaf soPBaA met cene tedere uit„ Het is
boezeming to verflaan ; „ Het is het uwe, en ik hoop met
u gelukkig to zullen weezen!"
1k last voor eene andere pen do hefchryving over van
dit oogenblik . Dien zelfden avond omhelsde de hamili : van
IIALLEf BAGGESEN alS SOPHIA's Bruidegom en Vriend van den
huize . De Huwelyksdag word bepaald . De Dichter genies
thans den fchoonen dageraad van bet geluk , 't geen hem
wngt in de armen van eene beminnelyke Egrgenoote . By
verheft met verrukking bet Meir van Thun , wear zyne
oogen hear , voor de eerfte keer, aanfchouwden, en zyn
Intusfchen is
hart haar,, op bet eerfle gezigt, beminde .
Oraaf MOLTKE geheel bedaard, en verheugt zich in 't geluk van zynen Vriend ; dit doet ook BECIE&, die any deeze
vrreemde Liefdesgefchiedenis verhaalde .

